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 :عن المجلة ةنبذ .1

مجلة الريادة للمال واالعمال هي مجلة علمية دولية      

المطبوع  الرقم المعياري الدولي  محكمة حاصلة على

((ISSN 2708 - 8790  والرقم المعياري الدولي

تصدرعن كلية   (ISSN 2709 - 4251)األلكتروني 

جامعة النهرين في جمهورية العراق  -اقتصاديات االعمال 

حيث يشرف عليها هيئة تحرير  فصليةبصورة دورية 

اكاديمية متخصصة  تضم كادر متقدم من اعضاء الهيئات 

التدريسية العاملين في مختلف الجامعات العالمية والخبراء 

والمستشارين الماليين واالقتصاديين كما انها تفتخر بلعب 

دور مهم في مجال البحث العلمي من خالل المساهمة 

مية االصيلة والرصينة من والترحيب بنشر البحوث العل

التي تغطي اخر التطورات في مجاالت  جميع انحاء العالم

المال واالعمال الواسعة والحيوية بضمنها تخصصات ) 

العلوم  -االقتصاد  –االحصاء  –المحاسبة  –ادارة االعمال 

المالية والمصرفية(  اضافة الى التخصصات االخرى ذات 

ضع البحوث العلمية في الصلة بالعلوم االقتصادية. تخ

المجلة الى نظام مراجعة وتحكيم يستند الى قواعد 

وسياسات داخلية تنظم عملية تقييم البحوث من قبل 

مجموعة متميزة ومهنية من المحكمين في مختلف 

 التخصصات العلمية من اجل اثراء عملية التقييم العلمي.

 

 رؤية وأهداف المجلة: .2

 رؤية المجلة : 

النهوض بالبحوث العلمية في مجاالت تطمح المجلة الى 

ورفع مكانتها االكاديمية وااللتزام والحفاظ  المال واالعمال

بمعايير البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي من 

خالل سعيها في نشر البحوث االكاديمية االصيلة ذات 

داعية االفكار المتميزة والجودة العالية و دعم الطاقات االب

للباحثين وتوظيفها في مجال التطور االقتصادي للبلد من 

اجل تحقيق الريادة العالمية واالرتقاء الى مصاف المجالت 

 العلمية المصنفة دولياً.

 اهداف المجلة :

بصورة عامة يمثل الهدف الرئيسي لمجلة الريادة للمال 

واالعمال في أن تكون مصدًرا رائدًا للمقاالت العلمية 

تنشيط البيئة واألوراق البحثية داخل وخارج العراق و

من خالل العمل على تحقيق  الفكريّة في األوساط الجامعية 

 االتي: 

  نشر االفكار العلمية وتقديم نظرة عامة عن التطورات

البحثية المتعلقة بمجاالت االعمال التجارية والجوانب 

االخرى ذات الصلة المباشرة من خالل السعي الى 

ستقطاب اكبر عدد من الباحثين داخل وخارج العراق ا

و تشجيع اعضاء هيئة التدريس على نشر البحوث 

العلمية األصيلة التي تلتزم بمعايير البحث العلمي 

المتفق عليها عالميا من اجل المساهمة في تنمية 

في األوساط  إثراء البيئة الفكريّةالمعرفة العلمية و

ة علميّة عاليَة، تُسهم في االكاديمية ببحوث ذات كفاء

 تلبيَة االحتياجات النظريّة والواقعيّة للمجتمع.

  تشكيل فريق متخصص من هيئة التحرير يضم مختلف

االختصاصات العلمية في العلوم االقتصادية واالدارية 

والمالية ومن مختلف الجامعات المحلية والعالمية من 

ية في اجل رفع مستوى جودة عملية نشر البحوث العلم

 المجلة.

  استقطاب االعضاء المتميزين في هيئة التحكيم

واالستفادة من ارائهم وتوصياتهم في مجاالت البحث 

 العلمي المختلفة.

  تزويد المجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم بمنصة

للتبادل االكاديمي ونشر االبحاث المبتكرة في جميع 

لمي مجاالت المال واالعمال تكون بمثابة مرجع ع

من لجعل األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة 

تشجيع الباحثين واساتذة الجامعات لعرض اجل 

وتبادل األفكار والنظريات  نتاجاتهم العلمية ومناقشة

 الحديثة حول المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

  اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في

ة االقتصادية للبلد من خالل دعم عملية التنمي

المعلومات والنتائج التي تقدمها البحوث المنشورة 

واالستفادة من التوصيات العلمية التي يقدموها في 

تنشيط القطاع االقتصادي وتعزيز السياسات المالية 

 للبلد.

 

 سياسات واجراءات النشر: .3
       

نشر تم صياغة سياسات المجلة بعناية كبيرة لضمان         

البحوث االصيلة والمبتكرة التي تتوافر فيها معايير 

بأعلى معايير أخالقيات  وشروط البحث العلمي والتمسك

النشر واتخاذ جميع التدابير الممكنة ضد أي سوء تصرف 

في النشرالعلمي اذ ترى ادارة المجلة أن النشر األخالقي 

يتطلب التعاون المشترك من جميع األطراف المشاركة في 

ملية النشربضمنهم المؤلفين , المراجعين والمحررين ع

لالتفاق على معايير السلوك األخالقي المتوقع. تختص 

ذات الصلة بالعلوم االقتصادية المجلة بنشر البحوث 

المختلفة واي دراسات واسهامات اخرى تقع ضمن اهداف 

واهتمامات المجلة , كما يتطلب من الباحثين تقديم بحوثهم 

رسمية العربية اواللغة واالنكليزية حصراً مع باللغة ال

مراعاة استخدام االمالء والقواعد اللغوية الصحيحة في 

مكتوبة باللغة  وان اي ورقة بحثية صياغة الجمل , 

ال تفي بمستوى إجادة اللغة اإلنجليزية بما يتفق االنكليزية و

مع المجالت التي تصدر باللغة اإلنجليزية سوف تكون 

ً من الباحث ان يقوم بكتابة . تمرفوضة شترط المجلة ايضا

يؤكد من خالله ان اليكون البحث المقدم للنشر  تعهد خطي

قد نشر او قدم للنشر في مجلة اخرى بصورة ورقية او 

الكترونية او قدم الى احد المؤتمرات او الندوات العلمية او 



 

IV 

الى اي جهة اخرى سواء كانت داخل وخارج العراق . كما 

تتعهد المجلة من خالل سياسات النشر الخاصة بها في 

تحقيق النزاهة والجودة والشفافية في عملية التحرير 

جميع  في تحقيق مستوى عاٍل من االنفتاح اذ انوتلتزم 

البحوث التي سوف تنشر تكون متاحة لجميع الباحثين 

(Open – Access)  على موقع المجلة االلكتروني

ويمكن الوصول اليها بشكل مباشرعبر رابط البحث 

 االلكتروني من اجل التنزيل والنسخ والتوزيع.

 ارشادات النشر:  .4

ضمن هذه الفقرة مجموعة من االرشادات والتعليمات تت 

للمؤلف او الباحث من اجل تسهيل عملية ارسال البحوث 

 ل المطلوب والصحيح. العلمية الى المجلة بالشك

  : ارشادات تتعلق بالجوانب الفنية للبحث 

ُ الى  يجب ان يتم ترتيب البحوث المرسلة الى المجلة وفقا

 االتي : 

ان تتضمن الصفحة االولى العنوان الرئيسي للبحث باللغة 

المستخلص   -معلومات الباحث  -العربية واالنكليزية 

 المقدمة. –الكلمات الرئيسية )المفتاحية(  –للبحث 

يجب ان تتضمن الصفحة االولى معلومات عن الباحث  . أ

 بالشكل االتي : تنظم اسفل عنوان البحث مباشرة 

 وهذاباللغة العربية واالنكليزية ) اسم الباحث الكامل 

 البحث (. في المشاركين الباحثين جميع على ينطبق

   العنوان واالنتماء الوظيفي ) المؤسسة العلمية او

الجامعة والدولة التي ينتمي اليها الباحث( باللغة 

 العربية واالنكليزية.

  .تاريخ تقديم البحث 

  للباحث وجميع الباحثينالبريد االلكتروني 

 ن.المشاركي

 
  المستخلص: . ب

  يجب وضع كل من الملخصات العربية

واالنكليزية في بداية المخطوطة المقدمة بعد اسم 

 الباحث مباشرة.

  كلمة  150يجب ان اليقل المستخلص عن

 كلمة.   350واليزيد عن 

  بالنسبة للبحوث باللغة العربية يجب ان يكتب

مستخلص باللغة العربية واالنكليزية , اما 

البحوث باللغة االنكليزية فال توجد ضرورة لكتابة 

مستخلص بالعربي وعنوان البحث بالعربي النه 

 سينشر باللغة االنكليزية بالكامل.

  يفضل ان يقدم المستخلص بصورة دقيقة

وواضحة تتضمن اشكالية البحث الرئيسية 

والطرق الرئيسية المستخدمة في البحث واهم 

 يها.النتائج التي تم التوصل ال

 
: يجب ان تدرج الكلمات الرئيسية )المفتاحية( للبحث . ت

 كلمات. 5بعد المستخلص مباشرة وان التقل عن 

 
يجب أن تتضمن المقدمة بيانًا واضًحا   المقدمة: . ث

للمشكلة ، واألدبيات ذات الصلة بالموضوع والنهج أو 

الحل المقترح. كما يجب أن تكون بلغة مفهومة 

 وواضحة.

 
 Microsoft Word بصيغة ثكتابة البح يجب . ج

 البحث صفحات تزيد ال أنوA4يكون مقاس الصفحة 

اما نوع  12الخط  حجم مطبوعة صفحة ، 25 عن

 Roman Times Newالخط يجب استخدام نوع 

 بين االسطر (single –spaced 0.1) مع مسافة

 3سم عن يمين ويسار الصفحة، و 2وتكون الهوامش 

 . سم من أعلى وأسفل الصفحة

 
 Timesتكتب بخط من نوع    العناوين الرئيسية . ح

New Roman  14بحجم خط Bold  العناوين اما

 Times Newتكتب بخط من نوع    الفرعية

Roman  12بحجم خط Bold. 

 
بما فيها  منهجية البحثيتطلب من الباحث وصف  . خ

تحديد مشكلة البحث الرئيسية واهمية واهداف الدراسة 

وتحديد مواصفات فرضية البحث الرئيسية 

 جات والتوصيات المتعلقة بالبحث.واالستنتا

 
يجب ان يبدا النص الرئيسي  النص الرئيسي للبحث: . د

للبحث بصفحة جديدة مستقلة عن صفحة العنوان 

ن قبل محكميين الرئيسي. وطالما يتم تقييم البحوث م

خارجين والغراض السرية يفضل عدم ذكر اسم 

الباحث في متن البحث الرئيسي وانما في صفحة 

 العنوان الرئيسي فقط كما اشرنا مسبقا.

 
بما المدرجة في البحث  بالنسبة لالشكال والجداول . ذ

الصور والرسومات يجب أن تكون واضحة,  فيها

بشكل  مرقمة بشكل متسلسل, معنونة ومشار اليها

ذكر ارقام الجدول مختصر. يتطلب في متن البحث 

يوضع وعناوين تلك الجداول اذ ( 1جدول )مثل 

عنوان الجدول في أعلى الجدول مباشرة ويوضع في 

يجب كتابة مصدر الجدول  أقصى اليمين كذلك

والتعليقات او المالحظات المصاحبة للجدول )إن 

اما بالنسبة الى االشكال  يجب ايضا وجدت( أسفله, 

يوضع عنوان ( اذ 1ذكر رقم الشكل  مثل شكل )

الشكل في اسفل الشكل مباشرة ويوضع في متوسط 

 كتابة مصدر الشكل اما في حال يجب الشكل كذلك



 

V 

وجود تعليق مصاحب على الشكل أو الصورة يجب 

  دمجه مع الشكل.

  
ن في متن بالنسبة الى المصادر التي تكو المصادر: . ر

البحث يجب ان تكون بالترتيب االتي: )اسم المؤلف 

االخير, سنة النشر, صفحة النشر(, مثال )العادلي, 

 -( 67- 68, ص 2018( )الشاذلي, 45, ص 2015

واليسمح بادراج  56), ص 2019)محمد واخرون, 

المصادر في هامش الصفحة.  كذلك يجب ان تذكر 

تباس منها في النص المراجع او المصادر التي تم االق

الرئيسي للبحث بشكل كامل في نهاية البحث بشكل 

اسلوب كتابة منفصل وتنظم بشكل ابجدي باستخدام 

وكما مبين ادناه بالنسبة للكتب  APAالمصادرالعالمي 

 :العلمية

االسم االخير للمؤلف , االسم االول , ) سنة النشر ( عنوان 

مكان ودار النشر , عدد  الكتاب المؤلف , الطبعة,

 الصفحات.

 (  مبادي المالية العامة , 2019الراشدي , عامر , )  -مثال 

  230الطبعة الثالثة ,  بغداد , دار المتنبي للنشر والتوزيع , 

 صفحة.

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر الخاصة بالمجالت 

 والدوريات والبحوث العلمية .

 

التعديالت الشكلية يحق لهئية التحرير اجراء بعض  . ز

على الورقة البحثية اذ تطلب االمر دون المساس 

 بالموضوع الرئيسي للبحث.

 

 بحث التتوافر فية الشروط اعالة اليتم نشرة. كل . س
 

  : االرشادات الخاصة بالفحص االلكتروني 
عملية نشر التطور الكبير الذي حصل مؤخرا في  بسبب

, وتكنولوجيا المعلومات  البحوث العلمية بصورة الكترونية

وتوفر قواعد البيانات العلمية للبحوث المنشورة ، ظهرت 

العلمية  المؤلفاتبرامج الكشف عن االقتباس واثبات أصالة 

 Plagiarism والتي أطلق عليها باللغة اإلنجليزية 

  software  والتي اتجهت العديد من الجامعات العالمية

 لك البرامج بصورة واسعة. والمؤسسات البحثية إلى تبني ت

للتحقق من االصالة العلمية تخضع جميع البحوث لذلك 

 المرسلة الى المجلة الى برنامج فحص االستالل االلكتروني

((Turnitin  لتلك وعلى ان التزيد نسبة االستالل العلمي

من خالل تقرير االستالل االلكتروني   %20البحوث عن 

  الذي يرسل للباحث بعد اجراء الفحص مباشرة.

 

  بالملكية الفكرية واخالقيات النشر االرشادات الخاصة

 العلمي:

ضمان الحقوق وفقا لسياسات المجلة ومن اجل        

, ضرورة ان لباحثين ) التاليف والطبع والنشر(الفكرية ل

يلتزم الباحث بالضوابط االكاديمية واالخالقية المتعارف 

عليها في النشرالعلمي وان يتحمل المسؤولية الكاملة من 

 )نموذج تعهد يرسل الى الباحث (خالل كتابة تعهد خطي 

يتعهد فيه بان يكون بحثة المرسل اصيالً وان اليكون 

منتحل من بحث علمي , رسالة ماجستير او اطروحة 

او قد تم نشره بصورة جزئية او كلية في مجلة دكتوراه 

اخرى سواء بصورة ورقية او الكترونية , مؤتمر علمي , 

 ندوة علمية او اي جهة اخرى غير المجلة .

 

 ةكيفية ارسال البحوث العلمي .5

ترسل البحوث بصورة الكترونية عبر البريد االلكتروني 

 الخاص بالمجلة وكما موضح ادناه :

ejfb.journal@gmail.com 

من مدير  رسالة توكيدوسوف يستلم الباحث بعد االرسال 

التحرير يؤكد فيها استالم البحث وخضوعة الجراءات 

 التحكيم العلمي.

 

 :التحيكم والمراجعه .6

ان جودة المجلة تعتمد على المحتوى العلمي الذي تنشرة , 

لذلك تسعى المجلة الى تبني عملية مراجعة فعالة وقوية 

للبحوث المستلمة من أجل ضمان نشر األبحاث العلمية 

االصيلة وبناء منصة اكاديمية رصينة للتبادل الثقافي بين 

ً لذلك   ترسل البحوث المقدمة للنشر بعدالباحثين. وفقا

 استالم نموذج التعهدو مرحلة الفحص االلكترونياجتياز 

الى من الباحث الذي تم االشارة اليه في ارشادات النشر

مراجعين مختصين لتحكيمها حسب االصول العلمية وفقاً 

 للخطوات التالية :

  الغراض السرية واخفاء اسم الباحث عن المحكمين

 يتم ارسال البحث المستلم دون ذكر اسم وعنوان

 الباحث. 

  يخضع البحث المستلم الى تحكيم علمي من قبل اثنين

من المحكمين الخارجيين المستقلين من ذوي 

االختصاص الدقيق بموضوع البحث والذين يتم 

 اختيارهم بشكل سري من قبل المجلة. 

  اخالقيا في احترام خصوصية ً تلتزم المجلة التزاما

لتعامل مع الباحث والموضوعية واالمانة العلمية في ا

البحث وعدم اتاحة اي معلومات تخص اسم الباحث 

والباحثين المشاركين او عناوين البريد االلكتروني 

المقدمة في البحث سواء من قبل ادارة المجلة او هيئة 

التحرير الى اي طرف والي غرض باستثناء الباحث 

 والمحكمين ذوي العالقة بتحكيم البحث. 

 تام عن قرارها النهائي تلتزم المجلة باالفصاح ال

المتعلق بالبحث وفقا لتوصيات المحكمين الحد 

قبول البحث للنشر بدون الخيارات التالية :  ) 

قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت   -تعديالت 
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VI 

قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت  –محددة 

جوهرية تتطلب ارسال البحث للمرة الثانية لنفس 

من أن التعديالت المطلوبة تم  المحكمين للتأكد

(.  رفض البحث واالعتذار عن النشر –انجازها 

وذلك في غصون فترة التتجاوز الشهر من تاريخ 

 استالم البحث.

بالنسبة للبحوث المقبولة للنشر بعد اجراءات التعديالت يتم 

اخطار الباحث باجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتوصيات 

النسخة النهائية بعد التعديل خالل الفترة المحكمين وارسال 

 الزمنية المحددة للباحث.

 : رسوم النشر .7

في حالة قبول البحث للنشر فسيتم مباشرة ارسال نسخة من 

قبول النشرواخطار الباحث بدفع رسوم النشر كما موضح 

 :  ادناه 

 125  الف دينار عراقي بالنسبة للباحثين من داخل

االستالل االلكتروني العراق بضمنها اجور فحص 

 للبحث الذي تقوم به المجلة.

 200  دوالر بالنسبة للباحثين من خارج العراق

بضمنها اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث 

كذلك تقوم المجلة بارسال نسخة   الذي تقوم به المجلة.

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمطبوعة مجانية 

 :ةاألتصال بالمجل .8

لديك أي استفسارات حول مجلة الريادة للمال إذا كان 

واالعمال، توجه جميع المراسالت باستخدام العناوين 

 المدرجة أدناه:

 مجلة الريادة للمال واالعمال 

 جامعة النهرين –كلية اقتصاديات االعمال 

 (64074)ص.ب.  –الجادرية  –بغداد  –العراق جمهورية 

  رئبس هيئة التحرير 

 مة أ.د. نغم حسين نع
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  : مدير التحرير 

 م.د. علي قاسم حسن أ.
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 تأثير المعطيات الراهنة للثورة الصناعية الرابعة في مهارات المحاسبين اإلداريين
 دراسة استطالعية في بيئة األعمال العراقية

 

The Effect Of The Current Realities Of The Fourth Industrial Revolution On The 

Skills Of Management Accountants An Exploratory Study In The Iraqi Business 

Environment 
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 المستخلص:
 أطلقجتماعية ية واإلاإلقتصادالتقنيات الرقمية نوًعا مختلفًا من التحوالت المعلومات وتقنية أظهرت التطورات المتسارعة في 

الخدمات التي األعمال ومن ثم على على نماذج  تأثيرالتحوالت  ن يكون لهذهأويتوقع  ،(4IR) الثورة الصناعية الرابعةة سميت اعليه

 .األعمالودورهم في منظمات  المحاسبون اإلداريونيقدمها 

 عالقةفتراض وجود إلمحاسبين اإلداريين، بامهارات على  الجديدةالثورة الصناعية  لمعطيات المحتملة التأثيراتيناقش البحث 

تحديد  إلىيهدف البحث كما  .العراقية األعمالبيئة المهارات المتوقعة للمحاسبين اإلداريين في و الجديدةالثورة الصناعية  بين معطيات

من وجهة نظر المحاسبين اإلداريين في بيئة  الصناعية الجديدةالثورة  معطياتفي ظل تلك المهارات  ترتيبنوعية المهارات المطلوبة و

 العراقية. األعمال

األدوار  نحسارإ إلىضطرابًا تقنيًا يؤدي إستحدث الصناعية الجديدة ستنتاجات أهمها أن الثورة ختتم البحث بمجموعة من اإلأو 

األجور المدفوعة معدالت وتنعكس في  المهارةمهارات جديدة تتطلب شكاًل مختلفًا من ويخلق الطلب على التقليدية للمحاسبين اإلداريين 

تساعدهم على التعامل مع  تقنيةوفي ضوء ذلك يوصي البحث بضرورة تأهيل المحاسبين اإلداريين بمؤهالت  للمحاسبين اإلداريين،

 .الجديدة الصناعية الثورة معطيات

 

 الثورة الصناعية الرابعة، مهارات المحاسبين اإلداريين، المهارات التقنية، المهارات الناعمة. المفتاحية:الكلمات 

 

 Abstract 
The rapid developments in digital technologies have demonstrated different types of economic 

and social transformation called the Fourth Industrial Revolution (4IR), as these transformations 

expected to affect business models, the nature of services provided by management accountants, and 

their role in business organizations. 

The research discusses the possible effects of the realities of the Fourth Industrial Revolution on 

the skills of managerial accountants, assuming that there is a relationship between the data of the 

Fourth Industrial Revolution and the expected skills of managerial accountants in the Iraqi business 

environment. The research also aims to determine the type of skills required and the arrangement of 

those skills in light of the realities of the Fourth Industrial Revolution from the viewpoint of 

management accountants in the Iraqi business environment. 

  The research concluded with a set of conclusions that the fourth industrial revolution will create 

a technical disruption that leads to the decline of the traditional roles of management accountants and 

creates demand for new skills that require a different form of skill, and reflected in the rates of wages 

mailto:Mothana_faleh@uomosul.edu.iq
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paid to management accountants. In addition to, in light of this the research recommends the need to 

qualify administrative accountants with technical qualifications that help them to deal with the realities 

of the Fourth Industrial Revolution. 

 

Key words: Fourth Industrial Revolution, management accountant skills, technical skills, soft skills. 

 

 

 خلفية نظرية األول:المحور 
 صناعية الرابعةال ةالثور اوال: 

(1)
النشأة والمفهوم  -

 والمتغيرات

 Fourth (4IR) ظهر مصطلح الثورة الصناعية الرابعة

Industrial Revolution  ألول مرة في ألمانيا في معرض

استخدم المصطلح للداللة على عملية  إذ، 2011هانوفر عام 

نظم التصنيع الذكية والتحول في السالسل العالمية لخلق القيمة 

والنظم القائمة على التكامل بين نظم التصنيع المادية 

نتاج منتجات جديدة متخصصة إ ودورها في فتراضيةاإل

وقد  (Schwab,2016,12لألعمال. )وظهور نماذج جديدة 

وكان ا ا عالميً هتمامً إ الجديدةثار مفهوم الثورة الصناعية أ

 ً عام  منذ -دافوس -العالميي اإلقتصادلملتقى ا في ابارزً  عنوانا

يتمثل  األوليعود لسببين االهتمام  ذلكن أونعتقد  (،2016)

 التقنيشكل ومحتوى التقدم  الجديدةالثورة الصناعية  تحديدب

عصر  إلىالمطلوب كشرط مسبق للدخول  جتماعيواإل

الفعالية العالية المتوقعة للثورة فهو  الثانيما أ، الصناعة الحالي 

وقدرتها على حل المشاكل العالمية  الجديدةالصناعية 

وعلى  (Svetlana,et.al,2019,122)للبشرية المعاصرة 

 الصناعية الرابعةالثورة مصطلح  إستخدامتزايد الرغم من 

(4IR ) لم يظهر تعريف متفق عليه  إال أنهفي كافة المجاالت

وهناك وجهات نظر متعددة بهذا يومنا هذا  إلى المصطلحلهذا 

   : اآلتي الجدول وهي كما موضحة في الخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
سوف يستخدم الباحث مصطلح الثورة الصناعية الجديدة كمصطلح  (1)

  (4IR)مرادف للثورة الصناعية الرابعة 

الثورة الصناعية الرابع( مداخل تعريف مصطلح 1جدول )

 المنظور االجتماعي

(Socio-

oriented 

approach) 

الثورة  أنيؤكد المنظور االجتماعي على 

ستؤثر بشدة على المجتمع  الجديدةالصناعية 

و ستسهم في تطوير السلع والمنتجات وتزيد 

خر آمن رفاهية المجتمع إال أنها من جانب 

ستؤدي إلى تقليل مشاركة اليد العاملة في 

عمليات اإلنتاج وتزيد من معدالت تسريح 

 العمال.

المنظور المستند 

 إلى الكفاءة

(Competence-

based 

approach) 

ور الكفاءة فإن الثورة الصناعية من منظ

تركز على نمط كفاءات جديدة  الجديدة

ن أ إذومتخصصين في التصنيع الرقمي 

ستبدال نظم اإلنتاج بنظم إالتغييرات الهيكلية و 

ستدامة نظم إقائمة على المعرفة  تتطلب 

اإلنتاج المطورة التي تتم إدارتها ذاتيًا من 

دة وغير يدي عاملة تمتلك كفاءات جديأخالل 

 تقليدية.

المنظور المستند 

إلى اإلنتاج 

(Production 

approach) 

على  الجديدةيدرس تأثير الثورة الصناعية 

تحديث الصناعة من خالل الرقمنة واسعة 

النطاق لعمليات اإلنتاج والتركيز على العنصر 

التنظيمي في العمليات الصناعية وهو ما 

 يختلف عن نمط التصنيع التقليدي.

 لمنظور السلوكيا

(Behavioristic 

approach) 

نتيجة غياب التواصل المباشر مع اآلالت التي 

ستكون متصلة مع بعضها البعض ومتفاعلة 

ومترابطة في نظم فيزيائية مادية بحته لن 

ذ ان التفاعل إيظهر تأثير للجانب السلوكي ، 

في ظل نظام  لة سيكون غائباً اإلنساني مع اآل

العالقات المتبادلة بين الكائنات الجامدة 

 )األجهزة التقنية( 

Source: Sukhodolov Yakov A., )2019( , The Notion, 

Essence, and Peculiarities of Industry 4.0 as a 

Sphere of Industry, in Popkova Elena G. Ragulina 

Yulia V.  Bogoviz Aleksei V., (ed.), Industry 4.0: 

Industrial Revolution of the 21
st
 Century, 3-10, 

Springer International Publishing. P7.بتصرف 
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 في (Burritt & Christ, 2016,30) ينظرفي حين 

ن المصطلح أيرى فهو  شموالً  أكثرمن زاوية المصطلح 

لوصف مجموعة من التطورات التكنولوجية المتصلة  يستخدم

 المعاصرة األعمالالتي توفر أساًسا لزيادة الرقمنة في بيئة 

  التالية:والتي تتسم بالخصائص 

  والتوسع في القدرة الحاسوبية أحجام البيانات الضخمة

تصال خاصة الشبكات الجديدة ذات الطاقة اإل وشبكات

 المنخفضة واسعة النطاق؛

   ؛ األعمالظهور التحليالت وقدرات ذكاء 

  أشكال جديدة من التفاعل بين اإلنسان واآللة مثل

 وأنظمة الواقع المعزز؛  التفاعليةواجهات ال

 العالم المادي  إلىة وتحسينات في نقل التعليمات الرقمي

 .مثل الروبوتات المتقدمة والطباعة ثالثية األبعاد

 ولما الثورة، لهذه الطريق ولأ نجازات تعداإل هذه فإن لذا

 الهائلة اإلمكانات من محدودة ال حتماالتإمن  بداخلها تحمله

 ،اإلصطناعيالذكاء  مجال في الناشئة للتكنولوجيات

 القيادة، ذاتية والمركبات األشياء، وإنترنت والروبوتات،

 والتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا ثالثية األبعاد، والطباعة

قواعد البيانات  الكمومية، والحوسبة المواد، وعلم الحيوية،

 (18، 2019فرجون, وغيرها ) ،(Block chain)التسلسلية 

 :الثورة الصناعية متغيرات ويوضح الشكل االتي

 

 
 الثورة الصناعية الرابعة( متغيرات 1الشكل )

(، 2016)اللجنة العالمية للصناعة والتصنيع، : المصدر

( في industry 0.4ستطالع الثورة الصناعية الرابعة )إ

الشرق األوسط ، تم االسترجاع من موقع: 

https://www.pwc.com/m1/en/publications/do

-survey-0-4-industry-east-cuments/middle

ar.pdf  بتصرف 

 

معطيات الثورة الصناعية الرابعة في مهنة تأثير  ثانيا:

 داريةالمحاسبة اإل

( أكد 2016في ملتقى دافوس اإلقتصادي العالمي عام )

(Schwab Carlos أن الجنس البشري قد دخل عصًرا رابعًا )

من التغيير العميق والنظامي، وأن الذكاء اإلصطناعي بدأ يأخذ 

ن التكنولوجيا أدوره في مطابقة األنماط والعمليات اآللية و

  في العديد من الوظائف للبشر ا بديالً ستحل قريبً 

(Ellis,2017,1)  الجديدةنتشار تقنيات الثورة الصناعية إن أو 

سيؤثر في نماذج األعمال التقليدية والتي ستتحول إلى األتمتة 

، والذكاء (RPA)لية الذكية مثل )العمليات الروبوتية اآل

تمتة العمليات أ،(ML) ، وتعلم اآللة(AI) اإلصطناعي

حول استعداد  التقارير( مما يثير تساؤالً  الروتينية وإعداد

 (Ryan,2019,1-2)المحاسبين لهذا التحول الرقمي. 

ن التحول الرقمي بال شك يجعل المحاسبين تحت ضغوط إ

مستمرة إلعادة تشكيل الطرق التي من خاللها يتم التواصل مع 

ً تجه العالم نحو الرقمنة إزبائنهم كلما  ي أرل ووفقا

(Oliver,2018,1) إن هذا التحول يضع المحاسبين في ف

 رئيسة:مواجهة ثالث معطيات 

: تشير األتمتة في هذا السياق إلى إستخدام تقنيات األتمتة .1

لغاء جميع األنشطة إالثورة الرابعة في العمل المحاسبي و

نشطة الروتينية والمتكررة والتي كانت الكتابية او األ

 ا كبيًرا.تتطلب جهدً 

توظيف التقنيات بطرق مبتكرة لتغيير : ويقصد به بتكاراإل .2

طريقة وأسلوب تنفيذ العمل المحاسبي بما يحقق نتائج 

 م معلومات أفضل للزبائن.يمختلفة وتقد

: وهو النتيجة المالزمة للتحوالت التقنية اإلضطراب .3

بتكار، فاإلضطراب يحدث نتيجة الناتجة عن األتمتة واإل

لقي بظاللها على التغييرات التي ال يمكن تجاهلها والتي ت

ه على مستوى المحاسبة ئجراإنوعية التحول المطلوب 

 بشكل عام. 

ا عميقاً في مهنة سيؤثر تأثيرً  اإلضطراب التقنيو يبدو أن 

المحاسبة بشكل عام وربما يؤدي إلى التخلص النهائي من 

ليه بحث أجرته جامعة إالمحاسبين وفق ما ذهب 

ن وظائفهم بنسبة أكسفورد، أن المحاسبين معرضون لفقدا

٪ ، وسيتم تحويل وظائفهم إلى اآلالت التي ستتولى 95

،  (Griffin,2019,2)ستخراج النتائج إتحليل االرقام و

مما يتطلب من المحاسبين اإلداريين المضي في سلسلة من 

اإلجراءات تركز على المهارات التي يمتلكها المحاسب 

ثورة الصناعية اإلداري في التعامل مع التقنيات الواسعة لل

بما يمنحهم الفرصة والقدرة على تقديم المشورة  الجديدة

على المحاسبين  للزبائن، ولتحقيق ذلك ينبغي أوالً 

اإلداريين التعامل مع هذا التهديد الحقيقي لبقائهم فاعلين 

 (Stine,2019,1)في بيئتهم من خالل: 

ليها إوالنظر  الحفاظ على عقلية منفتحة تجاه التقنيات الجديدة

نها أمن التعامل معها على  نها تعزز من أداء مهامهم بدالً أعلى 

تهديد للطريقة الحالية في العمل والتي قد تؤدي إلى الفشل منذ 

 البداية.

ن التقنيات الناشئة ستغير من بيئة العمل وتقدم منافسين إ .1

، مما ا مستمًرا ومناهج جديدة للتعلموتتطلب تعلمً جدد 

نتقال إلى األ فيكتساب مهارات جديدة تساعد إيفرض 

 هذا المشهد الجديد.

https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/middle-east-industry-4-0-survey-ar.pdf
https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/middle-east-industry-4-0-survey-ar.pdf
https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/middle-east-industry-4-0-survey-ar.pdf
https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/middle-east-industry-4-0-survey-ar.pdf
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سبقية أكتساب الفرصة وإيعني التعلم بشكل أسرع ن إ .2

 .البقاء مستقبالً 

ن دور المحاسب أعلى ( skoulding,2019,1-3)كما يؤكد 

ً أيتغير و ً  ن التقنية تشكل تحديا للمحاسبين إال أنه يعتقد ان  حقيقيا

 -فرق التمويل التقنياتذ ستمكن إلفرصة مع التغيير، تأتي ا

من القيام بثالثة أشياء رئيسة   - بضمنهم المحاسبين اإلداريين

تكن هناك إمكانية لتحقيقها في الماضي عندما  سريعة لمبوتيرة 

كان القرار يركز فقط على التكلفة، بينما يمكنهم اآلن المساهمة 

إنتاج هي )في خلق القيمة والحفاظ على القيمة وهذه األشياء 

ليات القيام بها، وتفسير كيفية آالقيمة وخلقها، وصياغة 

 تحقيقها(.  

، ويجب أن يكون دور المحاسب اإلداري في ظل المعطيات 

ستباقية( مزيًجا من )االستجابة والفاعلية واإل الجديدة

(Yuvaraj, 2019, 56 يعرض الجدول .)(بعض األ2 ) مثلة

على كيفية توظيف تقنيات الثورة الرابعة في مجال عمل 

 المحاسبين اإلداريين. 

 اتها لدى المحاسبين االداريينإستخداموبعض من  الجديدة( متغيرات الثورة 2جدول )

 دور المحاسب االداري المتغيرات

 وتقنيات تحليل البياناتالبيانات الضخمة 
رد المادية توظيفها في مجال المساعدة في صنع القرار وتحسين إدارة الموا

 ستراتيجيوالبشرية والتخطيط اإل

 / تقييم المخاطر ستخدامفضل اعتماًدا على نمط اإلأتحسين إدارة الموارد بشكل  واالنترنيت الصناعي –إنترنت األشياء 

 (AI) اإلصطناعيالذكاء 
إدارة المشاريع ، الدعم وحلول سلسلة التوريد ، تخصيص الموارد ، التخفيف من 

 ستراتيجياتطر وصياغة اإلالمخا

 توظيفه في مجال خلق القيمة عبر سلسلة القيمة وتحديد فرص خفض الكلف التصنيع الرقمي

 قواعد البيانات التسلسلية

Block chain 
  Block chainقواعد البيانات التسلسلية  إستخدامالمشاركة في تطوير الحلول ب

Source: Rao, Batani Raghavendra; (2019), Industry 4.0: Overview, Practices And Role Of 

Management Accountants, The Management Accountant ,vol 54,issue 06, The Institute of Cost 

Accountants of India; p19.بتصرف 

 
 للمحاسبين االداريين المتوقعةالمهارات  ثالثا:

ي العالمي، من المرجح أن اإلقتصادوفقًا لتوقعات المنتدى 

تستمر التحوالت في متطلبات المهارات للموظفين بشكل عام 

أ(  2016ورد في تقرير مستقبل الوظائف لعام ) إذفي المستقبل 

بشكل عام ن المهارات العشرة األولى المطلوبة من الموظفين أ

حل )كما يلي: كانت ( 2020) عام مرتبة حسب األهمية

المشكالت المعقدة، التفكير الناقد، اإلبداع، إدارة األفراد، 

تخاذ القرار، إ، الحكم والتنسيق مع اآلخرين، الذكاء العاطفي

 (.)توجيه الخدمة، التفاوض، المرونة المعرفية

Gaye,2018,129 ) ،   العديد من النماذج من  تقديمتم كما

 للمحاسبينللمهارات المطلوبة الباحثين المنظمات و قبل 

 هم هذه النماذج:عرض أل يأتيوفيما  اإلداريين بشكل خاص

ويمكن تسميته   (KRUSKOPF, et al., 2019)نموذج  .1

نموذج ثنائي المستوى يقسم هذا النموذج المهارات التي 

مجموعتين )المهارات الصعبة ،  إلىيحتاجها المحاسبون 

ً أساسيعد التعليم  نأ يرى فيهو( السلوكيةالمهارات  لبناء  ا

 السلوكيةالمهارات  نأال إالمهارات بشكل عام لدى المحاسبين 

( تفاصيل 3يوضح الجدول ) ويدي التقل ال يوفرها نظام التعليم

الفئتين من المهارات. هاتين

 

 الجديدة( نموذج ثنائي المستوى لمهارات المحاسبين في عصر الثورة الصناعية 3جدول )

المهارات 

 التقنية

أمن  فهم قدرات البرمجيات، أساسيات الترميز، مهارات التحليل، المعرفة ببرامج التكنولوجيا المالية، تصور البيانات،

ئح الخاصة البيانات، أدوات المحاسبة القضائية، المعرفة بالمعايير الدولية، إدارة قاعدة البيانات ، المعرفة باللوا

 (ERPنظام تخطيط موارد المؤسسات )ببالصناعة ، المعرفة 

المهارات 

 السلوكية

االتصال القوي ، الذكاء العاطفي واألخالقي، القدرة على حل المشكالت ، التعامل مع عدم اليقين ، مهارات القيادة ، 

 / االبداع ، صنع القرار االستراتيجي ، التوجه نحو خدمة العمالء اإلبتكارالمعرفة البيعية والتسويقية ، إدارة المخاطر ، 

Source: Kruskopf, Shawnie ; Lobbas, Charlotta ;  Meinande,  Hanna;  Söderling, Kira; Martikainen , 

Minna;  Lehner,  Othmar M;)2019(,Digital Accounting: Opportunities And Threats, ACRN Oxford 

Journal of Finance and Risk,vol 8, Special Issue Digital Accounting, http://www.acrn-

journals.eu/resources/SI08_2019a.pdf,p10. 

 

http://www.acrn-journals.eu/resources/SI08_2019a.pdf,p10
http://www.acrn-journals.eu/resources/SI08_2019a.pdf,p10
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دليل الكفاءات األساسية للمحاسبين اإلداريين  .2

(IMA,2019  )  قام معهد المحاسبين اإلداريين في كندا

(IMA )  للكفاءات األساسية للمحاسبين  دليلبإعداد

 األعمالاإلداريين يستهدف التوافق بين متطلبات بيئة 

ومهارات المحاسبين اإلداريين ركز النموذج على الدمج 

 ً لنماذج  بين الكفاءات األساسية والمهارات المتوقعة وفقا

المستحدثة وقد صنف المعهد التكنولوجيا بانها  األعمال

العامل الرئيسي الذي سيعيد تشكيل دور المحاسب 

ستة اإلداري لمواكبة التطورات التقنية يحدد هذا اإلطار 

تتضمن المهارات والقدرات األساسية  مستويات معرفية

دوارهم أاإلداريون لممارسة التي يحتاجها المحاسبون 

ويعد هذا الدليل بمثابة . بفاعلية  مستقبالً الحالية والمتوقعة 

طار لتقييم المهارات والتطوير الوظيفي وإدارة المواهب إ

س درجات كفاءة لكل عنصر من حدد خم إذداخل المهنة 

 أساسية،معرفة  محدودة،الدليل وهي )معرفة  عناصر

ً  خبير( تقاسمعرفة تطبيقية، متمرس،  لمعايير حددها  وفقا

جدول يوضح هذه العناصر تييأالدليل وفيما 

 

 (IMA( متطلبات الكفاءات األساسية وفقا لنموذج )4جدول )

 االستراتيجية والتخطيط واالداء
التخطيط االستراتيجي والتكتيكي ، تحليل القرار، إدارة التكلفة االستراتيجية، قرارات االستثمار 

 الشركات، ادارة األداءالرأسمالي، إدارة مخاطر المؤسسة، الموازنة والتنبؤ، تمويل 

 اعداد التقارير والرقابة
الدفاتر المالية، محاسبة التكلفة ، إعداد القوائم المالية ،تحليل القوائم المالية،  مسكالرقابة الداخلية، 

 االمتثال والتخطيط الضريبي، إعداد التقارير المتكاملة

 تحليالت البيانات، عرض مرئي للمعلوماتنظم المعلومات، مراقبة البيانات،  التقنية والتحليالت

 المعرفة الخاصة بالصناعة، المعرفة التشغيلية، إدارة الجودة والتحسين المستمر، ادارة المشروع الفطنة والعمليات التجارية

 القيادة
مهارات التواصل، تحفيز وإلهام اآلخرين، التعاون والعمل الجماعي وإدارة العالقات، إدارة التغيير، 

 تفاوض، إدارة الموهبة فض النزاعات

 السلوك األخالقي المهني، التعرف على السلوك غير األخالقي ، المتطلبات القانونية والتنظيمي القيم واألخالق المهنية

Source: Institute of Management Accountants, (2019), IMA Management Accounting Competency 

Framework, imanet.org/cma. 

 

 ,Damasiotisa, Trivellasb)نموذج  .3

Santouridisa, Nikolopoulos, & Tsifora, 

2014)  
االتحاد المهني للمحاسبين  عتمد هذا النموذج مقترحأ

(IFAC) بخصوص المهارات  ،2006في عام  المنشور

 ةأربعوهو نموذج يتكون من  المحاسبين،التقنية المطلوبة من 

مهارات  التنظيمية،المهارات  التقنية، )المهاراتمستويات 

 جدولويوضح ال المفاهيمية(المهارات  االخرين،التعامل مع 

 المستويات.محتويات كل مستوى من هذه  (5)

 

 نموذج رباعي المستوى لمهارات المحاسبين في عصر الثورة الصناعية الرابعة( 5جدول )

 المهارات التقنية
البرمجة، والمعرفة العامة بنظم المعلومات وقواعد البيانات، واالتصاالت  اتالتحليل والتصميم ولغ

 والتطبيقات المتقدمة، ونظم الكمبيوتر، وإدارة التكنولوجيا ونظم التشغيل والشبكات.

 إدارة الوقت، وتحديد االسبقيات،  وتنظيم المعلومات المهارات التنظيمية

مهارات التعامل مع 

 االخرين

  .العالقات الشخصية، االتصال مع االخرين، اإلدارة، السمات الشخصية، المهارات والمعرفة المهنية

 حل المشكالت، المنطق، التخطيط االستراتيجي. المهارات المفاهيمية

Source: Damasiotisa, Vyron; Trivellasb, Trivellasb; Santouridisa, Ilias; Nikolopoulos, Sotiris; Tsifora, 

Evdokia, (2014), IT Competences for Professional Accountants: A Review, International Conference 

on Strategic Innovative Marketing, Madrid, Spain, Elsevier Ltd, p542. 

 

 البحثمنهجية  الثاني:المحور 
مفادها ان التحوالت العميقة  مشكلة رئيسيةيناقش البحث 

سيكون لها تأثيرات مختلفة ( 4IR)للثورة الصناعية الرابعة 

داريين وتنقسم المهارات المطلوبة للمحاسبين اإل على نوعية

 مجموعة من المشكالت الفرعية: إلىهذه المشكلة 

في  الثورة الصناعية الرابعة كيف يتم توظيف معطيات  .1

مجال عمل المحاسبين اإلداريين وما هي العالقة بين 

مهارات المحاسب و معطيات الثورة الصناعية الرابعة

 اإلداري.

هل تؤثر معطيات الثورة الصناعية الرابعة )األتمتة،   .2

ي( على مهارات المحاسب التقن اإلضطراب، اإلبتكار

 اإلداري.
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هل تؤثر معطيات الثورة الصناعية الرابعة )األتمتة،  - أ

التقني( على المهارات التقنية  اإلضطراب، اإلبتكار

 .للمحاسب اإلداري

هل تؤثر معطيات الثورة الصناعية الرابعة )األتمتة،  - ب

التقني( على المهارات الناعمة  اإلضطراب، اإلبتكار

 .يللمحاسب اإلدار

ه تم تنظيم نموذج فإن تناوله في اإلطار النظريووفقا لما تم 

 البحث وفقا للمتغيرات الرئيسية التالية:  

تم تحديد ثالث معطيات الثورة الصناعية الرابعة  -

معطيات للثورة الصناعية الرابعة وهي )األتمتة، 

 (التقني اإلضطراب، اإلبتكار

تم تحديد مهارات مهارات المحاسبين اإلداريين  -

المحاسبين االداريين في مجموعتين فقط )المهارات 

التقنية، المهارات الناعمة(، كما جرى تسكين الكفاءات 

ويوضح الشكل للدراسات المستقبلية، االساسية االخرى 

( اآلتي يوضح انموذج البحث االفتراضي.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج البحث االفتراضي( 2شكل )

 

ان دراسة العالقة بين معطيات الثورة الصناعية الرابعة 

 األعمالوالمهارات المتوقعة للمحاسبين اإلداريين في بيئة 

ان  األول من عدة جوانب االهمية لهذا البحثالعراقية يضفي 

 يعد مصطلح حديث( 4IR)مصطلح الثورة الصناعية الرابعة 

 ً وله انعكاساته على مختلف مفاصل الحياة وان طرح هذا نسبيا

والوظائف  األعمالالمصطلح في اطاره الفكري وربطه بنماذج 

اضاقة علمية وتأثيره على مهارات المحاسبين االداريين يعد 

يقدمها البحث خصوصا في ظل ندرة الكتابات حول  جديدة

لدراسات يتعلق بتعدد ا الثاني ، العربيةالموضوع في المكتبة 

التي قدمت نماذج للمهارات المطلوبة من المحاسبين وفق 

ا لم تقدم نموذجا إال أنهمعطيات الثورة الصناعية الرابعة 

انها من  نعتقدللمهارات المتوقعة للمحاسبين اإلداريين والتي 

بمعطيات الثورة  بين التخصصات المحاسبية األكثر تأثراً 

نتائج الدراسة  في ضوء الثالث،  الصناعية الرابعة

االستطالعية نتوقع ان تنعكس النتائج في تحديد متطلبات 

التدريب المستقبلية على المهارات المتوقعة للمحاسبين 

اإلداريين وان المبادرة في هذا المجال تقدم ميزة مستدامة لمهنة 

المحاسبة بشكل عام والمحاسبة اإلدارية بشكل خاص بدال من 

على االثار التطبيقية لمعطيات  حين التعرف إلىاالنتظار 

 الثورة الصناعية.

من البيئة العراقية عن  علميةتقديم ادلة  إلى يهدف البحث

العالقة بين معطيات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات 

المتوقعة للمحاسبين اإلداريين لغرض دعم فرضية وجود هذه 

العالقة او رفضها. وكذلك تحديد نوعية المهارات المتوقعة 

لثورة الصناعية الرابعة وتحديد أولويات تلك اوفقا لمعطيات 

نظر المحاسبين اإلداريين في بيئة المهارات من وجهة 

 .العراقية األعمال

 همفادها انفرضية رئيسية يقوم البحث على  البحث:فرضية 

عالقة ذات تأثير معنوي بين معطيات الثورة  ليس هناك

الصناعية الرابعة والمهارات المتوقعة للمحاسبين اإلداريين في 

 الفرضيتين إلىالعراقية، وتنقسم هذه الفرضية  األعمالبيئة 

 :تيناالتي

بين المعطيات عالقة ذات تأثير معنوي ليس هناك  .1

، اإلبتكار)األتمتة،  الراهنة للثورة الصناعية الرابعة

 ( والمهارات التقنية للمحاسبين اإلداريين.اإلضطراب

بين المعطيات ذات تأثير معنوي ليس هناك عالقة  .2

، اإلبتكارالراهنة للثورة الصناعية الرابعة )األتمتة، 

 ( والمهارات الناعمة للمحاسبين اإلداريين.اإلضطراب

تم االعتماد على المنهجين االستقرائي  البحث:منهج 

واالستنباطي في عرض ومناقشة نتائج الدراسات والبحوث 

والمقاالت العلمية المنشورة في المجالت العلمية والدراسات 

والكتب ذات الصلة وكذلك في تحليل نتائج الدراسة 

ألثبات فرضيات البحث وبناء النتائج  االستطالعية

عتماد على المصادر االتية في تجميع وقد تم اال واالستدالالت

  البيانات:

الدراسات والبحوث والمقاالت العلمية المنشورة في  -1

المجالت العلمية والدراسات والكتب ذات الصلة لتغطية 

 الجانب النظري من البحث.

لغرض جمع المعلومات الالزمة  استبانة(استمارة ) -2

 النتائج. إلىوالوصول  البحثلقياس متغيرات 

 الرابعةمعطيات الثورة الصناعية 
 االضطراب التقني االبتكار األتمتة

 
 
 
 االداريين نمهارات المحاسبي

 المهارات الناعمة المهارات التقنية
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يتكون مجتمع الدراسة من المحاسبين  البحث:مجتمع وعينة 

 إذختلف القطاعات مالعاملين في  في مدينة الموصل اإلداريين

جرى اختيار عينة عشوائية من هؤالء المحاسبين وتوزيع 

 (،103) وبلغ عدد الردود المكتملة عليهماستمارة االستبانة 

 إستخدامالمجمعة بتم تحليل البيانات وفقا للنموذج المقترح و

األساليب اإلحصائية  إستخدام( وقد تم SPSS 25برنامج )

 االتية:

 العينة،على خصائص  للتعرف التكرارات والتكرارات النسبية -

ذي اإلبعاد  Likertباالعتماد على مقياس  والوسط الحسابي

على االتجاهات في  للتعرف Five Point Scale الخمس

تعرف على مقدار التشتت في لل المعياريواالنحراف اإلجابات 

 .الحسابياإلجابات حول الوسط 

للتحقق من صدق االستبانة ضمن  (Pearsonاختبار ) -

 إستخدامتم المحورين الرئيسيين التي تتكون منهما االستبانة 

( وقد أظهرت نتيجة االختبار ان جميع Pearsonاختبار )

الرابعة )األتمتة العناصر المكونة لمعطيات الثورة الصناعية 

التقني( والمهارات المتوقعة للمحاسب  اإلضطرابو اإلبتكارو

اإلداري )التقنية والناعمة( على درجة جيدة من المصداقية عند 

تم قياس ثبات االستبانة ( ، كما 0.01مستوى معنوية )

بلغ معامل  إذ( Cronbach's Alphaباالعتماد على اختبار )

للحكم  ( وهذا يعد جيداً 84.9الثبات الكلي لعناصر االستبانة )

اختبار  إستخدامكما تم  ثبات أداة االستبانة. على

(Kolmogorov-Smirov الختبار مدى اتباع البيانات )

 ً ً  توزيعا لجميع  (P- value>0.05وكانت قيمة ) طبيعيا

 .للبيانات ستبانة مما يثبت فرض التوزيع الطبيعيعناصر اإل

لتحديد العالقة بين معطيات الثورة الصناعية  رتباطاختبار اإل -

االنحدار  واختبارالرابعة ومهارات المحاسبين اإلداريين، 

لتحديد تأثير المتغير المستقل الثورة  البسيط والمتعدد

على المتغير التابع  الصناعية ومعطياتها )منفصلة ومجتمعة(

 قبول او رفض الفرضيات.ل اإلداريين()مهارات المحاسبين 

 

 الخصائص الديموغرافية لعينة البحث -
الدراسة االستطالعية ممثلة وبعيدة عن التحيز فقد  تكونلكي 

تم سحب العينة بناًء على مجموعة من الخصائص 

عن  الديموغرافية للمستجيبين من المحاسبين اإلداريين فضالً 

التي ينتمي  األعمالتنوع اإلجابات وشمولها لكافة قطاعات 

 ادناه.داريون وكما هو موضح المحاسبون اإل إليها

 

 ( الخصائص الديموغرافية للمستجيبين6جدول )

 

من خالل نتائج الجدول يمكن القول ان الفئات المجيبة تشير 

االستبيان والقدرة على بمحتويات توافر المعرفة الالزمة  إلى

األسئلة، وقد تم مراعاة ان تكون االستبانة شاملة اإلجابة على 

مختلف النشاطات من ية واإلقتصادلجميع القطاعات 

.العينة لية ويوضح الجدول ادناه تفاصياإلقتصاد

 وطبيعة النشاط المحاسبون اإلداريون اليهإينتمي  التي ات( القطاع7جدول )

 االدارينوع النشاط الذي يعمل فيه المحاسب  القطاع الذي ينتمي اليه المحاسب االداري

 % التكرار الفئات % التكرار الفئات

 34 35 المصارف والتامين والخدمات المالية 47.6 49 القطاع الخاص

 9.7 10 االتصاالت والتكنولوجيا 29.1 30 القطاع الحكومي

 37.9 39 القطاع الصناعي 11.7 12 القطاع العام والتمويل الذاتي

 10.7 11 الخدمات قطاع 11.7 12 منظمات غير هادفة للربح

 7.8 8 التجارة ومبيعات التجزئة   

 

ان هناك تنوع في عينة من خالل نتائج الجدول يمكن القول 

 إليهاالتي ينتمي  األعمالوشمولها لكافة قطاعات البحث 

المحاسبون االداريون مما يقدم رؤية أكثر شمولية للحكم على 

النتائج المستخرجة من إجابات عينة البحث واعمامها على 

 البيئة العراقية.

التحليل الوصفي إلجابات عينة البحث على محاور  -

 االستبيان
 معطيات الثورة الصناعية الرابعةالمحور األول: 

عن تأثير األتمتة  تضمنت الفقرة االستفسار األتمتة: .1

الرابعة في  بوصفها احدى معطيات الثورة الصناعية

 مجال عمل المحاسب اإلداري:

 الدرجة الوظيفية عدد سنوات الخبرة المؤهل الدراسي

 % التكرار الفئات % التكرار الفئات % التكرار الفئات

 21.4 22 معاون محاسب 54.4 56 سنوات 5-1 6.8 7 دبلوم

 45.6 47 محاسب 29.1 30 سنوات 10-6 77.7 80 بكالوريوس

 13.6 14 محاسب اقدم 6.8 7 سنة 15-11 6.8 7 دبلوم عالي

 8.7 9 مدير حسابات 7.8 8 سنة 20-16 8.7 9 ماجستير

 10.7 11 اخرى 1.9 2 سنة فاكثر 20 0 0 دكتوراه
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 اإلداريين( تأثير األتمتة على عمل المحاسبين 8جدول )

 
 

لتأثير  قبول متوسطةدرجات  هذه الفقرةأظهرت نتائج 

نسب  أعلىاألتمتة على عمل المحاسبين اإلداريين وبلغت 

تحسين نوعية التقارير الموافقة على تأثير األتمتة في 

بلغ  إذوالتحليالت غير التقليدية وعرضها بوسائل مختلفة 

( على الرغم من تشتت اإلجابات 3.87) الحسابيالمتوسط 

فاع درجة ويالحظ ارت ( 1.05) قدره بدرجة انحراف معياري

تي من أتشتت اإلجابات على أسئلة هذا المحور وربما هذا مت

صعوبة حصر التأثيرات الحقيقية لالتمتة على عمل المحاسب 

يدعم  و اإلداري اال ان االتجاه العام هو الموافقة على  الفقرة

( وبانحراف 3.81بلغ ) إذذلك المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

 .  (0.65معياري )

 اإلبتكارتضمنت الفقرة االستفسار عن تأثير  :اإلبتكار .1

بوصفه احدى معطيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال 

التقنيات في العمل  إستخدام إذعمل المحاسب اإلداري من 

وكما هو موضح في  المحاسبي او االستجابة لتطبيقها

 الجدول التالي:

 اإلداريينعلى عمل المحاسبين  اإلبتكار( تأثير 9جدول )
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ً أظهرت نتائج هذه الفقرة درجات قبول متوسطة           أيضا

 أعلىعلى عمل المحاسبين اإلداريين وبلغت  اإلبتكارلتأثير 

في انترنيت األشياء  اإلبتكارنسب الموافقة على تأثير 

بلغ المتوسط  إذالصناعي وتقنيات المحاكاة االفتراضية 

 إذ( للعنصرين على الرغم من تشتت اإلجابات 3.95الحسابي )

( على التوالي 0.91،0.98معياري )ال بلغت درجة االنحراف 

ويالحظ ارتفاع درجة تشتت اإلجابات على أسئلة هذا المحور 

 ً مما يدل على عدم وجود اتفاق تام حول معظم الفقرات  أيضا

توقعة لتطبيقها على عمل وربما صعوبة تحديد االثار الم

المحاسب اإلداري اال ان االتجاه العام هو الموافقة على  الفقرة 

 ( 0.51( وبانحراف معياري )3.87)بلغ المتوسط الحسابي  إذ

 اإلضطرابتضمنت الفقرة االستفسار عن  التقني: اإلضطراب .2

التقني بوصفه احدى معطيات الثورة الصناعية الرابعة واثاره 

وكما هو موضح في الجدول  في مجال عمل المحاسب اإلداري

   التالي:

 

 التقني على عمل المحاسبين االداريين اإلضطراب( تأثير 10جدول )

 
 

ً أظهرت نتائج هذه الفقرة درجات قبول متوسطة   لتأثير  أيضا

التقني على عمل المحاسبين اإلداريين وبلغت  اإلضطراب

التقني في انتفاء  اإلضطرابنسب الموافقة على تأثير  أعلى

 إذالطلب على المحاسبين اإلداريين ذوي المهارات المحدودة 

( للعنصرين على الرغم من 3.95بلغ المتوسط الحسابي )

كذلك ( 1.1بلغت درجة االنحراف معياري ) إذتشتت اإلجابات 

ارتفاع درجة تشتت اإلجابات على أسئلة هذا المحور يدل  فإن

على صعوبة حصر االثار المتوقعة  لالضطراب التقني على 

الموافقة على  عمل المحاسب اإلداريين اال ان االتجاه العام هو 

( وبانحراف معياري 3.844بلغ المتوسط الحسابي ) إذالفقرة 

(0.62 . ) 

 المهارات المتوقعة للمحاسب اإلداري الثاني:المحور 

الفقرة االستفسار من  تضمنت ة:المهارات التقني .1

المحاسبين اإلداريين عن آرائهم حول المهارات التقنية 

ومستوى المحاسبون االداريون  إليهاالتي يتوقع ان يحتاج 

األهمية لتلك المهارات مبوبة في سبع فئات وكما هو 

   موضح في الجدول التالي:
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 ( األهمية المتوقعة للمهارات التقنية للمحاسبين االداريين11جدول )

 
 

ألهمية  متوسطةأظهرت نتائج االستبيان درجات موافقة 

المهارات التقنية في عمل المحاسب اإلداري مستقبال وفق 

نسب الموافقة  أعلىمعطيات الثورة الصناعية الرابعة وبلغت 

بلغ  إذاالتصاالت والتطبيقات المتقدمة  على المهارات المتعلقة

 (،1.045( وبانحراف معياري )3.87المتوسط الحسابي )

ً ويالحظ  ارتفاع درجة تشتت اإلجابات على أسئلة هذا  أيضا

ً المحور  ن ترتيب مما يدل تباين اآلراء لعينة البحث بشأ أيضا

تجاه العام هو الموافقة على ن اإلأال إأهمية المهارات التقنية 

( وبانحراف معياري 3.751بلغ المتوسط الحسابي ) إذالفقرة 

(0.583 .) 

ستفسار من المحاسبين تضمنت الفقرة اإل الناعمة:المهارات  .2

ن أول المهارات الناعمة التي يتوقع اإلداريين عن آرائهم ح

المحاسبون االداريون ومستوى األهمية لتلك  إليهايحتاج 

المهارات مبوبة في فئات ثالث وكما هو موضح في الجدول 

أظهرت نتائج هذه الفقرة درجات موافقة مرتفعة  إذ( 12)

نسب  أعلىتراوحت بين )الموافقة والموافقة بشدة( وبلغت 

بلغ المتوسط الحسابي  إذالموافقة على المهارات القيادية 

نسبة موافقة  أعلى( وهي 0.96( وبانحراف معياري )4.04)

ة لموافقلنسبة  أقلفي هذا المحور، بينما جاءت بقية العناصر 

عن التشتت في اإلجابات اال ان االتجاه العام هو الموافقة  فضالً 

( وبانحراف 3.87بلغ المتوسط الحسابي ) إذعلى هذه الفقرة 

 .(0.72معياري )

 ( األهمية المتوقعة للمهارات الناعمة للمحاسبين االداريين12جدول )
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  اختبار الفرضيات -

 ة:ية الرئيسالفرض -

عالقة ذات تأثير معنوي ال توجد  (:H0الفرضية الصفرية ) 

بين معطيات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المتوقعة 

 العراقية األعمالللمحاسبين اإلداريين في بيئة 

عالقة ذات تأثير معنوي بين توجد  :(H1الفرضية البديلة) 

معطيات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المتوقعة 

 .العراقية األعمالللمحاسبين اإلداريين في بيئة 

اختبار االنحدار الخطي  إستخدامة تم الختبار الفرضية الرئيس

بين  إرتباطأظهرت نتائج االختبار وجود عالقة  إذالبسيط 

المتغير المستقل )معطيات الثورة الصناعية( والمتغير التابع 

لحجم عينة مقداره )المهارات المتوقعة للمحاسبين اإلداريين( 

( على التوالي 4.079 -4.292( ومتوسط حسابي )103)

بلغ معامل  ( على التوالي،0.433 -0.453وانحراف معياري )

 عند( 0.000) معنوية( وبمستوى 0.738) Pearson إرتباط

طردي وذو  إرتباط رتباطوهذا اإل (0.01) داللة مستوى من

ً النتائج داللة إحصائية وقد أظهرت    (Fان قيمة اختبار ) أيضا

وان قيمة الداللة اإلحصائية لها   (120.535المحسوبة هي )

(Sig.( هي )وهي0.00 ) ( ، 0.05من قيمتها المعنوية ) أقل

كدت النتائج على معنوية العالقة بين المتغير التابع والمستقل أ

من مستوى المعنوية المقبول  أقلكانت المعنوية اإلحصائية  إذ

 يةرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرض إلىوهذا يدفع 

على مهارات المتوقعة  تطرأن التغيرات التي أو ةالبديل

بشكل مباشر بالمعطيات الثالث  تتأثرللمحاسبين اإلداريين 

حسب درجة أهميتها وذلك في حدود للثورة الصناعية الرابعة 

(0.738 R=). 

كانت اتجاهات إجابات العينة على الفرضيتين الفرعيتين كما 

 على النحو االتي: 

ليس هناك عالقة ذات تأثير معنوي  الفرضية الفرعية األولى:

بين المعطيات الراهنة للثورة الصناعية الرابعة )األتمتة، 

 ( والمهارات التقنية للمحاسبين اإلداريين.اإلضطراب، اإلبتكار

ليس هناك عالقة ذات تأثير معنوي الفرضية الفرعية الثانية: 

بين المعطيات الراهنة للثورة الصناعية الرابعة )األتمتة، 

 ( والمهارات الناعمة للمحاسبين اإلدارييناإلضطراب، اإلبتكار

أظهرت  إذ رتباطاختبار اإل إستخدامتم الفرضيتين الختبار 

( بين معطيات الثورة Pearson) إرتباطنتائج مصفوفة 

فيما إذا  لتحديد التقنية والناعمةالصناعية الرابعة والمهارات 

 كان هناك عالقة تبادلية بين هذه المعطيات ودرجة هذه العالقة.

 

 بين معطيات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات التقنية والناعمة رتباط( معامالت اإل13جدول )

 
(

**
)
 (0.01عند مستوى ) Pearson إرتباطمعنوية معامل  إلىتشير  

 

معنوية بين  إرتباطيظهر الجدول أعاله وجود عالقات 

المهارات التقنية المتوقعة ومعطيات الثورة الصناعية الرابعة 

%( مما 60) إلىالتقني( تصل  اإلضطراب، اإلبتكار)األتمتة، 

عن الداللة اإلحصائية لهذه  فضالً التأثير يدل على وجود عالقة 

، ( 0.01جاءت جميعها بمستوى معنوية أصغر من ) إذالعالقة 

بين المهارات  إرتباطكما يظهر الجدول أعاله وجود عالقات 

الناعمة المتوقعة ومعطيات الثورة الصناعية الرابعة )األتمتة، 

التقني( على الرغم من ضعف هذه  اإلضطراب، اإلبتكار

اءت ج إذالتقني(  اإلضطرابو اإلبتكارالعالقة في متغيرين )

ا تجاوزت هذه النسبة في متغير إال أنه%( 50من ) أقلنسبتها 

الداللة اإلحصائية لهذه العالقات جميعها  وكانتاألتمتة 

 (.0.01من مستوى الداللة ) أقل(  وهو 0.00بمستوى معنوية )

وللوقوف على االثر بين المهارات المتوقعة للمحاسبين 

معطيات الثورة والمتغيرات المفسرة الممثلة ب اإلداريين

)الجدول االنحدار الخطي المتعدد  إستخدامالصناعية الرابعة تم 

، اإلبتكاراعتبرت فيه المتغيرات )األتمتة،  إذ(( 14)

 تفسيرية.التقني( متغيرات  اإلضطراب

من نتائج الجدول يتبين ان االنحدار الخطي معنوي بين المتغير 

التابع )المهارات التقنية( والمتغيرات المفسرة )األتمتة، 

التقني( من جهة والمتغير التابع  اإلضطراب، اإلبتكار

، اإلبتكار)المهارات الناعمة( والمتغيرات المفسرة )األتمتة، 

( Fذلك قيمة ) التقني( من جهة أخرى، ويفسر اإلضطراب

( على 11.808( )40.606المحسوبة للنموذجين والتي بلغت )

( لكل منهما وهي أصغر من 0.000التوالي وبداللة إحصائية )

رفض الفرض  إلىمما يدفعنا ( 0.01مستوى الداللة المعنوية )

الصفري للفرضيتين الفرعيتين والقبول بالفرض البديل 

الثورة الصناعية بين معطيات  رتباطبوجود عالقة اإل

والمهارات )التقنية والناعمة ( المتوقعة للمحاسبين 

 اإلداريين.
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 ر( نتائج نموذج تحليل االنحدا14جدول )

 
 

ن معطيات الثورة الصناعية الرابعة تفسر أكما تبين النتائج 

( 0.264الحاصل في المهارات التقنية و )( من التغير 0.552)

من التغيرات الحاصلة في المهارات الناعمة وذلك بالنظر في 

Rمعامل التحديد )
2

قيمة بيتا  فإنعن ذلك  فضالً ( للنموذجين ، 

اعية الرابعة جاءت لتوضح العالقة بين معطيات الثورة الصن

استنتاج وكانت ذات داللة إحصائية ويمكن والمهارات التقنية 

( ومستوى الداللة اإلحصائية لها ولجميع Tذلك من قيمة )

نه كلما زادت درجة القبول أ إذمعطيات الثورة الصناعية ، 

التقني على المحاسبين  اإلضطرابو اإلبتكاربتأثير األتمتة  و

زادت الحاجة )لكل متغير على حده( االداريين درجة واحدة 

، ( على التوالي0.210، 0.38، 0.289المهارات التقنية ) إلى

 اإلضطرابو اإلبتكاروكلما زادت درجة القبول بتأثير األتمتة و

)لكل متغير على  التقني على المحاسبين االداريين درجة واحدة

ً المهارات الناعمة  إلىزادت الحاجة  حده(   أيضا

( على التوالي ولكل متغير على حده. 0.081،0.345،0.320)

كشفت  إذة اختبار التعددية الخطيكما يصف الجدول نتائج 

( مما 3م في النموذجين أصغر من )يمعامل التضخ النتيجة ان

عدم وجود مشكلة التعددية الخطية بين متغيرات  إلىيشير 

 النموذجين.

 

 :والتوصياتاالستنتاجات 

 :االستنتاجاتأوال: 
ا من التحديات ا مختلفً الثورة الصناعية الرابعة نمطً تمثل  .1

المحاسبين اإلداريين على وجه الخصوص  التي تواجه

مالم  ا للمحاسبين للبقاء في وظائفهما حقيقيً فهي تمثل تهديدً 

نوع  إلىيقوموا بتطوير مهاراتهم التقليدية واالرتقاء بها 

 . من المهارات مختلف

 متباينة على المشاركين تأثيراتللثورة الصناعية الرابعة  .2

ً السوق وهذا ينعكس  في في نوعية المهارات  أيضا

 المطلوبة للمحاسبين اإلداريين تبعا لخصائص المشاركين.

لمعطيات الثورة  تأثيربوجود  اظهرت نتائج الدراسة قبوالً  .3

على المهارات المتوقعة للمحاسبين الصناعية الجديدة 

كان  التأثيرالعراقية اال ان هذا  األعمالاإلداريين في بيئة 

 الناعمة.منه في المهارات  أكثرفي المهارات التقنية 

الطلب على مهارات المحاسبين  ينعكسيتوقع ان  .4

في عدة مجاالت منها ما اإلداريين في البيئة العراقية 

معدالت األجور ومنها ما يرتبط التمايز في بيرتبط 

المهارات جانب  إلىبتفضيل االختصاصات التقنية 

 .األساسية للمحاسب االداري

 المطلوبة لمهاراتاالداريين لالمحاسبين  ان اكتساب .5

البقاء في وظائفهم األفضلية  همللثورة الصناعية يعطي

التقليدية لتلك ويسمح لهم بتجاوز الحدود وتطويرها 

الوظائف واستكشاف مساحات جديدة للعمل وأداء أدوار لم 

 تكن معروفة سابقا.

 

 التوصيات:ثانيا: 

إذا ما أرادوا البقاء فاعلين في على المحاسبين اإلداريين  .1

االستجابة السريعة ية المختلفة اإلقتصادوظائفهم وكياناتهم 

وتطوير مهاراتهم  الجديدةلمعطيات الثورة الصناعية 

للتعامل مع متغيراتها وان ضافية اإلمهارات الواكتساب 

هذه االستجابة تعطيهم الفرصة األفضل للتكيف والبقاء مع 

 بلهم.هذا التهديد لمستق

الجانب التقني هو الجانب األبرز في المهارات  الن .2

كل من يقع على المطلوبة من المحاسبين االداريين لذا 

بالمهارات االرتقاء  هات االكاديمية والمهنية مسؤوليةالج

محاسبين اإلداريين لتتوافق مع متطلبات الثورة التقنية لل

 تسهمدراسية إضافة مقررات من خالل  الجديدةالصناعية 

للمحاسبين اإلداريين المبتدئين  تلك المهاراتفي تطوير 

كما يقع على الجهات المهنية الكفاءات األساسية  جانب إلى

التدريبية للمحاسبين اإلداريين في  الدورات مسؤولية تنظيم

مع معطيات الثورة الصناعية  حقل العمل وتهيئتهم للتعامل

 الجديدة.

 االستمرار سبة االداريةالمختصين بالمحاعلى الباحثين  .3

الصناعية  الثورةالمتوقعة لمتغيرات  التأثيراتبدراسة 

على خصوصية حدة للتعرف متغير على  لكل الرابعة

للمحاسبين المهارات  التأثير وتحديد طرق ووسائل نقل

 التأثيراتيوصي البحث بضرورة دراسة ، كما االداريين

تبعا لخصائص بيئة الثورة الصناعية  لمتغيرات المتباينة

وتحديد نوعية المهارات المطلوبة للمحاسبين  األعمال

 اإلداريين وفقا لخصائص تلك البيئة.
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 ادارة عالقات الزبون فيتأثير الذكاء االستراتيجي 
 (في بغدادالمصارف االهلية  بعض االدارية فيالقيادات عينة من آلراء  بحث تحليلي)

 

The effect of strategic intelligence in customer relationship management 

(An analytical study of the opinions of a sample of administrative leaders in some 

private banks in Baghdad) 
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 :المستخلص
الذكاء االستراتيجي بأبعاده )االستشراف , التفكير المنظم , الشراكة , واالبداع , والمقارنة  تأثير لمعرفةهذا البحث   يهدف

عينة من ل( رضا الزبون, االحتفاظ بالزبون,  تقوية العالقة مع الزبون, اكتساب الزبونبأبعادها)إدارة عالقات الزبون  المرجعية( في

عبر اختيار بينهما  العالقةاختبار لمتغيرات البحث وتم قياس واعتمد الباحثان على االستبانة كمفي محافظة بغداد  االهليةالمصارف 

باستخدام  العاملة في القطاع المصرفي (اإلداريةالوحدات و -االقسام و -مدراء االدارات العليا)من  (106 )شملت قصدية عينة

 ,ادارة عالقات الزبونمباشر للذكاء االستراتيجي في  تأثير ائج وجود عالقةواظهرت النت(  SPSS,v.25صائية)اإلحاالساليب 

عدد من التوصيات  وتوصل البحث الى, وتزايد اهتمام المصارف المبحوثة بتقوية العالقة مع الزبون التي كانت من ابرز اهدافها 

 واقعتحسين واالبداعية  القدرات لدعم المصرفيةالقيادات لدى الذكاء االستراتيجي وتفعيل دوره ب االهتمامابرزها العمل على 

 المصرفيةالخدمات 

 .االهلية, المصارف ادارة عالقات الزبون: الذكاء االستراتيجي ,  الرئيسيةالكلمات 

Abstract: 

This research aims to know the role that strategic intelligence performed in its dimensions 

(forecasting, organized thinking, partnership, invention, and benchmarking) in influencing customer 

relationship management in its dimensions (customer acquisition, strengthening the relationship 

with the customer, customer retention, customer satisfaction) for a sample of private banks In the 

province of Baghdad, the two researchers relied on the questionnaire as a measure of the research 

variables, and the relationship between them was tested by selecting intentional sample that 

included (106) of (principals of senior departments - departments - and administrative units) 

working in the banking sector using statistical methods(SPSS, v.25) The results showed a direct 

impact relationship of strategic intelligence in managing customer relations, and the increasing 

interest of the surveyed banks in strengthening the relationship with the customer, which was one of 

its most prominent goals, and the research reached to a number of recommendations, most notably 

working on paying attention to strategic intelligence and activating its role among banking leaders 

to support invention capabilities and improve the reality of banking services. 

Keywords: strategic intelligence, customer relationship management, private banks 

 المقدمة

 والعالمي الصعيدين المحليعلى القطاع المصرفي في العصر الراهن سمة البحث والتجديد التي يفرضها واقع المنافسة يعيش 

خدمات  محون اليه منما يطبقدر  تسعير المرتفعللال يعيرون اهمية الذين واالنفتاح االقتصادي وحجم الوعي المتزايد للزبائن 

mailto:Qassim.naif1964@gmail.com
mailto:Aqeelalhasan1989@gmail.com
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ان تدرك بأن العديد من الفلسفات واالدوات االدارية التي  االهليةوكل هذه التغيرات فرضت على المصارف , العاليةلجودة متميزة با

ً مع  لتغلب على امام خيار تبني المفاهيم واالساليب الممكنة ل هاجعلتو ,حدة المنافسة ارتفاعسادت لعقود طويلة لم تجدي نفعا

من ابرز المصطلحات يعد االستراتيجي لبقاء والنمو والتوسع , فالذكاء من اجل االمجريات الناشئة لمختلف المراحل التي تعيشها 

 النظم,  المتداولة والمهمة التي شغلت كافة االوساط االدارية في عالم االعمال الذي يشهد تغيرات جذرية متسارعة من حيث

مواكبة التطورات الى ادارة فاعلة تتولى  بالحاجةبقاء تلك المصارف واضمحاللها  كما يرتبطواالتصاالت,  ,المعلوماتتكنولوجيا و

تتمثل بإدارة عالقات الزبون كونها مع اصحاب المصالح وعالقاتها  للحفاظ على سمعتها ومكانتها جديدةوالتفكير بطرق عصرية 

االهتمام بقياداتها الذين تقع عليهم مهام و ظيم االعمال مع ما يالئم متطلبات الزبائن والعنايةتناحدث الوسائل التسويقية التي تعتنق 

  .ورغباتهم الزبائنالتخطيط والتنبؤ بالمستقبل التخاذ القرارات التي تلبي حاجات واذواق 

الدراسات وبعض منهجية البحث :  األول المبحث

 : السابقة
 اوالً: منهجية البحث:

 :البحثمشكلة  .1

 اسررررررررررتراتيجية  اداةيعتبررررررررررر الررررررررررذكاء االسررررررررررتراتيجي     

 هرررررراقياداتو االهليررررررةاغلررررررب المصررررررارف  ترتكررررررز عليهررررررا

فرررررررري ظررررررررل اإلداريرررررررة فرررررررري العديررررررررد مرررررررن القرررررررررارات 

الرررررذي يعانونررررره  إلغنررررراء الفقرررررر تواجههررررراالتحرررررديات التررررري 

المهررررررررررارات والقرررررررررردرات االنشررررررررررطة وفيمررررررررررا يخرررررررررر  

االسررررررررررتقرائية للتعامررررررررررل مررررررررررع التغيرررررررررررات الطارئررررررررررة 

حررررررراالت الركرررررررود واالخفررررررراق الرررررررذي  مرررررررن وللرررررررتخل 

عررررررررن دوره  تولررررررررد مررررررررن خ ررررررررم المنافسررررررررة, ف ررررررررالً ي

الصررررررادرة مررررررن البيئررررررة المحرررررروري بتنسرررررريق المعلومررررررات 

وتصرررررررحيح مسرررررررارها بمرونرررررررة للتكيرررررررف مرررررررع  السررررررروقية

مجموعررررررة مررررررن االهررررررداف الترررررري يسررررررعى اليهررررررا القطرررررراع 

علرررررررى المصرررررررارف رفرررررررد تلرررررررك المصررررررررفي, وينبغررررررري 

تتمثررررررل بررررررإدارة عالقررررررات الزبررررررون فاعلررررررة  بررررررإدارةاالداة 

اسرررررررتراتيجية تسرررررررويقية تتطلرررررررع الرررررررى مسرررررررتقبل كونهرررررررا 

العالقررررررة مررررررع الزبررررررائن بحداثررررررة وقائمررررررة علررررررى توليررررررف 

حزمررررة الخرررردمات الترررري تقرررردمها مررررع مررررا يتطلبرررره الزبررررون 

الرررررذي يعرررررد االسررررراس الرررررذي تعررررريش عليررررره طيلرررررة فتررررررة 

الررررررذي تقرررررروم عليرررررره  الجرررررروهريالمررررررورد  هبقائهررررررا لكونرررررر

خررررردمات وتلبيرررررة مرررررا يطمرررررح اليررررره مرررررن مشررررركلة البحرررررث 

عرررررالي الجرررررودة لترررررنعكن علرررررى رضرررررا الزبرررررون بمسرررررتوى 

وللوقررررروف علرررررى مشررررركلة والجرررررودة الكليرررررة للمصرررررارف, 

 البحث يمكن صياغة تساؤالت المشكلة كما يأتي:

ما مستوى اهتمام ادارة المصارف االهلية بالذكاء   - أ

 االستراتيجي بأبعاده من وجهة نظر عينة البحث؟

ما مستوى ادارة عالقات الزبون بأبعادها من وجهة  - ب

 نظر القيادات اإلدارية  عينة البحث؟

الذكاء االستراتيجي في تحقيق ادارة عالقات تأثير ما  - ت

 الزبون من وجهة نظر عينة البحث؟ 

 :البحثهمية أ. 2

 من خالل عدة جوانب ومنها : البحث اهميتهستمد ي

الحالي تسليط ال وء على المواضيع  البحثمحاولة  .أ

المهمة والحيوية في االدب االداري متمثلة في) الذكاء 

 (. وادارة عالقات الزبوناالستراتيجي 

يشكل الذكاء االستراتيجي قاعدة اساسية تساعد اإلدارة  .ب

وغيرها من المنظمات  االهليةالعليا في المصارف 

لتعزيز جوانب االخرى للحصول على البيانات وتحليلها 

القوة ومعالجة النق  الحاصل في جميع العمليات 

 واألنشطة المصرفية.

على ادارة عالقات الذكاء االستراتيجي  اثرتحليل  . ج

من االهلية وبيان اهميته في تمكين المصارف الزبون 

خالل االستجابة للتطورات البيئية والتخطيط المسبق 

ً على على ضوء النتائج المتحصلة مما ينعكن ايج ابيا

 المصارف بشكل مباشر.  سمعة

 :البحثهداف أ .3

التي كان لها اثر  الذكاء االستراتيجيهم ابعاد أتحديد  .أ

 .ادارة عالقات الزبون على 

تعميق مستوى الوعي للكوادر العاملة في المصارف  .ب

 بأهميةاالهلية 

 واثره على ادارة عالقات الزبون. الذكاء االستراتيجي

بأبعادها  البحثعينة ادارة عالقات الزبون ابراز دور  .ت

, االحتفاظ تقوية العالقة مع الزبون, , اكتساب الزبون)

 .(رضا الزبون ,بالزبون

قياس مدى تأثير الذكاء االستراتيجي بأبعاده في ادارة  .ث

 عالقات الزبون في المصارف مجتمع البحث.

 :هفرضياتو البحثمخطط  .4

 مخطط البحث: . أ

ة واهدافها تم وضع المخطط مشكلة الدراساستناداً الى      

الفرضي الذي يوضح العالقة بين المتغير المستقل والتابع 

 (.1وكما موضح في الشكل )

 
 ( مخطط البحث1شكل )

المصدر: اعداد الباحثان
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 :فرضيات البحث . ب

 وتتفرع منها عدة فرضيات وتت من فرضيتان رئيسيتان

 :فرعية 

يوجد تأثير ذو داللة :)االولىالرئيسة  الفرضية

احصائية معنوية للذكاء االستراتيجي بأبعاده في ادارة 

 وتتفرع منها عدة فرضيات : عالقات الزبون(

يوجد تأثير ذو داللة احصائية  " لفرضية الفرعية االولىا

 ".عالقات الزبونمعنوية لبعد االستشراف في ادارة 

يوجد تأثير ذو داللة احصائية " لفرضية الفرعية الثانيةا

 ". معنوية لبعد التفكير المنظم في ادارة عالقات الزبون

يوجد تأثير ذو داللة احصائية  "لفرضية الفرعية الثالثة  ا

 ". معنوية لبعد الشراكة في ادارة عالقات الزبون

تأثير ذو داللة احصائية يوجد  " لفرضية الفرعية  الرابعة ا

 ". معنوية لبعد االبداع في ادارة عالقات الزبون

يوجد تأثير ذو داللة احصائية "  الخامسةلفرضية الفرعية ا

 ". معنوية لبعد المقارنة المرجعية في ادارة عالقات الزبون

الذكاء  تأثير ألبعاد: )يوجد عالقة الثانيةالرئيسة الفرضية 

  (.االستراتيجي مجتمعة في ادارة عالقات الزبون

 االساليب االحصائية :االدوات و .5

استخدم الباحثان االساليب االحصائية الجاهزة للبحث 

والمتمثلة بـ)الوسط الحسابي, االنحراف المعياري, معامل 

( SPSS,v.25االختالف ( كما اعتمدا على برنامج التحليل )

  .الخطي البسيط والمتعددالختبار االنحدار 

 وعينة البحث:  مجتمع .6

والبالغ االهلية تمثل مجتمع البحث بعدد من المصارف 

مصارف( وفق الرقعة الجغرافية لمحافظة بغداد  6عددها )

وهي كل من )المصرف المتحد , المصرف االهلي العراقي , 

مصرف الخليج التجاري , مصرف اشور الدولي , مصرف 

ن الباحثان عمدا ول مان متطلبات البحث فأ عبر العراق(

( استبانة لعينة عشوائية طبقية بسيطة من 140الى توزيع )

االهلية )مدراء المصارف واالقسام والوحدات ( للمصارف 

( استمارة صالحة للتحليل 106منها) أعيدالمبحوثة اذ 

 (.1االحصائي و كما موضح بالجدول )

 معدل االستجابة (1)الجدول 

 الحالة
عدد االستبانات 

 الموزعة

عدد االستبانات غير 

 المسترجعة

عدد االستبانات 

 المسترجعة

عدد االستبانات غير 

 الصالحة للتحليل

عدد االستبانات 

 الصالحة للتحليل

 106 0 106 34 140 العدد

 %76 %0 %76 %24 %100 النسبة المئوية

 الباحثان.المصدر: اعداد 

 

تناول الباحثان في الجزء  :الدراسات السابقةبعض ثانياً: 

الحالي بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات البحث 

، للتعرف على كيفية تأسين االطر العلمية لهذا البحث ، 

 وجاءت اهم هذه الدراسات كما يلي:

  لقة بالذكاء االستراتيجياوالً : الدراسات المتع

 :( بعنوان  2020 النجار والحرايزة,دراسة ) .1

الذكاء االستراتيجي واثره في ادارة استمرارية 

 ()دراسة حالة في امانة عمان الكبرى,االعمال

في الذكاء االستراتيجي  الغرض من هذه الدراسة تحديد تأثير

كأداة  االستبانةستخدام ا انالباحث واعتمداستمرارية االعمال 

 ( فقرة مستهدفةً 35)اشتملت على اذلتحليل التأثير, رئيسية 

االدارة العليا ورؤساء  المكون من مدراء الدراسةفيها مجتمع 

البالغ  االمامية اإلداريةالمستويات االقسام والشعب و

 ,للتحليل استبانة صالحة (62استرداد)وتم ( 74)عددهم

لذكاء اثر داللة معنوية لالدراسة وجود واظهرت نتائج 

االعمال مما يدل على ان  في استمراريةاالستراتيجي 

 البيئةالمستقبل عبر تحليل  باستقراءتهتم  اإلداريةالقيادات 

 بشكل دائم. المناسبةلتشخي  الفرص  والخارجية الداخلية

 ( بعنوان:Kori & et al,2020دراسة )  .2

STRATEGIC INTELLIGENCE 

PRACTICES AND PERFORMANCE 

OF THE BANKING INDUSTRY: THE 

ROLE OF REGULATORY 

FRAMEWORK IN COMMERCIAL 

BANKS IN KENYA 

 

ممارسات الذكاء االستراتيجي واألداء الصناعة المصرفية: 

 دور التنظيم إطار عمل البنوك التجارية في كينيا.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى تأثير الذكاء االستراتيجي 

على االداء المالي في البنوك التجارية في )كينا( لتحسين 

القطاع المصرفي من خالل) ذكاء االعمال , والذكاء 

التنافسي, وذكاء المعرفة ( واستخدمت الدراسة تحليل 

على  البحثاالنحدار الخطي البسيط والمتعدد لتأكيد نتائج 

مصرفا تجاريا في كينيا وتم اختيار حجم ( 40عينة شملت )

عن وجود فوائد حققتها  نتائج البحث وكشفت( , 181العينة )

عبر استخدامها الذكاء االستراتيجي  البحثالبنوك عينة 

لمعالجة حاالت ال عف الصادرة من البيئة التي يواجهها 

ضحة القطاع المصرفي ككل, كما وفرت النتائج رؤية وا

ً بشأن المقارنة المرجعية ومعلومات في غاية األهمية  ووعيا

ً ان  عن اتجاهات االعمال الحالية والمستقبلية , واثبتت اي ا

زيادة الذكاء االستراتيجي في الخدمات المصرفية ينتج عنه 
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زيادة في تحسين االداء , ف الً عن تحسين الوضع 

الممارسات التنظيمية  والسياسات  وتوحيداالقتصادي للبالد 

لتعزيز استراتيجية تقديم الخدمات واالحتفاظ للزبائن وجذب 

 المزيد من المستخدمين.

 ( بعنوان:Purity et al,2017دراسة ) .1

The Effect of Strategic Intelligence on 

Business Success in Selected 

Commercial Banks in South-East, 

Nigeria 

تأثير الذكاء االستراتيجي على نجاح األعمال في 

 بنوك تجارية مختارة في جنوب شرق نيجيريا.

ركزت هذه الدراسة على تحديد تأثير الذكاء  .2

االستراتيجي على نجاح االعمال والخدمات المصرفية 

( 10اجريت الدراسة على عينة البحث والتي شملت)

ليلها مصارف تجارية في جنوب شرق نيجيريا وجرى تح

باستخدام معامل االرتباط )بيرسون( وكشفت النتائج ان 

هنالك عالقة ايجابية قوية بين الذكاء االستراتيجي ونجاح 

االعمال اذا اكدت الدراسة  انه بموجب هذه العالقة تتمكن 

المصارف الخاصة من احكام سيطرتها على التهديدات 

باحثون والفرص المحتملة من البيئة الخارجية كما اوصى ال

المصارف الخدمية عينة الدراسة للسعي لتلبية المعايير 

التنافسية من حيث الجودة والسرعة والكفاءة بهدف زيادة 

الحصة السوقية وان تكون اكثر مرونة لتلبية حاجات 

 .الزبائن المطلوبة والمتكررة والمجتمع ككل

 :بإدارة عالقات الزبونالدراسات المتعلقة  ثانياً :

 ( بعنوان: 2021دراسة)العامري واخرون, .1

دور جودة حياة العمل والسعادة التنظيمية في تحسين ادارة 

 عالقات الزبون

من فنادق الدرجة الممتازة في  بحث تحليلي في عينة )

 بغداد(

تهدف الدراسة الى تحقيق مجموعة من االهداف من بينها  

اعطاء تصور واضح من خالل الطرح النظري والعملي 

للتحقق من العالقات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة 

بين جودة حياة العمل والسعادة التنظيمية لتحسين ادارة 

عالقات الزبون وعلى ذلك االساس اعتمد الباحثون فنادق 

الدرجة الممتازة كمجتمع للدراسة واشتملت العينة على 

( فرداً من المديرين ورؤساء االقسام والشعب في 183)

لفنادق المبحوثة كما تسعى الدراسة استخدام مجموعة من ا

االساليب اإلحصائية الختبار صحة الفرضيات ومنها 

 )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

حدار الخطي الناختبار او( Personومعامل االرتباط )

واظهرت  المباشرة,غير التأثير فرضيات  لبيانالبسيط 

التأثير على يسهم في  التنظيمية السعادةالنتائج ان متغير 

عالقات الزبون كما  جودة حياة العمل وتحسين ادارة

 ادارةالمبحوثه في  العينةك اهتمام من قبل لاظهرت ان هنا

مالئمه  بيئةالنتائج في توفير  انعكست عالقات الزبون اذا

التنظيمية ومستوى الوعي واالدراك توحد جهود الهياكل 

 .والمنظمةللزبون  يمة مشتركةللعاملين لتحقق بذلك ق

بعنوان دور ابعاد  ( 2020دراسة )حمد  واخرون:  .2

 .التسويق الريادي في تعزيز ادارة عالقات الزبون

 التجاريةمن المصارف  عينة مختارة)دراسة تحليلية على  

 (.في صالح الدين الخاصة

ادي في تعزيز التسويق الريدور تحديد  الدراسةهذه  حاولت 

 قات الزبون حيث اختيرت عينة الدراسة منعال ادارة

التجارية الخاصة في محافظه صالح الدين المصارف 

عاملين في قصدي من الموظفين ال واستهدفت اختيار عينة

ً  (52)وامهاالمصارف عينه الدراسه ق تحليلها  لغرض موظفا

 ً ختبارها العالقة بين المتغيرات وا طبيعةمن  انطالقا

من خالل برنامج  اإلحصائيةيب باالعتماد على االسال

ارتباط  , اظهرت النتائج وجود عالقة (SPSS)التحليل 

ً النتائج  تتوصلالدراسة وواثر بين متغيرات   الدراسة اي ا

في التسويق الريادي لتعزيز ادارة  ان هنالك دور مهم

 .عالقات الزبون

تقانة مكونات  تأثير :( بعنوان2013 :ميرزا) دراسة  .3

 عالقات الزبون. ادارةالمعلومات في 

 دراسة استطالعية لعينة من المدراء في شركة تعبئة) 

  الغاز(
هدفت الدراسة الى توضيح العالقة بين مكونات تقانة 

المعلومات وادارة عالقات الزبون واعتمد الباحث على 

القطاع النفطي كبيئة رئيسية لدراسته واختير مجتمع وعينة 

الدراسة المتمثل في شركة تعبئة الغاز في التاجي وعمد الى 

 استخدام استمارة االستبيان كأداة اساسية لتحليل عينة

( تألفت من المديرين ورؤساء االقسام  54قوامها) 

( 50والوحدات في الشركة المبحوثة واسترجع منها)

استمارة صالحة للتحليل, كما اجرى الباحث تحليل البيانات 

 باألوساطبواسطة االساليب اإلحصائية المالئمة المتمثلة 

, معامل االرتباط )سبيرمان( الحسابية, النسب المئوية ,

واالنحدار البسيط والمتعدد  الوصفيةل البيانات تحليو

التأثير بيان عالقات ( لSPSSالتحليلي )باستخدام البرنامج 

 تقانة ان الدراسةواظهرت نتائج , بين متغيرات الدراسة

القرارات لمعلومات ساهمت بشكل فاعل في تسهيل اتخاذ ا

 الدراسة )بين متغيرات  المناسبة وان هنالك عالقة ارتباط

 ما يعد مؤشراً قانة المعلومات وادارة عالقات الزبون( مت

في تحقيق المزايا  الشركةتستفيد منه ا بينهم العالقة لقوة

إحصائية بين  تأثير ذو داللةعن ان هنالك  ف الً  التنافسية,

تقانة المعلومات لها مما يدل على ان  الدراسة,متغيرات 

فع مستوى دور كبير في ادارة عالقات الزبون محصلتها ر

 .الشركةاالداء في  كفاءة

 الثاني : الجانب النظري المبحث
 اوالً : الذكاء االستراتيجي:

 مفهوم الذكاء االستراتيجي: .1

االهلية المصارف في أدبيات اإلدارة واالعمال أصبحت      

تحاور نفسها للتجرد من اإلدارة التقليدية والبحث عن مفاتيح 

سر النجاح لعالم االعمال والولوج الى منظومة الذكاء 
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ً على محاور عديدة تمثلت  االستراتيجي التي كان لها وقعا

في سلسلة متعاقبة ابتداًءا من قمة هرمها )االدارة العليا( 

داراً لألنشطة والمستويات الوسطى وافرادها العاملين وانح

التي تتعلق بأداء عملياتها وصوالً الى غاياتها واهدافها التي 

 تسعى اليها

(.إن الذكاء االستراتيجي تم 371:2013)جثير واخرون,

 القطاع المصرفياعداده نحو استسقاء المعرفة لقادة 

ومساعدتهم على النمو واالداء االف ل باعتباره وسيلة 

شديدة المنافسة القائمة على  واسعة الفهم للبيئة الحالية

المعرفة واالساليب واالبتكارات الجديدة لثقلها المتزايد 

 (.Keikha,2016:264)ووزنها الهائل في نجاح المنظمات

إن نتاج تلك التحوالت سيؤدي الى تحول في القوة تجاه 

االفراد العاملين وتصبح الكفاءات ذات أهمية استراتيجية 

وان ما يحتاجه القادة في العصر العالمي والمعرفي والذي 

يواجهون فيه تغيرات سريعة هو أيجاد انواع جديدة من 

 الذكاء تنبع من القدرة على استخالص المهارات والمعارف

من مختلف المجاالت التنظيمية والتقنية والموارد البشرية 

كما  .((Kirilov,2019:30الشاملوتنسيقها مع االهداف 

ان الذكاء االستراتيجي اسهم بشكل كبير في دعمه للقيادات 

 في العصر الراهن الخاصةاالهلية المصارف العليا في 

 الً كونه يمدهم بالرؤى المستقبلية والقدرات اإلبداعية ف

القطاع عن توفير المعلومات األساسية عن بيئة اعمال 

وكذلك معالجتها وتحليلها لصياغة الخطط  المصرفي

والسياسات بطريقة مثالية واتخاذ القرارات التي تلبي 

والجهات المعنية وتمكنهم من البقاء  المصارفاحتياجات 

 (.13,  2016)ابوعيادة المميزواالستمرار بالمستوى 

وقد تباينت وجهات النظر للباحثين والكتاب حول مفهوم 

الذكاء االستراتيجي، لذا سيتم عرض وجهات النظر 

 .(2) الجدول فيالمختلفة بصدده 

 

 ( مفاهيم الذكاء االستراتيجي2جدول رقم )

 المفهوم اسم الباحث ت

1 Kirilov,2019:6 ألدارة األداء والتنظرررررررريم تسرررررررراعد القررررررررادة فرررررررري جميررررررررع  اداة قائمررررررررة علررررررررى االنظمررررررررة

المنظمررررررات الصررررررناعية علررررررى الوصررررررول ألهرررررردافهم وتحسررررررين ادائهررررررم باسررررررتمرار مررررررن 

خرررررررررالل التوافرررررررررق المتكامرررررررررل للقيرررررررررادة االسرررررررررتراتيجية وادارة  المعرفرررررررررة والقررررررررروى 

 العاملة في المجاالت التنظيمية.

مرررررررع الظرررررررروف المتغيررررررررة فررررررري مقابرررررررل  وهرررررررو القررررررردرة علرررررررى التكيرررررررف واالنسرررررررجام 49: 2020حامد ,  2

اإلسرررررتمرار برررررنفن المنهررررراج عنررررردما تكرررررون جميرررررع المؤشررررررات تقتررررررح الحاجرررررة الرررررى 

 التغيير.

3 Alhamadi,2020:8  يعتبرررررررر الرررررررذكاء االسرررررررتراتيجي احرررررررد ابررررررررز واحررررررردث المفررررررراهيم فررررررري مجرررررررال االدارة

لفهررررررم بيئررررررة  المصررررررارفاالسررررررتراتيجية لكونرررررره يمثررررررل المعرفررررررة الترررررري يحتاجهررررررا قررررررادة 

اعمررررررالهم والتغيرررررررات الحاليررررررة والمسررررررتقبلية وتصررررررميم االسررررررتراتيجيات الترررررري تسرررررراعد 

 .المصرفعلى خلق القيمة للزبون وزيادة ارباح 

4 Kori & et al,2020:248  لحفاظ على قدرتهوالتنبؤ به وإيجاد طرق ا يهدف إلى فهم مستقبله الذي المصرفهو عقل 

 ً  .لنجاح االعمال التنافسية ويعد شرطاً اساسيا

 .باالعتماد على المصادر المشار اليها انمن اعداد الباحث: المصدر

ومن خالل المفاهيم التي تم تقديمها وضع الباحثان مفهوماً 

هو للذكاء االستراتيجي يتناسب مع اهداف الدراسة الحالية " 

من االهلية نظام استقراء استراتيجي يُمكن قادة المصارف 

ً للمعلومات  تصميم وصياغة الخطط المستقبلية وفقا

والتحليالت المتوافرة لمواجهة المواقف والتحديات الجديدة 

 المصارفواتخاذ القرارات الصائبة التي تعزز القدرة لدى 

 .في بيئة عملها بما يتالءم مع رغبات المستفيدين "

 أهمية الذكاء االستراتيجي: .2

يعد الذكاء االستراتيجي المحور االساس في تنمية      

وازدادت اهميته في  للمصارفوصياغة الخطط المستقبلية 

جميع مجاالت االدارة االستراتيجية نتيجةً للتحديات التي 

, والحرايزةالنجار.)للمصارفأفرزتها البيئة الخارجية 

( كما ان اهميته تنبع من كونه جزءاً ثقافة 341:2020

تحديد والجماعي ويساعد على تعزيز العمل  المصرف

والتحكم في سلوكياتهم وادائهم  العاملينوظائف ومسؤوليات 

 المصارفوتحقيق تطلعاتهم التي تتالئم مع اهداف 

تسعى لتحديد رؤيتها االهلية المصارف ان و, وتوجهاتها

لسياق الذي ستعمل فيه والتركيز على لمعرفة ا ةاالستراتيجي

اتجاهات المنافسين والتعرف على سياساتهم واستراتيجياتهم 

 التنافسية )كالتميز بالتكلفة ,التمايز ,التركيز (

فالذكاء االستراتيجي يزود القادة  (.199:2017)صقور,

بالمعلومات الصحيحة وذات المعنى المالءمة مع نهجهم 

القطاع كما يساعد  المصارفاجه لتجاوز االزمات التي تو

في الكشف المبكر على المخاطر والتهديدات  المستهدف

)عاصي  الفرص بطرق فعالة وتجنب المفاجأة واستغالل

 (.362:2020وعبدالحسين,

 ابعاد الذكاء االستراتيجي: .3

ويقصد به ادراك وتشخي  القوى التي  :االستشراف .أ

تصوغ المستقبل والتي من شانها احداث تغيير في 

ويتعلق في المقام االول بالتخطيط االهلية المصارف 

المستقبلي والكشف المبكر عن التهديدات التي تواجه 

وتوفير االستراتيجيات البديلة لها  المصارف

(Alhamadi,2020:2.)  ويعتبر االستشراف عنصر

اساسي لتكوين صورة تحليلية عن المستقبل بمتغيراته 
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الكمية والكيفية لتمكين القادة وزيادة قدراتهم اإلبداعية 

في اتخاذ قرارات مدروسة تحقق االهداف التي تتطلع 

 (.118:2018)قدوري وااللوسي, المصارفاليها 

هو القدرة على دمج العناصر المتنوعة  :التفكير المنظم .ب

التي تتفاعل  الكيفيةوفهم  تحليلها بدقةلغرض مع بع ها 

اً او مالمح واضحة عن االشياء نظامها لتشكل  من خالل

موذج ويرتبط ن(. 27:2016,دانوكالتي يتعامل معها )

وتحليل  , بحوث العمليات) منها النظم مع مجاالت عديدة

النجاح الذي حققه التفكير ان واألنظمة, هندسه النظام ( 

جال ادى الى نقله الى النظم المنظم في هذا الم

 (.42:2015,عبيد) االجتماعية

الذكاء  حد ادواتالعتماد على التفكير المنظم كأان اكما 

الناجحين في القادة سمات  االستراتيجي يمكن ان يعزز

وتقييم  تكوين رؤية واضحةمن خالل  البيئة المصرفية

العالقات و بهادقيق عن مجريات االحداث التي تحيط 

 المتحصلةنتائج والفيها  السائدة األنظمةتنشا بين التي 

 .(283:2017الشيخ وعلي ,)من تلك العالقات 

: وتمثل الشراكة القدرة على امكانية اقامة  الشراكة . ج

او اكثر  مصرفينالتحالفات االستراتيجية التعاونية بين 

لتبادل المعلومات وبناء استراتيجية اعمال ناجحة تحقق 

المنفعة لكال الطرفين واستغالل الموارد والمعلومات 

 المتاحة لتحقيق االهداف المرجوة

كذلك تعد الشراكة القدرة  (.40-39: 2008)العزاوي, 

على تطوير العالقات المثمرة والحفاظ عليها وتعكن 

 ةفرق فعال من خاللها القادة يبنيالسمات األساسية التي 

م الموارد لتقاس الصناعةوانشاء تحالفات من نفن 

وتطوير االستراتيجيات المشتركة لتنظيم صفقات 

 .( 775,201Maccoby:)االعمال

: هو المجال الذي يتعلق بطرح االفكار الجديدة االبداع  . د

 الخدماتوتطوير 

 وهو تحسين الخدمات للزبائنوقيادة مجاميع العمل ل

 العملية او الخدمةيجري تنفيذها لتطوير  فكرة

ابرز السمات  االبداع احدويعد  (.34:2019)صارم,

 هكونل المصارفاالدارة العليا في التي تحظى باهتمام 

الكثيرون نصر المهم الذي يقودها الى التقدم, وينظر عال

الى االبداع بانه من اهم العوامل التي تساعد على حل 

 عتبر ويمشكالت ال

 )المعاصرة اإلدارةفي  ال رورية المتطلباتاحد 

  .(46:2008,السهالني

ال يقتصر االهلية المصارف ويرى  اخرون ان نجاح 

فحسب، بل يكمن في قدرة  على ادائها لألعمال بكفاءة

 اإلبداعية على ادارةمهارات الالذين يتمتعون بقادتها 

على  تبنىنهم العمود الفقري الذي العاملين فيها كو

 Chin et) المنافسةوبقائها في تطور اساسه اعمالها 

at,2012:262).  

: وتعني العملية المنظمة والمستمرة  المقارنة المرجعية . ه

التي تتطلب اجراء المقارنة بين االتجاهات المختلفة ) 

مع  المنظمات ، األنشطة ,الوظائف ,االستراتيجيات (

الوصول الى االداء القطاعات المختلفة والمتميزة بغية 

 اوائلوتعتبر اليابان من (.89:2005فيحان ,آل)االف ل 

اده بهدف اجراء ينطبق هذا المصطلح واعتم نالذي

المرجعية  فالمقارنة ة يمينظات التعمليالتحسينات على 

في االداء من وال عف  الكتشاف الفجوات  اداة مثالية

على  والتعرف الخارجية البيئةخالل التركيز على 

 ة المماثل المصارف االخرىمن  والرائدة الجديدةاالفكار 

 (.5:2012)غريبي,

 : ادارة عالقات الزبونثانياً : 

 :مفهوم ادارة عالقات الزبون .1

العاملة في القطاع الخاص االهلية بدأت المصارف       

تدرك نتيجة التغيرات التي احدثتها البيئة التسويقية وما 

رافقها من تطورات لمختلف االوساط التنظيمية حاجتها للبقاء 

في الصف االول لطليعة المنافسين ولقد شجعت التحديات 

لتبني توجه جديد ينطلق يعرف االهلية  المصارفالحديثة 

لزبون( الذي يعتزم بدوره نظاماً بأسم ) ادارة عالقات ا

ً لدعم وتطوير العالقة مع الزبون)  2015, حميداستراتيجيا

(. تعتبر إدارة عالقات الزبون من اف ل المجاالت 152:

المهمة في توجيه المصارف واالدارة العليا ودعم قراراتهما 

وتوطيد العالقة مع الزبائن, وان سر تلك العالقة يكون من 

وبناء قاعدة تلك العالقات بمستوى عال من خالل تنشيط 

الكفاءة وبناء قيمة للزبائن وكسب رضاهم, لذا فان 

المصارف اذا ارادت بلوغ اهدافها التي تسعى اليها يجب 

عليها ان تحصل على الزبائن وتعمل على االحتفاظ بهم 

وتنميتهم وتلبية احتياجاتهم النهم الركيزة االساسية 

(. وأن الغاية kotler&keller,2016:123لبقائها.)

المنشودة وراء كل تلك االهداف تتطلب إحداث تغيرات 

توافق جذرية في التنظيم وتهيئة عوامل النجاح عبر تنظيم و

لهيكل التنظيمي لها المتمثل بالعمليات واالنشطة والموارد ل

البشرية وانشاء حزم التصاميم الهيكلية الناجحة من اجل 

قة مع الزبائن على مستوى كل نشاط تحسين فاعلية هذه العال

 من الخدمات 

على ضوء ما تقدم من مفاهيم، و(. 17:  2014)حدادين, 

سيتم عرض وجهات النظر المختلفة حول جودة المصارف 

 (.3في الجدول )

 

 ادارة عالقات الزبون( مفاهيم 3جدول رقم )

 المفهوم اسم الباحث ت

استراتيجي متكامل تستخدمه المصارف بهدف ذو شقين, الحصول على الزبائن و مدخل  147: 2016 الدليمي والكعبي , 1

تقوية العالقة معهم من خالل كسب رضاهم وتلبية ما يسعون اليه لتحقيق الوالء لها وبما 

 ي من توفير قيمة مشتركة بين المصرف والزبون لتبادل المنفعة لكال الطرفين.

2 Vaish at el,2016:383  مجموعة من العمليات واالفراد والتكنولوجيا التي تسعى لفهم زبائن عبارة عن

 المصرف لتلبية احتياجاتهم ثم اقامة عالقات بعيدة االمد معهم.
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3 Hamidi & Safareyeh, 

2019:5 

عملية خزن وتحليل البيانات المجمعة عند نقاط التماس مع الزبائن تهدف الى تحديد 

 ياجاته بشكل فاعل وكفوء ومربح. االف ل منهم للمصرف وتلبية احت

4 Gil-Gomez.at 

el,2020:2745 

هو احد انظمة المعلومات الحديثة والذكية يعمل على تزويد صانعي القرارات في مجال 

االعمال بالبيانات القيمة وذات الصلة السيما فيما يتعلق بالمكونات الثالث إلدارة 

 ،الخدمات(عالقات الزبون )التسويق ,المبيعات 

 من اعداد الباحثان باالعتماد على المصادر المشار اليها.: المصدر

واستناداً لما ورد في اعاله من مفاهيم يمكن تحديد مفهوم 

 ابأنهادارة عالقات الزبون 

بين  عملية الخدمةاداة قائمة على ربط وتحسين  "

واصحاب المصلحة لتنظيم التعامالت  االهليةالمصارف 

المصرفية والمبادالت مدعومة بأدوات قياس وتحليل 

لمعرفة القيمة المطلوبة في اسواق المنافسة للتعرف على 

احتياجات الشريحة المستهدفة وتلبيتها بالجودة والوقت 

 ".المناسبين

 ادارة عالقات الزبون:  أهمية .2

ً واحدة من اكثر أصبحت ادارة عالقات الزبون حال      يا

الق ايا التسويقية التي نوقشت في مجال االعمال اإلدارية 

وذلك ألهميتها في رسم مسار تخطيط االنشطة والموارد ولقد 

الكثير من المصارف االهلية هذه اإلدارة إليجاد  استخدمت

الحلول التي توعد ب مان ميزة تنافسية من خالل استخدام 

 & Pedron)قة مع الزبون انجع الطرق لدعم عالقة وثي

Saccol,2009:35.)  االهلية كما بدأت المصارف

بتخصي  امكانياتها وزيادة حجم االنفاق على األنشطة 

الخاصة بإدارة عالقات الزبون لتوسيع قنوات االتصال مع 

الزبون و بهدف زيادة النمو والعناية بمتطلباته وفق مقولة 

"ان الزبون هو الملك" اي إنه المكون االساسي ألعمالها 

ى تسعى الى تقديم خدمات قائمة على الجودة للحفاظ علو

زبائنها الن كلفة الحصول على زبائن جدد تفوق اضعاف 

كلفة الحفاظ على الزبائن الحاليين وان مبررات االنفاق لهذا 

وبرزت  (.Bashir,2017:293المكون اصبحت منطقية )

ً تستفاد  ً مفاهيميا اهمية ادارة عالقات الزبون بكونها نموذجا

ن العالقة منه االدارة العليا في المصارف االهلية للبحث ع

بين التكنولوجيا والتطبيقات التنظيمية وتوظيفها ألحداث نوع 

من التفاعل بين االدارة والموظفين وكيفية ادائهم للعمليات 

 Backer etالداخلية ودعم االنشطة المصرفية الخارجية)

al,2009:208.) 

للمصارف فيما يرى البعض ان اهمية ادارة عالقات الزبون 

 :تياالهلية تتمثل باال

 (.10: 2018)ف يلة, 

معرفررررررة حاجررررررات ورغبررررررات الزبررررررائن والتنبررررررؤ  .أ

 بها.

وتقرررررديم خررررردمات  بنررررراء العالقرررررة مرررررع الزبرررررون .ب

 .مميزة

تحسررررررررررين العالمررررررررررة التجاريررررررررررة للمصرررررررررررف   . ج

 وزيادة والء الزبون.

 :ادارة عالقات الزبون ابعاد  .3

 ان النهج الذي تتبناه المصارف : اكتساب الزبون . أ

لتحديد الزبائن واالعمال الجديدة يعتمد بشكل  االهلية

كلي على ادارة عالقات الزبون كونه النهج القائم على 

التنبؤ بربحية الزبائن من خالل المعلومات التي 

يحصل عليها من زبائنه الحاليين وتحليلها وفقاً لبيانات 

كل زبون لمعرفة اهداف االكتساب المحتملة 

مدراء لتكون انطالقة لعملية واالستفادة منها من قبل ال

. (Thorleuchter et al,2012:2597)االكتساب 

بانه عملية تحديد الزبائن ويعرف اكتساب الزبون 

المحتملين وتحويلهم الى زبائن دائمين من خالل قيام 

المصرف باستعمال االدوات المناسبة لجمع 

المعلومات التي تخصهم واستخدام ووسائل االتصال 

ثل )التسويق المباشر, واالعالن , والبيع الترويجية م

تركز  الذكيةالشخصي , الموردين( وان المصارف 

على جذب الزبون اكثر من بيعها للمنتوج) مريم 

ً بانه اكتساب الزبائن  13: 2016, (. ويعرف اي ا

 ) المالئمين استناداً لخصائ  معروفة ومكتشفة

Lhoest-Snoeck et al,2014:211). 

اصبحت العالقة مع الزبون ة مع الزبون : تقوية العالق . ب

, االهليةالوسيلة االكثر اهمية للعديد من المصارف 

االمر الذي يدعوها الى استخدام االستراتيجيات 

والعمليات التكنولوجية لتنظيم وتقويم تلك العالقة ويتمثل 

الجانب الرئيسي من االستراتيجيات في االختيار 

االرتباط ويعد ذلك نمطاً مهماً والتطوير والتحكم ألدارة 

في اتخاذ القرارات من المعنية في تقوية العالقة مع 

. ويتفق (Munksgaard,2010:937)العملية اطراف

ً فيغالبتحدث مع الزبائن  العالقةان  معظم الباحثين  ا

في حين يشكل االهلية للمصارف  األماميةالمستويات 

العالقات من  راإلدارة العليا عامل مهم الستقرامدراء 

المباشر مع  ذات التماس األنشطةعلى  التأثيرخالل 

 لمتطلباتهم وتلبية الفورية االستجابةتحقيق الزبائن ل

ا لتحقيق رضاهم شروط التوريد والخدمات المتفق عليه

 التام عن المصرف

(Lostakova & Pecinova,2014:567) وعلى .

ها عملية ذلك النحو عرفت تقوية العالقة مع الزبون بأن

لجمع المعلومات االهلية تسعى من خاللها المصارف 

األساسية عن الزبائن لتوطيد العالقة معهم وتحدد على 

ضوئها االستراتيجيات التي اتبعتها عند اكتسابهم 

ومراجعتها بشكل دوري لمعرفة االرباح المتحققة 

ومحاوله اقناع الزبائن بخدماتها الحالية, ف الً عن كون 

لية تشعر المصارف ان ما انفقته لتجسير تلك العم

 زيادةالعالقة مع الزبون من اجل ابقائه ميزة اساسية ل

 (.35:  2020محفظتها االستثمارية )خلف, 
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اصبح تطوير العالقات بين  :االحتفاظ بالزبون . ج

المصارف والمستفيدين من خدماتها والحفاظ عليها 

وان قيمة االحتفاظ  اعمال المصارف االهليةجوهر 

للزبون بدت واضحة وحاسمة لربحية القطاع المصرفي 

وجهة النظر اعتناق والبد االستراتيجيات التسويقية من 

 هذه وتبحث عن طرق مبتكره للتعامل مع

 وتسعى (.Loots   &Grobler 2013:2,الزبائن)

التي  الحاليةاالعمال  بيئةفي ظل االهلية المصارف 

  الشرسةالمنافسة ب تتميز

وتقلبات اذواق  الخدمة منتج اولل المشبعةواالسواق 

تطوير الخدمات التي ينتفع منها  الزبائن ورغباتهم الى

 به ألطول فتره ممكنة  ظاالحتفا الزبون ل مان

(,2012:11435 Benoit& Poel .) وان مصطلح

الزبون باستخدام  الى نيةشير االحتفاظ بالزبون ي

 مستمربشكل  المصارفمن قبل  المعروضةخدمات ال

منهج تستخدمه  كما يعرف بأنه (.52: 2012,الصفار)

 وتحويل الكتساب الزبائن الجدداالهلية المصارف 

الزبائن الحاليين الى زبائن يعاودون الشراء المنتج او 

 االحتفاظ وان زيادة المستقبليةيتهم لتعظيم قيم الخدمة

 العمليةع اطراف جميل المربحة بالزبائن يعود باألثار

(Pfeifer & Farris,2004:22) . 

توحدت رؤية العديد من المصارف :  رضا الزبون . د

العاملة في القطاع المصرفي حول دور رضا الزبون 

كأحد ادوات ادارة عالقات الزبون بصورة ملحوظة 

ة بسبب يواصبح رائداً في مجال االعمال المصرف

االعمال التغيرات والتحوالت الكبيرة في بيئة 

(Adalikwu,2012:6686)  ولعل ارتباط واالدوار

نتيجة لتكوين رؤية مشتركة القتناص اف ل جاء  بينهما

 باعتباره )الزبون(وهو االهلية لمصارف المكاسب ل

كثير من لمهم في وجودها واصبح رضاه غاية العامل ا

 وهذا يحتاج الى ادارة واعية بمجريات البيئة المصارف

ً و  الشخصيةالسمات  وتكتشفه لمتطلبات تخطط وفقا

 مع الزبون ) العالقة حيويةعلى  المؤثرة

Afghanpour,2016:490&Hasiri).  ً ما  وغالبا

الشعور العاطفي والتعبير  نهينظر الى رضا الزبون بأ

 الخدمةال وء على  هوحكم من جهة الزبون الفردي

الذي   المقدمة من قبل المصرف ويعد مفتاح النجاح

لمدى ل التنافسية من الحصول على القدرةيمكنها 

 .(Ambroz & Parprotnik,2008:163)الطويل

 ً الذي يتعلق بالتقييم الشخصي بانه ذلك  ويعرف اي ا

 للعواطف ويحدث كونه وظيفة اساسية لقياس نسبة

ة عن المعبر النهائية النتيجةالمدخالت والمخرجات فهو 

ي او االيجابي وبالتالي اعتبار رضا شعور الزبون السلب

 للخدمةتقييم كالزبون 

 (.Osarenkhoe,2012:88  &Komundaة)المستلم

الحالة التي تكون فيها خر عرف بأنه وفي جانب ا

المنافع اعلى من النفقات التي يقدمها الزبون وبذلك 

يزداد رضا الزبون والقطاع المخت  بتقديم الخدمة 

 .(41:2011)مصيحب ,

 

 : الجانب التطبيقي الثالثالمبحث 
 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات اوالً:

 اذالتوزيررع الطبيعرري مررن أهررم التوزيعررات المتصررلة  يعررد     

دوراً أساسياً في عملية المعاينة، وكما يسرتخدم لوصرف يؤدي 

, إذ إن  األنمرراط التكراريررة للعديررد مررن الظررواهر اإلحصررائية

الهردف مررن هررذا االختبررار هررو تحديررد توزيررع البيانررات، اضررافة 

إلررى تحديررد فيمررا إذا كانررت االختبررارات الترري ستسررتخدم هرري 

االختبرررررررارات المعلميــــرررررررـة، أو االختبرررررررارات الالمعلميرررررررة 

Sekaran & Bougie, 2016:238) وإن تقيريم التوزيرع ,)

ما مررن الطبيعرري يررتم مررن خررالل الطرائررق اإلحصررائية، والسرري

إذ ترررم ( Kolmogorov-Smirnovخرررالل إجرررراء اختبرررار)

اختبررار البيانررات باالعتمرراد عليرره وكمررا هررو مبررين فرري الجرردول 

(4) 

( نتائج إختبار التوزيع الطبيعي4الجدول )  

 نوع ومعالم االختبار                  

 المتغيرات

Kolmogorov-Smirnov 

Statistic Df Sig. معنوية االختبار 

 معنوي 0.000 106 0.171 الذكاء االستراتيجي

 معنوي 0.000 106 0.154 ادارة عالقات الزبون

 SPSS V.25المصدر:  مخرجات برنامج 

 ثانياً: قياس مستوى المتغيرات في عينة البحث

للمصارف عينة  مستوى متغير الذكاء االستراتيجي .1

 :البحث

تمرررت معالجرررة البيانرررات التررري ترررم جمعهرررا  باالعتمررراد علرررى 

 ((SPSS V.25مخرجررررررررررررررررات برنررررررررررررررررامج 

متغيرررررر الرررررذكاء ( إذ اشرررررارت النترررررائج ان 5فررررري الجررررردول )

وجرراءت  (3.963االسررتراتيجي تمتررع بوسررط حسررابي مقررداره )

قررد جرراء  التفكيررر المررنظم بعردكرران  ,مررن حيررث الترتيررب ابعراده 

أمررررا بعررررد ( 0.650)المعيرررراري  وبررررانحرافبالترتيررررب األول 

 معيراري قردره  وبانحرافقد جاء بالترتيب الخامن ف الشراكة

 .الذكاء االستراتيجيمتغير ( من حيث أبعاد 0.797)

 ( ترتيب األهمية باالعتماد على الوسط الحسابي ألبعاد متغير الذكاء االستراتيجي 5جدول ) 

 ترتيب األبعاد معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي أبعاد متغير الذكاء االستراتيجي ت

 3 19.248 0.766 3.979 االستشراف 1

 1 15.687 0.650 4.142 التفكير المنظم 2
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 5 21.279 0.797 3.743 الشراكة 3

 4 20.800 0.805 3.872 االبداع 4

 2 16.708 0.682 4.079 المقارنة المرجعية 5

  15.134 0.600 3.963 متغير الذكاء االستراتيجي

 المصدر: اعداد الباحثان.

ولتسرليط ال روء  :ادارة عالقرات الزبرون مستوى متغيرر .2

على األبعاد األكثر أهميرة باالعتمراد علرى اجابرات العينرة 

ترررم ترتيبهرررا باالعتمررراد علرررى معامرررل  والتررريالمبحوثرررة 

  تقوية العالقة مع الزبرون حيث تبين ان  بعداالختالف 

ادارة عالقررات  قررد جرراء بالترتيررب األول مررن حيررث أبعرراد

إذ كان أكثر األبعاد اتفاقاً واألقل تشتت من أبعاد الزبون  

مقارنررة باألبعرراد االخرررى، ادارة عالقررات الزبررون متغيررر 

قررد جرراء بالترتيرب الرابررع مررن  االحتفرراظ برالزبونأمرا بعررد 

 ، والشرركل )(ادارة عالقررات الزبررونمتغيررر حيررث أبعرراد 

ترتيب األهميرة باالعتمراد علرى معامرل االخرتالف ألبعراد 

رة عالقرررررررررررررررررررررررات الزبرررررررررررررررررررررررونادا متغيرررررررررررررررررررررررر

 

 ( ترتيب األهمية باالعتماد معامل االختالف ألبعاد متغير ادارة عالقات الزبون  6جدول )

 ترتيب األبعاد معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي أبعاد متغير ادارة عالقات الزبون ت

 3 17.900 0.734 4.098 اكتساب الزبون  1

 4 18.457 0.751 4.068 االحتفاظ بالزبون  2

 1 15.487 0.654 4.223 تقوية العالقة مع الزبون 3

 2 15.874 0.669 4.217 رضا الزبون 4

   0.627 4.151 متغير ادارة عالقات الزبون

 المصدر: اعداد الباحثان.

 ترتيب االهمية النسبية لمتغيرات البحث: .3

ترتيرب األهميرة متغيررات البحرث و لتسليط ال وء علىو

, تم استعمال معامل االختالف باالعتمراد علرى متغيراتلل

الوسط الحسرابي واالنحرراف المعيراري، وكمرا هرو مبرين 

ادارة عالقرررات  ( إذ يت رررح ان متغيرررر 7)  فررري الجررردول 

 جاء بالترتيب األول من حيث متغيررات الدراسرة الزبون

إذ كانت اغلرب اجابرات العينرة متفقرة حرول هرذا المتغيرر، 

فقرد جراء بالترتيرب الثراني الرذكاء االسرتراتيجي  أما متغير

 .من حيث الترتيب للبحث

 ( ترتيب األهمية باالعتماد على معامل االختالف لمتغيرات البحث7جدول )

 ترتيب المتغيرات معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي متغيرات البحث ت

 1 15.092 0.627 4.151 ادارة عالقات الزبون 1

 2 15.134 0.600 3.963 الذكاء االستراتيجي 2

 المصدر: اعداد الباحثان.

 ة والفرضيات الفرعية :الفرضيات الرئيسثالثاً: اختبار 

: التي تنص : يوجد االولى الفرضية الرئيسةاختبار  .1

تأثير ذو داللة احصائية معنوية للذكاء االستراتيجي 

إذ سيتم التحليل وفق .  ادارة عالقات الزبونبأبعاده في 

 :نموذج االنحدار الخطي البسيط وكما يلي

 Y= 0.904+ 0.819 X 

حيث ان:          

)المتغير التابع( ادارة عالقات الزبون  :Y 

الذكاء االستراتيجي) المتغير المستقل(    :X 

 ( ما يأتي :8إذ يتبين من خالل الجدول )

(. وهري 166.371( المحسوبة مرا قيمتره )Fحققت قيمة ) -

( عنرررد 3.94( الجدوليرررة البالغرررة )Fأكبرررر مرررن القيمرررة )

قبرل الفرضرية البديلرة ( وبناًء عليره ت0.05مستوى داللة )

داللة احصائية معنويرة يوجد تأثير ذو والتي تن  على)

 .للذكاء االستراتيجي بأبعاده في ادارة عالقات الزبون(

  Adjustedومرن خرالل قيمرة معامرل التحديرد المصرحح -

(²R( البالغة )يت رح بران 0.612 ) الرذكاء االسرتراتيجي

%( مرن المتغيررات التري تطررأ علرى 61تفسر ما نسبته )

%( 39أما النسبة الباقية والبالغرة ) ادارة عالقات الزبون

فتعرررود إلرررى متغيررررات أخررررى غيرررر داخلرررة فررري أنمررروذج 

 البحث.

( المحسررروبة لمعامرررل الميرررل الحررردي tإذ سرررجلت قيمرررة )  -

(. وهري أكبرر مرن 12.898)لمتغير الذكاء االسرتراتيجي 

( عنرد مسرتوى داللرة 1.984( الجدولية البالغرة )tالقيمة )

معنويرررة معامرررل الميرررل  ( وهررذا يشرررير إلرررى ثبرروت0.05)

, كمررا  ويت ررح مررن لمتغيررر الررذكاء االسررتراتيجيالحرردي 

( 0.819( البالغررة )βخررالل قيمررة معامررل الميررل الحرردي )

بمقررردار وحررردة واحررردة الرررذكاء االسرررتراتيجي بررران زيرررادة 

 .%(81بنسبة ) ادارة عالقات الزبونسيؤدي إلى زيادة 

(، بمعنى 0.904( في المعادلة )αوسجلت قيمة الثابت )  -

مسرراوياً للصررفر فرران الررذكاء االسررتراتيجي عنرردما يكررون 

 لن يقل عن هذه القيمة.ادارة عالقات الزبون 
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التي تن  : التأثير للفرضية الفرعية االولى اختبار . أ

يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لبعد على : 

التحليل  إذ سيتم.  ادارة عالقات الزبوناالستشراف في 

 :وفق نموذج االنحدار الخطي البسيط وكما يلي

Y= 2.409+ 0.438 X1                                                              

:حيث ان    

يمثل بعد االستشراف   :X1 

 ( ما يأتي :8إذ يتبين من خالل الجدول )

(. وهرري 41.733( المحسرروبة مررا قيمترره )Fحققررت قيمررة ) -

( عنرررد 3.94( الجدوليرررة البالغرررة )Fالقيمرررة ) أكبرررر مرررن

قبرل الفرضرية البديلرة ت( وبناًء عليره 0.05مستوى داللة )

والتي تن  على )يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنويرة 

لبعد االستشراف في ادارة عالقات الزبون( عند مسرتوى 

 .%(95%( أي بدرجة ثقة )5داللة )

  Adjustedحقيمرة معامرل التحديرد المصرحخرالل ومن   -

(²R( البالغة )يت ح بان 0.280 ) تفسر بعد االستشراف

ادارة %( مرن المتغيررات التري تطررأ علرى 28ما نسبته )

%( فتعود 72أما النسبة الباقية والبالغة ) عالقات الزبون

 . البحثإلى متغيرات أخرى غير داخلة في أنموذج 

لبعررد ( المحسرروبة لمعامررل الميررل الحرردي tسررجلت قيمررة ) -

( t(. وهرررري أكبررررر مررررن القيمررررة )6.460)االستشررررراف 

( 0.05( عنررد مسررتوى داللررة )1.984الجدوليررة البالغررة )

لبعرد وهذا يشير إلى ثبروت معنويرة معامرل الميرل الحردي 

 .االستشراف

( βكمررا ويت ررح مررن خررالل قيمررة معامررل الميررل الحرردي )  -

بمقررردار بعرررد االستشرررراف ( بررران زيرررادة 0.438البالغرررة )

 ادارة عالقررات الزبرروندة سرريؤدي إلررى زيررادة وحرردة واحرر

( فرري المعادلررة αوسررجلت قيمررة الثابررت ) %(.43بنسرربة )

ً بعرد االستشرراف (، بمعنى عندما يكرون 2.409)  مسراويا

 .لن يقل عن هذه القيمةادارة عالقات الزبون للصفر فان 

التي تن  اختبار التأثير للفرضية الفرعية الثانية :  . ب

يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لبعد على : 

إذ سيتم . ادارة عالقات الزبونالتفكير المنظم في 

 :التحليل وفق نموذج االنحدار الخطي البسيط وكما يلي

Y= 1.520+ 0.635 X2                                                              

حيث ان:   

 X2: يمثل بعد التفكير المنظم 

 ( ما يأتي :8إذ يتبين من خالل الجدول )    

(. وهرري 79.773( المحسرروبة مررا قيمترره )Fحققررت قيمررة ) -

( عنرررد 3.94( الجدوليرررة البالغرررة )Fأكبرررر مرررن القيمرررة )

قبرل الفرضرية البديلرة ت( وبناًء عليره 0.05مستوى داللة )

والتي تن  على )يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنويرة 

فررري ادارة عالقرررات الزبرررون( عنرررد  لبعرررد التفكيرررر المرررنظم

ومرن قيمرة . %(95%( أي بدرجة ثقة )5مستوى داللة )

( البالغرررة ²R)  Adjustedمعامرررل التحديرررد المصرررحح

تفسرر مرا نسربته بعد التفكير المنظم ( يت ح بان 0.429)

ادارة عالقررات %( مررن المتغيرررات الترري تطرررأ علررى 43)

تعررود إلررى %( ف57أمررا النسرربة الباقيررة والبالغررة ) الزبررون

 . البحثمتغيرات أخرى غير داخلة في أنموذج 

لبعرد ( المحسوبة لمعامل الميل الحدي tسجلت قيمة ) كما -

( t(. وهررري أكبرررر مرررن القيمرررة )8.932)التفكيرررر المرررنظم 

( 0.05( عنررد مسررتوى داللررة )1.984الجدوليررة البالغررة )

لبعرد وهذا يشير إلى ثبروت معنويرة معامرل الميرل الحردي 

 .المنظمالتفكير 

( βمررن خررالل قيمررة معامررل الميررل الحرردي ) يتبررينكمررا   -

بمقرردار بعررد التفكيررر المررنظم ( برران زيررادة 0.635البالغررة )

 ادارة عالقررات الزبررونوحرردة واحرردة سرريؤدي إلررى زيررادة 

   %(.63بنسبة )

(، 1.520( فرري المعادلررة )αسررجلت قيمررة الثابررت )بينمررا  -

مسراوياً للصررفر بعرد التفكيرر المرنظم بمعنرى عنردما يكرون 

 لن يقل عن هذه القيمة.ادارة عالقات الزبون فان 

الترري تررن  : : اختبررار التررأثير للفرضررية الفرعيررة الثالثررة  . ت

يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لبعد الشرراكة فري 

إذ سررريتم التحليرررل وفرررق نمررروذج . ادارة عالقرررات الزبرررون

 :االنحدار الخطي البسيط وكما يلي

Y= 2.319+ 0.489 X3                                          

 حيث ان:                   

 X3 : يمثل بعد الشراكة

 ( ما يأتي : 8إذ يتبين من خالل الجدول )      

(. وهرري 65.723( المحسرروبة مررا قيمترره )Fحققررت قيمررة ) -

( عنرررد 3.94( الجدوليرررة البالغرررة )Fأكبرررر مرررن القيمرررة )

قبرل الفرضرية البديلرة ت( وبناًء عليره 0.05مستوى داللة )

والتي تن  على )يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنويرة 

 .لبعد الشراكة في ادارة عالقات الزبون(

  Adjustedومرن خرالل قيمرة معامرل التحديرد المصرحح -

(²R( البالغة )يت ح بان 0.381 ) تفسر مرا بعد الشراكة

ادارة علرررى %( مرررن المتغيررررات الترري تطررررأ 38نسرربته )

%( 62, أمرررا النسررربة الباقيرررة والبالغرررة )عالقرررات الزبرررون

فتعرررود إلرررى متغيررررات أخررررى غيرررر داخلرررة فررري أنمررروذج 

 . البحث

لبعررد ( المحسرروبة لمعامررل الميررل الحرردي tسررجلت قيمررة ) -

( الجدوليررة t(. وهرري أكبررر مررن القيمررة )8.107)الشرراكة 

( وهرذا يشرير 0.05( عند مستوى داللرة )1.984البالغة )

 .لبعد الشراكةلى ثبوت معنوية معامل الميل الحدي إ

( βمررن خررالل قيمررة معامررل الميررل الحرردي  ) يتبررينكمررا و -

بمقرردار وحرردة بعررد الشررراكة ( برران زيررادة 0.489البالغررة )

بنسرربة  ادارة عالقررات الزبررونواحرردة سرريؤدي إلررى زيررادة 

( فررررري المعادلرررررة αسرررررجلت قيمرررررة الثابرررررت )و %(.49)

مسررراوياً بعرررد الشرررراكة (، بمعنرررى عنررردما يكرررون 2.319)

 لن يقل عن هذه القيمةادارة عالقات الزبون للصفر فان 

التررري :  اختبرررار الترررأثير للفرضرررية الفرعيرررة  الرابعرررة    . ث

يوجرررد تررأثير ذو داللرررة احصررائية معنويرررة لبعرررد تررن  : 

وفرق إذ سريتم التحليرل . ادارة عالقات الزبروناالبداع في 

 :نموذج االنحدار الخطي البسيط وكما يلي
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Y= 2.115+ 0.526 X4                                                            

 حيث ان:

يمثل بعد االبداع  :X4 

 ( ما يأتي : 8إذ يتبين من خالل الجدول ) 

(. وهرري 87.484) ( المحسرروبة مررا قيمتررهFحققررت قيمررة ) -

( عنرررد 3.94الجدوليرررة البالغرررة )( Fأكبرررر مرررن القيمرررة )

قبرل الفرضرية البديلرة ت( وبناًء عليره 0.05مستوى داللة )

والتي تن  على )يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنويرة 

 .لبعد االبداع في ادارة عالقات الزبون(

 Adjustedقيمرة معامرل التحديرد المصررحح  اذ يتبرين مرن -

(²R( البالغة )يت ح بران 0.452 ) تفسرر مرا بعرد االبرداع

ادارة %( مرررن المتغيررررات الترري تطررررأ علرررى 45نسرربته )

%( 55, أمرررا النسررربة الباقيرررة والبالغرررة )عالقرررات الزبرررون

فتعرررود إلرررى متغيررررات أخررررى غيرررر داخلرررة فررري أنمررروذج 

  البحث.

لبعرد ( المحسوبة لمعامل الميل الحدي tسجلت قيمة ) كما -

الجدوليررة ( t(. وهرري أكبررر مررن القيمررة )9.353)االبررداع 

( وهرذا يشرير 0.05( عند مستوى داللرة )1.984البالغة )

, كمرا لبعرد االبرداعإلى ثبوت معنوية معامل الميل الحدي 

( البالغرررة βويت رررح مرررن قيمرررة معامرررل الميرررل الحررردي )

بمقرردار وحرردة واحرردة بعررد االبررداع ( برران زيررادة 0.526)

 %(. 53بنسبة ) ادارة عالقات الزبونسيؤدي إلى زيادة 

(، 2.115( فرري المعادلررة )αقيمررة الثابررت ) تبررين مررن كمررا -

ادارة مساوياً للصفر فران بعد االبداع بمعنى عندما يكون 

  . لن يقل عن هذه القيمةعالقات الزبون 

الترري اختبررار التررأثير للفرضررية الفرعيررة الخامسررة:   . ج

يوجرررد ترررأثير ذو داللرررة احصرررائية معنويرررة لبعرررد ترررن : 

إذ سرريتم .  عالقررات الزبررونادارة المقارنررة المرجعيررة فرري 

 التحليل وفق نموذج االنحدار الخطي البسيط وكما يلي:

Y= 1.540+ 0.640 X5                                                               

 حيث ان:

يمثل بعد المقارنة المرجعية   :X5 

 ( ما يأتي : 8إذ يتبين من خالل الجدول )     

(. وهرري 97.855المحسرروبة مررا قيمترره )( Fحققررت قيمررة ) -

( عنرررد 3.94( الجدوليرررة البالغرررة )Fأكبرررر مرررن القيمرررة )

قبرل الفرضرية البديلرة ت( وبناًء عليره 0.05مستوى داللة )

والتي تن  على )يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنويرة 

لبعد المقارنة المرجعيرة فري ادارة عالقرات الزبرون( عنرد 

 .%(95ة ثقة )%( أي بدرج5مستوى داللة )

قيمرررررررة معامرررررررل التحديرررررررد  تحديرررررررد  ومرررررررن خرررررررالل  -

( يت ح بان 0.480( البالغة )²R)  Adjustedالمصحح

%( مررن 48تفسررر مررا نسرربته )بعررد المقارنررة المرجعيررة 

, أمررا ادارة عالقررات الزبررونالمتغيرررات الترري تطرررأ علررى 

%( فتعرررود إلرررى متغيررررات 52النسررربة الباقيرررة والبالغرررة )

 البحث.نموذج أخرى غير داخلة في أ

( المحسرروبة لمعامررل الميررل الحرردي tسررجلت قيمررة )كمررا و -

(. وهررري أكبرررر مرررن  9.892)لبعرررد المقارنرررة المرجعيرررة 

( عنرد مسرتوى داللرة 1.984( الجدولية البالغرة )tالقيمة )

( وهررذا يشرررير إلرررى ثبرروت معنويرررة معامرررل الميرررل 0.05)

 .لبعد المقارنة المرجعيةالحدي 

( البالغرة βمعامرل الميرل الحردي )مرن خرالل قيمرة ويتبين  -

بمقررردار بعرررد المقارنرررة المرجعيرررة ( بررران زيرررادة 0.640)

 ادارة عالقررات الزبررونوحرردة واحرردة سرريؤدي إلررى زيررادة 

   %(.64بنسبة )

(، بمعنرى 1.540( في المعادلرة )αسجلت قيمة الثابت )و -

ً بعد المقارنة المرجعيرة عندما يكون  للصرفر فران  مسراويا

لررررن يقررررل عررررن هررررذه القيمررررة.ادارة عالقررررات الزبررررون 

 ادارة عالقات الزبون  الذكاء االستراتيجي في أبعاد ( المؤشرات االحصائية لتحليل اثر8جدول )

R) أبعاد  متغير الذكاء االستراتيجي المتغير الوسيط
2
) Adjusted (R

2
) (F) (t) Sig الداللة 

ادارة عالقات 

 الزبون

 االستشراف
(α) 2.409 

 دال 0.000 6.460 41.733 0.280 0.286
(β) 0.438 

التفكير 

 المنظم

(α) 1.520 
 دال 0.000 8.932 79.773 0.429 0.434

(β) 0.635 

 الشراكة
(α) 2.319 

 دال 0.000 8.107 65.723 0.381 0.387
(β) 0.489 

 االبداع
(α) 2.115 

 دال 0.000 9.353 87.484 0.452 0.457
(β) 0.526 

المقارنة 

 المرجعية

(α) 1.540 
 دال 0.000 9.892 97.855 0.480 0.485

(β) 0.640 

الذكاء 

 االستراتيجي

(α) 0.904 
 دال 0.000 12.898 166.371 0.612 0.615

(β) 0.819 

 3.94 الجدولية = (F)قيمة 

 1.984الجدولية =( tقيمة )

 106حجم العينة =

 SPSS V.25باالعتماد على مخرجات برنامج  انالمصدر:  من اعداد الباحث
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يوجررد اختبرار الفرضررية الرئيسررة الثانيرة : الترري تررنص ) .2

تررأثير ذو داللررة احصررائية معنويررة للررذكاء االسررتراتيجي 

  الزبرررررررررررررون(.بأبعررررررررررررراده فررررررررررررري ادارة عالقرررررررررررررات 
اختبار االنحردار نموذج لغرض الفرضية اعاله نستخدم 

الخطي المتعردد لقيراس ترأثير ابعراد الرذكاء االسرتراتيجي 

  .لمعرفة التأثير الكلي ادارة عالقات الزبون فيمجتمعة 

 :وكما يلي

 ألبعرراد( المؤشرررات اإلحصررائية بررين 9إذ يوضررح الجرردول  )

ويمكررن الررذكاء االسررتراتيجي معرراً فرري ادارة عالقررات الزبررون 

 التعبير عنها بالمعادلة التالية.

 =Y  α +β1X1+β2X2+β3X3 +β4X4 +β5X5 

 0.880 =Y     +0.182X1 +0.068X2 

+0.162X3+0.231X4+0.335X5  

 

 االستراتيجي معاً في ادارة عالقات الزبون باستخدام االنحدار الخطي المتعدد( المؤشرات اإلحصائية ألبعاد الذكاء 9جدول )

 P (t) (β) أبعاد الذكاء االستراتيجي
 حجم االثر

f
2
 

R) قوة االثر
2
) 

Adjusted 

(R
2

) 
Q² 

 صغيرة 0.054 0.106 1.620 0.182 االستشراف

0.63

7 
0.619 0.463 

 ضعيفة 0.004 0.522 0.640 0.068 التفكير المنظم

 صغيرة 0.033 0.142 1.471 0.162 الشراكة

 صغيرة 0.062 0.025 2.254 0.231 االبداع

 متوسطة 0.237 0.001 3.484 0.335 المقارنة المرجعية

(α) 0.880 

 34.270 المحسوبة (F)قيمة 

Sig. 0.000 

 2.31 الجدولية Fقيمة 

 1.984 الجدولية tقيمة 

106حجم العينة =  

 ( األبعاد المعنوية )المقارنة المرجعية, االبداع

  (االستشراف , التفكير المنظم ,الشراكة) األبعاد غير المعنوية

 SPSS V.25برنامج باالعتماد على مخرجات  انالمصدر: من اعداد الباحث

 ( ما يأتي :9ويت ح من الجدول )

لألنموذج المقدرة ( المحسوبة Fسجلت قيمة ) -

( الجدولية البالغة F(. وهي أكبر من القيمة )34.270)

( وبناًء عليه نقبل 0.05( عند مستوى داللة )2.31)

يوجد تأثير ذو داللة احصائية الفرضية وهذا يعني )

معنوية للذكاء االستراتيجي بأبعاده في ادارة عالقات 

%( أي بدرجة ثقة 5عند مستوى داللة )الزبون( 

الذكاء %( وهذا مما يدل على ان أبعاد 95)

ادارة لها تأثير فاعل وجوهري في  االستراتيجي

ويتبين من خالل قيمة معامل التحديد  .عالقات الزبون

( يت ح 0.619( البالغة )²R) Adjustedالمصحح 

قادر على تفسير ما نسبته  الذكاء االستراتيجي أبعادبان 

ادارة عالقات )%( من التغيرات التي تطرأ على 62)

%( فتابعة إلى متغيرات 38أما النسبة الباقية )الزبون( 

 . البحثأخرى غير داخلة في أنموذج 

( بلغت ما Q2بينت النتائج ان مؤشر العالقة التنبؤية  ) -

( وهي أكبر من الصفر وعلية فإن 0.463قيمته )

 .النموذج له صلة تنبؤية

الذكاء (  ألبعاد tيت ح  من خالل قيم اختبار ) -

( والمقارنة المرجعية  )االبداعبان بعدي  االستراتيجي

( وعلى التوالي, هي 3.484 ,2.254والبالغة قيمها )

( وهذا يشير 1.984( الجدولية البالغة )tأكبر من قيمة )

  )االبداعإلى ثبوت معنوية الميل الحدي لبعدي 

(, أما األبعاد األخرى والمتمثلة والمقارنة المرجعية

( فيت ح من الشراكة, والمنظم التفكير, االستشراف) 

 ,0.640 ,1.620( المحسوبة لها والبالغة )tخالل قيم )

( t( وعلى التوالي أنها أصغر من قيمة )1.471

وهذا يشير إلى  عدم ثبوت  (1.984الجدولية البالغة )

 التفكير, االستشرافمعنوية الميل الحدي لألبعاد ) 

 (.الشراكة, والمنظم

أما  ضعيف كان االبداعنت النتائج ان حجم التأثير لبعد بي -

وذلك باالعتماد  متوسطةبعد المقارنة المرجعية فكانت 

fعلى قيم حجم االثر)
2

 ( أما األبعاد األخرى والمتمثلة

( فقد أظهرت االستشراف, التفكير المنظم, والشراكة)

الضعيفة إلى النتائج ان قوة تأثيرها تراوحت بين )

أضافة إلى أنها غير مؤثرة )غير معنوية( الصغيرة(  

( ومستوى المعنوية tوحسب ما أظهرته نتائج اختبار )

(P). 

االبداع يتبين من خالل قيمة معامل الميل الحدي لبعد  -

بمقدار وحدة االبداع ( بان زيادة بعد 0.231البالغة )

( الزبونادارة عالقات واحدة سيؤدي إلى زيادة في )

 %(.23بنسبة )

المقارنة يتبين من خالل قيمة معامل الميل الحدي  لبعد   

المقارنة ( بان زيادة بعد 0.335البالغة )المرجعية 

ادارة بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة في )المرجعية 

 %(.  33( بنسبة )عالقات الزبون
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 االستنتاجات والتوصيات:رابعاً : 

 االستنتاجات:.

النتائج المتعلقة في متغير الذكاء االستراتيجي من  بينت . أ

حيث ترتيب األهمية النسبية وقد اظهرت مستوى 

 االبعاد كانت كما يلي:

  حصل بعد  التفكير المنظم في الترتيب األول من

حيث األهمية النسبية وكانت اغلب اجابات عينة 

الدراسة متفقة حول هذا البعد كونه يشكل المرتكز 

صارف الخاصة ذي تنظم من خالله الماالساسي ال

ستخدام والتي يحتاجها اللالمعلومات المالئمة 

استخدامها مع والمديرين بحكم خبرتهم الوظيفية 

جميع االنشطة المصرفية لتكوين رؤية موحدة عن 

واقع االعمال المصرفية ولمعرفة االحداث بما 

 يساهم في صياغة خطط المصارف محل الدراسة.

  راكة بالترتيب االخير من بين أبعاد كان بعد الش

متغير الذكاء االستراتيجي ويعزى اسباب  تراجعه 

الى ان المصارف عينة الدراسة  تفتقر الى دعم 

قراراتها التشاركية على المستوى الداخلي وعدم 

للعاملين او الخبرات استثمارها للخبرات الفردية 

عاني السابقة لها, اما على المستوى الخارجي فأنها ت

من قصور لالستراتيجيات الموجهة في مشاركة 

المصارف االخرى المحلية واإلقليمية لمعالجة 

االزمات والمخاطر المالية التي تتعرض لها, 

وبالتالي تكون قراءتها لمحيط البيئة المصرفية 

ضئيلة وعدم تبني تلك المصارف منهج التخطيط 

اجه االستراتيجي الذي يتماشى مع التحديات التي تو

 بيئة العمل المصرفية. 

ادارة عالقات اإلحصائية ان تطبيق  تبين من النتائج  . ب

من  البحث وتصدر متغيرات جاء بمستوى جيد الزبون

وجهة نظر عينة الدراسة وكان ترتيب االبعاد اعتمادا 

 على الوسط الحسابي ومستوى األهمية كما يلي:

  جاء بالترتيب االول تقوية العالقة مع الزبون ان بعد

ً وبمستوى  ً واقل تشتتا من حيث االبعاد االكثر اتفاقا

جيد وهذا يدل على ان المصارف تدعم وتعزز دور 

الحلول المناسبة التي  إليجادهياكلها التنظيمية 

تتوافق مع تطلعات الزبائن وتلبية رغباتهم الفردية 

من خالل تخصي  العروض التي تسهم في تقوية 

متبادلة معهم وتحرص على ديمومتها العالقة ال

تنظيم تعامالته المالية والحفاظ على لبشكل مستمر 

في االهمية  االحتفاظ بالزبونسريتها, ويأتي بعد 

ادارة عالقات الزبون من االخيرة بالنسبة ألبعاد 

مستوى جيد نسبياً اال انه كان دون حيث الترتيب  وب

بب المستوى المطلوب ويعزى اسباب تراجعه بس

في تقديم عروض  المصارف ضعف مستوى دور

 لدى الزبائن.مرغوبة تسهم في تكوين صورة ذهنية 

  بالترتيب الثاني من  رضا الزبون جاءتبين ان بعد

اكتساب حيث اهمية االبعاد و بمستوى جيد اما بعد 

،  فقد حصل على الترتيب الثالث وبمستوى  الزبون

الدراسة  جيد وهذا يشير ان ادارة المصارف عينة

تقدم خدمات متميزة عن المصارف االخرى لجذب 

 زبائن جدد.

اثبتت نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الى صحة  . ت

الفرضية التي تن  " وجود عالقة تأثير ذات داللة 

ادارة للذكاء االستراتيجي وأبعاده في  معنوية إحصائية

الذكاء بان  وهو ما يبين ."لعينة الدراسة عالقات الزبون

%( من المتغيرات 61تفسر ما نسبته )االستراتيجي 

أما النسبة الباقية  ادارة عالقات الزبونالتي تطرأ على 

%( فتعود إلى متغيرات أخرى غير داخلة 39والبالغة )

 .في أنموذج الدراسة

تت نتائج تحليل االنحدار المتعدد ان االبعاد )االبداع اثب . ث

بداللة وتوى مقبول والمقارنة المرجعية ( جاءت بمس

معنوية  وان حجم التأثير لبعد االبداع كان ضعيف وهذا 

يدل على ان ادارة المصرف تفتقر الى طرح االفكار 

الجديدة أما بعد  المبادراتالمبدعة وال تبحث عن 

المقارنة المرجعية فكانت متوسطة مما يشير الى ان  

التجارب مع المصارف الرائدة ادارة المصارف تستثمر 

بهدف اجراء المقارنة وقياس موقعها بين المنافسين 

أما  وتتبع منهج المقارنة بهدف تقديم خدمات جديدة 

)االستشراف, التفكير المنظم,  األبعاد األخرى والمتمثلة

والشراكة( فقد أظهرت النتائج ان قوة تأثيرها )ضعيفة(  

 .معنوية( أضافة إلى أنها غير مؤثرة )غير

 :التوصياتثانياً: 

 ييجب على ادارة المصارف عينة الدراسة دعم بعد . أ

ً  احقق ماكونه المقارنة المرجعية(, االبداع) مقارنتاً تفوقا

الخاصة  قيام المصارفوضرورة  ,خرىاال باألبعاد

 والتفكير المنظماالستشراف ) ألبعادفي االنظر  بإعادة 

 الحاصل معالجة ال عفلوالشراكة( وتعزيز ادوارهم 

لتحقيق التميز والثبات في االداء وتنمية الشعور و

قدراتهم الستشراف  لتوجيهبالمسؤولية للقيادات االدارية 

انشاء  والعمل علىالمستقبل في القطاع المصرفي 

 شراكات مع قطاعات مختلفة لتعزيز االبتكار واالبداع

عة وطرح الخدمات المميزة التي تعود بالسملتطوير 

 الجيدة على المصرف .

على مستوى االقسام   باالحتفاظ بالزبونزيادة االهتمام  . ب

والوحدات اإلدارية في بيئة عمل المصارف عينة 

وتقديم مزايا مادية ومعنوية للزبائن وتحسين الدراسة 

الخدمة المصرفية ل مان عدم تحولهم إلى مصارف 

ثقة اخرى الخدمات وان تبني العالقات المبنية على ال

 وااللتزام المتبادل مع الزبائن.

التزام ادارة المصارف  بتخصي  الموارد الالزمة 

وفق خطة واضحة  ادارة عالقات الزبون انظمةلتطبيق 

لتحسين مخرجات كل عملية خدمة  مصرفية بهدف 

 اضافة قيمة للخدمة المقدمة للزبون.

ضرورة االهتمام بالقيادات اإلدارية وادخالهم دورات   . ت

تدريبية خاصة واالعتماد على البحث والتطوير لزيادة 

معرفتهم حول  الذكاء االستراتيجي وتخصي  

مستشارين لهذا المجال لتوسيع نطاق ادراكهم حول 

استشراف المستقبل لتوحيد رؤية االحداث والتعامل 
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استشعارهم للق ايا معها وفق متطلبات كل مرحلة و

 ذات االثر على عمل المصرف.

البحث عن الحلول اإلبداعية من خالل التجارب السابقة   . ث

واقامة الشراكات مع المصارف االخرى لتطوير 

وابتكار خدمات جديدة ومميزة تتطابق مع رغبات 

 الزبائن.

دعوة ادارات المصارف عينة الدراسة الى تحديد  . ج

لخدمة المصرفية وازالة اتحسين لمتطلبات كل عملية 

 األنشطة غير ال رورية في تقديم الخدمة المصرفية.

على ادارات المصارف االهتمام بالتقنيات التكنولوجية  . ح

وانشاء ، اكتساب الزبائنالجديدة لتحقيق متطلبات 

حمالت ترويجية واسعة النطاق الكتساب أكبر عدد 

ممكن من الزبائن. وتقدم اسعار مميزة عن نظرائها 

 .ذات القطاعل

 

 المصادر:
 : المصادر العربيةأوال: 

I.  :الرسائل واالطاريح الجامعية 

(," الذكاء االستراتيجي وعالقته 2016ابو عيادة, ندى, ) .1

دراسة تطبيقية على المديرين في  -بنجاح المنظمات"

مجموعة االتصاالت الفلسطينية في قطاع غزة, كلية 

 ماجستير.االقتصاد والعلوم اإلدارية, رسالة 

(, "ادارة العالقات الزبون 2020خلف, نور صبري,) .2

وتأثيرها في تحسين جودة الخدمة الفندقية, الجامعة 

المستنصرية, كلية العلوم السياحية, رسالة ماجستير, 

 العراق.

(," تأثير استراتيجية 2008السهالني, عباس مزعل, ) .3

تقويم اداء الموارد البشرية في تعزيز االبداع 

مي", جامعه الكوفة, كلية اإلدارة واالقتصاد التنظي

 رسالة ماجستير العراق.

( ,"دور ادارة المعرفة في تحقيق 2019صارم ,ندى,)  .4

دراسة حالة برنامج األغذية العالمي  -االبداع االداري

واللجنة الدولية للصليب االحمر", رسالة ماجستير, 

 سوريا. 

ستراتيجي في (, "اثر الذكاء اال2015عبيد, مهند عواد,) .5

بحث تحليلي في وزارة االعمار  -اساليب اتخاذ القرار

واالسكان", رسالة ماجستير جامعة بغداد كليه اإلدارة 

 واالقتصاد, العراق.

(,"اثر العالقة بين 2008العزاوي, بشرى هاشم محمد, ) .6

الذكاء االستراتيجي وقرارات عمليات الخدمة في النجاح 

ية تحليلية آلراء عينة من دراسة اختبار -االستراتيجي 

رؤساء واع اء مجالن عدد من الكليات", جامعة 

بغداد, كلية اإلدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 

 العراق .

(,"المقارنة المرجعية كأداة لتفعيل 2012غريبي, اسماء, ) .7
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 المستخلص
اقتصاد السوق تماشيا مع التطورات التي  آليةنحو تطبيق  2003نتيجة لعملية التحول التي شهدها االقتصاد العراقي بعد عام 

التي تسببت بآثار جسيمة على والتجاري  اإلغراقتطبيقا لسياسة االنفتاح التي ساهمت في بروز ظاهرة و ,شهدها االقتصاد العالمي

القطاعات الرئيسية لالقتصاد العراقي )الزراعي والصناعي( األمر الذي أدى إلى زيادة معدالت التضخم والبطالة وزيادة الميل 

تي تحمي في ظل غياب التشريعات والقوانين ال ,2003نعكس على زيادة حجم االستيرادات العراقية بعد عام ألالستهالك والذي 

الوطنية وتنظم عمليات االستيراد نتيجة للضعف الواضح في أجهزة الرقابة وغياب الخطة التنموية عن إيجاد الحلول للحد   المنتجات

  .التجاري اإلغراقمن آثار ظاهرة 
 

 ي, البطالةالعراق االقتصادالتجاري , اإلغراق:  الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

As a result of the transformation process that the Iraqi economy witnessed after 2003 towards 

the application of the market economy mechanism in line with the developments witnessed by the 

global economy in application of the policy of openness, which contributed to the emergence of the 

phenomenon of commercial dumping, which caused severe effects on the main sectors of the Iraqi 

economy (agricultural and industrial), which led to an increase  Inflation and unemployment rates 

and the increase in the tendency to consume, which is reflected in the increase in the volume of 

Iraqi imports after 2003 in the absence of legislation and laws that protect national products and 

regulate import operations as a result of the apparent weakness in the control bodies and the absence 

of the development plan for finding solutions to reduce the effects of the phenomenon of trade 

dumping. 

 

Keywords: Commercial dumping, The unemployment, Iraqi economy. 

 

 المقدمة
في الوقت الحاضر على الصعيد يعد االنفتاح التجاري ومبدأ النفاذ لألسواق من أبرز السمات الغالبة على الحياة االقتصادية 

الدولي والمحلي على حد سواء، ولضمان نجاح تطبيق سياسة االنفتاح تجاري كان ال بد من وجود مجموعة من القواعد واألساس 

التي تنظم حركة التبادل التجاري العالمي للسلع، مثل تقليل القيود والعوائق التي تعيق حركة الصادرات واالستيرادات بين 

إن هذه اإلجراءات ساعدت على وجود ممارسات إغراقيه ألحقت أضرار جسيمة باقتصاديات بعض الدول والمنتجين  ، الدول

المحليين، حيث يتم تطبيق هذه الممارسات غير الشرعية من قبل منتجين دول أخرى الذين استغلوا تطبيق إجراءات رفع القيود 

المحلية للدول المغرقة عن طريق بيع منتجاتهم بأسعار رخيصة ومن ثم رفع الجمركية حتى يتمكنوا من السيطرة على األسواق 

  السعر بعد طرد المنتجين المحليين من السوق والسيطرة عليها.

 :البحثمشكلة 

تكمن في أن ظاهرة اإلغراق التجاري تعد من المشاكل االقتصادية التي تضر بقطاعات اإلنتاج الوطني وتراجع مستوياتها 

إلى اآلثار السلبية لهذه الظاهرة على أغلب المتغيرات االقتصادية ذات الصلة األمر الذي يعيق تحقيق أهداف التنمية باإلضافة 

 االقتصادية في العراق.

mailto:mmuu534@gmail.com
mailto:mmuu534@gmail.com
mailto:Dr.abeer.mohamd@gmail.com
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 :البحث أهداف

يهدددف البحددث إلددى تعريددف مفهددوم اإلغددراق التجدداري وأنواعدده وتوضدديح أهددم النظريددات المفسددرة لدده وبيددان انعكاسددات ظدداهرة 

 تجاري على االقتصاد العراقي باعتبارها من الممارسات غير الشرعية التي تلحق الضرر بالصناعة المحلية.اإلغراق ال

 :البحثأهمية 

 2003تأتي أهمية البحث من أهمية موضوع اإلغراق التجاري كونه من أهم المشاكل التدي تعدرل لهدا االقتصداد العراقدي بعدد عدام 

 االقتصاد الوطني.والذي كان له انعكاسات على هيكل 

  :البحثفرضية 

يفترل البحث أن تطبيق سياسة االنفتاح كانت السبب المباشر في إغراق السوق العراقية بالسلع األجنبية، باإلضافة إلى عددم وجدود 

ت سدلبية سياسة استيرادية منظمة وغياب الدور الرقابي على المنافذ الحدودية، كمدا ويفتدرل البحدث أن لاغدراق التجداري انعكاسدا

 على معدالت التضخم والبطالة في العراق.

 :البحثمنهجية 
اعتمد البحث على المنهج الوصدفي مدن أجدل تحقيدق هددف البحدث ومعرفدة مددى صدحة الفرضدية مدن عددمها، فقدد تدم االسدتناد علدى 

المتوفرة فدي شدبكة اإلنترندت المعلومات المتوفرة في الكتب والبحوث المنشورة في المجالت والدوريات والمراجع األخرى وغيرها 

 وباللغتين العربية واإلنكليزية.

 اإلغراقالنظري لمفهوم اإلطار : األولالمبحث 

 التجاري
 وأنواعهالتجاري  اإلغراقالمطلب االول : مفهوم 

 اإلغراق: تعريف ظاهرة أوال 

" انتهاج دولة معينة أو بأنه التجاري  اإلغراقيمكن تعريف 

تنظيم احتكاري معين لسياسة تعمل على التمييز بين األسعار 

السائدة في الداخل واألسعار السائدة في الخارج، وذلك 

 الىالخارجية األسواق بخفض أسعار السلعة المصدرة في 

ده قيمة السلعة في الداخل مضافا إليها دالمستوى الذي تح

(226, صفحة2014)جميل,  نفقات النقل"
.
 

أساس على األولى على طريقتين  اإلغراق يعرفهناك من و

األجنبية في السوق أقل السعر عن طريق بيع المنتج بسعر 

التكلفة أساس مقارنة بالسوق المحلية والطريقة الثانية على 

من أقل بمعنى بيع المنتج في السوق الخارجي بسعر يكون 

ان االدب االقتصادي تاريخا قد استخدم الطريقة  ,إنتاجهتكلفة 

التمييز أساس القائمة على  اإلغراقاالولى في تعريف 

, صفحة2001-2000)صقر, السعري
 

وصفه , كما (224

(Viner بانه حالة من التمييز السعري بين ) القوميةاألسواق 

(p.4 ,2001 (Viner,. 

يوجد الكثير من التعريفات األخرى التي فسرت وبينت 

التجاري على الرغم من اختالف وجهات  اإلغراقمفهوم 

النظر حول تفسير الظاهرة، وقد يكون االختالف في النظر 

إلى الزاوية التي يحلل منها الكاتب عند تفسيره لظاهرة 

 اإلغراقالتجاري، فمنهم من يرى أن مصطلح  اإلغراق

داللة على عدة معاني منها أنها: سياسة بيع اَْلُمْنتَج يستخدم لل

في سوق التصدير بسعر أقل من تكلفة إنتاجه كما وهناك من 

هو: كل منافسة تهدد المنتوج المحلي أو  اإلغراقيرى أن 

 .(27, صفحة 2006) شبلي, "تجبره على تخفيض أسعاره 

التجاري بانه  اإلغراقما منظمة التجارة العالمية فقد عرفت أ

بسعر يقل عن القيمة االعتيادية للمنتج  تصدير منتج معين)

  .William,1997,p.1)) في البلد المصدر(

 اإلغراقثانياً : أنواع 

في أدبيات االقتصاد  اإلغراقتوجد عدة تقسيمات ألنواع 

 (.142,صفحة 2012)الصوص,: الدولي أهمها ما يلي

(: يحدث Permanent Dumpingالدائم ) اإلغراق -1

بانتظام وبصورة مستمرة  اإلغراقهكذا نوع من 

وممنهجة من قبل المنتج الذي يستمر ببيع سلعته في 

السوق األجنبية بسعر منخفض مع تحمله خسائر 

مباشرة، بافترال أن المنتج يتمتع بوضع احتكاري 

قوي في السوق المحلية نتيجة للدعم الحكومي الذي 

من ممارسة هكذا نوع من يتلقاه، ويكون الهدف 

هو زيادة أرباح المنتج المحلي بشكل دائم حتى  اإلغراق

على المنافسة في األسواق األجنبية لذلك فهو  يكون قادراً 

 سوء. اإلغراقيعد من أكثر أنواع 

: يقصد Temporary Dumpingالمؤقت )) اإلغراق -2

الذي يحدث نتيجة لتأثير دوافع  اإلغراقبهذا النوع من 

طارئة وتكون مدته قصيرة ينتهي بانتهاء الغرل الذي 

عندما  اإلغراقإنشاء من أجله، يمارس هكذا نوع من 

تواجه منتجات دولة ما ظروف كساد فتكون هنالك سلع 

متراكمة تحتاج إلى سوق لتصريفها ألنها سوف تتكبد 

في السوق خسائر كبيرة عند تخزينها فتقوم ببيعها 

األجنبية بثمن أقل من ثمن بيعها في السوق المحلية حتى 

تتالفى الخسائر وتتجنب مشكلة البطالة الناشئة عن 

الطلب األجنبي على هذه السلعة  الكساد، على أن يكون 

 مرننا مقارنة بالطلب المحلي.

: يعتبر Offensive Dumpingالهجومي )) اإلغراق -3

وذلك ألن الغرل  غراقاإلهذا النوع من أخطر أنواع 

منه هو طرد المنشآت الوطنية المنافسة في هذه 

الصناعة، ويحدث عندما تقوم المنشأة السلعية في 

الخارج ببيع منتجاتها بسعر أقل عن تكلفة اإلنتاج لكي 

تتمكن من احتكار السوق ويعد وبعدها تقوم برفع سعر 

السلعة تدريجيا لتعويض الخسارة التي تكبدتها نتيجة 

 .اإلغراقهذا النوع من  للممارسة 

 

  التجاري اإلغراق ونظريات مطلب الثاني : شروطال

  اإلغراقأوال : شروط 

أهمها ما  اإلغراقشروط ينبغي توفرها لتحقيق هنالك عدة  

 (281,صفحة 2011)الخضيري, : يلي

ين مختلفين, أي ان تباع بيع السلعة بسعر عملية تمتأن  -1

 التي تنتج بها السلعة مرتفع في األسواق المحلية بسعر

في األسواق األجنبية التي تستورد هذه  منخفض وبسعر

 .السلعة
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سعرين وبعملية البيع في وقت واحد  تكونأن  -2

ظروف ليتغير تبعا  السلعة سعر الن وذلك ,مختلفين

ففي  ,العرل والطلب التي تختلف من وقت إلى آخر

ومن ثم  الداخليةتم البيع بسعر مرتفع في السوق  حال

للسوق  السعر خالل فترة تصدير السلعة انخفض

, فهذا الطلبوالعرل  ظروف  نتيجة لتغير الخارجية

 .يهاغراق ممارسة وجود عدم يعني

المحلية  في السوقين السلعة بيع شروط تشابه -3

سوقين الوذلك ألن اختالف شروط البيع في  ,واألجنبية

كون يعندها لن  ,يؤدي إلى اختالف سعر السلعةقد 

إغراق, فمثال ان تباع السلعة في احد السوقين هنالك 

 نقداً وفي السوق االخر بالتقسيط.

أن يكون الطلب على السلعة في السوق الخارجية   -4

مرنناً, األمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة 

 .في السوق األجنبية نتيجة النخفال السعر

 التجاري اإلغراقثانياً : ألنظريات المفسرة لظاهرة 

توجد الكثير من المحاوالت والنظريات النظرية والتطبيقية   

التجاري في أدبيات االقتصاد  اإلغراقالتي تفسر ظاهرة 

)صقر,   :كاآلتيوحتى اآلن و  (Vinerالدولي منذ دراسة )

(226, صفحة 2000-2001
 

اهم النظريات التي  تعد من : نظرية التميز السعري  -1

 اإلغراقسرت التجاري حيث ف اإلغراقتفسر ظاهرة 

زيادة أرباحه عن طريق ل كرعلى انه محاولة المحت

التميز بين السوق الداخلية التي تكون فيها مرونة الطلب 

يرتفع سعر السلعة وبين السوق  وعندها منخفضة 

عدها وب لتي تكون فيها مرونة الطلب مرتفعةالخارجية ا

هذه النظرية التقليدية هي األكثر  , وتعدتنخفض األسعار

 .اإلغراق اهرةظ لتفسيرانتشارا 

 اإلغراقفسرت هذه النظرية  : نظرية الدعم الحكومي  -2

لمصدرين والذي يكون لعند قيام الحكومة بتقديم الدعم 

أو بصورة غير  النقديأحيانا بصورة مباشرة مثل الدعم 

خدمات الحكومية بأسعار مدعومة أو مباشرة مثل تقديم ال

تقديم مثل هكذا دعم من  ان ,الموجهة للتصدير االئتمان

قبل الحكومات سوف يمكن المصدرين من البيع بأسعار 

ما يزيد من منخفضة في األسواق األجنبية وهو 

على األسواق  صادرات هذه الدولة وسيطرة منتجاتها

 .األجنبية

وم هذه النظرية على تق : نظرية الدعم عدم التأكد  -3

عدم توفر  التجاري بأنه يحدث عند اإلغراقتفسير 

المعلومات المطلوبة عن الطلب على السلعة في 

وهو ما يؤدي إلى وجود  ,األسواق األجنبية والمحلية

 تصريفعندها يضطر المنتج إلى  في االنتاج فائض

تقل عن  في األسواق األجنبية بأسعار منخفضة سلعته

المنتج ال يريد تخفيض  كون ان للسلعة,ية التكلفة الحد

في السوق المحلية خاصة إذا كان هذا المنتج  سلعتهسعر 

 .قوي في السوق المحلية احتكارييتمتع بوضع 

تستند هذه النظرية في   المتتابع : اإلغراقنظرية   -4

الى توقعات المنتجين المصدرين  اإلغراقتفسير ظاهرة 

بفرل التقييد يام دولتهم او الدول االخرى للسلعة ق

االختياري للصادرات في المستقبل, وبناء على هذه 

التوقعات يقوم المصدرون بزيادة صادراتهم عن طريق 

استخدامهم وسائل إغراقيه لتحقيق أهدافهم األمر الذي 

  يؤدي إلى احتفاظهم بحصه اكبر من أسواق الدول 

تم تنفيذ اتفاقيات تقييد المستوردة, وذلك ألنه في حال 

الصادرات االختيارية سوف يكون االمر في ظل 

حصصهم السابقة, لذلك نجد ان المصدرين يرفعون 

اسعار سلعهم بعد تنفيذ اتفاقيات التقييد في ظل حصصهم 

الجديدة, االمر الذي يستدعي الى طرح اهمية التقييد 

الطوعي للصادرات مرة اخرى, وهذا ما يزيد 

 ية اتجاه البلدان المستوردة.اإلغراق الممارسات

يحدث  اإلغراقحسب هذه النظرية فإنه نظرية الكساد :  -5

في فترات  يةاإلغراقعندما تلجأ المنشأة إلى الممارسات 

بسعر اقل من التكلفة  سلعهاتقوم ببيع  حيث الكساد

, خاصة إذا لسلعة في السوق المحلية واألجنبيةالمتوسط ل

 تقليلبحيث ال يمكن  ةمنخفضكانت مرونة العرل 

المنتج غير قادر على  اإلنتاج بسهولة عندها يكون

وقد تلجأ بعض الدول إلى  التكاليف الثابتة, التخلص من

ألسواق الخارجية بأسعار اقل من سعر بيع منتجاتها في ا

لتخفيض معدالت البطالة في بعض   الحدية تكلفةال

 .صناعاتها

تفترل هذه النظرية أن  : المتبادل اإلغراقنظرية   -6

هنالك بلدين متماثلين من ناحية حجم عوامل االنتاج 

واذواق المستهلكين فعندما ينعدم التبادل التجاري بينهما 

فإن هنالك محتكر واحد في كل بلد هو الذي يتحكم في 

إنتاج السلع المتجانسة وفي حالة انخفال تكاليف 

لنصف األول من اإلنتاج يقوم المنتج في البلد األول بيع ا

اإلنتاج في السوق المحلية, أما النصف الثاني من انتاجية 

السوق يقوم بتصديرها إلى البلد الثاني ونفس الشيء 

يضطر منتج كل  بالنسبة لمنتج البلد الثاني, وهكذا سوف 

بلد إلى بيع النصف من إنتاج كل واحد في بلد اآلخر 

عى )بسعر بسعر اقل من السعر السوق المحلية والذي يد

 الشحن(.

توضح هذه النظرية دوافع  نظرية التسعير االفتراسي : -7

األسواق بعض المنشآت التي تقوم بطرح منتجاتها في 

صل في بعض األحيان إلى األجنبية بأسعار منخفضة ت

والغرل من هذه العملية  ,ية لانتاجالتكلفة الحد اقل من

انت المنافسين لها في سوق التصدير سواء ك ازاحةهو 

 ,المنشآت المنافسة محلية أو اجنبية تصدر لنفس السوق

وبعدها سيطرتها على السوق تقوم برفع سعر السلعة 

لغرل تعويض الخسارة التي تكبدتها نتيجة لهذه 

 غير الشرعية. الممارسة
 

 التجاري اإلغراق وأهداف مبررات: المبحث الثاني

التجاري مبررات وأهداف أدت بالنتيجة  اإلغراقأن لظاهرة 

 اإلغراقإلى توفير الظروف والمناخ المناسب لممارسة 

التجاري في األسواق المحلية، وهي تختلف باختالف 

الظروف االقتصادية التي يعيشها البلد، وعليه نجد أن هناك 

الكثير من األهداف والمبررات لحدوث هكذا ممارسات غير 

 قتصادية.شرعية في الحياة اال

  التجاري اإلغراق مبررات: المطلب األول

 التجاري اإلغراقمبررات أوال : 



  2202,كانون الثاني                                              (                 1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

35 

التجاري منها : اإلغراقهنالك مبررات عديدة لظهور  
 

(Department for International 

Development,2001,p.4) 

التي  المنشآتمثل رغبة ت  -المبررات التنافسية : -1

من  المنافسين المحليين بأبعادالتجاري  اإلغراقتمارس 

السيطرة على تلك  لغرلوذلك  ا,السوق المراد إغراقه

الى االبتعاد ومغادرة  المحلي سوق ,مما يدفع المنتجال

خسارة التحمله ل نتيجةالسوق او مغادرة السلعة المغرقة 

 .غير الشرعيةممارسة الجراء 

تتجسد المبررات التسويقية من   -المبررات التسويقية : -2

التأثير  لغرلالعمل على التغلغل الى األسواق خالل 

لم يعتادوا  بالسلع التيعلى سلوك المستهلكين وترغيبهم 

بشكل كبير مما  موجودةعلى استهالكها أو بسلع لم تكن 

من قبل,  مألوفايولد سلوك استهالكي جديد لم يكن 

وتستهدف الشركة من وراء ذلك تطبيقها لسلوك جديد 

ق هذا المنتج والذي لم يسبق لغرل الهيمنة على سو

 دخوله من قبل احد المنتجين.

 تقوم ماتحدث عند  -مبررات اقتصادية واجتماعية : -3

المنظمات اإلنسانية والحكومات في بعض االحيان 

إغراق السوق بسلعة ضرورية فتقوم بتوفيرها بكميات ب

عندما يكون المستهلك عاجز و ,كبيرة جدا نظرا ألهميتها

شرائها نظرا الرتفاع أسعارها وعدم عن توفيرها و 

فتتدخل الحكومة لتوفيريها بسعر  في السوق توفرها

مناسب حتى يستطيع عدد كبير من المستهلكين الحصول 

 عليها.

محاولة بعض الدول اتباع تفسر  -مبررات سياسية : -4

ممارسات أيهاميه تكون في الظاهر عبارة عن قوانين 

والغرل أيديولوجية حقيقية ,السوق الحرة وفي باطنها 

وخير  رخيصة الثمن سلعبسوق الاغراق  ذلك هو من

 من يمثل هذه االيدلوجية هي الشركات العابرة للقارات .

تهدف تلك المبررات إلى    -مبررات استراتيجية : -5

المدى مثل إلحاق الدمار  طويلةاهداف خطيرة جدا 

تحقيق ويكون  الوطنية,التجارة  بالزراعة والصناعة أو

تسويق منتج معين في سوق  من خاللهذا الهدف 

أسعار ومواصفات من شأنها تدمير المنتج بمستهدفة 

  .الوطني

 التجاري اإلغراقالمطلب الثاني : أهداف ظاهرة 

 التجاري اإلغراقأوال : أهداف 

ية في األسواق اإلغراقتوجد عدة أهداف لبروز الممارسات 

 :كاآلتيالمحلية وهي 

األسواق زيادة حجم الحصة السوقية والتوسع في  -1

تختلف المعايير المعتمدة في تحديد حجم  الخارجية :

الحصة السوقية حسب مفهوم الحصة، سواء كان 

المقصود بالحصة هو سوق بلد آخر أو مجموعة بلدان 

أو العالم بأسره، كما أن تحديد السوق يتطلب تحديد 

التي تنتجها منشاة سلعة معينة أو مجموعة من السلع و

وطنية معينة أو جميع السلع التي ينتجها البلد ويقوم 

بتصديرها إلى الخارج، كما أن على المسوقين أن 

يحددوا أهدافهم التسويقية عنده تسويقهم للسلع ويكون 

ذلك من خالل دراسة أوضاع السوق وجمع المعلومات 

دة الالزمة عن السوق المقصودة والحالة التنافسية السائ

في السوق، وذلك ألن الهدف من اإلنتاج هو الحصول 

على أكبر قدر ممكن من األرباح ويكون ذلك من خالل 

زيادة اإليرادات من البيع في األسواق الخارجية وذلك 

في ظل انفتاح تلك األسواق وعدم وجود قيود جمركية 

فتكون المنافسة شديدة لذلك فإن جودة السلع المعروضة 

مل جذب المشترين لشراء تلك السلعة للبيع تكون عا

وبالتالي فإن اللجوء إلى هذه الطريقة يكون كفيل في 

 اإلغراقزيادة الحصة السوقية، ومع استمرار ممارسة 

تجاري يمكن االستحواذ على حصة السوقية أكبر طالما 

أن السلعة ذات السعر المنخفض شهدت زيادة ملحوظة 

 .(43,صفحة 2011)محمد,في المبيعات

من بين األهداف  السعي الكتساب الميزة التنافسية : -2

االستراتيجية بعيدة المدى والتي تعمل المنشأة على 

تحقيقيها هو اكتسابها لميزة تنافسية تساعدها في زيادة 

قدرتها على التنافس والحصول على القوة والثبات 

لمواجهة المواقف المختلفة في البيئة االقتصادية التي 

سو فكرة الميزة التنافسية على أنه من غير تحيط بها وتر

الممكن الوصول إلى أداء جيد لالقتصاد حتى وإن كانت 

المنشأة تمتلك أيدي عاملة كبيرة وموارد طبيعية وفيرة، 

هنالك بعض البلدان التي تمتلك موارد طبيعية هائلة 

وبعضها تمتلك موارد بشرية كبيرة مثل هذه البلدان 

ايا مقارنة، وفي حال انخراط هذه يمكن لها أن تمتلك مز

الدولية يمكن لها أن تتخصص في  البلدان في التجارة 

إنتاج وتصدير سلع أولية ومواد خام ولكن هذه البلدان 

التي تمتلك موارد طبيعية وفيرة ومواد خام قد تجد نفسها 

في النهاية واقعة في فخ تدني أسعار المواد الخام التي 

لرغم من ارتفاع أسعار النفط تصدرها للخارج، فعلي ا

في األسواق العالمية إال أنه في الحقيقة هذه االرتفاعات 

وهمية والحقيقة أنها في انخفال مستمر كما أن البلدان 

التي تتمتع بثروات بشرية كبيرة فأنها تعاني من تدني 

مستويات األجور لذلك جاءت الميزة التنافسية للتغلب 

الميزة النسبية من خالل  على النتائج التي جاءت بها

من مزايا الحجم الكبير التي تنتهي إلى تحقيق  االستفادة 

أجور وأسعار أعلى لكن هذا ال يتحقق إال بوجود عمال 

,صفحة 2007)أبو شرار,. أكفاء وتكنولوجيا حديثة

355) 

إن زيادة الصادرات من  الخارج :إلى تشجيع التصدير  -3

المواد األولية قد يتسبب في انخفال أسعارها في 

األسواق الخارجية وهو ما قد يتسبب في وقوع البلد في 

فخ االقتصادات الريعية وحدوث جملة من االختالالت 

الهيكلية، إال أن وبالرغم مما سبق ذكره فهذا ال يعود إلى 

داء السي  الدور السلبي لزيادة الصادرات بل إلى األ

لالقتصاد بشكل عام واالستخدام الرديء للمواد األولية، 

وعليه فإن المنطق يقول إن ظاهرة زيادة الصادرات لها 

آثار إيجابية على اقتصاد البلد شريطة أن يكون األداء 

جيد لالستثمار واالستخدام الرشيد للموارد االقتصادية 

 اإلغراقبغض النظر عن طبيعة 

 (36,صفحة 2013,)سازانالتجاري.
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 التجاري اإلغراق ظاهرة انعكاسات: المبحث الثالث

  2003 على االقتصاد العراقي بعد عام
)حمد التجاري في العراق اإلغراقسباب أول : المطلب األ

 (13,صفحة 2012 واخرون,

كان للفوضى وعدم االستقرار األمني والسياسي التي  -1

في بروز  األثر الكبير 2003عاشها العراق بعد عام 

مجموعة من المظاهر السلبية كان أبرزها هو إغراق 

السوق العراقية بسيل عارم من السلع األجنبية رخيصة 

الثمن وسيطرتها على السوق العراقية في ظل االنهيار 

 التام للمؤسسات التشريعية والقضائية.

السوق وانفتاح  آليةإن عملية االنتقال نحو تطبيق   -2

االقتصاد العالمي لم تتم بصورة السوق العراقية على 

مدروسة وضمن سياسة تجارية سليمة وإنما حد ذلك 

 بصورة سريعة ومستعجلة.

تخفيض وإزالة الرسوم الجمركية المفروضة على   -3

السلع المستوردة ولم يتبقى أي قيود تقف أمام الكم الهائل 

من السلع الداخلة عبر الحدود سوى رسم اعادة اعمار 

% والذي اعفى خمسة انواع من السلع من  5العراق 

هذا الرسم ومن بينها السلع الغذائية االمر الذي ادى الى 

 ية في السوق العراقية.اإلغراقرسات تفاقم المما

انتشار الفساد اإلداري والمالي وضعف الرقابة   -4

الحدودية على السلع المستوردة ساهم في زيادة معدالت 

 التجاري في األسواق المحلية. اإلغراق

على اسواق   زيادة درجة انكشاف االقتصاد العراقي   -5

جدا  الدول المصدرة وما لهذا المؤشر من مخاطر كبيرة

 على االقتصاد العراقي.

انخفال القوة الشرائية للمستهلك العراقي بحيث اصبح   -6

السعر هو المحدد لشراء السلعة كذلك ضعف الوعي 

االستهالكي الذي له دور كبير في تفضيل المنتجات 

 الوطنية عند معرفة مدى اهميتها في االقتصاد العراقي.

على  التجاري راقاإلغنتائج وأثار ظاهرة :  المطلب الثاني

  االقتصاد العراقي

واجهت  التجاري على الصناعة العراقية : اإلغراقأثر   -1

الصناعة العراقية منافسة شديدة محليا ودوليا من السلع 

األجنبية المماثلة لها حيث أن هذه السلع المستوردة تتمتع 

األمر الذي يقلل  بدعم من قبل حكومات الدول المنتجة لها 

من تكاليف إنتاجها فأصبحت أسعارها رخيصة نسبيا عند 

عم الحكومي مقارنتها  بالسلع العراقية التي تفتقر للد

باإلضافة إلى الضرائب التي تفرل عليها وارتفاع 

أسعار الوقود الصناعي والمواد األولية فظال عن ارتفاع 

أجور العمالة و اإليجارات, االمر الذي ادى إغالق 

الكثير من المصانع التي كان يمتلكها القطاع الصناعي 

باإلضافة الى تراجع الصناعات المحلية ذات الجودة 

لمية فعندما كان مصنع أدوية سامراء على سبيل العا

% من حاجة السوق المحلية 20المثال يغطي اكثر من 

أصبحت منتجاته اليوم شبه المفقودة من السوق العراقية 

وكذلك   ( مادة طبية, 220بعد أن كان ينتج اكثر من )

الحال بالنسبة للصناعات الغذائية التي كانت تحتل 

( الف عامل (51وتشغل اكثر من المركز الثالث عربيا 

والتي تراجعت بسبب المنافسة الشرسة التي واجهتها من 

قبل السلع االجنبية المستوردة من )إيران وتركيا 

وسوريا( باإلضافة إلى أن بعض معاملها توقفت بسبب 

العمليات العسكرية كمعمل البان الموصل, كذلك فان 

نتيجة صناعة االسمنت العراقي هي االخرى تضررت 

ية المتبعة من قبل الدول المصدرة مما اإلغراقللسياسة 

ادى الى انخفال مبيعاتها ولجوء المستهلك المحلي الى 

المنتج االجنبي كونه ارخص ثمناً من المنتج 

( وفي ظل التهميش 13,صفحة 2012ربيع,المحلي,)

الحكومي للقطاع الصناعي والفساد اإلداري والمالي 

ة مما ادى الى تراجع عدد وغياب الخطط التنموي

المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة وبالتالي ارتفعت 

 (.1معدالت البطالة كما هو موضح بالجدول رقم )
 

 (2003-2019( : عدد المنشآت الكبيرة والمتوسطة واعداد العاملين في العراق للمدة )1الجدول رقم )

المنشآت عدد  السنوات

 الصناعية الكبيرة

عدد المشتغلين في المنشآت 

 الف عامل/الكبيرة 

عدد المنشآت الصناعية 

 المتوسطة

عدد المشتغلين في المنشآت 

 الف عامل/ المتوسطة

2009 __ __ 51 871 

2010 __ __ 56 923 

2011 __ __ 159 2431 

2012 686 209013 218 3357 

2013 669 163040 226 3525 

2014 609 130487 120 1916 

2015 621 129224 92 1491 

2016 586 117020 179 2449 

2017 574 114497 182 2521 

2018 627 115986 198 2624 

 المصدر : وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات /المجموعة اإلحصائية السنوية
 

( اعاله نالحظ ان عدد 1بيانات الجدول رقم ) من

منشاة  686بلغ  2012المنشآت الصناعية الكبيرة في عام 

( الف عامل اال انه هذا العدد 209وهو ما ادى الى استيعاب )

( منشاة عام 627اخذ بالتناقص لألعوام الالحقة ليصل الى )

االمر الذي ادى الى انخفال عدد المشتغلين في هذه  2018

( الف عامل, اما بالنسبة للمنشئات  115لمنشآت الى )ا

( منشاة 51) 2009الصناعية المتوسطة فقد بلغ عددها عام 

( عامل واخذت عددها بالتزايد 871وتمكنت من استيعاب )
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وبقدرة تشغيلية وصلت  2013( منشاة عام 226لتصل الى )

( عامل ونتيجة لدمار الذي لحق بعض محافظات 3525الى )

ق بعد سيطرة عصابات داعش االرهابية اخذ عدد العرا

المنشآت الصناعية المتوسطة باالنخفال ليصل عددها الى 

( منشاة مما ادى الى انخفال عدد المشتغلين الى 92)

وبعد ما شهدت هذا المحافظات  2015( عامل عام 1419)

( 198عمليات التحرير ارتفع عددها بالتدريج ليصل الى )

( عامل في عام 2426المشتغلين الى ) منشاة وارتفع عدد

. مما تقدم نالحظ ان اعداد المنشآت الصناعية 2018

الموجود في العراق متواضعة جدا مقارنة مع زيادة االعداد 

مليون نسمة وزيادة  40السكانية التي وصلت الى اكثر من 

احتياجات المستهلك العراقي الذي اصبح يعتمد كليا على 

بية احتياجاته االمر الذي الى انخفال نسبة السلع االجنبية لتل

مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج المحلي االجمالي 

وعزز من ترسيخ االختالالت الهيكلية واستمرار الطبيعة 

 (12,صفحة 2011)حنتوش,الريعية لالقتصاد العراقي .

ان التجاري على الزراعة العراقية : اإلغراقاثر  -2

إغراق السوق العراقية بالسلع الزراعية من قبل بعض دول 

الجوار وباألخص )إيران وتركيا( كان له األثر الكبير في 

تدني درجة االكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وزيادة 

الفجوة الغذائية في العراق باإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق 

المفتوح أدت إلى انخفال المساحات  سياسة الباب

% الهم محصولين في العراق وهما  3.3المزروعة إلى 

)غزال , 2015-2016)الحنطة والشعير( عامي 

كل ذلك ادى إلى تدهور نسبة  (14,صفحة 2019وخليل,

مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي 

.2018م % عا1.2في العراق والتي بلغت ما نسبته 

 (2003-2018(: الناتج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية في العراق للمدة )2الجدول رقم )

 الناتج الزراعي السنوات

 )مليون دينار(

 الناتج المحلي االجمالي

 )مليون دينار(

 نسبة المساهمة %

2003 4718909.9 29,894,476 8.32 

2004 5546198.2 53,499,238 6.9 

2005 7286558.3 73,911,088 6.85 

2006 7597524.8 96,067,160 5.8 

2007 5494212.4 111,961,230 4.91 

2008 4730388.9 158,443,584 3.81 

2009 4898773.2 131,632,210 5.19 

2010 5560828.4 163,104,739 5.13 

2011 6465656.3 218,617,834 4.54 

2012 6019561.4 255,727,068 4.1 

2013 7459173.9 274,745,875 4.8 

2014 7309016.0 267,262,787 4.91 

2015 3707519.2 196,203,013.3 4.15 

2016 5916172.8 198,774,369.4 3.94 

2017 __ 228,692,989.2 2.89 

2018 __ 254,366,708.7 1.92 

 (2003-2018المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء للمدة ) 
 

( مدى تراجع ناتج القطاع الزراعي 2يبين الجدول رقم )

متمثال بتدني نسبة مساهمة   2003-2019خالل األعوام 

الناتج الزراعي في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي فقد كانت 

% من إجمالي  8حيث بلغت  2003أعلى نسبة له في عام 

GDP  واستمرت هذه النسبة بالتذبذب حتى وصلت إلى

, ويعزى ذلك الى السياسات االقتصادية 2018%  عام 1.92

فأصبح  2003ة بعد عام التي تبعتها الحكومات المتعاقب

المنتج المحلي غير قادرة على منافسة السلع المستوردة 

كنتيجة طبيعية لعدم سيطرة الحكومة المنافذ الحدودية مع 

دول الجوار باإلضافة الى عدم حماية المنتج المحلي من 

 (70,صفحة 2018)هدى,التجاري. اإلغراق

تعد مشكلة البطالة من أهم العقبات التي تواجه برامج التحرر   -3

التجاري, حيث تشكل البطالة مصدر قلق بالنسبة للسلطة 

الحاكمة ألنها تسبب بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي, 

على الرغم من أن اهم اهداف السياسات االقتصادية في 

من  هو المحافظة على معدل عالي 2003العراق بعد عام 

التشغيل واالستخدام إال أن الواقع و اإلحصائيات المعلنة عن 

حجم البطالة في العراق بأن معدالتها تتزايد باستمرار, حيث 

جاءت الدراسات عكس ما توعدت به سياسات التحرر من 

أنها سوف تتمكن من القضاء على البطالة او التقليل من 

ي العراق وصل معدل البطالة ف 2003معدالتها, ففي عام 

 نتيجة لحل الوزارات  %28.1الى 

)الداخلية والدفاع واالعالم ( وتوقف عمل بعض الوزارات 

كالتصنيع العسكري مثال,  و من خالل بيانات الجدول ادناه 

 2003-2013نالحظ تناقص معدالت البطالة خالل المدة 

حكومي الذي استطاع والذي حصل نتيجة لزيادة التوظيف ال

امتصاص عدد كبير من العاطلين عن العمل, وبعد تقييد 

عادة معدالت البطالة  2014االستخدام الحكومي عام 

%  في عام  27لالرتفاع لتصل الى 

(369حة ,صف2018)شيماء,.2018
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 (2003-2018)( : معدالت البطالة في العراق خالل المدة 1الشكل رقم )

 المصدر: من اعداد الباحث باالستناد الى:

 (.2003-2018وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, المجموعة االحصائية السنوية ) -

 .2014وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, المسح االقتصادي واالجتماعي لسنة  -

 

التجاري على معدالت  اإلغراقتؤثر سياسة  -4

التضخم من خالل العديد من االتجاهات التي تؤدي إلى تفاقم 

ية اإلغراقهذه الظاهرة وخاصة عندما تكون السياسة 

ان ظاهرة ( 82,صفحة 2006)حمدون,,مستمرة لمدة طويلة

التضخم في العراق تسببها هو تسيطر عليها ثالث قوى 

( ان التضخم هو االرتفاع آليةرئيسية )قطاعية ونقدية وم

المستمر في المستوى العام لألسعار وهذا االرتفاع يحصل 

لالختالل التجاري في قطاعات االقتصاد الوطني و   نتيجة

قصور الجهاز اإلنتاج الوطني عن تلبية حاجة الطلب 

المحلي وفي ظل سياسة التحرير التجاري سوف يتم 

ة الخارجية تعويض هذا النقص الحاصل عن طريق التجار

والتي لها دور كبير في بروز ظاهرة التضخم, أي أن سياسة 

التحرير تخلق تضخما مستوردا من خالل أسعار السلع التي 

ومن ناحية يتم استيرادها من البلدان التي تعاني من التضخم 

اخرى فإن التضخم يعبر عنه بأنه ظاهرة نقدية يسببها عدم 

قبل صناع السياسة ضبط ضخ السيولة الى االقتصاد من 

النقدية )وهو ما حصل في تسعينات القرن الماضي بسلبياته 

تضخم الوكذلك فإنه من أسباب تزايد معدالت وايجابياته(, 

في العراق رفع األجور واألسعار والتوظيف العام غير 

المدروس والذي تسبب في رفع مستويات الطلب وبالتالي 

,صفحة 2019)صالح وجدعان,رفع مستويات األسعار.

557) 

 

(: معدالت التضخم في العراق خالل 3الجدول رقم )

 (2003-2018المدة)

 معدالت الرقم القياسي العام السنوات

التضخم 

 السنوية

100=2007 100=2012 % 

2003 28.7 20.5 33.5 

2004 36.4 26.0 26.8 

2005 49.9 35.6 37.1 

2006 76.4 54.5 53.1 

2007 100.0 71.4 30.9 

2008 112.7 80.4 12.7 

2009 122.1 87.2 8.3 

2010 125.1 89.3 2.5 

2011 132.1 94.3 5.6 

2012 140.1 100.0 6.1 

2013 142.7 102.4 1.9 

2014 145.9 101.6 2.2 

2015 148.0 104.0 1.4 

2016 148.1 104.1 0.1 

2017 148.4 104.3 0.2 

2018 149.0 104.7 0.4 

المصدر: وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, 

 ( 2003-2018) .مديرية  الحسابات القومية 

مما سبق ذكره يمكن القول ان لظاهرة اإلغراق التجاري 

دور كبير في ارتفاع معدالت التضخم في العراق بعد عام 

عن طريق "التضخم المستورد" الذي انتقل بفعل  2003

استيراد السلع والخدمات من الدول الصناعية التي تعاني من 

ارتفاع معدل التضخم االمر الذي اثر بشكل سلبي على 

 االقتصاد العراقي .

يرتبط تنامي معدالت الفقر في الدول النامية بصورة غير  -5

مباشرة مع سياسات تحرر التجارة الخارجية حيث ان تطبيق 

آلية السوق تتطلب أحداث تطورات رئيسية في مسيرة 

السياسات االقتصادية بحيث تصبح مقيدة وأقل مرونة في حل 

المشاكل االقتصادية, و عليه يصبح التوسع في االنفتاح 

تجاري له اثر سلبي على االفراد و العوائل ذوي الدخل ال

المحدود والمنخفض, ومن هذه االثار ارتفاع معدالت البطالة 

والرقم القياسي لألسعار وهو ما ينعكس سلبا على معدالت 

( 129,صفحة 2014الفقر في الدول النامية,)بلحاج وخنشور,

ان لظاهرة الفقر أبعاد اجتماعية واقتصادية اذ ان 

قطاع النفط الخام على االقتصاد العراقي وانخفال  هيمنة 

مستوى انتاجية القطاعات االقتصادية األخرى و تخلف البنى 

التحتية ادت كل هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة الفقر في 

( في حين 2003-2017% خالل المدة )14العراق الى 

 تشير آخر إحصائيات وزارة التخطيط إلى أن نسبة الفقر في

في ظل المحاوالت  2020% عام 40العراق وصلت إلى 

المتواضعة للتعامل مع مشكلة الفقر من قبل السلطات 
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الحاكمة عن طريق تقديم المساعدات والرعاية االجتماعية 

دون أن يكون هنالك تخطيط حقيقي لمعالجة األسباب 

الرئيسية للفقر ووضع سياسات اقتصادية سليمة تتضمن 

التجاري لالستفادة  الئمة لسياسة االنفتاح توفير الشروط الم

من اآلثار اإليجابية له فظال عن دعم برامج التربية والتعليم 

(72,صفحة 2019لكسر حلقة الفقر.)فخري وكليب,
 

ان تدهور اإلنتاج الزراعي في العراق بسبب اآلثار التي  -6

خلفها اإلغراق التجاري على القطاع الزراعي وعدم قدرة 

حلية على منافسة السلع األجنبية مما شكل ذلك المنتجات الم

تهديد مباشر لألمن الغذائي في العراق,)نوري 

(  حيث وصلت االحتياجات 181,صفحة 2019ومكطوف,

األمر الذي ادى  2012% عام 70الغذائية المستوردة إلى 

% في 81إلى زيادة التبعية الغذائية للعالم في العراق إلى 

الذي زادة من حجم الفجوة الغذائية  السنوات االخيرة, االمر

والتي تعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لقياس األمن الغذائي 

للسلع التي تعتبر من السلع االستراتيجية والمهمة للسكان مثل 

محصولي الحنطة والرز اللذان يمثالن الغذاء األساسي في 

النمط الغذائي العراقي, حيث تشير مؤشرات وزارة التجارة 

% من 35في أحسن حاالته لم يتعدى سوى  ن اإلنتاج إلى أ

% من محصول  15حاجة السكان من محصول الحنطة و 

الرز ووصلت نسبة االكتفاء الذاتي إلى أعلى مستوياتها عام 

% من الحاجة الكلية للسكان اما 47حيث شكلت  2007

بالنسبة لمحصول الحنطة فكانت أعلى نسبة اكتفاء ذاتي له 

% من اجمالي الحاجة الكلية للسكان 48بة بنس 2015عام 

وهذا يعني أن اإلنتاج المحلي عاجز عن سد احتياجات 

السكان من المحاصيل الرئيسة , مما ادى إلى االعتماد على 

االستيراد في سد النقص الحاصل في االنتاج 

 ( 62,صفحة 2018المحلي.)هدى,

ادت سياسة اإلغراق التجاري إلى دخول انواع ردي من  -7

بل ان بعضها كان غير صالح لالستهالك البشري  لسلعا

نتيجة لغياب الرقابة على المنافذ الحدودية وانتشار ظاهرة 

التهريب والرشاوي مما ادى ذلك إلى تخريب الذوق العام 

 وتهديد أمن المواطن العراقي.

أدت سياسة اإلغراق التجاري إلى غياب الكثير من المهن   -8

الكثير من العوائل العراقية مثل مهنة الشعبية التي كانت تعيل 

خياطة المالبس والتي ضعفت نتيجة لدخول االلبسة الجاهزة 

وهو ما أدى إلى غياب هوية المنتج العراقي واصبح المجتمع 

 (5,صفحة 2012العراقي مستهلك غير منتج.)عبد الرضا,

 

المطلب الثالث : الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة اإلغراق 

 العراق التجاري في

ان سياسة الحد من اإلغراق التجاري هو قرار سياسي  -1

قبل ان يكون قرارا اقتصادي وعلية يجب على الحكومة ان 

تكون مؤمنة بجدوى التنسيق والتناغم بين القطاعين 

الحكومي والخاص للنهول بواقع االقتصاد العراقي 

وتحوله من اقتصاد ريعي متخلف الى اقتصاد متنوع في 

 رده.هيكله وموا

العمل على تفعيل القوانين التي تحد من ظاهرة  -2

اإلغراق مثل القوانين المعمول بها في السابق التي نص 

المعدل والذي يهدف    1984( لسنة 23عليها قانون رقم )

إلى تحصين المنتج المحلي من المنافسة الغير عادلة مع 

 المنتج األجنبي المستورد, باإلضافة إلى تفعيل قانون حماية

المنتجات العراقية التي تمت المصادقة عليه في 

من قبل مجلس الرئاسة و الذي يرمي إلى  2010/2/11

بناء صناعة وطنية من خالل تفادي اآلثار السلبية التي 

,صفحة 2011تخلفها ظاهرة اإلغراق التجاري.)حنتوش,

16) 

رسم سياسة اقتصادية تنموية تشجيع الصناعات الوطنية   -3

ناعية ( وتقديم كافة انواع الدعم للمشاريع )الزراعية والص

وتلبي   االقتصادية والتي تحقق إيرادات مآلية لخزينة الدولة

حاجات المستهلك المحلي وتوفير بيئة مالئمة لالستثمار 

 المحلي في كافة قطاعات االقتصاد الوطني.

وضع سياسة مآلية سليمة وتفعيل القوانين واإلجراءات   -4

نمية الصناعية والزراعية باإلضافة الخاصة بسياسات الت

إلى تطوير المصرف الزراعي والصناعي بما يتالءم مع 

 (12,صفحة 2011إعادة تأهيل االقتصاد العراقي.)علوان,

تنظيم عمليات االستيراد ومنع دخول السلع التي ال  -5

تطابق مع مواصفات جهاز التقييس والسيطرة النوعية 

باإلضافة إلى الزام  للتأكد من هوية اإلرسالية وفحصها

الموردين بالحصول على إجازات االستيراد الرسمية التي 

 تصدرها الغرف التجارية في العراق.

تقديم االعفاءات الجمركية لمستلزمات اإلنتاج   -6

الرئيسية التي تدخل في الصناعات المحلية لكسب ميزة 

  تنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات المستوردة والزام

ديها باستيراد المواد األولية ذات النوعية الجيدة مستور

المطابقة للمواصفات القياسية و تقديم الدعم ألسعارها 

 استيرادها لتخفيض تكاليف انتاجها. 

يجب على كل من وزارة المالية وزارة  -7

ومجلس النواب العمل على تشكيل لجان رقابية  الداخلية 

ة دخول السلع متخصصة في المنافذ الحدودية لمراقبة حرك

 المستوردة إلى العراق والسلع المصدرة ايضا.

التثقيف االعالمي للحد من اآلثار السلبية لظاهرة اإلغراق  -8

التجاري وانشاء وتفعيل جمعيات واتحادات حماية 

المستهلك من اجل زيادة وعي المستهلك العراقي في ظل 

تطبيق آلية السوق, باإلضافة الى تأثير هذه المؤسسات 

القرارات الحكومية والسياسات المنظمة للسوق.)عبد  على

 (8,صفحة 2012الرضا,

 

 االستنتاجات

ان ظاهرة اإلغراق وليدة للتطورات التي شهدها  -1

والتي تمثلت بفتح  2003االقتصاد العراقي بعد عام 

الحدود وغياب التعريفة الجمركية , االمر الذي ادى الى 

قطاعي تدهور قطاعات االقتصاد الوطني خاصة 

)الزراعة والصناعة( والتي كانت محمية من المنافسة 

االجنبية, حيث تعرضت هذه القطاعات الى منافسة 

 شرسة على مستوى )النوع والسعر والكمية(.

عجزت الحكومات المتعاقبة على السلطة في العراق عن  -2

رسم سياسة تجارية تتفق مع حماية المنتجات المحلية 

وها, وبقيت تتجه نحو توسيع وتوفير الدعم الالزم لنم

 نطاق استيراد السلع الكمالية غير الضرورية.

أن عملية التحول نحو اقتصاد السوق لم يأتي في سياق  -3

عملي منهجي ومنظم إلصالح واقع االقتصاد العراقي 
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ولم تكن ضمن مجموعة من اإلجراءات التدريجية 

اقتصاد السوق,   لضمان التحول السليم نحو تطبيق آلية

إنما حدث ذلك بصورة مستعجلة وغير مدروسة دون و

أن يكون هناك تحضيرات من شأنها أن تحد من اآلثار 

السلبية للتحول المفاج , األمر الذي تسبب بانعكاسات 

سلبية على القطاعات السلعية و طبيعة األداء 

 االقتصادي.

تسببت الممارسات اإلغراقية المطبقة على السوق  -4

كل االقتصاد العراقي خاصة مشكلة العراقية بتفاقم مشا

البطالة وارتفاع معدالت التضخم, كما انها زادة من 

ريعية وانكشاف السوق العراقية على االسواق 

 االجنبية.

 

 التوصيات
االهتمام بالسياسة التجارية والتركيز على استيراد السلع  -1

الوسيطة واالستثمارية ومستلزمات االنتاج األخرى, 

استيراد  بعض السلع االستهالكية خاصة تلك والتقليل من 

 التي تنتج محلياً.

تفعيل قانون التعريفة الجمركية بشكل حازم وعادل مع  -2

االخذ بنظر االعتبار تقديم االعفاءات للسلع الضرورية 

)الغذائية والدوائية( من الرسوم الجمركية وبما يضمن 

ع له عدم ارتفاع اسعارها, كون ان ارتفاع اسعار هذه السل

تأثير سلبي مباشر على الطبقة االجتماعية التي تعيش 

 دون خط الفقر.

تنويع هيكل الصادرات العراقية وبما يؤدي إلى تحقيق  -3

التوازن في الميزان التجاري ، ومن ثم االنتقال إلى 

مرحلة أخرى يتم فيها تحقيق الفائض في الميزان 

 المذكور.

( لسنة 11قم )تنشيط قانون حماية المنتجات العراقية ر -4

والذي جاء انسجاما مع المتغيرات التي شهدها  2010

االقتصاد العراقي وانفتاح السوق العراقية على االقتصاد 

 العالمي.

تنظيم حمالت دعائية ترويجية للصناعات المحلية عبر  -5

وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي كما حدث 

ية التي أثناء حركة االحتجاجات الشعب 2019في عام 

نجحت في تعريف المواطن العراقي على الصناعات 

 الوطنية وترغيبه فيها.

تقييد وتحديد كمية ونوعية السلع االجنبية المستوردة  -6

وتطبيق مواصفات الجودة عليها بما يضمن منع دخول 

السلع الرديئة والغير صالحة لالستخدام البشري الى 

 االسواق العراقية.

  المصادر

 در العربية :أوال : المصا

زينب حسين عول هللا، االقتصاد الدولي ،دار الجامعة  -1

 .2004الجديدة، االسكندرية،

جميل محمد خالد, اساسيات االقتصاد الدولي,  -2

 .2014االكاديميون للنشر والتوزيع عمان, االردن,

عمر صقر ، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة ،  -3

 .2000-2001الدار الجامعية ، اإلسكندرية ,

أمل محمد شلبي, الحد من آليات االحتكار, منع اإلغراق  -4

واالحتكار من الوجهة القانونية، دار الجامعة الجديدة، 

 .2006اإلسكندرية، 

شريف علي الصوص، التجارة الدولية، دار اسامه  -5

 .2012للنشر والتوزيع، عمان، 

ياسر الخضري, اإلغراق التجاري )دراسة فقهية  -6

 .2011الجمعية الفقهية السعودية, مقارنة(, مجلة 

طارق فاروق الحصري, االقتصاد الدولي, الطبعة  -7

 .2010االولى, المكتبة العصرية للنشر والتوزيع, مصر,

مشبب بن سعيد ال عامر القحطاني، مفهوم اإلغراق  -8

دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي واالتفاقية العامة 

لسياسة والقانون، للتعرفة التجارية الجات، مجلة دفاتر ا

 .2015،جوان، 23العدد

محمد صالح حمد واخرون, سياسة اإلغراق التجاري  -9

واثرها في تطور االنتاج الزراعي في العراق للمدة 

(, جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد, 2003-2009)

(, العدد 18مجلة العلوم االقتصادية واالدارية, المجلد )

(66,)2012. 

المؤسسات االقتصادية العالمية الرئيسة محمد رؤوف،  -10

وعالقتها بالحرب الباردة، جوارجرا، الطبعة األولى، 

 . 2011السليمانية, 

علي عبد الفتاح ابو شرار، االقتصاد الدولي نظريات  -11

 .2007وسياسات، الطبعة األولى، دار المسيرة، عمان, 

سازان روؤف, دور سياسة اإلغراق في تطوير التبادل  -12

مع اشارة خاصة الى العراق, رسالة ماجستير  التجاري

منشورة, جامعة السليمانية, كلية االدارة 

 .2013واالقتصاد,

ربيع خلف صالح, حماية الصناعات التحويلية في  -13

العراق بين مكافحة اإلغراق والسياسات التجارية, كلية 

االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد, مجلة المستنصرية 

 .2012(, 37والدولية, العدد )للدراسات العربية 

مهدي صالح حنتوش, االثار السلبية لاغراق التجاري  -14

في العراق, جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصاد, 

 .2011(, المجلد السابع, 28العدد)

قيس ناظم غزال و رامي عادل خليل, تطور نسب  -15

مساهمة المنتجات الزراعية في الناتج الزراعي في 

, جامعة الموصل/كلية  1990-2016 العراق للمدة

الزراعة والغابات, مجلة جامعة كركوك للعلوم 

 .2019(, 4(, العدد )10الزراعية, الجلد )

شيماء محمود فوزي الصراف, مكافحة اإلغراق  -16

التجاري, جامعة الموصل/ كلية الحقوق, مجلة الرافدين 

 .2018( ، 63( ، العدد )18للحقوق ، المجلد )

مدون, "اثر الخصخصة في معدالت خالد حمادي ح -17

التضخم وانعكاساتها على النمو االقتصادي في تجارب 

دولية مختارة", أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة 

 .2006الموصل/كلية االدارة واالقتصاد, 

سعد صالح وهيثم ساهي جدعان, "االنفتاح االقتصادي  -18

و أثره على التضخم المستورد في العراق" للمدة ) 

(, بحث منشور في مجلة الطريق للتربية 2003-2016

 .2019(, 4(, العدد)6والعلوم االجتماعية, المجلد)
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نور الهدى بلحاج وجمال خنشور،"اثر تحرير التجارة  -19

دراسة  –الخارجية على المؤشرات االقتصادية الكلية" 

( رسالة ماجستير  2000-2009حالة الجزائر)

وم االقتصادية وعلوم منشورة، جامعة بسكرة/ كلية العل

 .2014التسيير والعلوم التجارية، 

سامر فخري وانمار كليب, دراسة اثر االنفتاح التجاري  -20

على الفقر في العراق في ظل عدم االستقرار 

االقتصادي, كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة تكريت, 

 .2019(, 38(, المجلد)124مجلة تنمية الرافدين, العدد)

ن نوري و حسين علي مكطوف, االمن اسراء عالء الدي -21

:الواقع والتحديات  2003الغذائي في العراق بعد عام 

وسبل المعالجة, كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين, 

, العدد 18مجلة ميسان للدراسات االكاديمية, المجلد 

36  ,2019. 

هدى البياتي, ظاهرة اإلغراق وتأثيرها على انتاج  -22

العراق,)رسالة ماجستير منشورة(, القطاع الزراعي في 

 .2018جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد,

نبيل جعفر عبد الرضا, االثار السلبية لظاهرة اإلغراق  -23

التجاري على الصناعة في العراق, الحوار المتمدن, 

. دراسة منشورة على االنترنت على موقع 2012

www.ahewar.orghttps://  . 

حسن عباس علوان, سياسة اإلغراق بين التعرفة  -24

الجمركية وطموح اإليرادات الى أين, قسم السياسة 

, 2011الضريبية الدائرة االقتصادية وزارة المالية, 
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 IFRS8االفصاح في التقارير القطاعية واهميته للمستخدمين وتأثيره على الوحدة االقتصادية وفقا لمعيار 

Disclosure in sectoral reports, its importance to users and its impact on the economic 

unit in accordance with IFRS 8 
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 المستخلص
التقارير القطاعية التي تعد أداة مناسبة للمستثمرين  االفصاح عن المعلومات القطاعية المهمة في تسلط هذه الدراسة الضوء على

 ات المستنيرة وأصحاب المصلحة اآلخرين حيث يتم تقديم المعلومات بطريقة تقسيمية  مما يتيح إجراء تحليل أكثر دقة التخاذ القرار

تي تمكن المستثمرين من تقييم يجب على الشركات تقديم إفصاحات القطاع المالي ال (8معيار االبالغ المالي الدولي ) بموجبو

ان التقارير  وقد توصل الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات اهمهاالمصادر المختلفة للمخاطر والدخل كما تفعل اإلدارة. 

قارير تسمح الت اذالقطاعية هي انعكاس الى التقارير الداخلية التي قدمت الى صانع القرار الرئيسي لتقييم االداء و تخصيص الموارد 

القطاعية  بمراجعة عمليات الوحدة االقتصادية من نفس منظور االدارة وهذا مناسب لمستخدمي التقارير المالية في توفير معلومات 

اكثر فائدة وتكون موثوقة جدا ألنها استخدمت في صنع القرار وهذا يزيد من ثقة ومصداقية المستخدمين في التقارير المالية كما 

لى انه يجب االفصاح عن المعلومات الجوهرية في كل قطاع بدقه وشفافية حتى تساعد المستخدمين على فهم اداء توصل الباحثان ا

 ها وتخصيص الموارد لها.ئالوحدة االقتصادية من خالل قطاعاتها التشغيلية وتقييم ادا

 الوحدة االقتصاديةاالفصاح القطاعي, المعلومات القطاعية  , التقارير القطاعية,  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This study highlights the disclosure of important segmental information in segmental reports, which 

is an appropriate tool for investors and other stakeholders where information is presented in a 

segmented manner, allowing for more accurate analysis to make informed decisions. Under IFRS 

(8) companies must provide segment disclosures Financial instruments that enable investors to 

evaluate different sources of risk and income as management does. The researchers reached a set of 

conclusions, the most important of which is that the sectoral reports are a reflection of the internal 

reports that were submitted to the main decision maker to evaluate performance and allocate 

resources. The sectoral reports allow reviewing the operations of the economic unit from the same 

management perspective. Very reliable because it was used in decision-making and this increases 

the confidence and credibility of users in financial reports. The researchers also concluded that the 

essential information in each sector must be disclosed accurately and transparently in order to help 

users understand the performance of the economic unit through its operational sectors, evaluate its 

performance and allocate resources to it. 

Keywords: sectoral disclosure, sectoral information, sectoral reports, economic unit 

 المقدمة

التعقيد المتزايد للمؤسسات التجارية أصبح من الواضح أن إعداد تقارير البيانات المالية الموحدة رغم أنها ضرورية بشكل 

شركة كبيرة عملياتها من خالل عدد عندما تجري و ,واضح  قد ال توفر بالضرورة للمستخدمين رؤى كافية التخاذ قرارات مستنيرة

من العمليات المتنوعة التي تمثل منتجات أو قطاعات أسواق متميزة يصبح من الصعب بشكل متزايد تحليل تأثير هذه األنشطة على 

اطر وقد تختلف القطاعات بشكل كبير من حيث الربحية والمخ ,األداء السابق وتأثيرها المحتمل على األداء المستقبلي للشركة

mailto:hasanein.ali.d@gmail.com
mailto:emadmoh79@gmail.com
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تعتبر التقارير القطاعية  على البيانات المالية السنوية  واحدة من أكثر المعلومات المالية ذات الصلة للسماح للمستثمرين  و ,والعوائد

أصدر مجلس معايير المحاسبة   2006في نوفمبر  ,واألطراف المهتمة األخرى بالوصول إلى أنشطة الشركات واألداء المنفصل

والمبدأ االساسي للمعيار هو يجب على الوحدة  ( القطاعات التشغيلية8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )( IASBالدولية )

االقتصادية ان تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقويم طبيعة انشطة االعمال التي تقوم بها واثارها المالية 

 .والبيئات االقتصادية لتي تعمل فيها

 -ومن اجل تحقيق اهداف البحث تم تقسيمه الى اربعة محاور رئيسية :

 المحور االول / منهجية البحث واهم الدراسات السابقة

 االفصاح عن المعلومات القطاعية واهميته للمستخدمينالمحور الثاني / 

 IFRS 8لمتطلبات معياراعداد التقارير القطاعية للوحدة االقتصادية عينة البحث وفقا المحور الثالث / 

 المحور الرابع / االستنتاجات والتوصيات
 

المحور االول / منهجية البحث واهم الدراسات 

 السابقة
 اوال/ منهجية البحث

 مشكلة البحث -1

في االقتصاد العالمي اليوم  اختارت العديد من الشركات 

تنويع عملياتها إلى خطوط مختلفة من األعمال أو المواقع 

واستكشاف أسواق جديدة الجغرافية لتحقيق النمو المستدام 

وتقليل مخاطر التشغيل و تسعى الشركات جاهدة لتوفير 

معلومات ذات صلة وهامة عن األنشطة التجارية وبيئة 

التشغيل لمساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم أداء 

المؤسسة بشكل أفضل وتقييم احتماالت الربحية المستقبلية 

ويمكن ان  لشركة ككل.وإصدار أحكام أكثر استنارة حول ا

 -تتمثل مشكلة البحث من خالل التساؤالت االتية :

وفق هل االفصاح عن المعلومات القطاعية والتقرير عنها  

لها انعكاسات ايجابية على قرارات IFRS 8 معيار 

يساعد في التعرف على اداء الوحدات والمستخدمين 

 االقتصادية ؟  

 فرضية البحث -2

ات القطاعية واالبالغ عنها له تأثير ان االفصاح عن المعلوم

ايجابي في الوحدات االقتصادية العراقية مما يحققه من فائدة 

 لمستخدمي التقارير المالية.

 ف البحثهد -3

دراسة متطلبات تطبيق الشركات العراقية معيار االبالغ  

(المتعلقة بتحديد القطاعات التشغيلية 8المالي الدولي )

 التقارير القطاعية.واالفصاح عنها في 

 اهمية البحث -4

ان القطاعات التشغيلية تتميز بأهمية كبيرة من جهات عديدة 

داخلية وخارجية وان االفصاح عن المعلومات الالزمة حول 

القطاعات يعد في غاية االهمية كما يزداد االهتمام في 

القطاعات التشغيلية لما تتضمنه من معلومات مفيدة تساعد 

 رات وتقييم األداء بشكل افضل.في اتخاذ القرا

 حدود البحث -5

  -الحدود المكانية : - أ

اختص الجانب العملي في البحث على عينة من البيئة 

االقتصادية العراقية وهي شركة بغداد للمشروبات الغازية 

المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وموقعها 

 في محافظة بغداد الزعفرانية.

 -الزمانية :الحدود  - ب

االعتماد على البيانات ولمعلومات والتقارير المالية لعينة 

ي سوق العراق المدرجة ف 2020البحث للسنة المالية 

 لألوراق المالية.  

 البيانات جمع وأسلوب البحث منهج -6

 -الجانب النظري :  - أ

اعتمد الباحثان في الجانب النظري على المنهج االستنباطي 

ومعالجتها  واثبات فرضيات البحث لعرض المشكالت 

واهدافه عن طريق االدبيات المحاسبية المتعلقة بموضوع 

البحث  ويتمثل بالكتب العلمية في حقل االختصاص 

والمجالت العلمية والنشرات الدورية العلمية واألطروحات  

 .والرسائل والمقاالت العلمية  وشبكة المعلومات العالمية

 -الجانب التطبيقي :  - ب

اعتمد الباحثان على المنهج االستقرائي إلنجاز الجانب 

العملي  على البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من 

عينة البحث )شركة بغداد للمشروبات الغازية ( والمعلومات 

 .المتوفرة في سوق العراق لألوراق المالية عن عينة البحث

 ثانيا / اهم  الدراسات السابقة

 -العربية : -1

 (2018دراسة )عزت  - أ

)اإلفصاح عن المعلومات القطاعية وفقًا وهي دراسة بعنوان 

 ((8لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 -تهدف هذه الدراسة الى :

يهدف هذا البحث إلى تحديد مستوى اإلفصاح عن المعلومات 

القطاعية في التقارير المالية السنوية للمصارف العاملة في 
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من خالل استخدام المؤشرات المعدة   2016العراق لعام 

 (.8وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 -توصلت هذه الدراسة الى النتائج االتية :

أظهرت نتائج تطبيق أحكام مؤشر اإلفصاح عن المعلومات 

القطاعية أن الحد األدنى لمستوى اإلفصاح الذي أفصح عن 

٪ للبنود: إيرادات الفوائد ، 50ومات القطاعية للبند بلغ المعل

مصروفات الفوائد ، حصة الشركة في الربح أو خسارة 

الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة ومقدار االستثمار في 

الشركات الزميلة ومشاريع المشاركة في رأس المال. كان 

صر أعلى مستوى من اإلفصاح عن المعلومات القطاعية للعن

المعني هو بند اإليرادات من العمالء الخارجيين لكل منتج أو 

 خدمة.

 (2016دراسة )العامري  - ب

)تداعيات اعتماد المعيار الدولي إلعداد وهي دراسة بعنوان 

( على ممارسات اإلفصاح عن الشركات 8التقارير المالية )

 المدرجة في المملكة المتحدة والقدرة على التنبؤ باألرباح(

 -ذه الدراسة الى :تهدف ه

تسعى الدراسة إلى تقييم ومقارنة اإلفصاح عن المعلومات 

القطاعية قبل وبعد تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير 

( )نهج اإلدارة( للشركات المدرجة في المملكة 8المالية )

 المتحدة.

 -توصلت هذه الدراسة الى النتائج االتية :

( إلى 8إلعداد التقارير المالية )أدى تطبيق المعيار الدولي 

تقليل حالة عدم اليقين التي يواجها المحللون بشأن توقعات 

األرباح المستقبلية. أيًضا ، فإن اإلبالغ عن معلومات 

المبيعات الجغرافية الدقيقة له تأثير إيجابي على دقة توقعات 

شهًرا. باإلضافة إلى ذلك ، يبدو أن  12المحللين على مدى 

قطاعات التشغيل الرئيسية على أساس األنشطة تحديد 

 التجارية أو مجال العمل أكثر فائدة للمحللين

  -: االجنبية -2

 (Amado& Albuquerque 2017دراسة ) - أ

)العوامل التفسيرية لإلفصاح عن  وهي دراسة بعنوان

القطاعات في الكيانات غير المالية المدرجة في األسواق 

 األوروبية(

(The explanatory factors of segments 

disclosure in non-financial entities listed in 

European markets) 

 -تهدف هذه الدراسة الى :

تحديد العوامل التفسيرية التي لها تأثير محتمل على مستوى 

 اإلفصاح عن المعلومات حسب القطاعات.

 -توصلت هذه الدراسة الى النتائج االتية :

لوحظ أن الحجم هومن اهم العوامل التفسيرية الرئيسية 

المتعلقة بمستوى اإلفصاح عن المعلومات حسب القطاع ، 

أي عدد قطاعات التشغيل التي تم اإلفصاح عنها ومستوى 

اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي 

( لكل قطاع تشغيلي على التوالي. يمكن 8للتقارير المالية )

 .تفسير تأثير الحجم  بعالقة إيجابية

 (Kyongsun Heo  2018دراسة ) - ب

)مستوى التقارير القطاعية ودقة تنبؤ  وهي دراسة بعنوان

 المحللين(

 (Segment Reporting Level And 

Analyst Forecast Accuracy) 

 -تهدف هذه الدراسة الى :

تأثير مستوى اإلفصاح عن القطاعات في التقرير  -1

على دقة توقعات المحللين في سياق اعتماد السنوي 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أساس 

   .المبادئ

مقدار التفاصيل وأنواع المعلومات في الكشف عن  -2

 .القطاعات سيؤثر على دقة توقعات المحللين

 -توصلت هذه الدراسة الى النتائج االتية :

المعلومات المفصلة أن الشركات التي تصدر المزيد من  -1

عن كل قطاع أعمال أو قطاع جغرافي يمكن أن تحسن 

فائدة المعلومات المالية للمحللين الماليين الذين هم 

 مستخدمون متطورون للتقارير المالية.

وجدنا أن دقة توقعات أرباح المحللين مرتبطة بشكل  -2

إيجابي بمستوى اإلفصاح عن القطاعات في التقرير 

 السنوي. 

/ اوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة ثالثا 

 الحالية واالضافات التي قدمتها :

من خالل عرض الدراسات السابقة ونتائجها اهتمت اغلب 

الدراسات باإلفصاح عن المعلومات القطاعية ودورها في 

تحسين جودة التقارير المالية وركزت بعض الدراسات على 

للين ومدى التزام الشركات نهج االدارة في دقة ارباح المح

في سوق األوراق بتحديد القطاعات التشغيلية  فقد توصلت 

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على ان المعلومات 

القطاعية اكثر موثوقية ومالئمة في اتخاذ القرارات الرشيدة 

 من قبل المستخدمين. 

جال فقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في م

التطبيق لم تتناول الدراسة الحالية التطبيقات االحصائية انما 

استخدم الباحثان التطبيق العملي الفعلي بجمع المعلومات 

المالية من عينة البحث ومن سوق االوراق المالية واالعتماد 

عليها واإلفصاح عن المعلومات القطاعية والتقرير عنها 

عية على المستخدمين وكذلك اظهار تأثير المعلومات القطا

في اتخاذ القرارات الرشيدة واستطاع  تطبيق المعيار في بيئة 

 الشركات العراقية
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االفصاح عن المعلومات القطاعية : المحور الثاني

 واهميته للمستخدمين

 القطاعياوال / مفهوم االفصاح 

وتوسعه إلى جانب ظهور أدى تطور النشاط االقتصادية 

على المستوى الجغرافي واألنشطة مشاريع واسعة النطاق 

بسبب استراتيجيات  المختلفة التي نفذتها هذه المشاريع

والتداول الدولي  إلى زيادة تعقيد أنشطة الشركات  ,التنويع

مع تأثير قوي على المعلومات المالية المقدمة للمحللين 

وحدات أن التقارير المالية التي تعدها ال اذوالمستثمرين 

تحتوي على ملخص باإلنجازات على المستوى  االقتصادية

وبالتالي  يمكن للبيانات المالية الموحدة تجمع مصادر ,الكلي

مختلفة للمخاطر التي لن تكون ملحوظة للمستخدمين  دون 

تقديم معلومات مفصلة من قبل القطاعات المختلفة حيث 

أنشطتها في النصف الثاني من وحدات االقتصادية طورت ال

اضي وبسبب الصعوبة المتزايدة في التحليل  في القرن الم

 (Pardal et al:.2010 :2)المقام األول بالنسبة للمستثمرين

تساعد اإلفصاحات القطاعية مستخدمي البيانات المالية   

في نوفمبر  على فهم أفضل لكيفية تكوين أجزاء الشركة ككل.

( IASBأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )  2006

( القطاعات 8ار الدولي إلعداد التقارير المالية )المعي

التشغيلية والمبدأ االساسي للمعيار هو يجب على الوحدة 

االقتصادية ان تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم 

المالية من تقويم طبيعة انشطة االعمال التي تقوم بها واثارها 

 .المالية والبيئات االقتصادية لتي تعمل فيها

ا / اهمية االفصاح عن المعلومات القطاعية ثاني

 للمستخدمين

توضح أهمية اإلفصاح عن المعلومات التي تنتجها التقارير 

القطاعية من خالل حقيقة أنها توضح األرقام الواردة في 

التقارير المالية اإلجمالية. لذلك فإن أهمية الكشف عن 

 Roberts معلومات القطاع يمكن أن تفسر النقاط االتية:

:2002: 375)-) 

اإلفصاح عن المعلومات القطاعية يساعد المستثمرين  -1

الحاليين والمحتملين على اتخاذ قرارات استثمارية بشأن 

تخصيص مواردهم واستثماراتهم. السيما عندما يكون هناك 

اختالف في معدالت ربحية القطاعات العاملة والنمو حسب 

نها ، ومن ثم نجد أن المعلومات التفصيلية المنشورة ع

المعلومات المحاسبية في القطاعات التشغيلية لها قيمة أكبر 

 وأكثر مالءمة من إجمالي المعلومات.

تسهل المعلومات القطاعية سيطرة أكثر أهمية على  -2

قرارات مديري الشركة ، وتقلل من تنوع المعلومات بين 

المديرين وأصحاب الشركة وتحسن كفاءة األنشطة 

 ثمارية للشركة.االست

توافر المعلومات القطاعية في حالة فتح قطاعات جديدة  -3

سواء كانت قطاعات أعمال أم قطاعات جغرافية لرصد 

وتتبع نتائج العمل عبر فترات مختلفة وتحديد تأثير القطاعات 

 ,Ozu & Cray) .الجديدة على نتائج العمل في هذه الفترة

2001: 5)  

لومات القطاعية على تقييم أداء يساعد الكشف عن المع - 4

الشركات بشكل أفضل عن طريق إجراء مقارنات بين أداء 

شركة تعمل في قطاع معين مع شركات أو مصارف أخرى 

تعمل في القطاع نفسه أو المقارنة مع الشركات األخرى 

بمنتج واحد يعمل في القطاع نفسه. كوحدة واحدة تعتمد على 

 :Benjamin et al., 2010)أداء جميع القطاعات مجتمعة. 

32)  

يساعد اإلفصاح عن المعلومات القطاعية في تحليل وتقييم  -5

التدفقات النقدية المستقبلية التي يُتوقع حدوثها في المستقبل 

وتقدير توقيتها والمخاطر المرتبطة باالستثمارات ، كنتيجة 

لقرارات استثمار أفضل وتخصيص أفضل للموارد 

  .(Nobes et al: 2006: 446)االقتصادية 

تساعد المعلومات القطاعية على تحسين دقة توقعات  -6

األرباح من قبل المحللين الماليين لمساعدتهم على تقييم 

االتجاهات الحالية وتوقعاتهم التجاهات السوق المالية 

 (Botosan et al: 2005: 755)المستقلة. 

 اإلبالغ عن المعلومات القطاعية  / ثالثا

قطاع يتم اإلبالغ عنه  يجب تقديم معلومات عن  ان لكل

إيرادات القطاع  وربح أو خسارة القطاع وأصول القطاع 

والمعلومات القطاعية األخرى ذات الصلة ، مثل الفصل بين 

اإليرادات الخارجية والداخلية ، واالستهالك واإلطفاء ، 

والمطلوبات ، وما إلى ذلك ، إذا يتم تقديم هذه المعلومات 

ال يحدد المعيار  انتظام إلى كبير مسؤولي التشغيل. ومع ذلكب

( عناصر المعلومات 8الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

القطاعية )اإليرادات ، والمصروفات ، والنتيجة ، واألصول 

، والمطلوبات( ، كما أنه ال يتطلب أن تكون السياسات 

طاعية هي نفسها المحاسبية المستخدمة في إعداد التقارير الق

بالضرورة تلك المطبقة في البيانات المالية الموحدة. في 

النهاية  ستحدد إجراءات إعداد التقارير الداخلية أساس قياس 

(  & Walton :2013:352) Aerts المعلومات القطاعية.

واإلفصاحات المحددة المطلوبة لكل قطاع يتم اإلبالغ عنه 

االفصاح عن المعلومات  في إعداد التقارير القطاعية  هي

الوصفية والكمية التالية لكل قطاع يتم تحديده على أنه يمكن 

 -اإلبالغ عنه بشكل منفصل:

  -معلومات عامة : -1

وحدة يجب الكشف عن المعلومات المتعلقة بكيفية تحديد ال

لكل قطاع على حدة التي يمكن اإلبالغ عنه  بما  االقتصادية

 وحدة االقتصادية في ذلك معلومات حول الهيكل التنظيمي لل

تنظم  سبيل المثال ، ما إذا كانت الوحدة االقتصادية)على 

على طول خطوط اإلنتاج أو المناطق الجغرافية أو أي عامل 

ل آخر( و أنواع المنتجات أو الخدمات التي يستمد منها ك

 Institute of Chartered قطاع تقرير عن إيراداته.

Accountants :2013:6)) 
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 -معلومات حول أرباح أو خسائر تشغيل القطاع: -2

بدالً من تحديد تعريف صارم للربح أو الخسارة لألغراض  

أنه يتم استخدام نهج  (8)القطاعية ، يحدد المعيار رقم 

اإلدارة الذي يركز على اتخاذ القرارات الداخلية لتحديد قياس 

الربح أو الخسارة القطاعية. وبالتالي  ال يتم اإلفصاح عن 

العناصر التالية إال إذا تم تضمينها في التدابير التي راجعها 

الرئيس صانع قرار التشغيل وهي )اإليرادات من العمالء 

اإليرادات من القطاعات األخرى , إيرادات الخارجيين , 

والمصروفات الفوائد , مصاريف اإلهالك واالستنفاد 

مصروف ضريبة الدخل , دخل حقوق الملكية من  , واإلطفاء

البنود الهامة األخرى  االستثمارات , البنود غير العادية ,

إن عدم وجود قواعد محددة في حساب ربح أو غير النقدية ( 

اع يترك مجااًل للخروج المحتمل من مبادئ خسارة القط

المحاسبة المقبولة عموماً كما هو مطبق على المستوى 

 Institute of Cost and Worksالموحد. 

Accountants :2010:367)) 

  -األصول القطاعية : -3

اإلفصاح عن تلك األصول  الوحدات االقتصاديةيتعين على 

التي يتم تقييمها من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي 

مبلغ االستثمار في بما في ذلك المعلومات عن   ,للقطاع

الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  و إجمالي 

النفقات لزيادة  اإلنتاجية طويلة األجل لألصول من خالل 

هذه النفقات غالبًا ما تشير إلى  الميزانية الرأسمالية ألن

إذا تمت مراجعة هذه  القطاعات التي تبنيها الشركة للمستقبل.

المعلومات من قبل المسؤول و لم يتم الكشف عن معلومات 

 JETER )األصول  فيجب ذكر هذه الحقيقة والسبب.

:2018: 523) 

 -معلومات حول أسس القياس: -4

ن القطاعات يجب اإلفصاح عن الفروق في القياس بي 

الدخل قبل الضريبة ، والعمليات  والكيان الموحد من أجل

المتوقفة ، والبنود غير العادية ، وربح أو خسارة القطاع. 

وبالمثل ، فإن الفروق في القياس بين أصول القطاع ويجب 

الكشف عن األصول الموحدة ، إن وجدت. على سبيل المثال 

كيفية تخصيص  ، قد تكون هناك حاجة إلى معلومات حول

األصول المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات لفهم معلومات 

القطاع. يجب اإلفصاح عن األساس ألي معامالت بين 

القطاعات ، ويجب توضيح أي توزيعات غير متكافئة 

للقطاعات و يجب تقديم المعلومات القطاعية القابلة للتقرير 

إلدارة أنها وتكون المقاييس المبلغ عنها هي تلك التي تعتقد ا

محددة وفقًا لمبادئ القياس األكثر اتساقًا مع تلك المستخدمة 

في قياس المبالغ المقابلة في البيانات المالية للوحدة 

 ((ASB:2011:11االقتصادية.  

  -التسويات مع المجاميع الموحدة : -5

ب أن تتضمن اإلفصاحات القطاعية التسويات بين أخيًرا يج

إجمالي اإليرادات للقطاعات التي يجب اإلبالغ عنها 

وإجمالي األرباح أو الخسائر وإجمالي األصول واإلجماليات 

 وحدة االقتصادية الموحدة ذات الصلة لتلك البنود إذا قررت ال

اإلفصاح عن المطلوبات لكل قطاع يتم اإلبالغ عنه ، فإن 

لتسوية المطلوبة تكون أيًضا بين إجمالي مطلوبات ا

القطاعات التي يتم اإلبالغ عنها وإجمالي المطلوبات 

و قد تؤدي المعامالت بين القطاعات إلى ظهور  الموحدة.

مبالغ مشتركة بين القطاعات أو أرباح أو خسائر يتم 

استبعادها من المجاميع الموحدة. نظًرا ألن التركيز في إعداد 

ارير القطاعية هو نهج إداري  فقد ينتج عنه طرق التق

محاسبية مختلفة عن تلك المستخدمة في إعداد التقارير 

الخارجية للكيان الموحد. يجب تقديم تسوية لهذه البنود 

 Christensen et al ) )بتفاصيل كافية لشرح االختالفات.

:2014:683 

 ( (IFRS 8/ التقارير المالية القطاعية رابعا

توسع منظمات األعمال من خالل التنويع المتزايد ان 

باستمرار ، أصبح تحليل البيانات المالية أكثر صعوبة. 

إلى منتجات أو وحدة االقتصادية ويؤدي توسيع أنشطة ال

صناعات أو مناطق جغرافية مختلفة إلى تعقيد تحليل 

يمكن أن يكون لقطاعات , الظروف واالتجاهات والنسب

وحدة ة أو المناطق الجغرافية لعمليات الالصناعات المختلف

معدالت مختلفة من الربحية ودرجات وأنواع  االقتصادية

بسبب األنشطة المتنوعة المتزايدة  ,المخاطر وفرص النمو

و تم السعي إلى الكشف عن وحدات االقتصادية للعديد من ال

 Hoyle etمعلومات إضافية لمساعدة قراء البيانات المالية. 

al :2011:336) )وحدات االقتصاديةتشارك معظم ال 

الكبيرة في عدد من العمليات المختلفة  ولكل منها مستوياتها 

ومع ذلك عادة ما يتم , الخاصة من المخاطر والنمو والربحية

إضافة المعلومات المتعلقة بكل نوع من أنواع العمليات 

التجارية معًا )مجمعة( في البيانات المالية لتقديم صورة 

ملة لألداء المالي ومركز األعمال ككل. تتضمن التقارير شا

إلى أجزائها أو قطاعاتها  الوحدة االقتصاديةالقطاعية تقسيم 

وحدة المكونة وتقديم معلومات عن كل منها. ويمكن لل

)مثل مجموعة كبيرة من الشركات( تقسيم االقتصادية 

ا عملياتها بعدد من الطرق ، ولكن الطريقتين األكثر شيوعً 

هما التقسيم حسب الصناعة أو نوع العمل او حسب المنطقة 

 (  (Christopher & Robert:2006:407 .الجغرافية

وبالتالي  من أجل إجراء أي تحليل ذي مغزى لألداء 

والمركز المالي فمن الضروري عادة تفصيل المعلومات 

الواردة في البيانات المالية  ويتم الكشف عن هذه المعلومات 

لة في التقارير المالية القطاعية. من خالل تحليل المفص

المعلومات المالية وفقًا لكل نوع من أنواع العمليات التجارية  

أو قطاع التشغيل يمكننا تقييم المخاطر النسبية والربحية لكل 

قطاع وإجراء مقارنات مفيدة مع الشركات األخرى أو 

جاه األداء قطاعات التشغيل األخرى و يمكننا أيًضا رؤية ات

وبالتالي حدد بشكل أكثر دقة  لكل قطاع تشغيل بمرور الوقت

 .للوحدة االقتصادية كلهاتوقعات النمو المحتملة 

(McLaney& Atrill :2016:176) 
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اعداد التقارير القطاعية للوحدة : المحور الثالث

االقتصادية عينة البحث وفقا لمتطلبات 

 IFRS 8معيار

 القطاعية الواجب االبالغ عنهااالفصاحات  اوال /

يجب على الوحدة االقتصادية أن تفصح عن المعلومات 

لتمكين مستخدمي بياناتها المالية من تقييم الطبيعة واآلثار 

المالية ألنشطة األعمال التي تشارك فيها والبيئات 

 االقتصادية التي تعمل فيها.

 -معلومات عامة : -1

تحديد القطاعات التشغيلية في عينة البحث شركة ان  - أ

بغداد للمشروبات الغازية على اساس تنظيم المنتجات 

والخدمات وليس على اساس المناطق الجغرافية وذلك 

لعدم وجود فروع للشركة في الدول او المحافظات 

االخرى من العراق فقط مقرها الرئيس في بغداد حيث 

ة إلنتاج المشروبات تتكون من خمسة قطاعات تشغيلي

الغازية والمياه المعدنية بكافة انواعها ومن خالل شروط 

المعيار تم تحديد القطاعات الواجب االبالغ عنها في 

-التقارير المالية للشركة وهي كل االتي :

 

 ( شروط القطاعات التي يتم االبالغ عنها1جدول رقم )

 شروط القطاعات التي يتم االبالغ عنها
قطاع 

 دجلة

قطاع 

 الفرات

قطاع شط 

 العرب

قطاع 

 الرافدين

قطاع 

 اكوافينا

% أو أكثر من 10تبلغ إيراداتها المعلنة )الخارجية والداخلية( 

 اإليرادات المجمعة الداخلية والخارجية  لجميع قطاعات التشغيل.
        

 

% او اكثر 10اذا بلغت نتيجة القطاع لتشغيلي سواء ربحا او خسارة  

من النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات التشغيلية من الربح او النتيجة 

 مجتمعة لكافة القطاعات من الخسارة ايهما اكبر في مبلغها المطلق

          

% أو أكثر من األصول المجمعة لجميع قطاعات 10أصول القطاع هي 

 التشغيل
        

 

 المصدر : من اعداد الباحثان

حسب الشروط )االختبارات( الكمية الثالثة التي تم اجراءها 

على قطاعات الشركة فأن القطاع الذي يستوفي احد الشروط 

فأنه يعتبر من القطاعات التشغيلية التي يجب االبالغ عنها 

لشركة بغداد للمشروبات الغازية وفقا في التقارير المالية 

( و 8( من معيار االبالغ المالي الدولي )13للفقرة رقم )

قطاعات الشركة التي استوفت احد الشروط اعاله هي )قطاع 

دجلة , قطاع الفرات , قطاع شط العرب , قطاع الرافدين , 

قطاع اكوافينا ( هذه القطاعات التي يجب التقرير عنها بشكل 

 ي التقارير المالية للشركة .منفصل ف

ان انواع المنتجات والخدمات التي يستمد كل  قطاع  - ب

تشغيلي في  شركة بغداد للمشروبات الغازية ايراداته 

منها هي عبارة عن خطوط انتاجية في كل قطاع إلنتاج 

علب بأحجام مختلفة من المشروبات الغازية بكافة 

هي  كما مختلفة وانواعها والمياه المعدنية ايضا بعلب 

 -: (2موضحة في الجدول رقم )

 ( انواع منتجات القطاعات2جدول رقم )

انواع منتجات قطاع 

 دجلة

انواع منتجات قطاع 

 الفرات

انواع منتجات قطاع 

 شط العرب

انواع منتجات قطاع 

 الرافدين

انواع منتجات قطاع 

 اكوافينا

 مل 500علبة  مل 250علبة  مل 1.75علبة  مل 250علبة  مل 250علبة 

 مل  330 علبة _ NRBعلبة زجاجية  RBعلبة زجاجية  مل 330علبة 

 مل 200علبة  _ _ مل 750علبة  مل 750علبة 

 مل 1.5علبة  _ _ _ _

 المصدر : من اعداد الباحثان

للمشروبات الغازية عن من خالل افصاح شركة بغداد 

الشروط التي اتبعتها الشركة في تحديد قطاعاتها التشغيلية  

واساس التنظيم حسب المنتجات والخدمات وليس المناطق 

الجغرافية ونوع المنتجات لكل قطاع تشغيلي الذي يحقق من 

خاللها ايراداته فقط حققت الشركة الشرط االول من شروط 

( وهو 8المالي الدولي رقم )االفصاح في معيار االبالغ 

 االفصاح عن المعلومات العامة.

  -معلومات حول ارباح وخسائر قطاعات التشغيل : -2

التقرير )االبالغ( عن ارباح وحدات االقتصادية يجب على ال

وخسائر القطاعات التي يتم التقرير عنها من خالل االيرادات 

القطاعات من العمالء الخارجيين وااليرادات الداخلية بين 

ة وايراد الفائدة ومصروف الفائدة والمصاريف الخاص

ان عينة البحث شركة و بالقطاع  واالستهالك واالطفاء. 
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بغداد للمشروبات الغازية تعتمد في ايراد قطاعاتها على 

العمالء الخارجيين في تسويق منتجاتها وال توجد ايرادات 

 -تي:وهي كاال داخلية بين القطاعات وال ايراد فائدة

  مصنع دجلة -1

يتكون هذا المصنع من ثالث خطوط انتاجية إلنتاج 

المشروبات الغازية بأنواعها وبأحجام علب مختلفة ومن 

سوف نتعرف على كمية المبيعات ( 3الجدول رقم )خالل 

وكلفتها و الربح الذي حققه كل خط انتاجي في مصنع دجلة.   

 2020كشف مصروفات وايرادات مصنع دجلة لسنة  (3جدول رقم )

(علبة (1خط انتاج  البيان

 مل 250

  750علبة  (3)خط انتاج  مل 330علبة  (2)خط انتاج 

 مل

 االجمالي

 ___ 7014000 4683000 7345000 / صندوق الكمية

 ___ 4500 7500 6250 سعر بيع الوحدة

 112591750000 31563000000 35122500000 45906250000 ايراد المبيعات

 ___ 3400 5700 4750 كلفة الوحدة

 (85429450000) 23847600000 26693100000 34888750000 كلفة االنتاج

 27162300000 7715400000 8429400000 11017500000 اجمالي ارباح القطاع

 من اعداد الباحثان -المصدر :

 مصنع الفرات  -2
ايضا يقوم هذا المصنع بإنتاج انواع واحجام مختلفة من  

المشروبات الغازية ويتكون من ثالثة خطوط انتاجية ومن 

جدول رقم ضمنها خط انتاج القناني الزجاجية المرتجعة وال

لهذا  االرباح اجمالييبين كمية المبيعات والكلف و( 4)

 المصنع.

 2020( كشف مصروفات وايرادات مصنع الفرات لسنة 4جدول رقم )

 االجمالي RB(3خط انتاج ) مل 250(علبة 2خط انتاج ) مل  750(علبة 1خط انتاج ) البيان

 ____ 1360000 7345000 14027000 / صندوق الكمية

 ____ 4300 6250 4500 سعر بيع الوحدة

 114875750000 5848000000 45906250000 63121500000 ايراد المبيعات

 ___ 4000 4750 3400 كلفة الوحدة

 (88020550000) 5440000000 34888750000 47691800000 كلفة االنتاج

 26855200000 408000000 11017500000 15429700000 اجمالي ارباح القطاع

 من اعداد الباحثان -المصدر :

 مصنع شط العرب  -3

يتكون المصنع من خطين حديثين إلنتاج المشروبات الغازية  

الحجم العائلي الكبير والقناني الزجاجية الغير مرتجعة 

 واالرباحوسوف نتعرف على كمية المبيعات وكلف االنتاج 

 .(5جدول رقم )لهذين الخطين من خالل ال

 

 2020ف مصروفات وايرادات مصنع شط العرب لسنة ( كش5جدول رقم )

 االجمالي NRB(2خط انتاج ) مل 1.750(علبة 1خط انتاج ) البيان

 ____ 2576000 18411000 / صندوق الكمية

 ____ 8500 4250 سعر بيع الوحدة

 100142750000 21896000000 78246750000 ايراد المبيعات

 ___ 6460 3230 كلفة الوحدة

 (76108490000) 16640960000 59467530000 االنتاجكلفة 

 24034260000 5255040000 18779220000 اجمالي ارباح القطاع

 من اعداد الباحثان -المصدر :
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 مصنع الرافدين  -4

يتكون المصنع من خط انتاجي واحد إلنتاج المشروبات  

مل وهذا الخط   250الغازية  المنوعة وبعلب معدنية حجم 

من الخطوط الحديثة في شركة بغداد للمشروبات الغازية 

ايرادات وكلف المبيعات  (6خالل الجدول رقم )سنوضح من 

 الذي يحققه هذ المصنع.  الرباحا اجماليو

*RB  ات غازية زجاجية يتم ارجاعها بعد علبة مشروب

 االستخدام الى الشركة تسمى )مرتجعة(

*NRB   علبة مشروبات غازية زجاجية ال يتم ارجاعها بعد

 االستخدام  الى الشركة تسمى )غير مرتجعة(

 

 

 

 

( كشف مصروفات وايرادات مصنع الرافدين 6جدول رقم )

 2020لسنة 

 مل 250(علبة 1خط انتاج ) البيان

 7345000 الكمية / صندوق

 6250 سعر بيع الوحدة

 45906250000 ايراد المبيعات

 4750 كلفة الوحدة

 34888750000 كلفة االنتاج

 11017500000 اجمالي ارباح القطاع

 من اعداد الباحثان -المصدر :

 مصنع اكوافينا -5

يعتبر مصنع اكوافينا من المصانع الحديثة في شركة بغداد 

للمشروبات الغازية ويتكون من اربعة خطوط انتاجية إلنتاج 

المياه المعدنية وبعلب مختلفة االحجام سنتعرف من خالل 

الربح الذي يحققه  وعلى المبيعات وكلفها  (7الجدول رقم )

كل خط انتاجي في مصنع اكوافينا.

 2020كشف مصروفات وايرادات مصنع اكوافينا لسنة  (7جدول رقم )

( علبة 1خط انتاج ) البيان

 مل 500

( 2خط انتاج )

 مل 330علبة 

( علبة 3خط انتاج )

 مل 200

( علبة 4خط انتاج )

 مل 1.5

 االجمالي

 ____ 517000 1014000 4272000 13236000 / صندوق الكمية

 ____ 2100 3600 2100 1000 سعر بيع الوحدة

 26943300000 1085700000 3650400000 8971200000 13236000000 ايراد المبيعات

 ___ 1330 3150 1330 684 كلفة الوحدة

 (18616894000) 687610000 3194100000 5681760000 9053424000 كلفة االنتاج

 8326406000 398090000 456300000 3289440000 4182576000 اجمالي ارباح القطاع

 من اعداد الباحثان -المصدر :

اما بالنسبة لالستهالك واالطفاء فقد اعتمد الباحثان على 

النسب المئوية في توزيع االستهالك واالطفاء على القطاعات 

التشغيلية في الشركة بسبب صعوبة الحصول على 

المعلومات فكان االعتماد على القوائم المالية الموحدة لسنة 

 المنشورة في سوق العراق لألوراق المالية و ان 2020

مجموع الموجودات الثابتة في الميزانية العمومية لشركة 

 237تبلغ  2020بغداد للمشروبات الغازية للسنة المنتهية 

  476 717 090 479واجمالي االصول  138 852 640

 461 597 427 25واستهالكات واطفاءات الشركة تبلغ 

   -وطريقة الحساب كاالتي :

 اجمالي اصول الشركة/ = مجموع الموجودات الثابتة في الشركةة الموجودات الثابتة من االصول نسب

                                           =237 640 852 138  /479 090 717 476 

                                           =49.6% 

 نسبة االستهالك واالطفاء من الموجودات الثابتة = استهالك واطفاء الشركة / مج الموجودات الثابتة 

                                                        =25 427 597 461  /237 640 852 138 

                                                        =10.7% 

بعد ان تم استخراج النسب المئوية للموجودات الثابتة من 

اجمالي اصول الشركة ونسبة االستهالكات واالطفاءات من 

مجموع الموجودات الثابتة سوف نطبق هذه النسب على 

-قطاعات الشركة وكاالتي :

 

 نسبة الموجودات الثابتة من االصول  ×لكل قطاع =  اصول القطاع الموجودات الثابتة 

 نسبة االستهالك واالطفاء من الموجودات الثابتة  ×استهالك واطفاء كل قطاع = الموجودات الثابتة لكل قطاع
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ومن خالل المعادالت اعاله تم حساب االستهالك واالطفاء 

تشغيلي في شركة بغداد للمشروبات الغازية وهي لكل قطاع 

 -كاالتي:

 لقطاعات التشغيليةا( استهالك واطفاء 8جدول رقم )

 االستهالك واالطفاء القطاعات التشغيلية

 538 669 944 5 قطاع دجلة

 314 055 072 6 قطاع الفرات

 659 740 307 5 قطاع شط العرب

 741 329 420 2 قطاع الرافدين

 384 167 486 1 اكوافينياقطاع 

 636 962 230 21 المجموع

 المصدر : من اعداد الباحثان

( ان مبلغ االستهالك واالطفاء 8نالحظ من الجدول رقم )

دينار  636 962 230 21الخاص بالقطاعات التشغيلية هو 

المبلغ االجمالي الستهالك تقريبا من  83.5%ما يمثل 

  الشركة كلها.واطفاء 

اما بالنسبة الى مصاريف التشغيل التسويقية واالدارية 

الموجودة في القوائم المالية لشركة بغداد للمشروبات الغازية 

 051 023 35والتي تبلغ  31/12/2020للسنة المنتهية في 

دينار  119 806 170 8 مصاريف تسويقية و  دينار 516

مصاريف ادارية والتي يجب اعتماد اساس مناسب في توزيع 

هذه المصروفات على القطاعات التشغيلية في الشركة. اعتمد 

الباحثان في توزيع مصاريف التشغيل معيار محاسبة 

( المتعلق )بتوزيع مصروفات المركز  403التكاليف رقم )

الرئيسي على القطاعات( و عرض مجلس معايير محاسبة 

(   ثالث عوامل لتوزيع  403التكاليف وفقا للمعيار رقم )

المصروفات من المركز الرئيسي الى قطاعات الشركة 

 -التشغيلية وهذه العوامل هي :

االجور او كلفة انتاج القطاع مقسوما على اجمالي  -1

 اجور او كلفة انتاج القطاعات

ايرادات القطاع مقسوما على اجمالي ايرادات  -2

 القطاعات

كل قطاع مقسوما على اجمالي اصول  اصول -3

 القطاعات

وبعد ذلك يتم جمع النسب الثالثة اعاله لكل قطاع وتقسم هذه 

النسب على ثالثة  فالناتج يعتبر نسبة القطاع من مصاريف 

المركز الرئيسي. وقد تم توزيع مصاريف التشغيل في عينة 

 -غداد للمشروبات الغازية كالتي :البحث  شركة ب

 فة انتاج القطاع / اجمالي كلف القطاعاتكلفة = كل

 ايراد = ايراد القطاع / اجمالي ايرادات القطاعات

 اصول = اصول القطاع / اجمالي اصول القطاعات

 

 ( المصاريف التشغيلية للقطاعات9جدول رقم )

القطاعات 

 التشغيلية

 مصاريف ادارية مصاريف تسويقية

قطاع 

 دجلة

9 806 454 425 2287 825 713 

قطاع 

 الفرات

10 051 615 785 2 345 021 356 

قطاع شط 

 العرب

8 755 762 879 2 042 701530 

قطاع 

 الرافدين

3 992 627 863 931 471 898 

قطاع 

 اكوافينيا

2 276 498 349 531 102 398 

 8138122895 34882959301 المجموع

 المصدر : من اعداد الباحثان

 

 -القطاعية :االصول وااللتزامات  -3

اصول كل مصنع من مصانع الشركة الخمسة االفصاح عن 

ويتم التي تم التعرف عليها وتحديدها كقطاعات تشغيلية 

يجب أن يعتمد على المعلومات المقدمة إلى واإلبالغ عنها 

كانت هناك صعوبة في   صانع القرار التشغيلي الرئيسي.

الحصول على المعلومات من الشركة في خصوص هذا 

الموضوع فقام الباحثان بتحليل اجمالي االصول في قائمة 

المركز المالي للشركة المنشورة في سوق العراق لألورق 

 090 479البالغة  31/12/2020المالية للسنة المنهية في 

ى قطاعات الشركة دينار وتم توزيع هذا المبلغ عل 476 717

معدل دوران األصول أو إجمالي قيمة الخمسة عن طريق 

األصول وهي نسبة مالية تقيس كفاءة استخدام الشركة 

ألصولها في توليد إيرادات مبيعات أو دخل مبيعات للشركة 

 -من خالل قانون معدل دوران االصول حيث ان :

نستخرج اوال اجمالي اصول القطاعات من اجمالي اصول 

الشركة عن طريق جمع ايراد مبيعات جميع القطاعات في 

شركة بغداد للمشروبات الغازية ونقسمها على اجمالي 

اصول الشركة الموجودة في الميزانية العمومية للشركة 

 -وكاالتي :

 

 

 

 

 لمعدل دوران االصول = اجمالي المبيعات /اجمالي االصو

 اصول القطاعات = اجمالي مبيعات القطاعات /اجمالي االصولمعدل دوران     

                                       =400 459 800 000  /479 090 717 476 

                                       =83.58 % 
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اصول الشركة للحصول على اجمالي بعد ان تم استخراج معدل دوران اصول القطاعات نقوم بضرب هذا المعدل في اجمالي 

 -اصول قطاعات التشغيل وكاالتي :

 666 021 424 400=  %83.58 × 476 717 090 479اجمالي اصول قطاعات التشغيل = 
 

 -الي صول قطاعات التشغيل كاالتي:واالن نقوم باستخراج معدل دوران كل قطاع من خالل قسمة مبيعات القطاع على اجم

 القطاع = مبيعات القطاع / اجمالي اصول القطاعاتمعدل دوران اصول 

وبعدها نقوم بضرب معدل دوران اصول القطاع في اجمالي 

اصول قطاعات التشغيل للحصول على اصول كل قطاع 

تشغيلي في شركة بغداد للمشروبات الغازية وبهذه الطريقة 

تشغيلي في الشركة عينة تم التعرف على اصول كل قطاع 

 البحث.

 ( اصول القطاعات التشغيلية10جدول رقم )

 اصول القطاعات القطاعات التشغيلية

 112118726066 قطاع دجلة

 114521270196 قطاع الفرات

 100106005416 قطاع شط العرب

 45648338470 قطاع الرافدين

 28029681517 قطاع اكوافينيا

 400424021666 المجموع

 المصدر : من اعداد الباحثان

إذا تم تزويد صانع القرار التشغيلي الرئيسي بانتظام و

بمعلومات عن المطلوبات لقطاعات التشغيل الخاصة به  

فيجب أيًضا اإلبالغ عن هذه االلتزامات على أساس القطاع 

سيتم توزيعها على القطاعات ايضا عن طريق النسب و

المالية الموجودة في سو ق  المئوية  باالعتماد على القوائم

العراق لألوراق المالية التي تخص شركة بغداد للمشروبات 

الغازية من خالل الميزانية العمومية للسنة المنتهية 

حيث تبلغ التزامات شركة بغداد في الميزانية  31/12/2020

 479  واجمالي االصول   401 737 865 51الموحدة 

مات على اجمالي نقوم بقسمة االلتزا476 717 090

االصول نحصل على نسبة االلتزامات من اجمالي االصول 

و بعد ذلك  تضرب هذه النسبة في اصول كل قطاع وبهذه 

المعادلة يتم توزيع االلتزامات على القطاعات التشغيلية و 

 :كاالتي

 

 

 نسبة االلتزامات من اجمالي اصول الشركة = التزامات الشركة / اجمالي اصول الشركة 

                                                  = 51 865 737 401 / 479 090 717 476  

                                                   =10.8% 

 

 نسبة االلتزامات من اجمالي اصول الشركة  ×التزامات القطاع =  اصول القطاع  

 

 ( التزامات القطاعات التشغيلية11جدول رقم )

 التزامات القطاعات القطاعات التشغيلية

 12097232252 قطاع دجلة

 12356458658 قطاع الفرات

 10801100225 قطاع شط العرب

 4925301703 قطاع الرافدين

 3024308063 قطاع اكوافينيا

 43204400901 المجموع

 المصدر : من اعداد الباحثان

استخدم الباحثان طريقة النسب المئوية في توزيع االلتزامات 

بسبب صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات في هذا 

على القوائم المالية المنشورة في  انالخصوص واعتمد الباحث

سوق العراق لألوراق المالية الخاصة بالشركة عينة البحث 

وتم توزيع االلتزامات حسب النسب  على القطاعات 

 التشغيلية في شركة بغداد للمشروبات الغازية.

 -اسس القياس : -4

وحدة أن تقوم ال (8)يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية

اإلبالغ عن مقياس للربح أو الخسارة لكل قطاع ب االقتصادية

يتم اإلبالغ عنه  وقياس إجمالي الموجودات والمطلوبات 

ويجب أن يكون واالستهالكات واالطفاءات  لكل قطاع 

أساس القياس لكل عنصر يتم اإلبالغ عنه بشكل منفصل هو 

األساس المستخدم في المعلومات المقدمة إلى صانع قرار 

  .سيالتشغيل الرئي

 -التسويات مع المجاميع الموحدة : -1

يجب على الوحدة االقتصادية اجراء تسويات المبالغ الواردة 

في بيان المركز المالي للقطاعات التي يتم التقرير عنها مع 

المبالغ الواردة في بيان المركز المالي للوحدة االقتصادية 

لكل تاريخ يتم فيه عرض بيان المركز المالي. يجب على 

عينة البحث شركة بغداد للمشروبات الغازية تقديم التسويات 

 مسة مع القوائم المالية الموحدة.للقطاعات التشغيلية الخ



 2022,كانون الثاني                                              (                 1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

52 

 ثانيا / التقارير القطاعية لشركة بغداد للمشروبات الغازية 

( من الوحدة 8يتطلب معيار االبالغ المالي الدولي )

مستخدمي االقتصادية اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن 

البيانات المالية من تقييم الطبيعة واآلثار المالية ألنشطة 

األعمال والبيئات االقتصادية التي تعمل فيها وبهذا المعنى ، 

يوفر هذا المعيار الرابط بين عمليات األعمال والمكونات 

الرئيسية للبيانات المالية من خالل اشتراط تصنيف 

افية رئيسية. بهذه المعلومات في كل منتج أو مناطق جغر

الطريقة المستثمرين يمكنهم تقييم أداء كل جزء من األعمال ، 

مما يؤدي إلى فهم أفضل لألعمال. باإلضافة إلى ذلك ، يجب 

أن يفهم مستخدمو المعلومات البيئة االقتصادية التي تعمل 

فيها الوحدة االقتصادية و الهدف من المعيار الدولي إلعداد 

هو أن يتمكن مستخدم المعلومات  8رقم التقارير المالية 

المالية من رؤية القطاع من خالل أعين اإلدارة ، أي قراءة 

المعلومات كما تتم قراءتها من قبل اإلدارة في فهم األعمال 

عادةً ما يتم توفير هذه المعلومات وعمليات صنع القرار 

المصنفة أو المجزأة لكل من المناطق الجغرافية وخطوط 

من المرجح ايضا أن تساعد المعلومات المقسمة  األعمال,

المساهمين من خالل السماح لهم بدمج المعلومات الخاصة 

بالشركة مع المعلومات الخارجية ، وبالتالي السماح بإجراء 

تقييم أكثر دقة لكل من المخاطر وإمكانات النمو في 

المستقبل, باإلضافة إلى ذلك ، يمكن اكتساب فكرة عن نجاح 

يات السابقة من قبل الوحدة االقتصادية مع اآلخرين ، العمل

سواء كان أداء الوحدة االقتصادية  أفضل من الوحدات 

 المماثلة األخرى أم ال. 

اما بالنسبة الى عينة البحث شركة بغداد للمشروبات الغازية 

فأنها تتكون من خمسة قطاعات تشغيلية هي )قطاع دجلة, 

قطاع الرافدين ,قطاع  قطاع الفرات, قطاع شط العرب,

اكوافينا( التي سوف يتم التقرير عنها من خالل الجدول 

 (12رقم)
. 

 31/12/2020( التقرير القطاعي لشركة بغداد للمشوبات الغازية للسنة المنتهية في 12جدول رقم )

 المجموع قطاع اكوافينا قطاع الرافدين قطاع شط العرب قطاع الفرات قطاع دجلة البيان

 400459800000 26943300000 45906250000 100142750000 114875750000 112591750000 االيرادات

 (303064134000) (18616894000) (34888750000) (76108490000) (88020550000) ((85429450000 كلفة االنتاج

اجمالي 

  رباحالا

27162300000 26855200000 24034260000 11017500000 8326406000 97395666000 

       م . التشغيل

 34882959301 2276498349 3992627863 8755762879 10051615785 9806454425 م . تسويقية 

 8138122895 531102398 931471898 2042701530 2345021356 2287825713 م . ادارية 

م .  اجمالي

 التشغيل

(12094280138) (12396637141) (10798464409) (4924099761) (2807600747) (43021082196) 

صافي 

 االرباح

15068019862 14458562859 13235795591 6093400239 5518805253 54374583804 

االستهالك 

 واالطفاء

5 944669538 6072055314 5307740659 2420329741 1486167384 21230962636 

اصول 

 القطاع

112011409745 114411654 

240 

100010187 

273 

45604645397 28002852437 400040749092 

التزامات 

 القطاعات

12097232252 12356458658 10801100225 4925301703 3024308063 43204400901 

ويتبين لنا من عرض نتائج اعمال القطاعات التشغيلية في 

شركة بغداد للمشروبات الغازية واالفصاح عن المعلومات 

الخاصة بالمنتجات والخدمات تظهر معدل العائد والمخاطرة 

وفرص النمو لكل قطاع والتطورات المستقبلية لشركة بغداد 

نبؤ في للمشروبات الغازية وتساعد المعلومات القطاعية الت

ايرادات وارباح الشركة اكثر من المعلومات المالية 

االجمالية, حيث ان الخطوط االنتاجية وانشطة االعمال 

القطاعية في شركة بغداد للمشروبات الغازية لها ظروفها 

االقتصادية المختلفة التي تؤدي الى تحسين في عملية التنبؤ, 

من خالل  ويمكن تتبع ورصد نتائج الشركة لفترات مختلفة

المعلومات القطاعية والتعرف على نتائج االنشطة الجديدة 

وكذلك التنبؤ بأسعار وعوائد اسهم الشركة, و ان التقارير 

المالية الموحدة من المرجح أن تكون أقل إفصاًحا دون 

تفصيل بعض المعلومات المتراكمة, فضال عن ذلك يكون 

ألداء السابق مستخدم البيانات المالية قادًرا على تقييم ا

ووضع توقعات لألداء المستقبلي للشركة, قد يكون بحاجة 

 لتزويدهم بمعلومات مفصلة عن جميع القطاعات الفردية.

قد تؤدي التقارير القطاعي على إصدار بيانات مخفية مهمة  

يتم تجميعها بطرق أخرى في البيانات الموحدة, وبالتالي  

عية بمثابة أشكال مكملة يمكن اعتبار البيانات الموحدة والقطا

للتقارير كل منها ضروري إلجراء تقييم أكثر استنارة لألداء 

السابق للشركة ووضع توقعات ألدائها في المستقبل في 

الوقت نفسه ، قد توفر المعلومات القطاعية تقديًرا أفضل 

للمخاطر المرتبطة بالشركة كلها ولكل قطاع تشغيلي و 

وفرص النمو حسب القطاع.  تختلف آفاق األداء والمخاطر

ان التقارير القطاعية مع التقارير المالية الموحدة تعطي 

للمستخدمين معلومات أكثر عمومية لتحسين فهمهم ألداء 

الشركة واآلفاق المستقبلية أو مقارنة أداء القطاعات التشغيلية  

وبهذا قد اثبت الباحثان  بالشركة  بأداء الشركات المماثلة.
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ئيسية من البحث والتي تنص على )ان الفرضية الر

االفصاح عن المعلومات القطاعية واالبالغ عنها له تأثير 

ايجابي في الوحدات االقتصادية العراقية مما يحققه من 

 فائدة لمستخدمي التقارير المالية(

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 اوال / االستنتاجات

ان االفصاح عن المعلومات القطاعية يكون موسعا واكثر  -1

شمولية ودقة في توفير معلومات جوهرية عن القطاعات 

االساسية في الوحدة االقتصادية التي تساعد المستخدمين 

 في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المناسبة. 

ان التقارير القطاعية هي انعكاس الى التقارير الداخلية  -2

دمت الى صانع القرار الرئيسي لتقييم االداء و التي ق

تخصيص الموارد حيث تسمح التقارير القطاعية  بمراجعة 

عمليات الوحدة االقتصادية من نفس منظور االدارة وهذا 

مناسب لمستخدمي التقارير المالية في توفير معلومات 

اكثر فائدة وتكون موثوقة جدا ألنها استخدمت في صنع 

زيد من ثقة ومصداقية المستخدمين في القرار وهذا ي

 التقارير المالية .

تساعد التقارير القطاعية المستخدمين على اتخاذ قرارات  -3

مدروسة بشكل أفضل ألنها تسمح لهم بتقدير التأثير الذي 

قد تحدثه التغييرات في قطاعات التشغيل على الوحدة 

 االقتصادية كلها.

تساهم في التخطيط  ان التقارير القطاعية تتضمن معلومات -4

وتقييم االداء بشكل اكثر كفاءه وفاعلية وترشيد اتخاذ 

القرارات والتنبؤ بالعوائد والمخاطر التي تتعرض لها 

الوحدة القتصادية وتزود المستخدمين بمعلومات حول 

الربحية والتدفقات النقدية المستقبلية ونمو القطاعات 

على تقييم االرباح  التشغيلية المختلفة مما تجعلهم اكثر قدرة

 المحتملة ومخاطر الوحدة االقتصادية.

توفر التقارير القطاعية معلومات اكثر تفصيال ومالئمة  -5

ومنفعة للمستخدمين لتلبية حاجاتهم وتعتبر المعلومات التي 

تم االفصاح عنها في التقارير القطاعية ذات اهمية في 

الوحدة  تحليل واستيعاب وفهم القوائم المالية الموحدة في

 االقتصادية. 

ان التقارير القطاعية مع التقارير المالية الموحدة تعطي  -6

للمستخدمين معلومات اكثر عمومية لتحسين وفهم اداء 

الوحدة االقتصادية واالفاق المستقبلية ومقارنة اداء 

قطاعات التشغيل في الوحدة االقتصادية  بأداء وحدة 

 اقتصادية  مماثلة.

 ثانيا / التوصيات

ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر المحاسبية في الوحدات  -1

االقتصادية العراقية  في مجال اعداد التقارير القطاعية 

 القطاعات التشغيلية.  IFRS 8وفقا ألليات معيار 

االهتمام باإلبالغ المالي وتحسينه في الوحدات  -2

االقتصادية العراقية من خالل عرض معلومات اكثر 

في سوق العراق لألوراق   دقة ومالئمة وموثوقية

المالية التي تزيد من ثقة المستخدمين في التقارير 

 المالية. 

ضرورة الزام الوحدات االقتصادية ذات القطاعات  -3

المتعددة االفصاح عن المعلومات القطاعية والتقرير 

عنها مع القوائم المالية الموحدة لتكون المعلومات اكثر 

 تفصيال  للمستخدمين. 

صاح عن المعلومات الجوهرية في كل قطاع يجب االف -4

بدقه وشفافية حتى تساعد المستخدمين على فهم اداء 

الوحدة االقتصادية من خالل قطاعاتها التشغيلية وتقييم 

 اداءها وتخصيص الموارد لها.

ضرورة قيام الندوات والدورات والمؤتمرات من قبل  -5

الجهات المهنية الرسمية لمهنة المحاسبة مثل سوق 

العراق لألوراق المالية و نقابة المحاسبين والمدققين 

العراقيين وغيرها لتعريف المستخدمين الخارجين 

بالمعايير المحاسبية الدولية ومعايير االبالغ المالي 

ليكونوا على دراية كاملة بالنتائج التي سوف يحصلون 

 عليها التخاذ قراراتهم.

ية المختصة ضرورة السعي الدائم من قبل الجهات المهن -6

بمهنة المحاسبة من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 

ومعايير االبالغ المالي والزام الوحدات االقتصادية 

 العراقية على تطبيق هذه المعايير. 

 المصادر
 -أوال : المصادر العربية:

 النشرات والدوريات والمجلدات اوال /

( اإلفصاح عن 2018عزت , رزان صالح الدين,)  -1

المعلومات القطاعية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي 

بحث مقدم الى  8إلعداد التقارير المالية رقم 

(JPMNT مجلة إدارة العمليات )-  التقنيات الجديدة

 –جامعة صالح الدين  -الدولية كلية االدارة واالقتصاد 

 اربيل

 ثانيا / الرسائل و االطاريح

( تداعيات 2016العامري , ابراهيم علي صالح,)  -1

 8اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

على ممارسات اإلفصاح عن الشركات المدرجة في 

المملكة المتحدة والقدرة على التنبؤ باألرباح أطروحة 

مقدمة إلى جامعة نيوكاسل بشأن استيفاء شروط 

 الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة
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 -)مدى إمكانية مراقب الحسابات من تعزيز ودعم اجراءات المحاسبة القضائية وفقاً للقوانين العراقية 
 دراسة تحليلية(

 

The extent of the auditor's ability to enhance and support forensic accounting 

procedures according to Iraqi laws - an analytical study 
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Wasit,  Iraq 
 

 المستخلص
البيئة العراقية من قبل مراقب الحسابات من خالل العمل بصفته خبير قضائي  داخليهدف البحث الى تفعيل المحاسبة القضائية 

 مختص في الجانب المحاسبي)محاسب قضائي( لتقديم الخدمات القضائية الى الجهات القانونية متمثلة بخدمات الدعم القضائي.
 ً القضايا ذات العالقة بصفته خبير قضائي مختص للنظر في  وتتمثل مشكلة البحث في عدم اعطاء دور لشخص مؤهل علمياً وعمليا

ً على جودة التقارير المقدمة الى المحاكم لتوضيح  في الجانب المحاسبي )محاسب قضائي( لدى المحاكم العراقية فأنه ينعكس سلبا

 العمليات الحسابية مما ال ليتسنى للقضاة فهم الدعوى واصدار الحكم العادل.

المحاسبة القضائية يعد معالجة للضعف في مستوى أداء الخبراء القضائيين داخل البيئة العراقية ن تفعيل وتوصل الباحث الى: ا

للخدمات القضائية ويمتلك الخبرة العلمية والعملية الواسعة لمعالجة أوجه القصور لدى  يعمل على تعزيزوان مراقب الحسابات 

هم االستنتاجات التي توصل اليها الباحث هي وجود تلكؤ في النظر وان من ا .الخبراء الحاليين المختصين في الجانب المحاسبي

بالقضايا ذات العالقة المختصة مما ادى الى عدم حسم تلك القضايا بسبب اختيار اشخاص غير مناسبين مما ادى الى ضعف في 

 الجهات القانونية.القرارات الصادرة من  الخبرة القضائية وبالتالي سبب ضعف في

بسبب حصوله على على الجهات القانونية ان تخول مراقبي الحسابات للعمل بصفة محاسب قضائي : ات الباحثتوصياما اهم 

شهادة المحاسب القانوني، ولديه خبرة مهنية، وهو عضواً في نقابة المحاسبين، ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، وعضواً في 

تعطيه الصالحيات لمزاولة مهنة المحاسبة القضائية إسوة بباقي الدول المتقدمة لالرتقاء وان الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين 

 بعدالة ونزاهة القضاء العراقي فما يخص النظر باإلجراءات المحاسبية ولمواكبة التطورات في الدول المقدمة.

 

 ئية, تحليل القوانين العراقية الماليةالقضا الخبرةئية, القضا الخدماتي, القضائ المحاسب,  الحسابات مراقب: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The research aims to activate forensic accounting within the Iraqi environment by the auditor by 

working as a judicial expert specialized in the accounting aspect (forensic accountant) to provide 

judicial services to the legal authorities represented by judicial support services. The problem of the 

research is not giving a role to a person who is scientifically and practically qualified to look into 

the relevant issues as a judicial expert specialized in the accounting aspect (judicial accountant) in 

the Iraqi courts.  

The researcher concluded that: activating forensic accounting is a remedy for the weakness in the 

performance level of judicial experts within the Iraqi environment, and that the auditor works to 

strengthen judicial services and possesses extensive scientific and practical experience to address 

the shortcomings of the current experts specialized in the accounting aspect. And one of the most 

important conclusions reached by the researcher is the presence of reluctance to consider issues 

related to the relevant jurisdiction, which led to the failure to resolve those issues due to the 

selection of unsuitable people, which led to a weakness in the judicial experience and thus a reason 

for weakness in the decisions issued by the legal authorities.   

mailto:Humam9154@gmail.com
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The chartered accountant, the chartered accountant, the chartered accountant, the chartered 

accountant, a member of the chartered accountant association of chartered accountants, a member 

of the chartered accountant association of chartered accountants and giving him the powers to 

practice a profession. Judicial accountability, like other countries, to advance the justice and 

integrity of the Iraqi judiciary 

 

Keywords: Auditor, forensic Accounting, forensic Services, forensic experience, Analysis of 

Iraqi financial laws 

 المقدمة:
ظهرت المحاسبة القضائية في جميع انحاء العالم للسيطرة على العمليات االحتيالية والغش وحاالت الفساد والتالعب للشركات ولمختلف 

 متسببين عن تلك االعمال مما تطلبن الدعاوى في المحاكم للنظر فيها وإيجاد الالقطاعات المالية والتجارية وبدأت هناك حاالت متزايدة م
قادرين للنظر في تلك الدعاوى مما عرف فيما بعد بالمحاسبين يكونوا الحاجة الى بروز أشخاص يمتلكون المعرفة المحاسبية والقانونية 

وث لتفعيل المحاسبة القضائية ن ضمنها العراق بعمل دراسات وبحالقضائيين فنجد في السنوات األخيرة اهتمام واسع لمختلف الدول وم

، كذلك فإن تفعيل المحاسبة ة لدى المحاسب القضائيلوذلك ألهميتها الحيوية في دعم الخدمات القضائية من خالل الخبرة الكام

التشريعية في اصدار او استحداث مواد قانونية القضائية يتطلب ان يكون لها قوانين وتشريعات تنظم عملها مما نجد اهتمام الجهات 

 اجبات والمسؤوليات الموكلة اليهم. تتعلق بعمل المحاسبين القضائيين وما هي الو

هناك ضعف في مستوى االداء للخبراء المختصين في الجانب المحاسبي فيما يخص  مشكلة البحث تكمن في االتي: فإن لذلك

ما مدى  .كم العراقية والتي بدورها تتسبب في اهدار الوقت والتكاليف لطرفي الدعوى والمحكمة؟التقارير التي يقدمونها الى المحا

صالحية التشريعات العراقية لتنظيم عمل الخبير القضائي المختص في الجانب المحاسبي وهل تالئم عمل وخبرة المحاسبين 

 .القضائيين؟

ة سواء كانوا افراد، شركات، مستثمرين، او اصحاب مصالح في االحكام وان اهمية الدراسة تتمثل بمدى رضا االطراف المتنازع

الصادرة عن المحاكم والتي بدورها ستنعكس إيجاباً او سلباً متمثلة بزيادة او اضمحالل االستثمارات مما يؤثر بدوره على الوضع 

 االقتصادي العراقي.

ً للعمل داخل المحكمة كخبير قضائي مختص بيان مفهوم مراقب الحسابات واما الهدف من الدراسة فيتمثل ب كيفية تأهيله قانونيا

للنظر في القضايا المحاسبية، كذلك بيان مفهوم واهمية المحاسبة القضائية وتوضيح المهارات والخبرات المتوفرة لدى ممارسيها 

ة مدى صالحية المحاسب القضائي وفقاً في تقديم الخدمات المهنية. واخيراً إجراء دراسة تحليلية لقانون الخبراء العراقي لمعرف

 للتشريعات العراقية وتعزيز دوره من خالل اصدار تشريعات تناسب متطلبات عمله اسوة بباقي الدول المتقدمة.

 :ومن اجل تحقيق اهداف البحث تم تقسيمه الى خمسة محاور رئيسة

 .واهم الدراسات السابقة منهجية البحث -المحور األول

 مفهوم مراقب الحسابات وما هي خدماته المهنية. -المحور الثاني

 المحاسبة القضائية ودورها في تعزيز الخدمات القضائية. -المحور الثالث

  المالية العراقية النافذة.التعليمات القوانين وإلجراءات المحاسبة القضائية وفق  دراسة تحليلية -المحور الرابع

 االستنتاجات والتوصيات. -المحور الخامس

منهجية البحث واهم الدراسات  -المحور األول

 السابقة.

  منهجية البحث: -اوالً 

لشخص مؤهل علمياً اعطاء دور  عدم: مشكلة البحث -اوالً 

في القضايا ذات العالقة  للنظر (الشهادة والخبرةوعملياً)

محاسب )بصفته خبير قضائي مختص في الجانب المحاسبي 

ً على جودة  لدى المحاكم (قضائي العراقية فأنه ينعكس سلبا

التقارير المقدمة الى المحاكم لتوضيح العمليات الحسابية مما 

لذلك  .ال ليتسنى للقضاة فهم الدعوى واصدار الحكم العادل

كلة فإن هناك تساؤالت يمكن ان تطرح وفي ضوء المش

 االجابة عنها وهي كاآلتي: انيسعى الباحث

هناك ضعف في مستوى االداء للخبراء المختصين في  -1

الجانب المحاسبي فيما يخص التقارير التي يقدمونها الى 

المحاكم العراقية والتي بدورها تتسبب في اهدار الوقت 

 والتكاليف لطرفي الدعوى والمحكمة؟ 

ما مدى صالحية التشريعات العراقية لتنظيم عمل الخبير  -2

القضائي المختص في الجانب المحاسبي وهل تالئم عمل 

 وخبرة المحاسبين القضائيين؟

 :يهدف البحث الى : أهداف البحث -ثانياً 

ً من  -1 بيان مفهوم مراقب الحسابات وكيفية تأهيله قانونيا

خالل دراسة القوانين، المبادئ ،التعليمات، االقرارات 

باإلضافة الى اجراءات الخبرة القضائية للعمل داخل 

المحكمة كخبير قضائي مختص للنظر في القضايا 

 المحاسبية.

بيان مفهوم واهمية المحاسبة القضائية وتوضيح  -2

ات والخبرات المتوفرة لدى ممارسيها في تقديم المهار

 .المهنية الخدمات
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اجراء دراسة تحليلية لقانون الخبراء العراقي لمعرفة  -3

ً للتشريعات العراقية  مدى صالحية المحاسب القضائي وفقا

وتعزيز دوره من خالل اصدار تشريعات تناسب متطلبات 

 عمله اسوة بباقي الدول المتقدمة.

يلعب ) فرضية اليستند البحث على : ية البحثفرض -ثالثا  

مراقب الحسابات دوراً في البيئة العراقية لدعم الخدمات 

القضائية من خالل العمل بصفة خبير قضائي مختص في 

 .الجانب المحاسبي )محاسب قضائي(

تتمثل اهمية البحث  بمدى رضا : أهمية البحث -رابعاً 

االطراف المتنازعة سواء كانوا افراد، شركات، مستثمرين، 

او اصحاب مصالح في االحكام الصادرة عن المحاكم والتي 

ً متمثلة بزيادة او اضمحالل  بدورها ستنعكس إيجاباً او سلبا

االستثمارات مما يؤثر بدوره على الوضع االقتصادي 

 العراقي.  

 :هج البحثمن -خامساً 

م المنهج االستقرائي في استخدتم االمنهج االستقرائي:  -أ

استعراض اإلطار النظري للبحث عن طريق استقراء 

المصادر والدراسات العلمية واالبحاث االدبية ذات الصلة 

 بموضوع البحث.

تم استخدام المنهج الوصفي : المنهج الوصفي التحليلي -ب

العراقية ذات العالقة بموضوع التحليلي لتحليل القوانين 

الخبرة القضائية لغرض التوصل الى االستنتاجات المتعلقة 

  بالجانب العملي محل البحث.

 البحث: مجتمع وحدود –سادساً 

مجتمع البحث: يتمثل بدراسة مجموعة من القرارات  -أ

الكرخ  -القضائية الصادرة من محكمة رئاسة استئناف بغداد

 التجارية في الكرخ.االتحادية/ المحكمة 

الحدود المكانية: وتتمثل الحدود المكانية للبحث في  -ب

الكرخ االتحادية / المحكمة التجارية  -رئاسة استئناف بغداد

 في الكرخ.

  . م2020 -2017الحدود الزمانية للبحث : من  -ج

 :اسلوب جمع البيانات -سابعاً 

فقد تم االعتماد على المصادر الجانب النظري للبحث:  -أ

االجنبية والعربية من الكتب والرسائل واألطروحات 

الجامعية  ذات العالقة بموضوع البحث فضالً عن شبكة 

 .االنترنت 

لعينة من الميدانية  ةمن خالل الزيار الجانب العملي: -ب

المحاكم العراقية ومن القوانين والتشريعات العراقية النافذة 

 .عالقة بموضوع الدراسةالذات 

 سابقة:الدراسات اهم ال -ثانياً 

 دراسات سابقة محلية: -1

 :( 2019دراسة )الجبوري،  -أ

وهي دراسة بعنوان )تفعيل المحاسبة القضائية في الجهات 

التحقيقية للحد من الفساد المالي واالداري في مؤسسات 

 القطاع العام (.

  تهدف هذه الدراسة الى:

المحاسبة القضائية والخدمات التي يقدمها اضافة معرفة نشأة 

الى المواضيع التي اخذت تحتل مكانة مهمة في المجتمعات 

 المتقدمة.

 توصلت هذه الدراسة الى:

ازدياد حاالت الفساد المالي واالداري والذي يتطلب  -1

االهتمام بالمحاسبة القضائية  مع تعديل القوانين المتعلقة 

 بعمل هيئة النزاهة.

ان التحري واالستقصاء المقدم من قبل المحاسب  -2

القضائي يساعد على الوصول للحقائق بدقة ويساعد على 

 خصم القضايا المنظورة بأسرع وقت ممكن.

ان التحصيل العلمي والعملي والخبرة يؤثران بشكل  -3

 اساسي على كفاءة واداء المحاسب القضائي.

 :( 2018دراسة )راضي& الروازق،  -ب

ضرورة تفعيل دور المحاسبة دراسة بعنوان ) وهي

 .(القضائية وتطويرها في العراق

  تهدف هذه الدراسة الى:

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على اهمية المحاسبية 

وتطوير دورها في  القضائية والحاجة الملحة الى تفعيل

العراق للمساعدة في حل الكثير من المشاكل المالية 

 .والقضائية

 توصلت هذه الدراسة الى:

الفساد المالي والكم الكبير  ان االرتفاع الكبير لمعدالت

للقضايا والمشاكل المالية في جميع مفاصل الدولة في العراق 

كافة االصعدة والقطاعات يرجع سببه الى غياب  وعلى

االستعانة بالخبراء من المحاسبين القضائيين واخذ دورهم 

باإلضافة الى الحاجة الملحة في المناسب في هذا المجال. 

القضائية داخل  وقتنا الحاضر الى تفعيل دور المحاسبة

العراق واالستفادة من خدمات وخبرات المحاسبين القضائيين 

ألهميتها الكبيرة في دعم االقتصاد العام للبلد وتعزيز تطبيق 

 العدالة.

 دراسات سابقة عربية: -2

 (: 2016دراسة )شعبان،  -أ

مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة بعنوان )دراسة 

القضائية الكتشاف حاالت االحتيال المالي في الوحدات 

من وجهة نظر مدققي الحسابات بمكاتب (االقتصادية.
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التدقيق والمحكمين الماليين المعتمدين لدى وزارة العدل 

 )ونقابة المحاسبين بقطاع غزة

  تهدف هذه الدراسة الى:

المحاسبة القضائية والتعرف على اهم التقنيات توضيح مهنة 

واالساليب المستخدمة فيها باإلضافة الى الوقوف على 

المقومات الرئيسة الالزمة إلدخال مهنة المحاسبة القضائية 

 حيز التنفيذ.

 توصلت هذه الدراسة الى:

وجود طلب على مهنة المحاسبة القضائية في غزة نتيجة 

عملي لدى المحاسبين الماليين لتنفيذ لتوفر التأهيل العلمي وال

مهام المحاسبة القضائية باإلضافة الى تطويرهم بالجوانب 

القانونية، مع ظهور فجوة بين ما متوقع من فئة المحاسبين 

وما تم تحقيقه على ارض الواقع بسبب ثقافة مقاومة التغيير 

 للبعض وسوق العمل.

 دراسات سابقة اجنبية: -3

 :(ENOFE& Ben ,2018دراسة ) -أ

مراجعة نوعية للمحاسبة القضائية والنظام دراسة بعنوان )

 .(القضائي الفعال في نيجيريا

A qualitative forensic review Accountable 

and effective judicial system in Nigeria. 

 تهدف هذه الدراسة الى:

فحص ما إذا كان المحاسبون القضائيون يجعلون القضاء 

فعالية وعدالة من خالل تقديم شهادات موثوقة في أكثر 

 عمليات التقاضي.

 توصلت الدراسة الى:

كشفت هذه الدراسة إلى حد كبير أن هناك معايير أساسية 

مقبولة تم وضعها لقبول شهادة المحاسبين القضائيين. كما تم 

الكشف عن أن المحاسبين القضائيين يلعبون دوراً إيجابياً 

ً في مساعدة القضاة والمحكمة في الوصول إلى أحكام  مهما

جيدة. لقد وجد أن هناك قاعدتين أساسيتين تؤثران على 

تقرير الشاهد الخبير هما الجانب اإلنساني والجانب المادي. 

وفي الختام، خلصت الدراسة إلى أن المحاسبين القضائيين 

 .لديهم القدرة على جعل القضاء أكثر فعالية

 (: Oyedokun, 2013دراسة ) -ب

في  القضائيينتقييم دور المحاسبين وهي دراسة بعنوان )

 .خدمات دعم التقاضي )نهج توضيحي(

An Assessment of the Role of Forensic 

Accountants in Litigation Support Services 

(An explanatory approach). 

 تهدف هذه الدراسة الى:

 القضائيةلمحاسبة شرح تطور اتهدف هذه الدراسة الى 

 . في خدمات دعم التقاضي القضائيينتقييم دور المحاسبين ول

 توصلت هذه الدراسة الى:

تم الكشف عن أن تدريب المحاسبة المهنية وحده ال يكفي 

لمعالجة قصور الرقابة ومخاطر األنشطة االحتيالية في 

خبير للنظر شاهد هناك كون ي ه من االفضل انالمؤسسة وأن

 المسائل.في تلك 

 تحليل الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها. -ج

 تحليل الدراسات السابقة: -أ

ان جميع الدراسات السابقة آخذة بعين االعتبار مكانة 

المحاسبة القضائية واهميتها وتأثيرها في الحد من العمليات 

االحتيالية للشركات وامكانية السيطرة عليها من خالل 

المستخدمة، باإلضافة الى دورها في تقديم خدمات تقنياتها 

دعم التقاضي فأوصت تلك الدراسات بضرورة تفعيلها، فقد 

تم التطرق اليها من وجهات نظر مختلفة تبعاً لتوجه الباحثين 

ولحاجة المجتمعات لخدماتها، كذلك فقد اختلفوا في اختيار 

 الشخص الذي يقوم بممارسة مهنة المحاسبة القضائية.

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:   -ب

اشتملت الدراسة الحالية على عدة عوامل متميزة جعلتها 

وهي تم اجراء دراسة تحليلية تضيف الى الدراسات السابقة 

وتعيين العراقية النافذة المختصة بالخبرة القضائية،  للقوانين

قاً لما موقع المحاسب القضائي منها وطلب التعديل عليها وف

 يتناسب مع عمل المحاسبين القضائيين لدى الدول المتقدمة. 

باإلضافة الى انه تم تحديد شخصية المحاسب القضائي هذا 

ً لهذه الدراسة بمراقب الحسابات نضراً لإلمكانيات  وفقا

 العلمية والعملية التي يتميز بها.

 مفهوم مراقب الحسابات وما هي -المحور الثاني

 :خدماته المهنية

 مفهوم وتعريف مراقب الحسابات: -اوالً 

يُطلق على الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق والمسؤول 

النهائي عن نتائج التدقيق باسم مراقب الحسابات 

(iedunote.com) وهو شخص لديه تفويض للتدقيق .

الشركة  والتحقق من دقة السجالت المالية والتأكد من امتثال

للقوانين والتشريعات ، باإلضافة الى  القدرة على حماية 

الشركات من عمليات االحتيال، ومساعدة المؤسسات على 

 .اكتشاف وتطوير الوسائل لتحسين الكفاءة التشغيلية 

(investopedia.com)  

ذلك الشخص المؤهل اما تعريف مراقب الحسابات: وهو 

ق البيانات المالية وتقديم والمستقل والمصرح له بإتمام تدقي
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تقريره عنها إلى الجهة أو الجهات التي عينته) التميمي، 

2006 ،25. ) 

شخص مهني مستقل يفوض للقيام بأنه  كذلك فقد تم تعريفه:

بأعمال التدقيق من خالل االستيفاء بالمتطلبات القانونية 

 للدولة )بما في ذلك الزي الرسمي( والحصول على شهادة

CPA اسب عام، قد يكون الخبراء القانونيين أي مح

المعتمدين مسؤولين بشكل أساسي عن أداء وظائف التدقيق 

في البيانات المالية التاريخية للكيانات المالية التجارية وغير 

 (.Arens  ,2017, 17)  التجارية

ان مراقب الحسابات يمكن تعريفه  بأنه  انويرى الباحث

ً للقيام بعملية  ً ومهنيا شخص مهني مستقل ومؤهل اكاديميا

فحص وتدقيق الحسابات للوحدات االقتصادية وألبداء الرأي 

في التقارير إلبراز نتيجة االعمال خالل فترة معينة عادتاً ما 

 تكون سنة. 

  القضائية: تأهيل مراقب الحسابات ألداء الخدمات  -ثانياً 

 ً المعمقة مع عدد من  اتالدراسواألدبيات  لبعضوفقا

في إندونيسيا والواليات المتحدة  القضائيينالمحاسبين 

لكي يتم ثالثة مكونات مهمة لهناك حاجة  ثبتاألمريكية 

 ,2013: 362,361القضائي وهي )محاسب ال تكوين

Hendi) : 

تكوين األكثر صعوبة في  هيكون العقلية، تربما  : العقلية -أ

تتعلق بطريقة تفكير الفرد في أداء مهام و المحاسب القضائي،

مبني على عناصر  وان هذا المكون. القضائيةالمحاسبة 

، والخطأح أساسية مثل القدرة على التمييز بين الص

والشجاعة للدفاع عن الصواب والقدرة على تحمل ضغوط 

 .عقليةالاألعمال وحل األلغاز 

إلى فهم األساليب  القضائيمحاسب اليحتاج  :لطريقةا -ب

يمكن و ،االحتيالعمليات المختلفة المستخدمة في التحقيق في 

اكتساب هذه المعرفة من خالل التعليم والتدريب الذي تقوم 

 به الجامعات أو المؤسسات األخرى.

أيضاً إلى خبرة كافية القضائي محاسب اليحتاج  :الخبرة -ج 

الذي سيكون لديه فرصة وحتيال االعمليات ي تحقيق فالفي 

ً من خالل التعليم  لالستفادة من المعرفة المكتسبة سابقا

 .والتدريب

   :المهنية لمراقب الحساباتخدمات ال -اً لثثا
تشتمل على نوعين وهي كما المدقق  يقدمهاالخدمات التي 

 ( : 27-25:2006)التميمي، يلي 

الخدمة التي يقدمها المدقق هي إما تقرير يقدمه يبين  ان -أ

رأيه حول عدالة أو عدم عدالة البيانات المالية المعدة 

 :ومن هذه الخدمات والمقدمة من قبل الطرف اآلخر

فحص البيانات المالية: عملية تدقيق البيانات المالية من  -1 

أجل إبداء الرأي حول عدالة وصحة البيانات، ويشمل هذا 

النوع من التدقيق الحصول على قراءة البيانات المالية 

 التاريخية التي تحتوي على قرارات اإلدارة.

ويشمل االستفسارات من إدارة المؤسسة،  االطالع: -2

البيانات المالية، والوصول إلى درجة أقل من وتحليل 

التدقيق. يتضمن تقرير التدقيق العبارة التالية )يتم تمثيل 

البيانات المالية بشكل عادل ووفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة 

عموًما( أما بالنسبة لتقرير اإلطالع، فيذكر ما يلي )لم تصل 

في  أي معلومات جوهرية إلى علمنا وتتطلب تعديالت

 ً (. البيانات المالية لتتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

ويتم تنفيذ هذا النوع من الخدمات من قبل مؤسسات ال تقوم 

بالتدقيق ألنها أكثر تكلفة، أو تقوم بها المؤسسة فيما يتعلق 

 .بالقوائم المالية المرحلية

يل اإلجراءات المتفق عليها: وهي خدمة يتفق عليها العم -3 

 والمدقق، كالقيام بتطبيق بيان الدخل فقط وتقديم تقرير حوله. 

لخدمات األخرى التي يقدمها المدقق ذو المؤهالت ا -ب

 :العلمية والعملية ولكن ال يقدم تقرير بشأنها  فهي

قد يطلب العمالء من المدققين خدمات مسك السجالت:   -1 

هنية المدققين تقديم خدمات مسك الدفاتر، وتمنع االتحادات الم

  من أداء هذه الخدمة، مثل هيئة األوراق المالية األمريكية

(SAC)  لذلك على مؤسسة التدقيق التي تقوم بخدمة مسك

الدفاتر واجراء عملية التدقيق بنفس الوقت حتى تضمن 

االستقاللية فعليها تكليف شخص اخر غير الذي يقوم بمسك 

 الدفاتر ان يجري عملية التدقيق.

يجب على األفراد والمؤسسات ستشارات الضريبية: اال -2

والشركات تقديم تقارير إلى السلطات الضريبية لدفع 

الضرائب، ووفقًا للقانون، فإن المدققين مؤهلين ألداء هذه 

، بالمقارنة مع الخدمات األخرى، رالخدمة. وفي بعض االقطا

تعتبر هذه الخدمات هي النشاط األكبر ألن في هذه 

الدول/المناطق يسمح القانون للمدققين ان يمثلوا العمالء أمام 

 .السلطات الضريبية

استخدم المدقق مؤهالته األكاديمية االستشارات االدارية:  -3

أنه عندما  امريكياوالعملية ألداء هذه المهمة. وقد اكتشف في 

تقدم مؤسسة المدقق خدمات أخرى غير التدقيق، فإنه سيفقد 

لية. وستمنع الجمعيات المهنية الدولية العميل بعض االستقال

االستشارات عن العميل الخاضع للتدقيق من تقديم بعض 

 .تحت التدقيق

ودورها في المحاسبة القضائية  -المحور الثالث

 :تعزيز الخدمات القضائية

  :والتعريف بمفاهيمها العلميةالمحاسبة القضائية نشأة  -1

، وتشير موجودة منذ آالف السنين القضائية مهنةالمحاسبة 
كان و في مصر، البحوث إن أول من طبقها هم الفراعنة

وفقاً و. الفراعنةسم عيون وآذان إالمحاسبون يعرفون ب
القدامى بارعين  القضائيينن ي، كان المحاسبلبعض التقارير

الواليات المتحدة وكندا،  . أما فيفي الوصول إلى الحقيقة
ولى لمحاسب يدلي بشهادته في ربما تكون القضية األ

م 1817لعام كان في القضية الكندية المحكمة كشاهد خبير
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(Sefton&Meyer ) مصطلح المحاسبة لومع ذلك، لم يكن

   إال بعد مرور أكثر من مائة عام على يد وجود القضائية

Peloubet Maurice   عندما نشر مقاالً  1946في عام

  ا في اقتصاد اليوم.مكانه القضائيةمحاسبة البعنوان 

َ لقاموس مفهوم المحاسبة القضائية  اما  ( فقدWebster)وفقا

شار الى كلمة قضائي بأنها تنتمي الى او تستخدم في أ

المحاكم القضائية او للمناقشات والجدال العام. بالتالي ان 

كلمة القضائي في علم المحاسبة يتعامل مع ارتباط وتطبيق 

والمحاسبية على مختلف المشاكل القانونية ، األحداث المالية 

وبالنتيجة فأن دليل االثبات في المحاسبة القضائية موجة الى 

 , 2006, 44) طرف القانون او القضاء بشكل رئيسي

singleton).  

عليه فقد تم تعريف المحاسبة القضائية من قبل المعهد 

 وهي الخدمات: (AICPA)االمريكي للمحاسبين القانونيين 

التي تتضمن تطبيق المعرفة المتخصصة ومهارات التحقيق 

القانونيين وهذه الخدمات تستخدم  المحاسبين التي يمتلكها

الضرائب ،االقتصاد ،التدقيق ،المحاسبة المتخصصة 

 .غيرها من المهارات إلجراءات العمل المطلوبةو

ان المحاسبة القضائية :هي علم ومهنة  انويرى الباحث

متفاعلة ومتجددة مع االحداث لغرض السيطرة ومنع 

العمليات الغير الشرعية  فهي تنظر الى ما وراء االرقام في 

البحث عن العمليات واالجراءات المكلف بها، ويتم العمل 

عن طريق شخص او مجموعة اشخاص مؤهلين من الناحية 

والتدقيقية وكل ما هو متعلق بالجوانب القانونية والمحاسبية 

المالية، باإلضافة الى معرفتهم في العلوم االخرى كعلم 

النفس، والتحقيق، وأنظمة الحاسوب لتقديم خدمات التقاضي 

وإليجاد الحلول في المشاكل المالية  والتحقيق داخل المحكمة

 المتنازع عليها.  

خدمات ال دعم ودورها فيهمية المحاسبة القضائية أ -2

  : القضائية

ان المحاسبة القضائية هي علم واسع ومتعدد المهارات 

وظهرت نتيجة الحاجة المتفاعلة من االحداث للسيطرة على 

العمليات داخل الشركات وبأسلوب قانوني لحل وفض 

 :Hao,2010) :1,3)وان هذه االهمية تكمن في النزاعات 

القيود القانونية والمحاسبية والتي تحد من درجة الحل  -أ

للمشاكل بشكل فعال بسبب قلة الخبرة المتبادلة بين العلوم، 

فاإلجراءات والقوانين تكون واضحة ويسرة التصرف من 

تكون كذلك االجراءات المحاسبية ، القانوني الشخصقبل 

ة فالمحاسب ،واضحة وسهلة الفهم من قبل الشخص المحاسبي

القضائية مهدت الطريق للنظر وإليجاد الحلول ألهم المشاكل 

 . بصيغة قانونية المالية

ن تقدم خدمات حقيقية  أأي مؤسسة مهنية يمكن  ال توجد -ب

نتشار ادى أللقضاء بخصوص المعلومات المحاسبية، كذلك 

الى زيادة  رة حاالت الغش والنازعات الماليةالفساد وكث

، وهنا ف ما بين االطراف المختلفةالمشاكل وحدة االختال

وبدأت الدعاوى القضائية  ادى تزايد االتجاه الى المحاكم

بْين مدى حاجة القضاء الى ، وفي هذا المجال الذي بالتوسع

دم خدمة المحاسبة القضائي والذي يمكن ان يق الخبير

 تسهم في حل النزاعات وفي تقييم االضرار القضائية والتي

 .الغش واالحتيال والكشف عن حاالت

الخبرة القضائية من حيث: المفهوم، االسباب، االنواع،  -3

 .حجيةعناصر، خاصية، 

 مفهوم الخبرة القضائية: -أ

يعمل المحاسب القضائي داخل المحكمة بصفته خبير  

.  لتوضيح وحسم القضايا ذات الصلة المالية المتنازع عليها

لذلك سنوضح مفهومين للخبرة القضائية احدهما اصطالحي 

 واآلخر قانوني وكما يأتي:

للتحقيق  بأنها إجراء : في االصطالح الفقهي وتعرف الخبرة

يكلف به القاضي شخص ذو اختصاص، يسمى خبير، إلداء 

مهمة محددة، تتعلق بواقعة مادية، يتطلب البحث فيها، أو 

ان يبدي الخبير رأيه في القضية  تقديرها، وعلى العموم يجب

المكلف فيها سواء اكان علماً، أو فناً، وان يقدم تقرير مفصل 

  (. 18، 2019إليضاح القضية المكلف بها )الرويلي ،

التعريف القانوني للخبرة القضائية : بأنها تدبير حقيقي 

واستشارة فنية  يعتمد عليها ويستعين بها القاضي بغية 

المعرفة سواء كانت علمية او فنية والتي تتعلق التوصل الى 

بواقعة معروضة عليه لتنير الطريق امامه ليصدر حكمه 

 (.3، 2012وفق اساس سليم )المؤمن، 

 :أسباب التجاء القضاة الى الخبرة -ب

يستعين القضاة بالخبير للمساعدة في توضيح المسائل الفنية  

فقد يواجه  للقاضي، والتقنية، فهو بهذه الحالة يعتبر مساعداً 

القضاة بعض الصعوبات أثناء ممارسته للمهمة المكلف بها 

للفصل في النزاعات المعروضة عليه، ومن أهم العقبات 

احتواء وقائع الدعوى المنظورة أمام القاضي لمسائل فنية أو 

علمية والتي ليس للقاضي أي إلمام بها ، ويكون الوقوف 

للفصل في الدعوى، فإذا لمثل هذه المسائل مطلب أساسي 

حكم القاضي بأمر ال يعلمه دون الرجوع الى أصحاب الخبرة 

في القضية المتنازع فيها، فإن حكمه الصادر يكون جائراً 

ً بالقصور، وقابل للنقض. لذا أجازت القوانين ان  ومعيبا

يستعين القاضي بأشخاص مؤهلين لديهم معرفة متخصصة 

لمعرفة أراءهم مما يساعد  لكفي المسائل العلمية والفنية وذ

القضاة على اإلدراك والفهم الصحيح للقضايا المطروحة   

 .(426-425، 2017للمحكمة ) الشيبان ،

 أنواع الخبرة المقدمة الى المحكمة: -ج

داخل المحكمة الى قسمين ) الخبرة  الخبيروينقسم عمل  

 (: 1، 2019القضائية، 

 بصفته خبير قضائي:  الخبير -1

على أَّنه شخص توفرت لديه ويعنى بالخبير القضائي 

المعرفة العلمية والفنية في مجال تخصصه، تستعين به 

المحكمة لمساعدتها في تقدير بعض المسائل سواء اكانت 
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فنية او علمية، واكمال النقص في المعلومات الغير متوفرة 

للقاضي لتمكينه من اكتشاف الحقيقة ، لذلك فإن توافر 

القدرة  لهانما يجب أن يكون  ة النظرية ال تكفي للخبيرالمعرف

على تطبيق القواعد أو المعرفة النظرية للحاالت 

 (.17، 2019الواقعية)الرويلي، 

 ستشاري:ابصفته خبير  الخبير -2

وتعرف الخبرة االستشارية بـأنها تتم من خالل المحكمة  

قد ولكن ال يشترط ان يكون هناك خصم فيمن يلجأ اليها و

تكون خارج إطار القضاء بالرجوع الى أهل االختصاص 

أوالفن أو العلم وذلك للوصول الى الراي والمشورة فيما 

يرى اهل ، ويتعلق بمعلومات تخص مبيعات أو مشتريات

االختصاص أن الخبرة االستشارية ال ترقى من حيث التقرير 

الى مستوى تقرير الخبرة القضائية  سواء كان من حيث 

عتبار ان الخبرة القضائية بينة اة القانونية او الحجية بالقيم

 قانونية بعكس الخبرة االستشارية. 

 خصائص الخبرة القضائية: -د

لموضوع الخبرة القضائية مجموعة من الخصائص  

 نوضحها وكما يلي:

ذات طابع تعد الخبرة  انالطابع االختياري للخبرة:  -1

 بتكليف االمر، ويكون المحكمةمن قبل  تحدداختياري ألَّنها 

ً الخبير  ع، أو االنز في تي تنظرالالمحكمة  من  طلبل وفقا

الدعوى إذا رأت أَّن  في اطرافبناًء على طلب من الخصوم 

النزاع والمسائل المرتبطة به تحتاج إلى رأي أحد  طبيعة

تلقاء  الخبير من بتكليفالخبراء، بل أَّن المحكمة قد تأمر 

 الخصوم، إذا كانتمن توقف على طلب ال من غيرنفسها 

  .يمساعدته واإلدالء برأيه الفنلحاجة ب المحكمة

بأَّنها ذات طابع فني،  الخبرةاز تمت الطابع الفني للخبرة: -2

 يرالخب أن تلجأ إلى ندب يحق لهايعني أَّن المحكمة ال  ذاوه

التي يحتاج و المتخصصةالمسائل الفنية  بخصوصإال 

محدد علم أو فن  في االختصاصمن  نوعفحصها أو تقديرها 

يتطلب الرجوع إلى أهل انما به القاضي،  ان يحيطال يمكن 

تقتصر االستعانة  ووفق ذلك  .ذلك العلم أو التخصص

المسائل القانونية، فاألولى  غيربالخبرة على المسائل الفنية 

من نية فالقاضي لثاا بها، أما ان يلمعلى القاضي  يصعب

 العالقةذات  علم بكافة المسائل القانونية ي انفترض الم

للمحكمة أن تستعين  يحق بموضوع الدعوى، لذلك ال 

ألن ذلك يعتبر تنازل منها عن  الخبير في مسألة قانونيةب

 اختصاصها القانوني.

ان المحكمة تلجأ الى الخبير  للخبرة: الطابع التبعي -3

لمساعدتها في ايجاد الحلول للمسائل الفنية والتي يصعب 

على القاضي االحاطة بها بشكل مستقل، فأن الخبير مقتصر 

عمله على تنوير القاضي وتوضيح الحقائق التي يتوقف 

الفصل في النزاعات ايضاحها، فهو القادر وحده على 

ذلك فأن عمل الخبير  وفي ضوء عليهتوضيح تلك المسائل 

ً لعمل القاضي فهو يعتبر المساعد وال يمكن  يعد عمالً تابعا

 تخويله بالعمل إال بصدد دعوى مقدمة للمحكمة

 .( 26-22: 2019الرويلي،)

 عناصر الخبرة القضائية: -هـ

يرى بعض من الفقهاء القانونيين ان هناك عنصرين  

 اساسيين للخبرة هما:

ة ما دام هو ان اجراء الخبرالخبرة تمثل اجراء تحقيقي:  -1

 ،ةاالجرائي ةبالشرعي ويتميز حقيقي يجب ان يتصفاجراء ت

شرعية االجراءات الجنائية تعتبر من القواعد فإن  لذا

األساسية والضرورية التي تستند الى ضرورة تطبيق القانون 

 من دون اي تجاوز.

ة الخبريجب ان يقدم ان الخبرة رأي شخص مختص:  -2

القضائية شخص متخصص في المجال الفني او العلمي 

ن الصفات التي تجعله ة ممجموع والذي يجب ان تتوفر فيه

 .(2014،16) الرحيلي، ةالخبر ةلممارس مؤهل

 حجية الدليل الصادر عن الخبرة القضائية: -و

ان رأي الخبير ليس له اي حجة قانونية ملزمة فالقاضي هو  

صاحب الرأي الفاصل في الدعوى فالخبير مهمته تكمن في 

ً بما قدمه في  كيفية ابراز مهارته في اقناع القاضي منطقيا

محتوى التقرير، فالقاعدة القانونية لذلك هي كما بينت محكمة 

مسائل الواقع  )االخذ بتقرير الخبير وهو منالنقض المصرية 

التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت حكمها 

 على اسباب سائغة(.

لذلك فان القاضي يعمل على تقدير عمل الخبير ألنه يتمثل  

بالخبير االعلى داخل المحكمة فيجوز له ان يقدر عمل الخبير 

حتى لو كان في مسألة فنية من دون الحاجة لالستعانة برأي 

ا دام لم يرى ضرورة لهذا االجراء ، وبعد ان خبير آخر م

يستكمل القاضي مناقشة  الخبير واالقتناع بما قدمه ليه االخذ 

بتقرير الخبير ليستند عليه في حكمه للدعوى ،ووفقاً لهذا فقد 

( 107( من قانون االثبات العراقي رقم)140نصت المادة )

 على ما يأتي: 1979لسنة 

من خالل  تقرير الخبير سبباً على المحكمة ان تتخذ   -1

 لحكمها. 

ان  رأي الخبير ال يقيد المحكمة، فعليها اذا قضت بخالف  -2

رأي الخبير ان يتضمن حكمها االسباب التي أوجبت عدم 

 االخذ برأيه كالً او بعضاً.

 يحتويه عض ما أخذ بللقاضي ان ي يحق فمن خالل هذه المادة 

أي نه غير مقيد برباقي ألراء ويترك  التقرير الخبير من اآل

 رير المبنيبالتق ذعن االخ ان يبتعدوعلى القاضي الخبير 

او  جهلن او التخمين او التي يحتويها العلى الض

أي النهائي الراالضطراب او التردد او كان هناك تناقض في 

للخبير او الراي المخالف للمنطق القانوني السليم 

 (. 156 -155: 2017)النداوي،

والقرارات  للقوانيندراسة تحليلية  -الرابع المحور

 .العراقية للبيئة  المتعلقة بالخبرة القضائية
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ان موضوع الخبرة القضائية من المواضيع الهامة بالنسبة 

للبيئة القانونية وذلك لتعزيزهم بالمعرفة والمعلومات في فرع 

االختصاص الذي ينتمون له، لذا ذكر المشرع العراقي 

( 163موضوع الخبرة في قانون الخبراء امام القضاء رقم )

، 1979( لسنة 107وفي قانون االثبات رقم ) 1964لسنة 

 وعليه يتم عرض المواد القانونية كما يأتي:  

المواد القانونية الخاصة بقانون الخبراء امام القضاء  -اوالً 

 . 1964( لسنة 163رقم)

 (:4المادة ) -أ

 : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء" 

ً  -اوالً   .ان يكون عراقيا

تؤهله إن يكون حاصل على شهادة علمية معترف بها  -ثانياً 

بإعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له.  للقيام

عضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الشرط اال ويعفى من هذا

تحادات المعترف بها والمصارف واال الى النقابات الفنية

والصيارفة المجازون  وغرف التجارة والزراعة

او البلديات  والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة

 في ء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسمياً هؤال وغير

 .فنهم او مهنتهم والمواضيع المتعلقة باختصاصهم ا

 ً  . إن يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة - ثالثا

 ً يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة  إن ال -رابعا

 .أو بأية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف غير سياسية

 ً ن ال يكون قد سبق استبعاد اسمه من جدول الخبراء ا -خامسا

 ألي سبب كان".

َ لهذه المادة، وللفرع )ثانياً( ان المحكمة تقبل بتكليف  لذا وفقا

خبير قضائي حتى ولو لم يكن لديه تأهيل علمي ما دام له 

انتماء الى نقابة او اتحاد فني او مهني ولديه خبرة في 

تحتاج الى اشخاص اختصاص معين، لذلك فأن المحكمة 

مهنيون في مجال تخصصهم ففي مجال المحاسبة والتدقيق 

يبرز دور مراقب الحسابات والذي هو حاصل على شهادة 

المحاسب القانوني ولديه الخبرة المهنية لمدة خمس سنوات 

على اقل تقدير ليخضع بعدها الى امتحان ليتم منحه اجازة 

بة المحاسبين مراقب الحسابات وكذلك فهو عضواً في نقا

ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وعضواً في الجمعية 

ً لكل هذه المؤهالت  العراقية للمحاسبين القانونيين، عليه وفقا

يكون االجدر واالصوب اختياره كمحاسب قضائي للنظر في 

 الدعاوى ذات العالقة داخل البيئة العراقية. 

  (:6)المادة  -ب

الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول تقيد اللجنة أسماء "

مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على إن تقسمهم  الخبراء

كل منها المتخصصين في فرع معين من  إلى أقسام يضم

احد وإذا والخبير في أكثر من قسم  فروع الفن ويجوز وضع

 ."ته وخبراته الفنية بذلكسمحت مؤهال

مكانياته التي تؤهله مراقب الحسابات وبسبب ا وفقاً لذلك فإن

للقيام بجميع االعمال والواجبات في اختصاص المحاسبة 

والتدقيق ان يتم اضافة تعديل لقانون الخبراء يسمح له العمل 

بصفة محاسب قضائي اي خبير قضائي مختص في الجانب 

المحاسبي وتشريع مادة قانونية بذلك تخوله بالعمل كمحقق 

زعات وحاالت قضائي مختص في كشف ودراسة المنا

 االحتيال للعمليات المالية. 

 (:9المادة ) -ج

 . "يجوز قبول خبير لدى أكثر من محكمة استئناف واحدة ال"

 (:12المادة ) -د

تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول "

ذلك يجوز للمحكمة إن تنتخب خبيرا من الخبراء  ومع

استئناف أخرى أو شخصا أخر محكمة  المقيدين في جدول

الخبراء جميعا ولو كان بعض  من غير المقيدين في جداول

الرابعة غير متوافرة في  الشروط المنصوص عليها في المادة

والظروف الخاصة به أو  حقه إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل

خاصة على إن  كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية

في  اب التي استندت إليهاسبتبين المحكمة في قرارها اال

 ."ذلك

 (:17المادة) -هـ 

"إذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير أو من 

وردت في شانه من المحاكم أو من االدعاء  التقارير التي

واجباته أو أخطا في عمله خطا في  العام انه اخل بواجب من

بعمل عمله خطا جسيما أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام 

االجراءات االنضباطية  كلف به فيجوز لها إن توقع عليه احد

 : االتية

 التنبيه. -اوالً 

  االنذار.  -ثانياً 

 ً  .الوقوف عن العمل لمدة ال تزيد على سنة -ثالثا

إما إذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة 

 انه ارتكب ما يمس الذمة أو النزاهة أو حسن الرابعة أو

ألداء أعمال الخبرة فإنها تقرر  السمعة أو انه غير أهل

 .نهائيا استبعاد اسمه من جدول الخبراء

وال . ويجب إن يكون قرار اللجنة في جميع االحوال مسببا

 يحول توقيع أي من هذه الجزاءات االنضباطية دون اتخاذ

وال يجوز . االجراءات القانونية االخرى إذا كان لها محل

وقفه  تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا أوللجنة إن 

 عن العمل مؤقتا إال بعد دعوته لحضور أمامها بكتاب مسجل

مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة 

االقل وللخبير إن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو إن  أيام على

ة كتابة وللجنة إن تجري بنفسها أو بواسط يقدم لها دفاعه

 تندبه من أعضائها ما تراه او من وجه التحقيق."

/ الفصل  1979( لسنة 107قانون االثبات رقم ) -ثانياً 

 الخبرة . -الثامن

 (: 132مادة ) -أ
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"تتناول الخبرة االمور العلمية والفنية وغيرها من االمور 

 الالزمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية." 

القضائي ال يحق له التدخل في يعنى من ذلك ان الخبير 

 المسائل القانونية حتى وان كان على علم ومعرفة بها. 

 (:133المادة ) -ب

"اذا اقتضى موضوع الدعوى االستعانة برأي الخبراء كلفت 

المحكمة الطرفين باالتفاق على خبير او اكثر على ان يكون 

عددهم وتراً ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم 

يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على 

 خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير". 

 : (134)مادة  -ج

" اذا وقع االختيار على خبراء ممن لم ترد اسماؤهم -اوال 

 في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك. 

اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان  -ثانيا 

يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق 

ابتداء وكان قد واالمانة، واذا فات المحكمة تحليف الخبير 

انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بانه كان قد 

 ادى عمله بالصدق واالمانة."

 (:138مادة ) -د

"للمحكمة ان تعين خبيراً او اكثر إلبداء الرأي امامها دون 

حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون رأي الخبير في 

 محضر الجلسة ويوقع عليه". 

لمادة فأنه يحق للخبير القضائي )المحاسب وفق هذه ا

القضائي( العمل بصفة شاهد خبير في البيئة القانونية متمثلة 

بتقديم شهادة خبرة مختصة في المجال المحاسبي اذا ما طلب 

 منه لتوضيح مسألة معينة.   

 (: 144مادة ) -هـ 

  " يعد الخبير تقريراً موقعاً من قبله بالمهمة المكلف بها.-اوالً 

يجب ان يشتمل التقرير، على كافة األمور التي توصل  -ثانياً 

 اليها، واالسباب التي بني عليها رأيه. 

 ً اذا تعددت الخبراء واختلفوا في الرأي، فيجب ان يذكر  -ثالثا

 في التقرير رأي كل منهم مسبباً. 

 ً يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة،  -رابعا

 ."  التقرير لمن يطلبها من الخصوموتعطى صورة من 

جوانب القصور لدى المشرع العراقي  فيما يخص  الخبرة 

 القضائية: 

لم يتم تحديث او اضافة مادة معينة للقوانين المنظمة لعمل  -1

الخبراء وخاصة المختصين في الجانب المحاسبي حيث ظهر 

في السنوات االخيرة ما يعرف بالمحاسب القضائي كما 

في الدول المتقدمة لذا يجب اصدار تشريع يسمح له موجود 

 بمزاولة مهامه خدمتاً للصالح العام.

ان يتم اصدار قانون ينظم عمل المحاسب القضائي وفقاً  -2

لتوصيات المنظمات الراعية لمهنة المحاسبة القضائية مع 

االخذ بمبدأ عدم تعارضها مع البيئة العراقية وذلك لتالفي 

 التشريعات الحالية.اوجه القصور في 

عدم وجود فقرة قانونية تسمح للخبير القضائي )  -3

المحاسب القضائي( بالعمل كمحقق مختص في الجانب 

المحاسبي للحد من الجرائم المالية وحاالت الغش والفساد 

 للمنظمات المختلفة.

اصدار مادة قانونية تخول مراقب الحسابات في العمل  -4

ه الصالحيات لممارسة مهنة بصفة محاسب قضائي وتعطي

المحاسبة القضائية إسوة بباقي الدول المتقدمة وذلك لالرتقاء 

بعدالة ونزاهة القضاء العراقي فما يخص النظر بالمسائل 

المحاسبية ولمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف الدول 

 االخرى.

القرارات ذات االرتباط بموضوع دراسة مجموعة من  -ثالثا

 البحث

 /134/2020)المرقم  دراسة حالة للقرار القضائي -أ

( لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية تجارية

 في الكرخ.

 مضمون الدعوى: -اوالً  

قام بإيداع وة الكرخ بأنه سبق ءالمدعي أمام محكمة بدا ادعى 

دوالر أمريكي لدى مصرف ( 1408000مبلغ مقداره )

بموجب كشف الحساب المرفق بعريضة  عليه المدعى

 ىالمبلغ فقد أمتنع المدع الدعوى ، وعند مراجعته لسحب

ً  عليه عن تسليمه المبلغ أن المدعى عليه لديه احتياطي  علما

البنك المركزي العراقي ، لذا طلب دعوة المدعى  مودع في

حكم بإلزامه بتسديد مبلغ مقداره العليه للمرافعة و

حتفظ بحق المطالبة ن يمريكي إليه وأدوالر أ( 1408000)

التأخير في تسليمة المبلغ العائد له وتحميله  بالتعويض عن

 المحاماة. المصاريف القضائية واتعاب

 اجراءات الدعوى: -ثانياً 

المرافعة ات إجراء وتمتدعت المحكمة الطرفين للمرافعة  

ً  حضوراً  واستمعت المحكمة ألقوال وكيلي الطرفين  وعلنا

كشف حساب المدعي لدى مصرف  ت المحكمة علىوأطلع

والمتضمن ) تفاصيل  24/12/2020المدعى عليه ، في 

المدعي لدى المصرف وجميع حركات  كشف حساب

ً والتوفير بفائدة تدفع فصلي )المدعي ( وحساب  للمدعيأن ا

مصرف أخر في العراق  فتح حساب مصرفي لدى أي

حسابه  لبنان الى -وإجراء حوالة من فرع فردان األنسكو 

 الجديد ( وأطلعت المحكمة على كتاب البنك المركزي

العراقي / الدائرة القانونية والمتضمن )بأن األرصدة 

تمثل  الموجودة لدى هذا البنك والتي تعود الى المصارف

 ً  (59لقانون البنك المركزي رقم ) االحتياطي النقدي لها وفقا

وال  2004سنة ( ل94وقانون المصارف رقم ) 2004لسنة 

عليه ، وإنما يقع على ما يمتلكه المصرف  يمكن إيقاع الحجز

الشركات األخرى استنادا إلى  من أموال ومساهمات في
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الدولة  كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء وقرار مجلس

المتعلقة بخطابات الضمان بناء على  ويستثنى من ذلك الديون

ً محكمة كتاب مجلس القضاء األعلى واطلعت ال  علىايضا

والمتضمن  2020-7-27اللبناني في  (أ)كتاب مصرف 

 اللبناني المنعقد بتاريخ (أ)على اجتماع مجلس إدارة  بناء)

فرعي  بأقفال، حيث أتخذ المجلس قرار  29/3/2020

بغداد وأربيل وتفويض رئيس مجلس  فيالكائنين المصرف 

إلبالغ السلطات  الصالحيات اإلدارة المدير العام بكامل

من يلزم  وتفويض النقدية في العراق ولبنان بالقرار المذكور

 بهذا األمر. 

 تقرير الخبرة:  -ثالثاً 

الى خبرة  بالرجوعمن قبل المحكمة  المتخذ لقرارمن خالل ا

رأي فقد تم اصدار ال المصرفية باألعمال  خبير قضائي ملم

وبعد تدقيق كشف حساب  بأنه الخبيرة المصرفيةمن قبل 

هو  8/1/2015 في المدعي تبين إن رصيد حساب المدعي

تم تحويل مبلغ  13/1/2015دوالر وفي ( 954 ,581)

دوالر من حسابه وبذات اليوم أودع مبلغ ( 500,000)

 تم تحويل مبلغ 19/1/2015 وبتاريخ دوالر( 999000)

للمبالغ  المدعي دوالر، وحيث ثبت إيداع  1000,000

. أ. بنك بحسابه في بنك المدعى عليه وتحويلها الى حسابه في

بتسليمه  اللبناني فرع فردان األونسكو، ولم يقم المدعى عليه 

المبلغ بعد مطالبة المدعي له به ، سيما وان تحويل  ذلك

ذات البنك في لبنان وليس بنك آخر أو حساب  فيم المبلغ قد ت

ن تقرير الخبيرة القضائية ثبت م لشخص آخر . لذا وحيث

المبالغ المحولة من  المصرفية بأن ما يستحقه المدعي من

 (1500,000هو ) 19/1/2015و  14/1/2015حسابه في 

القانون في  دوالر، لذا تكون الدعوى المدعي سندها من

عريضة  حدود المبلغ المطالب به من قبله كونه قد طالب في

والر فهو حبيس دعواه د( 1408000الدعوي بمبلغ مقداره )

 .وطلباته الواردة فيها 

 القرار: -رابعاً 

 قبل تقرير الخبيرة القضائية المختصة المنتخبة منمن خالل  

ً المحكمة والذي جاء مسبب ً ويصلح اعتماده سبب ومعلالً  ا  للحكم ا

ولما تقدم فقد ثبت للمحكمة من وقائع الدعوى وسنداتها  لذا

عليه  المبرزة من قبل وكيلي المدعي والكشوفات وأدلتها

 (أ) لمصرف ــــالحكم إلزام المدعى عليه  قررت المحكمة

  العراق تأديته الى المدعي مبلغا مقداره اللبناني فرع

المدعى عليه  دوالر أمريكي وتحميل (1408000)

 المصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيال المدعي مبلغا

 دينار (500,000مقداره )

بأن المحكمة عندما ى الباحثان ومن خالل القرار اعاله ير

تستعين بخبير قضائي مختص في الجانب المحاسبي ولديه 

تأهيل علمي وعملي فهو قادر على حسم الدعوى من دون 

اهدار في الوقت والتكلفة مع اقرار العدالة لجميع االطراف 

لذا يجب ان يتم تفعيل دور المحاسب القضائي لمعالجة 

الت التي يشوبها الضعف والتلكؤ مما يساعد في حسم الحا

 الدعاوى. 

 /100/1720)المرقم  دراسة حالة للقرار القضائي -ب

( لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية تجارية

 في الكرخ.

 مضمون الدعوى: -اوالً 

عليه مبلغ  ىن لموكلهم بذمة المدعأوكالء المدعي ب ادعى 

ً ( دوالر امريكي وذلك 2059200قدره ) عتماد الل وفقا

عليه ى اال ان المدع 2005-4-7في المستندي المؤرخ 

لذا  ةقانوني حجةدون بالسداد رغم المطالبة المستمرة  يرفض

المبلغ  بتسديدطلبوا دعوته للمرافعة ومن ثم الحكم بإلزامه 

%( وتحميله 5) والتي تبلغالمذكور مع الفائدة القانونية 

 المصاريف القضائية واتعاب المحاماة. ب

 اجراءات الدعوى:  -ثانياً 

حضوراً وعلناً  وتمتلمرافعة ل دعت المحكمة الطرفين

واطلعت المحكمة على عقد االعتماد المستندي ووثائق 

 المستنداتعلى والشحن واالوليات الخاصة باالعتماد 

المقدمة من  الوثائق المتبادلة بين وكيلي الطرفين وعلى 

وللقرار المتخذ من قبل المحكمة بإدخال مدير عام  ،قبلهما 

 ً ً  شركة سكك حديد العراق شخصا  التوضيحلغرض  ثالثا

باعتبارها الجهة اآلمرة بفتح االعتماد المستندي عن العقد 

نوع من عجلة  (12لتوريد ) (ث. أ ة )المبرم بينها وبين شرك

ً للوثائقسكانيا لذا  فقد ثبت للمحكمة من وقائع  المقدمة وفقا

ن أالدعوى وسنداتها وادلتها ومن تقرير الخبراء المختصين ب

 (ث .أ) ةتعاقدت مع شرك هي التيسكك حديد العراق  ةشرك

( عجلة نوع اسكانيا لها بمبلغ 12السعودية لغرض توريد)

( دوالر امريكي وذلك بموجب العقد وان 2059200)

بفتح االعتماد المستندي بناء على عليه قام  ىمصرف المدع

تم االتفاق بين  2005/ 4/5وبتاريخ  طلب الشركة اآلمرة

الى  الذي تم ذكرهلتحويل العقد  (ب ة )وشرك (ث. أ)شركة 

لذا وحيث ان االعتماد  المستندي عقد يتعهد   (س) ةشرك

بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على  بموجبهالمصرف 

طلب اآلمر بفتح االعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة 

وان عقد االعتماد المستندي مستقل عن  ،منقولة او معدة للنقل

العقد الذي فتح االعتماد بسببه ويبقى المصرف اجنبياً عن 

 ةلسن 30من قانون التجارة رقم ( 273)لمادة وفقاً لهذا العقد 

ويكون التزام المصرف في حالة االعتماد المستندي  ،1984

تجاه المستفيد وكل حامل  ومباشراً  غير القابل لإللغاء قطعياً 

حسن النية للورقة التجارية المسحوبة تنفيذاً للعقد الذي فتح 

االعتماد بسببه وال يجوز الغاء االعتماد المستندي البات او 

من  (277) فيه طبقاً للمادة تعديله اال باتفاق جميع ذوي الشأن

 .القانون المذكور

  تقرير الخبرة: -ثالثاً 

تم تكليف خبير قضائي مختص من قبل المحكمة مختص في 

العمليات المصرفية وتم االعتراض عليه من قبل احد 

خبراء من  اطراف الدعوى لذلك كلفت المحكمة ثالثة

( ديةالمستنالمختصين في العمليات المصرفية )االعتمادات 

من قبل البنك المركزي العراقي بناء  والذين تم ترشيحهم

ً للحكم على طلب وحيث  المحكمة والذي يصلح اعتماده سببا
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على ان مصرف المدعى عليه  وفق تقريرهماتفق الخبراء 

ملزم بتنفيذ االعتماد بشروطه دون النظر الى العقد االصلي 

كن الزام الذي تم انشاء االعتماد بمناسبته وبأنه ال يم

 المصرف بتنفيذ التزام عن اعتماد مستندي لم يكن صادراً 

منه وان مجرد الموافقة على تعديل بنود االعتماد حسب 

رسالة المصرف العراقي للتجارة الموجهة الى مكتب 

المؤرخة في  (TPI) التنسيق للمصرف العراقي للتجارة 

والخاصة بتعديل االعتماد يكون المراسل  15/5/2005

فان هذه الموافقة ال  (سة )مصرف بيروت والمستفيد شرك

تعد انشاء العتماد جديد مع تأييد شركة سكك حديد العراق 

على المصرف العراقي للتجارة بأن الطرف الثاني لعقدها هو 

وال يجوز للمصرف اطالق اي دفعة من المبلغ  (ث. أ)شركه 

المدعي اال بإشعار منها عليه وعلى كل ما تقدم تكون دعوى 

 ال سند لها من القانون.

 القرار: -رابعاً 

لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي المدير   

وتحمله المصاريف القضائية واتعاب  (س)المفوض للشركة 

محاماة وكالء المدعى عليه مبلغاً وقدره خمسمائة الف دينار 

وصدر الحكم وذلك باالعتماد على تقرير الخبراء الثالثة، 

( من قانون التجارة  277و  273ناداً الى احكام المواد )است

 159و  156/ثانيا( من قانون االثبات و)  140و 22و) 

( 63( من قانون المرافعات المدنية و ) 203و  185و  161

ً قابالً لالستئناف والتمييز  من قانون المحاماة حكماً حضوريا

  .2018/ 5/4وافهم علنا في 

 تم مالحظة ما يأتي: وفقاً للقرار اعاله

ان المحكمة تطلب خبراء من البنك المركزي العراقي  -1

وذلك للنظر في القضية موضع النزاع مما يدل على عدم 

توفر خبراء مختصين في الجانب المحاسبي ذات تأهيل 

علمي وعملي كفوء قادرين على العمل بمهارة وجودة 

 عالية يجعل من المحكمة معتمدة على تقريرهم.  

ان المحكمة اذا ما فعلت المحاسبة القضائية داخل البيئة  -2

العراقية فهي تعزز الخدمات القضائية بشخصية المحاسب 

القضائي بسبب امتالكه الخبرة المحاسبية بكافة الفروع 

باإلضافة الى معرفته بالقوانين اعاله )قانون التجارة ، 

 (.قانون االثبات ، قانون المرافعات المدنية....الخ

لذلك ومن خالل االجراءات العملية للبحث تم اثبات فرضية 

 البحث والتي مفادها :

يلعب مراقب الحسابات دوراً في البيئة العراقية لدعم 

الخدمات القضائية من خالل العمل بصفة خبير قضائي 

 مختص في الجانب المحاسبي )محاسب قضائي(.

 االستنتاجات والتوصيات -المحور الخامس

 االستنتاجات: -أ

وجود اهتمام واسع من قبل الباحثين واالكاديميين بمهنة  -1

المحاسبة القضائية وعلى مستوى عالمي، وهناك رغبات 

لتفعيلها بمختلف الدول لغرض مساعدة الجهات القانونية في 

النظر بالقضايا ذات العالقة المالية، وإيجاد الحلول المناسبة 

 بة عليها.لها، والحد من اآلثار المترت

البيئة العراقية بسبب  غياب دور المحاسبة القضائية في -2

عدم تبنيها من قبل المنظمات المهنية المحلية متمثلة بنقابة 

المحاسبين والمدققين العراقيين والجمعية العراقية للمحاسبين 

القانونيين ، مما أدى الى عدم وجود داعم لمهنة المحاسبة 

الصالحيات لممارسة اعمالهم ووفق القضائية إلعطائهم كافة 

 توصيات المنظمات الدولية الراعية للمهنة.

من خالل إجراء الدراسة التحليلية للتشريعات ذات  -3

 العالقة بالخبرة القضائية داخل البيئة العراقية تبين ما يأتي:

هناك جوانب قصور لدى المشرع العراقي فيما يخص   -أ 

الخبير القضائي والتركيز على التشريعات المنظمة لعمل 

اصدار تشريع  قانوني يسمح بتفعيل المحاسبة القضائية  

داخل البيئة العراقية ويعطي للمحاسب القضائي الصالحيات 

 لتنفيذ مهامه على اتم وجه إسوة بالدول المتقدمة.

هناك جوانب قصور في آلية اختيار الخبير القضائي  -ب

ان كان له خبرة مهنة وله وعدم اهتمام بالتحصيل العلمي 

باإلضافة الى تحجيم  ،انتماء الى نقابة او اتحاد معترف به

 دوره وعدم اعطاءه اي صالحية غير تقديم تقارير الخبرة.

ان القوانين المنظمة لعمل الخبراء القضائيين الحالية هي  -ج

غير متالئمة مع ما يتمتع به المحاسبين القضائيين في الدول 

ق ما توصي به المنظمات المهنية الراعية لمهنة المتقدمة ووف

 المحاسبة القضائية.

وجود تلكؤ في النظر بالقضايا ذات العالقة المختصة مما  -4

ادى الى عدم حسم تلك القضايا بسبب اختيار اشخاص غير 

مناسبين مما ادى الى ضعف في الخبرة القضائية وبالتالي 

 سبب ضعف في الجهات القانونية.

سم العديد من القضايا بسبب تعيين خبراء مختصين تم ح -5

في الجانب المحاسبي يمتلكون تأهيل علمي وعملي فكان لهم 

اثر ايجابي في حسم الدعاوى بشكل جيد من خالل عدم 

الطعن والدقة في اعداد التقارير وعدم اللجوء الى جهة 

اخرى ما ادى اختيار االشخاص المناسبين الى دعم  دور 

 ضائية داخل البيئة العراقية. الخبرة الق

 التوصيات: -ب

ضرورة اعطاء دور لمراقب الحسابات في تفعيل  -1

المحاسبة القضائية  من خالل العمل بصفة محاسب قضائي 

للنظر في الدعاوى ذات العالقة المحاسبية والتدقيقية لدى 

 المحاكم في البيئة العراقية. 

تسليط الضوء واالهتمام بالمحاسبة القضائية من قبل  -2

المنظمات المهنية المحلية متمثلة بنقابة المحاسبين والمدققين 

العراقية والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين ونقابة 

المحامين العراقية لتفعيل دورها وإمكانيتها في البيئة العراقية 

دة القضاة في لدعم الجانب القضائي من خالل مساع
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استيضاح المسائل المحاسبية  من جهة ودعم مهنة التدقيق 

 من جهة اخرى.

الحسابات في العمل  يمراقب تخويل الجهات القانونية -3

على شهادة المحاسب  بسبب حصولهبصفة محاسب قضائي 
 هو عضواً في نقابة، وولديه خبرة مهنية ،القانوني

 ،ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ،المحاسبين
ان و وعضواً في الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

مهنة المحاسبة القضائية إسوة  لمزاولةتعطيه الصالحيات 

بباقي الدول المتقدمة لالرتقاء بعدالة ونزاهة القضاء العراقي 

المحاسبية ولمواكبة التطورات  باإلجراءاتفما يخص النظر 

 المقدمة.لدول افي 

ينظم عمل المحاسب  مادة او تشريع قانونياصدار  -4

ً لتوصيات المنظماتداخل البيئة العراقية  القضائي  وفقا

الراعية لمهنة المحاسبة القضائية مع االخذ بمبدأ عدم  الدولية

وذلك االخرى العراقية  المبادئ والتشريعاتتعارضها مع 

لتعزيز دور  لحاليةلتالفي اوجه القصور في التشريعات ا

 الخبراء المختصين في الجانب المحاسبي.

 .  المصادر

 المصادر العربية:أوال: 

 ، المنضمات المهنية :القضايا -اوالً 

 . 1979( لسنة 107قانون االثبات العراقي رقم ) .1

( لسنة 163رقم )العراقي قانون الخبراء أمام القضاء  .2

1964 . 

تجارية( محكمة  /100/2017لقرار القضائي المرقم )ا .3

 البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في الكرخ.

/ تجارية( محكمة 134/2020لقرار القضائي المرقم )ا .4

 البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في الكرخ.

 .محكمة رئاسة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية  .5

 . (AICPA) المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين .6

 العربية:الكتب  -ثانياً 

آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون االثبات ، المكتبة  .1

مجمع المكتبة البغدادية  -بغداد شارع المتنبي  -القانونية 

  . 2018 -2017، طبعة 

 -عبدالكريم حمود الرويلي، الخبرة في المواد المدنية .2

كلية  -دراسة تحليلية مقارنة، جامعة قطر

 .2019القانون،

الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية محمد غالب  .3

دراسة مقارنة بين التشريعين االردني والكويتي، 

رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة 

الماجستير في القانون العام، في جامعة الشرق 

 . 2014االوسط ،

هادي التميمي، مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية  .4

، دار وائل للنشر،  2006الطبعة الثالثة  والعملية،

 االردن.    -عمان

    المواقع االلكترونية: -ثالثاً 

حسين المؤمن ، نظرية االثبات ،مجلس القضاء االعلى،  .1

https://www.hjc.iq/view.1570/. 

ن انواعها وطبيعتها في القانو–الخبرة القضائية  .2

، 2019العراقي، 

https://www.mohamah.net/law . 

، اجراءات الخبرة 2017عبد الرزاق احمد الشيبان،  .3

القضائية ودورها في االثبات، مجلة كلية القانون للعلوم 

 . (almerja.com)أهمية الخبرة أمام القضاءالقانونية

 المصادر االجنبية:ثانيا: 

First, books: 

1. Alvin A. Arens ،Randal J. Elder ،Mark S. 

Beasley ،Auditing And Assurance 

services ,sixteenth edition, Copyright © 

2017 by Pearson Education, Inc. or its 

affricates , Manufactured in the United 

States of America. 

2. Tommie Singleton, Aaron Singleton ,

Jack Bologna ,Robert Lindquist ,Fraud 

auditing and forensic accounting ,

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons 

2006 Third Edition ,Canada .  

second, periodicals and researches; 

1. Xianghua Hao, Analysis of the Necessity 

to Develop the Forensic Accounting in 

China, International Journal of Business 

and Management Vol. 5, No. 5; May 

2010. 

2. Yogi Prabowo Hendi,developing a 

blueprint for creating forensic 

accountants, Journal of Money 

Laundering Control, (2013), 

http://dx.doi.org/10.1108/JMLC-05-

2013-0017. 

third, Internet: 

1. Auditing • Course Materials, Articles, Notes 

(iedunote.com). 

2. Auditor Definition (investopedia.com). 

https://www.hjc.iq/view.1570/
https://www.mohamah.net/law
https://www.mohamah.net/law
https://almerja.com/reading.php?idm=83555
http://dx.doi.org/10.1108/JMLC-05-2013-0017
http://dx.doi.org/10.1108/JMLC-05-2013-0017
https://www.iedunote.com/auditing
https://www.iedunote.com/auditing
https://www.investopedia.com/terms/a/auditor.asp
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 "تقويم األداء المستدام للوحدة االقتصادية"
 

Evaluation of Sustainable Performance of Economic Unit
 

 

 

 المستخلــــــــص
 في تَقويّم األداء المستدام الالزمة البيئية واالجتماعية التكاليف بمعلومات تمام الوحدات االقتصاديةاإله في قلة البحث ُمشكلة تََجلت

البيئية  التكاليف بنظر االعتبار األخذ دون المنتجات انتاج في المستخدمة التكاليف بحصر عناصر تلَك الوحدات االقتصادية وإكتفاء

من  العديد في ذلكيؤثر  البيئية واالجتماعية التكاليف بمعلومات اإلهتمام أو قلة عدم وأن ،تكلفة المنتج تحديد في واالجتماعية

 للقيام بأنشطتها المهمة، من قبل الوحدات االقتصادية المتخذة االدارية اإلجراءات

في واالجتماعية  ةالبيئي دراسة وبيان مدى تأثير المحاسبة عن التكاليف إلى يهدف البحث معالجة هذه الُمشكلة فإن هذا ولغرض

البحث  الوحدة االقتصادية محل في الُمطبق المحاسبي النظامالتعرف على طبيعة  تقويم األداء المستدام للوحدة االقتصادية، وتم

أرض  شركة اختيار تم الفرضيات واختبار البحث أهداف تحقيق ولغرض، أرض العمارة لصناعة اإلسمنت شركة المتمثلة في

االستنتاجات ومن  جملة من إلى التوصل تَم للبحث، وقد محالا  قضاء العمارة -في محافظة ميسان الواقعةسمنت العمارة لصناعة اإل

عن التكاليف البيئية واالجتماعية كتكاليف منفصلة  واإلفصاح والتقييم القياس لم يتم إليها الباحث: تَوصل التي االستنتاجات أهم هذه

الوحدة  أن التكاليف البيئية واالجتماعية في التطبيقية سةاأتضَح من خالل الدر مالية، إذّ القوائم ال في عن التكاليف األخرى

ينعكس قرارات إدارية غير المالئمة، بالتالي ذلك يؤدي إلى اتخاذ  االقتصادية محل البحث تَكون مخفية ضمن التكاليف األخرى،

خالل التحليل اإلحصائي الستمارة االستبيان الوحدة االقتصادية. ومن المالية الخاصة ب القوائم والتقارير صحة علىذلك بشكل سلبي 

تبين أَن المحاسبة عن التكاليف البيئية واالجتماعية تؤثر إيجاباا على رفع مستوى االنتاج والمبيعات ورفع مستوى السالمة المهنية 

تصادية، فضالا عن تأثيرها اإليجابي في تقويم األداء للعاملين، وكذلك على االنخفاض أو الحد من المخاطر البيئية في الوحدة االق

 المستدام للوحدة االقتصادية محل البحث.

 

 المحاسبة البيئية، التكاليف البيئية واالجتماعية، األداء المستدام. :المفتاحية الكلمات

 

Abstract 
 The problem of research has been reflected in the absence of interest of economic units in 

information on environmental and social costs needed to measure maintainable performance and in 

the fact that those economic units simply account for the elements of costs used in the production of 

products without considering the environmental and social costs in determining the cost of the 

product for the purpose of addressing this problem, this research is aimed at studying and indicating 

the impact of environmental and social cost accounting on the sustainable functioning of the 

economic unit. The nature of the accounting system applied in the economic unit in question is 

identified as the Ground of Architecture Cement Manufacturing Company, for the purpose of 

achieving the objectives of research and hypothesis testing, the Land of Architecture Cement 

Manufacturing Company, located in Misan governorate, has been selected environmental and social 

costs have not been measured, assessed and revealed as costs distinctly from other costs in the 

balance sheets, as it has been shown through the applied study that the environmental and social 

costs of the economic unit in question are hidden among other costs, leading to unsuitable 

management decisions, and thus negatively affecting the validity of the financial lists and reports of 

the economic unit. Through the statistical investigation of the questionnaire form, it was found that 
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environmental and social cost accounting had a positive impact on raising the level of production, 

sales and occupational safety of workers, as well as on the reduction or decrease of environmental 

risks in the economic unit, as well as its positive impact on the valuation of the maintainable 

performance of the economic unit in question. 

 

key words: environmental and social costs, sustainable performance: 

 

 ـــــــــةالمقدمــــــ
 التنمية األداء، فَقيام النظر بمفهوم إعادة في االقتصادية للوحدات االجتماعية والمسؤولية المستدامة التنمية أفكار ظهور لقد أسهم

المالية والبيئية  األهداف تحقيق في ةاألبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعي بين التوازن مبدأ بالعمل على َخلق المستدامة

إذ أن تَقويِم األداء الُمستدام هو عملية ُمستمرة فيِه تلك الوحدة،  تَنشطُ  والمكان الذي االقتصادية الوحدة بين التي تَربط جتماعيةواال

ضمْن إطار العملية االدارية الشاملة في الوحدة االقتصادية، ونتيجةا لزيادة إهتمام ادارات الوحدات االقتصادية في الَزمْن الحاضر 

البيئية  التشغيلية والمالية ولكّون تلك المؤشرات تتصف بدقة أكبر وإمكانية التنبؤ من خاللها بالوضع البيئية والبشرية اتبالمؤشر

 بناءا على ماالمالي والتشغيلي بالمستقبل وشموليتها ووصفها الدقيق لجميع االنشطة التي تقوم بها الوحدات االقتصادية. ووالبشرية و

 القياس كان إذا فيما وبيان في الوحدة االقتصادية على تقويم أدائها المستدام، المحاسبي النظام قدرة َمدى ةسراالد هتَقدم تَناولْت هذ

للوحدة االقتصادية  تَقويِم األداء الُمستدام في سيؤثر المالية القوائم والتقارير التكاليف وإظهارها في والتقييم واإلفصاح عن هذه

 ة محاور،أربع سة علىرااتخاذ القرارات، لغرض الوصول الى ذلك قام الباحث بتقسيم الد في ئمةأكثر موضوعية ومال وجعلها

 .البحث بموضوع المتعلقة عليها الباحث نظر َوقعَ  التي الدراسات السابقة بعض وَعرضْ  المنهجي اإلطار نْ مِ  المحور األول يَتَكّونْ 

، أما المحور الثالث تضمن الجانب تقويم األداء المستدام للوحدة االقتصاديةفي  للبحث نظريةال تضمن الجانيالمحور الثاني أما 

 .العملي للبحث، أما المحور الرابع تضمن أهم االستنتاجات والتوصيات
 

 .البحث والدراسات السابقة المحور األول: منهجية
 -البحث:  أوالً: منهجية

م اإلهتما في قلة البحث ُمشكلة تََجلت :البحث مشكلة -1

 البيئية واالجتماعية التكاليف بمعلومات الوحدات االقتصادية

 بمعلومات اإلهتمام وأن عدم لتقويم األداء المستدام، الالزمة

من  العديد في ذلكيؤثر  البيئية واالجتماعية التكاليف

 من قبل الوحدات االقتصادية المتخذة االدارية اإلجراءات

 العمود الفقري هي وماتالمعل وتُعد للقيام بأنشطتها المهمة،

 رك أثر في تقويمألتخاد القرارات التي تؤدي بدورها الى تَ 

 مشكلة صياغة مكنويَ  ،األداء المستدام للوحدات االقتصادية

 البيئية المحاسبة عن التكاليف تؤثر هل :تاليكال البحث

  ؟تقويم األداء المستدام للوحدة االقتصادية في واالجتماعية

يأتي هذا البحث مكمالا للسيرة العلمية في  أهداف البحث: -2

 مجال البحث العلمي وإستناداا الى  مشكلة البحث واألسباب

  -:  التي دعت إلى إجراءه يمكن تحديد األهداف بالتالي

التعرف على مفهوم األداء وكذلك توضيح االستدامة  -آ

األداء  تقويم خاللها من يتم التي المؤشرات أهم إلى والتوصل

 البحثمحل  ستدام للوحدة االقتصاديةالم

 في المستدام ألداءل يحدث أن الممكن الذي مناألثر بيان  -ب

 البحث نتيجة المحاسبة عن التكاليفمحل الوحدة االقتصادية 

  البيئية واالجتماعية

تم على ضوء ُمشكلة وأهداف البحث، البحث:  فرضيات -3

 :وضع الفروض الالزمة للبحث

في واالجتماعية  البيئية بة عن التكاليفر المحاستأث هل-

 البحث.محل  تقويم األداء المستدام للوحدة االقتصادية

 يقدمها التي المنفعة البحث من أهمية تَْنبع أهمية البحث: - 4 

واالجتماعية،  االقتصادية البيئة في الحقيقية المشاكل حل في

 التي وجه الخصوص علىراقية العالدراسات  من قلة وكذلك

 البيئيةتأثير المحاسبة عن التكاليف موضوع  تناولت

 لذااألداء المستدام للوحدة االقتصادية،  في تقويم واالجتماعية

ا  اسهاماا  البحث يعتبر  النوع بهذا العلمية رفد المكتبة في علميا

 المحاسبة لمعرفة البحث إضافة يُعد إذ الدراسات، من

 ويساعد ،خاصة بصورة التكاليف ولتخصص عامة بصورة

 في أخذ واالجتماعية البيئية التكاليف مجال الذين يدرسون في

 باإلطار  وإمدادهم الدراسة عن و تكوين خلفيةعامة  نظرة

األداء  ومفهوم واالجتماعية البيئية عن التكاليف النظري

 المستدام للوحدة االقتصادية،

 القطاع إستهداف تَمَ تطبيقه:  ومحل البحث مجتمع -5

 المختصة الصناعية االقتصادية بالوحدات المتمثل الصناعي

 القطاع هذا ألهمية للبحث، وذلك بصناعة اإلسمنت كمجتمع

 على الهائلة عْن تأثيراته فضالا  للبلد، االقتصادية التنمية في

الوحدات  تلك تلقيه ما خالل من االنسان وصحة البيئة

 ةالبيئ على مختلفة تؤثرُ  صناعية مخلفات من االقتصادية

 القطاع هذا حجم لكبر اا ونظر وعناصرها، مكوناتها بمختلف

 أختيار تمَ  البحث، هذا تغطيتهُ خالل وصعوبةهُ شركات وتعدد

 أرض العمارة لصناعة اإلسمنت والمقاوالت العامة شركة

 .للبحث محالا 

 -البحث:  حدود -6

أرض  شركة في المكانية الحدود تَتَمثلُ  :المكانية الحدود -آ

في  الواقعة لصناعة اإلسمنت والمقاوالت العامةالعمارة 

 قضاء العمارة. -محافظة ميسان 
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 المالية البياناتعلى تم اإلعتماد  :الزمانية الحدود -ب

لصناعة اإلسمنت  العمارة أرض لشركة العائدة والكشوفات

فقط نظراا لحداثة تأسيس  (2020لسنة ) والمقاوالت العامة

 .المشروع

 -بقة: ثانياً: دراسات سا

،(2017)بشرى ونادية ،دراسة  – 1
"

 متقويم األداء المستدا

المتوازنة العالمات باستعمال بطاقة االقتصادية للوحدات
 " 

 العالمات األشمل لبطاقة المفهوم تحديدلحيث هدفت 

األداء  تقويم في تحتويها التي الجوانب ودور المتوازنة

 من ةمجموع االقتصادية، واقتراح للوحداتم المستدا

 للوحدات المستدام األداء لتقويم الالزمة المؤشرات

 أبعاد لتعزيز ظل الجوانب الداعمة يف المحلية االقتصادية

 في االقتصادية الوحدة دور أنواستنتجت المستدامة،  التنمية

 بتحسين خالل إلتزامها من المستدامة يتعّزز تحقيق التنمية

 والبيئية اديةاالقتص المجاالت في أدائها وتطوير مستوى

 واالجتماعية.

( 2016)على ، دراسة -2
"

 في البيئية التكاليف مساهمة

الصناعية للمؤسسة البيئي األداء تحسين
"
 مدى معرفة 

 للوحدات البيئي األداء تَحِسيّن في البيئية التكاليف مساهمة

 دمج مساهمة مدى معرفة وكذلك الجزائرية، االقتصادية

 أدائها تحسين في الصناعية اتالوحد في البيئية التكاليف

 محل االقتصادية الوحدات اهتمام عدمواستنتجت ، البيئي

 البيئية، بالقضايا متخصصة تهتم إدارات بتكوين الدراسة

 بالبيئة خاصة تَجد مصلحة أغلب هذه الوحدات ال أن حيث

 ،) اإلسمنت لصناعة الفارج (الدراسة بأستثناء الوحدة محل

 إنتاج عملية على يساعد محاسبي نظام وجود عدموكذلك 

 البيئية. بالتكاليف المتعلقة الالزمة البيانات

،2015: مهاوات دراسة -3
"

 للتكاليف المحاسبي القياس

 األداء المالية لتحسين القوائم في عنها واإلفصاح البيئية

البيئي
"
 اإلدراك أهمية بين أرتباط التي هدفت إليجاد عالقة 

 عن المحاسبي واإلفصاح ياسالق بوجوب المسؤولين لدى

، االقتصادية للوحدات البيئي األداء البيئية وتحسين التكاليف

 من تحد التي والمعوقات التخوفات بين عالقة وجودوكذلك 

 التكاليف عن المحاسبي واإلفصاح القياس عملية تطبيق تبني

 االقتصادية، للوحدات البيئي األداء وتحسين البيئية

ار لقرارات مستخدمي المعلومات وجود اآلثواستنتجت 

المحاسبية فيما يتعلق بالتكاليف البيئية في تَحِسيّن جودة 

    المعلومات المحاسبية.

 Environmental Accounting)دراسة  -5

protection Agency EPA, 2000)
""

 
"

المشروع 

البيئي: تعزيز سلسلة التوريد مع تكلفة معلومات األداء 

البيئية
"

 حماية البيئة في لجنة ة التي أجرتهاوهي الدراس. 

 برنامج تدعيم هو والهدف منها األمريكية المتحدة الواليات

 عمل خطة وضع من خالل(. EPAال ) البيئية للمحاسبة

 واخذها البيئية التكاليف إطار تحديد واجبها البيئية للمحاسبة

 أغلب القرار، أن نظر االعتبار عند القيام بعمليات صنع في

 تقوم وال البيئية التكاليف ات االقتصادية تُخفيالوحد

على اتخاذ القرارات  يؤثر ذلكوحسابها  أو بمعالجتها

 نظيفةالالبيئة  في العمل المختلفة، وأنالرشيدة اإلدارية 

 وأن الطويل، المدى وخاصةا على تأثير كبير سيؤدي الى

 صورة وتقديم المنتجات جودة تطوير إلى سيؤدي ذلك

 عملية في يساعد مما تكاليف اإلنتاج، عن لةوعاد واضحة

 .األداء وتقييم التسعير

المحور الثاني: دراسة نظرية في تقويم األداء المستدام 

 .للوحدة االقتصادية

 -أوالً: األداء: 

 جوهري بالنسبةهم وم األداء يُعتبر مفهوم :ماهية األداء -1

 اهرةالظ أن يَكون وأوشكَ  عام، بشكل االقتصادية للوحدات

 المعرفة ومجاالت فروع لكافة الرئيسي والعنصر الشاملة

 مع تَجدد ُمتَجددة وَمضامينهُ  واسع مفهوم وهو اإلدارية،

 الوحدة وجود حوله يتمركز والذي .مكوناته وتغّير

 وتحقيق تطورها ألنهُ يُساعد في عدمه من االقتصادية

 .أغراضها

 المستدامة يةالتنم أفكار ظهور لقد أسهم :األداء مفهوم -2

النظر  إعادة في االقتصادية للوحدات االجتماعية والمسؤولية

 مبدأ بالعمل على َخلق المستدامة التنمية األداء، فَقيام بمفهوم

األبعاد االقتصادية واألبعاد البيئية واألبعاد  بين التوازن

المالية واألهداف البيئية  األهداف تحقيق في ةاالجتماعي

 والمكان الذي االقتصادية الوحدة بين تَربط التي واالجتماعية

 تَركيب في الرئيسية البنية يُعد فاألداء فيِه تلك الوحدة. تَنشطُ 

 الوحدة الذي تَتَطور بهِ  العنصر وهو االقتصادية الوحدات

 بنصيب األداء مفهوم يحظىلك لذ تَنتكس، أو االقتصادية

 تالدراسا في والتحليل والتَخصيص اإلهتمام من كبير

 .البشرية بالموارد الُمرتبطة المواضيع وخاصة اإلدارية

 وتنوع تعدد من األداء ناتج مفهوم َحول اختالف وهنالك

في قياس  االقتصادية تُتَبعها الوحدات التي والمقاييس المعايير

 المفاهيم فإن هذه من تنوع وتعدد وبالرغم األداء، وتقويم

 النجاح خالل من ألداءا عن عظم الُكتاب والباحثون يُعَبرونمُ 

حيث  .األهداف تحقيق في االقتصادية الوحدة تحرزهُ  الذي

 االقتصادية الوحدة استغالل لكيفية انعكاس بأنهُ  األداء ُعرف

 التي طريقة األمثلبال واستخدامها والبشرية المادية للموارد

 (.128: 2018أهدافها )العلجة، إنجاز على قادرة تَجعلها

تمام من قبل اإلوتَحقق القيمة  بأنهُ درجة األداء وكما ُعرف

لزبائنها وألصحاب المصالح على نطاق  االقتصادية الوحدة

 عمل أي األداء بأنهُ  . وُعرف(Daft,2012 :67) واسع

بأي  المحيط الذي يغير التصرف وخاصة نتيجة إلى يؤدي

 األداء وكما ُعرف(. 9: 2012األشكال )بوبرطخ،  من شكل

يُبين  وهو الفرد لوظيفة المكونة المهام زإنجا بأنهُ درجة

الوظيفة  متطلبات الفرد بها أو يُشبع يُحقق التي الكيفية

 محصلة بأنهُ  ُعرَف األداء (. وكما215: 1999 )راوية،

 وتوجهها مواردها استغالل في االقتصادية الوحدة أمكانية

لكيفية  هو انعكاس فاألداء المطلوبة، األهداف إنجاز نحو

 ديةلية والماالما لمواردها االقتصادية ل الوحدةاستغال

 إنجاز على قادرة الذي يجعلها بالشكل واستغاللها والبشرية،

 (3: 2010عريوة، أهدافها )
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 مفهوم بأن تعاريف يمكننا القولال ما َسبق من خالل من 

 الوحدة جميع األساليب المتبعة التي تَجعل يشمل األداء

االقتصادية والبيئية أهدافها  قتحقي قادرة على االقتصادية

 أقصى حد من على الحصول من خاللواالجتماعية 

  .المدخالت ضمان أدنى مع ئةناشال المخرجات

 المقدرة في =لألداء إذ أن األداء  رياضي وهنالك نموذج

 البيئة × لعملل الميل × العمل

 العمل            لمقدرة فيا                              

 المهارة   ×المعرفة

لعمل                  ل الميل            األداء           

 المواقف   ×التوجهات

البيئة ×الخارجية   البيئة                                       

يَتبين لنا بأن    (.11: 2009البيئة الداخلية )جبين،× المباشرة

ثلة بالمعرفة والمهارة األداء هو القدرة على العمل المتم

فضالا عن الميل أو الرغبة في العمل المتمثلة بتوجهات 

األفراد نحو العمل وكذلك موقفهم حيال ذلك أضافةا الى البيئة 

المناسبة للقيام بأداء جيد يساعد الوحدة االقتصادية على 

 تحقيق أهدافها المرجوة.

في  بيراهتمت الوحدات االقتصادية بشكل ك أهمية األداء: -3

األبعاد أساسية  خالل األهمية من هذه مناقشة مكنيُ األداء، إذ 

  (121: 2018التالية: )جريبي،

 إلدارة المحور األساس األداء يُعد أن البُعد النظري: -آ

 اإلدارية تتضمن كافة المنطلقات حيث ،االقتصادية الوحدة

 يتضمن باألداء تتخصص ودالالت مضامين ومحتويات على

 .الوحدة االقتصاديةإدارة  قبل لألساليب المعتمدة من اختباراا 

 استخدام خالل من تظهر أهمية األداء أن :البُعد التجريبي -ب

 المستدام والبحوث في اإلدارة لتقويم األداء الدراسات معظم

 .عنها الناتجة العلميات واختبار القتصاديةللوحدة ا

 حجم خالل من أهمية األداء تظهر أن :البُعد اإلداري -ت

إدارات الوحدات  من قبل والمتميز الكبير الحرص

 هذه في تحدث التي والتغييرات ونتائجها باألداء القتصاديةا

اليوم  الوحدات تواجه األداء نتائج على تعويالا الوحدات 

بيئة  ظل في تعمل كبيرة وعديدة، فهي تحدياتصعوبات و

 تَقلبوال بالتذبذب تَتَصف أو غير مستقرة مستتبة غير

(. وفي منظور 36:2005االنتظام )إبراهيم،  وعدم السريعين

آخر تَتَلخص أهمية األداء باعتباره أداة إرشادية بالنسبة 

للوحدات االقتصادية لغرض تحقيق أهدافها، فاألداء يُعد أداةا 

ا  لمعرفة وتحديد وضع الوحدة االقتصادية، ويستخدم أيضا

يق األهداف، وكذلك تحديد كأداة لمعرفة الخلل الواقع عند تحق

الوسائل الخاصة بتطوير العاملين ودفعهم نحو تطوير 

 ذواتهم.

يمكن تلخيص خصائص األداء إذّ  :خصائص األداء-4

 (. 490:2007التالي:)إدريس والغالبي،ب

يَعد األداء القاسم الُمشترك لكل المجهودات التي تَبذلها  -1 

 والعاملين.  القتصاديةإدارة الوحدة ا

 يُساعد األداء على تَفسير النتائج وتكميلها. - ٢

وحساب  القتصاديةيُعتبر األداء أداة لقياس نتائج الوحدة ا -٣

 األرباح أو الخسائر

المطلوبة من قبل األهداف  يُساعد األداء على تحقيق-4

 ، كاألهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعيةالوحدات

 من موقع كل أداء قياس الخطأ يُعتبر من :األداء مؤشرات -5

 ولكن من ،لألداء واحداا  مؤشراا  علىاا اعتماد المسؤولية مواقع

 مساندة بمؤشرات لألداء األساسية المؤشرات إسناد األحسن

      (11 :2009مثل: )جبين،

 ضد المسجلة القانونية المخالفاتمثل  :البيئية المؤشرات -آ

فوعة ضدها المر القضائية والدعاوى القتصاديةالوحدة ا

 .القتصاديةبالوحدة ا المحيطة الجهات وموقف

موظف  لكل التدرب ساعات مثل :البشرية المؤشرات -ب

 التعيين. إلى للوظائف طلبات التقديم ونسبة

المبيعات  اإليرادات ونمومثل  المالية: المؤشرات -ت

 السيولة. ومعدل

 إلى المشغلة الطاقة نسبةمثل  التشغيلية: المؤشرات -ث

 الجودة. مستوىو المعطلة طاقةال

 اقتصاديةوحدة  ألي الرئيسي الهدف أنمحددات األداء: -6

باألداء  يَتَحققالهدف  اوهذ انتاجها، زيادة وتطوير هو

 هو األداء أن يَعتبر من فهناك للمستخدمين، األحسن واألمثل

 .والمهام الجهد والقدراتك لجهود األفراد الصافية النتيجة

من المحددات  كل بين المتداخلة العالقة يجةنت هو فاألداء

 التحُمل حجم وهو :الجهد -آ (.10:2012، التالي )بوبرطخ

 على الطاقة ناتجة هذه وتكون إلنجاز عمله، الفرد يبذله الذي

 فيه تؤثر حوافز

 ليؤدي الفرد تَدفع التي القوة هي محدداا، فالحوافز جهداا  ليبذل

 بواجبات للقيام والرغبة اعاالندف عمله، أي بمعنى أنها قوة

 يَبذله الفرد الذي الجهد مستوى في القوة تَنعكس وهذه العمل،

 األداء. في واستمراره ومثابرته

 إذ وفطرية، مكتسبة فمنها القدرة صنفان وهي القدرة: -ب 

 القدرة المكتسبة تكوين في دوراا كبيراا  والزمن البيئة تلعب

 من خالل تكونوطورها على القدرة الفطرية بت مؤشراا  وهي

في  تتمثل عقلية فهي قدرة فطريةال أما القدرة والتدرب، التعلم

 في القدرات تتجلى عقلية غير وقدرة ونباهته الفرد ذكاء

      الجسم. كبنية البدنية

 وتنظيم تعمل على اختيار ذهنية عملية وهو :اإلدراك -ت 

 اللتأتي من خ المعلومات التي وتفسير تغيير أو وتبديل

 والمعايير. التأثيرات حسب وذلك الحواس



 2022,كانون الثاني                                              (                 1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

71 

 لمسؤولياتاو يرتبط بالواجبات ما وهي كل :الوظيفة -ث

 إضافات من من الموظف تنتظره وما الوظيفة، تتضمنها التي

 والجسمية. العملية لقدراته وإمكانيته الوظيفة نظراا  هذه في

 كل : وهيالقتصاديةا للوحدةالداخلية  التنظيمية البنية -ج

تساهم في  تنظيمات من القتصاديةا الوحدة في يتوافر ما

 اآلالت من القتصاديةا الوحدة في وتنظيم العمل تسهل

                المدراء. جانب من التنظيم اإلداري وأساليب

 أن المحيط :القتصاديةا للوحدةالخارجي  المحيط -ح

 ةالوحد في الفرد أداء على يكون ذات تأثير للوحدة الخارجي

 الوحدات في تدفع التي فمثالا الرواتب القتصادية،ا

 - 7      (.121: 2018جريبي، ) األخرى القتصاديةا

هناك العديد من العوامل  العوامل البيئية المؤثرة على األداء:

تكون خارجة عن نطاق  التي تؤثر على األداء فالبعض منها

، وعلى السيطرة والتي يُمكن أن تؤثر على مستوى أداء الفرد

الرغم من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار اآل أنها 

يُلزم أن تؤخذ في نظر االعتبار ألنها حقيقية ومتواجدة 

بالفعل، والشكل التالي يوضح العوامل البيئية التي قد تؤثر 

 (211: 2011على األداء )محمد ،

. 
 

 
 

 

 

 

 

 اء( العوامل البيئية التي تؤثر على األد7الشكل )

 .212: 2011للطبع والنشر والتوزيع، الجامعية مستقبلية، القاهرة، الدار رؤية البشرية، الموارد إدارة راوية، المصدر: محمد،

 

 -: االستدامة ثانياً:

 االستدامة على أنها ستدامةالابيَقصد  مفهوم االستدامة: -1

وذلك  الوحدة االقتصادية في المساهمين قيمة تُزيد من التي

األنشطة  عن الناتجة المخاطر وإدارة الفرص تَبَني خاللمن 

واالقتصادية ويجب على الوحدة  واالجتماعية البيئية

 نتيجة المجتمعو االعتبار البيئة في نظر تأخذ أن االقتصادية

على  ديمومتها واستمرارها لغرض تمارسها األنشطة التي

 ففي العصر .(Bartels et al, 2016:24)المدى البعيد 

بالتعويل أو  ُمطالبة االقتصاديةة الوحد الحديث أصبحت

صياغة أهدافها ما تقوم باالستدامة عند مفهوم على االعتماد

 رؤية التي لديها االقتصادية ورؤيتها، حيث أن الوحدات

البيئة التي  في األنشطة تََحُسن في مستدامة َستُساهم تجارية

 ية المجتمع،وكذلك تنم القتصاديةا تعمل بها تلك الوحدات

األخذ بنظر  يجب األنشطة تلك على المحافظة ولغرض

ا، حيث أنَ  البيئيّة االعتبار العوامل البيئيّة  التكاليف إدارة أيضا

 التكاليف بنود تُعد أحد واإلفصاح عنها وقياسها وتقييمها

 بالنسبةكبيرة  أهمية لها التي االستدامة مجال في األساسية

 قرن منالعقود األخيرة  أن في حيث للوحدات االقتصادية،

 النمو ومفاهيموغايات  أهداف مع الصراع بدأ العشرين

 النمو أن   المعروف منو، البيئيّة واالستدامة االقتصادي

لتَضمن  ذاتها حد في كافية لم تكون والتنمية االقتصادي

 عن الناتجة نتيجة المشاكل واآلثار البيئيّة للمجتمع الرفاهية

 القتصاديةارسها تلك الوحدات اأنشطة التي تم

86):.(Duman et al, 2013  

تُعتَبر التنمية المستدامة صنفاا  :المستدامة التنمية مفهوم -2

جديداا من أصناف التنمية، التي تسعى الى تحقيق االنسجام 

بين أهداف التنمية االقتصادية، والمتطلبات البيئية كشرط 

 2011)العايب، لتطورها ولتحقيق نموها وضمان بقاؤها

(. كذلك يُمكن اعتبار التنمية المستدامة مسألة إنسانية 11:

وأخالقية قبل أن تاكون مسألة بيئية واجتماعية واقتصادية 

لكونها مسألة مصيرية تَتَحكم في مصير األجيال المقبلة وهو 

شرط االستدامة، فبرامج التنمية التي أساسها هو استنزاف 

تفكير في الرصد الطبيعي لغرض الموارد واالموال دون ال

تحقيق المكاسب المادية دون التفكير في مصير األجيال 

المقبلة، تكون برامج تنمية رأسمالية وال تنتمي لبرامج التنمية 

وكذلك يُعَدُ َمفهوم  (.183: 2014 طيبي، المستدامة )قابوسة،

التنمية المستدامة من أكثر المفاهيم تجددا وحيوية وشمولية 

ق بفكرة التقدم، ويشتمل التغيير والتطور من ظرف الى ويتعل

أخرى ومن حالة الى أخرى، ويعتبر النمو االقتصادي 

ركيزته األساسية فكل من التنمية والنمو االقتصادي يَشترط 

أحدهما على اآلخر فالتنمية عملية تحول نوعي لما هو قائم 

ا )حامد،  ا أو اجتماعيا ا أو اقتصاديا : 2007سواء كان بيئيا

ا بعد قمة األرض المنعقدة 21 (. وأصبح هذا المفهوم واضحا

وأهم ما دعى إليه دور التعلم  1992في ريو دي جانيرو عام 

 2006:9في الحد من االنتكاس أو التدهور البيئي )

Huckle, et al,لي يوضح مفهوم التنمية (. والشكل التا

المستدامة

 

 

 األحوال المادية

 االضاءة

 اءالضوض

 ترتيب اآلالت

 درجة الحرارة

 التعليم

 اإلشراف، تدريب

 السياسات

 المجهودات األداء

 القدرات
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 دامة( مفهوم التنمية المست8الشكل )

Source: HEPS, (2003), “Accounting for Sustainability, Guidance for Higher Education 

Institutions”, November 2003, Forum for the Future, 227a City Road, London, EC1V 1JT, 

p:10. 
مما سبق يَتضح بأن التنمية المستدامة هي إمكانية  

استمرار القدرة على ومتها والوحدات االقتصادية على ديم

وجودها ككيان وممارسة أنشطتها المختلفة، فهي مجموعة 

من األهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية المدمجة التي 

تُحقق أقصى ما يُمكن تحقيقه من الرفاهية البشرية للجيل 

 الحاضر واألجيال في المستقبل.

تنمية أن المقصود بال تعريف التنمية المستدامة: -3

المستدامة هو تزويد األفراد بالمعرفة والتوجهات الالزمة 

وكذلك تكييف الفرد على عادات نافعة، فالمعرفة والخبرة 

ا فال بد أن يتكيف األفراد على عادات  وحدها ال تُجزي نفعا

تتعلق بالحماية والمحافظة على موارد وأصول وأموال 

ا الموارد غير ال القتصاديةالوحدات ا متجددة وخصوصا

وحسن توظيف الدخل والتفكير في مستقبل األجيال المقبلة 

كما تُعتَبر التنمية المستدامة بأنها  (.21: 2010)الطويل،

التوازن واالعتدال بين متطلبات الحاضر والمستقبل وذلك 

من خالل الدراسات الفعلية الحقيقية للحاجات الراهنة للجيل 

المحتملة لألجيال  الحالي والدراسات استشرافية للحاجات

القادمة وهي العدل في تقسيم واستنزاف الموارد ما بين 

 (.34: 2015الجيل الحالي والجيل القادم )أبو مساعد، 

وُعرفت التنمية المستدامة بأنها تلك التنمية التي تستعمل 

زافها أو تدميرها الموارد الطبيعية من غير أن تسمح باستن

ا أو كليا أما  Gies D & Kutzmark,1997:2)) جزئيا

 بأنها تقضي المستدامة فتعرف التنمية المتحدة المملكة حكومة

 والعالم كافة، المتحدة المملكة في أهداف أو غايات، أربعة

 يَعترف الذي االجتماعي للبيئة، والتقدم الفعالة وهي الحماية

الطبيعية،  للموارد األمثل واالستخدام ،الجميع بحاجات

االقتصادي  النمو من ومستقرة عالية ةدرج على والمحافظة

(HEPS, 2003 :7). 

المهمة التي من الُممكن  واآلثار اإليجابية ولعل من العوامل

 مبادئ االقتصاديةما تعتمد أو تتبنى الوحدات عند أن تُحَدث

 ,Bartels et al) :والتي تتمثل بالتالي االستدامة

2016:24)  

 ألنشطتهاالوحدة  ممارسة عن الناتجة المخاطر تقليص -آ

 لتعامالتها. االستثمارية وتزويد الفرص

 واستمرارية عمل ديمومة على والحفاظ األرباح تحقيق -ب

 .االقتصادية الوحدة

 الترشيد خالل من وذلك التشغيلية األنشطة كفاءة تَحُسين -ت

 في وكذلك الزيادة ،التكاليف وتخفيض الموارد استنزاف في

 .االقتصادية الوحدة في العاملة القوى إرضاء

 خالل من وذلك االقتصادية للوحدة التنافسية الحالة تدعيم -ث

 قابلية التجارية، وكذلك تقوية وعالمتها سمعتها تَحسين

 البعيد. للمدى التخطيط علىالوحدة 

 وتَحسن الذاتي االكتفاء الى وصول المجتمع على تساعد -ج

 .المعيشة مستوى

 يمكن المستدامة فكرة التنمية :المستدامة التنمية أبعاد -4

 تتمثل بالبعد رؤوسهُ و مثلث الشكل بسيط بنموذج هاحصر

هذا  االجتماعي، ويدعى والبعد االقتصادي والبعد البيئي

(. HEPS ،(2003:15الثالثة  بنموذج األبعاد النموذج

 .والشكل التالي يوضح ذلك النموذج

 

 

 

 

 المستدامة ( أبعاد التنمية9الشكل )

Source: HEPS, (2003), “Accounting for 

Sustainability, Guidance for Higher Education 

Institutions” November 2003, Forum for the 

Future, 227a City Road, London, EC1V 1JT, 

p:15.  

( أعاله تَبين أن هنالك أبعاد رئيسية 9من خالل الشكل )

بيئة، والعالقات الفردية مهمه تُساعد على حماية وسالمة ال

والجماعية والمؤسساتية في المجتمع وما تقدمه لإلسهام 

في بناء المستقبل، وكذلك حماية حقوق األجيال القادمة عن 

طريق االستخدام األمثل للموارد والتي من خاللها تتحقق 

 التنمية المستدامة للوحدات االقتصادية. 

 للتنمية الثالث عاداألب وضح بالتفصيلَسن سبق ما خالل ومن

 & Science ،(22:2013)بدوي، البلتاجي،  المستدامة

Media ,1995 :343).) 

 البشري التقدم مسار التنمية  االستمرار على القدرة االستدامة

 االستمرار على القدرة معَ  البشري التقدم مسار المستدامة التنمية

 البيئة

 المجتمع االقتصاد
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على  هذا البُعدحيث يُركز  المستدامة: للتنمية البيئي البُعد -آ

للموارد  االستخدام األمثل من خالل البيئية سالمةوالالحماية 

 تماماإله يَستَلزم وهذا اإلنسان، لمصلح وتسخيرها الطبيعية

الحيوان والنبات، واألنسان  يتضمن الذي البيولوجي تنوعبال

 والكامنة المكتشفة والموارد بالثروات وكذلك اإلهتمام

اآلثار  للتجدد، وكذلك القابلة ومصادرها المتنوعةبأشكالها 

 الماء والهواء مكوناتها بكافة البيئة لها تتعرض التي البيئية

 واألرض.

هذا حيث يُركز  المستدامة: تنميةلل االجتماعي البُعد -ب

والجماعية  الفردية والعالقات البشرية الُمكونات على البُعد

 ضغوط من تمارسه وما جهود من به تُسهم وما والمؤسساتية

 الحكم الرشيد والسياسية وتتضمن االقتصادية األنظمة على

 بين التجاوب ومدى السياساتونهج القواعد  في والمتمثل

 الخاص والقطاع المتمثلة بالحكومة ئيسةالر القطاعات

 طاقاتهم وتعبئة األفراد المدني، وكذلك توعية والمجتمع

 إلقامة الشراكةو المستقبل، وكذلك االندماج بناء في لإلسهام

 مسؤولياته. في والمتضامن أهدافه في المتحد المجتمع

 تزايد اإلهتمام لقد : المستدامة للتنمية االقتصادي البُعد -ت

 األعوام األخيرة خالل المستدامة االقتصادية التنمية فهومبم

 التنمية مفهوماإلهتمام ب جانب الى الوحدات قبل من

الكبير في  االقتصادي نظراا لألثر والبيئية االجتماعية

 وخاصةا  المتصاعد االقتصادي للنمو ونتيجةا  البيئةوالمجتمع 

  ثاتواالنبعا ذات األثر البيئي الصناعية الوحدات في

البيئة،  على سالبال هاثرأل ونظراا  ا،الناتجة عنهوالمخلفات 

الهواء واألرض والماء  ملوثات بسبب شديد قَلُق الناسَ  باتَ 

 تلك من يَستَلزم وبذلك ،الطبيعية الموارد استهالك إلى إضافة  

وحماية البيئة  االقتصادي آثار النمو من الحد الوحدات

من  المقبلة األجيال حقوق وكذلك حماية عليها ةوالمحافظ

أو مقومات الحماية والمتمثلة باالستقرار  خالل توافر عناصر

 الكفاءة درجة والتنظيم والمعرفة ورأس المال، وزيادة

 أبعاد تكامل مدى لألفراد والشكل التالي يوضح والفاعلية

 المستدامة. التنمية عملية

 

 

 

 

 

 

 

 المستدامة ( تكامل أبعاد التنمية10الشكل )

 .43: 2007 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء المستدامة، دار التنمية زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان :المصدر

 

يتضح، أن النمو االقتصادي ذات تأثير على ( 10) من الشكل

البيئة والمجتمع، فال بد من توافر وتكامل مقومات الحماية 

 واردها الطبيعية،للبيئة والمجتمع مثل تنظيم البيئة وم

 .والمساواة بين أفراد المجتمع

هنالك العديد من األهداف  التنمية المستدامة: أهداف -5

للتنمية المستدامة التي تَهدف الى تحقيق احتياجات المجتمع 

والمتمثلة بالغذاء والصحة والتعليم والبنى التحتية وامكانية 

التعليم، إذّ الحفاظ على األجيال القادمة والتقدم في مستوى 

تَهدف التنمية المستدامة لتَحسّين مضمونها والتي تحقق 

وهي كالتالي: )غنيم، أبو  األهدافمجموعة من الغايات و

 (.28: 2010زنط، 

تحقيق المعيشة األفضل للمجتمع: التنمية المستدامة من  -1 

خالل عمليات وضع الخطط وتطبيق السياسات التنموية 

ا  تَهدف الى تَحسين نوعية المعيشة للمجتمع اقتصاديا

ا، وذلك من خالل التركيز على  ا ونفسياا وروحيا واجتماعيا

الجوانب النوعية للنمو، وليس الكمية، وبصورة عادلة 

 ومقبول.

احترام البيئة الطبيعية: تركز التنمية المستدامة على  -٢

العالقة بين أنشطة المجتمع واألنشطة البيئة، وتتعامل مع 

بيعية ومضمونها بأنها أساس حياة الفرد، ألنها األنظمة الط

ببساطة تنمية تستوعب العالقة الحساسة بين البيئة الطبيعية 

والغير طبيعية، وتعمل على تطور هذه العالقة لتصبح عالقة 

 تكامل وتوافق.

تَقوية وعي المجتمع بالمشاكل البيئية القائمة: تَهدف  -٣

احساس المجتمع  التنمية المستدامة الى إنماء وتطوير

بالمسؤولية اتجاهها وتحفيزهم على المساهمة الفاعلة في 

إيجاد ووضع حلول مالءمة لها، وذلك من خالل مساهمتهم 

في إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية 

 المستدامة.

تحقيق االستثمار واالستخدام األمثل للموارد: تَهدف  -٤

مل مع الموارد الطبيعية على أنها التنمية المستدامة للتعا

 ال

المستدام النمو   

 البيئة المال رأس كفاءة

 ال

 المساواة 

  الحركة االجتماعية

  المشاركة الشعبية

 الصالحيات تفويض

 تنظيم البيئة

  الموارد الطبيعية

 التنوع اإلحيائي

 االستيعابية الطاقة
 

 

 

 المجتمع

 االقتصاد
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موارد محدودة، لذلك تَحّول دون استنزافها أو تَدميرها 

 وتعمل على استخدامها بالشكل األمثل. 

ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: تَهدف التنمية  -5

المستدامة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يَخدم أهداف 

ل توعية المجتمع بأهمية التقنيات المجتمع، وذلك من خال

المتنوعة والمختلفة في مجال التنموي وكيفية استعمال الجديد 

والمتاح منها في تَحسين المستوى المعيشي للمجتمع وتحقيق 

أهدافه المرجوة دون أن ينشئ عن ذلك مخاطر ذات اآلثار 

البيئية السلبية أو على أقل تقدير أن تكون هذه المخاطر 

مكن السيطرة عليها أي بمعنى وجود حلول مناسبة واآلثار ي

 لها.

أحداث التغيير المستمر ومناسب في حاجات وأولويات  -٦

المجتمع: وذلك من خالل تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق 

اإلتزان الذي من خالله يُمكن تفعيل التنمية االقتصادية 

ة والسيطرة على جميع المشاكل البيئية ووضع الحلول المناسب

 لها.

 :المستدام األداء ثالثاً:

 المستدامة التنمية ظهور بعد :المستدام األداء مفهوم -1

 تحديات، فمنهاال الوحدات االقتصادية العديد من على أوجب

والبعد  خاصةا البعد االجتماعي التنمية المستدامة أبعاد دمج

 ظهرت فقد لذلك الوحدات االقتصادية، ممارسات في البيئي

 السوقية والحصة الربح تَخَطت جديدة لألداءأقسام و مجاالت

تتعلق بالمسؤولية البيئية  مجاالت إلى واالنتاجية، إذّ توسعت

الوحدات  حيث تسعى (.159: 2011واالجتماعية )العايب،

 واستمرارها بقاءها بهدف تأمين بكل وسعها االقتصادية

لغرض تحقيق  الحالي الواقع يفرضهُ  الذي اإلطار ضمن

المراقبة خالل  ومن ،ة  تنافسي واجتماعيةز بيئية مراك

 مدى بتحديد الوحدات االقتصادية تقوم المستمرة المتابعةو

 تخطيطال ما تم بين الفجوات اإلدارات في تقليص تأثيردور و

 لدى المستدام األداء خالل منالواقع،  في تَنفيذه تم وماله 

 هو المستدام ءفاألدا .عن ذلك يُعبر الذي الوحدات االقتصادية

 في أنشطتها في الوحدات االقتصادية تواجهه الذي التحدي

 الوحدات التقليدية بعض هتعتقد ما بسبب الحالي، وذلك زمننا

 قيمة أوخلق  الوحدات االقتصادية هو من الغرض بأن

الوحدات  تعتقد بينما الذاتية، ومصلحة قصير المدى حضور

 من الهدف أو الغرض أن تقليدية الغير األخرى االقتصادية

 هنالك المجتمع، ولكن خدمةو أنشطتها التي تقوم بها ه

من  التي القيمة والتأكيد على التركيز وهي مشتركة أرضية

 األنشطة، وعلى في المستدام يضيفها األداء أن الممكن

الثالثية للبيئة  المحصلة استدامة في مساهمته المجتمع

 ,Holtzblatt, & Tschakert ). والمجتمع االقتصاد

2011:105)  

 من أن هنالك الكثير من بالرغم المستدام: األداء تعريف -2

المستدام للوحدة االقتصادية،  حول األداء والبحوث الدارسات

 االطالع خالل فَمن عليه، متفق تعريف يكّون هنالك ال ولكن

مفهوم األداء المستدام، تم  التي تخص السابقة األدبيات على

من  وآراء البعض عاتاقن خالل من المستدام ءاألدا إيضاح

المستدام على أنهُ ذلك  األداء والباحثون، إذّ ُعرفَ  الُكتاّب

المتمثلة باألداء  لألداء الثالثة األداء الذي يتضمن األبعاد

 ,CJD). ا)البيئي واالجتماعي واالقتصادي ويقوم بدمجه

 يرتكز ذيال على أنهُ األداء المستدام وُعرَف األداء2004:10

تشمل تحقيق األهداف المنشودة، زات والتي مرتك أربع على

، و الداخلية العمليات هللموارد، وأمثلي واالستخدام األمثل

الوحدة  أصحاب المصالح فيمن الجهات المعنية  رضاءأ

 وفي(Dahou & Borland, 2013:154). االقتصادية

 المستدام داءواأل المستدامة التنمية بين الربط إطار العالقة أو

محصلة   تُعتَبر المستدامة التنمية يُذّكر أحد الُكتاب بأن

 االجتماعي واألداء البيئي األداءفي للتَحسيّن المستمر 

بأنهُ  المستدام األداء أن يُفَسر ويمكن ،للوحدات االقتصادية

 Jurgis ). فيها االستدامة مجاالت محصلة  إلدارة

et.al,2009 :42) يُذّكر أحد الُكتاب بأن  وفي نفس اإلطار

 األداء متكاملة ألبعاد دراسة يستلزم لالستدامة الفعال القياس

 إلى بحاجة نتكو التي ،االقتصاديوواالجتماعي  البيئي

 شامل إلمكانية فهم إلى صلللتو فيما بينها واإلتزان التكامل

هة من وج المستدام على تحقيق األداء االقتصادية اتالوحد

في  المصالح ت العالقة المتمثلة بأصحابنظر الجهات ذا

 وكما (Fiksel et.al,1999: 4). الوحدات االقتصادية 

الوحدات االقتصادية  إَمُكانية مدى بأنهُ  المستدام األداء ُعّرفَ 

 األمدفترة طويلة  خالل االستمرار والتَحديِث ألدائها على

ا   أداء حققته الوحدة االقتصادية من ما أثناءفقط  وليس ،نسبيا

 راا تصو أحد الُكتاّبم متقطعة، وقد فترات زمنية في استثنائي

 التي المستدامة التنمية بفلسفة بصورة متأثرة المستدام لألداء

 البيئة من الحماية لكل الترفيع الُمزامن عن الترقية أو تبحث

: 2013ي،االقتصادية )كواش االجتماعية والرفاهية والعدالة

175-176.) 

ذات أهمية المستدام  األداء يعتبر المستدام: اءاألد أهمية -3

ات للمسؤولي نظراا  كبير بالنسبة للوحدات االقتصادية 

 تلك الوحدات، وذلك عاتق على تَقَع التي الكبيرةواإللتزامات 

 أصبح وبذلكالدولي،  االقتصاد في األكبر القسم ألنها تَُمثل

على  االقتصادية من الالزم والمهم جداا تركيز الوحدات

 يُساعد الوحداتالمستدام األداء  ألن األداء، استدامة

تيسيّر  لغرض على اتخاذ القرارات الرشيدة االقتصادية

 في االقتصادية الوحدات يدخل وكذلك أعمال تلَك الوحدات،

 إلى من خاللها تنتقل التي بالكيفية تَتجلى ُمستحدثة مرحلة

واالقتصاد،  معوالمجت البيئة تَخدم وتُفيد اقتصادية وحدات

: 2019أصحاب المصلحة )المواجدة، على دون أن يؤثر ذلك

 Miller)ي تاآلكص فوائد وأهمية األداء المستدام تُلخ (.إذ21

et al.,2011: 951): - 

 التنبؤ علىاالقتصادية  الوحدات يُساعد المستدام األداء أن-1

 أنشطتها التي تقوم بها. بمخرجات

 في الضرورية المعايير بوضع المستدام األداء يقوم -2

 األزمات. مع التعامل

 كيفيةمن االقتصادية  يَُمكن الوحدات مالمستدا األداء أن -3

 أنجاز تؤثر على التي الصعوبات والتحديات مع التعامل

 األهداف. تلك مدى أنجاز ومتابعة الوحدات، أهداف تلك

 لدى وشاملة واضحة يخلق رؤية المستدام األداء أن -4

 ومنتجاتها، ومدىتها أنشط طبيعة عناالقتصادية  داتالوح

 .والمستقبل الحاضر الوقت في وتأثرهاتأثيرها 

 الطاقة استنفاد من التخفيض في يُساعد المستدام األداء أن -5

 التلوث أو الحد من والقضاء الطبيعية الموارد في واإلسراف

 فيه تعمل الذي للمجتمع العيش مستوى تَحسن لغرض البيئي

 .عليهم والمحافظة نيّ العامل أحسن وأفضل أو استدعاءوجذب 
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 األداء يتم تحديد وقياس وتَقييم المستدام: األداء أبعاد -4

 وهي أبعاد عدة خالل في الوحدات االقتصادية من المستدام

 تم ولقد االقتصادي، االجتماعي، والبعد والبعد البيئي، البعد

حيث  ألبحاث والدراسات،العديد من ا في األبعاد هذه استخدام

 األداء تقييم في تُساهم ألنها الستدامة،ا بركائز ُسميِت

مهمة  تُقدم معلومات لكونها المستدام للوحدات االقتصادي

 ذكرنا، وقد القرارات الرشيدة للجهات المعنية التخاذ مفيدةو

إذّ  المستدامة، بالتنمية متعلق المستدام األداء بأن في السابق،

: 2009وكما يلي. )العايب، األداء المستدام أبعاد يدتحد يَمكن

571،) Medel Gonzalez, et al., 2014 :5).)  

 اإلسهام على المستدام: يركز هذا البعد البعد البيئي لألداء- آ

 وذلكالبيئة وتطويرها،  تنمية فياالقتصادية  للوحدات الفعال

نبات على حماية االنسان وال الوحدة كمسؤولة عمل من خالل

من  والتخلص الحد من أضرار التلوث والحيوان كالتقليل أو

المخلفات والنفايات، وكذلك استخدام األمثل لمواردها 

البيئية والكفاءة  الدقة في تفسير األنشطةعن طريق الطبيعية 

 .للوحدات البيئية وتقييم اإللتزامات تقدير في

 على بعدهذا ال المستدام: يركز لألداء االجتماعي البعد- ب

 في االستخدام األمثل لمواردها االقتصادية الوحدات قدرة

الحماية البيئة، واالزدهار  طرف  فعال  في لجعلها البشرية

فرص  كتوفير والرفاهية االقتصادية، والعدالة االجتماعية

 ومساندة مالئمة لكل من فئات المجتمع المختلفةعمل 

 في لخاصةا االحتياجات ذوي الجمعيات المختلفة ودمج

 الصحة وتوفير شروط مالئم للعمل مناخ تأمينوالعمل 

 المهنية. والسالمة

على  هذا البعد يركز : االقتصادي لألداء المستدام البعد -ت

والعمالء  المساهمين بإرضاء الوحدات االقتصادية قيام

ويتم  ثقتهم، وكسب والمجهزين من خالل إشباع رغباتهم

ا  األداء هذا قياس  والقوائم في التقارير ائج الظاهرةللنتوفقا

خالل  ومن التي تقوم الوحدات االقتصادية بإعدادها، المالية

ا  هذا البعد  تحقيق على بالعمل االقتصاديةتقوم الوحدات  أيضا

 تحقيق و كذلكاألموال المستثمرة،  منة مناسب إيرادات

مواجهة  في االقتصادية تُساعد الوحدة التيتنافسية الالميزة 

 االستمراروضمان  الوحدات االقتصادية األخرى فسةمنا

.المستدام األداء التالي يوضح أبعاد والشكل والبقاء،

 

 

 

 

 

 

 .المستدام األداء أبعاد( 11الشكل )

Source: Jean-Jacques Pluchart, Lois Charbon Jean, le management durable d’entreprise; les 

performances de l’entreprise socialement responsable, 2011, Edition SEFI, Quebec, Canada, p 

109. 

( أعاله يتضح أَن، األداء المستدام هو 11من خالل الشكل )

أداء طويل األمد يرتكز على أبعاد متكاملة تؤدي إلى اشباع 

 الحاجات وإرضاء كل األطراف أصحاب المصالح. 

 بأن الُكتاب من قد ذََكَر الكثيرل :المستدام األداء ركائز -5

 ركائز على اا مرتكز كان إذا يستقر أآلن ل المستدام األداء

 عالقاتالعلى  ةللمحافظ األساسية الدعامة تمثل رئيسة التي

: 2018الركائز بالتالي: )جريبي، التعاونية، تتمثل هذه

153.) 

البشري من الركائز  يُعد العنصر :البشري العنصر -آ

النتاجية، أي بمعنى قيام الوحدات االقتصادية با الخاصة

من  البشري على المورد بالعمل على الحماية والمحافظة

  .عمل صحية وجيدة وبيئة ظروف توفير خالل

وهي القيم  :الوحدات االقتصادية حيوية تمثل التي القيم -ب

 على البقاء االقتصادية الوحدات تساهم وتساعدالتي 

 بالشفافية والعدالة واإللتزام لتتمث والديمومة، والتي

والثقة  اإلخالصواإلبداع  المسؤوليات والواجبات، وكذلكب

 .والوالء وغيرها من الصفات والقيم الحيوية

وتعني ما يعود على الوحدات من نتائج المردودية:  -ت

 ايجابية سواء كانت مالية أوغير مالية.

فسة، أي بالمنا السوق من الركائز الخاصة يُعد :السوق -ث

التََميّز والتفوق  بالعمل على االقتصادية الوحدة قيام بمعنى

 المزايا الوحدة علىوذلك من خالل امتالك وحصول 

ق. بالسو المنافسين مواجهة على تساعدها التنافسية التي

والشكل التالي يوضح ركائز األداء المستدام للوحدات 

 االقتصادي.

 األداء المستدام

 أداء طويل األجل

 ةالمصلح أصحاب األطراف جميع إرضاء

 األداء االجتماعي
 ،االجتماعيةالعدالة 

  ،فرص عمل مالئمة
 األفراد تنمیة

 األداء االقتصادي
إرضاء المساهمين والعمالء 

 والمجهزين

 األداء البيئي
 والموارد البیئة حمایة

 الطبیعیة



 2022,كانون الثاني                                              (                 1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

76 

 

 م( ركائز األداء المستدا12الشكل )

Source: Patrick Mallea, Performance Durable 

end sante et territoire, methode d’anticipation 

et d’evaluation des vulnerabilites pour les 

agences regionales de sante MAEVA, these 

pour obtenir de grade de docteur, l’ecole 

nationale superieur des mines de Paris, 2011, 

mines paristech, France, p 77. 

 

الوحدات  قيام من ابتداءا  المستدام: مؤشرات قياس األداء -6

واألسس  والقواعد المبادئ من مجموعة بإعداد االقتصادية

البيئية  وهي العناصر المستدامة التنمية عناصر تتضمن التي

 األداء مؤشرات قياس فأن واالقتصادية واالجتماعية،

المؤشرات وهي كالتالي  من أنواع ثالثة مستدام تتألف منال

 & Jougleux، (144-2007:143(،168: 2009)العايب،

Livian.) 

ا  المستدام: مؤشرات االقتصادية لقياس األداء -آ كان سابقا

للوحدة االقتصادية من خالل  المالي األداء يتم قياس

وحدات الحاصل في ال للتطور ونظراا  االقتصادية المؤشرات

المستدامة، لقد  التنمية تبني الى توجهها نتيجةاالقتصادية 

 وهي التي المالي المنظور عن تبتعد أخرى مؤشرات ظهرت

 بهدف للوحدة، االقتصادية المساهمات قياس تُساعد على

 ومقسمة المستدامة للتنمية مراعاتهااعتبارها ومدى  قياس

 قتصاديةالوحدة اال مع المصلحة عالقة الجهات ذات حسب

ملين والزبائن، فمثالا اعوالومنهم المستثمرون والموردون 

 في االستثمار من المتحققة األرباحومؤشر المستثمرون 

نهاية  في وكذلك تخفيض األرباح الموزعة مختلفةالاألنشطة 

ا على سبيل المثال الموردون  وعالقتهم بتكاليف الفترة، وأيضا

 المطابقة الصفقات نسبةو األولية  الموادوالسلع والخدمات 

 للشروط.

 وهي المستدام: مؤشرات البيئية لقياس األداء -ب

 تُبَيِن التي المالية غير المعلومات تَتََضمن التي المؤشرات

 االقتصادية الوحدات اآلثار البيئية التي تَحدُث نتيجة  لممارسة

البيئي للوحدات  األداء تقييمو قياسإذّ يمكن  ،تهاألنشط

تلك  أنشطةالتي تحدثها آثار األضرار  ية عن طريقاالقتصاد

 أهم يوضح التالي والجدول ،البيئة على الوحدات االقتصادية

   ة الخاصة بقياس األداء المستدام.البيئيرات مؤش

 ة لقياس األداء المستدامالبيئيرات ( مؤش3جدول )

Source: Muriel Jougleux et Yves- Frederic 

Livian, management et controle de gestion, 

edition Foucher, paris, 2007:  p143. 

 وهي المستدام: مؤشرات االجتماعية لقياس األداء -ت

الوحدات  تأثير مدى قياس في تستخدم التي المؤشرات

 من كل يَتَضمن الذي المجتمع االقتصادية وأنشطتها على

 معايير وفق مجدولة والمساهمين، وهي والعمالء العاملين

مؤشرات ال أهم يوضح التالي الجدولوخارجية، و داخلية

 .المجتمع أداء لقياس

 األداء المستدام.قياس ( المؤشرات االجتماعية ل4الجدول )

 أهم المؤشرات

 المتوسط األعمال ورقم عمل مناصب العقد، خلق ونوع ةالوظيف نوع التشغيل

الوحدة  أنشطة جهات أخرى تعديالت أو المستقلة النقابات تمثلهم الذين العاملين نسبة واإلدارة العاملين بين العالقات

 الهيكلية للوحدة. اإلعادة مثل االقتصادية،

 ةالبيئيرات مؤش أهم

 األولية، كل   للمواد الكلي االستنفاد             األولية المواد

 المواد نسبة النوع، حسب

 نفايات ومخلفات المستنفدة )بشكل

 مسترجعة(.

 للطاقة، المباشر االستنفاد الطاقة

 للطاقة. المباشر االستنفاد غير

 االستنفاد الكلي للمياه  المياه

 التي ومساحة موقع األرض األحيائي التنوع

األنشطة سواء كانت  تمارس عليها

 في أو مؤجرة، الموجودة ةمملوك

 بالتنوع النشط أو تمتاز أماكن

 اآلثار على أهم وتحديد الحيوي

 الحيوي التي تحدثها التنوع

 .األنشطة

 الغازات، صرف

االنبعاثات المياه، 

 النفايات المخلفات،

 التدفئة، كمية غازات انبعاث

 النوع حسب النفايات والمخلفات

 فيه. تستعمل المجال الذي وحسب

السلع والخدمات  ألهم اآلثار البيئية والخدمات لسلعا

 والقابلة المباعة المنتجات نسبة

تم  ما ونسبة لالسترجاع

 استرجاعه فعالً، اإللتزام

 البيئية بالتشريعات والقوانين

 والدولية. المحلية
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 الممثلة الرسمية باللجان المهنة التعريف وأمراض العمل بحوادث التصريح أو التسجيل طرق واألمن والسالمةالصحة 

العمل  أيام ة،المميت الغير اعتياديةالعمل  حوادث االعتيادية، العمل للعاملين، حوادث

 الغيابات. معدل المهدورة،

  العامل لها. ينتسب التي او الفئة السنة حسب عامل اإلنشاء لكل ساعات عدد متوسط والتعليم اإلنشاء

 النساء عدد تبيين مع العامة لإلدارة التنظيمية أنشاء البنية برامجالأو بالسياسات التعريف الفرص تنويع تكافئ

 تحصيلهم الدراسي. مؤشرات والرجال مع

Source: Muriel Jougleux et Yves- Frederic Livian, management et controle de, gestion edition 

Foucher, paris, 2007:  p144. 

 

 العديد من هنالك يوجد: المستدام األداء قياس نماذج -7

 أدائها لقياس االقتصادية التي تستخدمها الوحداتنماذج ال

 االقتصادية، في الوحدات البالغة تهاألهمي ، نظراا المستدام

الوحدات  مع والمقارنة أدائها وقياس وتقييمتحديد  لغرض

 Maletic, et ). النماذج ونظراا لتعدد تلك األخرى المنافسة،

al.,2012:223 ) لغرض الباحثون عند محدد فهناك نموذج 

 سياألسا الخط نموذج) ب المستدام والمتمثل األداء قياس

 لغرض االقتصادية اتالوحد تتبعه الذي النهج الثالثي( وهو

 خالل من وذلكالمدى الطويل  على األداء االقتصادي تحقيق

تؤدي الى  والتي المدى القصير ذات العمليات تَفادي

 بأنه النموذج هذا حيث يتْسم بالبيئة والمجتمع، األضرار

 الثالثة امالمستد األداء أبعاد الذي يتضمن الرقابي اإلطار

 الشكلواالقتصادي، و االجتماعيووالمتمثلة بالبعد والبيئي 

ألصحاب  وفقاا  أدائها كيف تقوم الوحدات بقياس يوّضحالتالي 

والقياس  البيئي القياس االعتبار بنظر األخذ مع المصالح

 االجتماعية واالقتصادية

 

 الثالثي األساس خط نموذج (13) شكل

Sara Zavodna, Lucie." key performance 

indicators for easuring sustainability ". 

Univerzita Tomas BativeZline, Fakulta 

management uaekonomiky, ustav 

podnikoveekonomiky zavodna@fame.utb. 

2012, p: 55. 
 األداء قياس لغرض المستدام: األداء قياس مراحل -8

العملية  هذهمرور من البد ،االقتصادية للوحدات المستدام

 وهي كالتالي: بثالثة مراحل

 إطار تقديم فيها التي يتم مرحلةال وهي :األولى المرحلة -آ

 ،االقتصادية للوحدة الرئيسة هتمامات واألهدافاال فيه ُمبَين

بتلك زام لاللت تدفع الوحدة التي المقاييس فحص يتم وبالتالي

 ف.األهدا

 البدءالتي يتم من خاللها  ةالمرحل وهي :الثانية المرحلة -ب

ا في بتنفيذ العمليات،  المقاييس تكامل يتم المرحلة هذه أيضا

 تَفّوق تُبَيّن التي النتائج واستخراج ءات األنشطةرااج مع

 .األداء

 مراجعة فيها يتمالتي  المرحلة وهي :الثالثة المرحلة -ت

 خالل وذلك من محل البحث الوحدة أداء ومتابعةومراقبة 

 Medelالتغذية العكسية  من الناشئة المعلومات جمع

Gonzalez, et al., 2014: 5).) 

المحور الثالث: عرض نتائج عينة البحث وتحليلها 

 وتفسيرها:

أوالً: وصف االستجابات لعينة البحث تقويم األداء المستدام 

     للوحدة االقتصادية: 

قويم تتُشير النتائج اإلحصائية إلى حصول المحور الثاني )

( على وسط حسابي األداء المستدام للوحدة االقتصادية

( اآل أَن 3( وهو أعلى من الوسط الفرضي )3.52)

االنحراف المعياري يَدل على تجانس آراء عينة البحث إذّ 

%( أي بمعنى أَن 70.4( وبنسبة مئوية بلغت )0.87بلغ )

ى (وهذا يشير إلى أتفاق عينة البحث علأتفقاتجاه العينة نحو)

فقرات هذا البُعد من محور تقويم األداء المستدام للوحدة 

االقتصادية، وفيما يلي الوصف التحليلي لفقرات هذا المحور 

 . (5كما مبين في الجدول )

 تقويم األداء المستدام )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية(لفرضية ( النتائج اإلحصائية 5جدول )

 الفقرات

 موافق

 ال أوافق محايد موافق بشدة

ال أوافق 

 بشدة

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 اتجاه العينة المئوية

 أتفق 70.8 0.8 3.54 60 0 6 12 30 12 1

 محايد 66.4 0.87 3.32 60 0 9 21 18 12 2

 أتفق 69.8 0.86 3.49 60 0 6 10 27 17 3
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 أتفق 69.8 0.89 3.49 60 0 4 11 30 15 4

 أتفق 69.8 0.77 3.49 60 0 5 13 24 18 5

 محايد 65.8 0.89 3.29 60 0 8 24 18 10 6

 أتفق 76.6 0.7 3.83 60 0 1 10 39 10 7

 أتفق 72.6 0.72 3.63 60 0 4 9 33 14 8

 أتفق 70.2 0.74 3.51 41 0 4 14 21 2 9

 أتفق 75.6 0.68 3.78 41 0 2 9 26 4 10

 أتفق 74.6 0.77 3.73 41 0 5 4 29 3 11

 أتفق 70.2 0.7 3.51 41 0 4 13 23 1 12

 محايد 67.8 0.79 3.39 60 0 5 23 21 11 13

 أتفق 75.2 0.73 3.76 60 0 2 15 23 20 14

 أتفق 75.2 0.76 3.76 60 0 5 16 24 15 15

للبعد االول ككل    

 

 أتفق 70.4 0.87 3.52

 

 اإلحصاء استخدام برنامجمن إعداد الباحث ب (5)الجدول

(APSS 1.0 ) 

 :( والتي تنص 1أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة األولى

التنظيم الداخلي للوحدة االقتصادية المتمثل بتنظيم على )

انسيابية العمل وترتيب اآلالت وأساليب التنظيم اإلداري 

بلغ المتوسط الحسابي ( إذّ يُساهم في تطوير أداء األفراد

مما  (4.19( وأقل من )3.40أكبر من )( وهو 3.54)

( لهذه العبارة، أتفقيَدل على أن العينة تنظر نظرة )

( 1وللتعرف على مدى انحراف اجابات األفراد للفقرة )

عن وسطها الحسابي يالحظ أَن االنحراف المعياري بلغ 

( أي بمعنى أنها أقل تَشتْت وأكثر تجانس، كما تبلغ 0.8)

( والتي تعني أَن اتجاه العينة %70.8النسبة المئوية )

 ( .أتفقنحو )

 :( والتي تنص 2أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة الثانية

الرواتب واألجور التي تُدفع للعاملين في الوحدات على )

االقتصادية األخرى تؤثر على أداء األفراد في الوحدة 

بلغ المتوسط الحسابي ( إذّ االقتصادية محل البحث

مما  (3.39( وأقل من )2.60من ) ( وهو أكبر3.32)

( لهذه العبارة، محايديَدل على أَن العينة تنظر نظرة )

وللتعرف على مدى انحراف اجابات األفراد 

(عن وسطها الحسابي يالحظ أن االنحراف 2للفقرة)

( أي بمعنى أنها أقل تَشتْت وأكثر 0.87المعياري بلغ )

لتي تعني %( وا66.4تجانس، كما تبلغ النسبة المئوية )

 ( .محايدأَن اتجاه العينة نحو )

 :( والتي تنص 3أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة الثالثة

أن مستوى الضوضاء المرتفع الناتج عن آالت على )

ا على أداء العاملين في الوحدة  االنتاج يؤثر سلبا

( وهو أكبر 3.49بلغ المتوسط الحسابي )( إذّ االقتصادية

مما يَدل على أَن العينة  (4.19( وأقل من )3.40من )

( لهذه العبارة، وللتعرف على مدى موافقتنظر نظرة )

( عن وسطها الحسابي 3انحراف اجابات األفراد للفقرة )

( أي بمعنى 0.86يالحظ أَن االنحراف المعياري بلغ )

أنها أقل تَشتْت وأكثر تجانس، كما تبلغ النسبة المئوية 

 (.أتفقعينة نحو )%( والتي تعني أن اتجاه ال69.8)

 :( والتي تنص 4أن الفقرة رقم )تحليل للفقرة الرابعة

أرتفاع درجات الحرارة والغبار المتطايرمن على )

عمليات االنتاج يؤدي إلى أنخفاض مستوى أداء 

بلغ المتوسط ( إذّ العاملين في الوحدة االقتصادية

( وأقل من 3.40( وهو أكبر من )3.49الحسابي )

( موافقل على أَن العينة تنظر نظرة )مما يَد (4.19)

لهذه العبارة، وللتعرف على مدى انحراف اجابات 

(عن وسطها الحسابي يالحظ أَن 4األفراد للفقرة )

(أي بمعنى أنها أقل 0.89االنحراف المعياري بلغ )

%( 69.8تَشتْت وأكثر تجانس، كما تبلغ النسبة المئوية )

 تفق(.والتي تعني أَن اتجاه العينة نحو )أ

 :( والتي تنص 5أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة الخامسة

 تؤدي واالجتماعية البيئية عن التكاليف على )المحاسبة

 الوحدة االقتصادية في وتَحسيّنهُ  األداء البيئي تقييم إلى

بلغ المتوسط الحسابي المتخذة( إذّ  القرارات خالل من

ا مم (4.19( وأقل من )3.40( وهو أكبر من )3.49)

( لهذه العبارة، أتفقيَدل على أَن العينة تنظر نظرة )

( 5وللتعرف على مدى انحراف اجابات األفراد للفقرة )

عن وسطها الحسابي يالحظ أَن االنحراف المعياري 

(أي بمعنى أنها أقل تَشتْت وأكثر تجانس، كما  (0.77بلغ

%(والتي تعني أَن اتجاه العينة 69.8تبلغ النسبة المئوية)

 (.أتفق) نحو

 :( والتي تنص 6أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة السادسة

في الوحدة لألفراد العاملين  جيدداء الاألعلى )

يساعد في التخفيض من استنفاذ الطاقة  االقتصادية

بلغ المتوسط ( إذّ واإلسراف في الموارد الطبيعية

( وأقل من 2.60( وهو أكبر من )3.29الحسابي )

( محايدى أَن العينة تنظر نظرة )مما يَدل عل (3.39)

لهذه العبارة، وللتعرف على مدى انحراف اجابات 

( عن وسطها الحسابي يالحظ أَن 6األفراد للفقرة )

( أي بمعنى أنها أقل 0.89االنحراف المعياري بلغ )

%( 65.8تَشتْت وأكثر تجانس، كما تبلغ النسبة المئوية )

 ( .دمحايوالتي تعني ان اتجاه العينة نحو )

 : ( والتي تنص 7أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة السابعة

على )أن توفير ظروف مالئمة وبيئة عمل آمنة وصحية 
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، يؤدي الى استقرار وتطوير أداء العاملين في للعاملين

( 3.83بلغ المتوسط الحسابي )( إذّ الوحدة االقتصادية

مما يَدل على  (4.19( وأقل من )3.40وهو أكبر من )

( لهذه العبارة، وللتعرف أتفقلعينة تنظر نظرة )أَن ا

( عن 7على مدى انحراف اجابات األفراد للفقرة )

وسطها الحسابي يالحظ أن االنحراف المعياري بلغ 

( أي بمعنى أنها أقل تَشتت وأكثر تَجانس، كما تبلغ 0.7)

%( والتي تعني أَن اتجاه العينة 76.6النسبة المئوية )

 (.أتفقنحو )

  ( والتي تنص 8أن الفقرة رقم ) للفقرة الثامنة:تحليل

 يساعد في الوحدة االقتصادية العاملين جيداألداء العلى )

التلوث  مستوى اإلصابة بإمراض الحد أو تخفيض في

( وهو أكبر من 3.63بلغ المتوسط الحسابي )( إذّ البيئي

مما يَدل على أَن العينة تنظر  (4.19( وأقل من )3.40)

لهذه العبارة، وللتعرف على مدى انحراف  نظرة )أتفق(

( عن وسطها الحسابي يالحظ 8اجابات األفراد للفقرة )

( أي بمعنى أنها أقل 0.72أَن االنحراف المعياري بلغ )

%( 72.6تَشتت وأكثر تَجانس، كما تبلغ النسبة المئوية )

 (.أتفقوالتي تعني أَن اتجاه العينة نحو )

 : ( والتي تنص 9الفقرة رقم )أن  تحليل للفقرة التاسعة

على  الوحدة االقتصادية هي المسؤول الرئيسيعلى )

تقييّم  حماية اإلنسان والنبات والحيوان من خالل 

 الحد من أضرار التلوث البيئية, كالتقليل أو إلتزاماتها

بلغ المتوسط من المخلفات والنفايات( إذّ  والتخلص

من  ( وأقل3.40( وهو أكبر من )3.51الحسابي )

( لهذه أتفقمما يَدل على أَن العينة تنظر نظرة ) (4.19)

العبارة، وللتعرف على مدى انحراف اجابات األفراد 

( عن وسطها الحسابي يالحظ أَن االنحراف 9للفقرة )

( أي بمعنى أنها أقل تَشتت وأكثر 0.74المعياري بلغ ) 

%( والتي تعني 70.2كما تبلغ النسبة المئوية ) ،تَجانس

 اتجاه العينة نحو )أتفق(. أنَ 

 :( والتي تنص 10أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة العاشرة

بالشفافية والعدالة والثقة  على )القيم الحيوية المتمثلة

المسؤوليات والواجبات تساهم ب واالبداع واإللتزام

واالستدامة( إذّ  على البقاء االقتصادية الوحدة وتساعد

( 3.40وهو أكبر من ) (3.78بلغ المتوسط الحسابي )

مما يَدل على أَن العينة تنظر نظرة  (4.19وأقل من )

( لهذه العبارة، وللتعرف على مدى انحراف أتفق)

( عن وسطها الحسابي يالحظ 10اجابات األفراد للفقرة )

( أي بمعنى أنها أقل 0.68أَن االنحراف المعياري بلغ ) 

%( 75.6ية )تَشتت وأكثر تَجانس، كما تبلغ النسبة المئو

 ( .أتفقوالتي تعني أَن اتجاه العينة نحو )

 :( والتي 11أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة االحدى عشر

 في أداء العاملين يساعد تنص على )التََميّز والتفوق

ق الذي بالسو المنافسين مواجهة االقتصادية على الوحدة

( إذّ يعد من ركائز األداء المستدام للوحدات االقتصادي

( 3.40( وهو أكبر من )3.73لغ المتوسط الحسابي )ب

مما يَدل على أَن العينة تنظر نظرة  (4.19وأقل من )

( لهذه العبارة، وللتعرف على مدى انحراف أتفق)

( عن وسطها الحسابي يالحظ 11اجابات األفراد للفقرة )

( أي بمعنى أنها أقل 0.77أَن االنحراف المعياري بلغ )

%( 74.6س، كما تبلغ النسبة المئوية )تَشتت وأكثر تَجان

 ( .أتفقوالتي تعني أَن اتجاه العينة نحو )

 :( والتي 12أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة االثنا عشر

 التيتنص على )تكاليف غذاء العاملين في قسم االنتاج 

ا على أداء  تتحملها الوحدة االقتصادية ينعكس إيجابا

( وهو 3.51الحسابي )بلغ المتوسط وصحة العاملين( إذّ 

مما يَدل على أَن  (4.19( وأقل من )3.40أكبر من )

( لهذه العبارة، وللتعرف على أتفقالعينة تنظر نظرة )

( عن وسطها 12مدى انحراف اجابات األفراد للفقرة )

( أي 0.7الحسابي يالحظ أَن االنحراف المعياري بلغ )

النسبة  بمعنى أنها أقل تَشتت وأكثر تَجانس،  كما تبلغ

%( والتي تعني أَن اتجاه العينة نحو 70.2المئوية )

 (.أتفق)

 :( والتي 13أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة الثالثة عشر

واالجتماعية  البيئية عن التكاليف تنص على )المحاسبة

 قرارات تؤدي إلى اتخاذ االقتصادية الوحدات في

 مكمالا جزءاا  باعتبارها وترشيدها البيئي األداء تُحّسين

( 3.39بلغ المتوسط الحسابي )البيئية( إذّ  اإلدارة لنظام

مما يَدل  (3.39( ومساوي الى )2.60وهو أكبر من )

( لهذه العبارة، محايدعلى أَن العينة تنظر نظرة )

وللتعرف على مدى انحراف اجابات األفراد للفقرة 

( عن وسطها الحسابي يالحظ أَن االنحراف 13)

( أي بمعنى أنها أقل تَشتت وأكثر 0.79المعياري بلغ )

%( والتي تعني 67.8كما تبلغ النسبة المئوية ) تَجانس،

 (محايدأَن اتجاه العينة نحو )

 :( والتي 14أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة الرابعة عشر

واالجتماعية  البيئية عن التكاليف تنص على )المحاسبة

 البيئي داءاأل تَحسيّن تؤدي إلى االقتصادية الوحدات في

 في التكنولوجيا المستعملة تحديد قرارات خالل من

مستوى  تخفض التي اإلنتاجية العمليات وطبيعة اإلنتاج،

( وهو أكبر من 3.76بلغ المتوسط الحسابي )التلوث( إذّ 

مما يَدل على أَن العينة تنظر  (4.19( وأقل من )3.40)

راف ( لهذه العبارة، وللتعرف على مدى انحأتفقنظرة )

( عن وسطها الحسابي يالحظ 14اجابات األفراد للفقرة )

( أي بمعنى أنها أقل 0.73أَن االنحراف المعياري بلغ )

%( 75.2تَشتت وأكثر تجانس، كما تبلغ النسبة المئوية )

 (.أتفقوالتي تعني أَن اتجاه العينة نحو )

 :( 15أن الفقرة رقم ) تحليل للفقرة الخامسة عشر

 البيئية عن التكاليف لمحاسبةوالتي تنص على)ا

 تَحسيّن تؤدي إلى االقتصادية الوحدات فيواالجتماعية 

االستغالل  في الوحدة كفاءة خالل من البيئي األداء

بلغ المتوسط الحسابي البيئية( إذّ  لموجوداتها األمثل

مما  (4.19( وأقل من )3.40( وهو أكبر من )3.76)

( لهذه العبارة، فقأتيَدل على أَن العينة تنظر نظرة )

وللتعرف على مدى انحراف اجابات األفراد للفقرة 

( عن وسطها الحسابي يالحظ أَن االنحراف 15)

( أي بمعنى أنها أقل تَشتت وأكثر 0.76المعياري بلغ )

%( والتي تعني 75.2تجانس، كما تبلغ النسبة المئوية )

 ( .أتفقأَن اتجاه العينة نحو )

 



 2022,كانون الثاني                                              (                 1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

80 

 -: التأثير بين المتغيراتاختبار فرضيات ثانياً: 

فرضية العدم الرئيسية: وجود تأثير ذات داللة معنوية 

للمحاسبة عن التكاليف البيئية واالجتماعية في تقويم األداء 

 المستدام للوحدة االقتصادية 

( وبعد قياس تأثير أبعاد المحاسبة 6أما من خالل الجدول )

األداء المستدام عن التكاليف البيئية واالجتماعية على تقويم 

(y واختيار األنموذج األفضل للبيانات تبين أن قيمة )

(0.863 =𝑅2  ( والذي يعني )معامل تحديد أفضل أنموذج

%( تؤثر في المتغير 86(، أي أن المتغيرات المستقلة تفسر )

(، أي أَن ما تبقى يعتبر من األخطاء العشوائية في yالتابع ) 

و يعزى إلى أخطاء غير معروفة إذ اختيار االجابة المحددة أ

%(، أما بالنسبة لقياس دور العالقة بين 14بلغت قيمتها  )

( وهذا يَدل على أَن  R=0.929المتغيرات فقد بلغت قيمة )

( والتي  F=32.081العالقة قوية، أما بالنسبة لقيمة اختبار ) 

تدرس مدى مالئمة خط انحدار البيانات وفرضيته العدم 

وذج االنحدار التي تنص )خط االنحدار يالئم الخاصة بأنم

( وهو 0.000البيانات المعطاة ( إذ بلغ مستوى المعنوية )

( مما يَدل على عدم وجود فروق معنوية وأن 0.05أقل من )

األنموذج يمثل الظاهرة المدروسة ثميالا دقيقاا وأن خط 

االنحدار يالئم البيانات المعطاة، أي رفض فرضية العدم 

( والذي  𝛽الفرضية البديلة، أما بالنسبة لمعامل ) وقبول 

يمثل تأثير كل متغير من متغيرات المحاسبة عن التكاليف 

على تقويم األداء المستدام  بمستوى واالجتماعية البيئية 

(، أي بمعنى t( بعد اجتيازه اختبار )0.05معنوية أقل من )

ى أَن أَن العالقة طردية وذات تأثير معنوي، مما يَدل عل

جميع األبعاد لمحاسبة التكاليف البيئية واالجتماعية ذات تأثير 

 معنوي على تقويم األداء المستدام.

 

 تقويم األداء المستدام.( معامل تحديد أفضل أنموذج ومقدار التأثير للمتغيرات المستقلة لفرضية 6جدول )

Model Summary 

Model R R Square
b
 Adjusted R Square F 

1 .929
a
 .863 .836 32.081 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 1 x1 .252 .148 .247 1.699 .005 

x2 .082 .166 .081 .495 .023 

x3 .223 .140 .215 1.594 .017 

 

 االستنتاجات:  
اء طويل األمد يرتكز على يتضح أَن األداء المستدام هو أد -1

أبعاد متكاملة متمثلة بالبعد البيئي واالجتماعي واالقتصادي، 

التي تؤدي إلى اشباع الحاجات وإرضاء كل األطراف 

 أصحاب المصالح.

تقوم الوحدة االقتصادية محل البحث المتمثلة بمعمل  -2

إسمنت أرض العمارة بدفع كافة األجور للعامل خالل فترة 

أستقطاع، أضافةُ الى مصاريف العالج، وذلك  عالجه بدون

ا على أدائهم.  ينعكس إيجابا

أنخفاض نسبة إصابات العاملين نتيجة التلوث في الوحدة  -3

االقتصادية محل البحث، مما أدى إلى أنخفاض نسبة األجور 

المدفوعة للموظفين والعاملين خالل فترة عالجهم، مما يجعل 

ا  ا على  العاملين في وضع مريح نفسيا وذلك ينعكس إيجابا

 األداء.

من خالل التحليل اإلحصائي الستمارة االستبيان تبين أَن  -4

 المحاسبة عن التكاليف البيئية واالجتماعية

ا في تقويم األداء المستدام للوحدة اال قتصادية محل تؤثر إيجابا

 البحث.

هنالك العالقة طردية وذات تأثير معنوي، تَدُل على أَن  -5

األبعاد لمحاسبة التكاليف البيئية واالجتماعية ذات تأثير جميع 

 معنوي على تقويم األداء المستدام.

 التوصيـــــات:
سواء كانت  واالجتماعية البيئية عن المعلومات اإلفصاح -1

يساعد ويُسهل معالجة أو منع أضرار مالية أو غير مالية 

 والطمأنينة الثقةيمنح العاملين والزبائن  كما التلوث البيئي،

 .بالوحدة االقتصادية محل البحث

اعتماد الوحدة االقتصادية محل البحث على أبعاد  -2

االستدامة المتكاملة التي تساعد على اشباع الحاجات، 

 وإرضاء كل األطراف أصحاب المصالح.

في الوحدة االقتصادية محل  البيئي محاسبي تطبيق نظام -3

لبيئية واالجتماعية ليساعد ا المعلومات بتوفير يقوم ،البحث

 .على اتخاذ قرارات إدارية مالئمة

الوحدة  تجعل القوانين التي بتشريع تقوم أن الحكومة على -4

االقتصادية محل البحث والوحدات االقتصادية االخرى 

الضريبية  اإلعفاءات كمنح ملتزمة بالجوانب البيئية،

 الملتزمة بأدائها البيئي.للوحدات 

البيئي لتتضمن  القوانين بتشريع تقوم أن مةالحكو على -5

الغير ملتزمة المخالفة للوحدات االقتصادية العقوبات الرادعة 

 عمداا أو جهالا منها. بالجوانب البيئية
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 -: المصادر
 أوالً: المصادر العربية:

 تقويم في البيئية التكاليف دور عمر، يحي إبراهيم، -1

 ، الخرطوم،يمنيةال الصناعية المنشآت في البيئي األداء

 ماجستير، رسالة العليا، الدراسات كلية النيلين، جامعة

2005.  

درجة تطبيق الجامعات أبو مساعد، مريم احمد،  -2

الفلسطينية إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بدرجة تحقق 

، رسالة مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة

 .2015ماجستير، جامعة االزهر، غزة ،

، وائل محمد صبحي، الغالبي، طاهر محسن إدريس -3

، منظور منهجي متكامل االدارة االستراتيجيةمنصور، 

 .2007طبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، االردن ،

دراسة فعالية نظام تقييم أداء بوبرطخ، عبد الكريم،  -4

دراسة حالة  - العاملين في المؤسسات االقتصادية

رة مكملة لنيل شهادة مؤسسة الجرارات الفالحية، مذك

ماجستير في علم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .2012الجزائر

تقييم األداء في اإلدارات جبين، عبد الوهاب محمد،  -5

، بحث استكماال الصحية بمديرية الشؤون الصحية

لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في إدارة 

ة، الصحة، الطائف، جامعة سانت كليمنتس العالمي

 .2009الجمهورية العربية السورية، 

 الموارد وتحفيز تدريب دور الحكيم، عبد، جريبي -6

 ،االقتصادية للمؤسسة المستدام األداء تعزيز في البشرية

 بوالية االقتصادية المؤسسات من مجموعة حالة دراسة

 العلوم في توراهشهادة دك لنيل مقدمة أطروحة سطيف،

 الجزائر، سطيف، س،عبا فرحات جامعة االقتصادية،

2018. 

، المكتب إدارة الموارد البشريةراوية، محمد حسن،  -7

 .1999الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر،

التنمية المستدامة واألمن الطويل، رواء زكي يونس،  -8

، دار االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق االنسان

 .2010زهران، الطبع االولى، عمان

 للمؤسسة الشامل األداء في لتحكماالرحمن،  العايب، عبد -9

 التنمية تحديات ظل في الجزائر في االقتصادية

 اقتصادية كلية العلوم الدكتوراه، أطروحة ،المستدامة

 -التسيير، جامعة فرحات عباس وعلوم والتجارة

 .2011, 1سطيف

 للمؤسسة الشامل األداء في التحكم الرحمن، عبد، العايب -10

 التنمية تحديات ظل في الجزائر في االقتصادية

 ،الجزائر في صناعة االسمنت قطاع حالة :المستدامة

 في المنظمة وفعالية االداء حول الدولي الملتقى أبحاث

المسيلة،  جامعة االول، الجزء المستدامة، التنمية ظل

 2009 نوفمبر، 10/11

وظيفة التنمية المستدامة في العايب، عبد الرحمن،  -11

، مجلة العلوم ائريةالمؤسسات االقتصادية الجز

االقتصادية وعلوم التيسير، جامعة سطيف، الجزائر، 

 .2011, 11العدد

دور بطاقة األداء المتوازن في قياس عريوة، محاد،  -12

وتقييم األداء المستدام بالمؤسسات المتوسطة للصناعات 

دراسة مقارنة بين ملبنة الحضنة بالمسيلة  -الغذائية

ة كجزء لنيل شهادة وملبنة التل سطيف، مذكرة مقدم

ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم 

االقتصادية، جامعة فرحات عباس بسطيف، الجزائر، 

2011. 

دور مراقبة التسيير في تحسين أداء العلجة، سترة،  -13

المؤسسة االقتصادية وتوجهها نحو تحقيق التنمية 
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 المستخلص
، وسعياً لتحقيق ذلك رشاقة االستراتيجية كمتغير معتمدالتعزيز اليقظة الريادية كمتغير مستقل في  دورإلى اختبار  البحث هدف     

 ،((Tang et al.,2012لـأبعاد لليقظة الريادية )المسح والبحث، التعاون والتواصل، التقييم والحكم( استناداً  ثالث البحث اعتمد

ابعاد الرشاقة االستراتيجية )الحساسية االستراتيجية، وحدة القيادة، انسيابية الموارد( استناداً ثالث وتم اعتماد 

 .(Oventhal,2016)لـ

عن طريق استبانة  البحثالختبار فرضيات  اختيار مجموعة الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة في محافظة كربالءتم و     

فرداً بشكل قصدي متمثلة بـ)مديري ورؤساء األقسام ومسؤولي الشعب  (89) البحثاعدت لهذا الغرض، وقد شملت عينة 

ً تتكامل فيه )اليقظة الريادية والرشاقة االستراتيجية(،  البحثوالوحدات(، وتمثلت مشكلة  في التساؤالت الفكرية التي تصف واقعا

 البحث، وتجلت أهمية البحث" في الشركات مجتمع ؟الرشاقة االستراتيجيةتؤثر اليقظة الريادية في تعزيز كان من أبرزها "هل 

ين االنتاجي والخدمي معاً، والذي يعد من القطاعات المهمة لما له من الذي يؤدي النشاطالميدانية في انه طبق في القطاع الخاص 

جوانب المجتمع العراقي االخرى. وقد تمت  تأثير على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية في البلد، فضالً عن تأثيره في باقي

إلختبار فرضية االرتباط عن طريق استخدام االستعانة بمجموعة من االساليب االحصائية من اهمها معامل ارتباط بيرسون 

التأثير عن طريق استخدام البرنامج االحصائي فرضية ختبار ال( ونمذجة المعادلة الهيكلية SPSS V.25البرنامج االحصائي )

(Smart PLS V.23 .) 

اليقظة الريادية تؤثر في عينة وان افراد اللدى  البحثلمتغيرات مجموعة من االستنتاجات منها وجود ادراك ل البحث توصلو     

ً  الرشاقة االستراتيجيةتعزيز  تعزيز اليقظة الريادية لهذه التركيز على بجملة توصيات منها  البحث . وقد اوصىتأثيراً معنويا

ية االستراتيجرشاقة الالشركات واعتمادها كمنهجية عمل مستمرة ومتكاملة لدعم التنافسية بوصفها عامل أساس في استدامة 

 لشركات.ل

 

 .العتبة العباسية المقدسة اليقظة الريادية، الرشاقة االستراتيجية،: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 
     The Research aimed to test the role of Entrepreneurial Alertness as an independent variable in 

Enhancing Strategic Agility as a dependent variable. In order to achieve this, the Research adopted 

three dimensions of Entrepreneurial Alertness (survey and research, cooperation and 

communication, evaluation and judgment) based on (Tang et al., 2012), The dimensions of Strategic 

Agility (strategic sensitivity, unity of command, flow of resources) based on (Oventhal, 2016(. A 

group of companies affiliated to the al-Abbas's (p) holy shrine in Karbala governorate were selected 

to test the Research hypotheses through a questionnaire prepared for this purpose .The Research 

sample included (89) individuals intentionally, represented by (directors, heads of departments, and 

officials of divisions and units), The problem of the Research was represented in the intellectual 

questions that describe a reality in which (Entrepreneurial Alertness &Strategic Agility) are 

integrated, the most prominent of which was “Does Entrepreneurial Alertness affect the Enhancing 

of Strategic Agility?” in the companies in the Research community, The importance of the field 

Research was manifested in that it was applied in the private sector, which performs both 

production and service activities, which is one of the important sectors because of its impact on the 

economic, social and environmental aspects of the country, as well as its impact on the rest of the 

mailto:zahraa.karim@s.uokerbala.edu.iq
mailto:zahraa.karim@s.uokerbala.edu.iq
mailto:Ahmed.a@uokerbala.edu.iq
mailto:Ahmed.a@uokerbala.edu.iq
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other aspects of Iraqi society. A set of statistical methods were used, the most important of which is 

the Pearson correlation coefficient to test the correlation hypothesis by using the statistical program 

(SPSS V.25) and the structural equation modeling in the impact hypothesis test by using the 

statistical program (Smart PLS V.23). The Research reached a set of conclusions, including the 

presence of sufficient awareness of the variables of the current Research among the Research 

sample, Entrepreneurial Alertness has a significant effect on enhancing Strategic Agility. The 

Research recommended a number of recommendations, including the need to focus on 

strengthening the Entrepreneurial Alertness of these companies and their adoption as a continuous 

and integrated work methodology to support competitiveness as a key factor in the sustainability of 

the Strategic Agility. 

 

Keywords: Entrepreneurial Alertness, Strategic Agility, al-Abbas's (p) holy shrine. 
 

 المقدمة
تَشهد المنظمات المعاصرة  تحديات كبيرة في بيئـة األعمال اليوم سواء في السوق المحلي أو االقليمي أو الدولي التي تزايـدت      

الماضـيين، والتطورات التكنولوجية المتالحـقة، فضالً عن األوضاع االقتصادية غير المسـتقرة، والتي باتت تُشكل في العامين 

ً كبيراً على المنظمـات، التي تسعى جاهدةً لتحقيق النجاح والتميز من أجل البقاء والنمو والتـطور، وتبحث عن تطبيق  ضغطا

المديرين اثناء ادائهم لوظائفهـم. كُل ذلك يتطلب استراتيجية فاعلة يمارسها مديـرون لهم الوسائل االلكترونية الحديثة التي تدعم 

ً من ً ملحوظا  قدرات متكاملة على المبادرة والتنبؤ واالبتكـار فالمرونة االستراتيجية  تعد من المفاهيم اإلدارية التي  نالـت اهتماما

والتي تتطلب معرفة دقيقة عن متغيرات البيئـة الداخلية والخارجية للعمل على لدن الُكتاب والباحثين في مجال إدارة االعمـال. 

صياغة األهداف والسياسات والبدائل االستراتيجـية. كما ال نستغرب أيضاً لو كان مصطلح "ريادة األعمال" من أكثر المصطلحات 

دعم نمو االقتصاد العالمي والتنمية المجتمعـية، فإننا شيوعاً خصوصاً في اآلونة االخـيرة، وذلك لما لها من دور حاكم في تعزيز و

ال نفاجئ عندما يصبح الجميع رائد اعمال أو يريد ان يصبح رائد اعمال أو يتظـاهر بأنه رائد اعمال. وأن نطاق اليقظة الريادية 

م والتوصيل، كون أن العديد من واسع المجال ومن بين هذه المجاالت مشاريـع تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات تناول الطعا

المشاريع الريادية تركـز على الجوانب التقنية وتطبيقات الهاتف المحمـول. كما على المنظمات ان تسعى جاهدة لمعرفة كل 

لتي التطورات والتغيرات التي تطـرأ على بيئتها الخارجية لوقايـة عملها من المخاطر المستقبلية المجهولـة واالنتفاع من الفرص ا

واليزال السوق بحاجة إلى مشاريع  تتيحها في بعض االحيـان للتطور والتحديث والتحسين المستمر لمجمل االعمال التي تقوم بهـا.

نوعيـة ومبتكرة في مجاالت قد تكون  أساسيـة أو ثانوية، ولكنها غير مخدومة وبعيدة عن رادار الريادين عامـة، عن طريق 

التغيرات التي يمكن ان تحدث في المستقبـل  بحثتي تعطي قيمة مضافـة. وعليه من خالل قيام المنظمات باالبتكار والتكنولوجيا ال

في المدى المتوسط او البعيد حتى يتم تداركها عن طريق تعديل استراتيجيتهـا والتعامل معها في حال حدوثها والتخفيف من تأثيرها. 

ً بعد جائحـة فيروس كورونا التي اصابت االقتصادات العالمية بهزة ففي ظل األزمات التي تعصف بمنطقتنا العربية  وخصوصا

عنيفة أعادت لألذهـان شبح "الكساد العظيم" في ثالثينيات القرن العشرين اذ تأتي الرشاقة االستراتيجيـة او كما يسميها بعض 

لمنظمات في الوقت الحاضر على اختالف اشكالها الباحثين خفة الحركة االستراتيجية التي تعد من المواضيع الحيوية التي تهم ا

ومستوياتها. كما تعد أحدى اهم الوسائل التي تعتمد عليها المنظمات المعاصرة في تحقيـق ميزة تنافسية في بيئة غير مستقرة تتسم 

نفتاح االسواق العالمية بشكل بدرجة كبيرة من التعقيد وعدم اليقيـن كالتطورات في التقنيات الحديثة ووسائل االتصال المتنوعـة، وا

كبيـر. ومما الشك فيه إن كل التحديات والتغيرات التي تواجهها المنظمـات بكافة أشكالها يتطلب منها توافر كل المقومـات والقدرات 

ً لمواكبة توخ للتكيف السريع واتخاذ قرارات سريعـة مع تلك المتغيرات غير المتوقعة في البيئـة من أجل البقاء واالستمـرار. يا

لليقظة الريادية دوراً من مشكلة بحثية تمثلت بعدة تساؤالت نظرية وتطبيقية اهمها )هل  البحثالجهود الفكرية السابقة انطلقت هذه 

الرشاقة االستراتيجية(. ولإلجابة على هذا التساؤل تم اختيار عينة من الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة ميداناً في تعزيز 

الرئيسة والفرعية، ولتحقيق مجموعة من االهداف البحثية منها )التعرف على مستوى عالقات االرتباط  البحثالختبار فرضيات 

 .، الرشاقة االستراتيجية("اليقظة الريادية البحثغيرات والتأثير بين مت

 

 بحثالمبحث االول : التأطير المنهجي لل
   البحثأوال : مشكلة 

اخذ موضوع اليقظة الريادية يستحوذ على اهتمام      

مختلف المنظمات في الدول المتقدمة والنامية علـى حد 

ً في تنمية  سواء، كون أن ريادة األعمال تؤدي دوراً هاما

االقتصاد الوطني وزيـادة معدل التوظيف. وفي القلب من 

ار ريادة األعمال تأتـي اليقظة الريادية اذ أن توليد األفك

 ا وتحويلها لتطبيقات تجارية يعدوالفرص الجديـدة وتطويره

. كذلك (Tang et al.,2012:2)صميم ريـادة األعمال

عندما تصبح التغيرات البيئية على نحـو متزايد غير معروفة 

او ال يمكن تحديدها بوضـوح، سريعة التحرك ومتنوعة، فإن 

يعد امراً بالغ االعتماد على المداخل التقليديـة لالستراتيجية 

ً الى ظهور توجهات وتطبيقات  الخطورة، مما كـان دافعا

جديدة فـي مجال االستراتيجية، يتطلب من منظمات االعمال 

 تعزيز الرشاقةمواكـبة هذه التغيرات السريعة من خالل 

اذ يعد قطاع  االستراتيجية لضمان تميز ادائـها واستمراريتها.

ـية المقدسة من القطاعات الشركات التابعة للعتبة العباس

المهمة في البلد كونـها تقدم مختلف المنتجات والخدمات. اذ 
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 تواجه كثيـراً من التحديات وتنوع المشكالت التنظيمية

كما وان االساليب  والتغيـرات في احتياجات الزبائن،

والطـرائق التقليدية في عملها لم تعد مالئمـة اآلن في ظل 

ئية المعاصـرة، مما يتحتم عليها الظروف والتغيرات البي

ضرورة التكيف مع بيئتها وهذا يتحقق بأكتسابها الرشاقة في 

بناء استراتيجيـات جديدة ومطورة لتحقيق أعلى مستويات 

وفي ضوء     التميز واالداء عنـد جميع األفراد في الشركات.

بطرح مجموعة من التساؤالت التي تعكس  الباحثانذلك قام 

 وهي كما يأتي: البحثبمجملها اإلحاطة المطلوبة بمشكلة 

باليقظة  البحثما مستوى تمتع ادارة الشركات مجتمع  .1

 الريادية؟

ما مستوى الرشاقة االستراتيجية في الشركات التابعة  .2

 للعتبة العباسية؟

هل تسهم اليقظة الريادية في تعزيز الرشاقة  .3

 ستراتيجية للشركات التابعة للعتبة العباسية؟اال

تعزيز هل توجد عالقة ارتباط وتأثير لليقظة الريادية في  .4

 ؟  البحثالرشاقة االستراتيجية للشركات مجتمع 
 

من خالل أهمية  البحثتتجلى أهمية : اذ البحثثانياً : اهمية 

 المتغيرات التي يتعامل معها، ويتم تلخيصها فيما يأتي:

والتي تعد  البحثمن خالل األهمية الفكرية لمتغيرات  .1

من المفاهيم الهامة وذات تأثير على كثير من مجريات 

عمل المنظمات. إذ تسهم اليقظة الريادية في تحسين 

الكفاءة االقتصادية، وجلب االبتكار إلى أسواق العمل 

 واإلنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز العمالة

(Ataei et al.,2020:1)  ويعكس متغير الرشاقة

االستراتيجية قدرة المنظمة على االستجابة بسرعة 

للظروف البيئية المتغيرة، تحدد الرشاقة االستجابة 

التشغيلية للمنظمة لالنقطاعات والتقلبـات في بيئة 

االعمال لضمان استمرارية أداء المنظمـة، من منطلق 

الخطة التنبؤ تمكن المنظمات التي تتمتع بقدرات ضمـان 

 بالفرص والتهديدات الجديدة والتكيف معـها بنجاح.

قات بيـن تقليص الفجوة المعرفية فيما يتعلق بالعال .2

، الرشاقة )اليقظة الريادية البحثمتغيرات 

 ا.ماالستراتيجية( وتكامله

من خالل تطبيقه في مجموعة  البحثتظهر أهمية  .3

أذ تعد من أهم الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة. 

الشركات التي رفدت السوق العراقي بمختلف أنواع 

المنتجات والخدمات التي تقدمها، وعليه فإنها تتعامل مع 

محيط خارجي يتصف بالتغيرات وزبائن يمتازون بتغير 

احتياجاتهم ورغباتهم المستقبلية، لذا يجب أن تتكيف مع 

هذه التغيرات، وتعمل على استثمار الفرص قبل 

 فسيها وتجنب التهديدات المستقبلية.منا

في ضل جائحة  كونه تم تطبيقه البحثتبرز اهمية  .4

كورونا وما افرزته هذه الجائحة من معوقات في 

استدامة االعمال وتفوقها مما يستوجب اعتماد مداخل 

استراتيجية جديدة للتغلب على تلك المعوقات متمثلة 

  .ةباليقظة الريادية والرشاقة االستراتيجي

مساهمة متواضعة في مساعدة الباحثين  البحث يعد هذا .5

في  البحثفي المستقبل عند دراستهم أحد متغيرات 

 الدراسات المستقبلية.
 

، وتساؤالتها البحثاسترشاداً بمشكلة : البحثثالثاً: أهداف 

لريادية وبشكل رئيس إلى بيان تأثير اليقظة ا البحثهدف ي

لتابعة للعتبة العباسية للشركات ا، في الرشاقة االستراتيجية

ويمكن تحديد مجموعة من األهداف الفرعية التي المقدسة 

 كما يأتي:وتسعى الى تحقيقها 

ألبعاد اليقظة الريادية  البحثتحديد مستوى إدراك عينة  .1

المتمثلة بـ)المسح والبحث، التعاون والتواصل، التقييم 

 والحكم(.

تحديد مستوى توافر ابعاد الرشاقة االستراتيجية المتمثلة  .2

بـ)الحساسية االستراتيجية، وحدة القيادة، إنسيابية 

في مجموعة  البحثالموارد( من وجهة نظر عينة 

 الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة.

في  البحثبيان عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات  .3

 .البحثالشركات مجتمع 

تحديد مساهمة اليقظة الريادية في الرشاقة االستراتيجية  .4

 .البحثمن وجهة نظر عينة 

: ومقاييسها البحثرابعاً: التعريفات االجرائية لمتغيرات 

محور التركيز الرئيس في  انعدمتغيرين يعلى  البحث اشتمل

عرض افكاره وتناول منهجيته، وبذلك فأن تقديم تعريفاً 

ً عنها وتحديد مقاييسها يعد ركناً اساسياً ضمن هذا  إجرائيا

 االطار، وكما يأتي:

عملية تمتع رواد األعمال بدرجة عالية الريادية:  اليقظة .1

من مهارات األبداع والتفكير والقدرة على المالحظة في 

ئة االعمال، مما يمكنها من اغتنام فرص االستثمار بي

وقد  المربحة واالنتفاع منها وتجنب التهديدات المحتملة.

 في قياس هذا المتغير على مقياس الباحثانأعتمد 

(Tang et al.,2012) ( 1الموضح في جدول) 

هي أهم ميزة تنافسية للمنظمة االستراتيجية:  لرشاقةا .2

وتعني القدرة على معرفة ما يحدث في السوق 

ً وخارجياً  واالستجابة للظروف البيئية المتغيرة داخليا

للحفاظ على القدرة التنافسية ورؤية التحوالت او 

التبدالت المستقبلية غير المتوقعة واالستجابة لها واتخاذ 

تخاذ إجراء قرار سريع حول كيف يمكننا البدء في ا

 في قياس هذا المتغير مقياس الباحثانوقد اعتمد بشأنه. 

(Oventhal,2016)  مع اجراء بعض التعديالت

حسب اراء الخبراء والمحكمين وكما موضح في جدول 

(1)

 

 الرئيسة وابعادها الفرعية ومقاييسها المعتمدة البحث( / متغيرات 1جدول)
 

 ت
عدد  المتغيرات

 الفقرات
 المقياس

 الفرعية الرئيسة

 اليقظة الريادية 1
 6 المسح والبحث

(Tang et al.,2012) 
 3 التعاون واالتصال
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 4 التقييم والحكم

 الرشاقة االستراتيجية 2

 9 الحساسية االستراتيجية

(Oventhal,2016) 9 االلتزام الجماعي 

 4 إنسيابية الموارد

 اعتماداً على االدبيات المذكورة انفاً. الباحثانالمصدر : من إعداد 
 

ً : مخطط  يقدم المخطط الفرضي : الفرضي البحثخامسا

، ويوضح طبيعة الباحثانلدى  البحثصورة شاملة عن فكرة 

ونوع العالقات واتجاهات التأثير بيـن متغيراته، اذ جرى 

تصميمِه وفق ما جاء من مسح للنتاجـات الفكرية لألدبيات 

الرئيسة  البحثالعلمية الرصينة ذات الصلة بمتغيـرات 

والفرعية، وبعد إجراء مراجعة واسعـة للدراسات الحديثة في 

ليعكس  بحثرضي للهذا الحقل جرى تطوير المخطـط الف

طبيعة العالقات االرتباطية والتأثيريـة بين المتغيرات 

ً لمشكلة  ومحققاً ألهدافـها ومصوراً  البحثالرئيسة داعما

اليقظة دور لقاتها الفلسفية التي نصت علـى لفرضياتها ومنط

الرشاقة االستراتيجية على مستـوى بعض الريادية في تعزيز 

عباسية المقدسة في محافظة كربالء. الشركات التابعة للعتبة ال

ً فانه يتكون من   االجزاءولكي يتم فهمه بشكل اكثر وضوحا

 :التالية

ة الريادية التي اشتملت تمثل باليقظو :المتغير المستقل .1

التعاون  المسح والبحث،ابعاد هي ) على ثالث

 واالتصال، التقييم والحكم(

 بأبعادهاتمثل بالرشاقة االستراتيجية و :دالمتغير المعتم .2

الحساسية االستراتيجية، االلتزام الجماعي، ثالث هي )ال

 )انسيابية الموارد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفرضي البحث مخطط (1) الشكل

 استناداً لالدبيات االدارية ذات العالقة الباحثانالمصدر : من إعداد 

 

استناداً للتساؤالت التي تم طرحها : البحثسادساً: فرضيات 

 ، وتحقيقاً ألهدافه وبناًء على مخططهالبحثفي مشكلة 

 ،العالقة والتأثير بين متغيراته الفرضي الذي يجسد اتجاهات

من تصور معين عن واقع الشركات  الباحثانوبما يمتلكهُ 

الى وضع مجموعة فرضيات التي  ا، اتجهالبحث مجتمع

  تتبلور في االتي:

)توجد عالقة ارتباط ذات  الفرضية الرئيسة االولى .1

داللة معنوية بين اليقظة الريادية بأبعادها والرشاقة 

وتتفرع من هذه الفرضية  ثالث  )االستراتيجية

 فرضيات فرعية هي:

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد المسح

 .والبحث والرشاقة االستراتيجية

 داللة معنوية بين بعد التعاون  توجد عالقة ارتباط ذات

 .والتواصل والرشاقة االستراتيجية

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد التقييم

 .والحكم والرشاقة االستراتيجية

توجد عالقة تأثير ذو داللة  الثانيةالفرضية الرئيسة  .2

معنوية لليقظة الريادية بأبعادها في الرشاقة 

من هذه الفرضية ثالث فرضيات  وتتفرع االستراتيجية(

 :هيفرعية 

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد المسح والبحث في

 الرشاقة االستراتيجية.

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد التعاون والتواصل في

 الرشاقة االستراتيجية.

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد التقييم والحكم في

 الرشاقة االستراتيجية.
 

ويقصد به هو طريقة متعلقة بمشكلة : البحثسابعاً: منهج 

. (Kothari,2004:8)لحلها بشكل منهجي بحثبحث أو 

المنهج  الباحثاناعتمد  الحالي البحثوبغية تحقيق أهداف 

الوصفي التحليلي وهو استقصاء ينصب على ظاهرة من 

الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف 

جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين 

. فهو يمثل اسلوب (97: 2008)العزاوي،ظواهر أخرى

عرض ومناقشة هادئة، والتزام بالموضوعية التامة، وتأييد 

يا المعروضة باألمثلة والشواهد المقنعة دون إجحاف القضا

أو تحيز، واستعمال المعلومات استعماالً صحيحاً في أـسلوب 

  . (31: 2012)الشامي،علمي سليم 

 

 في النقاط اآلتية : البحثتمثلت حدود : البحثثامناً: حدود 

تم اختيار أربع شركات تابعة للعتبة  الحدود المكانية : .1

شركة الكفيل، المقدسة في كربالء وهي )العباسية 

ولعينة  )شركة نور الكفيل، شركة اللواء، شركة الجود

في معظم محافظات العراق  من فروعها التابعة لها

 (. النجف، بغداد، بابل، اربيل، ديالى، كركوكمنها) 

 

 الريادية اليقظة

 والبحث المسح

 والتعاون االتصال

 والحكم التقييم

 االستراتيجية الرشاقة 

 االستراتيجيةالحساسية 
 االلتزام الجماعي

 انسيابية الموارد

 ارتباط عالقة  تأثيرعالقة 
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امتدت مدة اعداد البحث بجانبيه  الحدود الزمانية: .2

الى  22/5/2021للفترة من النظري والميداني 

 .م 18/8/2021

ً من 89)تمثلت  الحدود البشرية: .3 مديري ( مستجيبا

ورؤساء ومسؤولي االقسام والشعب والوحدات التابعة 

للعتبة العباسية المقدسة وفروعها المنتشرة في عموم 

 المحافظة.

 

وتغطية  البحثلتحقيق اهداف : البحثتاسعاً: ادوات 

موضوعاتها النظرية والميدانية على حٍد سواء، استخدم 

مجموعة من الطرائق واألساليب في جمع البيانات  الباحثان

والمعلومات المناسبة لتحقيق هذا الغرض، وعلى النحو 

 االتي:

من  الباحثانعمل : .  ادوات جمع البيانات والمعلومات1

توفر له  ستخدام ماعلى ا بحثأجل اغناء الجانب المفاهيمي لل

وما استطاع الحصول عليه من كتب ومجالت أكاديمية 

ودوريات محكمة عربية وأجنبية وكذلك الرسائل واالطاريح 

العربية واألجنبية وكذلك استعان بالمكتبات من ضمنها 

المكتبة التابعة للعتبة العباسية المقدسة. أما الجانب الميداني 

واختبار فرضياتها فقد  البحثمن أجل الوصول الى أهداف 

وهي األداة الرئيسة  استمارة االستبانةعلى  الباحثانأعتمد 

، وقد تم البحثفي جمع البيانات والمعلومات عن متغيرات 

صياغة فقرات االستبانة باالعتماد على مصادر علمية 

وأبعادها ومقاييسها، فضالً  البحثرصينة تناولت متغيرات 

عن االستفادة من آراء الخبراء وذوي التخصص في هذا 

المجال من أجل تحكيمها وتصويبها وإخراجها بالشكل الذي 

بشكل علمي  البحثيجعل منها أداة فاعلة في جمع بيانات 

. إذ تعد االستبانة األداة الرئيسة (1انظر ملحق )وموضوعي 

بالجانب العملي. وقد اشتملت االستبانة لجمع البيانات المتعلقة 

 (2انظر ملحق )على ثالثة محاور رئيسة هي: 

تضمن بيانات عامة تخص المجيب عن  المحور االول: . أ

االستمارة تتضمن )النوع االجتماعي، الفئة العمرية، 

التحصيل الدراسي)المؤهل العلمي(، عدد سنوات 

 في(الخدمة, عدد الدورات التدريبية ,المنصب الوظي

تضمنت المقاييس المعتمدة في قياس : المحاور االخرى . ب

ستة أبعاد فرعية تم متغيرات الرئيسة التي تضمنت ال

وفي جميع مقاييس االستبانة ( فقرة. 35)قياسها في

الخماسي المرتب  (Likert)مقياس  الباحثاناستخدم 

( إلى 5من عبارة )أتفق تماماً( التي أعطيت الوزن )

( وبمدى 1عبارة )ال أتفق تماماً( التي أعطيت الوزن )

ً ان اغلب فقرات االستبانة هي 1-5استجابة ) (, علما

فقرات ايجابية تم تثبيتها اعتماداً وتوجهاً باآلراء 

 مين.والمالحظات التي اوردها السادة الخبراء والمحك

لغرض تحليل وات التحليل والمعالجة االحصائية: . اد2

واختبار فرضياتها، تم االستعانة بالبرامج  البحثبيانات 

االحصائية الجاهزة 

(SPSS,V.25);(AMOS,V.23);(Smart 

PLS,V.20) استخدمت مجموعة من االدوات  كما

 االحصائية المناسبة، منها:

وتضمن ثبات االتساق  اختبار مطابقة اداة البحث: .1

الداخلي وثبات المؤشر والصدق التقاربي والصدق 

 التمييزي.

: وتضمن الوسط الحسابي، الوصف اإلحصائي .2

واالنحراف المعياري، واالهمية النسبية، واالهمية 

 الترتيبية.

 : وتضمن استخدام معامل االرتباطاختبار الفرضيات .3

 لية.ومنهج نمذجة المعادلة الهيك Pearson البسيط

 

 بحثالمبحث الثاني: التأطير النظري لل
 اليقظة الرياديةاوالً: 

 مفهوم اليقظة الريادية .1

يعد مفهوم اليقظة الريادية من المفاهيم الحديثة في ريادة       

األعمال، اذ يعود تطور المفهوم إلى القرن الثامن عشر، 

  Say (1964)و Cantillon( 1931)تطرق إليه علماء هم 

لرائد االعمال أن يفهم قيمة السلع في مجموعات يمكن 

السوق المختلفة ويمكنه استخدام هذه المعرفة في منتجاته. من 

جهة أخرى تم التطرق إليِه من قبل العالم االقتصادي 

الذي عرفها في بادئ  (Kirzner,1979:48)االسترالي

األمر بأنها "قدرة الريادي على األدراك من غير قيامِه 

لبحث"، ومن ثم عرفها فيما بعد بأنها "شغف الريادي بعملية ا

لممارسة عمله وتطلعِه 

يبدو أن هنالك تطوراً في .(Kirzner,1985:56)للمستقبل"

مفهومه ِاألخير لليقظة الريادية اذ تم التطرق إلى دور الوقت 

 Korsgaard et)ودور عدم الثبات البيئي

al.,2016:867) . كما بين (Ardichvili et 

al.,2003:110) بأن في مجال التعرف على الفرص يوجد

 ثالث مراحل اساسية هي كاالتي:

 :اإلدراك أو التعرف على االحتياجات  المرحلة األولى

غير المشبعة للسوق ونقص الموارد غير المستغلة لدى 

 اآلخرين.

 :اكتشاف التوافق بين احتياجات  المرحلة الثانية

وتوقعات السوق غير المشبعة وموارد العمالة غير 

 المستغلة.

 :إيجاد أفضل توافق يمكنهُ تحقيق أفضل  المرحلة الثالثة

النتائج، ويمكن التعبير عن هذا االتساق في شكل 

 مشروع جديد.

التعرف على الفرص أكثر  فيتُظهر خاصية اليقظة  اذ     

لمتعمد". لذلك من أجل زيادة اكتشاف الفرص من "البحث ا

يحتاج رواد األعمال إلى أن يكونوا في بيئة ودية حميدة لرفع 

مستوى اليقظة، اذ تعزز البيئة السخية يقظة ريادة األعمال 

من خالل موقف المجتمع اإليجابي تجاه ريادة األعمال 

 والدعم الواسع ألنشطة األعمال المختلفة. على سبيل المثال،

وجود رواد أعمال ذوي خبرة ونماذج أعمال ناجحة في 

المجتمع يرسل رسالة إلى رواد األعمال المحتملين بأن العمل 

هو اختيار مهني جذاب. كما يمكن للمناقشات المتكررة مع 

العائلة واألصدقاء حول اكتساب الموارد واستراتيجيات 

 تنظيم المشاريع وحل مشاكل العمل أن تنبه األفراد إلى

الفرص المتاحة بالحياة. كذلك بيئة األعمال السخية توقظ 

رواد األعمال ألنها تتيح لألفراد جني ثمار االكتشاف 

كما يواصل العلماء القول بأن  .(Tang,2008:131)والعمل
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اليقظة الريادية تشمل المواقف النشطة القائمة على العديد من 

والخبرة السابقة القدرات والعمليات المعرفية مثل المعرفة 

والتعرف على األنماط ومهارات معالجة المعلومات والتفاعل 

مدى قدرة وعرفت ب. (Tang,2012:79)االجتماعي

صانعي القرار على إدراك وتوقع فرص ريادة األعمال 

المتعلقة بالظروف الحالية والمستقبلية لبيئة 

( وهي عملية التحفيز Roundy et al.,2018:6أعمالهم.)

للفرد ليصبح رائد أعمال من خالل قدرته على  الشخصي

( Sirén et al.,2019:2اكتشاف الفرص واستخدامها.)

الحفاظ على االنتباه  وعرفت بأنها قدرة رواد األعمال على

لفترة طويلة، والتركيز بشكل انتقائي على على الفرص 

 .لمعلومات غير ذات الصلةمعلومات محددة مع تجاهل ا

.(Schermuly et al.,2020:3) ومن خالل ما تقدم يمكن

ً بأنها: عملية تمتع  تقديم تعريف لليقظة الريادية إجرائيا

رواد األعمال بدرجة عالية من مهارات األبداع والتفكير 

والقدرة على المالحظة في بيئة األعمال، مما يمكنهُ من 

اغتنام فرص االستثمار المربحة واالنتفاع منها وتجنب 

 لة.التهديدات المحتم

 أهمية اليقظة الريادية .2

قام العديد من الكتاب والباحثين بالتركيز على مفهوم      

اليقظة الريادية في وقتنا المعاصر، كونها تُشكل أهمية لرواد 

 فظالً عناألعمال للوصول إلى مستويات أعلى في عملهم. 

المجاالت التي يمكن أن تؤثر بها اليقظة الريادية، يمكننا 

 أهميتها في النقاط التالية: تلخيص

 تعد زيادة هتمام في دعم العمليات المعرفية اذ أولوية اال

 Yang et)نتيجة مهمة لتدريب رواد األعمالاليقظة 

al.,2015:71) 
  ،كما تؤكد على أهميتها في التطوير الوظيفي والتوجيه

ألن يقظة رواد األعمال يمكن وصفها بأنها بناء وظيفي 

ميع، اذ ان اليقظة في الوقت الحالي تعد وثيق الصلة بالج

ً من التطوير الوظيفي.  Chan et)جزءاً مهما

al.,2015:121) 

  كما تؤدي اليقظة إلى زيادة كبيرة في االستقاللية

 Cui et)واالبتكار والمبادرة، مع تحمل مخاطرة أعلى

al.,2016:1). 

  في االسواق في ظل اليقظة العالية لريادة األعمال

ة والحصول يريادالفرص اليمكنهم من تحقيق العديد من 

على أنواع مختلفة من الموارد والمعرفة والمعلومات 

، وبالتالي الوصول إلى اعمالهم في تأديةالتي تساعدهم 

 .(Xie&Lv,2016:2)مستوى أعلى

  يعتقد العديد من الباحثين أن استكشاف الفرص

األعمال. واالستفادة منها هو موطئ قدم مهم لريادة 

لذلك، يُنظر إلى اليقظة تجاه رواد األعمال على نطاق 

واسع على أنها تمثل االبتكار التنظيمي والتنمية والعمل 

الريادي الناجح، هذه الفرضية تم دعمها من قبل العديد 

من الدراسات، ليس فقط في سياق ريادة األعمال 

مار واستثالكالسيكية، على سبيل المثال التقييم والتطوير 

وفي  (Shane,2012)الفرص التجارية الجديدة

المجاالت االخرى مثل روح المبادرة الداخلية والسلوك 

 االبداعي في الشركات القائمة

(Ma&Hunge,2016;Tang et 

al.,2012)(Obschonka et al.,2017:489) 

  وفي ضوء التمييز للموارد االقتصادية التقليدية أشار

ال يتم فهم فرص السوق بصورة إلى أهميتها كالتالي:)قد 

كاملة، كما أنه لن ينتشر أو يبقى ضمنياً وال يوجد سوق 

لتوظيف رواد األعمال لتقديم الخدمات، وال توجد 

-Hijjawi&l) مشكلة ارتفاع تكلفة العرض والطلب(

Shawabkeh,2017:158)  تسمح اليقظة الريادية اذ

األخالقية بإدارة مخاطر أعمالهم من خالل أتباع القواعد 

وتجنب الخيارات غير األخالقية التي قد تضر بنجاح 

 Kelly et)مشاريعهم وتضر بسمعة منظماتهم

al.,2017:6). 

  اليقظة الريادية العالية للقادة االستراتيجيين والمديرين

لة من الخطط النشطة طويلة األمد التنفيذين تعكس سلس

يمكن أن يجعل صانعي  وإن وجود مثل هذه الخطط

قرار االستراتيجيين أكثر استشعاراً للفرص ال

 (Roundy et al.,2018:7).المحتملة

  في حماية المنظمات في بيئة األعمال تبرز أهميتها

، المستمرةالمعاصرة، التي تتميز بالتغيرات والتطورات 

اذ تضمن لرواد األعمال مواجهة التغيرات البيئية 

تحقيق المستقبلية والتكيف معها بطريقة مستدامة ل

نجاحها الحالي، والسعي الستكشاف الفرص غير 

المدركة من قبل المنافسين االخرين واالستفادة منها 

وتجنب التهديدات المحتملة، وبالتالي تعزيز مكانتها 

)الشمري الريادية في بيئة األعمال المتطورة 

 .(284: 2019وآخرون،

  تعد ريادة األعمال أمراً بالغ األهمية من حيث تحسين

الكفاءة االقتصادية، وجلب االبتكار إلى أسواق العمل 

 العمالةلق فرص عمل جديدة، وتعزيز واإلنتاج، وخ

Ataei et al.,2020:1).) 

  إمكانية الفرد على التفكير الريادي الناجح الذي يعتمد

على المالحظة الدقيقة والوعي الكبير للفرص وأن 

اكتشاف وتحديد الفرص هو يعتبر النقطة المركزية 

 .(70:2020،وداود عبد الكريم)لليقظة 

  تساهم في صياغة وخلق نية المغامرة لدى االفراد انها

فلديها القدرة على  للخوض بمشاريع تجارية وبالتالي

التأثير على جهد العمل ونية ريادة االعمال 

 .(&Supatn,2021Puapradit:218)للفرد.

إستناداً إلى آراء الكتاب والباحثين عن أهمية اليقظة      

الريادية في مختلف المجاالت نستنتج أن أهميتها تكمن في 

مساعدة األفراد ورواد األعمال على اللحاق بالموجة الجديدة 

 palm pilotالرائدة في األسواق )على سبيل المثال: جهاز 

 Appleالذي نجح بعد عدة سنوات من أطالق جهاز 

Newton  ليستفيد من الموجة التي دعمتها أبل وبجاهزية

تقنية أفضل وقت اإلطالق فنجح(، وتطوير منتجات جديدة، 

مع أمتالك المعرفة والموارد المالية ألستخدامها. كما تعتبر 

من العوامل المهمة لرواد األعمال لتحديد فرص العمل في 

تمرار من البيئة الخارجية، ألنها تهيئ األفراد للتحقق بأس

بيئتهم وأكتساب المزيد من المعرفة واألستفادة من الفرص، 

كما أنها تمكن رواد األعمال من اتخاذ قراراتهم في العمل 

بأمان أكبر، وتعمل على تحسين وتطوير وتوسع األنشطة 
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العامة للمنظمة، وتكوين فهم أفضل لتوقع اهتمامات 

 وتوجهات المنافسين لزيادة األرباح.

 بعاد اليقظة الرياديةاً: أثالث
بعد القيام بإجراء مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة      

أن  اوجد الباحثانقظة الريادية التي أجراها بموضوع الي

العديد من الباحثين لم يختلفوا كثيراً حول أبعاد قياس لليقظة 

ً مع أنموذجاذ الريادية   Tang) وجد أن اغلبها جاء متوافقا

et al.,2012:80) ومنها  

(Chan et al.,2015; Xie&Lv, 2016; Lee et 

al.,2016; Campos, 2017; Urban,2017; 

Obschonka et al.,2017; Amato et al.,2017; 

Liang,2019; Kadile&Biraglia,2020) 
أن اليقظة الريادية تأتي من محددات السمات اذ      

الشخصية الفردية مثل )التدريب، الخبرة، الشبكات 

االجتماعية( ويستخدم رائد األعمال هذه الخصائص للتحقيق 

في العمليتين المسح والبحث، وإيجاد الفرص المناسبة 

لالستفادة منها. ومن ثم نقل هذه المعلومات وتحديد مجموعة 

ت وإمكانيات الحذف المختلفة للمعلومات غير من االختيارا

الضرورية، ثم تنظيم المعرفة بناًء على المعلومات المتاحة، 

اذ يمكن لرائد األعمال تحديد فرص الربح من بين العديد من 

الفرص المتاحة التي يبحث عنها، وبالتالي تحديد فرص 

الربح. قد تساعد المزيد من المعلومات األفراد على تقييم 

 الباحثانوبذلك يتفق مكانات العمل الجديدة بشكل أكثر دقة. إ

مع اعتماد ابعاد األنموذج لقياس متغير اليقظة الريادية وسيتم 

 :توضيحها بشيء من التفصيل باآلتي

تركز عملية المسح : عملية المسح والبحث اليقظ .أ 

والبحث على مثابرة رواد األعمال الذين يبحثون عن 

وتحوالت غير مدركة في البيئة فرص جديدة وتغييرات 

الخارجية، والقيام بأستثمارها لتقديم منتجات جديدة 

مبتكرة غير تقليدية، اذ يشكل هذا البعد من اليقظة 

يستخدم معلوماتهم ومعرفتهم المخزونة لتحقيق مجال 

من الفرص قبل المنافسين اآلخرين، عادةً ما يقوم 

مع األفراد بفحص البيئة بأستمرار لتحديد وج

المعلومات، وهو أمر ضروري لتحديد واكتشاف 

كما يُمكن رواد  .(Tang et al.,2012:79)الفرص

األعمال من التفكير المنطقي وغير التقليدي، ما 

يساعدهم على إنشاء قواعد بيانات للمعلومات الشخصية 

وتوسيع قاعدة معارفهم الشخصية، اذ تقسم المعرفة التي 

لمسح والبحث إلى تم الحصول عليها من خالل ا

معلومات ضمنية تشير إلى المعرفة المهنية في مجال 

معين، والمعرفة الصريحة تشير إلى المعرفة التي تم 

الحصول عليها من الخارج. يتم تحويل تراكم المعرفة 

الضمنية والمعرفة الصريحة وتوحيدها إلى قدرة رائد 

األعمال للتكيف مع المواقف الجديدة. تعتبر عملية 

مسح والبحث أساس التطور المعرفي الشخصي، مما ال

يعكس الخبرة والمعرفة الشخصية. باإلضافة إلى أن هذه 

القدرة هي األساس لألفراد الستيعاب المعلومات 

الخارجية واالحتفاظ بها. كما تمثل الخبرة المتراكمة 

المعرفة والمعلومات التي يخزنها األفراد، والتي يمكن 

مجال معين، واستخدامها لالستفادة االستفادة منها في 

 .من فرص األعمال المربحة

(Chen&Liang,2015:82) كما يشير المسح

والبحث إلى المسح المستمر للبيئة لتحديد المعلومات أو 

 :357التغييرات التي لم يالحظها بعض األفراد )

(Urban,2019:97; Campos,2017  كذلك

ً تصفحاً  تتضمن التنبيهات والتحقيقات البحثية أيضا

مستمراً للبيئة والتحقق من حقائق المعلومات الجديدة 

 Adomako)والتغييرات والتحوالت التي تم تجاهلها 

et al.,2018:6) كما يشير نطاق المسح والبحث إلى .

النشاط الذي يتمتع به رواد األعمال الذين يجمعون 

المعلومات لتوسيع نطاق معرفتهم، سيزيد على 

المعلومات المتعلقة بمجال عمله 

(Kadile&Biraglia,2020:6)  ومما تقدم يمكن أن

عملية المسح والبحث اليقظ بأنها عملية بحث  نعرف

، من خالل كون رواد األعمال أكثر مستمرة في البيئة

حذراً وذكاًء من غيرهم في استكشاف الفرص الجديدة 

والمبتكرة المربحة وأغتنامها والعمل عليها، وكذلك 

جمع المعلومات الضرورية والموثوقة للقيام بالعمل، 

كما أنها تعمل على تحديد المعلومات والتغييرات التي 

 أغفل عنها اآلخرون. 

تستند عملية التعاون : ون والتواصل اليقظعملية التعا .ب 

والتواصل إلى تبادل المعلومات واألفكار بين رواد 

األعمال والمستويات التنظيمية،  وكذلك أساس 

الحصول على معلومات جديدة وأفكار حديثة والمزيد 

كما يمكن تعاون األفراد  ،من اإلبداع والتطور والتقدم

على العمل بشكل أكثر فاعلية، والتواصل يعتمد على 

التعامل بطرائق مختلفة إضافة أو حذف المعلومات، 

فإنه يتضمن ردوداً فردية عن المعلومات الجديدة 

. كما يُمكن Tang et al.,2012:80-81)ومعالجتها.)

رواد األعمال من التعامل مع المعلومات الجديدة 

تطورات غير العادية التي تم أكتشافها من خالل وال

عملية المسح والبحث. يُمكن االتصال رواد األعمال من 

وضع خطط وإنشاء اتصاالت فريدة. وربط المعلومات 

غير ذات الصلة ببعضهم البعض تلقائياً عن طريق 

تحليل الخصائص وتشكيل روابط جديدة. عند إنشاء 

إعادة فحص وبحث عن األتصال، سيقوم رائد األعمال ب

المعلومات ذات الصلة في البيئة للتحقق من جدوى هذه 

 .(Chen&Liang,2015:82)األتصاالت الجديدة

كما تتعلق بجمع المعلومات عن الخصائص المختلفة 

 واستخدام هذه المعرفة لبناء طرائق بديلة جديدة

(Urban,2019:97;Campos,2017:357) .

لقدرة على تجميع وكذلك تتضمن روابط االتصال ا

أجزاء متباينة من المعلومات والميل لبناء مثل هذه 

المعلومات كبديل ثابت. يتناول هذا البعد كيفية استجابة 

األفراد معرفيًا إلشارات المعلومات الجديدة 

كما يشير  (Adomako et al.,2018:6).ومعالجتها

بعد التعاون والتواصل الى ان يقوم األفراد بموجبه في 

هاية بربط المعلومات الجديدة مع المعلومات التي تبدو الن

غير مترابطة لتوليد أفكار جديدة. يؤكد هذا الجانب 

بشكل خاص على تطبيق وتوسيع المعلومات المتعلقة 

بمجال االهتمام. يساعد شرح المعلومات التي تم جمعها 

من المرحلة األولى األفراد على إجراء اتصاالت محددة 
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نظرهم الحالية  وتعديل وجهات

(Kadile&Biraglia,2020:6).  ومما سبق يمكن

ان نعرف عملية التعاون والتواصل اليقظ هي تبادل 

اآلراء واالفكار والمعلومات والفرص المكتشفة بين 

رائد االعمال ومستويات المنظمة األخرى الذي يقترح 

اذ ان العمل  باآلراء االفكار ويوجه المعلومات ويأخذ

 .يفرض القوة ويبث روح التعاوني الجماع
تركز عملية التقييم والحكم على تقييم : التقييم والحكم .ج 

الفرص المتاحة ومعرفة إمكانية االستفادة منها في 

تحقيق الربح، ألن التقييم والحكم من قبل رائد األعمال 

يسمحان بإدخال معلومات جديدة وتصفية المعلومات 

اذا كانت المعلومات  غير الضرورية، وإجراء تقييم فيما

الجديدة تعكس اي فرص عمل متاحة. اذ سيتم تقييم 

الفرص الجديدة التي تنشأ في ضوء المعلومات الجديدة 

 Tang et)وتقييمها في ما إذا كانت ستحقق ربح ام ال. 

al.,2012:80-81) كما يُمكن رواد األعمال من تقييم .

دام استعدادهم لتحمل المخاطر وعدم اليقين من استخ

فرص ريادة األعمال بعد عملية المسح والبحث 

والتعاون والتواصل، يقوم رائد األعمال بالتقييم والحكم 

على المعلومات التي تم الحصول عليها للتأكد من ان 

دائرة أفكارهم المصاغة حديثاً متوافقة مع إطار المعرفة 

الحالي وتصنيفه لرواد األعمال اذ تسمح درجة 

المعلومات غير المهمة وتعزيز التصنيف بتجاهل 

وعيهم بالموقف. عند المسح والبحث عن رؤى أخرى، 

ً تقييم البدائل ذات  قد يُطلب من رواد األعمال أيضا

الصلة أو تعديلها او إعادة النظر فيها، ألن المعلومات 

االخرى يمكن أن تساعدهم في صياغة تقييمات وأحكام 

جديدة. لهذا السبب  دقيقة، والتي قد تولد أفكاراً تجارية

يجب على رواد األعمال ربط المعلومات وتبادلها 

وإعادة ترتيبها بأفق زمني قبل المسح والبحث. كما مع 

اختفاء المعلومات وتكرارها، قد تكون المعلومات التي 

تظهر مرة اخرى في معظم األوقات اكثر فائدة في تقييم 

 إطار العمل للحكم عليه من أجل التفسير الصحيح

لتالي الكشف عن فرصاً ومطابقة المفاهيم الجديدة، وبا

كما  (Chen&Liang,2015:82)مربحة أكثر

إجراء تقييمات  (Campos,2017:357)وضحها

وأحكام حول التغييرات أو المعلومات الجديدة وتحديد ما 

يلتقط بُعد التقييم إذا كانت تعكس فرص الربح المحتملة. 

التغييرات والتحوالت في البيئة والحكم عمليات مالحظة 

 وتحديد ما إذا كانت الديناميكيات تقدم فرصة عمل.

(Adomako et al.,2018:6).   كما يقوم رواد

األعمال في بعد التقييم والحكم، بتقييم ما إذا كانت 

المعلومات الجديدة التي تم جمعها والمعلومات الجديدة 

إطار  المرتبطة بالمعلومات الموجودة تتوافق مع

المعرفة الخاص بهم، ويتم تقييم محتوى المعلومات 

 الجديدة كفرص عمل

(Kadile&Biraglia,2020:6).ما سبق يمكن ان و

عملية التقييم والحكم بأنها عملية تقييم  لألفكار نعرف 

والفرص الجديدة وتحديد  في ما اذا كانت هذه الفرص 

ستحقق ربح ام ال بناًء على التوقعات طويلة األجل 

ً لذلك لتحديد بقاء العمل عن طريق  والحكم عليها وفقا

 استثمارها او عدم األخذ بها.

 ثانياً: الرشاقة االستراتيجية

 االستراتيجية الرشاقةمفهوم  .1

تم تقديم مفهوم الرشاقة مؤخراً كنموذج جديد للتعامل مع      

الضغوط البيئية والعوامل التنافسية واالستجابة الحتياجات 

الزبائن المختلفة لذلك تعد الرشاقة احد اهم العناصر التي 

تساعد المنظمات المعاصرة على البقاء في بيئة االعمال اليوم 

وتشمل خمسة مكونات رة والمضطربة غير المستق

هي)االستجابة، المقدرة، المرونة، السرعة، فهم 

 ((Tooranloo&Saghafi,2019:4السوق(.

وفيما يتعلق بالظروف البيئية المتغيرة، اذ يعد بناء      

الرشاقة االستراتيجية في المنظمات طريقة إلدارة التغييرات 

غير المتوقعة والمخاطر التي تواجهها المنظمات كما تعني 

القدرة على التعديل والتكيف بشكل مستمر وكاف ٍفي الوقت 

ساسية المناسب مع االتجاه االستراتيجي في األعمال اال

Angela,2015:2).)  وعرفت بأنها عملية الحصول على

التغيرات المتوقعة في السوق من خالل التعاون بين 

وهي الطريقة التي ( Kale et al.,2019:278)المنظمات.

تستخدم الرؤية االستراتيجية والبصيرة لتوجيه االستجابة 

الداخلية والخارجية وقدرات الموارد البشرية وقدرات 

 تكنولوجيا المعلومات لتحقيق األداء المستدام للمنظمة.)

Arokodare et al.,2019:4 ومن جهة اخرى هي )

عملية االستفادة من المعرفة التنظيمية من خالل إدخال 

المرونة في اعمالها بدون التضحية بقيمها األساسية وقدراتها 

ً وعابرة الحدود في سوق  الحالية من أجل البقاء محليا

وهي قدرة المنظمة  (Shams et al.,2021:2) ر.مزده

على االستجابة بسرعة للظروف البيئية المتغيرة وتحدد 

المرونة التشغيلية للمنظمة والتقلبات في بيئة االعمال لضمان 

استمرارية أدائها من منطلق تمكن المنظمة التي تتمتع 

بقدرات ضمان خطة التنبؤ بالفرص والتهديدات الجديدة 

( Gerald et al.,2020:42 معها بنجاح.) والتكيف

وعرفت بأنها قدرة المنظمة على استشعار الفرص 

والتهديدات في بيئة االعمال وتقديم استجابة سريعة من خالل 

إعادة تجميع الموارد والعمليات 

ومن  (Ogunleye et al.,2021:28واالستراتيجيات.)

 هذا المنطلق يمكننا تقديم مفهوم اجرائي للرشاقة

االستراتيجية بأنها: القدرة على معرفة ما يحدث في السوق 

واالستجابة للظروف البيئية المتغيرة داخلياً وخارجياً 

للحفاظ على قدرتها التنافسية ورؤية التحوالت او التبدالت 

المستقبلية غير المتوقعة واتخاذ قرار سريع حول كيف 

 يمكن البدء في اتخاذ إجراء بشأنها.

 قة االستراتيجيةأهمية الرشا .2

تعد الرشاقة االستراتيجية ضرورية لنجاح المنظمات      

وتطويرها بشكل مستدام في بيئة األعمال اليوم التي تتميز 

بالتعقيد والغموض والتغير السريع، ألن عملها يتمحور حول 

سرعة االستجابة للتغيرات المفاجئة واغتنام الفرص. اذ تكمن 

تناص الفرص وتجنب التهديدات أهميتها في القدرة على اق

في بيئة العمل وتصنيف الحاالت على أنها مناسبة أو غير 

مناسبة، تعتمد هذه الميزة أيضاً في قدرة المنظمة على تحديد 

فرص السوق من خالل التحليل االستراتيجي أو استخدام 
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أنظمة اإلنذار المبكر أو تطوير أساليب فاعلية خاصة بهم 

بيئة إليجاد فرص عمل في 

. كما أشار إلى اهميتها Sajdak,2015:24)اقتصادية)

تكمن في توفير وظائف لمواجهة التحديات المختلفة، يمكن 

للمنظمة تحقيق استجابات مرنة في بيئات 

ويقدم نائب المدير للمبيعات  (.113: 2016،حسين(ديناميكية

مثاالً جيداً عند  Google والعمليات في الواليات المتحدة في

التأكيد على أهمية الرشاقة االستراتيجية للمنظمات الحديثة 

، اذ قال "يجب أن نتحلى بالرشاقة عندما نفكر 2015 في عام

في االعمال التجارية التي نعمل بها وكيف تغيرت الشركة 

على مدار السنوات العشر او الخمس عشرة الماضية فهي 

بدأنا. لذلك يجب أن مختلفة تماماً اليوم عما كانت عليه عندما 

يكون لدينا مدراء، وموظفون، وعلينا ان نمتلك التكنولوجيا 

التي تتميز جميعها بالرشاقة الشديدة في االتجاه الذي تتجه 

(. (Kohtamäki&Farmer,2017:12إليه في اعمالنا"

وسواء كانت الرشاقة االستراتيجية في خدمات الرعاية 

نظمة أنه من أجل الصحية أو في صناعة الشحن تدرك الم

الحفاظ على ميزة السوق التنافسية، يجب أن تكون الرشاقة 

جزءاً ال يتجزأ من خطة استراتيجية على مستوى 

كما أنها تشكل . (Nejatian et al.,2018:6)المنظمة

"آلية" مفيدة، خاصة للجهود الدولية للشركات الصغيرة 

شاريع والناشئة، بدورها تساعد الرشاقة االستراتيجية الم

الجديدة على التعامل مع العديد من التحديات الموازية الناشئة 

عن التأسيس والتنظيم والتدويل وتحقيق التوسع اذ تسمح 

ألصحاب المشاريع بالتكيف بسرعة وهو أمر مهم للغاية عند 

تصور التوسع السريع في بيئة دولية يحتمل أن تكون مختلفة 

ً واألداء الدولي المبكر والم تسارع كما تؤكد على تماما

االستجابة االنتقائية والقدرة على التكيف سيؤدي إلى التركيز 

االستراتيجي وتجنب الفرص الضائعة والعثرات في عملية 

كما أشار إلى . Hagen et al.,2019:18)(العولمة.

اهميتها باعتقادهم أنها أحد المتطلبات األساسية للنجاح 

التنظيمي واالستمرارية في العمل داخل المنظمة وتتشكل 

بمرور الوقت ميزة تنافسية مستدامة حتى تتمكن المنظمة من 

الحصول على رؤية جديدة من خالل معرفة موقعها بين 

 .(Muhammad et al.,2020:80)المنافسين األخرين 

كما أنها تساعد المنظمات بشكل إيجابي على تحسين أدائها 

واعمالها في بيئة االعمال الديناميكية التي ال يمكن التنبؤ 

وتعد الرشاقة (. (Muthuveloo&Teoh,2020:167بها

االستراتيجية مطلوبة للتأكد من استدامة المنظمة والتي 

ارات تستلزم ثالثة اساسيات حيوية في عملها تشمل قر

إستراتيجية سريعة، وتوقع احتياجات الزبائن، واالستعداد 

 297etواالستجابة لمالئمة بيئة االعمال الديناميكية )

al.,2021: Olaleye).  ًكما تعد ذات أهمية خصوصا

للمنظمات الصغيرة التي تكون أكثر هشاشة في مواجهة 

التغيرات البيئية السريعة، لذلك فهم بحاجة إلى التكيف مع 

هذه التغيرات لتحقيق ميزة تنافسية، من بين المنظمات 

الصغيرة تعد المنظمات القائمة على المعرفة من بين 

ة االستراتيجية لضمان المنظمات التي تحتاج إلى الرشاق

البقاء والنجاح، نظراً لكون الرشاقة االستراتيجية هي نقطة 

التوازن بين الرشاقة واالستراتيجية وان المنظمات الصغيرة 

التي تتسم بالرشاقة بطبيعتها تحتاج إلى ان تكون اكثر 

استراتيجية الن الرشاقة بدون استراتيجية ليست افضل من 

 :179et al.,2021قة.)االستراتيجية بدون رشا

Soltaninezhad ) مما تقدم به من آراء الكتاب والباحثين

من أهمية الرشاقة االستراتيجية للمنظمات لضمان 

استمراريتها في ضل التغيرات البيئية يمكن تلخيص أهميتها 

 بالنقاط االتية:
  تبرز أهميتها في تحقيق التوجه المستقبلي للمنظمة، من

واضحة المعالم لما تريد أن تكون خالل وضع رؤية 

 عليه المنظمة مستقبالً.

  عنها في ظل التغييرات البيئية  غنىعملية ضرورية ال

عتمد عليها للتعامل ياستجابة فاعلة تعد ، ألنها المتسارعة

 مع هذه المواقف.

  تمكين المنظمة من تحقيق أداء تنظيمي مستدام واكتساب

النمو والبقاء ميزة تنافسية، وتمكين المنظمة من 

 واالستمرار.

  تزود المنظمة بحلول مبتكرة لمشاكلها الحالية

 على حساسيتها االستراتيجية. والمستقبلية بناءً 

  تمكن المنظمة من تحديث نفسها بشكل استراتيجي, مما

 يساعد على ضمان أنها دائماً في المقدمة.

  تعظم نقاط قوة المنظمة بشكل مستمر، وتنوع خياراتها

 الخدمة للزبائن في الوقت المناسب. لتقديم

   ابعاد الرشاقة االستراتيجية .3

بعد القيام بإجراء مراجعة الكثير من الدراسات السابقة      

ذات الصلة بموضوع الرشاقة االستراتيجية التي أجراها 

وجد أن هناك العديد من الباحثين لم يختلفوا كثيراً  الباحثان

 اذحول تحديد أبعاد وانموذجات قياس الرشاقة االستراتيجية. 

 2019الشمري،) قام كالً من

Mavengere,2013;Junni et 

al.,2015;Vagnon&Khoddami,2016;Arbussa 

et al.,2017;Morton et al., 2018;Pereira et 

al.,2021;Bondzi–Simpson&Agomor,2021) 

الذي  Doz&Kosonen,2008 بأعتماد ابعاد أنموذج     

ركز على كيفية منع الركود في العمل بحيث "ال تصبح  

المنظمة كالفيل الذي يحتاج إلى تعلم الرقص". وسنعتمد في 

دراستنا الحالية على هذه األبعاد التي اعتمدها 

(Oventhal,2016:63-69) ويعد  ضمن مقياس دراسته

اذ أن القدرات ا الحالية ومجتمعه بحثاألنسب لل المقياس

المتفوقة الثالث ضرورية للنجاح ليس فقط واحدة منها ولكن 

للجمع بين الثالثة تعد الرشاقة االستراتيجية أمراً بالغ األهمية 

في األسواق المضطربة وللمنظمات القائمة على التحسين 

ها أقرب لتوجهات المستمر وتجنب الركود والنجاح كون

الحالية وقدرتها على تغطية كافة جوانب الرشاقة  البحث

، االلتزام الجماعياالستراتيجية )الحساسية االستراتيجية، 

 انسيابية الموارد(. والتي سيتم توضحيها بشيء من التفصيل:

 : الحساسية االستراتيجية .1
أمراً بالغ االهمية لفهم ظروف السوق وإدارة تعد      

االضطرابات فهي تسمح للقادة بتطوير ابتكارات للحصول 

 .(Oventhal,2016:63)على مزايا تنافسية قوية ومفيدة 

كما أنها تعد عقلية تتكون من بصيرة االفراد اذ تتوقع االدارة 

ذات الحساسية االستراتيجية االتجاهات المستقبلية واتجاه 

 السواق بفهم حدسي عميق وأنها غير محدودة بذكاء وخيالا
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(Mace,2016:41).  حدة اإلدراك وكثافة وتشير إلى

 Arbussa et)االهتمام بالتطورات االستراتيجية الوعي و

al.,2017:273 ) وهي تمثل قدرة المنظمة على االستشعار

ً تثير  التوترات بسبب ودمج االحتماالت الجديدة ولكنها ايضا

وكذلك الحاجة إلى اشراك االفكار من التعلم من الخبرات 

Owusu-االعلى إلى االسفل.

)Tucker&Stacey,2018:2.) كما تعد تركيز قدرة

المنظمة على إدراك تغيرات السوق والقدرات الداخلية لخدمة 

ويعد وجود  ,.Pereira et al)1202(3:الفرص الجديدة

شرطاً  ادارتهاأعضاء مهرة من خارج المنظمة في مجلس 

اذ يفسر  اساسياً ضرورياً للحساسية االستراتيجية، ولكنه ليس 

اقتناص الفرص، والقيام بذلك يتطلب  فيأهمية أن تكون ذكياً 

"إدخال من هم بالخارج" وتعني الطريقة من الخارج إلى 

الداخل أن التوظيف االنتقائي لبعض المديرين الخارجيين 

ذوي المهارات العالية يمكن أن يساعد في التغلب على هذه 

وعرفت  ,Debellis)(2020:4.الفجوة في التفكير والتحفيز

مة على اتخاذ قرارات مستنيرة وتنفيذ قدرة المنظبأنها 

يق نتائج بدرجة عالية من تغييرات تكتيكية ذكية وسريعة لتحق

ما يعني ان المنظمات يجب ان تنتبه لبيئتها التشغيلية الدقة، 

ً التهديدات التي يشكلها منافسوها  وان تستشعر سريعا

 .(Simpson&Agomor,2021:5)–Bondziومورديها

أن الحساسية االستراتيجية هي عملية  الباحثانويستنتج 

البيئية وتدعيم والتغيرات استشعار وتحسس المعلومات 

بيئتها الداخلية عن طريق االنفتاح واالستشعار استناداً 

لبصيرة متخذ القرار في كيفية التعامل معها وتجاوزها، 

ومراقبة تحركات المنافسين واغتنام الفرص غير 

حقق المزايا التنافسية المستثمرة بشكل أسرع مما ي

 لمنظماتهم.

 االلتزام الجماعي:  .2
هي عملية اتخاذ قرارات حاسمة جماعية مع تجنب و     

القرارات الفردية اذ كلما كان القادة اسرع في اتخاذ قرارات 

وأن حاسمة زادت سرعة المنظمة في االستفادة من الفرص 

ً بشكل فاعل والحفاظ على المرونة  القدرة على العمل معا

والرشاقة تزداد أهمية مع تعزيز المنافسين العالميين 

كما أنها تعمل في . :Oventhal,2016)67)وتوسيعهم 

اجز التي تضعها ترابط من دون حواجز مثل تلك الحو

شخصية ففي المنظمات الكبيرة على وجه  أجندات سياسية او

قد تؤثر القرارات االستراتيجية على آالف  الخصوص

الموظفين ومليارات الدوالرات، اذ يتم اتخاذ القرارات في 

بيئات سريعة التغير ومعقدة وديناميكية مع درجات عالية من 

عدم اليقين والمخاطرة التي نادراً ما يمكن تفسيرها بالكامل 

كما يشير إلى  .(Mace,2016:41)من لدن كبار المديرين

قدرة الفريق األعلى على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة، "

 Arbussa et)الخسارة"-دون الوقوع في مستتنقع الربح

al.,2017:273 .) عملية اتخاذ قرارات سريعة ً وهي ايضا

واستراتيجية مما يعني اظهار التزام قوي من اإلدارة العليا 

 لبقية اعضاء المنظمة ان العمل الجماعي له قيمة بالنسبة

Owusu-لمنظمة التي تريد ان تصبح رشيقة في عملها

)Tucker&Stacey,2018:2 .) كما يوفر استخدام

المبادئ المشتركة فوائد كبيرة لتنفيذ الرشاقة االستراتيجية 

وبناء فرق قيادة أقوى وأكثر توحيداً، اذ تتطلب وحدة القيادة 

من قادة المنظمة اتخاذ إجراءات حاسمة من خالل االستجابة 

السريعة الحتياجات العمل والمواءمة مع فرص السوق 

وبمجرد التغلب على  ,.Pereira et al)1202(3:الجديدة

فجوة التحفيز، تحتاج المنظمة اكتساب وحدة ومرونة القادة 

. (Debellis et al.,2020:5)يلتنفيذ التغيير االستراتيجي

ً بشكل فاعل والحفاظ على  كما أن القدرة على العمل معا

المرونة والرشاقة سيزيد أهمية تعزيز المنافسين العالميين 

ً من ابعاد  وتوسيعهم ً مهما كما يعد االلتزام الجماعي مكونا

الرشاقة االستراتيجية يمكن لإلدارة الفاعلة االستفادة من 

بشكل جماعي لذلك من الضروري لإلدارة الفرص الجديدة 

شجيع العليا ورؤساء الوحدات منع حاالت الصراع وت

االخرين على االلتزام الذي يمكن تعزيزه عندما يتم التركيز 

على رؤية المنظمة بدالً من االنشطة الفردية او على مستوى 

Bondzi–الوحدة

Simpson&Agomor,2021:7)). ما  الباحثانويستنتج

سبق ان االلتزام الجماعي او )وحدة القيادة( يقصد به التزام 

كافة أعضاء المنظمة باألعمال المكلفة والعمل على تنفيذها 

جماعي، وتحمل المسؤولية التشاركية مع  تداؤبيبشكل 

فرق العمل الرشيقة وعالية االداء ومنحها الصالحيات 

ير الحلول الالزمة للمشاركة بعملية اتخاذ القرار عبر توف

 المبتكرة.

هي قدرة داخلية تعمل على نقل أنسيابية الموارد:  .3

الموارد بسرعة إلى مناطق استثمار الفرص وبعيداً عن 

مناطق التدهور اذ تعد امر بالغ االهمية لخلق مزايا 

كما إنها تعد  .:Oventhal,2016)69)تنافسية جديدة

إعادة تشكيل ذكية وسريعة وإعادة تركيب وشراء 

االفراد والعمليات واالفكار اذ ال تعد الرشاقة 

االستراتيجية من سمات المنظمات إذا لم تستطع الموارد 

البشرية نقل الموارد الضرورية االخرى عندما تملي 

البيئة ان مثل هذه االجراءات ضرورية 

(Mace,2016:41). ير إنسيابية الموارد إلى " كما تش

القدرة الداخلية على إعادة تكوين القدرات والموارد 

 Arbussa et)وإعادة نشر عمليات اإلنقاذ بسرعة"

al.,2017:273.)  اذ تتطلب إنسيابية الموارد التغيير

والتبديل في الموارد وهذا يعتمد على اتساق المنظمة مع 

Owusu-العمليةاالستفادة الكاملة من مواردها للبدء ب

)Tucker&Stacey,2018:2 .) كما تتطلب السرعة

واالستجابة من المنظمة تطوير وتعديل الموارد 

واالستفادة من الفرص التي تتيحها تغييرات 

كما تصف بأنها  ),.31202Pereira et al:.(السوق

القدرة على تنفيذ التغييرات االستراتيجية المتفق عليها 

  Debellis et)المواردعن طريق إعادة تخصيص 

al.,2020:6) ًولكي تكون المنظمات رشيقة استراتيجيا

غنى عن انسيابية الموارد فهي عملية التعبئة السريعة  ال

وتوزيع الموارد لتحقيق ميزة تنافسية فهي تمكن 

المنظمات من االستفادة من الفرص المتاحة وتسمح 

د بتخصيص الموارد التشغيلية واساليب ادارة االفرا

واآلليات الفاعلة للحوافز والتعاون فهي تستخدم كمحرك 

Bondzi–رئيس للرشاقة االستراتيجية 

Simpson&Agomor,2021:10))  ويستنتج

مما سبق أن أنسيابية الموارد هي عملية  الباحثان
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توفير الموارد الالزمة عند الحاجة اليها بناًء مع 

الظروف البيئية المتغيرة بأستمرار عن طريق 

االستقطاب والتحريك المرن للموارد والمهارات 

والخبرات الضرورية لبقائها واستدامة نموها وتميزها 

 التنظيمي.

 ً  : العالقة بين اليقظة الريادية والرشاقة االستراتيجيةثالثا

ان الفائدة المتحققة من تطوير نماذج األعمال هو فهم      

األساسية بعض "الحقائق العميقة" حول االحتياجات 

للمستهلكين، ووضع المنافسين من حيث تلبية تلك 

االحتياجات وإمكانية التحسين التنظيمي والتكنولوجي. 

فرجال األعمال الذين يفهمون الحقائق "العميقة" ويشكلون ما 

يريده الزبائن ويحاولون زيادة رضاهم هم رواد األعمال 

ويفهمون المنطق التنظيمي. يجب أن يكون لدى رواد 

األعمال والمديرين افتراضات ذكية حول السلوكيات 

المستقبلية للزبائن والمنافسين والتكاليف. ونتيجة لذلك، يمكن 

أن تستخدم المنظمة ميزة كونها رائدة وتستفيد أكثر من 

الفرص المتغيرة في السوق اذ تكون الفوائد قصيرة األجل. اذ 

الزبائن توفر يقظة السوق القدرة على التنبؤ باحتياجات 

وحركة المنافسين. ولذلك، فإنها تمكن المنظمة من أن تكون 

أكثر حساسية ألذواق وتفضيالت الزبائن. كما تمكن العالقات 

الوثيقة مع زبائن المنظمة من البحث عن معلومات حول 

تفضيالت الزبائن واحتياجاتهم، وبالتالي سوف تكون 

بصيرة مستجيبة وذا رشاقة عالية. كما يتم استخدام ال

المكتسبة من خالل عالقات قوية مع الزبائن لزيادة الفاعلية 

التشغيلية وكفاءة التكلفة، ألن أعضاء المنظمة يتفقون على 

رؤية المنظمة ويمكن أن يتخذوا إجراءات 

كما وجد أن الرشاقة  Orojloo et al.,2016:90))فاعلة.

اإلستراتيجية، اإلستراتيجية بأبعادها المعتمدة)الحساسية 

االلتزام الجماعي، إنسيابية الموارد( وفي ظل وجود يقظة 

ريادية، وجدت ان القطاع في أالسواق األردنية يواجه العديد 

من التحديات وليكون قادراً على االستمرار في االستثمار 

الكبير في أحدث التقنيات وفي موارده البشرية  وأن تكون 

نها. ووجد أن هذا القطاع أكثر استجابة ومرونة مع زبائ

يحتاج إلى إدارة رشيقة وريادية لربط الموظفين بالزبائن 

 163)والقدرة على االستمرار بشكل استراتيجي في السوق

:2017Hijjawi,) . كما يرتبط مستوى نشاط تحديد

ً إيجابياً  الفرصة الذي يظهره المشروع يرتبط ارتباطا

 بالرشاقة االستراتيجية لرواد االعمال.

يسعى الريادي الذي يتمتع برشاقة إستراتيجية أقوى إلى  .1

تنويع مواقع العمل بدالً من تنويع األعمال التجارية 

 نفسها.

يميل الريادي الذي يتمتع برشاقة إستراتيجية أقوى إلى  .2

 التركيز بشكل أكبر على السوق اذ تتحقق األرباح.

ة ما بخفة فعندما يتمتع الريادي أو الرئيس التنفيذي لمنظم     

استراتيجية أقوى، فإنه يسمح له بإدراك التغييرات بحدة 

واغتنام الفرصة، مما يكثف عمليات تحديد الفرص 

وتطويرها وإدراكها. كما تم التأكيد في البحث حول ريادة 

فإن  Lee(2000)األعمال في وادي السيليكون من قبل 

ديد الريادي الذي يتكيف مع التغييرات لديه القدرة على تح

اتجاه المنظمة وإعادة هيكلتها، عالوة على ذلك وفقاً 

(, فإن مستوى عاٍل من اليقظة يؤدي (Ray&Cardozoلـ

الى استجابة لمعلومات محددة إلى لتحديد الفرص. أي أنه ال 

يمكن إنشاء األداء إال من خالل حساسية تنظيم المشاريع 

تي تظهر لألنماط السلوكية أو األحداث أو عدد االحتماالت ال

من بيئة معينة، أو تنمية اإلحساس بتحديد الفرصة والسعي 

. (Kwon& Park,2018:13)االستباقي لتلك الفرص 

يتبين مما ورد أعاله وجود عالقة تربط اليقظة الريادية 

بالرشاقة االستراتيجية وهي عالقة ايجابية، اذ يبرز دورها 

رواد في تحسين اداء منظمات االعمال من خالل تمكين 

االعمال من التفكير والعمل بعقالنية وذكاء اعلى في ادارة 

عملهم فهي تسمح بإدراك التغيرات المستمرة في البيئة 

بفطنة واكتشاف الفرص المتاحة واستغاللها وتجنب 

 التهديدات المحتملة.

 بحثالمبحث الثالث: التأطير الميداني لل

 البحثتقييم نموذج قياس   اوالً:
لجمع البيانات في  بحثاُعتمدت االستبانة اداة رئيسة لل     

 البحثالحالية  والتي ستستخدم لقياس متغيرات  البحث

 البحثوتحديد مستوى االستجابة الذي يحدده االفراد عينة 

, وعلى نتائجها ستختبر الفرضيات البحثحول متغيرات 

ي ويتم الحكم على قبولها او رفضها, وبسبب االهمية الت

فالبد من اجراء االختبارات   بحثتحتلها اداة القياس في اي 

التالية للتأكد من دقة وصحة البيانات التي يتم الحصول عليها 

 ملية التقييم تتم بعدة خطوات هي:وان ع

بهدف معرفة مدى : . الصدق الظاهري ألداة القياس1

الصدق الظاهري لالستبانة تم عرضها  في صورتها االولية 

دد من المحكمين المتخصصين في مجال ادارة على ع

ً وذلك للتأكد من صدقها 12االعمال بلغ عددهم ) ( محكما

اذ  ( يوضح اسماء المحكمين. 1الظاهري والملحق رقم ) 

كان النموذج االول لالستبانة معد بشكل خاص الستطالع 

اراء المحكمين حول مدى وضوح كل عبارة من حيث 

المحتوى الفكري والصياغة وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من 

العبارات مع اضافة او حذف ما يرى المحكم من عبارات في 

أي متغير من المتغيرات المدروسة. وبعد جمع استمارة 

مسحاً  الباحثانن السادة المحكمين اجرى التحكيم م

للمالحظات ووجهات النظر التي ابدوها تجاه المتغيرات 

وابعادها والفقرات المكونة لها فضالً عن مصادر المقاييس 

المعتمدة وفي ضوء تلك اآلراء واالفكار التي اظهرها 

التعديالت التي اتفق عليها  بإجراء الباحثانالمحكمون قام 

لمحكمين، وتعديل وصياغة بعض العبارات ( من ا12)%

التي رأى المحكمون ضرورة اعادة صياغتها لتكون اكثر 

 وضوحاً.

ان اختبار الصدق : اختبار صدق وثبات اداة القياس. 2

يتم من خالل ما يعرف بالصدق  البحثوالثبات ألداة قياس 

(Validity( والثبات )Reliability اذ يشير الثبات الى )

ية المقياس باإلتيان بنتائج مماثلة عند اعادة درجة امكان

االختبار, لذا فهو يكشف عن اتساق المقياس, اما الصدق 

فيوضح هل ان المقياس يقيس ما يفترض ان يقيسه, فهو 

يكشف عن دقة المقياس في تمثيل الظاهرة المراد دراستها 

(Hair et al.,2013:165-166 ،) وتتمثل اإلجراءات

التحليل في تحديد النموذج المفترض والذي المتبعة في هذا 

( أو Latent Variablesيتكون من المتغيرات الكامنة )

المتغيرات غير المقاسة وهى تمثل األبعاد المفترضة للمقياس 



  2202, لثانيكانون ا                                  (                     1) العدد  لثالمجلد الثا –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

94 
 

ومنها تخرج أسهماً متجهة إلى النوع الثاني من المتغيرات 

ت التابعة أو والتي تعرف بالمتغيرات المقاسة أو المتغيرا

، والتي تمثل الفقرات الخاصة بكل بعد أو غيرات الداخليةالمت

ارات األبعاد الخاصة بكل عامل عام وهنا يفترض أن العب

ذا االسلوب واعتمد في تطبيق همؤشرات للمتغيرات الكامنة. 

(. ولغرض تقييم نموذج القياس Smart-PLSبرنامج )على 

 (:2)تستخدم للتقييم وكما يوضحها جدولفان هناك معايير 

 

 القياس نموذج تقييم معايير/  (2) جدول
 

 الحد المقبول المعيار ت

 0.70  ≤, كرونباخ الفا 0.60 ≥الثبات المركب  ثبات االتساق الداخلي 1

 0.70  ≤التشبع المعياري للمؤشر  ثبات المؤشر 2

 AVE ≥  0.50  متوسط التباين المستخلص الصدق التقاربي 3

 الصدق التمييزي 4
 Cross Loadingاختبار استقاللية الفقرات 

 (Variable Correlation-Root Square of AVEاختبار عدم تداخل االبعاد )

 (Hair et al.,2017) باعتماد الباحثانالمصدر: اعداد 

 

 البحثقياس لمتغيرات تقييم أنموذجات ال .1

 تقييم انموذج القياس لمتغير اليقظة الريادية . أ
بهدف تقييم انموذج القياس الخاص بمتغير اليقظة      

( 2اذ يبين الشكل) Smart-PLSالريادية تم استخدام برنامج 

تشبعات الفقرات وهي االرقام الظاهرة على االسهم التي 

تتجه من المتغيرات الكامنة الى المتغيرات المقاسة )الفقرات(  

او ما يسمى )ثبات المؤشر )الفقرة(. اذ يتضح ان جميع 

( كما 0.40الفقرات كانت تشبعاتها اكبر من المعيار المحدد )

ا, والثبات جميع قيم المؤشرات االخرى  )كرونباخ الف

( كنات ضمن المدى المقبول مما AVEالمركب, و اختبار 

يعني ان النموذج الخاص بمتغير اليقظة الريادية يحقق 

ة والثبات وكما يوضحها الشكل المعايير المطلوبة للمصداقي

(3( وجدول )2)

 

 
 الريادية اليقظة لمتغير القياس انموذج/  (2) الشكل

 Smart Pls,v.20استناداً لمخرجات برنامج  الباحثانالمصدر : اعداد 

     

( نتائج تقييم انموذج القياس والتي 3كما يستعرض جدول ) 

اظهرت ان جميع االبعاد حققت القيمة المطلوبة من معيار 

(AVE وحققت جميعها القيمة المطلوبة لمعامل كرونباخ )

الفا والثبات المركب وهذا يوضح ان النموذج الخاص بمتغير 

اليقظة الريادية يحقق المعايير المطلوبة للمصداقية والثبات.

 

 الريادية اليقظة لمتغير القياس انموذج تقييم نتائج/ (3) جدول
 

 AVE الثبات المركب كرونباخ الفا االبعاد ت

 0.512 0.834 0.761 المسح والبحث 1

 0.554 0.788 0.741 التعاون والتواصل 2

 0.528 0.768 0.719 التقييم والحكم 3

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 

 تقييم انموذج القياس لمتغير الرشاقة االستراتيجية . ب
لغرض تقييم انموذج القياس الخاص بمتغير الرشاقة      

اذ يبين  Smart-PLSاالستراتيجية تم استخدام برنامج 

( تشبعات الفقرات وهي االرقام الظاهرة على 3الشكل )

المتغيرات  االسهم التي تتجه من المتغيرات الكامنة الى

 اذ المقاسة )الفقرات(  او ما يسمى )ثبات المؤشر )الفقرة(.

يتضح ان جميع الفقرات كانت تشبعاتها اكبر من المعيار 

كرونباخ ( كما جميع قيم المؤشرات االخرى  )0.40المحدد )
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( كنات ضمن المدى AVEاختبار الفا، والثبات المركب، و

المقبول مما يعني ان النموذج الخاص بمتغير الرشاقة 

ت ة والثبااالستراتيجية يحقق المعايير المطلوبة للمصداقي

 (4( وجدول)3وكما يوضحها الشكل)

 
 ( / انموذج القياس لمتغير الرشاقة االستراتيجية3شكل )

 Smart Pls,v.20استناداً لمخرجات برنامج  الباحثانالمصدر : اعداد 

 

 االستراتيجية الرشاقة لمتغير القياس انموذج تقييم نتائج/ (4) جدول
 

 AVE الثبات المركب كرونباخ الفا االبعاد ت

 0.501 0.884 0.852 الحساسية االستراتيجية 1

 0.532 0.889 0.860 االلتزام الجماعي 2

 0.542 0.855 0.773 انسيابية الموارد 3

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 

 اختبار الصدق التمييزي  .1
اذ : اختبار عدم تداخل االبعاد لمتغير اليقظة الريادية . أ

 ( ان جميع االبعاد قد حققت قيما مع نفسها5جدول )يبين 

تمتاز بعدم اعلى من قيمها مع باقي االبعاد ما يعني انها 

التداخل لكل منها مع باقي االبعاد ضمن اليقظة الريادية 

 مما يؤكد الصدق التمييزي لألبعاد.  
 

 Variable correlations-Root Square of(/ نتائج اختبار عدم تداخل االبعاد لمتغير اليقظة الريادية بتقنية )5جدول )

AVE  ) 

 التقييم والحكم التعاون والتواصل المسح والبحث االبعاد

   0.676 المسح والبحث

  .57540 0.327 التعاون والتواصل

 0.676 0.435 0.390 التقييم والحكم

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 
 

: اختبار استقاللية الفقرات ألبعاد متغير اليقظة الريادية . ب

بمتغير ( ان جميع فقرات االبعاد الخاصة 6يبين جدول )

اليقظة الريادية تمتاز باالستقاللية واالنتماء للبعد الذي 

القيم  تمثله الن جميع قيمها للبعد الممثلة له اعلى من

ونتيجة الختبار االستقاللية  لذاتها في االبعاد االخرى،

وعدم تداخل االبعاد فان متغير اليقظة الريادية يمتاز 

بالصدق التمييزي

 

 (Cross Loadingاستقاللية الفقرات لمتغير اليقظة الريادية بتقنية )(/ اختبار 6جدول )

 التقييم والحكم التعاون والتواصل المسح والبحث الفقرات االبعاد

 المسح والبحث

Re1 0.643 0.181 0.188 

Re2 0.723 0.209 0.150 

Re3 0.631 0.252 0.287 

Re4 0.631 0.268 0.293 

Re5 0.753 0.232 0.329 

Re6 0.664 0.176 0.316 
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 التعاون والتواصل

Co1 0.321 0.726 0.233 

Co2 0.193 0.716 0.264 

Co3 0.214 0.790 0.458 

 

 التقييم والحكم

 

As1 0.144 0.250 0.567 

As2 0.217 0.334 0.649 

As3 0.427 0.323 0.765 

As4 0.200 0.266 0.704 

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 

عاد لمتغير الرشاقة اختبار عدم تداخل االب . ت

بعاد ( ان جميع اال7اذ يبين الجدول )االستراتيجية: 

وانسيابية  )الحساسية االستراتيجية وااللتزام الجماعي

الموارد( قد حققت قيما مع نفسها اعلى من قيمها مع 

باقي االبعاد مما يعني ان هذه االبعاد تمتاز بعدم التداخل 

لكل منها مع باقي االبعاد ضمن متغير الرشاقة 

االستراتيجية مما يؤكد الصدق التمييزي لألبعاد

 

 (Variable correlations-Root Square of AVEاالستراتيجية بتقنية )(/ نتائج اختبار عدم تداخل ابعاد  الرشاقة 7جدول )

 انسيابية الموارد االلتزام الجماعي الحساسية االستراتيجية االبعاد

   0.678 الحساسية االستراتيجية

  0.688 0.365 االلتزام الجماعي

 0.772 0.507 0.495 انسيابية الموارد

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 
 

اختبار استقاللية الفقرات ألبعاد متغير الرشاقة  . ث

( ان جميع فقرات االبعاد 8يبين جدول ): االستراتيجية

الخاصة بمتغير الرشاقة االستراتيجية تمتاز باالستقاللية 

واالنتماء للبعد الذي تمثله الن جميع قيمها للبعد الممثلة 

له اعلى من القيم لذاتها في االبعاد االخرى, ونتيجة 

الختبار االستقاللية وعدم تداخل االبعاد فان متغير 

 الرشاقة االستراتيجية يمتاز بالصدق التمييزي.

 

 (Cross Loading(/ اختبار استقاللية الفقرات لمتغير الرشاقة االستراتيجية بتقنية )8جدول )

 انسيابية الموارد االلتزام الجماعي الحساسية االستراتيجية الفقرات االبعاد

 الحساسية االستراتيجية

 

Se1 0.595 0.550 0.554 

Se2 0.650 0.498 0.583 

Se3 0.679 0.471 0.503 

Se4 0.599 0.383 0.436 

Se5 0.723 0.600 0.604 

Se6 0.733 0.589 0.546 

Se7 0.657 0.560 0.476 

Se8 0.754 0.671 0.535 

Se9 0.697 0.671 0.552 

 االلتزام الجماعي

Com1 0.488 0.603 0.384 

Com2 0.599 0.663 0.502 

Com3 0.577 0.621 0.539 

Com4 0.584 0.660 0.528 

Com5 0.560 0.712 0.515 

Com6 0.493 0.707 0.477 

Com7 0.571 0.776 0.676 

Com8 0.624 0.749 0.615 

Com9 0.609 0.681 0.598 

 انسيابية الموارد

Res1 0.542 0.644 0.720 

Res2 0.653 0.545 0.807 

Res3 0.672 0.616 0.810 

Res4 0.554 0.630 0.746 

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 
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 البحثثانياً: الوصف االحصائي لمتغيرات 

 البحثبعملية العرض االحصائي لنتائج هذه الفقرة تعلق ت     

، االول يتعرض قسمينالى ها وتفسيرها. وتنقسم مع تحليل

)المسح والبحث، التعاون لليقظة الريادية بأبعاده الثالث

قة يتعلق بالرشاتواصل، التقييم والحكم(، والثاني وال

)الحساسية االستراتيجية، االستراتيجية بأبعادها الثالث

وشمل عرض زام الجماعي، انسيابية الموارد(.االلت

للمتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة وانحرافاتها المعيارية 

اذ تم همية الترتيبية، واالهمية النسبية ومستوى االجابة واال

 تحديد مستوى االستجابات في ضوء المتوسطات الحسابية

تعتمد  البحثوالن استبانة  من خالل تحديد انتماءها ألي فئة

ال اتفق بشدة(  –على مقياس ليكرت الخماسي )اتفق بشدة 

فان هنالك خمس فئات تنتمي لها المتوسطات الحسابية. 

ومن ثم ، (5-1=4)الفئة من خالل ايجاد طول المدى  وتحدد

(. وبعد ذلك 4\5=0.80( )5قسمة المدى على عدد الفئات )

( او يطرح من 1( الى الحد االدنى للمقياس )0.80يضاف )

(9جدول )كما في (، وتكون الفئات 5الحد االعلى للمقياس )

  

 االحصائي الوصف فئات تصنيف/  (9) جدول
 

 المستوى الفئات تسلسل الفئة

 منخفض جدا 1.80 – 1 1

 منخفض 2.60 – 1.80 2

 معتدل 3.40 – 2.60 3

 مرتفع 4.20 – 3.40 4

 مرتفع جداً  5.00 – 4.20 5

 (Dewberry,2004: 15)باعتماد  الباحثانالمصدر: اعداد 

 

يتكون و: اليقظة الرياديةبالوصف االحصائي الخاص  .1

مستويات  لخص( ي10وجدول) من ثالث ابعاد رئيسة

 :وكاالتيهذه االبعاد 

 

 (n=89) الريادية اليقظة ألبعاد الترتيبية واالهمية االجابة ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات/ (10) جدول
 

 االهمية الترتيبية مستوى االجابة شدة االجابة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير المستقل وابعاده الفرعية

 الثاني مرتفع جدا 0.87 0.713 4.35 والبحثالمسح 

 االول مرتفع جدا 0.88 0.716 4.38 التعاون والتواصل

 الثالث مرتفع 0.80 0.770 4.00 التقييم والحكم

 - مرتفع جدا 0.85 0.754 4.24 المعدل العام لليقظة الريادية

 مخرجات الحاسبة االلكترونية.اعتماداً على  الباحثانالمصدر: اعداد 

     

جدول اعاله بان بعد التعاون ويالحظ من خالل بيانات 

والتواصل حصل على المرتبة االولى بدرجة االهمية 

 الترتيبية حسب اجابات عينة البحث اما اقل بعد فقد كان من

نصيب بعد التقييم والحكم ، وبشكل عام كان المتوسط 

( 4.24الحسابي العام لمتغير اليقظة الريادية مرتفع جدا بلغ  )

ابة بلغت (. وبشدة اج0.754وبانحراف معياري عام بلغ )

(0.85.) 

من يتكون و: لرشاقة االستراتيجيةلالوصف االحصائي  .2

لخص مستويات هذه ( ي11جدول)وثالث ابعاد رئيسة 

 االتي :وكاالبعاد 
 

(/ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االجابة واالهمية الترتيبية ألبعاد الرشاقة 11جدول )

 (n=89االستراتيجية)

 االهمية الترتيبية مستوى االجابة شدة االجابة المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي المتغير المعتمد وابعاده الفرعية

 الثالث مرتفع 0.84 0.856 4.18 الحساسية االستراتيجية

 الثاني مرتفع 0.84 0.891 4.19 االلتزام الجماعي

 االول مرتفع جدا 0.85 0.821 4.24 انسيابية الموارد

 - مرتفع جدا 0.84 0.856 4.20 لرشاقة االستراتيجيةلالمعدل العام 

 المصدر: اعداد الباحثان اعتماداً على مخرجات الحاسبة االلكترونية.
     

ويالحظ من خالل بيانات الجدول اعاله بان بعد  انسيابية 

الموارد حصل على المرتبة االولى بدرجة االهمية الترتيبية 

حسب اجابات عينة البحث اما اقل بعد فقد كان من نصيب 

بعد الحساسية االستراتيجية، وبشكل عام كان المتوسط 

دا بلغ  الحسابي العام لمتغير الرشاقة االستراتيجية مرتفع ج

(. وبشدة اجابة 0.856بلغ ) ( وبانحراف معياري عام4.20)

 (.0.84بلغت )

  البحثإلى هنا تمت االجابة على تساؤالت مشكلة 
لليقظة الريادية في  البحثما مستوى إدراك عينة  .1

 الشركات التابعة للعتبة العباسية؟
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ما مستوى الرشاقة االستراتيجية في الشركات التابعة  .2

 البحثوكذلك تم تحقيق أهداف  العباسية؟للعتبة 

ة ألبعاد اليقظة الريادي البحثتحديد مستوى إدراك عينة  .1

 التعاون واالتصال، المتمثلة باالتي:)المسح والبحث،

 التقييم والحكم(.

تحديد مستوى توافر ابعاد الرشاقة االستراتيجية المتمثلة  .2

 الجماعي،باالتي: )الحساسية االستراتيجية، االلتزام 

في  البحثإنسيابية الموارد( من وجهة نظر عينة 

 مجموعة الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة.

اهدافها و البحثوسيتم االجابة على باقي اسئلة مشكلة       

 بإثبات الفرضيات. ةالمختص ةالثاني الفقرةفي 

 البحثثالثاً: اختبار فرضيات 

تتعلق  :البحثاالرتباط بين متغيرات  فرضيةاختبار  .1

غيرات هذه الفقرة باختبار المسارات االرتباطية بين مت

، الرشاقة االستراتيجية( من )اليقظة الريادية البحث

ءها بشكل بناتم خالل مسارات الفرضيات التي 

 يلي: وكما تصوري عن طبيعة العالقة

(  12جدول )اذ يظهر  :اختبار الفرضية الرئيسة االولى

( بين اليقظة Pearsonمصفوفة معامالت االرتباط البسيط )

الخوض في اختبار  الرشاقة االستراتيجية. وقبلوالريادية 

شير الى حجم الفرضيات فان جداول المتعلق باالرتباط ي

.( Sig(. ومختصر )tailed-2( ونوع االختبار )89العينة )

مقارنة يشير الى اختبار معنوية معامل االرتباط من خالل 

( المحسوبة مع الجدولية من غير ان يظهر قيمها. tقيمة )

فاذا ظهر وجود عالمة )**( على معامل االرتباط فان هذا 

( المحسوبة اكبر من الجدولية. ويتم الحكم tيعني بان قيمة )

على مقدار قوة معامل االرتباط في ضوء قاعدة 

(Saunders et al.,2009:459) وكاالتي: 

 

 االرتباط عالقات مستويات / تصنيف (13) جدول
 

 Rمقدار االرتباط  مستوى عالقة االرتباط ت

 ± 0.30-0.00اذا كان معامل االرتباط اقل من  عالقة ارتباط منخفضة )سلبية او ايجابية( 1

 ± 0.31-0.70قيمة معامل االرتباط بين  اذا كان عالقة ارتباط قوية )سلبية او ايجابية( 2

 ± 0.99-0.71اذا كان معامل قيمة االرتباط اعلى من  عالقة ارتباط قوية جدا )او تامة( )سلبية او ايجابية( 3

 0اذا كان معامل قيمة االرتباط  ال توجد عالقة ارتباط 4

 ±1 عالقة ارتباط تامة)سالبة او موجبة( 5

 باعتماد االدبيات االحصائية الباحثانالمصدر: اعداد 
     

وبهدف قبول الفرضية الرئيسية االولى أعاله من عدمه قام  

باختبار قيمة معامل االرتباط البسيط بين اليقظة  الباحثان

الريادية )المتغير المستقل( والرشاقة االستراتيجية )المتغير 

المعتمد( إذ يشير الجدول)( لوجود عالقة ارتباط موجبة 

ومعنوية بين اليقظة الريادية والرشاقة االستراتيجية, إذ بلغت 

0.517قيمة معامل االرتباط البسيط بينهما
**

( وتشير هذه (

القيمة لقوة العالقة الطردية بينهما، وإن ما يدعم ذلك معنوية 

%( 1عالقة االرتباط التي ظهرت عند مستوى معنوية)

%(، اذ يتضح قبول الفرضية الرئيسة 99وبدرجة ثقة بلغت)

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات األولى التي تنص على إنه )

بعادها والرشاقة داللة معنوية بين اليقظة الريادية بأ

%( أي إن نتيجة 1(. عند مستوى معنوية )االستراتيجية

 %(.99القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها)

 

  االستراتيجية الرشاقة ومتغير بأبعاده الريادية اليقظة متغير بين االرتباط معامالت مصفوفة/ (12) جدول
 

 اليقظة الريادية التقييم والحكم التعاون والتواصل المسح والبحث 

المسح 

 والبحث

Pearson Correlation 1 .315
**

 .367
**

 .716
**

 

Sig. (2-tailed)  .003 .000 .000 

N 89 89 89 89 

التعاون 

 والتواصل

Pearson Correlation .315
**

 1 .430
**

 .777
**

 

Sig. (2-tailed) .003  .000 .000 

N 89 89 89 89 

التقييم 

 والحكم

Pearson Correlation .367
**

 .430
**

 1 .791
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 89 89 89 89 

اليقظة 

 الريادية

Pearson Correlation .716
**

 .777
**

 .791
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 89 89 89 89 

الرشاقة 

االستراتي

 جية

Pearson Correlation .363
**

 .373
**

 .446
**

 .517
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 89 89 89 89 

 SPSS V.25المصدر: مخرجات برنامج 
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 وتتفرع من هذه الفرضية  ثالث فرضيات فرعية هي :

بين بعد المسح توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  .1

إذ يظهر تحليل  والبحث والرشاقة االستراتيجية.

( بان هنالك عالقات 12االرتباط الظاهر في جدول )

( وذات داللة معنوية 0.30ارتباط قوية )ألنها اكبر من 

( بين بعد المسح والبحث والرشاقة 1عند مستوى )%

االستراتيجية اذ بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط 

0.363)بينهما 
**

(. وتدعم هذه النتيجة صحة الفرضية 

 (. 1الفرعية )

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد التعاون  .2

إذ يظهر جدول  والتواصل والرشاقة االستراتيجية.

( بان هنالك عالقات ارتباط 12مصفوفة االرتباط )

ايجابية قوية ودالة معنوياً بين بعد التعاون والتواصل 

االستراتيجية. اذ بلغت عالقة االرتباط  والرشاقة

(0.373
**

( في حين بلغت معنوية عالقات االرتباط 

.( اذ تظهر نتائج الجدول وجود عالقة 000بينهما)

( بين بعد التعاون 1ارتباط معنوية عند مستوى )%

والتواصل والرشاقة االستراتيجية، اذ تدعم هذه النتيجة 

 (. 2صحة الفرضية الفرعية )

عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد التقييم توجد  .3

إذ يظهر جدول  والحكم والرشاقة االستراتيجية.

( بان هنالك عالقات ارتباط 12مصفوفة االرتباط )

ايجابية قوية ودالة معنوياً بين بعد التقييم والحكم 

والرشاقة االستراتيجية. اذ بلغت عالقة االرتباط 

(0.446
**

غت معنوية عالقات ( بينهما في حين بل

.( اذ تظهر نتائج الجدول وجود عالقة 000االرتباط )

( بين بعد التقييم 1ارتباط معنوية عند مستوى )%

والحكم والرشاقة االستراتيجية, اذ تدعم هذه النتيجة 

 (. 3صحة الفرضية الفرعية )

 البحثالتأثير المباشر بين متغيرات  اختبار فرضية .2

تتعلق هذه الفقرة باستكشاف مستوى عالقات التأثير      

 وكما يلي: البحثالمباشر واتجاهها بين متغيرات 

والتي تنص )يوجد تأثير : الثانيةاختبار الفرضية الرئيسة 

ذو داللة معنوية لليقظة الريادية بأبعادها في الرشاقة 

في اختبار فرضية التأثير  الباحثاناعتمد اذ االستراتيجية( 

 Structural Modelعلى النموذج الهيكلي  المباشر

باستخدام معادلة النمذجة الهيكلية من خالل استخدام برنامج 

(Smart PLS. V.20(والشكل .)هو النموذج الهيكلي 4 )

الذي يوضح المتغير المستقل )اليقظة الريادية(  بحثلل

د )الرشاقة االستراتيجية( اما االسهم ذات والمتغير المعتم

 المعتمداالتجاه الواحد من المتغيرات المستقلة الى المتغير 

( اما القيمة الظاهرة في الدائرة Bفتمثل عالقة التأثير )قيمة 

التي  لمتغير الرشاقة االستراتيجية فتمثل معامل التفسير

يات( تسمى بالمعامالت المعيارية )تستخدم الختبار الفرض

(R
2

( ولغرض تفسير مستوى تلك التأثيرات ومدى مطابقة 

النموذج تم االعتماد على معايير لتقييم االنموذج الهيكلي وفق 

يوضح اذ  PLS-SEMاسلوب نمذجة المربعات الصغرى 

على تفسير ما نسبته  ة( ان اليقظة الريادية قادر4الشكل )

%( من التغيرات التي تطرأ على الرشاقة االستراتيجية 26)

اما النسبة المتبقية  البحثفي شركات العتبة العباسية مجتمع 

%( فتعزى لمساهمات متغيرات اخرى غير 74والبالغة )

وهي قيمة تفسير معتدلة. كما يتضح  البحثداخلة في انموذج 

( بان قيمة معامل الميل 4)( والشكل 14جدول )الل من خ

(. توضح بان زيادة مستويات 0.509( البالغة )βالحدي )

توافر اليقظة الريادية بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات 

المعيارية سيؤدي إلى زيادة مستويات الرشاقة االستراتيجية 

( 4دة انحراف معياري واحد. وشكل)%( من وح51بنسبة )

لهيكلي المختبر ومسارات ( يوضح النموذج ا14)وجدول

االنحدار.

  

 
 الهيكلية النمذجة معادلة اسلوب وفق الثانية الرئيسة بالفرضية الخاص االنحداري المسار(/ 4) الشكل
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( بان معيار القدرة التنبؤية 14كما يوضح جدول )     

في المتغير المعتمد  للمتغيرات المستقلة للتنبؤ بالتغييرات 

(Q2( والذي يجب ان يكون اكبر من )0.324( اذ بلغ )0 )

( GoFوهو مؤشر جيد كما ان مؤشر جودة المطابقة   )

للنموذج كانت ضمن مستوى معتدل )اذا كانت النسبة اقل من 

( تطابق ضعيف ما 0.25-0.1ال يوجد تطابق ما بين ) 0.10

 0.36ن اكبر من ( تطابق معتدل واذا كا0.36-0.25بين )

فهو تطابق جيد( في حين كانت قيم المعنوية لالختبار 

(P<0.01,t=7.393 ما يعني معنوية العالقة وبالتالي )

اما عن حجم التأثير للمتغير  الثانيةقبول الفرضية الرئيسة 

( 14جدول )المتغير المعتمد يتبين من خالل المستقل في 

المعيار المحدد ( التي ظهرت اقل من VIFفضال عن قيمة )

 لقبولها.  

 

 االستراتيجية الرشاقة ومتغير الريادية اليقظة متغير بين التأثير نموذج تقديرات/ (14) جدول
 

Q2 
 جودة المطابقة

GOF 
 VIF المسار

T 

value 

P 

value 
S.R.W 

معامل 

 R²التحديد 

 0.295 0.509 0.000 7.393 1 الرشاقة االستراتيجية ----اليقظة الريادية  0.324 0.101

 Smart-PLS باعتماد مخرجات برنامج الباحثانالمصدر: اعداد 

 

 وتتفرع من هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية:

: يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد 1-. الفرضية الفرعية1

 في الرشاقة االستراتيجيةالمسح والبحث 
في اختبار الفرضيات الفرعية لعالقة  الباحثاناعتمد      

التأثير المباشر بين ابعاد المتغير المستقل )اليقظة الريادية ( 

والمتغير المعتمد )الرشاقة االستراتيجية( على النموذج 

( وباستخدام نمذجة المعادلة Structural Modelالهيكلي )

-Smartهي احدى نماذج االختبار في برنامج ) الهيكلية التي

PLS وتمثل االسهم ذات االتجاه الواحد من المتغيرات ،)

المستقلة الى المتغير المعتمد المعامالت المعيارية اما القيمة 

الظاهرة في وسط الدائرة  لمتغير الرشاقة االستراتيجية 

الت فتمثل معامل التفسير)معامل التحديد( التي تسمى بالمعام

Rالمعيارية )تستخدم الختبار الفرضيات( )
2

( والتي تُبين بان 

ابعاد متغير اليقظة الريادية قادرة على تفسير ما نسبته 

%( من التغيرات التي تطرأ على متغير الرشاقة 29)

االستراتيجية في بعض الشركات التابعة للعتبة العباسية 

%( 71بالغة ). اما النسبة المتبقية والالبحثالمقدسة مجتمع 

فتعزى لمساهمات متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج 

. وهي قدرة جيدة لتفسير المستقل للتغير الحاصل في البحث

( بان معيار القدرة 15المتغير المعتمد. كما يوضح جدول )

التنبؤية للمتغيرات المستقلة للتنبؤ بالتغييرات في المتغير 

( اذ بلغ 0اكبر من )( والذي يجب ان يكون Q2المعتمد)

( وهو مؤشر جيد كما ان مؤشر جودة المطابقة 0.110)

(GoF (للنموذج كانت ضمن مستوى جيد )اذا كانت النسبة

( تطابق 0.25-0.1ال يوجد تطابق ما بين ) 0.10اقل من 

( تطابق معتدل واذا كان اكبر 0.36-0.25ضعيف ما بين )

( 15كما يتضح من خالل جدول )فهو تطابق جيد(  0.36من 

المسح والبحث ( بين بعد βبان قيمة معامل الميل الحدي )

(. هي β= 0.229 , P. <05والرشاقة االستراتيجية والبالغ )

)النسبة الحرجة(  tقيمة موجبة ومعنوية فضال عن ان قيمة 

( وهي تحقق 2.194( اذ بلغت )1.96كانت اكبر من )

التي كانت اقل من  VIFالشرط المطلوب فضال عن قيمة 

، البحثقعات المعيار المحدد وهذه النتيجة جاءت مطابقة لتو

ونتيجة لمخرجات نموذج الهيكلي لعالقة التأثير بين بعد 

المسح والبحث والرشاقة االستراتيجية تقبل الفرضية الفرعية 

االولى من فرضية التأثير المباشر الرابعة بين ابعاد اليقظة 

( 15( وجدول)5الريادية والرشاقة االستراتيجية. وشكل)

ومسارات االنحدار يوضح النموذج الهيكلي المختبر 

 وملخص التحليل )تقديرات النموذج(

: يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد 2-. الفرضية الفرعية2

 التعاون والتواصل في الرشاقة االستراتيجية
( نتائج العالقة بين 15( وجدول)5كما يعرض الشكل)     

بعد التعاون والتواصل والرشاقة االستراتيجية وتتنبأ هذه 

بان بعد التعاون والتواصل سيكون له تأثير ايجابي  الفرضية

في مستوى الرشاقة االستراتيجية في بعض شركات العتبة 

. اذ تعرض النتائج  بأن تأثير البحثالعباسية المقدسة مجتمع 

( وهو β= 0.186 , P . <05بعد التعاون والتواصل بلغ )

)النسبة الحرجة(  tتأثير موجب ومعنوي فضالً عن قيمة 

( وهي اكبر من المعيار المحدد لقبولها 1.976لتي بلغت )ا

( وهي تحقق الشرط 1.96والذي يجب ان يكون اكبر من)

التي كانت اقل من المعيار  VIFالمطلوب فضالً عن قيمة 

، ونتيجة البحثالمحدد وهذه النتيجة جاءت مطابقة لتوقعات 

 لمخرجات نموذج الهيكلي لعالقة التأثير بين بعد التعاون

والتواصل والرشاقة االستراتيجية تقبل الفرضية الفرعية 

الثانية من فرضية التأثير المباشر الرابعة بين ابعاد اليقظة 

 الريادية والرشاقة االستراتيجية.

: يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد 3-. الفرضية الفرعية3

 التقييم والحكم في الرشاقة االستراتيجية
( نتائج العالقة بين بعد 15جدول)و( 5يعرض الشكل )     

التقييم والحكم والرشاقة االستراتيجية وتتنبأ هذه الفرضية بان 

بعد التقييم والحكم سيكون له تأثير ايجابي في مستوى 

الرشاقة االستراتيجية في بعض شركات العتبة العباسية 

. اذ تعرض النتائج بأن تأثير بعد التقييم البحثالمقدسة مجتمع 

( وهو تأثير موجب β= 0.281 , P . <01م بلغ)والحك

)النسبة الحرجة( التي بلغت  tومعنوي فضالً عن قيمة 

( وهي اكبر من المعيار المحدد لقبولها والذي يجب 3.153)

( وهذه النتيجة جاءت مطابقة 1.96ان يكون اكبر من )

، ونتيجة لمخرجات نموذج الهيكلي لعالقة البحثلتوقعات 

التأثير بين بعد التقييم والحكم والرشاقة االستراتيجية تقبل 

الفرضية الفرعية الرابعة من فرضية التأثير المباشر الرابعة 

 بين ابعاد اليقظة الريادية والرشاقة االستراتيجية. 
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 االستراتيجية والرشاقة الريادية اليقظة ابعاد بين التأثير نموذج قديراتت/ (15) جدول
 

Q2 
 جودة المطابقة

GOF 
 VIF المسار

T  

value 

P  

value 
S.R.W 

معامل 

 R²التحديد 

0.110 0.370  0.289 

  0.229 0.029 2.194 1.211 الرشاقة االستراتيجية -----المسح والتحليل  

  0.186 0.044 1.976 1.290 الرشاقة االستراتيجية ---التعاون والتواصل  

  0.281 0.002 3.153 1.357 الرشاقة االستراتيجية -------التقييم والحكم  

 Smart-Pls المصدر: اعداد الباحثان باعتماد مخرجات برنامج

 

 
 الهيكلية المعادلة نمذجة اسلوب وفق الثانية الرئيسة للفرضية الفرعية بالفرضيات الخاص االنحداري المسار( / 5)الشكل

      

المتمثلة  البحثوهنا تمت االجابة على اسئلة مشكلة      

هل تسهم اليقظة الريادية في تعزيز الرشاقة االستراتيجية )بـ

وكذلك تحقق اهداف  (للشركات التابعة للعتبة العباسية؟

  بـ المتمثلة البحث
 البحثعالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات اختبار  .1

 .البحثفي الشركات مجتمع 

الرشاقة تعزيز تحديد مساهمة اليقظة الريادية في  .2

وبذلك أجاب  .البحثاالستراتيجية من وجهة نظر عينة 

وحقق  البحثت مشكلة على جميع تساؤال الباحثان

 .الحالي البحثفي منهجية  هجميع أهداف

 

 الرابع: االستنتاجات والتوصياتالمبحث 

 االستنتاجاتاوالً: 

اليقظة الريادية على مستوى أهمية مرتفع جداً حازت  .1

عينة  صور الواضح واالدراك العالي ألراءيعكس الت

اليقظة الريادية، وهذا بدوره ابعاد عن ممارسة  البحث

 الممارسة ومدى توافرها في الشركاتيؤكد أهمية هذه 

التي يمكن بحسب اجابات افراد العينة و البحث مجتمع

 ان نستنتج منها ما يأتي:

حقق بُعد )التعاون والتواصل( اعلى مستوى أهمية في  .أ 

وهذا يعود  الريادية واحتل المرتبة االولى، ابعاد اليقظة

 البحثالى ارتفاع مستوى اهمية فقراته وادراك عينة 

ها على ربط المعلومات مع بعضالهتمام ادارة الشركة 

للحصول على حقائق مفيدة فضالً عن االستفادة من 

 المعلومات المتاحة.

حاز بُعد )المسح والبحث( على مستوى مرتفع جداً  .ب 

مما يشير الى أن هناك تفاعل  ضمن اليقظة الريادية

رى للحصول على المعلومات مستمر مع الجهات االخ

فضالً عن المراقبة بشكل مستمر لألفكار  الجديدة،

 الجديدة عند البحث عن المعلومات.

حصل بُعد )التقييم والحكم( ضمن اليقظة الريادية، على  .ج 

مما يشير الى القدرة الجيدة على  مستوى اهمية مرتفع

 هو مربح من الفرص. التنبؤ والتمييز بين ما

داً الرشاقة االستراتيجية مستوى اهمية مرتفع جحققت  .2

على مستوى الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة 

انها تسهم مستقبالً في تحقيق الفوز  اذ، البحث مجتمع

 على منافسيها وإمكانية رفع مستوى األرباح لديها.

 ،حقق بُعد )انسيابية الموارد( مستوى اهمية مرتفع جداً  .أ 

مما يؤكد بأن الشركات توائم بين مواردها واهدافها 

ومة مما يعزز قدرتها في تحقيق قيمة مميزة من المرس

 اعمالها.

نال بُعد )االلتزام الجماعي( مستوى اهمية مرتفع مما  .ب 

التزام بأشراك جميع العليا لديها  اإلدارةيؤكد بأن 

الجهات ذات العالقة في اتخاذ القرارات التي تحقق 

 الرشاقة االستراتيجية لديها.
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ى االستراتيجية( على اقل مستوحصل بُعد )الحساسية  .ج 

اذ جاء في  ،البحثاهمية في جميع ابعاد مقاييس هذه 

ضمن ابعاد الرشاقة االستراتيجية المرتبة الثالثة 

تستشعر مما يؤكد بأن الشركات  وبمستوى اهمية مرتفع

تستفاد من المعلومات الخاصة بالقطاع االنتاجي بهدف و

المستقبلية  اتخاذ القرارات التي تخص استثماراتها

والتعرف على حجم المخاطر التي ستواجهها واالستعداد 

بأفضل  هامهاراتاستثمار قدراتها و لها مسبقاً عن طريق

 الفرص.تلك  الستثمارالصور 

بين اليقظة الريادية والرشاقة وتأثير وجود عالقة ارتباط  .3

اليقظة الريادية بأبعادها  دوراالستراتيجية تعكس مدى 

بتعزيز الرشاقة االستراتيجية في مجموعة الشركات 

. ويفسر البحث مجتمعالتابعة للعتبة العباسية المقدسة 

ذلك بقناعة مدراء ورؤساء االقسام والشعب وإدراكهم 

هم رشاقة شركات في تعزيزليقظة الريادية تبني ابعاد ال

 .وفق المنظور االستراتيجي

من  البحثإليه  تاستناداً الى ما توصل:  لتوصيات: اثانياً 

 االستفادةتم بناء مجموعة من التوصيات من أجل  استنتاجات

 وهي كما يأتي: البحثمجتمع الشركات منها في عمل 

تعزيز اليقظة الريادية لمجموعة الشركات التابعة للعتبة  .1

العباسية المقدسة وأعتمادها كمنهجية عمل مستمرة 

ي لدعم التنافسية بوصفها عامل أساسي فومتكاملة 

لتؤخذ في االعتبار في  استمرارية األداء االستراتيجي،

 ستراتيجية وإعداد االستراتيجياتاتخاذ القرارات اال

التي من خالل تنفيذها يمكن متابعة كل التحركات 

والتغيرات التي تحدث في بيئتها الداخلية والخارجية 

يق أداء تنافسي متميز وتكون بذلك قد ساهمت في تحق

 ل.اعوف

تبني الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة في  .2

كربالء ألبعاد اليقظة الريادية وخاصة التعاون 

والتواصل لما لها من أهمية في تحسين وتطوير قدرة 

االستراتيجية بما يسهم في  الرشاقة تعزيزالشركات على 

 الميزة التنافسية. استدامة

 واستثمارها قبل المنافسيناقتناص الفرص التركيز على  .3

 من أجل تطوير جودة المنتجات والخدمات.

بممارسة  البحثمجتمع هناك حاجة ماسة لقيام الشركات  .4

النشاطات التي تتسم بدرجة مقبولة من المخاطرة عبر 

السماح بإجراء التجارب والتعلم من األخطاء دون 

 تشجيع رشيقةوجود قيادة ويعبر ذلك عن  ،خوف

 استجابة وحساسية إستراتيجيةالمشاركة ولديها سرعة 

 .للتغيرات المحيطة في بيئة اعمالها

التركيز على تبني رؤية استراتيجية واضحة وااليمان  .5

بها ضمن فلسفة اإلدارة العليا نحو تحقيق الرشاقة على 

مستوى الشركة ككل لما لها من دوراً فاعل في تعزيز 

ها الريادي تجاه التغيرات توجهات الشركات وتأهب

والتطورات والمتطلبات المستقبلية الالزمة للبقاء في 

بيئة االعمال التي تتصف بالديناميكية والالتأكد والتغيير 

 المستمرين. 

االستفادة من نتائج هذه الدراسات في هذا المجال مع  .6

ة واألهلية للعمل في هذا حث منظمات األعمال الحكومي

 .االتجاه

 المصادر
 اوالً: المصادر العربية
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 2019 - 2000للمدة  واالستقرار االنعاشاقتصاديات ما بعد الحرب: المشاكل االقتصادية وسياسات 
 " " العراق انموذجا  

 

Post-war economics: economic problems, recovery and stability policies for the period 

2000-2019 

"Iraq as a model" 

 

 ص:لخستالم
 القتصادات ما بعد الحرب مع اشارة  واالستقرار االنعاشالمشاكل االقتصادية وسياسات : يتناول البحث اقتصاديات ما بعد الحرب     

، وأهميتها لدى المنظمات الدولية التي غالبا ما اقتصاديات ما بعد الحرببإذ يوضح المصطلحات المتعلقة ، 2019 -2000مدة للعراق ل

يتطرق للدوافع المفضية للحرب، والعوامل التي تقف ورائها، ويقف البحث تلجأ للتدخل من أجل تحقيق السالم في مناطق النزاع، كما 

وذلك من أجل تحديد أفضل  النزاع على أهم اآلثار االقتصادية للنزاع، والمشاكل االقتصادية التي تواجهها البلدان في مرحلة ما بعد

باقتصاديات ما بعد الحرب بينما  صطلحات المتعلقةاألول بعض الم المبحثتناول  المباحث اربعةالسبل لمعالجتها، يتضمن البحث 

اما  ،الستقرار في مرحلة ما بعد النزاععاش واتناول سياسات االنتالثالث فت المبحثأما  ،االقتصادية للنزاع الثاني اآلثار المبحثاول يتن

 البحث بجملة من االستنتاجات والتوصيات.وانتهى ، رات االصالح االقتصادي في العراقالنمو االقتصاد ومؤشالمبحث الرابع فتناول 

 .النزاع النمو االقتصادي، ،االنعاشاقتصادات ما بعد الحرب، سياسات الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

    The research deals with post-war economics: economic problems, recovery and stability policies for 

post-war economies with a reference to Iraq for the period 2000-2019, as it clarifies the terms related to 

post-war economics, and its importance to international organizations that often resort to intervention 

in order to achieve peace in conflict areas, It also deals with the motives leading to war, and the factors 

that stand behind them, and the research stands on the most important economic effects of the conflict, 

and the economic problems faced by countries in the post-conflict phase in order to determine the best 

ways to address them. The war, while the second topic deals with the economic effects of the conflict, 

while the third topic deals with recovery and stability policies in the post-conflict phase, and the fourth 

topic deals with economic growth and indicators of economic reform in Iraq, and the research ended 

with a set of conclusions and recommendations. 

Keywords: post-war economies, recovery policies, economic growth, conflict. 
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إلى جانب هذه التشوهات فإن كثيرا من حاالت الصراع تنتهي بانهيار األنظمة السياسية وسقوط الحكومات، وهذا يعني إضافة أعباء إضافية      

دمجهم، وإصالح تتطلب دعما ماديا وبشريا مثل استعادة اإلدارة، ودعم االنتخابات، ومراقبة وتعزيز حقوق اإلنسان، وتسريح الجنود وإعادة 

قدرات قطاع األمن. ثم هناك إعادة التأهيل االجتماعي، الذي يشمل العودة إلى الوطن، وإعادة توطين الالجئين الداخليين والخارجيين، 

 تأهيل التعليم، واإلصالح والرعاية الصحية، ومساعدة األطفال المنكوبين بالحرب، ومساعدة ضحايا الحرب. وإعادة 

وفي مواجهة مثل هذه التحديات تتزايد الحاجة للتدخل المباشر سواء من قبل السلطات الحاكمة أو المنظمات اإلنسانية أو المنظمات      

نقد الدوليين، وقد ال يقتصر التدخل على تقديم الدعم المادي بل يتعداه إلى تقديم االستشارات والتوجيهات ال الدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق

تدوير عجلة النشاط الخاصة بالسياسات االقتصادية المالية والنقدية والتجارية والتعليمية والمؤسساتية وغيرها من المجاالت ذات الصلة بإعادة 
 االقتصادي مجددا.  

 البحث:مشكلة 

ان العراق تعرض الى صراعات وازمات متتالية اثرت بشكل كبير على جميع القطاعات لذلك يتطلب حزمة اجراءات النعاش      

 .اقتصاده

 أهمية البحث:

بالرغم من اإلصالح االقتصادي في تحقيق تعافي البلدان التي خرجت من الصراعات وهي تحاول استعادة ظروفها الطبيعية      

واستثمار مواردها المادية والبشرية مجددا، فإن الدراسات التي تتناول سياسات اإلصالح االقتصادي في هذ البلدان قليلة للغاية، إذ 

ين تناول البلدان التي تشهد صراعا مسلحا أو التي ال زالت قريبة عهد بصراع مسلح بسبب تأثير عوامل عدم يتجنب الكثير من الباحث

االستقرار على المتغيرات االقتصادية ما يجعل التنبؤ بها وتوجيهها صعبا إن لم يكن متعذرا، وعليه يمكن عد الدراسات التي تتصدى 

للبلدان التي خرجت من صراع وإنما لكثير من الجهات والمنظمات الدولية التي تحرص لمثل هذا الدور على درجة من األهمية ليس 

على دعم الدول والحكومات المتشكلة في مرحلة ما بعد الصراع كجزء من السياسات التي تستهدف تعزيز السلم واألمن العالمي وتقليل 

 األزمات في مختلف مناطق العالم.

 هدف البحث:

ديم رؤية اقتصادية حول فاعلية سياسات اإلصالح االقتصادي في معالجة المشكالت االقتصادية وغير االقتصادية يسعى البحث لتق     

في مرحلة ما بعد الصراع وتأثيرها في النمو االقتصادي في المدى البعيد، وذلك من أجل االستفادة منها في صياغة برامج إصالح 

 في العراق بشكل خاص والدول الخارجة من الصراع بشكل عام. اقتصادية تستهدف تعزيز التنمية االقتصادية

 فرضية البحث:

االقتصادية، مثل  لألهدافغير اقتصادية باإلضافة  أهدافإن سياسات اإلصالح االقتصادي في البلدان الخارجة من الصراع لها      

ة، وارتباط االنفاق الحكومي بإعمار المناطق المتضررة ارتباط معالجة البطالة باستجالب األيدي العاملة المسرحة من القوات المسلح

من الصراع، وارتباط اإلصالح المالي بتغيير الفلسفة االقتصادية للحكومة، وهذا يجعل من تأثيرها في النمو االقتصادي ضعيفا في 

 .أكثر وضوحايكون المتوسط والبعيد المدى القصير لكن في المدى 

 منهجية البحث:

مع االشارة  لدرجة األساس المنهج الوصفي في تحليل المشاكل والتحديات التي تواجه البلدان الخارجة من حرب أو نزاعيعتمد البحث با

، ومن ثم بيان السياسات الضروري لمواجهة هذه التحديات وتحقيق االنعاش واالستقرار الى وضع االقتصادي العراقي في مدة الدراسة

 . من فرص األمن والسالم المستدام ويعززانالذين يمنعان نشوب الحرب مجددا 

 هيكلية البحث:

  المبحث الثانيبينما تناول المبحث االول المفاهيم والمصطلحات المتعلقة باقتصاديات مابعد الحرب تناول  المباحث اربعةتضمن البحث 

، اما المبحث الرابع فتناول واالستقرار بعد النزاعسياسات االنعاش  الثالث فتناول المبحثأما ، االثار والمشاكل االقتصادية للنزاع

 .مقارنة االقتصاد العراق في ضوء مؤشرات الدراسة، وانتهى البحث بجملة من االستنتاجات والتوصيات
 

بعض المصطلحات المتعلقة : المبحث االول

 الحربباقتصاديات ما بعد 
من الضروري الوقوف على بعض المصطلحات المستعلمة      

في الدراسة، وتحديد المقصود منها، وانعكاس ذلك على 

 :البحث في الرسالة ومن أهم هذه المصطلحاتاتجاهات 

يعد النزاع من الظواهر الطبيعية ويأخذ مفهوم النزاع:  (1

ً كثيرة، إذ إنه قد يكون ذا طابع سلمي وقد يكون ذا  أوجها

طابع مسلح، وقد يكون واضحا أو قد يكون غير واضح. 

ويمكن وصف النزاع بأنه "حالة أو وضع تقوم فيه جماعة 

تباك في نوع من التعارض الواعي مع من البشر باالش

جماعة أخرى أو أكثر من جماعة على أساس أن 

الجماعات المناوئة تبدو أنها تسعى إلى أهداف ال تقبلها 

الجماعة األخرى، فالنزاع هو نوع من التعامل حول قيم 

ودعاوي بشأن الموارد والسلطة أي أن النزاع ينطبق على 

ع بعضهم البعض، فهو التفاعل الذي يحدث بين البشر م

أكثر من التنافس، الذي هو أبسط صور النزاع، ومن 

صور النزاع المعقدة، األزمة والتوتر والحرب. أما معهد 

هايدلبرغ الدولي لبحوث النزاع فيعرف النزاع على أنه 

"تصادم المصالح ) اختالف في المواقف( على القيم 

نظمة الوطنية على األقل بين طرفين من الجماعات الم

والدول ومجموعة من الدول، والمنظمات التي هي 



  2202, لثانيكانون ا                                        (                     1) العدد  لثالمجلد الثا –مجلة الريادة للمال واألعمال 
  

109 

مصممة على السعي نحو تحقيق مصالحها ونصرة 

والنزاع هنا يمثل حالة تنافسية ألطراف النزاع قضاياهم، 

التي تدرك مسبقا عدم التوافق بينها في المواقف المستقبلية 

تجاه قضايا معينة، ويكون كل واحد من األطراف 

ف غير متوافق مع مصالح الطرف مضطرا التخاذ موق

اآلخر، وهذا يشير إلى البعد التنافسي في تعريف النزاع 

شكال من أشكال سلوك األفراد والجماعات التي  بوصفه

تتنافس على أهداف متقاطعة، أو تتنافس على الموارد 

المحدودة. وبهذا المعنى فإن النزاع وهو حالة الخالف بين 

قضايا عديدة، بحيث يتشكل طرفين أو أكثر حول قضية أو 

عقد بين األطراف المتصارعة بعدم إمكانية االنفاق في 

وجهات النظر بشكل سلمي عن طريق المفاوضات وتبادل 

وجهات النظر والحوارات والتفاهمات، مما قد يجعل الحل 

لدى طرف أو لدى كل األطراف يتحدد باللجوء الى قوة 

السالح لحسم األمر، فضال عن الوسائل 

 .(224 – 201، 2020 ألخرى)األنباري،ا

لقد أصبح تعريف مفهوم ما بعد النزاع : النزاعما بعد  (2

أكثر صعوبة مع االبتعاد عن الحروب واسعة النطاق بين 

الدول بوجود االستسالم الرسمي، ووقف األعمال العدائية 

عن طريق التفاوض، ومحادثات السالم التي تليها 

غالبًا ما تكون النزاعات داخلية معاهدات السالم. فاليوم، 

وأصغر حجما لكنها طويلة األمد، فضالً عن ذلك ال تنتهي 

األعمال العدائية في كثير من األحيان باتفاق سالم لوجود 

جماعات مفسدة لها مصلحة في إطالة أمد النزاع، وإخراج 

العملية التفاوضية عن مسارها نحو السالم، ومن ثم فإن 

ن الحرب تفهم بشكل أفضل على أنها البلدان الخارجة م

وتتضمن عملية ما  دول منخرطة في جهود تحقيق السالم.

بعد النزاع عددًا من الخطوات االنتقالية تسمى "معالم 

 (:(Brown et al., 2011, 4وتشمل السالم"

 وقف األعمال العدائية والعنف. .1

 توقيع اتفاقيات سياسية / سالم. .2

زع سالحهم وإعادة تسريح المقاتلين السابقين ون .3

 دمجهم.

 عودة الالجئين. .4

 إرساء أسس دولة فاعلة. .5

 بدء المصالحة والتكامل المجتمعي.  .6

 بدء االنتعاش االقتصادي. .7

يستعمل البعض مصطلح "ما بعد النزاع" لإلشارة إلى      

مصطلح ما بعد البعض يعد  حيثمرحلة ما بعد الحرب، 

النزاع مضلال، ليس فقط ألن النزاع عنصر متأصل في 

جميع المجتمعات، ولكن ألن العنف غالبًا ما يستمر في 

المجتمعات بعد قبول تسوية سلمية. مثل هذا العنف سواء 

كان بدوافع سياسية )كما في أفغانستان( أم تجلى بشكل 

ة أساسي في صورة جريمة عامة )غواتيماال( يمثل عقب

رئيسة أمام الحكم الرشيد بالمعنى الواسع. ففي غواتيماال، 

على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات 

الناجمة عن العنف في السنوات الخمس األولى بعد اتفاق 

السالم كان تقريبًا نفس المعدل السنوي خالل الحرب. إن 

ي اللغة الجمع بين الواقع العنيف والمضامين الالعنفية ف

المستعلمة من قبل وكاالت المعونة الدولية يمكن أن ينتج 

عنه تشوهات خطيرة في االعتراف بالمشاكل وتوقعات 

الحلول. على سبيل المثال، هل ستختار الوكاالت التي 

تعمل في "مجتمع ما بعد الحرب" وضمن "برامج ما بعد 

الحرب" بسهولة المشاريع المصممة للحد من العنف، أم 

ار التركيز البرامجي على "سيادة القانون" الذي ال تخت

 Wang et).يستوعب سوى بُعد صغير من مشكلة العنف

al., 2005, 1-2)  

هو "نظام إلنتاج وتعبئة وتخصيص  اقتصاد النزاع: (3

الموارد للحفاظ على العنف التنافسي الراسخ، بشكل 

 (.Eaton et al., 2019, 4مباشر وغير مباشر")

إن تعريف "الدول الهشة والمتأثرة بالحرب: الدول الهشة  (4

( يفتقر إلى توافق في FCASوالمتأثرة بالحرب" )

اآلراء، إذ تستعمل معظم وكاالت التنمية المصطلح 

لوصف الفشل األساسي للدولة في أداء الوظائف 

الضرورية لتلبية االحتياجات والتوقعات األساسية 

ي، والحفاظ للمواطنين. وهذا يشمل ضمان األمن األساس

على القانون والعدالة، وتوفير الخدمات األساسية والفرص 

االقتصادية. وتعرف وزارة التنمية الدولية البريطانية 

( الدول الهشة على أنها "تلك التي ال تستطيع فيها 2005)

الحكومة تقديم وظائف أساسية لغالبية شعبها، بما في ذلك 

"حاالت  الفقراء. ويستعمل مصطلح "الهشاشة" أو

الهشاشة" بشكل متزايد، لشمول حاالت الهشاشة التي ال 

تحددها طبيعة وحدود الدول حصريًا، أو حاالت الهشاشة 

 & McIntoshالتي قد توجد داخل الدول غير الهشة)

Buckley, 2015, 2.) 

تنتهي الحرب بناء السالم في حاالت ما بعد الحرب:   (5

وية السلمية ال بانتصار عسكري من جانب واحد، لكن التس

تشمل الطرف المهزوم أو السكان المرتبطين به. فالعديد 

ال يتم حلها وال يوجد إطار  نزاعمن األسباب األصلية لل

رسمي لما يجب أن يكون أساًسا إلعادة بناء المجتمع، 

مثال على ذلك أفغانستان )ما بعد طالبان(. في هذا النوع 

من المواقف، يكون النزاع جزًءا ال يتجزأ من حالة ما بعد 

الحرب. إن معالجة القضايا السياسية العالقة أمر بالغ 

ظروف االنتعاش االقتصادي. وال األهمية لتحسين األمن و

توجد صيغ سهلة أو جاهزة لتحقيق ذلك، باستثناء قاعدة 

عملية واحدة، هي أن يكون اختيار تدخالت الحكومة 

مدرًكا الحتمالية تأثيرها على النزاعات السياسية التي لم 

 (.Wang et al., 2005, 4يتم حلها بعد)

 :الدوافع االقتصادية  للحرب

طر العام للنزاع في المجتمع من سلسلة من عوامل ينشأ الخ     

الخطر، ويختلف توازن عوامل الخطر من بلد إلى آخر، ومن 
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ثم، فإن الخطوة األولى في منع النزاع هي تحليل المخاطر 

الكلية إلى مكوناتها ومن ثم بذل أقصى جهد للحد من تلك 

المخاطر التي تعد أكثر أهمية وأكثر قابلية للمعالجة 

. وبناء على عوامل تتعلق Collier, 2000, 16)اسية)السي

بالدوافع العامة والدوافع الخاصة وفشل العقد االجتماعي 

والتدهور البيئي، تم اقتراح أربع فرضيات اقتصادية لشرح 

 (Stewart, 2002, 342-343): الحرب في الدول

: بما أن الحرب داخل بلد ما فرضية الدافع الجماعي .1

قتال بين الجماعات، فإن الدوافع  تتكون أساًسا من

الجماعية واالستياء والطموح يوفران الدافع للحرب. إذ 

يمكن تقسيم ذلك إلى مجموعات بناًء على الموقع 

الجغرافي أو الطبقة أو المعتقدات الثقافية أو الدينية. وال 

تستحق االختالفات الجماعية النضال من أجلها إال عندما 

همة أخرى بين المجموعات، تكون هناك اختالفات م

خاصة في توزيع وممارسة السلطة السياسية واالقتصادية. 

في ظل هذه الظروف، من المرجح أن تسعى المجموعات 

المحرومة للتعويض عن الحرمان. فإذا كانت العالجات 

السياسية مستحيلة، فقد يتحولون إلى الحرب، وهنا يكون 

عية )يسمى عدم عدم الرضا الناجم عن االختالفات الجما

 المساواة األفقية( هو السبب الرئيس للحرب.

: الحرب تجلب الفوائد لألفراد، فرضية الدوافع الخاصة  .2

باستثناء التكلفة التي يمكن أن تلهم الناس للقتال. فقد يصبح 

الشباب غير المتعلم على وجه الخصوص جنودًا كلما 

وفرت الحرب لهم فرًصا للنهب والنقص والمساعدات 

تجارة األسلحة واإلنتاج غير القانوني واالتجار و

بالمخدرات والماس واألخشاب وغيرها من السلع، فعندما 

يكون هناك القليل من الفرص البديلة بسبب الدخل 

المنخفض والعمالة السيئة، فإن احتمالية اندالع الحروب 

كثيرة، وبناًء على " فرضية الجشع"، قد تكون مدة 

 طول.الحرب ومدة الحرب أ

: تنبع هذه الفرضية من فرضية فشل العقد االجتماعي  .3

الرأي القائل بأن االستقرار االجتماعي يقوم على عقد 

اجتماعي مفترض بين الشعب والحكومة، وطالما توفر 

الدولة الخدمات وتوفر ظروفًا اقتصادية معقولة )العمالة 

والدخل(، سيقبل الناس سلطة الدولة، لكن مع ركود 

أو تدهوره، وتدهور خدمات الدولة، ينهار العقد  االقتصاد

االجتماعي ويؤدي إلى العنف، لذلك من المتوقع أن تؤدي 

المستويات المرتفعة والنمو المستدام للفقر وانخفاض 

 . خدمات الدولة إلى النزاع

: تشير هذه الفرضية إلى أن فرضية الحرب الخضراء .4

التدهور البيئي هو السبب الجذري للفقر والنزاع. على 

سبيل المثال، قد تؤدي زيادة الضغط السكاني وانخفاض 

اإلنتاجية الزراعية إلى نزاعات على األراضي. وقد يؤدي 

ات. هذه الفرضيات األربعة نزاعنقص المياه  إلى نشوب 

، يعتبر النزاع في ليست متعارضة. على سبيل المثال

السودان مثااًل على عدم المساواة األفقية )الناس في 

الجنوب في فقر( كما توجد مصالح خاصة قوية إلدامة 

 .النزاع

 :للنزاعوغير االقتصادية العوامل االقتصادية 

تظل العالقة بين ثروة الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية:  -أ 

نقاش كبير في علم وبداية النزاع أو مدته موضوًعا محل 

االقتصاد. إذ تربط مجموعة من العلماء ندرة الموارد 

بالنزاع. ووفقًا لهذا المنظور المالثوسي الجديد، فإن 

. في المقابل نزاعالموارد المتضائلة تعني حوافز مكثفة لل

هناك منظور معاكس يرى أن وفرة الموارد تدعو إلى 

ية جائزة تستحق النزاع. إذ قد يمثل مخزون الموارد الطبيع

القتال من أجلها، ويمكن استعمال الموارد التجارية 

المكتسبة على هذا النحو لتمويل النزاع )المستمر(. فضالً 

عن ذلك، قد يؤدي سوء إدارة أو سرقة ريع الموارد، أو 

األضرار البيئية الناجمة عن استخراج الموارد على نطاق 

ور ثالث يؤكد واسع، إلى زيادة الشكاوى. لكن هناك منظ

أن العالقة بين الموارد والنزاع،  يتباين بتباين أنواع 

الموارد، وهي مشروطة بالعديد من العوامل األخرى، بما 

 ,Humphreysفي ذلك السياق المؤسسي واألنظمة

(. إن العالقة بين الموارد والنزاع هي (508-537 ,2005

 U عالقة )غير خطية( تأخذ شكالً مقلوباً مقلوب للحرف

بين الموارد والنزاعات، إذ يزداد خطر نشوب حرب 

أهلية مع ارتفاع الموارد السيما إذا تجاوزت نسبتها من 

 ,Nillesen & Bulte%35الناتج المحلي اإلجمالي 

2014, 75).) 

من الناحية السياسية، يطلق على النزاع على الموارد      

من  بلعنة إدارة الموارد إذ يزيد النزاع على الموارد

احتمال وقوع حرب أهلية واضطرابات اجتماعية،  قد 

يكون هذا جزئيًا بسبب ارتفاع توقعات المجتمع فيما يتعلق 

بالثروة من الموارد الطبيعية وما يتبعها من ضعف األداء 

االقتصادي للحكومة الذي يسبب "انفجارا سياسيا'' ألن 

فعة نخبة صغيرة من المواطنين غالبًا ما تحتفظ بثروة مرت

للغاية، بينما تقع فئات المجتمع أخرى في 

 .(International Alert, 2009, 17الفقر)

إن خطر النزاع المسلح يزداد في البلدان الكثافة السكانية:  -ب 

ذات الضغط السكاني المرتفع، إذ يزداد الضغط على 

الموارد على افتراض بقاء العوامل األخرى نفسها. 

عدة جوانب مختلفة. ويتضمن مفهوم الضغط السكاني 

وينصب تركيز مالثوس التقليدي على النمو السكاني، 

فاألمر المقلق هو أن النمو السكاني السريع سوف يتجاوز 

نمو دخل الموارد الطبيعية. وفي نهاية المطاف يتجاوز 

 Dixonعدد السكان القدرة اإلنتاجية للموارد الطبيعية )

& Eds, 1998, 421).  المقارنات وهناك عدد قليل من

المنهجية والدراسات التجريبية حول العالقة السببية بين 

الضغط السكاني والحرب والنزاع المسلح. وقد تناولت 

بعض الدراسات بإيجاز مشكلة السكان من خالل تضمين 

مقياس واحد أو أكثر للضغط السكاني في نموذج أكثر 

عمومية. وبشكل عام، يبدو أنهم توصلوا إلى نتائج تؤيد 
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 (Tir & Diehl, 2001)المالتوسية الجديدة. فقد توصل 

أهمية النمو السكاني وتأثيره اإليجابي على إمكانية  إلى

نشوب حرب بين الدول، في حين أن الكثافة السكانية ليس 

 ,Hauge & Ellingsen )لها مثل هذا التأثير. وتوصل

إلى أن الكثافة السكانية العالية تزيد قليالً من   (2001

 ,Collierات محلية. كما توصل  نزاعتمال نشوب اح

1998)  &Hoeffler أن النمو السكاني أو الكثافة )

السكانية خالل الحرب األهلية لم يكن لهما تأثير كبير على 

 .(Urdal, 2005, 417- 434شدة النزاع )

إن احد االسباب االقتصادية التي النزاع و سوق العمل:   -ج 

إذ يمكن أن يكون للنزاع تأثير تؤدي النزاع هي البطالة، 

سلبي على العمالة بسبب األسواق غير المستقرة، 

وانخفاض مستويات اإلنفاق العام، وانخفاض الواردات 

الرئيسة لألنشطة اإلنتاجية،  كما تؤثر النزاعات الداخلية 

بشكل عام على جانب الطلب في أسواق العمل، مع انهيار 

عن ذلك بطالة عالية االستثمار الخاص والعام. وينتج 

ومستمرة. من ناحية أخرى، تؤثر النزاعات عبر الحدود 

بشكل عام على جانب العرض، فغالبًا ما يؤدي النزاع إلى 

 Informalزيادة كبيرة في األنشطة غير الرسمية )

Economy وذلك ألن األشخاص الذين فقدوا وظائفهم .)

اإلنتاج الرسمية يسعون للبقاء على قيد الحياة من خالل 

 .(Strachan, 2017, 2والتبادل غير الرسميين)

ظهر التطرف الديني كعامل خطر  :التطرف الديني -د 

غالبًا ما يتم استهداف المدنيين باستخدام وللصراع العنيف. 

االنتحاريين أحيانًا. العراق وباكستان أمثلة معروفة كما تم 

 تحديد التطرف الديني كأحد أسباب الصراع في الصومال

African Development Report, 2008, 6)). 

صراع العنيف شكل يمكن أن يتخذ ال: السياسة والصراع -ه 

ائل لتأسيس شروط ، حيث تقاتل الفصحرب داخل الدولة

، أو يمكن أن يحدث داخل حدود ترتيب نظام سياسي جديد

سياسي قائم. شهدت بلدان جنوب إفريقيا هذين الشكلين من 

منذ أوائل التسعينيات ، كانت أشكال الصراع العنيف. 

هناك حروب أهلية في موزمبيق وأنغوال وجمهورية 

عة النطاق إلى الكونغو الديمقراطية. تميل الصراعات واس

، حيث اشركت دواًل أخرى في المنطقة اتخاذ طابع إقليمي

دون حروب معلنة رسميًا بين الدول أو معارك مباشرة 

سياسي كبير في بين جيوش الدول. كما كان هناك عنف 

وبدرجة أقل زامبيا جنوب أفريقيا وليسوتو وزيمبابوي 

 (.  www.eisa.org)وزنجبار

 

 االقتصادية للنزاع والمشاكل اآلثارالمبحث الثاني: 
 االثار االقتصادية للنزاع:اوال : 

يتسبب النزاع بجملة ماآلثار االقتصادية السلبية التي تنعكس 

 األداء االقتصادي للبلد ومن أهم هذه اآلثار ما يأتي:على مجمل 

 الفقر في النزاع تأثير  ( أ

يؤدي النزاع إلى زيادة مستويات الفقر من خالل الحد من      

 Collierالنمو االقتصادي وتدمير آليات إعادة التوزيع، حسب 

% 15إن النزاع الذي يمتد لسبع سنوات يقلل الدخل بنسبة 

%. على مستوى األسرة، يمكن أن يؤدي 30 ويزيد الفقر بنسبة

النزاع إلى فقدان رأس المال المادي والبشري. فقد يتم تدمير أو 

سرقة المنازل واألراضي والماشية واألصول اإلنتاجية 

األخرى، كما تؤدي الوفيات واإلصابات والعجز والصدمات 

% 100التي يتعرض لها أفراد األسرة إلى انخفاض الدخل 

فع أسعار المواد الغذائية، مما يترك العديد من األسر بينما ترت

تكافح أو غير قادرة على شراء المواد األساسية. إلى جانب 

اآلثار التي يسببها النزاع على األسواق ورأس المال البشري 

 ومن ثم يمكن أن يترك النزاع البلدان في حالة فقر مزمن

.(Moyer et al., 2019, 24) 

 االستثمارتأثير النزاع على  ( ب

 ةالمتراكم في أصولهمثل المخزون الرأسمالي لالقتصاد تي    

من البنايات السكنية، والمصانع والمعدات الموجودة في وقت 

ما و التي تضيف إلى القوة اإلنتاجية لالقتصاد، وتعد الزيادات 

في مخزون رأس المال المصدر الرئيس للنمو االقتصادي. 

ية تشير نظرية النمو إلى أن وحسب المدرسة النيوو كالسيك

التغييرات في مخزون رأس المال تأتي من مصدرين: 

االستثمار واالندثار. وتؤثر الحرب األهلية على مخزون رأس 

أوالً يقلل النزاع الداخلي من المخزون الحالي  المال بطريقتين.

لرأس المال عبر استهداف المباني السكنية والطرق والجسور 

نع وتدميرها من قبل الجيوش المتنافسة اثناء والموانئ والمصا

الحرب. وثانيا يتأثر مستوى رأس المال أيًضا بمرور الوقت 

بالتغيرات في االستثمار ومعدل االستهالك، فمن أجل نمو 

مخزون رأس المال، يجب أن يتجاوز مستوى االستثمار في 

صيانة وتوسيع المخزون الرأسمالي معدل ادثار المخزون 

وألن الحرب األهلية تزيد من معدل االستهالك وتقلل الحالي، 

 من االستثمار، فإن النمو في المخزون الرأسمالي يتوقف، 

ومن ثم، فإن الحرب األهلية تقلل من مستوى رأس المال 

 (.(Imai & Weinstein, 2000, 3-5ومعدل نموه 

 النمو االقتصادي  النزاع فيتأثير ج( 

يمكن أن تؤثر الحرب األهلية على النمو االقتصادي من     

خالل قنوات عدة منها: خفض مخزون رأس المال المادي من 

خالل تدمير البنية التحتية،  فضالً عن خفض االستثمار في 

رأس المال نتيجة هرب رأس المال، وتقليل المدخرات وزيادة 

عدم اليقين إلى عدم اليقين. ومن المرجح أيضاً أن تؤدي زيادة 

انخفاض تدفق االستثمار األجنبي المباشر. وبالطريقة نفسها، 

مخزون رأس المال البشري بسبب الحرب يمكن أن ينخفض 

األهلية إذ يُقتل الناس ويهاجر المتعلمون والماهرون، وينخفض 

مستوى التدريب بسبب تحويل الموارد لخوض الحرب. من 

وخاصة تلك القائمة على  المرجح أن تؤدي الحرب األهلية،

أساس عرقي، إلى تدمير رأس المال االجتماعي والمؤسسات 

االجتماعية والسياسية الضرورية لتعبئة الموارد واستعمالها 

لتحقيق النمو االقتصادي. فضالً عن انخفاض تراكم الموارد، 

يمكن للحرب األهلية أن تعطل بشكل مباشر توظيف الموارد 

إلنتاج ومن ثم النمو االقتصادي. كل هذه الحالية، وتقلل من ا

العوامل يمكن أن تؤدي أيًضا إلى انخفاض عامل االنتاجية 
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الكلية التي تعد المحرك االساس للنمو االقتصادي وفقا لنظرية 

– Bremponga & Corley, 2005, 270النمو الداخلي)

311). 

ى هناك عدد من الدراسات التي سعت لتقدير تأثير النزاع عل    

 & (Collier, 2007النمو االقتصادي. مثل دراسة  

(Hoeffler  التي توصلت إلى أن كل عام من النزاع يؤدي إلى

إبطاء نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

%، مع زياد نسبة االنفاق العسكري من الناتج المحلي 2.2

% أثناء الحرب وبعدها. 18اإلجمالي بمقدار 

التي   (Polachek & Sevastianova, 2010)ودراسة

توصلت إلى أن تأثير النزاع على النمو يكون أكبر بالنسبة 

للنزاعات عالية الكثافة )تقاس بالوفيات( وكذلك في الدول غير 

الديمقراطية والبلدان منخفضة الدخل والبلدان في إفريقيا. كما 

النمو  تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن النزاع يحد من

بشكل أكبر على المدى القصير، إذ تتعافى االقتصادات من 

 & Imai) اآلثار السلبية على المدى الطويل. وجد 

Weinstein, 2000)  أن الحروب األهلية واسعة االنتشار

تكلف خمسة أضعاف تكلفة النزاعات الداخلية الضيقة 

(McIntosh & Buckley, 2015, 8 وهناك مجموعة .)

ألبحاث التي توصلت إلى أن الحروب األهلية لها كبيرة من ا

تأثيرات إجمالية كبيرة ومهمة على مؤشرات االقتصاد الكلي 

مثل الناتج المحلي اإلجمالي والتجارة، وظهرت المزيد من 

األدلة مؤخرا حول قنوات هذا التأثير المخل، إذ  أظهرت عدد 

طريق  من الدراسات الحديثة أن انعدام األمن الذي ينتشر عن

العنف يمكن أن يخلق الكثير من الزيادات في تكاليف العمالة 

والنقل. على سبيل المثال، وجدت دراسة عن االنتخابات 

أن العنف االنتخابي أدى إلى  2007الرئاسية الكينية في سنة 

%. وجدت دراسة أخرى أن 70ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 

ماليون في خليج عدن انعدام األمن الذي سببه القراصنة الصو

 %10والمحيط الهندي أدى إلى زيادة تكاليف الشحن بنحو

.(Mullere & Tobias, 2016, 4) دراسة  نظرت وقد

(Cerra & Saxena, 2008)  في مجموعة متنوعة من

أن االنتاج ينخفض بنسبة  المالية فتبيناألزمات السياسية و 

 األهلية. ويمكن الحروب خالل % في البداية في المتوسط6

نسبة  تبقى ولكن أعوام، أربعة بعد الخسارة نصف تعويض

أما  الزمن. من عقد مرور بعد حتى التراكمية الخسائر % من3

 أن تبين ( فتقديرها أكثر صرامة، إذ (Muller, 2004دراسة 

المعدل  في % 18بحوالي يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي

 (.15-14، 2015)اإلسكوا، 

وتشير األدلة، إلى أن النمو االقتصادي المستدام مستحيل ما     

دامت الحرب مستمرة. ولكي يتوسع اإلنتاج، يحتاج االقتصاد 

إلى المزيد من رأس المال والعمالة ورأس المال البشري. لكن 

االستثمار اإلنتاجي يتضاءل أثناء الحرب، وخاصة االستثمار 

رات، إلى الدوالر أو الخاص. وعادة ما يتم تحويل المدخ

الذهب، وهي ليست منتجة بشكل مباشر. كما يتم إهمال البنية 

التحتية ومن ثم تتدهور، وقد تتضرر أيًضا كنتيجة مباشرة 

للحرب نفسها. وتصبح روابط التجارة والنقل غير مؤكدة 

ومكلفة، مما يحد من التجارة، ويتم تحويل الموارد العامة إلى 

ى االستثمارات مؤجلة حتى يعم السالم. المجهود الحربي، وتبق

وتميل المستويات التعليمية و المهارة  إلى االنخفاض أثناء 

الحرب مع انخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس وهجرة 

األشخاص الماهرين. وتؤدي القيود على التجارة وعلى سعر 

 ,Haughton, 2001الصرف إلى الحد من نشاط الشركات)

231-232). 

 النزاع في البنية التحتية  تأثيرد( 

إن تدمير البنية التحتية هو واحد من أكثر اآلثار المرئية     

استراتيجيا، فالميلشيات قد تستهدف بشكل . للنزاع العنيف

مباشر النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية  أو البنية التحتية 

البيئية )المياه والطاقة والنفايات والصرف الصحي( ما ينجم 

عن ذلك مشاكل اقتصادية وفي مجال التنمية البشرية وهذا 

يرفع تكلفة اإلنتاج ويثبط االستثمار. كما أن تضرر البنية 

التحتية للنقل ال يؤخر حركة السلع فقط، ولكن يؤخر أيضا 

وتأهيل البنية التحتية للمياه  المساعدات الغذائية المهمة

مرتبطة  والصرف الصحي ما يثير القلق بشكل خاص ألنها

 Sowers etمع األمراض المعدية وتوفير الغذاء) بشكل مباشر

al., 2017 المشكلة األكثر خطورة هي أنه خالل الحرب .)

كان هناك عادة ندرة في اإلنفاق على إنشاء البنية التحتية، وهذا 

اإلرث من اإلهمال هو المهم الذي يجب معالجته. وهذه سمة 

قل نمواً إذ استمر نقص االنفاق من سمات العديد من البلدان األ

الالزم لتغطية النفقات الدورية في بعض البلدان عشرين عاما 

 (.Haughton, 2001, 238على األقل )

 تأثير النزاع في التضخم هـ( 

% سنوياً أو أكثر( في زمن 20يعد التضخم المرتفع )بنسبة      

ً منه تقريباً، على الرغم من أن التضخم  الحرب أمراً مفروغا

%( نادر نسبياً، باستثناء 100المفرط )معدالت أعلى من 

تفسير  حاالت حديثة في كمبوديا ونيكاراغوا وأوغندا. ويتم

حرب، بقيام التضخم السريع الواضح والمباشر خالل ال

الحكومات بطباعة النقود لدفع نفقاتها، بما في ذلك نفقات 

القوات المسلحة المتضخمة، بينما تواجه في الوقت نفسه 

ونتيجة  .صعوبة في زيادة الضرائب واإليرادات األخرى

الرتفاع معدالت التضخم  يقلل الجمهور حيازاته من العملة 

معظم االقتصادات التي المحلية ويتحول إلى الدوالر، لذلك فإن 

مزقتها الحرب يتم تحويلها إلى دولة )باستثناء إثيوبيا الغريبة، 

 .إذ كان التضخم مقيدًا نسبيًا، بشكل أساسي(

ألن الجمهور يمتلك كميات كبيرة بشكل متزايد من العملة      

المحلية يحد االعتماد العام المنخفض على العملة المحلية من 

ية للحكومة. كما أن الطلب على العملة نطاق السيادة المال

المحلية غير مستقر للغاية، ألن احتمالية التحول من وإلى 

العملة المحلية كبيرة للغاية. ومن ثم، فإن التضخم الذي يحدث 

هو تضخم نقدي بحت، مع وجود القليل من مكونات القصور 

الذاتي أو عدم وجودها. على سبيل المثال، يقدر فيشر أن 

 24-18الزمني بين إصدار النقود والتضخم الناتج هو  الفارق

أشهر في  4إلى  3شهًرا في الواليات المتحدة، ولكنه كان من 

روسيا في منتصف التسعينيات. ويعد هذا التباطؤ القصير أمًرا 
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طبيعيًا عندما يكون التضخم مرتفعًا، الجانب اإليجابي هو أن 

يرة إلى انخفاض االنخفاض في عرض النقود يترجم بسرعة كب

التضخم ما يجعل كلفة خفض التضخم منخفضة للغاية. فإذا 

تمكنت الحكومة من خفض عجز الميزانية غير الممول بمقدار 

متواضع نسبيًا ربما بنقطة مئوية واحدة أو نقطتين مئويتين من 

الناتج المحلي اإلجمالي فلن تحتاج إلى اللجوء إلى التمويل 

في المعروض النقدي، ستتوقف النقدي. مع زيادة طفيفة 

األسعار )بالعملة المحلية( عن االرتفاع بسرعة، وسيعود 

الجمهور مرة أخرى إلى العملة المحلية بدال من الدوالر، مما 

يزيد من حدة التضخم. ومن األمثلة الواضحة على هذه العملية 

% في عام 487في العمل حالة فيتنام إذ انخفض التضخم من 

عندما قلصت الحكومة  1989بحلول عام % 35إلى  1986

حدثت تخفيضات مذهلة في أماكن أخرى، على  بشدة إنفاقها.

سبيل المثال، انخفض معدل التضخم في نيكاراغوا من متوسط 

% 17إلى  89-1987% خالل المدة 3328معدل سنوي قدره 

. انخفض التضخم في كمبوديا )مقاسا 1994-1992خالل المدة 

% في عام 114.5الناتج المحلي اإلجمالي( من بمعامل انكماش 

. وقد حدث معظم هذا 1994% في عام 0.5إلى  1993

االنخفاض في غضون بضعة أشهر فقط، خالل مدة والية 

الحكومة المؤقتة. تساعد السهولة التي يمكن بها خفض التضخم 

في تفسير الحقيقة المدهشة بأن معظم االقتصادات التي كانت 

قد نجحت في خفض التضخم إلى مستويات سلمية حديثًا 

 ,Haughton)متواضعة للغاية في غضون بضع سنوات

2001, 238-239). 

 تأثير النزاع في السكان  و(

تتغير مستويات السكان أثناء الحرب، إذ تنخفض بشكل      

واضح بسبب وفيات المعارك، أو بسبب المجاعة والمرض 

نسيس ستيوارت وتدمير الخدمات الصحية. ولقد سجل فرا

 1995و  1960والباحثون في جامعة أكسفورد أنه بين عامي 

مليون شخص بسبب الحروب و  18.5مات ما يقرب من 

% 80النزاعات الداخلية نصفهم تقريبا في أفريقيا وأكثر من 

في البلدان منخفضة الدخل بشكل عام، ومع ذلك، من المرجح 

لخصوبة. إن اآلثار أيًضا أن يؤدي النزاع إلى زيادة معدالت ا

المترتبة على هذه التغيرات الديموغرافية الناجمة عن الحرب 

بالنسبة لمعدالت النمو هي غير واضحة ولم تكن حتى اآلن 

بعيدًا عن التركيبة السكانية، قد و موضع اهتمام للبحث العلمي.

يؤثر النزاع على دور العمل في اإلنتاج من خالل تشوهات 

زمبيق، على سبيل المثال، استعملت أسواق العمل. ففي مو

( العمل القسري RENAMOالمقاومة الوطنية الموزمبيقية )

بينما في سيراليون، استعمل "القادة المدنيون" في الجبهة 

( العمل القسري في "مزارع الدولة". RUFالمتحدة الثورية )

في أسوأ الحاالت، يمكن العودة للعبودية، كما حدث في ألمانيا 

لحرب العالمية الثانية أو ما حدث  في بورما وليبيريا أثناء ا

والسودان في العصر الحديث. فضالً عن المعاناة اإلنسانية، من 

المحتمل أن يكون لتقويض أسواق العمل آثار سلبية على 

 (.(Humphreys, 2003, 9الكفاءة االقتصادية

 تأثير النزاع في تعبئة اإليرادات المنخفضة ز(

تتدافع الحكومات أثناء الحرب لزيادة اإليرادات من أجل     

تمويل المجهود الحربي. يحدث هذا في وقت تتضاءل فيه 

القاعدة الضريبية، بسبب التباطؤ في النشاط االقتصادي، 

وأيًضا بسبب عدم سيطرة الحكومة على جميع أجزاء البالد. 

مر الذي ويتمثل الرد المعتاد في رفع معدالت الضرائب، األ

يؤدي بدوره إلى تضييق القاعدة الضريبية مع تفشي التهرب 

كما حدث مؤخًرا في موزمبيق. وبسبب انخفاض األجور 

الحقيقية وقلة الموارد الالزمة للترفيع اإلداري تميل القدرات 

اإلدارية إلى التدهور ويفتح الطريق أمام انتشار الفساد. قد 

مثل تكديس الجيش في  تؤدي اإلجراءات القسرية والتعسفية

المنازل إلى إضعاف الثقة في أي شكل من أشكال الحكومة. 

هذه هي خصائص العديد من األنظمة الضريبية في البلدان 

االقل نمواً، ولكنها تحدث بقوة خاصة في البلدان الخارجة من 

 (.(Haughton, 2001, 240-241الحرب

 تأثير النزاع على الالجئين والنازحينح( 

يمكن للعنف أن يؤدي إلى انتشار واسع النطاق للنزوح      

البشري، والذي بدوره يمكن أن يحدث التأثيرات اإلقليمية 

والعالمية المزعزعة لالستقرار. في الواقع، فإن عدد 

األشخاص الذين يفرون من عنف الحرب األهلية أكبر بكثير 

، من عدد القتلى على مستوى العالم من خالل الحروب األهلية

شخص بلدهم خالل الحرب  600000في المتوسط يهاجر  

% من هؤالء الالجئين يعودون بعد عام 80األهلية،  حوالي 

% لم يعُدْ بعد مرور عقد من السالم. 10انتهاء النزاع، ولكن 

 نزاعفي المتوسط تستضيف البلدان المجاورة لمناطق ال

ا الجئ، وأحيانا يتجاوز عدد الالجئين هذ 11000 األهلي

مليون  1.5المعدل بكثير، فمثال تستضيف باكستان أكثر من 

 50من الالجئين االفغان. ووفقا لمفوضية  الالجئين  أكثر من 

مليون شخص هم اآلن الجئون أو نازحون داخليًا وتقدر 

مليار دوالر أمريكي،  93التكاليف المترتبة على ذلك بنحو 

ا النطاق فضال عن احتمالية تسبب تدفقات الالجئين بهذ

 ,Mueller, 2016بزعزعة استقرار بلدان أو مناطق بأكملها 

4) &(Tobias . 

 تأثير النزاع في التعليم ورأس المال البشري ط( 

إن النزاع له تأثير سلبي على كل من المخزون المتبقي من      

رأس المال البشري فهو يقلل من مخزون أولئك الذين لديهم 

تعليم رسمي ومنتِج للمهارات بسبب اإلصابة والوفاة والهجرة. 

وقد يحفز أيًضا بعض المحترفين على االلتحاق بالقتال، إذ 

المهارات المهنية  يفقدون بعض ما حصلوا عليه مسبقًا من

خالل سنوات القتال. كما ان النزاع يؤثر على ظروف تكوين 

رأس المال البشري واستبداله من خالل تقليل الوصول إلى 

 104.5التعليم و التدريب. فلقد قدرت إحدى الدراسات أن 

مليون طفل خارج المدارس في جميع أنحاء العالم يعيشون في 

أو  في مرحلة التعافي منه. البلدان المتضررة من النزاع 

ويمكن أن تكون خسارة الكادر التعليمي أثناء النزاع كبيرة جدًا. 

على سبيل المثال في رواندا، تم قتل أكثر من ثلثي معلمي 
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المدارس االبتدائية والثانوية أو هجروا، بينما كان النظام 

التعليمي في كمبوديا محروًما تماًما من أي تدريب ويخلو من 

رسين المتمرسين وكان لذلك تأثير سلبي دائم على المد

اإلنجازات التعليمية لألجيال المتأثرة، تأثير حاد بشكل خاص 

ومع  ذلك، فإن التخفيضات  .على التعليم الثانوي في كمبوديا

في اإلنفاق التعليمي العام تؤدي إلى تدهور الجودة، وقد أكدت 

ليم وبيانات التعليم دراسة من قبل األمم المتحدة للتربية والتع

الخاصة بمنظمة للتربية والتعليم و الثقافة )اليونسكو( لدول 

أن النظم التعليمية شهدت انخفاضا  1997و  1980النزاع بين 

حادا في اإلنفاق اثناء الحرب، بسبب التحول في اإلنفاق 

الحكومي لصالح الجيش قدر هذا االنخفاض في اإلنفاق على 

 ,UNDP, 2008%  سنويا )3.6لى % إ3.1التعليم بنسبة 

30.) 

وغالبًا ما تؤدي الحرب إلى تدمير المدارس وإغالقها، مما      

يجعل من الصعب أو المستحيل على الطلبة النازحين الذهاب 

إلى المدرسة بسبب نقص الوثائق أو الحاجة إلى العمل أو نقص 

ى الخدمات التعليمية. فقد يتوقف األطفال أيًضا عن الذهاب إل

المدرسة بسبب اختطافهم كجنود أو ببساطة ألن مغادرة المنزل 

أمر خطير. ومن المحتمل أيًضا أن يكون التعرض للحرب 

والعنف له اثره السلبي على األطفال الذين يظلون مسجلين 

 ,Moyer et al., 2019بسبب اإلجهاد والصدمات النفسية)

25-26.) 

 أثر الحرب على دول الجوار ي( 

المجاورة،  البلدان إلى للحرب االقتصادية اآلثار تمتد ،عادةً     

 مجاور تؤثر بلد في األهلية الحرب وتشير الدراسات إلى أن

  مباشرة. وغير مباشرة بصورة اإلجمالي المحلي الناتج على

 تدمر قد إذ األضرار الجانبية، من فينتج المباشر، األثر أما

 المجاورة. البلدان في األموال ورؤوس األساسية البنى المعارك

 نظر في المخاطر زيادة عن المباشر، فينجم غير األثر وأما

 المباشر األجنبي االستثمار يحول قد ما المحتملين، المستثمرين

 الحرب أن الدراسات أيضا وتبيّن .السلمية البلدان المجاورة عن

المعني  البلد في األمد القصير النمو على سلبية آثار األهلية لها

 اإلقليمي االقتصادي التكامل وبسبب. له المجاورة والبلدان

 من أبعد المباشرة إلى غير اآلثار تنتقل قد المضاعفة، واآلثار

 دائرة في تقع التي للبلدان فبالنسبة. المجاورة البلدان حدود

 أهلية حرب وقوع الدراسات أن وجدت كم، 800 قطرها نصف

قدره  االقتصادي النمو في بانخفاض يرتبط نفسه البلد في

 بلد في إضافية أهلية نشوب حرب يرتبط  حين في ،%16.48

 ويعني. األول األثر من  30% أو 5% قدره بتراجع مجاور

 حروب ثالثة فيها منطقة في بلد على يقع األثر الذي أن ذلك

 نفسه هو يعيش بلد على يقع الذي األثر يعادل قد اكثر أو أهلية

 ً  انتقال خطر زيادة إلى ما بلد في النزاعات وتؤدي أهلية حربا

  (.19، 2015المجاورة)اإليسكوا،  البلدان إلى التوتر

  تأثير النزاع في اإلنتاج الزراعيك( 

يقلل النزاع اإلنتاج الزراعي ويضعف من كفاءة ذلك     

االنتاج. فقد يتسبب النزاع بنزوح على نطاق واسع بين 

وانعدام األمن  كما قد تتحول العديد المزارعين هربا من القتل 

من األسر من زراعة المحاصيل األكثر ربحية التي تتطلب 

المزيد من االستثمار إلى زراعة الكفاف التي تنتج محاصيل 

منخفضة المخاطر، وتقلل من االستثمار الذي يمكن أن يزيد من 

القدرة اإلنتاجية. كما يؤدي النزاع إلى نقص في العمالة 

ة بسبب تشريد العمال أو إصابتهم أو وفاتهم، وقد الزراعي

تصبح المدخالت الرئيسة مثل البذور أو األسمدة أكثر تكلفة أو 

 (.(Adelaja & George, 2019 يصعب الحصول عليها

 بطالة الشبابل( تأثير النزاع في 

يبدو أن وجود بطالة وعمالة ناقصة شديدة، خاصة بين      

دة مخاطر النزاع. وقد أشار العديد الشباب الذكور تؤدي لزيا

من المراقبين إلى أن خطر عدم االستقرار وعنف النزاع في 

البلدان النامية مرتفع بسبب التكوين الديموغرافي للسكان، ال 

في البلدان إذ يشكل  Urdal سيما ارتفاع نسبة الشباب، وفقا 

% من إجمالي السكان البالغين، يزداد خطر النزاع، 35الشباب 

% مقارنة بالدول 150مع تساوي جميع العوامل األخرى بنسبة 

% فقط من السكان البالغين، كما هو 17التي يشكل فيها الشباب 

الحال في معظم البلدان المتقدمة. وتوضح معظم األبحاث حول 

العنف لدى الشباب أن ما يسمى ب "تضخم الشباب" وحده ليس 

صادية بسبب هو المهم. بل المهم هو نقص الفرص االقت

الظروف االجتماعية واالقتصادية الكامنة للشباب والرجال، 

والعوائق السياسية التي تواجهها والتي تزيد من مخاطر العنف 

في الغالب ولكن النساء أيًضا، محبطات بسبب افتقارهن إلى 

االعتراف االجتماعي ونقص التعليم وفرص العمل. هذا يتركهم 

الت، عرضة لذلك التجنيد، سواء منفصلين، وفي كثير من الحا

من قبل المتمردين أو الجيوش الحكومية، فقط لتأمين سبل 

 (.(UNDP, 2008, 21العيش

 

  المشاكل االقتصادية في مرحلة ما بعد النزاعثانيا : 

تنمو اقتصادات ما بعد النزاع بشكل أسرع  في المتوسط      

من المعتاد ألنها تتعافى بسرعة من الضرر الذي لحق بها أثناء 

النزاع. ومع ذلك، يختلف األداء بشكل كبير، حيث ال تمر 

بعض المجتمعات الخارجة من النزاع بانتعاش اقتصادي 

ل مدة ما بعد النزاع سريع. ويشير هذا التباين إلى أن األداء خال

وقد توصلت دراسات حساس بشكل خاص لخيارات السياسة. 

أن التعافي السريع بعد النزاع يحدث في المجتمعات  حديثة إلى

األكثر تطوًرا، لكن عواقب النزاع تستمر لمدة أطول بكثير 

وتكون أكثر حدة في المجتمعات األقل نمًوا. عالوة على ذلك، 

اقتصادي سريع بعد النزاع، فإن األداء حتى في حالة وجود نمو 

االقتصادي سيختلف عبر القطاعات. ويعزى السبب األكثر 

ترجيًحا لالنتعاش االقتصادي السريع إلى المساعدة الدولية. كما 

أن وجود المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية في 

أوضاع ما بعد النزاع يمكن أن يعيق االنتعاش االقتصادي. إن 

بط المساعدات بالسلع والخدمات من قبل الجهات المانحة بدالً ر

من تحفيز االقتصاد المحلي من خالل تحريك الجهاز اإلنتاجي، 

والميل إلى االعتماد على المساعدات الدولية بدالً من االعتماد  

على بناء القدرات المحلية واالعتماد عليها هي أمثلة للحاالت 
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مساعدات االنتعاش التي يمكن أن تعيق بها ال

 (.Strachan, 2017, 4االقتصادي)

 األداء االقتصادي الضعيف أ(

إن النمو االقتصادي للبلدان الخارجة من النزاع يقلل من      

وقد وجدت  ،خطر تجدد النزاع المسلح، كما يقلل خطر النزاع

إحدى الدراسات أن معدل النمو في بلدان النزاع في السنوات 

الخمس قبل النزاع، بما في ذلك حاالت تكرار النزاع، كان في 

% في البلدان 2أقل بكثير من المتوسط   فقط %0.5المتوسط  

وتختلف معدالت النمو بشكل كبير عبر   .التي ظلت سلمية

ضها سريع النمو بينما يعاني بع  .البلدان الخارجة من النزاع

اآلخرون من تأخر في النمو. وفقا للتقديرات تبلغ مخاطر تجدد 

% في البلدان التي يبقى معدل نموها االقتصادي 40النزاع 

سنوات في أعقاب الحرب األهلية، بينما  10منخفضا على مدار 

% في 10% أي بمعدل 25تنخفض احتمالية تجدد النزاع إلى 

المدة نفسها، وأحد التفسيرات للعالقة اإليجابية المتوسط خالل 

بين النمو االقتصادي وتقليل مخاطر تجدد النزاع هو أن النمو 

يحفز خلق فرص العمل، مما يقلل من المظالم التي تفضي إلى 

النزاع المسلح، كما ترتبط شرعية حكومات ما بعد النزاع 

كون االنتعاش ارتباًطا وثيقًا باألداء االقتصادي للبلد، فحيث ي

الحكومات قادرة على تقديم الخدمات  االقتصادي قويًا و

األساسية، فسوف تتمتع الحكومة عموًما بدعم شعبي كبير. ومن 

الواضح أن قدرة الحكومات في مرحلة ما بعد النزاع على توليد 

النمو االقتصادي تحكمها درجة التدمير المرتبط بالنزاع )من 

ألدلة أن البلدان التي عانت من بين أمور أخرى(. وتشير ا

ات مسلحة أقل تدميراً عادة ما تكون معدالت النمو لديها نزاع

 نزاعبعد انتهاء النزاع مرتفعة. بينما في البلدان الخارجة من 

طويل جدا ومدمر تسجل أحيانًا معدالت نمو سلبية لمدة تصل 

إلى ست سنوات بعد انتهاء الحرب، مما يجعلها عرضة بشكل 

 . (UNDP, 2008, 18)لتجدد النزاعخاص 

 اقتصادات الظل ب(

تتميز اقتصادات الظل باألنشطة االقتصادية التي تتم خارج      

األطر التي تنظمها الدولة وال تخضع للتدقيق من قبل مؤسسات 

الدولة. وهي تشمل االقتصادات القتالية، ولكنها تتجاوزها. 

والفاعلون الرئيسيون هنا هم النخب من رواد األعمال الذين 

فساد الحكم الضعيفة  يستغلون الوضع الناتج عن مزيج من

حتى أنهم قد  والحدود التي يسهل اختراقها بغرض الربح.

 .يشتركون عبر خطوط العدو إلجراء صفقات تجارية مربحة

على سبيل المثال، على الرغم من أن تجار النقل كانوا من 

الداعمين األساسيين لحركة طالبان في أفغانستان، إال أن رواد 

يقوضون الحصار االقتصادي الذي األعمال هؤالء كثيراً ما 

تفرضه طالبان على هزارا من خالل إبقاء الشبكات التجارية 

 .مفتوحة

تشمل اقتصادات المواجهة األنشطة التي يتبناها السكان      

المدنيون كوسيلة للتأقلم والبقاء على قيد الحياة في غياب 

 الخدمات التي تقدمها الحكومة والتوظيف في القطاع الرسمي.

على سبيل المثال، يعد إنتاج العناصر البسيطة مثل األواني 

واألثاث واألدوات وإنتاج الطعام وطبخه وبيعه من أنشطة 

في أفغانستان بحلول نهاية التسعينيات كان  .البقاء الشائعة جدًا

في المائة من السكان يعتمدون على الخشخاش  20حوالي 

رة األفيون )إلنتاج األفيون( لكسب عيشهم. وتوضح تجا

بوضوح التداخالت بين اقتصادات القتال والظل والتكيف ألنها 

"في الوقت نفسه سلعة للنزاع وسلعة غير مشروعة ووسيلة 

 للبقاء.

تعمل اقتصادات القتال والظل على تعقيد االنتعاش      

االقتصادي بعد الحرب بعدة طرق. أوالً، قد تحد من نافذة 

الفرصة السياسية إلحداث تغيير في السياسة بعد الحرب. في 

كثير من األحيان، يكون المنتفعون من الحرب هم المنتصرون 

مة وقوتهم أيًضا. فهم قادرون على استعمال ثروتهم المتراك

للتأثير على شروط اتفاقيات السالم لصالحهم )كما هو الحال في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي ليبيريا في عهد تشارلز 

تيلور( أو لتقويض االتفاقات التي يرونها غير مواتية )على 

في سيراليون  (RUF) سبيل المثال، الجبهة الثورية المتحدة

(. في كثير من األحيان أيًضا، 1999بعد اتفاق لومي للسالم 

يصبح المقاتلون السابقون جزًءا من الحكومات االنتقالية المكلفة 

باإلشراف على تنفيذ السالم واالنتعاش االقتصادي بعد النزاع، 

وال تتوافق مصالحهم دائًما مع أهداف األنظمة المالية الشفافة 

ي تهدف أو العدالة االقتصادية أو غيرها من اإلصالحات الت

إلى تعزيز الرفاهية العامة وتعافي االقتصاد الوطني، وفي 

بعض الحاالت، يمكن أن يتجاوز الحجم الهائل لألرباح غير 

المشروعة المتاحة للنخب الحاكمة في مدة ما بعد النزاع تمويل 

المانحين، مما يقلل من نفوذ المانحين لإلصالح، ويضعف 

قوض قدرات اإليرادات العائدات الجمركية، وبذلك فهي ال ت

فحسب، بل تقلل أيًضا من التمويل المتاح للدولة إلعادة بناء 

البنية التحتية وتعزيز تقديم الخدمات االجتماعية، مع تعزيز 

 .(UNDP, 2008, 39)القاعدة االقتصادية لمنافسي الدولة 

 تراجع القطاع الخاص ج( 

القطاع  إن تأثير الحرب األهلية على أداء الشركات في     

الخاص قد تبدو في صور الدمار المادي. ومن المحتمل أن 

تستمر هذه اآلثار حتى بعد انتهاء النزاع. ومع ذلك، يمكن 

استيراد بدائل بعد النزاع بسرعة. إال إن أهم آثار عنف الحرب 

األهلية على الشركات تتمثل في تعطيل اإلنتاج من خالل 

والخوف من النهب.  هروب الموظفين، وعدم موثوقية النقل،

ويمكن وصف تكاليف االضطراب هذه بأنها ارتداد تقني في 

القطاع الرسمي الخاص لالقتصاد ومن ثم زيادة تكلفة انتاج 

 .الوحدة

تتأثر الشركات أيًضا بانخفاض الطلب، ويرجع ذلك إلى      

انخفاض الدخل، وال سيما الدخل النقدي، إذ يقوم الناس بنقل 

األصول السائلة إلى الخارج بحثًا عن األمان، والتحول إلى 

الطلب على ناتج القطاع الخاص أنشطة الكفاف. وهكذا ينخفض 
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فة انتاج الوحدة الرسمي من خالل الجمع بين ارتفاع تكل

يبدو أن هذه التأثيرات في  وانخفاض الدخل النقدي لالقتصاد، و

حد ذاتها يمكن عكسها بسهولة، لذا يجب أن يكون التعافي بعد 

النزاع سريعًا. ومع توفير بيئة آمنة، سيتم استعادة الطلب. وقد 

تكون تكلفة النزاع في رأس المال البشري أكثر كلفة، وأن 

الذي يستنزف فيه رأس المال البشري يتمثل  الطريق الرئيس

إذ يقلل التراجع التقني الناجم عن الحرب  .في ضمور المهارات

األهلية من الحفاظ على المهارات من خالل تأثيرين. األول 

يتمثل في االرتداد التقني في ممارسات اإلنتاج، والتي قد تكون 

إذا لم يكن  غير فعالة في األوقات العادية. على سبيل المثال،

هناك كهرباء، فقد يحتاج العمال إلى التحول إلى العمليات 

اليدوية. وفي الواقع، ينفق العمال الوقت في تعلم تقنيات متخلفة 

وينسون التقنيات الحديثة. أما الثاني فهو أن التراجع التقني يقلل 

من الحفاظ على المهارات من خالل تأثيره الكلي على الدخل 

لطلب. كما أن انكماش الناتج استجابة النخفاض ومن ثم على ا

الطلب يؤدي إلى انكماش في القوى العاملة، إذ يؤدي انخفاض 

التوظيف إلى تقويض ذلك الجزء من القوة العاملة الذي يفقد 

التوظيف في النشاط، ويستمر تدهور المهارات لدى العمال 

 ,Collier, 2010)الذين يظلون عاطلين عن العمل لمدة طويلة 

3-4). 

 قضايا سوق العمل  د(

تميل البطالة المرتفعة للغاية وعدم وجود الوظائف إلى     

االستمرار لمدة طويلة بعد انتهاء النزاع. غالبًا ما تكون هناك 

وظائف محدودة، وتلك المتاحة بشكل عام ذات اجور منخفضة. 

عالوة على ذلك، غالبًا ما تكون مهارات الباحثين عن عمل 

ناسبة الحتياجات إعادة البناء بعد النزاع، كما تكون غير م

بطالة الشباب مشكلة خاصة، إذ تتميز البلدان الخارجة من 

النزاع بوجود نسبة كبيرة من الشباب. وقد ينتهي األمر بالشباب 

الذين يعودون من الحرب وال يمكنهم العثور على عمل 

السالح  بالمشاركة في أنشطة اقتصادية غير مشروعة أو بحمل

مرة أخرى، إما في وطنهم أو في بلد مجاور،  حتى أولئك 

الذين يتمكنون من العثور على عمل يمكن أن يعانون من 

بسبب معدالت التضخم المرتفعة التي  انخفاض الدخل الحقيقي

 ,Strachanتعاني منها اقتصادات النزاع في بعض األحيان)

2017, 4-5.) 

األوضاع االقتصادية  فيآثار العمليات التجارية الدولية هـ( 

 واالجتماعية ما بعد النزاع

قد يسبب الالعبون التجاريون الدوليون العاملون في مناطق      

تمر بأوضاع مرحلة ما بعد النزاع تأثيرات اجتماعية تساهم في 

تصعيد مخاطر النزاع. ومن أمثلة هذه التأثيرات االجتماعية 

استعمال األرض، وتعميق  ةاساءسببها العمليات التجارية التي ت

عدم توازن القوى، ومنح االمتيازات الخاصة لموظفين من 

طائفة معينة، ودعم الحمالت االنتخابية، والخوض في 

 السياسة، وتوليد فجوة األجور بين األفراد.

إن االفتقار إلى سياسة توظيف مستدامة ومناسبة يتسبب في      

الحياة االجتماعية، وقد يؤدي إلى تصعيد مخاطر  اختالل

النزاع. وقد تؤدي عالقات الموظفين في الشركات الدولية 

العاملة في االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى نزاع في 

بعض الحاالت منها: معاملة العمال بصورة غير متكافئة، 

وظروف العمل غير الصحية، إساءة استعمال القواعد 

جراءات التشريعية، وتحميل العمال أعباء عمل ثقيلة، واإل

وأجور منخفضة، والفجوات في األجور، والتمييز، 

واالمتيازات الخاصة لألفراد من مجموعة عرقية واحدة من 

المنخرطين في أعمال جماعية تضم مجموعات عرقية متعددة 

 في المقابل يمكن لألعمال التجارية الدولية في االقتصادات التي

تمر بمرحلة انتقالية، دعم عملية استعادة المشاركة التجارية 

وتحويل السلع والخدمات والتكنولوجيا والموارد والمعرفة. 

وتنمية الحياة التجارية، وإعادة بناء البنية التحتية واالستثمار 

كما توسع األعمال التجارية الدولية في  في القطاعات الرئيسة،

لة انتقالية من أنشطتها االستثمارية االقتصادات التي تمر بمرح

بناًء على توقعات المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية على 

حقوق الملكية. ووفقًا لتقارير البنك الدولي، هناك العديد من 

الفرص للمستثمرين لالستثمار في االقتصادات التي تمر 

بمرحلة انتقالية. وتمنح العولمة بعض الفرص والضغوط 

المحلية في االقتصادات الناشئة لتكون مبتكرة للشركات 

وتحسن قدرتها التنافسية نتيجة للمنافسة الدولية، وقد أطلقت 

الشركات متعددة الجنسيات مبادرات جديدة تبحث في إمكانات 

السوق. وتشير االستراتيجيات الناجحة في هذه المجاالت إلى 

اج أهمية قيام الشركات بتطوير قدرة عالمية في االندم

االجتماعي، وفهم كيف تخلق بيئة األعمال الدولية ميزة 

تنافسية، ودراسة االستراتيجيات ذات القيمة لحماية الكفاءات 

األساسية عندما تواجه الشركة حدوداً قابلة لالختراق ومتغيرة. 

لذلك يعد االستثمار في البلدان الناشئة وما بعد النزاع أمًرا مهًما 

تنافسية في السوق العالمية. ويعمل للشركات الكتساب ميزة 

صانعو السياسات في العديد من األسواق الناشئة على تدفقات 

رأس المال وإدارة االقتصاد الكلي والضغوط في أسواق 

األصول وذلك من أجل أن يتوفر شركاء تجاريون أسرع نمًوا 

ولديهم أسس جيدة نسبيًا بسبب السياسات التيسيرية في 

 .دمةاالقتصادات المتق

وينظر صانعو السياسات بشكل متزايد إلى االستثمار      

األجنبي المباشر في اقتصادات األسواق النامية والناشئة كأداة 

 لتمويل التنمية وزيادة اإلنتاجية واستيراد التقنيات الجديدة

لذلك، يعد االستثمار األجنبي المباشر في االقتصادات الناشئة .

وما بعد النزاع أحد المؤشرات الرئيسة التي توضح ما إذا كانت 

-Hajioglu, 2012, 76األعمال التجارية الدولية كافية أم ال 

82).) 

الستقرار في سياسات االنعاش وا المبحث الثالث:

 مرحلة ما بعد النزاع

 اوال : سياسات االصالح االقتصادي في بلدان ما بعد الحرب 
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ثمة أولويات ال تقل أهمية عن اتفاق سالم شامل تطلبها      

 تتمثل في النزاعما بعد  االنعاش واالستقرار في مرحلةة يعمل

إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب كأولوية فورية، 

والسيطرة على ارتفاع األسعار، والتنازل عن سداد القروض 

لألشخاص المتضررين من النزاعات أو الكوارث وكذلك 

صغار المزارعين ورجال األعمال في الصناعة المنزلية، كما 

لمالية المتعلقة تثار مسألة العمل مع القطاع الخاص واألنشطة ا

أن تُنفذ على أساس مبدأ الرفاه الموجه للناس  كأولويةبالتنمية، 

الدولة والقطاع التعاوني والقطاع  إذ تلعبفي اقتصاد مستقل، 

 ,Alexander) نزاعالخاص دوًرا منسقًا في مرحلة ما بعد ال

، ويمكن الوقوف على أهم سياسات االنعاش (28 ,2009

من خالل  في مرحلة ما بعد النزاعواالستقرار االقتصادي 

 .العرض اآلتي:

 إعمار البنية التحتية (1

واستعادة  نزاعما بعد ال مرحلةبناء البنية التحتية في  إن إعادة

الخدمات هي وظيفة أخرى للحكم توفر أساًسا لتحقيق أهداف 

التعافي األخرى. إن قدرة الحكومة على توفير بنية تحتية 

ها على االضطالع بوظائف إعادة وخدمات مناسبة تشكل قدرت

اإلعمار األساسية األخرى وفي القطاعات األخرى. ومن 

الواضح أن استعادة البنية التحتية للنقل واالتصاالت هي شرط 

مسبق لتنمية االقتصاد وضمان وصول فوائد التنمية 

االقتصادية إلى جميع أنحاء البلد. وفي الوقت نفسه يعد النمو 

لتوليد الدخل والثروة واإليرادات العامة  االقتصادي ضروريًا

الالزمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات وتغطيتها. 

يمكن أن يساعد تطوير شبكة طرق فعالة، على سبيل المثال 

في ربط مناطق اإلنتاج الزراعي باألسواق المحلية والدولية 

ومع موردي المدخالت الموجودين في البلدات والمدن 

ويمكن أن تولد إعادة بناء البنية التحتية فرص عمل  الريفية.

وتعزز التكامل الوطني واإلقليمي وتوفر فرًصا للشركات 

الصغيرة والشركات األجنبية في تحسين الوضع االقتصادي 

 (.UNDP, 2007, 57لما بعد الحرب)

 إدارة الموارد الطبيعية (2

ن الموارد الطبيعية لديها القدرة على تحفيز النمو االقتصادي إ

من الضروري وضع ووالتحسينات االجتماعية واالقتصادية، 

على الموارد الطبيعية لكي  نزاعسياسات للحد من إمكانية ال

تساهم في النمو االقتصادي الشامل والمستدام بعد انتهاء 

الموارد، ، ومن الضروري تحسين شفافية إدارة نزاعال

( وفريق إطار 2013ويقترح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

عمل األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت للعمل الوقائي 

االنتقالية توفر فرًصا لتحويل  نزاع( أن بيئات ما بعد ال2012)

وإعادة بناء أنظمة إدارة الموارد الطبيعية بطرق كان من 

األمم المتحدة بأن التحديات الصعب تحقيقها. وتقر وكاالت 

الرئيسية في هذا المجال هي تحديد الموارد الطبيعية التي لديها 

أكبر إمكانية للمساهمة في )أو تقويض( السالم، وكيف ينبغي 

أصحاب المصلحة الواجب إشراكهم، بما في  إدارتها  ومن هم

ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع 

مشيرين إلى أنه  ،كما يؤكدون على أهمية الشفافية الخاص،

من أجل المساهمة في جهود السالم، تحتاج أنظمة إدارة 

الموارد الطبيعية إلى السماح بالطعن في القرارات المتخذة 

قبل مختلف أصحاب المصلحة دون عنف. وبهذه الطريقة 

يمكن أن تتغير الموارد الطبيعية من سبب للنزاع إلى التزام 

كومي بالسالم والتنمية، ومثل هذه العملية قد تكون مدعومة ح

 & McIntoshمن قبل جهات خارجية وبمراقبة الحكومة)

Buckley, 2015, 28.) 

 االستثمار األجنبي المباشر (3

إن أهمية االستثمار األجنبي المباشر عندما تستثمر الشركات 

نها تجلب أعات اعبر الوطنية في البلدان المتضررة بالنز

تقنيات وممارسات عمل جديدة إلى جانب زيادة المنافسة على 

المدى القصير، وقد يكون للمنافسة من جانب الشركات عبر 

الوطنية آثار سلبية في خفض حصة الشركات المحلية في 

السوق. ومع ذلك، على المدى الطويل يمكن لهذه الشركات أن 

يا والموارد التكنولوج استعمالتكسب ألنها مجبرة على 

الموجودة لديها بشكل أكثر كفاءة استجابة لضغوط المنافسة 

األكبر. ويمكن للشركات المحلية نسخ التكنولوجيا الجديدة التي 

أدخلتها الشركات عبر الوطنية إلى البالد بينما يمكن للسكان 

المحليين الذين تم تدريبهم على التكنولوجيا أو التقنيات الجديدة 

ات عبر الوطنية إنشاء شركاتهم الخاصة أو من قبل الشرك

وظائف أخرى في شركات محلية أخرى. وغالبًا ما يكون من 

مصلحة الشركات عبر الوطنية تقديم الدعم والتدريب في 

سلسلة التوريد وتحسين إنتاجية الشركات المحلية. وقد تنتج 

التحسينات في جودة المنتج ومعايير العمل أيًضا عن المعايير 

لية نسبيًا التي تفرضها الشركات عبر الوطنية على العا

(. ويمكن للبلدان Turner, 2008, 2الشركات المحلية)

ات أن تستفيد من االستثمار األجنبي نزاعالخارجة من 

المباشر حيث يمكن أن يوفر ذلك بداية انطالق لالقتصاد ككل. 

ومع ذلك قد يكون اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر 

أمًرا صعبًا حيث ال يرغب المستثمرون المسؤولون  المناسب

غالبًا في المخاطرة بأموالهم في المواقف غير المستقرة. وعلى 

العكس من ذلك قد ينجذب المستثمرون األقل دقة إلى فرص 

اإلثراء التي يوفرها اقتصاد الحرب. ويمكن أن يكون لتصنيف 

على تأثير كبير  نزاعالمخاطر الرسمي لدولة ما بعد ال

فرصتها في جذب االستثمار األجنبي المباشر. وتتمثل إحدى 

الطرق المهمة التي يمكن للمانحين من خاللها في تحفيز 

عن طريق  نزاعاالستثمار األجنبي المباشر في بلد ما بعد ال

تحديد مختلف الحواجز اإلدارية والعملية التي تعمل على منع 

ابه هذا العمل في االستثمار، والتوصية بطرق إزالتها ليتش

أهدافه مع تبسيط تنظيم األعمال للشركات المحلية لكنه موجه 

نحو تشجيع االستثمار األجنبي بدالً من االستثمار المحلي. 

وهناك العديد من مجاالت التداخل بين ما قد يريده 

المستثمرون األجانب والمحليون بما في ذلك التنظيم المبسط 

والهيئة التنظيمية الفعالة  والضرائب المواتية للشركات،
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والشفافة وقوانين العقود والممتلكات القابلة للتنفيذ ونظام 

قضائي وظيفي وعادل. ومع ذلك، هناك أيًضا اختالفات بين 

إلى دعم مناخ  فضالً عن المستثمرين األجانب والمحليين 

أفضل لالستثمار األجنبي المباشر بطريقة أكثر عمومية، 

ًضا االتصال بمستثمرين أجانب مناسبين ويمكن للمانحين أي

بشكل مباشر يمكنهم العمل معهم من خالل العمل كضامن 

. نزاعوعرض تحمل بعض مخاطر العمل في حالة ما بعد ال

ويمكن القيام بذلك لكل من الشركات متعددة الجنسيات التي قد 

، نزاعتحتاج إلى ضمانات قبل البدء في العمل في بلد ما بعد ال

لممولين الذين قد يحتاجون إلى ضمانات قبل وكذلك ل

تخصيص أموالهم لمخططات غير مؤكدة. يمكن للمانحين 

أيًضا العمل كوسطاء للعقود واتفاقيات المناقصات بين 

، مما يضمن نزاعالمستثمرين األجانب وحكومة ما بعد ال

حلواًل عادلة ومراعية للنزاع. وأخيًرا يمكن للمانحين العمل 

مات المحلية للمستثمرين األجانب وتقديم كمصدر للمعلو

روابط إلى الموارد المحلية والمجتمع المدني. وفي حين أن 

االستثمار األجنبي المباشر له العديد من الفوائد المحتملة لبلد 

فمن المهم تشجيع النوع الصحيح من االستثمار  نزاعما بعد ال

المباشر  األجنبي المباشر بدالً من مجرد االستثمار األجنبي

بشكل عام. ويجب أن يساهم االستثمار في االقتصاد المضيف 

بدالً من أن يأخذ منه، ويجب على المانحين العمل على القطاع 

 ,Sweeney, 2008الخاص الدولي وكذلك القطاع المحلي)

65-66.) 

 تقديم الخدمات االجتماعية (4

التعليم والخدمات الصحية األساسية ذات أهمية حاسمة في إن 

ذات رأس المال البشري  نزاعالبلدان الخارجة من ال

المنخفض. ويجب أال تتأخر هذه القطاعات عن تأهيل البنية 

التحتية وتحسينها. ويجب أن يتم االعتماد في تحديد ما إذا كان 

االستثمار ينبغي أن يذهب إلى الصحة أو التعليم إلى حد كبير 

 :(UNDP, 2008, 60-65) اآلتيعلى السياق 

هر بعض األنشطة في قطاع التعليم نتائج سريعة تظ -أ 

وتتطلب موارد ومعرفة محدودة فقط، مثل التعليم 

يمكن أن تكون إعادة بناء المدارس وعودة واالبتدائي، 

األطفال من أكثر الطرق فعالية إلظهار عائد السالم 

للسكان المحليين ولمساعدة الحكومة على إعادة بناء العقد 

 االجتماعي.

التعليم الثانوي والعالي مزيدًا من الموارد يتطلب  -ب 

والمعرفة، ولكن الطلب عليه مرتفع أيًضا نظًرا ألن 

مستويات التعليم الثانوي والجامعي منخفضة عادةً في 

البلدان الخارجة من النزاع وعدد الشباب المحتاجين إلى 

، فهناك حاجة إلى حلول ومن ثم)إعادة( التعليم مرتفع. 

الدخول الواضحة هي برامج إعادة  إبداعية، ونقاط

اإلدماج التي يمكن أن تشمل التدريب المهني أو التعليم 

يمكن أن تكون والرسمي أو التدريب أثناء العمل. 

مبادرات "التعليم األساسي البديل" ، كما تم تجريبها في 

شمال أوغندا  وأرض الصومال وجنوب السودان. وتشمل 

للتدريب التعليمي أو المهني هذه البرامج اإلذاعية وقسائم 

 وخطط التعلم السريع.

يجب أال تعيد برامج التعليم أيًضا إنشاء أوجه عدم  -ج 

المساواة األفقية والجنسانية قبل الحرب، مثل الحد من 

دورات التدريب المهني للوظائف ذات اإلمكانات األعلى 

 لكسب الشباب.

ة في كثير من الحاالت، تكون الخدمات الصحية األساسي -د 

يمكن أن يكون  ومن ثم. نزاعطويلة من ال مدةقاصرة قبل 

االستثمار في توفير الخدمات الصحية األساسية وسيلة 

 جيدة للحكومة إلثبات فعاليتها وتحقيق مكاسب السالم.

أما االستراتيجيات المطلوبة لتحسين الخدمات االجتماعية 

 (:(Filipov, 2006, 49يأتي  فيمكن تصنيفها إلى ما

 .استراتيجيات التحسين الشامل لنظام الصحة العامة -أ 

توفير المعدات الالزمة في المناطق التي يكون فيها نقص  -ب 

 على السكان. اً الموارد أكثر تأثير

ً في المناطق  -ج  تركيز الموارد على الفئات المحرومة سابقا

 الريفية والفقيرة من البالد.

 تحسين أوضاع العاملين والموظفين الطبيين. -د 

حوافز للتدريب اإلضافي لألطباء والممرضات حتى خلق  -ه 

يتمكنوا من معالجة اندفاعات األوبئة وتحسين جودة 

 الخدمات الصحية.

خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن  -و 

 الخامسة.

تقديم خطط صحية أفضل للكبار وتقديم المساعدة المالية  -ز 

للعائالت واألفراد غير القادرين على تحمل تكاليف 

 عاية الصحية.الر

 تطوير القوى العاملة في قطاع الدفاع (5

، وقد يكون تعليم نزاعفي العديد من البلدان الخارجة من ال 

يرتدون  مكانوا مدنيين أأ القوى العاملة في قطاع الدفاع سواء

الزي العسكري شرًطا لتطوير قطاع الدفاع وإصالحه بشكل 

الوصول إلى فعال. ففي البلدان التي حالت فيها الحرب دون 

التعليم على المدى الطويل من المستويات األساسية إلى 

الجامعة  سيكون الشغل الشاغل إلصالح قطاع الدفاع هو 

العثور على موظفين متعلمين. لذلك  يجب دمج الجهود 

المبذولة للحفاظ على قوة العمل الدفاعية في خطط التعليم 

الجهود  األوسع للبلد ككل. من المرجح أيًضا أن تتطلب

المبذولة للحفاظ على القوى العاملة في قطاع الدفاع إنشاء 

مؤسسات تعليم عسكري والمزيد من البرامج التعليمية العامة 

إلدارة قطاع األمن واإلشراف عليه. وسيتطلب ضمان توافر 

موظفين ذوي جودة عالية في مستويات اإلدارة العليا، مرة 

إلى التعليم الثانوي  أخرى عبر قطاع الدفاع تطوير الوصول

توجد حاجة فورية لمثل  إذوالجامعي. وفي بعض الحاالت  

هذا التعليم أو للتدريب المتخصص، وقد يمثل إرسال مهنيين 

مدارس بالخارج حالً مؤقتًا الحتياجات المختارين إلى 
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 ,England & Boucher, 2009المهارات المتقدمة والتقنية

127).) 

 لتجارة واالستثمارتطوير القطاع الخاص وا  (6

االستثمار والتجارة وخاصة الصادرات مهمان للغاية للنمو إن 

االقتصادي. وتشير األدلة التي جمعها برنامج األمم المتحدة 

( إلى أن االستثمار األجنبي المباشر يفضل 2008اإلنمائي )

 ا يوضح أن االستقرار السياسي مهمالبلدان الغنية بالموارد. كم

في االقتصادي الكلي، ونظام التجارة الليبرالية نسبيًا، والعمالة 

مهما  الرخيصة، واإلدارة السليمة ألسعار الصرف تلعب دورا

في النمو االقتصادي، على سبيل المثال في موزامبيق. يمكن 

للقطاع الخاص أن يكون قوة للتنمية، ويضخ رأس المال 

المانحة والحكومات.  المطلوب، ويكون أقل تقييدًا من الجهات

غير الخاضعة للتنظيم والمنافسة  نزاعلكن بيئة ما بعد ال

المنخفضة يمكن أن تمنح رواد األعمال قوة كبيرة يمكنهم 

. من المهم أن تأخذ مسؤولية الشركات على استعمالهاإساءة 

وما يصاحبه من االنقسامات  نزاعمحمل الجد إرث ال

وف. ويجب تحقيق توازن االجتماعية وعدم المساواة والمخا

بين فرص القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من النمو 

 United) تصادي وضمان تنظيم عادل ومستداماالق

Nations, 2011, 77.)  تركز أهم اإلصالحات وينبغي أن

طويلة األجل الالزمة لتعزيز االنتعاش االقتصادي وبناء 

لقطاع االستقرار بشكل مباشر على تحسين بيئة التشغيل ل

الخاص. ويمكن أن تشمل هذه اإلصالحات قوانين استثمار 

 جديدة أو محّسنة وحقوق ملكية واضحة وسجالت لألراضي

وضرائب مالئمة لألعمال التجارية ومؤسسات وعمليات 

مكافحة الفساد والشفافية والوصول إلى برامج التمويل. 

 المهمةوتشمل أيًضا العمل على توسيع الوصول إلى الخدمات 

مثل الكهرباء والمياه، واإلصالح القضائي )ال سيما في مجال 

المحاكم التجارية والنزاعات على األراضي(، وتعزيز 

األعمال الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الريفية، والتجارة 

يستغرق تنفيذ هذه اإلصالحات وقتًا طويالً وقد اإلقليمية. 

مات الدولية ويتطلب دعًما طويل األمد والتزاًما من المنظ

 (.Emery & martin, 2011والجهات المانحة)

 نزاعدور المساعدات في النمو االقتصادي ما بعد ال (7

على أنها  نزاعمساعدات ما بعد ال (Weiss, 2004)ف رع

بهدف  نزاعمساعدة إنمائية خاصة تُمنح للبلدان الخارجة من ال

مواجهة التحديات التي تواجهها. وتشمل هذه المساعدة: إعادة 

تأهيل البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات ودعم تقديم 

الخدمات العامة والمساعدات اإلنسانية والتي قد تساهم جميعها 

 ةفي النمو االقتصادي، ويبرز هذا التعريف العناصر الرئيس

صادي والتعافي والتي يجب المرتبطة بإعادة اإلعمار االقت

 Demekas et. ويرى نزاعمعالجتها في حاالت ما بعد ال

al., 2002)بأنها مساعدة  نزاع( وصف مساعدات ما بعد ال

إنسانية وإعادة إعمار تقدم للبلدان الخارجة من نزاع عنيف 

بهدف توفير المأوى وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية 

هالك وإصالح أو إعادة بناء وضمان الحد األدنى من االست

مرافق البنية التحتية المتضررة مثل الطرق ، وخدمات المياه 

والصرف الصحي والطاقة واالتصاالت وكذلك إعادة األمن 

والقانون والنظام. ويغطي هذا التعريف إلى حد كبير 

. نزاعللتركيز على مساعدات ما بعد ال ةالمجاالت الرئيس

ا وثيقًا بوجهة نظر منظمة التعاون يرتبط هذا التعريف ارتباطً 

( حول هدف المساعدة والتي OECDاالقتصادي والتنمية )

تعتقد أنه يجب توجيهها نحو تعزيز التنمية االقتصادية من 

خالل تأثيرها على النمو االقتصادي ورفاهية المواطنين داخل 

 (. Abdulai, 2015, 55البلد المستفيد )

في مرحلة ما  ابشري ودورهتراكم رأس المال المادي وال (8

 نزاعبعد ال

إعادة بناء رأس المال المادي والبشري غالبًا ما تكون البنية 

التحتية المادية مثل الطرق والجسور والسدود وأعمدة 

للمتحاربين الذين يحاولون تعطيل  ةالكهرباء أهدافًا رئيس

 نزاعتتطلب إعادة اإلعمار بعد الوقد التدفق اللوجستي للعدو، 

برنامًجا شامالً يشمل أشكال إعادة اإلعمار المادية والمؤسسية 

والثقافية وغيرها. لذا البد من التركيز على إعادة البناء المادي 

بلدان المتضررة بالنزاعات والتي يمكن القول الوالبشري في 

إنها المؤشر األكثر وضوًحا إلعادة البناء االقتصادي. 

تراكم رأس المال المادي حيث وتستلزم إعادة البناء المادي 

يتم إصالح أو استبدال مخزون رأس المال المدمر. ويمكن 

أن تلعب أيًضا  نزاعلعملية تراكم رأس المال في بيئة ما بعد ال

دوًرا مهًما في نزع فتيل النزاعات التوزيعية التي قد تكون في 

قلب العنف السياسي. في الواقع، وغالبًا ما تكون الترتيبات 

زيعية الجديدة بارزة في عدد من التسويات السياسية التي التو

 ,Nkurunziza)نزاعما بعد ال مدةتسبق إعادة اإلعمار في 

2008, 16.) 

 نزاعدور السياسات النقدية والمالية في مرحلة ما بعد ال (9

تتمثل إحدى القضايا السياسية الرئيسة التي تواجهها معظم  

في الحاجة إلى إنشاء درجة مناسبة  نزاعالبلدان الخارجة من ال

من االستقالل السياسي للبنك المركزي، ولقد أصبح نموذج 

االستقالل الدستوري أو القانوني للبنك المركزي بما في ذلك 

والية طويلة وآمنة لمحافظ البنك المركزي مقبواًل في  مدة

جميع أنحاء العالم. ويمنح هذا النهج المؤسسي البنك المركزي 

طة لتقييد أو تقييد وصول الحكومة إلى االئتمان من النظام السل

الحد من هذا المصدر الرئيس المحتمل  ومن ثمالمصرفي، 

للتضخم. وفي بعض البلدان قد يتطلب األمر إدخال المبادئ 

القانونية األساسية الستقالل البنك المركزي. وفي حاالت 

المركزي أخرى، يتمثل التحدي في اختيار محافظ قوي للبنك 

ومساعدة قيادة الحكومة على فهم أن البنك المركزي ليس 

وكالة متوافقة سياسياً مصممة لتوفير ائتمان رخيص أو سهل 

لتغطية العجز المالي للحكومة. من األفضل وضع هذه المبادئ 

كمبادئ لإلدارة العامة السليمة، وليس مجرد شروط صندوق 

ار المالي بمساعدة برنامج االستقر مدةالنقد الدولي خالل 
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(. ويمكن للسياسة النقدية أن USAID, 2009, 28المانحين)

سعر الفائدة لدى البنك  استعمالتدعم السياسة المالية من خالل 

المركزي لتقييد االئتمان. ومع ذلك، فإن سعر الفائدة لدى البنك 

المركزي ليس دائًما أداة فعالة. فقد تؤدي محاوالت تقييد نمو 

إلى خلل في معدالت البنوك التجارية المرتفعة التي االئتمان 

تعوض االستثمار في إنتاج السلع والخدمات. والستكمال 

سياسة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل يمكن للبنك 

أدوات تعمل على الميزانيات العمومية  استعمالالمركزي 

ن للبنوك التجارية والتأثير على قدرتها على توسيع االئتمان ع

طريق تنظيم االحتياطيات وهو نهج مفيد في عملية االصالح 

. ويجب أن تعمل السياسات النقدية والمالية أيًضا نزاعما بعد ال

على تحسين الشمول المالي وضمان استقرار القطاع المالي. 

وسيتطلب هذا إصالًحا دقيقًا للقطاع المالي يعزز وصول 

تعزيز الرقابة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل و

االحترازية. وكما يتعين على البلدان النظر في إنشاء بنك 

تنمية متخصص لدعم السياسة الصناعية من أجل تنويع 

 (.ESCAP, 2014, 3االقتصاد )

 إعادة بناء القطاع الصناعي (10

يتمثل الجانب اإليجابي إلعادة اإلعمار بعد الحرب من أجل 

سري للبنية التحتية التنمية طويلة األجل في التحديث الق

والمرافق المادية المتعلقة بالقطاع الصناعي بعد الدمار الذي 

إيجابي على  اإعادة اإلعمار تأثيرإذ تحقق ، نزاعسببه ال

طرق. أوالً، تزيد االستثمارات  ةالتعافي من خالل ثالث

الالزمة إلعادة اإلعمار من الطلب على السلع وتخلق فرص 

عمل خاصة على المدى القصير. ثانيًا، تميل البنية التحتية 

والمرافق المادية المبنية حديثًا إلى تحقيق مستويات أعلى من 

اإلنتاجية نظًرا ألنها تستفيد من التقدم التكنولوجي والتخطيط 

فضل. ثالثًا، يسمح للحكومة ورجال األعمال الذين كانوا األ

مقيدين في السابق بصناعات راسخة ولكن غير منتجة  

 (.Fisunoglu, 2019, 13باالنتقال إلى مجاالت جديدة )

 تطوير قطاع الزراعة (11

التدخالت الزراعية جانبًا حاسًما في جهود اإلنعاش المبكر  دتع

ألنها غالبًا ما توفر أهم سبل العيش لغالبية سكان الريف في 

، وتحتوي على إمكانات النمو الفوري، نزاعأوضاع ما بعد ال

وتوفير التماسك االجتماعي واألمن. نظًرا ألن هذا القطاع 

 يعدنه كما أفي ذلك النساء  غالبية السكان  بما يستعملغالبًا ما 

ً أيًضا داعم خلق فرص عمل كثيفة  فضالً عنالشامل  للنمو ا

العمالة وتحسين األمن الغذائي، إن تطوير المناطق الريفية من 

وأن  نزاعخالل الزراعة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر ال

الحفاظ على المجتمعات الريفية على حالها يوفر فرًصا 

للمقاتلين السابقين والنازحين للعودة لعائالتهم ومجتمعاتهم. 

ومع ذلك  فقد لوحظ أن فعالية التدخالت الزراعية يمكن أن 

تعتمد على عوامل خارجية مثل الطقس والتعرية والتدهور 

المياه  االجتماعي، وكذلك الوصول إلى األراضي أو

 & 5McIntosh) نزاعالمعرضة لالضطراب بسبب ال

Buckley, 2015, 2.) 

 إصالح السياسة التجارية (12

من الواضح أن تأثير اإلصالحات في قطاع التجارة على 

اقتصادات ما بعد الحرب سيعتمد على مدى تنفيذ اإلصالحات 

تحديد اإلصالحات التجارية المقترحة  فضالً عنبالفعل. 

مني للتنفيذ. وغالبًا ما تحتوي اإلصالحات على والجدول الز

مكونات ذات تأثيرات معقدة على أسعار السلع المتأثرة. وعلى 

سبيل المثال تشمل اإلصالحات في بعض األحيان إزالة القيود 

الكمية وإجراء تغييرات على أنظمة ترخيص االستيراد 

وإدخال المنافسة في قنوات التسويق والتوزيع. عالوة على 

ذلك غالبًا ما تكون هناك حواجز متداخلة أمام التجارة، على 

سبيل المثال عندما تنطبق التعريفة الجمركية والقيود الكمية 

 (.McCulloch, 2001, 111)نفسها على السلعة

 مكافحة الفساد في بلدان ما بعد الحرب (13

كافحة الفساد هي من االجراءات الالزمة في مرحلة ما إن م

الن العالقة بين الفساد والنزاع المسلح قوية جدًا،  نزاعبعد ال

وهي موضوع ال يمكن تغطيته بشكل كاف. ومع ذلك فقد 

أظهرت األدبيات الحديثة حول االقتصاد السياسي للنزاع 

المسلح أن اقتصادات الحرب يمكن أن تكون مناطق عولمة 

من التداخل الديناميكي بين شبكات األعمال المحلية والعالمية 

واألنظمة القسرية الستخراج وتحويل األرباح. وفي هذه 

ف الفساد أحيانًا على أنه سمة من سمات  األدبيات يُعرَّ

اقتصادات "الحرب الجديدة"، بالرغم من تأثير المقاربات 

(. والفساد Large, 2016, 6) نزاعاالقتصادية لتحليل ال

 مشكلة سياسية واقتصادية رئيسية في البلدان الخارجة من

. ويمكن للفساد أن يقوض شرعية الحكومة إذا كان نزاعال

 ونيخدمون أنفسهم ويقوض فاسدون يُنظر إلى القادة على أنهم

فعالية الحكومة من خالل حرمان الدولة من الموارد الالزمة 

يزيد  ومن ثمغير منتجة.  لمجاالتوتوجيه الموارد العامة 

وضعف  نزاعال الفساد من مخاطر عدم االستقرار والعودة إلى

أداء الدولة على المدى الطويل. وكما أنه يخلق بيئة غير 

مواتية لالستثمار الخاص البناء وبدالً من ذلك يشجع 

االستثمار فقط في األنشطة ذات العائد المرتفع )مثل استخراج 

الموارد الطبيعية( التي ال توسع بالضرورة الفرص 

ية للفساد. وتتطلب االقتصادية المحلية وقد تخلق فرًصا إضاف

ف الوكالة  معالجة الفساد فهم مظاهره العديدة وتأثيرها. وتُعِرّ

األمريكية للتنمية الدولية الفساد بأنه "إساءة استخدام السلطة 

المخولة لتحقيق مكاسب خاصة". فيمكن أن تتراوح 

ينتزع  يطالسلوكيات الفاسدة بين "تافهة" ومن أمثلتها شر

ات القانونية لخرق قانون المرور أو رشاوى بدالً من العقوب

قواعد لموظف عمومي يوظف قريبًا دون المالحظة المناسبة 

الخدمة المدنية أو مدرس يطالب بمدفوعات أو خدمات مقابل 

الحصول على درجة امتحان جيدة إلى "الكبرى" ومن أمثلتها 

حاكم يغض الطرف عن عمال المناجم غير القانونيين مقابل 
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يا، ووزير يوجه العقود الحكومية إلى شركة مدفوعات وهدا

مملوكة من قبل أحد األقارب أو قاضي يتمايل في قرار 

قانوني مقابل مكافآت. ويمكن أن يكون الفساد منخفض 

المستوى مرئيًا للغاية ويقوض شرعية الحكومة وفعاليتها، 

وفي حين أن الفساد رفيع المستوى يمكن أن يكون أقل 

حظته على الفور ولكنه غالبًا ما يكون وضوًحا وال يمكن مال

أكثر تدميًرا لالستقرار والتنمية. ويمكن أيًضا أن يكون الفساد 

متوقعًا أو عشوائيًا وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للشركات. ومن 

الضروري تحديد أنماط الفساد السائدة وتأثيرها النسبي من 

 ,USAIDأجل وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد)

2009, 74.) 

 إدارة تدفقات رأس المال (14

هي الحد  نزاعإن خطوة السياسة الرئيسة نحو التعافي بعد ال

من هروب رأس المال على المدى القصير، وعلى المدى 

المتوسط عكس ذلك من خالل النمو المستقر الذي يزيد ثقة 

القطاع الخاص في االقتصاد. ويتطلب الحد من هروب 

عدة تدابير تكميلية على النحو المبين في رؤوس األموال تنفيذ 

 : (ESCAP, 2014, 2) المنظمات الدولية العديد من وثائق

 إدخال حدود على قابلية تحويل حساب رأس المال. -أ 

المراقبة الفعالة لمؤسسات القطاع الخاص في قطاعات  -ب 

 الموارد الطبيعية.

إنشاء "صندوق الموارد الطبيعية" لالحتفاظ بجزء من  -ج 

 التصدير.عائدات 

التنسيق الوثيق بين البنك المركزي ووزارة المالية  -د 

والوزارة المسؤولة عن استخراج المعادن والنفط 

 والغاز.

سمح أول هذه اإلجراءات للحكومة بتقليل تدفق رأس ت -ه 

المال الخارج الذي يمنع استقرار االقتصاد الكلي. 

وبمجرد أن تصبح اإلجراءات قصيرة األجل فعالة، 

ومة تحويلها إلى ضوابط قائمة على السوق. يمكن للحك

ويعد فرض الضرائب على تحركات رأس المال بناًء 

على مدة االحتفاظ باألموال في الدولة شكالً شائعًا من 

 هذه الضوابط.

-2000سياسات االصالح االقتصادي في العراق للمدة ثانيا : 

2019 

عليها الحكومة ير إن السياسة االقتصادية التي كانت تس     

تعد امتدادا للسياسات االقتصادية  2019-2000العراقية للمدة 

خالل فترة الحصار االقتصادي والتي ركزت بالدرجة الرئيسية 

على توفير الحاجات األساسية لمعيشة الفرد العراقي الذي كان 

يرزح تحت الفقر بسبب تدني الرواتب في القطاع الحكومي 

ربع القوى العاملة، بينما ثالثة أرباع الذي كان يستوعب حوالي 

القوى العاملة كانت تعمل في القطاع الخاص السيما قطاع 

وتزامنا مع رفع القيود على  2003التجارة والزراعة، لكن بعد 

تصدير النفط العراق وزيادة الواردات النفطية عملت الحكومية 

ثلة العراقية على اتخاذ جملة من اإلصالحات االقتصادية المتم

 :(Crane, et al, 2004, 15-25) بمايأتي

 التوجه نحو اقتصاد السوق وتحقيق االستقرار االقتصادي. .1

توحيد العملة العراقية إذ كان الدينار العراقي المطبوع ما  .2

هو المعتمد في إقليم كردستان بينما تم اعتماد  1991قبل 

في بقية أنحاء العراق، وبعد  1991الدينار المطبوع بعد 

تم إصدار عملة عراقية واحدة لكل العراق من أجل  2003

 تحسين سعر صرف العملة العراقية.

تشجيع القروض المصرفية والتوسع في منح االئتمان  .3

المصرفي من خالل إصدار تشريعات تنظم عمل البنوك 

 الخاصة المحلية واإلجنبية.

قانون جديد لالستثمار األجنبي يهدف إلى معاملة سن  .4

كما جميع المستثمرين األجانب مثل المستثمرين المحليين. 

 100يسمح القانون الجديد للمستثمرين األجانب بامتالك 

من األعمال التجارية خارج صناعات الموارد  %

الطبيعية مثل قطاع النفط. يمكن إعادة جميع األرباح بعد 

وض على باإلضافة إلى الحظر المفر خصم الضرائب.

، يشترط القانون أن يقوم تجار االستثمار النفطي األجنبي

ر دوال 100000التجزئة األجانب بدفع سندات بقيمة 

، والتي يمكن مع ذلك ويمنع األجانب من شراء األراضي

 .عاًما 40تأجيرها لمدة تصل إلى 

ر تبني سياسة نقدية تستهدف تحقيق االستقرار في سع .5

صرف العملة والعمل على تحفيز النمو المستدام وكانت 

المتحققة من  رات الاألداة الرئيسية تتمثل في شراء الدو

من الحكومية العراقية مقابل الدينار وبيع جزء  بيع النفط

 في مزاد بيع العمالت. من هذه الدوالرات

وتسهيل تسجيل  1997إصالح قانون الشركات للعام  .6

منع تحكم القطاع العام بتوجيه الشركات الخاصة و

  الشركات في القطاع الخاص وتقييد عملها.

 

المبحث الرابع: النمو االقتصاد ومؤشرات االصالح 

 2019-2000االقتصادي في العراق للمدة 

شهد العراق في تاريخه الحديث صراعات متتالية كان لها      

انعكاس واضح على النمو االقتصاد ومستويات المعيشة، 

العراق بفترات انتقالية شهد  مرّ  2019-2000وخالل المدة 

 2003-2000فخالل المدة  .من العنف المسلح حاالتخاللها 

كان العراق واقعا تحت العقوبات الدولية والحصار 

شهد العراق سقوط  2008-2003االقتصادي، خالل المدة 

أعمال النظام السياسي وتأسيس نظام جديد، وقد أدى ذلك إلى 

ثم بدأت عملية  2007ف داخلية بلغت ذروتها سنة عن

االستقرار السياسي التي تزامنت معها عمليات إصالح 

اقتصادي تمثلت بالعمل على تحقيق استقرار األسعار وتنشيط 

القطاع الخاص وتشجيع االستثمار ويمكن مالحظة تأثير 

سياسات اإلصالح من خالل الوقوف على بعض المؤشرات 

 :وكما يأتينموية االقتصادية الت
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شهد العراق انخفاضا ملوحظا في  متوسط نصيب الفرد: .1

معدالت نصيب الفرد من الناتج محسوبا بالقوة الشرائية 

، وهي الفترة 2003ولغاية  2000لألسعار الثابتة للمدة 

التي بلغ تأثير الحصار االقتصادي الذي فرض على 

العراق منذ حرب الخليج الثانية ذروته حيث بلغ أدنى 

حلي اإلجمالي مستوى لنصيب الفرد من الناتج الم

، لكن سرعان ما بدأ 2003دوالر سنة  5077حوالي 

نتيجة  2003االنتعاش االقتصادي بالتحسن بعد عام 

عودة العراق للسوق النفطية واستئناف عمليات تصدير 

النفط، حيث بدأ متوسط نصيب الفرد من الناتج 

أعلى مستوى له وهو  2016باالرتفاع حتى بلغ سنة  

(1وضح في الشكل )دوالر كما م 10719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .WDI 2020: الشكل من إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي  المصدر

تعد نسبة مساهمة القطاع الصناعي في  :الصناعةقطاع  .2

العراقي في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ضئيلة للغاية 

% حيث بلغت أدنى قيمة  لها  3 -1تتراوح ما بين  فهي

 2011سنة  (2.82)وأعلى قيمة لها  2003سنة  0.91))

كما موضح النسبة متذبذبة خالل مدة الدراسة، وكانت هذه 

، وغالبا ما يعزى ضعف مساهمة (2في الشكل )

القطاعات االنتاجية عموما والصناعية خصوصا في 

ي  إلى الطبيعية الريعية تكوين الناتج المحلي اإلجمال

لالقتصاد العراقي، يعد هذا الضعف إحدى ابرز سمات 

االقتصادات الريعية

 

 WDI2020الشكل من إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي  : المصدر    
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ارتفاعا معدالت التضخم في العراق  شهدت: التضخم .3

بسبب ظروف الحصار  2007-2000للمدة  كبيرا 

وضعف فاعلية السياسة المالية  2003االقتصادي لغاية 

أكثر من  2007سنة  ، حيث بلغ معدل التضخموالنقدية

لكن وهذا رقم خطرجدا علي االقتصاد الدولة، % 53

لسياسة النقدية والمالية في العراق كان ل 2008منذ سنة 

 بلغ معدلحيث الحد من معدالت التضخم دور فاعل في 

، كما موضح في سالبة وقريبة من الصفرقيمة التضخم 

(3الشكل )

 WDI 2020.: الشكل من إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي  المصدر
 

احتياطيات من الموارد العراق يمتلك  الموارد الطبيعية: .4

الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والكبيريت وغيرها، 

شكلت وارداتها الجزء األكبر من الناتج المحلي 

حيث تجاوزت نسبة  2008اإلجمالي لغاية سنة 

، وترتبط %50مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 

واردات الموارد الطبيعية بالقطاع العام، إذ يؤشر 

ع نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي انخفاض ارتفا

مساهمة القطاعات االنتاجية السلعية والخدمية التي 

، لكن بعد سنة ترتبط في الغالب بنشاط القطاع الخاص

، بدأت أهميتها النسبية تتراجع مع تحسن نسبة 2008

مساهمة بعض القطاعات االنتاجية األخرى في البلد 

غت نسبة مساهمة واردات ، وبلالسيما قطاع الخدمات

، 2016%( سنة 30الموارد الطبيعية أدنى مستوى لها )

ما يعطي مؤشرا على تحسن فاعلية السياسات 

االقتصادية المتمثلة في تنشيط القطاع الخاص بعد عام 

(4كما موضح في الشكل ) 2008

 .WDI 2020الشكل من إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي  : المصدر
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شهد قطاع الخدمات في العراق نموا ملحوظ : الخدمات .5

إذ كانت نسبة القيمة المضافة في  2019-2000للمدة 

لكنها في سنة  2000% سنة 11هذا القطاع ال تتجاوز 

 (.5كما موضح في الشكل )  %51تجاوز نسبة  2015

وهذا يعد مؤشرا واضحا على أهمية هذا القطاع 

ا يرتبط نمو وحيويته في االقتصاد العراقي بشكل وغالب

الخدمات بالقطاع الخاص الذي شهد نمو ملحوظا خالل 

مدة البحث، ويمكن اعتبار االستقرار في األسعار إلى 

جانب تحسن البيئة االستثمارية أحد عوامل ازدهار هذا 

القطاع ونموه السريع

 .WDI 2020 البنك الدولي : الشكل من إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات المصدر

ن تأثير يتضح من استعراض مؤشرات االقتصاد الكلي أ     

منذ سنة  الذي بدأ االقتصادي في العراق حسياسات اإلصال

كان واضحا منذ السنوات األولى التي أعقبت سنة  2004

بالنسبة لمتغيرات النمو االقتصادي سواء نمو نصيب  2004

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أو نمو القيمة المضافة في 

قطاع الخدمات، وبعض المؤشرات تأخر ظهور تأثير اإلصالح 

القتصادي فيها بضع سنوات  وهي المتعلقة بمتغيرات 

تقرار االقتصادي التي يمثلها معدل التضخم التي بدأ تأثير االس

ار ، إذ ارتبط االستقر2007السياسة النقدية فيه بعد سنة 

أما مؤشر نمو القطاع االقتصادي باالستقرار السياسي، 

الصناعي فإنه وإن كان قد شهد نموأ إال أنه لم يكن مستقرا حتى 

جح أن يكون تأثير في المدى المتوسط بل بقي متذبذبا وهذا ير

  مزيدا من الزمن.اإلصالح االقتصادي فيها يتطلب 

 

 2019-1991بعض مؤشرات االقتصاد الكلي في العراق للمدة : (1الجدول )

 السنوات

متوسط نصيب الفرد من 

الناتج المحلي اإلجمالي 

بالقوة الشرائية لألسعار 

 الثابتة

نسبة وعوائد الموارد 

الطبيعية للناتج 

 المحلي اإلجمالي

نسبة القيمة المضافة 

للصناعات التحويلية  إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 معدل التضخم

نسبة القيمة المضافة 

في قطاع الخدمات 

 إلى الناتج المحلي

2000 9364.597  0.908108 4.978962 10.85912 

2001 9249.829  1.47601 16.37408 16.08466 

2002 8244.987  1.521945 19.31669 17.81512 

2003 5077.409  1.026588 33.61621 21.79952 

2004 7589.725 65.92526 1.761389 26.96191 31.72206 

2005 7542.222 66.69002 1.320527 36.95948 30.01806 

2006 7815.428 64.859 1.541218 53.23096 33.2311 

2007 7830.671 53.52092 1.631062 -10.0675 35.41626 

2008 8333.318 55.53535 1.722444 12.66285 34.26609 

2009 8440.262 38.60991 2.611152 6.873615 43.53731 

2010 8748.509 42.72695 2.269907 2.877747 39.68605 

2011 9107.597 50.52391 2.821903 5.801455 33.48211 
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 (5)الشكل 
نسبة القيمة المضافة في قطاع الخدمات إلى الناتج المحلي اإلجمالي في 

 2019-2000العراق للمدة 
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2012 9997.881 49.18893 2.721776 6.089096 35.88939 

2013 10349.38 44.86024 2.297635 1.879498 37.96342 

2014 9991.616 44.59768 1.877064 2.235974 40.11223 

2015 10122.2 34.24672 2.175208 1.39333 51.24966 

2016 11191.12 30.46068 2.252869 0.556521 50.77987 

2017 10719.01 36.28504 2.609176 0.184059 47.70165 

2018 10346.21 45.03486 1.796217 0.367441 43.30252 

2019 10565.25 39.79921 1.999527 -0.19897 45.39733 

 world development indicators WDI2020  : قاعدة بيانات البنك الدوليرالمصد

 االستنتاجات:
االصالح االقتصادي في الدول كان فصل بممن الصعوبة  .1

الخارجة من الصراع عن سياسات تعزيز السالم واألمن 

واالستقرار التي تتزامن مع سياسات االصالح االقتصادية 

 وتؤثر فيها وتتأثر بها.

 إن اإلصالح االقتصادي في البلدان الخارجة من الصراع .2

ضرورة ملحة من أجل منع عودة الصراع،  منها العراق

الذي يزعزع أمن البلد ودول الجوار وربما يؤثر حتى 

على االقتصاد العالمي ما يستدعي تدخال دوليا لتنفيذ 

برامج اإلصالح االقتصادي التي تعزز األمن واالستقرار 

 والسالم في هذه البلدان.

ل كثيرا ما تكون أسباب الصراع هي عوامل اقتصادية مث .3

الفقر والصراع على الموارد والنمو السكاني وغيرها من 

 العوامل التي يجب معالجتها من أجل منع تكرار الصراع.

تؤثر الحرب األهلية في النمو االقتصادي بشكل سلبي من  .4

خالل قنوات عدة أهمها: انخفاض رأس المال البشري 

وتدمير البنية التحتية، فضالً عن خفض االستثمار في 

، الى الخارج مال المادي نتيجة هروب رأس المالرأس ال

 وتقليل المدخرات وزيادة عدم اليقين عند األفراد.

 تؤثر سياسات االنعاش االقتصادي بمختلف مجاالتها .5

بشكل إيجابي في تحقيق النمو االقتصادي للبلدان الخارجة 

يعزز من فرص السالم واالستقرار  مامن الصراع، 

 والتنمية لهذه البلدان.

ساهمت السياسات المالية والنقدية بشكل فاعل في تحقيق  .6

ما أدى  2008االستقرار االقتصادي في العراق بعد سنة 

إلى انخفاض التضخم، وازدهار القطاع الخاص السيما 

في مجال الخدمات، وقد ساهم ذلك بشكل واضح في 

ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج وحصول االنتعاش 

 .2016بلغ ذروته سنة االقتصادي الذي 

إن المدى الزمني لظهور نتائج اإلصالح االقتصادي  .7

متباين بتياين متغيرات االقتصاد الكلي فبعضها يظهر 

المدى عليه أثر االصالح في المدى القصير ويستمر في 

دأ أثر اإلصالح بالظهور فيه المتوسط والبعيد، وبعضها يب

ثر اإلصالح ال يظهر ألمدى المتوسط والبعض اآلخر في ا

فيه إال في المدى البعيد وهذا ينسجم إلى حد ما مع فرضية 

 البحث.

 :التوصيات
عن  العراقمعالجة االختالالت في الهياكل االقتصادية في  .1

 طريق جملة من سياسات اإلصالح االقتصادي.

سن تشريعات مناسبة لجذب االستثمارات األجنبية وتعزيز  .2

من أجل تحفيز  األمن واالستقرار وسيادة القانون

 االستثمار المحلي واألجنبي.

إصالح النظام المالي والحد من التدخل الحكومي في  .3

 وضغط النفقات الحكومية. العراقي االقتصاد

تقديم تسهيالت من أجل زيادة معدالت التصدير، وتوفير  .4

 .العراقالبنى األساسية لقطاع التصدير في 

وتنفيذ عقوبات مكافحة الفساد من قبل سلطات الدولة وسن  .5

 بحق المفسدين السابقين.

قيام الدولة بوضع خطة استراتيجية إلعادة االعمار  .6

باالستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في إعادة 

 االعمار.

العراق الطبيعية في فرض رقابة شديدة على موارد  .7

 واعادة تأهيل القطاع الصناعي والزراعي.

صحي والتعليمي ال سيما تطوير البنية التحتية في القطاع ال .8

 التعليم األساسي والثانوي.
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 أوال: المصادر باللغة العربية 

ي جنوب الصراع ف ،(2020)، احمد عبد األمير ،األنباري .1

مجلة كلية القانون العلوم  ،سودان: األسباب و النتائج

 .33العدد ، 9القانونية والسياسية، المجلد 

 ،االجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية و  .2

النزاعات، النزاعات  اتجاهات وتداعيات أثناء ،(2015)
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 أستثمار رأس المال الفكري في ربحية منظمات االعمال تأثير
 بحث تطبيقي في شركة زين العراق لألتصاالت

 

The impacte of investing intellectual capital in the profitability of business 

organizations - applied research in Zain Iraq for Communications 

 المستخلص :
رأس المال الفكري في ربحية منظمات االعمال, و ذلك من خالل التعرف على مدى توافر متطلبات  تأثيريهدف البحث الى تحديد 

رأس المال الفكري بمكوناته الثالثة ) البشري و الهيكلي و الزبائني( في تحقيق الربحية, إذ تمحورت مشكلة البحث في بيان هل 

عينة البحث, و تم تطبيق البحث في شركة زين العراق لالتصاالت  هناك أستثمار و توظيف حقيقي لرأس المال الفكري في الشركة

تم جمع البيانات من خالل التقرير السنوي لشركة زين العراق المنشور في سوق  و ، و أعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي,

نة بالمقابالت الشخصية والمشاهدات ( و اعتماداً على التحليل المالي وباألستعا2019-2017العراق لالوراق المالية وللسنوات )

الميدانية كانت أبرز النتائج التي توصل اليها الباحث أن أبعاد رأس المال الفكري تؤثر في ربحية منظمات االعمال بنسب متفاوتة و 

نفقات  و في ذات الوقت تم مالحظة االنخفاض في مستوى, الرئيسةبصورة أيجابية و كان هنالك مسوغ منطقي لقبول الفرضية 

واختتم  ,كفوئين لديهم خبرة كبيرة عاملين. كما وعملت الشركة عينة البحث على االهتمام بأستقطاب للعاملينالتدريب و التطوير 

رأس المال الفكري و العمل على تطويره و المحافظة عليه لتحقيق مستوى  قيمةضرورة ادراك ومنها البحث بعدد من التوصيات 

أ تبني سياسات استثمارية موسعة من اجل خلق عوائد على موجوداتها لتحقيق صافي ارباح بعد الضريبة عالي من االرباح و ايض

 مما يعطي قوة وقيمة اكبر للشركة. 
 

 رأس المال الفكري,رأس المال البشري,رأس المال الهيلكي,رأس المال الزبائني,الربحية. :الكلمات المفتاحية 
 

Abstract: 
The research aims to determine the impact of intellectual capital on the profitability of business 

organizations, by identifying the availability of intellectual capital requirements with its three 

components (human, structural and customer) in achieving profitability , the research problem 

centered on the statement whether there is investment And real employment of intellectual capital in 

the company, the sample of the research, and the research was applied in Zain Iraq company  for 

communications, and the researcher adopted the descriptive analytical approach, and the data was 

collected through the annual report of Zain Iraq published in the Iraqi Stock Exchange and for the 

years (2017-2019). And based on financial analysis and using personal interviews and field 

observations, the most prominent findings of the researcher were that the dimensions of intellectual 

capital affect the profitability of business organizations in varying proportions and in a positive 

way, and there was a logical justification for accepting the main hypothesis, at the same time, there 

are decrease in the level of training and development expenses for employees, and increase in the 

level of turnover of assets, was noted. The company also worked on the research sample to pay 

attention to attracting competent employees who have great experience in the required jobs, the 

research concluded with a number of recommendations, the most important of them was realize the 

importance of intellectual capital and work to develop and maintain it to achieve a high level of 

profits and also adopt expanded investment policies in order to create returns on their assets to 

achieve net profits after Tax, which gives more strength to the company. 

Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, customer capital, profitability.
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 المقدمة :

يعد رأس المال الفكري وتطبيقاته اساس نجاح المشروعات ، فهو يسهم في تأسيس مكانة راسخة تضمن للمشروعات البقاء 

لذا يالحظ أن المجتمعات المتقدمة لم تحرز تقدمها اال بفضل اعتمادها على المفكرين واالستمرار في بيئة االعمال الحالية ، 

 والمبدعين واصحاب العقول المنتجة

بر الربحية التي هي عبارة عن عالقة بين األرباح التي تحققها المشروعات واالستثمارات التي ساهمت في تحقيقها وهذا هدف وتعت

تتطلع لتحقيقه إدارات المنظمات ، لكونه مقياس أساسي للحكم على كفائتها ، وفاعليتها في استخدامها لمواردها ، فهي تمثل صافي 

والقرارات ، وبالتالي تعتبر مؤشرا ألداء إدارة المنظمة وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة البحث  نتائج عدد كبير من السياسات

 .لتوضيح ما هو مستوى االهتمام بأستثمار رأس المال الفكري في شركة زين العراق 

 المبحث االول : منهجية البحث
  البحثمشكلة أوأل : 

في ظل البيئة شديدة المنافسة، تسعى المنظمات إلى كسب 

، أو تحقيق للزبونمزايا تنافسية، من خالل إضافة قيمة 

الميزة في إدارة المهارات الفكرية لدى الموارد البشرية، 

 وتدعيم االمكانيات والطاقات البشرية لديها، 

رأس المال  هو تأثيرتجلت مشكلة البحث الرئيسية )ما وقد 

حيث يمكن ( المبحوثةشركة الربحية  تحسينري في الفك

 :بلورة مشكلة البحث في التساؤالت االتية 

حقيقي لرأس المال الفكري في  دورهل هناك أستثمار و  -1

 ؟ مجتمع البحثالشركة 

)رأس  هل هنالك تأثير لمكونات رأس المال الفكري -2

في ربحية الشركة  المال البشري و الهيكلي و الزبائني(

 البحث ؟عينة 

 أهمية البحثثانيأ : 

تنبع اهمية البحث بانها تعالج موضوع من اهم الموضـوعات 

المعاصـرة سـواء على مسـتوى السـاحة المحلية أو العالمية ، 

 و تكمن أهمية هذا البحث في الجوانب التالية:

تنبع أهمية البحث من أهمية موضوع رأس المال  -1

ة لما له من الفكري بوصفه أحد الموضوعات الحيوي

 دور في تحقيق القيمة االقتصادية داخل الشركة.

مساعدة إدارة الشركة في تقييم رأس المال الفكري  -2

وإدراك أهميته كعنصر رئيس في تحسين االداء المالي 

 فيها وخلق القيمة للزبائن.

 أهداف البحثثالثأ : 

 :يسعى هذه البحث الى تحقيق االهداف االتية 

تعمل على توظيف  هلالتحقق من الشركة المبحوثة  -1

ثة )البشري, حقيقي لرأس المال الفكري بمكوناته الثال

 من خالل المقاييس المالية. الهيكلي, الزبائني(

الكشف عن تأثير مكونات رأس المال الفكري بمكوناته  -2

 الثالثة في ربحية الشركة المبحوثة.

 : فرضية البحثخامسأ 

 الفرضية الرئيسية و مفادها مايأتي :ينطلق البحث من 

يمكن قياس أستثمار رأس المال الفكري بمكوناته الثالثة في 

ربحية الشركة ماليا من خالل توظيف المقاييس المالية لرأس 

 المال الفكري و ربحية منظمات االعمال.

 منهج البحث سادسأ :
يشار إلى منهج البحث بأنه تصميم يمكن من خالله وضع 

التي تمكن البحث من بيان اغراضه بطريقة مبسطة الخطط 

وعلى وفق أهداف البحث وطبيعة , ونظامية ومترابطة

متغيراته ، فقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي ال 

يقف عند حد جمع المعلومات لوصف الظاهرة ، وانما يعمد 

 إلى تحليلها وكشف ا بين متغيراتها .

 حدود البحثسابعأ : 

 :تحديد حدود البحث من خالل ما يأتي ن يمك

الحدود المكانية: تم اختيار شركة زين العراق الكائنة في  -1

 محافظة بغداد حصراً بوصفها الحدود المكانية 

الحدود الزمانية: فيما يتعلق بالقياس الكمي ستكون لمدة  -2

( التي توفرت فيها 2019, 2017 ,2018ثالثة سنوات )

فقد تعذر  (2020)بيانات البحث الكمية أما بالنسبة لسنة 

أدراج بياناتها لعدم أتمام التقرير السنوي لشركة زين 

 .لغاية االن

الحدود البشرية: تتمثل الحدود البشرية في العاملين في  -3

البحث في مختلف االختصاصات و  مجتمعالشركة 

 المناصب. 

 المخطط الفرضي للبحث :ثامنأ 

 
 ( المخطط الفرضي للبحث1شكل )

 

 : أساليب جمع البياناتتاسعأ 

 يتمثل أسلوب جمع البيانات وفق طريقتين :

الجانب النظري: اعتمد البحث في تغطية الجانب النظري  -1

على ما توفر من مراجع مكتبية والكترونية تمثلت بالمصادر 

العلمية العربية واألجنبية التي شملت الكتب والدوريات 

والرسائل واألطاريح الجامعية ذات الصلة المباشرة 

 البحث.بمتغيرات 

صول على البيانات الجانب العملي: اعتمد الباحث في الح 2-

 المتعلقة بالجانب العملي من خالل ما يلي:

التقرير السنوي لشركة زين العراق المنشور في سوق  - أ

 العراق لالوراق المالية. 
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المقابالت الشخصية: تم صياغة أسئلة المقابلة  - ب

الشخصية لتغطي بعض من الجوانب الخاصة بالبحث، 

بالقائمين استطاع الباحث من خاللها االتصال المباشر 

على الواقع الميداني من خالل الحوار والمناقشة مع 

المبحوثين حول متغيرات البحث وتمكن من تهيئة 

أذهانهم الستقبال وفهم الواقع المالي للشركة، مما أتاح 

للباحث معرفة بعض الجوانب التي ال يمكن معرفتها 

 .من خالل الوسائل األخرى

 أساليب تحليل البياناتعاشرأ : 

حيث تم تحليل البيانات المتعلقة برأس المال الفكري و 

ربحية الشركة ماليا من خالل المؤشرات المتعلقة 

, 1)بمتغيرات البحث و كما موضحة في الجدول رقم )

 (.2وجدول رقم )

 المقاييس المالية لرأس المال الفكري  1)جدول ) 

 الغرض منه المقياس/النسبة المتغير

*العائد على القيمة المضافة = صافي االرباح  رأس المال الفكري

 قبل الذرائب / أجمالي القيمة المضافة

*يعكس مقدرة رأس المال الفكري على رفع سعر 

 السهم بشكل يفوق قيمته الدفترية.

أجمالي الموجودات =  *معدل العائد على 

 صافي االرباح المتحققة / أجمالي الموجودات

*يعكس قابلية رأس المال الفكري على توليد العائد 

 على الموجودات من خالل تشغيلها بأقصى ما يمكن.

* نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية = 

 سعر السهم في سوق/ القيمة الدفترية للسهم

رأس المال على خلق القيم *يعكس مدى قابلية 

 المضافة .

*نسبة رأس المال الفكري إلى أجمالي العاملين  رأس المال البشري

 = موجودات الفكرية / أجمالي عدد العاملين

 *عكس نسبة رأس المال الفكري المنظمة.

 

*معدل تولي الموجودات الفكرية لمناصب 

قيادية = عدد سنوات الخبرة العملية للموارد 

 رية / أجمالي عدد العاملينالبش

 *يعكس مدى أهتمام بالعاملين ذوي الخبرة و المهارة.

 

*متوسط عدد سنين الخبرة العملية للموجودات 

الفكرية = القياديين من الموجودات الفكرية / 

 أجمالي الموجودات الفكرية

 * تعكس خبرة رأس المال الفكري في المنظمة.

الموجودات الفكرية = *معدل دوران توظيف 

عدد المستقيلين و تاركي العمل / أجمالي 

 الموجودات الفكرية

*يعكس مدى االحتفاظ بالعاملين من ذوي الخبرة و 

 المهارة.

 

*نسبة نفقات التدريب = نسبة نفقات التدريب / 

 أجمالي المصروفات الخدمية المتنوعة

 *تعكس مدى االهتمام بتطوير مهارات العاملين.

 

*نسبة نفقات تحفيز و تشجيع العاملين = نفقات 

المكافئات التشجيعية للعاملين / أجمالي النفقات 

 االدارية

 *تعكس مدى االهتمام في رفع معنويات العاملين.

*نسبة أستثمار براءات االختراع = عدد  رأس المال الهيكلي

براءات االختراع المستثمرة/أجمالي براءات 

 االختراع.

االهتمام بأستثمار و توظيف المعرفة و تحويلها *مدى 

 الى تنفيذ.

 

*نسبة نفقات البحث و تطوير= نفقات البحث و 

 تطوير/أجمالي مصروفات خدمية متنوع.

 * تعكس مدى االهتمام بالبحث و تطوير.

 

*نسبة نفقات حماية العالمة التجارية = نفقات 

 االعالن / أجمالي نفقات التسويقية

 االهتمام في العالقمة التجارية. مدى*تعكس 

*نسبة نفقات االستثمار في تكنلوجيا 

المعلومات= نفقات االجهزة التكنولوجية / 

 أجمالي نفقات االثاث و االجهزة

 *تعكس مدى االهتمام في مواكبة التكنلوجيا

*نسبة نفقات االعانات = نفقات االعانات /  رأس المال الزبائني

 التحويلية أجمالي المصروفات

 و الدعم لزبائن المنظمة القدامى.*تعكس مدى االهتمام 

*نسبة نفقات السلع و الخدمات المجانية= 

نفقات السلع و الخدمات المجانية / أجمالي 

 المصروفات التحويلية

*تعكس مدى أهتمام الشركة باالحتفاظ بالزبائن 

 المعروفين بوالئهم لها.

 

 

 

 ((Stewart, 2010: 32 على باالعتماد الباحث أعداد المصدر:
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 المقاييس المالية للربحية ) 2جدول ) 

 الغرض منه المقياس/النسبة المتغير

 

 ربحية منظمات االعمال

 

*العائد على حق الملكية= صافي الدخل / حق 

 الملكية

*يقيس العائد المتحقق على استثمارات 

 المساهمين في حق الملكية.

االستثمار= صافي الربح قبل *العائد على 

 الفوائد و الضرائب / مجموع الموجودات

يقيس الفاعلية الكلية لالدارة في توليد  *

 االرباح من الموجـودات المتوفرة لديها.

*هامش صافي الدخل = صافي الربح الدخل / 

 أجمالي المبيعات

يهتم بتحديد صافي الربح الحقيقي  *

 للشركة.

 ( (Lashor & other, 2008 : 90 المصدر: أعداد الباحث باالعتماد على 

 المبحث الثاني : االطار المفاهيمي للبحث
 : مفهوم رأس المال الفكري ونشأته  أوأل

 Intellectualيعود مفهوم رأس المال الفكري 

Capital  و الذي يرمز له اختصارا(IC) المال رأس

و قد أتسع نطاق هذا المفهوم ليشمل  ،الحقيقي للمنظمات

االمكانات المادية و المالية و المعنوية و الثقافية و الذهنية 

جميعها المتاحة للمنظمة. و ال يشكل كل العاملين في المنظمة 

و أنما يطلق هذا المصطلح على قيمة  ،رأس المال الفكري

لتكوين ثروات المنظمة,  معرفة و مهارات العاملين بالنسبة

فالباحث الكيميائي الذي يخترع دواء مهم او مدير المصنع 

الذي يقلل من وقت الدورة االنتاجية بمصنعه هؤالء امثلة عن 

 .2000 : 10)رأس المال الفكري )عبيد, 

اذ أن كل المنظمات تحتاج إلى رأس المال الفكري من أجل 

إدارة عملياتها، وتعددت التعاريف التي أعطيت لمفهوم رأس 

المال الفكري ، كما تعددت مسمياته و مصطلحاته فمنها : 

الموجودات غير الملموسة ، رأس المال غير الملموس ، 

و رأس مال المعرفة ، رأس المال الفكري االستراتيجي ، 

رأس المال الرقمي ، ولكن أكثر المصطلحات استعماال و 

شيوعا هو رأس المال الفكري . اذ يعيش العالم فترة غير 

مسبوقة من التغيير والتطوير المستمر، وقد أدى االنحسار 

التدريجي لعصر الثورة الصناعية واالنطالق نحو االقتصاد 

بنية على القائم على المعرفة إلى ظهور منظمات األعمال الم

المعرفة والمعلومات، والتي تعتمد في المقام األول على 

الخبراء والمتخصصين والمبدعين وذوي القدرات المعرفية 

المتميزة، و أصبح تركيز منظمات األعمال في العصر 

الحالي على المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرية 

والمساندة من والناتجة عن الممارسة الفعلية للعمل والتوجيه 

القادة، وتبادل األفكار والخبرات مع الزمالء في العمل 

والتعرض لمطالب العمالء، وكذلك نتيجة التدريب وجهود 

التنمية والتطوير التي تستثمر فيها المنظمات مبالغ هائلة، 

فهذه المعرفة المتراكمة والمتزايدة تشكل رأس المال الفكري 

 .( 64:  2006في المنظمة )عبده, 

رأس المال الفكري أنه المظلة Ross : 2001) ووصف ) 

التي تنظوي تحتها إدارة المعرفة بكونها المحرك والطاقة 

الدافعة لها، ويشير راس المال الفكري إلى حيازة المعرفة 

وتطبيق الخبرات والمهارات واألدوات داخل المنظمة 

و قد عرفة   .Ross : 2001,23)لتحقيق استراتيجياتها )

2017 ),Tumwine, Noxin  رأس المال الفكري )

مجموعة الموجودات المعرفية التي تستخدمها المنظمة في 

اعمالها لخلق القيمة و تحسين وضعها التنافسي بين الشركات 

 خالل ما يضاف من قيمة الصحاب المصلحة المحددين.

 

 : مكونات رأس المال الفكري ثانيأ 

والمحاسبية من حيث تختلف وجهات النظر اإلدارية 

مكوناته وأنواعه. وهذا اإلختالف يعود إلى مؤهالتهم العلمية 

سواء أكانت اقتصادية أم محاسبية أم إدارية، وكل فرد ينظر 

وفيما يلي  إلى جانب المعرفة الذي يدخل في دائرة اهتماماته،

 Florinda etأهم مكونات رأس المال الفكري المتفق عليه )

al.,2019 : 3.) 

يصنع رأس المال الهيكلي  رأس المال الهيكلي: -والأ

المعرفة الحقيقية التي يتم االحتفاظ بها في هياكل وأنظمة 

، حيث يمثل جميع القيم التي تبقى في المنظمة وإجراءات 

 عندما تغلق األضواء فيها في آخر يوم عمل . المنظمة 

يتمثل رأس المال البشري في  رأس المال البشري: -ثانيا

لمعرفة الضمنية و الخبرات والمهارات التي يتمتع بها ا

ولكنه ليس ملكا لها  منظمة، وهو يمثل مورد دخل لل العاملين

(Szelągowski, 2019 : 208.) 

ويتمثل رأس المال الزبائني في رأس المال الزبائني:  -ثالثا 

قيمة عالقة المنظمة مع الزبون, إذ هو القيمة التي ينتجها 

مستوى رضا الزبائن ووالؤهم, والموردين والجهات 

الخارجية األخرى, وما استطاعت المنظمة من بنائه من 

. : 27) 2007عالقات متميزة مع هذه األطراف )الملكاوي, 

بين المنظمة وعناصر بيئتها إن هذه العالقات التي تبنى 

الخارجية تكون ذو أهمية كبيرة وقيمة حيوية استنادا لما يلي 

(.(13: 2003, Jean 

رأس المال الفكري في ثالثة  Stewartصنف كما و 

 (.(Stewart, 2010: 32مكونات 

وهو يحظى بأهمية كونه المصدر رأس المال البشري:  - أ

وذلك لما يتمتع  األساسي لالبتكار والتجديد في المنظمة،

به األفراد من المقدرة العقلية والمهارات والخبرات 

والمعنويات الالزمة، إليجاد الحلول العملية المناسبة 

لمتطلبات وحاجات المستفيدين وتمكين منظماتهم من 

 البقاء والمنافسة.

وهو يتضمن القدرات التنظيمية رأس المال الهيكلي :  - ب

ستفيدين من خالل نقل للمنظمة، التي تلبي طلبات الم

المعرفة وتعزيزها في الموجودات الفكرية الهيكلية 

كنظم المعلومات، وحقوق النشر والتأليف، وسمعة 

المنظمة، وبراءات االختراع، ومقاييس الجودة المراعية 

 لحاجات المستفيدين.

ويشمل رضا الزبون، والء  رأس المال الزبائني : - ت

الزبون ومشاركة الزبون، االحتفاظ بالزبون تمكين 

 الزبون.
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 Stewartتصنيف رأس المال الفكري لدى ( 2شكل )

Source: Stewart, 2010:33  

 

 رأس المال الفكري خصائصثالثأ : 

مجموعة (  (Mettanen & Lonnqvist, 2002: 2ذكر 

 من الخصائص و هي:

 المال الفكري شئ غير مرئي.ن رأس إ - أ

ن رأس المال الفكري يرتبط ارتباطا وثيقا بمعارف إ  - ب

ومعلومات وخبرات المستخدمين فضال عن تقاليد 

 وتكنولوجيا أية منظمة.

ن رأس المال الفكري يمنح أية منظمة فرص أفضل إ - ت

 للنجاح في المستقبل.

ن رأس المال الفكري ال يشتمل على الموجودات المالية إ - ث

 والنقدية.

مجموعة خصائص رأس  2011 : 23 )الشربيني, (كما حدد 

 :المال الفكري على النحو التالي

 الخصائص التنظيمية: 1-

 Florinda etوترتبط ببيئة المنظمة التي تتضمن )

al.,2019: 148:)- 

تواجد رأس المال الفكري في جميع المستويات  - أ

 اإلستراتيجية اإلدارية. 

المرونة في نوعية الهياكل والتي تساعد على التجديد   - ب

 المستمر من خالل األفراد.

 البعد عن المركزية اإلدارية بشكل كبير. - ت

 : الخصائص المهنية 2-

وترتبط بممارسة العناصر البشرية داخل التنظيم وتتضمن 

 -( :2008 :22)السعيد, 

ت امتالك العديد من المهارات المهنية النادرة والخبرا - أ

 المتراكمة بحيث يكون من الصعب استبدالهم.

 التمتع بدرجة تعلم تنظيمي عالية . - ب

إِذ ان رأس المال الفكري يتبنى فكرة او خاصية االبداع: 3- 

سلوك جديد لصناعة المنظمة او لغرض الوصول لحصة 

سوقية معينة ضمن بيئتها إِذ ان مصادر االبداع تتنوع داخل 

التكنولوجي وخالصات براءات  المنظمة و ان هناك االبداع

االختراع والمصادر, وان هناك ابداعا وفقا الستعماالته 

 (.Areiqat, 2019: 7ووفقا لمستوى التغيير )

وترتبط بالعنصر الخصائص السلوكية والشخصية: 4-

 بشري و بنائه الذاتي ، و تتضمن: ال

يميل رأس المال الفكري الى تحمل المخاطرة في بدء  - أ

كبيرة ، واإلقدام على األعمال واألنشطة  العمل بدرجة

 المجهولة التي تتسم بعدم التأكد.

االستفادة من خبرات األخرين ومبادرتهم بتقديم األفكار  - ب

 (.البناءة ) االنفتاح على الخبرة

 أليات بناء رأس المال الفكري في المنظماترابعأ : 
ال يمكن أن تحقق المنظمات النتائج المرغوبة مالم تمتلك 

وبالشكل الذي يسهم  ،أساليب تنمية وبناء رأس مالها الفكري

و قد قدم في إضافة قيمة للمنظمة وميزة تنافسية مستدامة, 

(Linda & Jennifer , 2009 : 2 نموذج فعال لبناء )

رأس المال الفكري و الذي يتطلب من المنظمة القيام 

 بالخطوات التالية :

للجميع مع االستمرار وضع معايير اداء عالية الجودة 1-

بتطويرها و اضافة التحديثات عليها من خالل القيام 

بعملية تحليل الموقف الحالي للمنظمة مقابل الموقف 

الذي تطمح بالوصول اليه إِذ ان تحليل وضع المنظمة 

هو حجر الزاوية لجهودها التطويرية بعد االنتهاء من 

ون تحديد مدى جودة اداء العاملين في المنظمة سيك

 باالمكان تحديد الطريقة المثلى لتوزيع العاملين.

القيام بتطوير العاملين من خالل تكليفهم بمهمات جديدة  2-

و باتباع اسلوب التعاقب او التدوير  ،و صعبة ذات تحدً 

مع ضرورة الحرص على  (Job Rotation)الوظيفي 

 ان يبقى الجميع في حالة تعلم مستمر. 

اجهات المحيط بالعمل مثل ثقافة تعديل كل واجهة من و -3

المنظمة و هيكلها التنظيمي و سياستها لتسهيل عملية 

 البناء و التطوير.

تزويد كل مستوى من مستويات المنظمة بموهبة جديدة  -4

و  و توظيف أفراد مناسبين لحل المشاكل التنظيمية 

ليكونوا احتياطا يعزز المناوبة االدارية و مثال يحتذى 

  .به

ل العاميلن في المنظمة ككل يشاركون في عملية جع -5

التغيير و توفير الفرصة لهم لكي يتفوقوا بجعلهم شركاء 

 .مهمين الى الحد الذي يسمح بتشكيل شراكة معهم
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 إِدارة رأس المال الفكريخامسأ : 

أن الغرض األساسي في تقوية القدرات العقلية التي تولد 

قيمة مضافة للمنظمات هو وجود إدارة فاعلة للموجودات 

الفكرية واستثمارها، وإثارة المعرفة غير الظاهرة والساكنة 

والموجودة داخل العقول لتحفيزها، واالستفادة منها ونشرها 

السيطرة, وبعض الموجودات الفكرية قد ال تفضل اإلدارة و

بل كثيراً ما تقوم بمقاومة محاوالت االندماج واالحتواء ، 

لرأس المال الفكري تتضمن ألدارةوهنالك عدة مبادئ أساسية 

 (.(Stewart, 2010 : 163 : االتي

توفير الموارد الضرورية التي تساهم في أنشاء شبكة 1- 

المعلومات الداخلية، باإلضافة الى تعزيز فرق العمل، 

ت الجذب، وأي شكل اخر من اشكال التعلم، وجماعا

وأن سر نجاح اإلدارة يكمن في المحافظة على رأس 

المال الفكري واستثماره، ويتم ذلك من خالل اإلتاحة 

بروح المبادرة االبتكارية لفرق العمل بالممارسة 

االدارية الناجحة، بأستخدام المعرفة، والمهارات، 

 دم المبالغة. والمعلومات في اهتماماتهم بشرط ع

توظيف االعمال واألفكار الخاصة برأس المال الفكري  2- 

لصالح المنظمة ألنشاء عالقات ودية مع زبائنها، 

 ومجهزيها، ومستخدميها على المدى الطويل.

اتمام هيكلة رأس المال الفكري عبر خزنها داخل نظام  3- 

 ذو كفاءة عالية لسهولة استخدامها عند الحاجة.

المعلومات الى الموقع الذي يكون بحاجة اليها,  توجيه 4- 

لكن عند الضرورة فقط, الن زيادتها قد تؤدي الى عدم 

 التميز فيما بينها من حيث االهمية.

لذا تعد إدارة رأس المال الفكري من النواحي المهمة لنجاح 

منظمات االعمال، وتحقيق مستوى عالي من االداء على 

( عدة 2001من )العنزي ونعمة,  المدى البعيد لذلك يقدم كل

خطوات ترشد منظمات االعمال الى معرفة وكيفية إدارة 

 (.7-2001:8رأس المال الفكري : )العنزي ونعمة،

تأتي المعرفة من خالل العمل وتعليم اآلخرين حول 1-  

أي بمعنى "إذا قمت بعمل سوف  كيفية القيام به :

تعرفه"، فمن وسائل المعرفة هو محاولة التعلم والقيام 

 بعدة أشياء وتجربتها.

معرفة السبب قبل االسلوب )الفلسفة المهمة(: أن سبب 2- 

فشل العديد من المنظمات التي سارت على خطى 

المنظمات الناجحة في التعلم من تجاربها الناجحة هو 

تتعلم كيفية استخدام السلوكيات أنها ارادت أن 

والتطبيقات واألساليب بدالً من معرفتها سبب اتباع هذه 

الفلسفة، أذ أن المسألة تكمن في الفهم قبل الشروع 

 بالتنفيذ.

ً الى احداث فجوة بين العمل 3-   الخوف يؤدي احيانا

والمعرفة، ابعاد الخوف قدر االمكان: يتسبب الخوف في 

مات، إذ يؤدي الخوف والضغط مشكالت عديدة للمنظ

الى قيام رأس المال الفكري بعمل اشياء خاطئة وغير 

منسجمة، وإن الفرد لن يجرب أي شيء جديد ما يعلم أن 

 عاقبة عمله هي كارثة لوظيفته.

ال وجود للعمل من دون أخطاء: ما هو رد فعل 6-  

المنظمة؟ عند ترسيخ فلسفة العمل، من الضروري أن 

اصر المهمة هو ما سيحدث اثناء وقوع يكون أحد العن

الخطأ وبعده، ومن الواضح أن التحركات وأن كانت 

على وفق خطط جيدة، البد من تعرضها لمخاطر 

الفشل، فكيف ستكون استجابة المنظمة؟ وهل ستوفر 

حلوالً مرنة؟ أم أنها ستعامل الخطأ بشدة االمر الذي 

تماعات يدفع رأسمالها الفكري لالشتراك في تحليل واج

ومناقشات ولكن من دون تنفيذ أي شيء خشية الوقوع 

 بالفشل.

ما عمل القادة؟ وكيف يمضون وقتهم؟ وكيف 7-  

يخصصون الموارد ويعالجون القضايا؟: أن االختالف 

بين المنظمات الناجحة وبعض المنظمات التي تالقي 

صعوبة كبيرة في عملية تحويل المعرفة الى تنفيذ، وهذا 

ذب هذه المنظمات ألفراد يمتلكون قدرات ليس بسبب ج

ومهارات خالقة فحسب، بل أن االختالف يكمن في 

النظم والممارسات االدارية اليومية التي تجسد وتخلق 

ثقافة تساعد على ترسيخ المعرفة ونقلها والتصرف على 

 وفقها وتعد هذه المسألة األكثر أهمية. 

 قياس رأس المال الفكري و أهميته سادسا :

لقد اصبح رأس المال الفكري متغيراً ذا اهمية وتأثيراً 

كبيراً على المنظمات بالنجاح أو الفشل، لذلك اصبحت 

المنظمات الناجحة تركز على قياس رأس المال الفكري من 

خالل البحث عن افضل المقاييس التي من الممكن ان تكون 

ار قادرة على القياس الدقيق لرأس المال الفكري، وهذا ما أش

 . (Roos et al., 2002: 38اليه )

( ضرورة قياس رأس (Karzell, 2011 : 21ويلخص 

 المال الفكري باآلتي:

يوفر اساسا لتقييم المنظمة من خالل التركيز على  1- 

الموجودات الفكرية, اذ يرى أن رأس المال الفكري يعد 

األساس في تحديد قيمة منظمات االعمال و اداء 

 االقتصاد الوطني.

يحفز االدارة و يحثها على ما هو مهم عبر التركيز على  2- 

النشاط او الفعل ، ألن التركيز االن هو ليس على وجود 

او عدم وجود ارصدة المعرفة ، ولكن على وجود 

يستخدم كأساس لتبرير  3-طرائق لقياسها و تقييمها. 

االستثمار في أنشطة ادارة المعرفة بواسطة التركيز 

او العائد إِذ يعتبر رأس المال الفكري بمثابة  على المنفعة

 االمكانية الوطنية المخفية للتطور المستقبلي. 

إن رأس المال الفكري يكون موجودا بوجود العاملين 

والخبراء القائمين على أداء األعمال التي تضيف قيمة 

للزبائن ، وهنا البد من تتبع نمو خبرة ومهارة ومعرفة 

والذي يعد كأحد أساليب قياس رأس المال العاملين وقياسه ، 

( إلى مجموعة من stewartفقد أشار ) ,الفكري للمنظمة

المؤشرات التي باإلمكان استخدامها لقياس رأس المال 

الفكري التي قاست االبعاد الثالثة لرأس المال الفكري 

stewart,2010 : 245)  : ) 

 نسبة رأس المال الفكري إلى أجمالي العاملين. -1

 معدل تولي الموجودات الفكرية لمناصب قيادية. -2

 متوسط عدد سنين الخبرة العملية للعاملين. -3

 معدل دوران رأس المال الفكري. -4

 نفقات التدريب.نسبة  -5

 نسبة نفقات تحفيز و تشجيع العاملين. -6



  2202, لثانيكانون ا                                   (                    1) العدد  لثالمجلد الثا –مجلة الريادة للمال واألعمال 
  

134 

 نسبة االبتكار و التجديد للعاملين. -7

 نسبة أستثمار براءات االختراع. -8

 ر.نسبة نفقات البحث و التطوي -9

 نسبة نفقات حماية العالمة التجارية. -10

 نسبة نفقات االستثمار في تكنلوجيا المعلومات. -11

 نسبة نفقات االعالن. -12

 نسبة نفقات السلع و الخدمات المجانية. -13

يمكن قياس القيمة الفكرية للمكونات االساسية لرأس المال 

الفكري )رأس المال البشري, الهيكلي, الزبائني( من خالل 

ثالثة طرق و التي تضم القياس المالي كاالتي 

stewart,2010 : 245) ) : 

 Market :نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية  1-

value to Book Value  
مدخل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية من قبل تم اقتراح 

(Stewart, 1997  والذي يستند في قياس رأس المال )

الفكري إلى الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية السهم 

الوحدة االقتصاية، ويفترض هذا النموذج أن القيمة السوقية 

هي قيمة مة الحقيقية لها, أما القيمة الدفترية فذتعكس القي

تاريخية يمكن الحصول عليها من السجالت المحاسبية, والتي 

تعكس قيمة الموجودات الملموسة على عكس القيمة السوقية, 

التي تعكس الموجودات الملموسة وغير الملموسة، فالفرق 

بين القيمتين يمثل قيمة الموجودات الفكرية التي تمتلكها 

لقيمة السوقية من الوحدة االقتصادية ويمكن الحصول على ا

خالل ضرب عدد االسهم للوحدة في سعر السهم السائد في 

السوق, ومن خالل تطبيق المعادلة االتية يتم استخراج قيمة 

 .( 54:  2019) عبد الدايم رأس المال الفكري 

 

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية = ـ ـ ـ ـ  1
سعر السهم في سوق

القيمة الدفترية للسهم
 

فلماذا إذن يدفع الناس أكثر بكثير من القيمة الحقيقية 

للموجودات الثابتة ألي منظمة ؟ السبب هو رأس المال 

( مثال ، ليست  Microsoftالفكري ، فقيمة اسهم شركة ) 

مبنية على قيمة مصانعها أو مبانيها ، بل على قيمة قدرتها 

 على تطوير واخراج منتجات جديدة ، والتحكم في معايير

وتقنيات برامجيات الحاسبات الشخصية ، وتكوين أحالف 

واتفاقيات مع شركات أخرى وعلى هذا األساس فان رأس 

المال الفكري يمثل الفارق بين القيمة االسمية والقيمة السوقية 

 ألية منظمة. 

 Rate of :معدل العائد على إجمالي الموجودات 2- 

return on assets  

بموجب هذه الطريقة يتم احتساب األرباح الصافية المتحققة 

قبل الضرائب في المنظمة وقسمتها على إجمالي 

الموجودات. ولذلك فان هذه النسبة تقيس إنتاجية أو ربحية 

االستثمارات المختلفة. وتشير النسبة المنخفضة إلى ضعف 

إنتاجية أستثمارات المنظمة الناجمة من عدم وجود مقدرة 

لية متمكنة من توجيه استثمارات المنظمة باالتجاه عق

الصحيح أما أذا كانت النسبة مرتفعة فأنها تدل على وجود 

رأس المال الفكري, و بالتالي كفاءة سياسات المنظمة 

 Jolanta) ,.(4: 2008االستثمارية و التشغيلية 

معدل العائد على أجمالي الموجودات = ـ ـ ـ ـ  2
افيص االرباح المتحققة

أجمالي الموجودات
 

 Return on valueالعائد على القيمة المضافة 3- 

added 

وتعد من أدق الطرق القياس رأس المال الفكري ، فهي تستند 

( بتشخيص المكونات المختلفة له. أن  ICإلى قياس قيمة ) 

هذه الطريقة تركز في مكونات موجودات السوق مثل رضا 

معنوية مثل براءات الزبون ووالئه ، والموجودات ال

االختراع ، والموجودات التقنية مثل المعرفة ، والموجودات 

البشرية مثل التعلم والتدريب ، والموجودات الهيكلية مثل 

نظم المعلومات ، وعندما تقاس هذه المكونات من خالل 

المراد قياس رأسمالها الفكري, المنظمة توجيه األسئلة إلى 

تقييم واضح لموجوداتها الفكرية يكون باإلمكان التعرف على 

 2000 :47). )عبيد,

العائد على القيمة المضافة = ـ ـ ـ ـ  3
صافي الربح قبل الضريبة

اجمالي القيمة المضافة
 

 : مفهوم الربحية  سابعأ

لمعرفة مفهوم الربحية يجب التمييز بين مفهوم الربح  

(Profit) ( والربحية(Profitability  إذ يستخدم مصطلح

الربح والربحية بشكل متبادل و في المعنى الحقيقي هناك 

فرق بين المفهومين، فالربح مفهوم مطلق، في حين الربحية 

ً ومتداخالً فيما  ً وثيقا مفهوم نسبي، مع انهما يرتبطان ارتباطا

 Trivediبينهما في مجال النشاطات التجارية )

 وها الربح االقتصادي, ( .وللربح عدة مفاهيم من2010:237,

 المالي والربح التشغيلي., المحاسبي

تتألف من جزئين,  Profitabilityكلمة الربحية كما ان 

( Trivedi, 2010، إِذ عرفها )Profitالجزء االول الربح 

على انها " الدخل الكلي المتحقق من خالل نشاطات االعمال 

الجزء اما (. Trivedi ,2010:237)في مدة زمنية معينة 

, و هي تشير الى قوة Abilityالثاني من الكلمة وهي القدرة 

المنظمة للحصول على االرباح, و تشير ايضا على قوة 

ادائها التشغيلي والمالي . وعلى هذا االساس تعرف مجتمعة 

على انها " قدرة اداة معينة على تحقيق العائد من استخدامها 

(Barad, 2010 : 102.) 

تأتي في مرحلة الحقة بعد تحقيق قدر كبير  ونجد أن الربحية

من الـسيولة والـضمان, وتعد الربحية أمر ضروري لتدعيم 

 (. 30:  2009مركز المنظمة التنافسي في السوق )قزعاط ،

: 2015)الخفاجي، كما و يمكن تحديد خصائصها باالتي 

31) : 

الربحية مفهوم مالي و إقتصادي يكشف عن النشاط  -1

نظمات االعمال, فهل هي رابحة أم الذي تقوم به م

 خاسرة وما مدى هذا الربح ؟

تعكس الربحية كفاءة االدارة, فإذا كانت الربحية  -2

مرتفعة فإن اإلدارة ناجحة ، وحققت أهدافها, وإذا 

كانت الربحية متدنية يعني أن اإلدارة غير كفوءة 

 ومقصرة في تنظيم أنشطتها اإلقتصادية.

إدارة المنظمة لإلمكانيات لربحية تعكس أستثمار ا -3

 المتاحة, وهي توظيف لكل ما يتوفر لديها من سيولة.
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 أهمية مؤشر الربحية ثامنأ :

ليس بسبب المعلومات  ،يعد مؤشر قياس الربحية مهم جدا

التي يقدمها حول صحة وازدهار الوضع المالي و 

االقتصادي لمنظمات االعمال في أي سنة من السنوات 

لك ألن األرباح تمثل المحدد الرئيس للنمو فحسب ، وإنما كذ

والتوظيف في المدى المتوسط , ويمكن تلخيص أهمية مؤشر 

 قياس الربحية على وفق االتي :

مقدار الربح المتحقق هو مقياس لكفاية االعمال, وكلما  -1

لذلك فباإلمكان قياس  ,زادت االرباح ارتفعت الكفاءة

وتحليل أرباح منظمات االعمال بدراسة ربحية 

 ( . Barad,2010:108استثماراتها المتحققة )

كل منظمات أعمال ال بد أن تحقق ربحأ خالل مدة  -2

تعطي عائدا للمساهمين لتظل استثماراتهم  ،زمنية معينة

مما يتيح لها االستمرار في أداء وظائفها التي  ،قائمة

وأما المقاييس االجتماعية التي على  ،ن أجلهاأنشأت م

أساسها يجري قياس أداء المنظمة فأنها تتصل بالخدمات 

 (.69:  2008التي تقدمها للبيئة المحيطة بها )المتحدة ، 

األداء التشغيلي  ،الربحية تعطي إجابات نهائية عن كفاءة -3

ألن الربحية هي انعكاس وحصيلة  ،إلدارة المنظمة

 لقرارات والسياسات التشغيلية لإلدارة.للكثير من ا

لتحقيق نموها  ،الربحية ضرورية للمنظمات كافة -4

وبقاءها واستمرارها, وهي من األمور األساسية التي 

يتطلع اليها المستثمرون ومؤشر هام للدائنين, وأداة 

مهمة لقياس كفاءة اإلدارة في استخدام مواردها، 

 (.22:  2009)حداد،

نظمات االعمال من األهداف األساسية تعد الربحية في م -5

التي تسعى الى تحقيقها, ألسباب متعددة منها زيادة 

قدرتها التنافسية, وجذب المستثمرين, وتحسين مستوى 

مالءتها. فضال عن تعزيز ثقة الزبائن بالمنظمة 

 (.73:  2018)البياتي, 

 أنواع الربحية   تاسعأ :

يمكن تصنيف الربحية الى عدة أنواع كل منها يختص بجانب 

كالربحية المحاسبية و االقتصادية واالجتماعية كما يلي 

 ( :2014: 42)حسن، 

 :Accounting profitabilityالربحية المحاسبية  -1

هي ايراد يحصل عليه صاحب المشروع بعد سداد كافة 

ر االنتاج نفقات االنتاج ، أي بعد الوفاء بأثمان عناص

المشاركة في العملية االنتاجية, باإلضافة الى االلتزامات 

األخرى من ضرائب وتأمينات وغيرها من النفقات الضمنية 

, فمن وجهة النظر المحاسبية فإن الكلفة الكلية هي الكلف 

الظاهرة فقط , والتي تشمل وجوه اإلنفاق جميعها, على 

المدونة في الدفاتر العناصر االنتاجية المدفوعة فعلياً، و

 (.2014: 42المحاسبية )حسن، 

 : Economic profitabilityالربحية االقتصادية  -2

يعود سبب نشوء الربحية االقتصادية الى استعمال المنظمة 

لعواملها اإلنتاجية وهي تمثل الموجودات بمجموعها لذا من 

الضروري معرفة وقياس الربحية االقتصادية الناشئة عن 

ايضا يمكن تعريف الربح من الناحية  ،رات المنظمةاستثما

االقتصادية بأنه عبارة عن الزيادة في الثروة والتي تتضمن 

زيادة اإليرادات المتحققة عن كلفها مضاف إليها كلف 

ويعبر عنه بزيادة اإليرادات الكلية على  ،الفرص البديلة

 (.2016 : 3الكلف الكلية )نبيلة، 

 :Social profitability الربحية االجتماعية -3

ً لتحقيق عدد كبير من االهداف  البد من العمل ايضا

االجتماعية المتمثلة بتوفير افضل نوعية للخدمات وفرص 

العمل وتلبية حاجات المجتمع والمحافظة على الموارد. كما 

ان االهداف االجتماعية يمكن ان تكون مربحة وبكلفة قليلة ، 

يساعد في تعزيز الربحية من في حين ان البعض االخر 

كما في حالة توفير الخدمات بالجودة  ،خالل جذب الزبائن

 (.Barad, 2020 : 111العالية  )

 العوامل المؤثرة على الربحية عاشرأ : 

إِذ تواجه المنظمات في سبيل تحقيق الهدف المتعلق بتعظيم 

ربحيتها, العديد من العوامل التي تتفاوت في درجة تأثيرها 

الربحية ، سواء أكانت هذه العوامل خارجية تتعلق بالبيئة  في

 Guru etالمحيطة ، أم داخلية تتعلق بالمنظمة, لذا يصنفها

al, 2002)  الى صنفين رئيسين هما : التي تحت سيطرة )

االدارة )عوامل داخلية(, وتلك التي خارج السيطرة عليها 

دارة على )عوامل خارجية( ، ان التأثيرات التي تسببها اال

الربحية من الممكن تحليلها من خالل توضيح الميزانية 

العمومية وحسابات االرباح والخسائر في تلك المؤسسات ، 

اذ من خالل فقرات الميزانية يتوضح سياسة المنظمات و 

 Guru etالقرارات المرتبطة بمصادر واستخدام االموال 

al, 2002 :3).) 

ة في توليد االيرادات و من جانب اخر أن كفاءة االدار

والسيطرة على الكلف تنعكس في حسابات االرباح 

والخسائر. و بالمقابل فأن المحددات الخارجية يمكن تقسيمها 

الى العوامل المرتبطة بالبيئة والعوامل المحددة للمنظمة 

ي فالعوامل االولى تتضمن وفق رأ

(Molyneux&Thornton هيكل السوق ، االنظمة و )

و التضخم و معدل الفائدة ونمو السوق. اما االخيرة القوانين 

 فتتضمن حجم المنظمة واصحاب الملكية. 

ان تحليل هذه العوامل لفت نظر صناع القرار والباحثين, 

نظرا ألهميته الحيوية في تطوير االقتصاد الوطني وارساء 

 االستقرار المالي.

 مؤشرات قياس الربحية أحد عشر : 

والنسب االداء الكلي للمنظمة, بينما تقيس هذه المؤشرات 

تقيس باقي المؤشرات او النسب االخرى )السيولة, النشاط, 

السوق ... الخ(. وان مؤشرات الربحية توحد االثر االغلب 

في قرارات االدارة فهي تفحص قدرة المنظمة على توليد 

االرباح من المبيعات والموجودات وحق الملكية, وان 

لفاعلية سياسات المنظمة االستثمارية االرباح هي مقياس 

والتمويلية والتشغيلية والقرارات المتخذة المتعلقة بهذه 

 (.2013:87القرارات )العامري, 

و مقاييس الربحية مهمة لمديري ومالكي ومستثمري 

منظمات االعمال, النها تشير إلى كفاءة االداء بشكل عام. 

على حق الملكية و ويمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى : العائد 

وندرج في الستثمارو هامش صافي الدخل معدل العائد على ا

 ((Ali, et al., 2018: 58ادناه مؤشرات قياس الربحية: 

 Return on Equityالعائد على حق الملكية  - أ

(ROE) : يقيس العائد المتحقق على استثمارات

(,  (Geitman, 2006 : 69المساهمين في حق الملكية 
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ويمكن حساب هذا المؤشر من قسمة صافي الدخل بعد 

الضرائب على حق الملكية وكلما يرتفع هذا العائد في 

المنظمة فانه يشير الى كفاءة المنظمة في تحقيق صافي 

ربح و عوائد مالية اكبر للمساهمين و تحتسب كاالتي 

Lashor, 2008 : 90): ) 

ـ ـ ـ ـ معدل العائد على حق الملكية = 1 
خلالد صافي 

حق الملكية
 

 Return onمعدل العائد على االستثمار  - ب

Investment (ROI)  : 

يقيس الفاعلية الكلية لالدارة في توليد االرباح من 

الموجـودات المتوفرة لديها, وان ارتفاع هذا المؤشر يدل 

على كفاءة سياسات االدارة االستثمارية والتشغيلية, وتحسب 

هذه النسبة من تقسيم صافي الدخل بعد الضرائب على 

ر الموجودات الكلية , وكلما ارتفعت هذه النسبة فإنها تشي

إلى كفاءة المنظمة في تحقيق صافي أرباح من خالل 

استثمار الموجودات الثابتة و المتداولة للمنظمة, و يمكن 

 ,Weston &أحتساب العائد على الموجودات كاالتي ) 

2008 : 214 Weaver.) 

العائد على االستثمار = ـ ـ ـ ـ 2
 االرباح قبل الفوائد و الضرائب

مجموع الموجودات
 

 Net income marginالدخل  هامش صافي - ج

يعبّرهامش صافي الدخل عن الربح الحقيقي للشركة، 

ويشمل اإليرادات المتبقية بعد طرح جميع النفقات بما في 

ذلك أسعار البضائع، والنفقات التشغيلية، والضرائب، 

والفوائد،  و يحسب هامش الربح و الذي يدعى أيضا بهامش 

الربح على المبيعات من خالل قسمة صافي الربح المتاح 

االسهم العادية على المبيعات )نعمة & الشمري, لحملة 

:(149 : 2014 

هامش صافي الدخل = ـ ـ ـ ـ 3 
صافي الدخل

المبيعات
 

العالقة بين نسبة الرفع المالي ومستوى  أثنا عشر :

 الربحية: 

نسبة الرفع المالي هي المتاجرة بالملكية, و يكون مصدرها 

ي اقراض بسبب وجود أموال الملكية ورغبة الدائنون ف

المنظمة فأموال الملكية تعد عنصر ضمان أو أمان للدائنين، 

وهي بذلك نسبة مجموع الديون إلى مجموع الموجودات أو 

( . ويعرف 164: 2012الديون الكلية للمنظمة )موسى، 

الرفع المالي كذلك بأنه االستعمال للتمويل المقترض في 

الهيكل المالي, و بما يؤدي الى تعظيم العائد على حق الملكية 

( . اي ان هذه النسبة تقيس مدى 169: 2010)العامري، 

اعتماد المنظمة على مصادر التمويل المقترض سواء كان 

. والتي ويمكن  طويل او قصير األجل في تمويل الموجودات

 قياسها من خالل المعادلة في أدناه

الرافعة المالية )نسبة المديونية ( = ـ ـ ـ ـ 5 
مجموع المطلوبات

مجموع الموجودات
 

وللرافعة المالية ارتباط بهيكل تمويل المنظمة فكلما اعتمدت 

المنظمة على مصادر خارجية في التمويل ازدادت الرافعة 

المالية، وتصبح الرافعة المالية فعالة, اذا استطاعت المنظمة 

استثمار األموال المقترضة بمعدل أعلى من تكلفة األموال 

 المقترضة. 

ت تحقيق الربحية في نجاح دور أستراتيجياثالثة عشر : 

 منظمات االعمال
أصبح من الصعب تجاهل أهمية ربحية منظمات االعمال 

ألن أرباح منظمات االعمال تتمتع بأهمية بالغة ، وتعود تلك 

األهمية إلى استخدام األرباح في تقييم األداء والسالمة المالية 

للمنظمة, من قبل عدد كبير من المستخدمين, وبما أن جودة 

األرباح تعود إلى قدرة األرباح المفصح عنها في التعبير عن 

األرباح الحقيقية للمنظمة, ومنفعتها في التنبؤ باألرباح 

 : Doustian & Mashayekh, 2019)المستقبلية ، )

فإن جودة األرباح تمثل جانبا مهمة في تقييم الوضع  1089

بأن  المالي للمنظمة. كما و يرى مجلس المعايير المحاسبية

تحسين الربحية موضوع ذو أهمية بالغة للذين يستخدمون 

القوائم المالية , كذلك تعد عملية تحسين الربحية سمة رئيسية 

في نظام إعداد التقارير المالية و تعد جودة واستمرارية 

األرباح انعكاسأ لكفاءة سوق رأس المال. ألن المستثمرين 

ع طويلة األجل ينظرون للمنظمة بوصفها كيانا يولد مناف

(Musa & bin Aziz ,(14 : 2018 وعليه فإن تحسين .

الربحية يستخدم ألغراض التعاقد من قبل المستثمرين, 

فتشكل جزء مهم في عملية التحليل المالي . و أن تحسين 

الربحية يساعد المحللين في تحليل المعلومات من حيث األداء 

التشغيلي الحالي للمنظمة ، واألداء التشغيلي المستقبلي وقيمة 

ألرباح تساعد مستخدمي البيانات للمنظمة : إذ أن تحسين ا

المالية في عملية إتخاذ قرارات أفضل . وتؤدي بذلك إلى 

 ,An)زيادة قيمة المعلومات المالية المقدمة للمستخدمين ) 

2017 : 83. 

ويالحظ مما تقدم أن أهمية تحسين الربحية تتمثل في  

استمرارية التدفقات النقدية أكثر من استمرارية المستحقات, 

العالقة تكون سلبية بينهما ، ولهذا فقد يزداد أهتمام  ألن

المستثمرين بجودة األرباح, فهم يهتمون بشكل كبير بقدرة 

الوحدات االقتصادية على توزيع األرباح, واستمرارية هذه 

التوزيعات ومقدار هذه التوزيعات ، كذلك أن قرار االستثمار 

للوحدة  اإلضافي يتخذ في ضوء تقييم األداء المستقبلي

االقتصادية ، وبذلك يستفيد حملة األسهم والمستثمرون 

المحتملون من جودة األرباح بوصفها مؤشرا فعاال عن 

األرباح المستقبلية عند إتخاذ قراراتهم االستثمارية ، إذ أن 

األرباح ذات الجودة المنخفضة تؤدي إلى سوء تخصيص 

 -AL).الموارد ، أي تعبر عن انخفاض كفاءة االدارة ) 

Shar, 2017 : 22  عالوة على ما تقدم فإن تحسين الربحية

قد تأخذ أهميتها من زوايا مختلفة طبقا ألهداف مستخدمي 

 (.101:  2016القوائم المالية و على وفق االتي : ) جمعه, 

يعد تحسين االرباح من أهم مصادر المعلومات  -1

للمستثمرين والمحللين لتقييم أداء ومخاطر منظمات 

 مال.االع

عد تحسين االرباح مؤشر مباشر لتقييم جودة معايير ي -2

المحاسبة المطبقة في منظمات االعمال اذ توجد عالقة 

طردية بين تحسين األرباح وبين نوعية النظام 

 المحاسبي المطبق ومدى التزامه بالمعايير المحاسبية. 

تفيد جودة األرباح الدائنين والمقرضين لمعرفة مدى  -3

العمال على سداد ديونها ، ومن ثم قدرة منظمات ا

 استمرار عالقتهم بالمنظمة مستقبأل.
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تهتم إدارة المنظمة بتحقيق أرباح تتسم باستمرارية عالية  -4

وبقدرة تنبؤية فعالة ، مما يشير إلى وجود عالقة بين 

 جودة األرباح وإدارة المنظمة.

و بذلك فأن عمليات زيادة الربحية تعكس سرعة االستجابة 

رات المستمرة في حاجات ورغبات المستفيدين من للتغي

ناحية وتبسيط اإلجراءات والفعاليات التشغيلية من ناحية 

أخرى. وتعبر عن عالقة تكاملية بين الجودة وسرعة 

 .2002 : 101)االستجابة للتطوير واإلنتاجية )حمود, 

الى أن تحسين الربحية 2015 : 36)كما اشارت )حسون, 

على أنجاز أعمالهم بجودة عالية وفضال  يعد حافز للعاملين

عن تمكين المنظمة في تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم 

وزيادة قابليتهم على وفق التطور التقني للعمليات, وتعزيز 

السياسة اإلدارية بالشكل الذي يسعى لخلق جودة الموارد 

البشرية, و التي هي مظهر من مظاهر األعمال بما يمكنها 

 أهدافها المستقبلية .من تحقيق 

يهدف وجود نظام عمل لتحسين ربحية منظمات االعمال و 

الى تحقيق النتائج المرجوة في كل مرة دون حدوث اختالفات 

وتلكأت تؤثر على استراتيجية واألهداف والخطط التي تسعى 

اليها المنظمات اإلنتاجية والخدمية. كما أن أساس فلسفة 

ر من مظاهر العمليات التحسين ينصب في جعل كل مظه

نطاق الواجبات التي تحتاج الى تحسين, فضال عن تطوير 

جودة السلع والخدمات المقدمة للمستفيد على وفق رغباته, 

التي يسعى في الحصول عليها, والتحسين يتميزهنا بتحقيق 

 :2015 : 36)هدفين أساسيين )حسون, 

دو بذل جميع الجهود بصورة تجعل التحسين يبهدف عام :  

سهال في كل قسم من أقسام المنظمة ويكون مرتبطا بجميع 

الفعاليات واالمكانيات التنظيمية, عندما يتسلم المستفيد السلعة 

أو الخدمة بالمواصفات التي يسعى في الحصول عليها 

 وتحقيق الرضا . 

التركيز الكبير على العمليات التي تجعل العمل  هدف خاص :

المنجز متكامل, ويتطلب من إدارة المنظمات عملية تحسين 

مستمرة, ال تنتهي أبدا والتي تشمل األفراد والمعدات 

والربحية والجودة الخ . والفلسفة من التحسين أن كل جانب 

من جوانب العملية التنظيمية, تم تطويره للوصول للهدف 

ائي و هو الكمال الذي تسعى إليه المنظمات في ظل النه

المنافسة الشديدة في مجال تقديم السلعة و الخدمات كما 

نالحظ وجود أهداف للتحسين يمكن ايضاحها كاآلتي: ) 

 (. 35:  2004الفضل والطائي ، 

 التحسين عملية ضرورية ألن الجودة ال تتجزأ. -1

 الجهود لتوخي الحذر لتجنب االخطاء.بذل  -2

 دم وجود األخطاء ال يعني اطالقا ال حاجة للتحسين.ع -3

التحسين مسؤولية الجميع من خالل العمل الجماعي و  -4

 الفرقي وااللتزام بالمشاركة.

ما يتلف ال يمكن إصالحه بل نستبدله بشيء جديد  -5

 متطور فالتحسين ال يعني الترميم.

كما إن الجودة العالية للمنظمة تشير إلى قدرة اإلدارة على 

الوفاء بمتطلبات المستهلك والقدرة على تلبيتها بالشكل الذي 

يتفق مع توقعاته ويحقق رضاه ، ومن ثم سيؤدي حتما إلى 

تقليل العيوب واألخطاء في السلع والخدمات وهذا يؤدي إلى 

تحقيق ربحية ومستوى كفاءة العمليات وتقليل الكلف ومن ثم 

   ( .3ل رقم )زيادة أرباح المنظمة ، وهذا ما يجسده الشك

 

 

 

 ( تحسين ربحية منظمات االعمال3الشكل )

Source: slack champers and Johnston, operations management 3rd ed., prentice Hall, New 

York, 2001: 554 
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منظمات االعمال ( بأن ربحية 3و كما يتضح من شكل )

تتحقق عند تحسين الجودة و عندما تحقق الربحية كلفة 

منخفضة و خدمة أكبر للمستفيدين, و منتجات أفضل أضافة 

 الى أرباح أكبر.

 

المالي لمؤشرات  دراسة التحليلالمبحث الثالث : 

 الربحية فيرأس المال الفكري 
 المقاييس المالية لرأس المال الفكري :اوأل : 

هنالك العديد من المقاييس المهمة والتي تمكننا من قياس قيمة 

التي سيتم تناولها , والثالثةالموجودات الفكرية بمكوناتها 

 بصورة شاملة وعلى وفق النحو االتي :

العائد على القيمة المضافة: اذ يعتبر العائد على القيمة 1- 

الموجودات الفكرية للشركة في السوق المضافة معيار لقيمة 

وفي ذات الوقت ، يمكن احتساب النسبة من خالل المعادلة 

(1:) 

  العائد على القيمة المضافة =

 

حيث ان القيمة المضافة تعني مساهمة عناصر االنتاج 

)العمالة ، االرض ، المعدات, الخ...( في زيادة قيمة منتج 

وتعطيه ميزة تنافسية على اقرانه في السوق، ويظهر معين 

من نتائج تحليل العائد على القيمة المضافة المبينة في الجدول 

( 2018( في سنة )%130( ان الحد االعلى قد بلغ )9)

وبفارق كبير عن سنة االساس التي بلغت فيها النسبة 

( مما يدل على ان الشركة عينة الدراسة تحقق ربحا 77%)

( 2019ليا إذ ان النسبة استمرت باالرتفاع في عام )تشغي

( وقد %128مقارنة مع سنة االساس. اذ بلغت فيها النسبة )

( و هذا يشير الى امكانية جيدة %111بلغ المتوسط العام )

لخلق القيمة المضافة المتأتية من قدرة الموجودات الفكرية 

ن أرتفاع على توليد االرباح, على ان ال يغيب عن البال من أ

العوائد ناجم من أرتفاع أسعار المنتجات التي تقدمها الشركة 

عينة البحث نتيجة التقلبات الحاصلة في اسعار السوق 

 والظروف غير المستقرة التي يعاني منها السوق المحلي .

العائد على الموجودات: إذ تقيس هذه النسبة انتاجية او 2- 

وطويلة االمد ، ويمكن ربحية استثمارات الشركة قصيرة 

 (:2احتساب النسبة من خالل المعادلة )

 

  العائد على الموجودات =

 

 :لرأس المال الفكرينتائج المقاييس المالية ( تحليل 3كما ويبين الجدول رقم )

 السنة                      

 التفاصيل 

 المتوسط العام 2019 2018 2017

 %111.6 %128 %130 %77 العائد على القيمة المضافة

 %2 %2 %2 %1 العائد على الموجودات

 2.3 1.8 2.4 2.8 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

 السنوي لشركة زين العراق في سوق العراق لالوراق الماليةالمصدر : باالعتماد على التقرير 

( اما في %1( قد بلغت )2017إذ ان النسبة في سنة )

( واخيرا في سنة %2( فقد بلغت النسبة )2018سنة )

( وكما تم %2( قد اصبحت نسبة الموجودات )2019)

المتوسط للعام للنسبة بلغ ( وان 3ايضاحها في الجدول رقم )

ويتضح من هذه النتائج ان العائد على  ( ،0.017)

( قد تحسن مقارنة مع سنة 2019الموجودات في سنة )

( لكن يعتبر غير كافي لتحقيق صافي ربح 2018,  2017)

بعد الضريبة وهذا يشير الى ضعف انتاجية استثمارات 

لشركة الشركة عينة البحث وعدم كفاءة سياسات ادارة ا

االستثمارية والتشغيلية الناجم عن ضعف االستثمار في 

الموجودات الفكرية التي بمقدورها رفع مستوى كفاءة 

 السياسات االستثمارية والتشغيلية .

نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية: وتحسب هذه 3-

 (:3النسبة من خالل المعادلة )

 

 = نسبة القيمة السوقية الي 

 القيمة الدفترية للسهم 

 

 

ويعبر عن قيمة النسبة بالمرة ، فأذا كانت قيمة النسبة اكبر 

من الواحد فأن هذا يعني ان الشركة تقوم باستثمار جيد 

للمقدرة العلمية التي لديها، وان ذلك قد انعكس بارتفاع سعر 

فوق القيمة الدفترية للسهم ، وبالطبع كلما  السهم في السوق

ازدادت قيمة هذه النسبة عن الواحد كلما كان موقع الشركة 

السوقي افضل كلما ارتفع سعر السهم. اما اذا كانت قيمة 

النسبة تساوي الى الواحد فأن هذا يعني تقييم االسواق المالية 

السهم في للمقدرة العقلية على انه اعتيادي وبالتالي فأن سعر 

السوق اليتجاوز القيمة الدفترية للسهم. وفي حال كانت قيمة 

النسبة اقل من الواحد فأنها تدل على تقييم سيء للمقدرة 

العقلية للشركة من قبل االسواق المالية وبالتالي يكون سعر 

السهم في السوق ادني من قيمته الدفترية . ويظهر من نتائج 

( في %2.8نى للنسبة قد بلغ )( ان الحد االد3تحليل جدول )

( قد بلغت النسبة 2019و  2018( اما في )2017سنة )

( تواليا، وقد بلغ المتوسط العام 1.8( و )2.4%)%

( وبالتالي يتضح لدينا ان النسبة قد تجاوزت الواحد 2.34%)

الصحيح في السنين الثالثة مما يبين ان الشركة لديها تقييم 

ية لموظفيها رغم االنخفاض البسيط واهتمام جيد للمقدرة العقل

 (.2019و  2018الذي حدث في عام )

 صافي ربح قبل الضريبة

 أجمالي القيمة المضافة
 صافي الربح المتحقق بعد الضريبة

 اجمالي الموجودات

 سعر السهم في السوق

 القيمة الدفترية للسهم
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ان المقاييس المالية التي تم توضيحها تعمل علي قياس رأس  

المال الفكري بمكوناته الثالثة، اما المقاييس المالية التي تقوم 

بقياس كل مكون من مكوناته )البشري والهيكلي والزبائني( 

 على حدة فهذا ماسيتم توضيحه في الفقرات القادمة.

 شري :: المقاييس المالية لرأس المال البثانيأ 
سبة رأس المال الفكري الى اجمالي عدد العاملين: ن -1

 (:4تحسب هذه النسبة من خالل المعادلة )

 

 نسبة رأس المال الفكري =

 الي اجمالي عدد العاملين 

للتعرف على نسبة رأس المال الفكري في الشركة عينة 

مجموعة من العاملين و تم أعتبارهم البحث، قد تم تحديد 

رأسماال فكريا بعد عقد مجموعة من اللقاءات والمقابالت 

الشخصية مع السادة المسؤلين في شركة زين العراق ومن 

مختلف اقسام الشركة لتوضيح اهم المقاييس والضوابط التي 

تنطبق على الموجودات الفكرية ، فضال عن التعرف على 

لة اليهم ومايقدمون من افكار خالقة طبيعة االعمال الموك

 لصالح الشركة.

( نتائج تحليل النسبة في االعوام 4ويظهر من جدول )

( ، %43( ان النسب كانت )2019( ، )2018( ، )2017)

( 45( تواليا وكان متوسط العام )46%%( ، )46%)

( كانت 2019, 2018ويتضح كذلك من النسب ان سنة )

موارد بشرية كفؤة مقارنة مع االفضل من ناحية استقطاب 

المتوسط العام ويعود السبب في ارتفاع النسبة الى اهتمام 

 الشركة في البحث الكبير في الموجودات الفكرية.

معدل تولي الموجودات الفكرية لمناصب قيادية: وتحسب  -2

 (:5هذه النسبة من المعادلة )

 

 = معدل تولي الموجودات

 الفكرية لمناصب قيادية 

 

 

ويستخدم هذا المؤشر للتعرف على مدى الدعم والتمكين 

للموارد البشرية من خالل اعطائهم مناصب قيادية بناءا على 

( ان 4كفائتهم في انجاز عملهم ، ويظهر من الجدول رقم )

( مما يعطي %40( قد بلغت )2017النسبة في سنة االساس )

عينة الدراسة تهتم بالموارد البشرية ذات  انطباع ان الشركة

( 2019،  2018الكفائة العالية ، وعند المقارنة مع االعوام )

نالحظ ان هذا االهتمام قد انخفض بعض الشيء إذ بلغت 

( تواليا وقد بلغ %31،  %34النسبة في هذه االعوام )

( ولكن يجب القول ان الشركة عينة %35المتوسط العام )

لذلك تعتبر  العاملينالبحث تعتبر شركة ذات عدد كبير من 

هذه النسب جيدة مقارنة مع شركات اخرى لديها عدد اقل من 

 .العاملين 

متوسط الخبرة العلمية للعاملين : يمكن االستفادة من  -3

متوسط سنين الخبرة العلمية للموارد البشرية في العديد من 

االدوار داخل الشركة إذ أن بقاء الموظف داخل القسم لمدة 

تزيد عن سنتان يعطي كفاءة عالية في االنتاجية إذ ان 

نتائج االستمرارية عامل مهم للموظف والشركة في تحقيق 

ايجابية اضافة لذلك ان الخبرة الطويلة للموظف ستجعل منه 

العاملين موظف كفوء وبالتالي سيكون قادر على تدريب 

( يتضح ان متوسط 4الجدد داخل القسم ومن خالل جدول )

( سنة في 5سنين الخبرة في جميع السنوات المبحوثة هو )

العاملين الشركة عينة الدراسة وتعتبر هذه المدة كافية لتأهيل 

ذو ادوار قيادية مما يتيح لهم الفرصة في المستقبل الحصول 

على مناصب قيادية داخل الشركة ، وفي ذات الوقت يجب 

االخذ بعين االعتبار ان الخبرة العلمية ال تعبر عن وجود 

ا جزء منه مالم تقترن رأس المال الفكري بالرغم من أنه

بمقدرة عقلية وقابلية متميزة على التجديد واالبتكار، أي ان 

الخبرة المقصودة هنا هي الخبرة المتجددة والمتطورة 

 بأستمرار 

معدل دوران رأس المال الفكري: وتحسب هذه النسبة من  -4

 ( :6خالل المعادلة )

 

 = ان رأسمعدل دور

 المال الفكري  

 

إذ توضح هذه النسبة مدى قابلية الشركة على االحتفاظ 

بالموجودات الفكرية الن االحتفاظ بهم يعزز مكانة الشركة 

يميلون الى االستقرار العاملين ويكسبها صورة ايجابية الن 

دوما ، وان الشركات التي تحافظ على موظفيها ستكون ذات 

كفوئين وبالتالي سينعكس هذا عاملين ميزة في استقطاب 

االمر على االنتاجية وكسب رضا الزبون وهو الهدف 

 االسمى.

( كانت فيها النسبة 2017( ان سنة )4ونالحظ من الجدول )

وتعد هذه النسبة غير ( في شركة عينة الدراسة 10%)

مناسبة إذ ان الشركة تعمل على الحفاظ على الموجودات 

( في %9الفكرية لديها ونالحظ ان النسبة قد انخفضت الي )

( 2019( في سنة )%6( وانخفضت ايضا الى )2018سنة )

( مما يدلل على إن الشركة عينة %8اما المتوسط العام هو )

حافظة على رأسمالها البحث لم تحقق قدرة ملموسة في الم

الفكري, إذ نالحظ ارتفاع معدل الدوران عند أغلبية 

الشركات المبحوثة ، مما يعني وجود قوة دفع للموجودات 

الفكرية وألسباب مختلفة قد تعود إلى وجود ضعف في 

إلى سياسات التحفيز والتشجيع في هذه الشركات ، واالفتقار 

 المناخ المالئم لهذه النخبة 

نفقات التدريب: تحسب هذه النسبة من خالل نسبة  -6

 :(7المعادلة )

 

 نسبة نفقات التدريب =

 

 

للتعرف على مدى االهتمام بتنمية وصقل مهارات العاملين 

وقد اسفر التحليل للمدة المبحوثة وكما موضح في الجدول 

( والتي 2018للنسبة كان في سنة )( ان الحد االعلى 4)

( والتي 2017( مقارنة مع سنة االساس )%3بلغت نسبتها )

( حيث نالحظ ان الشركة عينة البحث %1بلغت نسبتها )

( مقارنة 2018عملت على زيادة النسبة وتحسينها في سنة )

( ولكن النسب عاودت االنخفاض في عام 2017مع سنة )

( مما يدل %2متوسط العام )( وبلغ ال%2( اذ بلغت )2019)

 الفكريةاجمالي الموجودات 

 عدد المستقيلين من رأس المال الفكري

 اجمالي رأس المال الفكري

 نفقات التدريب

 اجمالي المصروفات الخدمية المتنوعة

 الموجودات الفكرية

 اجمالي عدد العاملين
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على ان الشركة عينة البحث ال تعير االهتمام الكبير للتدريب 

، لكونها ال ترصد مبالغ مناسبة لتدريب العاملين لديها 

وبالتالي فأن ذلك يؤدي الى تدني المهارات لعدم المواكبة 

المستمرة مع ما يستجد من مهارات وتقنيات حديثة ، ولكن 

مثل هكذا شركات قد تؤمن بالتعليم في ذات الوقت ان 

والتدريب من خالل العمل والممارسة الفعلية الكتساب 

 الخبرة .

نسبة نفقات تحفيز وتشجيع العاملين: تحسب هذه النسبة  -6

 (:8من خالل المعادلة )

 

  =    نسبة نفقات تحفيز

 العاملين وتشجعيهم  

 

 

و تستخدم هذه النسبة للتعرف على مدى االهتمام بمعنويات 

العاملين العاملين ومدى تشجيعهم وتحفيزهم إذ ان تشجيع 

عامل مهم لدى الموظف نفسه لتمسكه بوظيفته وتحسين 

دول انتاجيته ويظهر من نتائج تحليل النسبة المبينة في الج

( وقد زادت %2( ان السنة االساس قد بلغت فنها النسبة )4)

( مما يدل على ان الشركة %4( الى )2018النسبة في عام )

عملت على زيادة االهتمام بالعاملين لديها مقارنة مع سنة 

( في عام %4( كما وقد استمرت نفس النسبة البالغة )2017)

( وتشير هذه النسب %3( كما وبلغ المتوسط العام )2019)

لكن يمكن للشركة ان العاملين الى ضعف االهتمام بتشجيع 

تعبر عن نفقات التحفيز بطرق بديلة من خالل تخصيص 

مبالغ مالية تسلم الى الموظف في حال تحقيق انتاجية اعلى 

من المفروضة عليه او في حال قيام الموظف بالعمل الوقات 

تحفيزية وتشجعية  اطول حيث تعتبر هذه االساليب ايضا

.  على العمل بصورة فعالة للعاملين

 تحليل نتائج المقاييس المالية لرأس المال البشري 4)جدول )

 السنة                              

 التفاصيل

 المتوسط العام 2019 2018 2017

 % 45 % 46 % 46 % 43 نسبة رأس المال الفكري الى اجمالي العاملين

 % 35 % 31 % 34 % 40 معدل تولي الموجودات الفكرية لمناصب قيادية

 سنة 5 سنة 5 سنة 5 سنة 5 متوسط الخبرة العلمية للعاملين

 % 8 % 6 % 9 % 10 معدل دوران رأس المال الفكري

 % 2 % 2 % 3 % 1 نسبة نفقات التدريب

 % 3 % 4 % 4 % 2 نسبة نفقات تحفيز العاملين وتشجيعهم

 المصدر : باالعتماد على التقرير السنوي لشركة زين العراق في سوق العراق لالوراق المالية

 : المقاييس المالية لرأس المال الهيكلي : ثالثا

نسبة استثمار براءات االختراع: وتحسب هذه النسبة من  -1

 (:9خالل معادلة )

 

 

 =       نسبة استثمار

 براءات االختراع  

 

وذلك للتعرف على مدى توظيف المعرفة داخل اذهان 

الموارد البشرية الى واقع عملي ملموس لالستفادة منها 

( يتضح لدينا ان 5لصالح الشركة وبالرجوع الى جدول )

( وقد بدأت 2017( في سنة االساس )%21)النسبة بلغت 

( اذ 2019و  2018النسبة في تصاعد مستمر باالعوام )

( تواليا ومن خالل تحليل النسب %25( و )%23بلغت )

( يتضح ان الشركة عملت على 10الظاهرة في الجدول )

زيادة االهتمام في الطاقات البشرية الخالقة من خالل 

وعند مالحظة العاملين من قبل  االستجابة لالبتكارات المقدمة

النسب في السنة االساس والسنوات االخرى ويتضح لنا ان 

استجابة الشركة عينة البحث تعتبره جيدة بكون الشركة 

متطورة ومهتمة بأحدث التقنيات على عكس الشركات 

االخرى التي تكون بأمس الحاجة الى االختراعات من قبل 

 ء بالمستوى العام للشركةاالرتقا مواردها البشرية من اجل

 

نسبة نفقات البحث والتطوير: وتحسب هذه النسبة من  -2

 (:10خالل المعادلة )

 

 =نسبة نفقات البحث والتطوير

 

 

للتعرف على مدى االهتمام بأجراء البحوث وتطوير 

نتائج تحليل النسب للمدة  الخدمات والمنتجات ويظهر من

( ان نسبة نفقات البحث 5المذكورة المبينة في الجدول )

( من اجمالي المصروفات في عام %36والتطوير بلغت )

( كما وقد بدأت النسبة في تزايد مستمر في االعوام 2017)

( وفي عام 2018( في عام )%40التالية إذ بلغت النسبة )

يعطي انطباع مهم ان  ( وهذا%43( بلغت النسبة )2019)

الشركة مهتمة في مجال البحث والتطوير بكونه جوهر 

االبتكار والتجديد داخل كل شركة وعامل مهم في بقاء 

 السوق.الشركات بوضع المنافسة في 

نسبة نفقات حماية العالقة التجارية: تحسب هذه النسبة  - 3

 (:11من خالل المعادلة )

 

 =  نسبة نفقات حماية 

 العالقة التجارية

 

 نفقات المكافئات التشجعية للعاملين

 اجمالي النفقات االدارية

 براءات االختراع المستثمرةعدد 

 اجمالي عدد براءات االختراع

 نفقات البحث والتطوير

 اجمالي المصروفات الخدمية

 المتنوعة 

 نفقات االعالن

 النفقات التسويقيةاجمالي 
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( ان 11ويظهر من نتائج تحليل النسبة المبينة في جدول )

( وقد زادت %7( بلغت )2017النسبة في السنة االساس )

و  %8الى ) (2019و  2018هذه النسبة في االعوام )

( مما يعطي %9( تواليا وقد بلغ المتوسط العام للنسبة )12%

انطباع ان الشركة عينة البحث قليلة االنفاق على هذا الجانب 

وفي ذات الوقت يجب االشارة الى جانب مهم ان انخفاض 

النسبة اليعود الى عدم االهتمام بالعالمة التجارية وانما يعود 

جه طلبا عاليا جدا بكون ان الى ان منتجات الشركة توا

الشركة عينة البحث تعتبر من الشركات التي ينطبق عليها 

مفهوم أحتكار القلة والذي يعني ان عدد قليل من الشركات 

يتواجد في السوق ويتحكم بصورة كبيرة في االسعار حيث 

في هكذا حاالت يكون اسم الشركة وعالمتها التجارية 

ائن وال يتوفر في السوق مطبوعة وراسخة في اذهان الزب

ئن التنقل الي غيرها من بدائل اخرى تتيح الفرصة للزبا

 الشركات.

نسبة نفقات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات: تحسب  -3

 :(12هذه النسبة من خالل المعادلة )

 

  االستثمار =نسبة نفقات 

 في تكنولوجيا المعلومات 

 

تستخدم النسبة للتعرف على مدى االهتمام بحوسبة المكاتب 

في الشركة عينة البحث والعمل على ادخال التقنية المتقدمة 

الى الشركة. ويظهر من نتائج تحليل النسبة المبينة في جدول 

( %30( قد بلغت )2017االساس )( ان النسبة في السنة 5)

اي ان ثلث االنفاقات على اجمالي نفقات االثاث واالجهزة 

ينصب في شراء اجهزة تكنولوجية متطورة من شأنها تحسين 

انتاجية الشركة، ونالحظ ايضا ان النسبة تزايدت في االعوام 

( تواليا وبمتوسط %42و  %33( الى )2019و  2018)

البحث عملت على ( بمعنى ان الشركة عينة %35عام بلغ )

ترصد المبالغ الكافية لالستثمار في تحسين النسبة، اي انها 

كنولوجيا تاالهتمام بتكنولوجيا المعلومات وهذا يشير الى 

المعلوما

 لرأس المال الهيلكي تحليل نتائج المقاييس المالية 5)جدول )

 السنة                                                  

 التفاصيل

 المتوسط العام 2019 2018 2017

 %23 %25 %23 %21 نسبة االستثمارات في براءات االختراع

 %40 %43 %40 %36 نسبة نفقات البحث والتطوير

 %9 %12 %8 %7 نسبة نفقات حماية العالمة التجارية

 %35 %42 %33 %30 نسبة نفقات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 المصدر : باالعتماد على التقرير السنوي لشركة زين العراق في سوق العراق لالوراق المالية
 

 : المقاييس المالية لرأس المال الزبائني : رابعأ

نفقات االعالنات: وتحسب هذه النسبة من خالل نسبة  -1

 (:13المعادلة )

 

 =  نسبة نفقات االعالنات

 

تقيس هذه النسبة مقدار الدعم الذي تقدمة الشركة الى زبائنها 

القدامى والدائمين بغية المحافظة على العالقات الجيدة معهم 

النسبة للمدة المذكورة المبينة في ، ويتضح من نتائج تحليل 

( 2017( ان هنالك تفاوت في النسب ما بين سنة )6جدول )

( %4و  %3( حيث بلغت النسبة في هذه السنتين )2018و )

( صعود كبير في هذه النسبة 2019تواليا فيما شهدت سنة )

( نتيجة االنخفاض الكبير الحاصل في %8اذ بلغت )

خالل النسب المبينة يتضح ان المصروفات التحويلية. ومن 

الشركة عينة الدراسة قليل االهتمام في دعم واعانة الزبائن 

 واالفراد من طبقات المجتمع المختلفة.

نسبة نفقات السلع والخدمات المجانية: تحسب هذه النسبة 2-

 (:14من خالل المعادلة )

 

 =     نسبة نفقات السلع

 والخدمات المجانية  

 

( ان النسبة في سنة االساس قد بلغت 6اذ يتضح من الجدول )

( شهدت تحسن اذ زادت النسبة 2018( وفي سنة )3.4%)

( بلغت النسبة ارتفاع شديد اذ 2019)( وفي عام %5.6الى )

( ويعود السبب الى االنخفاض الحاصل في %155بلغت )

المصروفات التحويلية اذ ان الشركة خفضت من مصاريف 

( وبشكل عام يتضح ان الشركة 2019الحماية في عام )

التوفر الدعم الكافي في توفير خدمات مجانية للزبون ولكن 

 12قد يعود السبب الى عدد المشتركين الكبير والذي بلغ 

( مما يعني ان تكاليف 2019مليون مشترك في اواخر عام )

الخدمات ستكون عالية جدا فيما لو تم زيادة النسبة الى هذه 

 اي قدر.

 

 ( تحليل نتائج المقاييس المالية لرأس المال الزبائني6جدول )

 السنة                                     

 التفاصيل 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 المتوسط العام

 %25 %68 %4 %3 االعالناتنسبة نفقات 

 %54.6 %154.9 %5.6 %3.4 نسبة نفقات السلع والخدمات المجانية

المصدر : باالعتماد على التقرير السنوي لشركة زين العراق في سوق العراق لالوراق المالية

 نفقات شراء االجهزة التكنولوجية

 اجمالي نفقات االثاث واجهزة المكاتب

 نفقات االعالنات

 اجمالي المصروفات التحويلية

 نفقات السلع والخدمات المجانية

 التحويليةاجمالي المصروفات 
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 : المقاييس المالية لربحية منظمات األعمال أسخام

جملة من المقاييس المالية التي تعمل على قياس تم أعتماد 

ربحية الشركة عينة البحث اال و هي : العائد على حق الملكية 

، معدل العائد على االستثمار ، هامش صافي الربح والتي 

 سنتناولها كما يلي :

 العائد على حق الملكية: 1-

 اذ ان هذه النسبة تقوم بقياس كفاءة الشركة في توليد االرباح

حيث ان أرتفاع معدل العائد على حق الملكية يؤدي الى زيادة 

ثروة المساهمين وكذلك يظهر العائد على حقوق المساهمين 

جيدا عندما تستخدم المؤسسات صناديقها االستثمارية في 

توليد االرباح ، ويمكن احتساب هذه النسبة من خالل المعادلة 

(15: ) 

 

 العائد على حق الملكية =   

 

 

( 2017( ان سنة )7ونالحظ من النسب المذكورة في جدول )

( اي ان نسبة توزيع االرباح منخفضة %2بلغت فيها النسبة )

( اما 15%-%20عن النسبة الطبيعية والتي تتراوح بين )

( %4و  %3( فقد زادت النسبة الى )2019, 2018سنة )

زيادة بالقدر الكافي رغم وجود صافي تواليا ولكن هذا اليعتبر 

دخل جيد بالنسبة للشركة ولكن هنا يجب االشارة الى ان 

سياسات توزيع االرباح مختلفة بين الشركات إذ من الممكن 

ان الشركة عينة الدراسة تعمل على احتجاز االرباح بهدف 

االستثمار والعمل على تطوير البنى التحتية والتوسع من اجل 

بر من الزبائن وكذلك تطوير قدرات الموارد كسب عدد اك

 البشرية من خالل تدربيهم وتحفيزهم .

 العائد على االستثمار:2-

تستخدم هذه النسبة لقياس ربحية الشركة ، وتقيس االرباح 

المكتسبة لكل دينار من الموجودات وفي ذات الوقت تعكس 

كيف يمكن الدارة الشركة ان تستخدم موارد استثماراتها 

 الحقيقة بشكل جيد وكفوء في توليد االرباح.

 ( :16وتحسب من خالل المعادلة )

 

 

 العائد على االستثمار =       

 

 

( %2( ان النسبة في سنة االساس قد بلغت )7يبين الجدول )

مما اي ان هنالك انخفاض واضح في استثمار الموجودات 

ينعكس سلبا على ربحية الشركة عينة الدراسة ورغم االرتفاع 

( والتي 2019و  2018الحاصل في النسبة في االعوام )

( تواليا وبمتوسط عام قيمته %5و  %4بلغت فيها النسب )

( اال ان ذلك لم يغير الكثير من االهتمام في العوائد على 4%)

ة استثمارات استثمارات الشركة مما يشير الى ضعف انتاجي

الشركة عينة البحث لكن يجب االشارة الى عدم استقرار 

السوق والتقلبات الحاصلة في االسعار التي تسبب االنخفاض 

او االرتفاع المفاجئ في االسعار للخدمات والمنتجات التي 

 تقدمها الشركات وبالتالي تأثر على االرباح التشغيلية.

بقياس صافي الدخل  هامش صافي الدخل: يقوم هذا المؤشر3-

المتحقق لكل دينار من اجمالي االيرادات كما يقيس قدرة 

الشركة على الرقابة والسيطرة على النفقات وتخفيض 

الضرائب وذلك الن صافي الدخل يساوي اجمالي االيرادات 

مطروحا منها النفقات ، وكلما زاد الهامش دل ذلك على كفاءة 

وتقاس هذه النسبة من الشركة في خفض النفقات والضرائب، 

 (:17خالل المعادلة )

 

 هامش صافي الدخل =

 

( %3( قد بلغت )2017وتظهر النسبة في السنة االساس )

( اي ان هنالك ارتفاع في النسبة %5وان المتوسط العام )

( على %7و  %5( والتي بلغت )2019و  2018لالعوام )

هذه النسبة منخفضة رغم ارتفاعها عن سنة التوالي وتعد 

االساس اي ان هنالك ضعف في تحويل الدخل الى صافي 

ربح نتيجة االلتزامات المفروضة على الشركة محل الدراسة 

من التزامات مع الهيئة العامة لالتصاالت وكذلك التزامات 

 ايجار المباني وغيرها التي ادت الى انخفاض النسبة .

 

 السنة                               

 التفاصيل 

 المتوسط العام 2019 2018 2017

 %3 %4 %3 %2 العائد على حق الملكية

 %4 %5 %4 %2 العائد من االستثمار

 %5 %7 %5 %3 هامش صافي الدخل

 العراق في سوق العراق لالوراق المالية المصدر : باالعتماد على التقرير السنوي لشركة زين

بعد تحليل نتائج رأس المال الفكري بمكوناته الثالثة ) رأس 

المال البشري و الهيكلي و الزبائني ( و الربحية يتضح لنا أن 

الشركة عينة البحث تهتم بأغلب موجوداتها من أجل تحقيق 

و عملت على تحسين النسب في مستوى عالي من الربحية 

و هو ما يأيد الفرضية ) يمكن قياس السنوات المبحوثة 

أستثمار رأس المال الفكري بمكوناته الثالثة في ربحية 

الشركة ماليا من خالل توظيف المقاييس الماليةلرأس المال 

 الفكري و ربحية منظمات االعمال(.

  و التوصياتاالستنتاجات المبحث الرابع : 
  االستنتاجات : أوأل

تساهم الشركة عينة البحث في خلق قيمة مضافة المتأتية  -1

من قدرة الموجودات الفكرية على توليد االرباح, إذ ان 

القيمة المضافة تعني مساهمة عناصر االنتاج )العمالة ، 

االرض ، المعدات, الخ...( و التي تعتبر المكونات 

مة منتج معين االساسية لرأس المال الفكري في زيادة قي

وتعطيه ميزة تنافسية على اقرانه في السوق، إذ بلغت 

نسبة المتوسط العام للعائد على القيمة المضافة في الشركة 

 صافي الدخل

 حق الملكية

 االرباح قبل الفوائد والضرائب

 اجمالي الموجودات

 صافي الدخل

 اجمالي المبيعات
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( و هذا يشير الى امكانية جيدة لخلق %111عينة البحث )

القيمة المضافة, فيما حققت الشركة عينة البحث معدل جيد 

قيادية و هذا يعني في تولي الموجودات الفكرية لمناصب 

أن الشركة تولي رأس المال الفكري أهتمامأ مناسبأ. إذ بلغ 

( إذ يجب القول ان الشركة عينة %35المتوسط العام )

لذلك تعتبر العاملين البحث تعتبر شركة ذات عدد كبير من 

هذه النسب جيدة مقارنة مع شركات اخرى لديها عدد اقل 

 .العاملينمن 

عملية للموجودات الفكرية مرتفع في كان متوسط الخبرة ال -2

الشركة عينة البحث مما يدل على أنها تمتلك من العاملين 

ذوي الخبرة العملية المناسبة. إذ بلغ متوسط سنين الخبرة 

( سنة في الشركة عينة 5في جميع السنوات المبحوثة هو )

ذو ادوار  عاملينالدراسة وتعتبر هذه المدة كافية لتأهيل 

يتيح لهم الفرصة في المستقبل الحصول على قيادية مما 

 مناصب قيادية داخل الشركة.

كانت نسبة نفقات تشجيع العاملين و تحفيزهم منخفضة  -3

في الشركة موضوع البحث مما يشير الى ضعف سياسة 

( وتشير هذه %3التحفيز لديها ، وبلغ المتوسط العام )

لكن يمكن العاملين النسب الى ضعف االهتمام بتشجيع 

للشركة ان تعبر عن نفقات التحفيز بطرق بديلة من خالل 

تخصيص مبالغ مالية تسلم الى الموظف في حال تحقيق 

انتاجية اعلى من المطلوبة منه او في حال قيام الموظف 

بالعمل الوقات اطول إذ تعتبر هذه االساليب ايضا تحفيزية 

ل هكذا على العمل بصورة فعالة في مث للعاملينوتشجعية 

 .العاملينشركات ذات عدد كببير من 

وفق أجراء التحليل المالي يتضح ان العائد على  -4

يعتبر غير كافي لتحقيق صافي ربح بعد الموجودات 

%( وهذا يشير الى 4الضريبة إذ بلغ المتوسط العام )

ضعف انتاجية استثمارات الشركة عينة البحث وعدم 

رية والتشغيلية الناجم كفاءة سياسات ادارة الشركة االستثما

عن ضعف االستثمار في الموجودات الفكرية التي 

بمقدورها رفع مستوى كفاءة السياسات االستثمارية 

 والتشغيلية.

العاملين بعد تحديد نسبة رأس المال الفكري الى أجمالي  -5

في الشركة المبحوثة أتضح أن الشركة تعمل على زيادة 

( و 45متوسط العام )%عدد الموظفيين الكفوئين إذ بلغ ال

قد عملت الشركة على تطويرهم خالل السنين التي تمت 

لديها العاملين مناقشتها من أجل الخروج بنتيجة أن أغلب 

هم من أصحاب الخبرة و الكفاءة لتكون على قدر عالي 

 من المنافسة في السوق.

كانت نسبة نفقات البحث و التطوير منخفضة و هذا  -6

لشركة قليلة االهتمام في مجال يعطي انطباع مهم ان ا

البحث والتطوير بكونه جوهر االبتكار والتجديد داخل كل 

شركة وعامل مهم في بقاء الشركات بوضع المنافسة في 

السوق, كما و تهتم الشركة عينة البحث في االبتكار و 

قية و +براءات االختراع مما يدل أنها تحقق مقدرة حقي

التجديد لمنتجاتها و يعود السبب جوهرية في االبتكار و 

الى الموجودات الفكرية الخالقة و التي تكون قادرة على 

 تقديم أفكار حيوية قادرة على االرتقاء بمستوى الشركة.

كانت نسبة نفقات التدريب و التأهيل منخفضة في الشركة  -7

عينة البحث ، مما يدل على أن الشركة ال تعيير التدريب 

لكونها ال ترصد المبالغ المناسبة  االهتمام المناسب ،

لتدريب العاملين لديها ، ولكن في ذات الوقت ان مثل هكذا 

شركات قد تؤمن بالتعليم والتدريب من خالل العمل 

 والممارسة الفعلية الكتساب الخبرة .

فيما يخص نفقات حماية العالقة التجارية فأن الشركة  -8

و لكن في ذات  عينة البحث قليلة االنفاق على هذا الجانب

الوقت يجب االشارة الى جانب مهم ان انخفاض النسبة 

اليعود الى عدم االهتمام بالعالمة التجارية وانما يعود الى 

ان منتجات الشركة تواجه طلبا عاليا جدا بكون ان الشركة 

عينة البحث تعتبر من الشركات التي ينطبق عليها مفهوم 

يل من الشركات أحتكار القلة والذي يعني ان عدد قل

يتواجد في السوق ويتحكم بصورة كبيرة في االسعار إذ 

في مثل هكذا حاالت يكون اسم الشركة وعالمتها التجارية 

مطبوعة وراسخة في اذهان الزبائن وال يتوفر في السوق 

بدائل اخرى تتيح الفرصة للزبائن التنقل الي غيرها من 

 الشركات.

 ثانيأ : التوصيات

ادراك منظمات االعمال بأهمية  ميةيوصي البحث بأه -1

رأس المال الفكري و العمل على تطويره و المحافظة 

من خالل اجراء ح مستوى عالي من االرباعليه لتحقيق 

وسائل تحفيزية و العمل على أعطاء الموظف أهمية 

كبيرة في تلبية أحتياجاته و النظر المستمر في مستوى 

 الدخل لدى الموظف.

برأس المال البشري و االستثمار فيه النه زيادة االهتمام  -2

سين أدا المؤسسات و تحقيق الركيزة االساسية لتح

, إذ أن الموظف الذي يشعر بالرضى في عمله التفوق

سيرفع من كفائته و أنتاجيته و بالتالي فأن العمل سيتم 

 بأفضل صورة و من تذمر من قبل الموظف.

س المال أعطاء قيمة كبيرة لرأ يوصي البحث بأهمية -3

 البشري من خالل التدريب و التعليم المستمر.

حث الشركة عينة البحث على تبني سياسات استثمارية  -4

موسعة من اجل خلق عوائد على موجوداتها لتحقيق 

صافي ارباح بعد الضريبة مما يعطي قوة وقيمة اكبر 

للشركة إذ أن من أهم السياسات االستثمارية هو 

شرية واالستماع لالفكار االستثمار في الموارد الب

 الخالقة لديهم.

تبني سياسات المحافظة على الموارد البشرية داخل  -5

لشركات العاملين الشركة والحد من ظاهرة انتقال 

اخرى منافسة ، إذ أن االحتفاظ بالموجودات الفكرية 

يعزز مكانة الشركة ويكسبها صورة ايجابية وبالتالي 

سب رضا الزبون ينعكس هذا االمرعلى االنتاجية وك

 وهو الهدف االسمى للشركة.

في العاملين تبني مستوى عالي في تدريب وتأهيل  -6

الشركة كأنشاء دورات تدربية على نطاق واسع لجميع 

المستويات االدارية المختلفة بهدف رفع االداء وغرس 

 .العاملينمشاعر الثقة بالنفس واالعتمادية بين 

و المرتبات  حث الشركة على زيادة مستوى االجور -7

, إذ أن منح الموظف مرتبأ جيدأ له تأثير أيجابي للعاملين

على الصحة النفسية و العقلية بتأثير مشابه لتأثير 

االدوية المضادة لألكتئاب أو يفوقها و بالتالي سيتم 

االستفادة من الحالية االيجابية للموظف في تعظيم 
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خبرات أنتاجيته و أعطاء أفضل ما لديه من قدرات و 

 لصالح الشركة.
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 المستخلص
ً في  تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق دفع عملية اآلنتاج وتحقيق اآلستقرار والنمو  إن للموارد الناضبة  دوراُ مهما

ر والتنمية اآلقتصادية في كل من الميادين اآلقتصادية  واآلجتماعية، إال انها تؤثر بنسب متفاوتة في البيئة، إذ إنها تمثل الخطر األكب

حيطها، والسيما منها البترول والفحم، هذا ماجعل ضرورة البحث عن مصادر وموارد بديلة لتحقيق التنمية في تلويث البيئة وم

المستدامة، الشغل الشاغل للعديد من الدول  المعتمدة على مورد واحد، وخير مثال على ذلك العراق والجزائر، والتي تمثل الموارد 

وتأتي أهمية هذا البحث من خالل دراسة ان الموارد ن تصدير المحروقات، % من مداخيلها الناجمة ع98الناضبة ما يقارب 

الطبيعية الناضبة لما لها من دور كبير ومتميز في النمو االقتصادي وبالتالي على التنمية االقتصادية المستدامة، وذلك عن طريق 

تفادة األجيال الحالية منها وضمان مستقبل األجيال استغالل هذه الموارد واستثمار عوائدها عن طريق دعم القطاعات االنتاجية الس

الالحقة، وقد أنطلق البحث من  مشكلة مفادها، هل باإلمكان االعتماد على الموارد الناضبة في تحقيق التنمية المستدامة، وهل توجد 

تحليل وقياس العالقة بين الموارد  عالقة بين حجم تلك الموارد ودرجة تحقيق التنمية المستدامة كما أن  هدف هذا البحث ينطلق من 

الناضبة ومؤشرات التنمية المستدامة وبالتالي تقديم الحلول المقترحة لمعالجة الخلل بين تلك المتغيرات في االقتصاد العراقي، فضال 

كل االقتصاد عن تقديم مقترحات أو توصيات في سبيل تذليل العقبات التي تعترض طريق عملية التنمية المستدامة ومعالجة مشا

كما أنه ينطلق من فرضية تنص على أنه  اليمكن االعتماد على إيرادات الموارد الناضبة في تحقيق ومنها االقتصاد العراقي، 

التنمية المستدامة في االقتصاد العراقي إال بتوفر مجموعة كبيرة من الشروط واالصالحات االقتصادية والمؤسساتية والمجتمعية، 

يد مشكلة الدراسة وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لها، وقد  اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والقياسي للتوصل الى تحد

، فضالً عن تحليل العالقة القياسية لبيان اثر إيرادات الموارد الناضبة في مؤشرات التنمية المستدامة، واستخدام مختلف البيانات 

إّن االستغالل العقالني للموارد القابلة للنضوب  وقد توصلت الدراسة الىنتائج الدراسة )البحث(. والمعلومات الالزمة للتوصل الى 

وإدارتها في خدمة التنمية من أهم المعاير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بحماية الغالف الجوي من مصادر 

قتصادية واالجتماعية السيما في قطا  النقل والصناعة، نتج عن االرتباط التلوث الناجمة عن إستخدام الطاقة في األنشطة اال

والعالقة الوثيقة بين البيئة والتنمية ظهور التنمية المستدامة، التي تهدف إلى االهتمام بالعالقة المتبادلة ما بين االنسان ومحيطه 

ن ضرورة تلبية حاجات األجيال الحاضرة من دون المساس الطبيعي، وبين المجتمع وتنميته وتتمحور سياسة التنمية المستدامة م

بقدرة األجيال المقبلة على تلبية حاجاتها، وذلك يكون مرتبط بالحاجات الرئيسة من فئات المجتمع الفقيرة والقيود والمعوقات التي 

زيادة حدة التلوث وتأثيرها على تعترضها، كما إّن التنمية غير المتوازنة قد أدت إلى ظهور مشاكل بيئية في مجاالت مختلفة ك

 نوعية الحياة، واالستغالل غير العقالني للموارد الطبيعية بما فيها الموارد القابلة للنضوب.

 

 الموارد الناضبة , تنمية مستدامه , اقتصاد عراقي , ايرادات تناقص الغلة , مؤشرات تنمية مستدامة: الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
Depleted resources have an important role in achieving sustainable development, by pushing the 

production process and achieving stability, growth and economic development in both the economic 

and social fields, but they affect the environment in varying proportions, as they represent the 

greatest danger in polluting the environment and its surroundings, especially oil and coal. This is 

what made the need to search for alternative sources and resources to achieve sustainable 

development, the preoccupation of many countries that depend on one resource, and the best 

example of this is Iraq and Algeria,Which depleted resources represent approximately 98%  of its 
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income resulting from the export of hydrocarbons, and the importance of this research comes from 

studying that depleted natural resources because of their great and distinguished role in economic 

growth and thus on sustainable economic development, by exploiting these resources and investing 

their returns through The way to support the productive sectors for the current generations to benefit 

from and to ensure the future of subsequent generations. The research started from a problem that 

is, is it possible to rely on depleted resources in achieving sustainable development,Is there a 

relationship between the size of those resources and the degree of achieving sustainable 

development, and the goal of this research stems from analyzing and measuring the relationship 

between depleted resources and indicators of sustainable development, and thus providing proposed 

solutions to address the imbalance between these variables in the Iraqi economy, as well as 

providing suggestions or recommendations in order to overcome obstacles that obstruct the process 

of sustainable development and address the problems of the economy, including the Iraqi economy 

It also stems from the premise that it is not possible to rely on the revenues of depleted resources in 

achieving sustainable development in the Iraqi economy unless a large set of conditions and 

economic, institutional and societal reforms are available, in order to arrive at identifying the 

problem of the study, analyzing it and developing appropriate solutions to it. And standard, as well 

as analyzing the standard relationship to show the impact of depleted resources revenues on 

sustainable development indicators, and the use of various data and information necessary to reach 

the results of the study (research)The study concluded that the rational exploitation and 

management of  delectable resources in the service of development is one of the most important 

criteria associated with achieving sustainable development, especially with regard to  protecting the 

atmosphere from sources of pollution resulting from the use of energy in economic and social 

activities, especially in the transport and industry sector. The environment and development the 

emergence of sustainable development, which aims to pay attention to the interrelationship between 

man and his natural surroundings, and between society and its development. and limitations and 

obstacles encountered Unbalanced development has also led to the emergence of environmental 

problems in various fields, such as the increase in pollution and its impact on the quality of life, and 

the irrational exploitation of natural resources, including those that are depletable.  

 

Keywords: Depleted resources, sustainable development, Iraq economy, Revenue decreasing 

yield, indicators of sustainable development.   
 

 المقدمة
بها كثير من االقتصاديين تعد دراسة اقتصاديات الموارد الناضبة )غير المتجددة ( من أهم الموضوعات التي اهتم 

ووضعها ضمن األولويات الرئيسة، إذ ثبتت الدراسات والبحوث التطبيقية الحديثة إن الوفرة في الموارد الطبيعية غير كافية لتحقيق 

ول التي التطور في النمو االقتصادي وبالتالي في التنمية االقتصادية المستدامة، بل على العكس اصبح اقتصادها أسوء بكثير من الد

ليس لها موارد طبيعية استراتيجية، وان النظرية االقتصادية تفسر لنا ان سبب المشكلة هو عدم تخصيص هذه الموارد تخصيصاً 

(، بمعنى أن أي زيادة مع عائدات Resource Curseأمثل وتحول هذه النعمة اإللهية الى نقمة او ما يسمى بنظرية لعنة الموارد )

هذه الموارد الطبيعية يكون هناك تباطؤ في النمو االقتصادي وبالتالي تأثيره السلبي على التنمية المستدامة مما يسبب التراجع في 

 القطاعات اإلنتاجية غير االستخراجية. 

 Importance Studyاوالً: أهمية البحث 

تأتي أهمية البحث من خالل دراسة ان الموارد الطبيعية الناضبة لها دور كبير ومتميز في النمو االقتصادي وبالتالي على 

التنمية االقتصادية المستدامة، وذلك عن طريق استغالل هذه الموارد واستثمار عوائدها عن طريق دعم القطاعات االنتاجية الستفادة 

 ن مستقبل األجيال الالحقة األجيال الحالية منها وضما

 Study Problemثانياً: مشكلة الدراسة  

تنطلق الدراسة من المشكلة اآلتية: هل باإلمكان االعتماد على الموارد الناضبة في تحقيق التنمية المستدامة وهل توجد 

 عالقة بين حجم تلك الموارد ودرجة تحقيق التنمية المستدامة .

 Study Objectiveثالثاً: هدف الدراسة 

 يهدف البحث إلى اآلتي: 

تحليل وقياس العالقة بين الموارد الناضبة ومؤشرات التنمية المستدامة وبالتالي تقديم الحلول المقترحة لمعالجة الخلل بين تلك  .1

 المتغيرات في االقتصاد العراقي.
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تقديم مقترحات أو توصيات في سبيل تذليل العقبات التي تعترض طريق عملية التنمية المستدامة ومعالجة مشاكل االقتصاد  .2

 ومنها االقتصاد العراقي. 

 

 Study Assumptionرابعاً: فرضية الدراسة 

 ينطلق البحث من الفرضيات اآلتية:

ال يمكن االعتماد على إيرادات الموارد الناضبة في تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد العراقي إال بتوفر مجموعة كبيرة من 

 الشروط واالصالحات االقتصادية والمؤسساتية والمجتمعية. 

 Study Approachخامساً: منهجية الدراسة 

لحلول المناسبة لها اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، للتوصل الى تحديد مشكلة الدراسة وتحليلها ووضع ا

فضالً عن تحليل العالقة القياسية لبيان اثر إيرادات الموارد الناضبة في مؤشرات التنمية المستدامة، واستخدام مختلف البيانات 

 والمعلومات الالزمة للتوصل الى نتائج الدراسة )البحث(. 

 Study Structureسادساً: هيكلية الدراسة 

لغرض تحقيق هدف البحث تضمنت الدراسة ثالثة مباحث رئيسة سبقتها المقدمة وختمت باالستنتاجات والتوصيات 

 والمصادر: 

المبحث الثاني: فقد تناول واقع مؤشرات التنمية المستدامة ، أما األول فقد تناول الموارد الناضبة في االقتصاد العراقيأما المبحث 

أثر الموارد الناضبة على بعض  مؤشرات التنمية المستدامة في االقتصاد العراقي،أما المبحث الثالث فقد تناول   في العراق

 .مؤشرات التنمية المستدامة في العراق

 Study Limitationsسابعاً: الحدود المكانية والزمانية للدراسة 

 األثر بين الموارد الطبيعية الناضبة والتنمية المستدامة في العراق. الحدود المكانية: تناول البحث دراسة وتحليل مسار العالقة و .1

 (. 2018 -2004الحدود الزمانية: دراسة مؤشرات التنمية المستدامة للمدة الزمنية ) .2

 

المبحث االول/ واقع الموارد الناضبة في االقتصاد 

 العراقي خالل مدة الدراسة
 واقع الموارد الناضبة في االقتصاد العراقي:اوالً: 

يُعدّ قطا  التعدين الخيار والرهان المستقبلي للتنمية 

االقتصادية في العراق , وينبغي االهتمام الكبير بهذا القطا  

المهم بشكل أمثل كأحد مصادر الدخل الوطني إلى جانب 

النفط والمصادر األخرى المهمشة والمهملة كالصناعة 

ة والسياحة وغيرها , نظرا لما يحتويه القطا  والزراع

 التعديني من فرص استثمارية متعددة .

وللثروة المعدنية اهمية اقتصادية كبيرة للعديد من الدول فقد 

كان تطوير الثروات المعدنية هو األساس الذي استند عليه 

االقتصاد في جميع الدول , كما ان هناك العديد من الدول 

مشكلة البطالة من خالل استخراج المعادن استطاعت من حل 

, اضافة إلى ان الثروات المعدنية تعد اساسا لبناء االقتصاد 

الوطني في العديد من دول العالم . كما ان الثروة المعدنية 

تعد الشريان المغذي لجميع انوا  الصناعات. إلى جانب أن 

الت الثروة المعدنية تقوم بتعزيز الدخل القومي بمختلف العم

الصعبة. وتتمثل اهمية الثروة المعدنية أيضا في إستخدام 

المعادن  في مجموعة كبيرة ومتنوعة من األغراض إما 

مباشرة أو بعد معالجتها باستخدام طرق المعالجة المتعددة 

وتحويلها إلى منتجات مفيدة أخرى كصناعة المواد 

 الكيمياوية ومواد البناء واألسمدة وغيرها .

راق يعتمد على النفط بصورة رئيسية بسبب ان العكما 

أمتالكه احتياطي نفطي كبير ،فأصبح النفط هو المحرك 

ً ومالياً.  ً وتجاريا األساسي ألغلب نشاطاته االقتصادية إنتاجيا

ونظراً إلختالف الموارد الطبيعية والبشرية واألنظمة 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية من بلد آلخر ومن وقت 

فإن لكل بلد خصائص معينة يتصف بها، والعراق أحد آلخر، 

تلك البلدان حيث يتصف بمجموعة خصائص على مستوى 

الموارد واألنظمة يمكن إجمالها باآلتي
(

 2016ناصر،

 :113،ص
)

 

من حيث المــوارد الطبيعيــة، يحظــى العراق بالموقع  -1

 الجغرافي الرابط بين الشرق والغرب، ويتميز

األرض وجودتها التي تتيح تنو  النشاطات بتنو  إشكال 

المختلفة، ويمتلك الكثير من الموارد، كالنفط والفوسفات 

( بليون طن ثاني أكبر في احتياطي بعد المغرب( 10)

مليون طن صاحب االحتياطي األول  600والكبريت)

 وغيرها.  عالمياً(

 38الموارد البشرية، بلغ عدد سكان العراق أكثر من  -2

، وتشكل فئة الشباب نسبة كبيرة منه، 2018نسمة عام مليون 

مما يعني إن العراق يتمتع بقوة عاملة جيدة تمثل حجر 

األساس في البناء والتقدم لو تم استثمارها وتوظيفها باالتجاه 

 الصحيح.

يمكن تناول دور النفط في االقتصاد العراقي من جانبين 

ث االحتياطي األول ذاتي يختص بذات القطا  النفطي من حي

واإلنتاج، والثاني اقتصادي يتعلق بمساهمة النفط في 

اإليرادات العامة والصادرات السلعية والناتج المحلي 

 اإلجمالي، وكما يلي:

على مستوى االحتياطي، فالعراق يمتلك احتياطي نفطي 

، جعله يحتل 2018مليار برميل عام  147هائل يُقدر بـ 

كل من فنزويال والسعودية وكندا  المرتبة الخامسة عالمياً بعد

ً من  ً إنه كان يحتل المرتبة الثانية لمدة عاما وإيران، علما

حسب بيانات أوبك، ولكن سبب التراجع هو  1986-2008

استمرار البلدان النفطية في عمليات االستكشاف والتنقيب 

عن النفط في الوقت الذي توقف العراق لمدة طويلة في هذا 

تتعلق بغياب كفاءة النظام االقتصادي المضمار ألسباب 

والسياسي واالجتماعي. ومن الجدير بالذكر ان مسألة 

التوقعات، حيث تشير الكثير من البحوث ذات العالقة ، إلى 

إن العراق لديه احتياطيات نفطية محتملة تصل إلى أكثر من 
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مليار برميل، وهذا الرقم المرعب إذا ما تحقق وتم  500

بشكل فعلي، سيضع العراق على رأس قائمة  تأكيد مستقبالً 

 الدولة ذات االحتياطيات الهائلة.

وأخيراً، فيما يخص الناتج المحلي اإلجمالي، فعند النظر 

للتقارير واإلحصاءات االقتصادية، نجد إن النفط 

% من الناتج المحلي اإلجمالي بشكل عام، 63.7يشكل

ص في % من القطاعات اإلنتاجية بشكل خا91.85ويشكل 

.وتجدر اإلشارة إلى، إن األنشطة اإلنتاجية تمثل 2018  عام

حجر األساس بالنسبة لألنشطة األخرى كالتوزيعية 

لم  -كالتوزيعية مثالً -والخدمية، بمعنى إن األنشطة األخرى

تحصل لوال وجود األنشطة اإلنتاجية، وإن هيمنة النفط على 

نفط، وهذا هو هذه األخيرة يعني ارتباط األنشطة األخرى بال

الخطر الرئيس الن كل ما يتعرض له النفط ستتعرض له تلك 

األنشطة بحكم االرتباط السلبي ال االيجابي المتمثل في دعم 

األنشطة اإلنتاجية، لخلق قاعدة إنتاجية متينة، ومن ثم 

األنشطة األخرى. إن هذه النسب ، نسبة النفط في الناتج 

ية العامة، تعطي الصورة المحلي اإلجمالي والتجارة والمال

الحقيقية لمدى هيمنة النفط على االقتصاد العراقي وأصبح 

هو المحرك الرئيس له، وال ضير من مساهمة النفط في 

االقتصاد، الن هناك تجارب تُثبت انتعاش االقتصاد بمساهمة 

النفط كالتجربة النرويجية، ولكن المشكلة في هيمنته على 

ة ، التي تسببت في خلق الكثير االقتصاد بسبب سوء األنظم

 من المشاكل كالبطالة والفقر وسوء التعليم

ولالطال  عن الطبيعة الريعية وتفشي األمراض وغيرها.

لالقتصاد العراقي يتم ذلك من خالل تناول نسبة االيراد 

النفطي   وايرادات الغاز الطبيعي والمواد الناظبة من اجمالي 

جمالي خالل مدة الدراسة وكما االيرادات والناتج المحلي اال

 (1مبين بالجدول )
 

 2018-2004( مساهمة اإليرادات النفطية والغاز الطبيعي والمواد الناظية في الناتج المحلي اإلجمالي للمدة 1الجدول )

 الموارد الناضبة الطبيعيايراد الغاز  االيراد النفطي اجمالي الناتج المحلي بالدوالر السنوات

2004 99756572239.9948 ٦٣,٩٩٣,٨٤١,٠٩١ ٦٩٨,٢٩٦,٠٠٥ ٤٧١٩٨١١٠٣٧٧ 

2005 104146477324.797 ٦٦,٥٩١,٢٥٧,٦٠١ ١,١٤٥,٦١١,٢٥٠ ٥٨٦٣٨٤٦١٥٣٨ 

2006 114725883865.126 ٧٠,٩٢٣,٥٤١,٤٠٥ ١,٢٦١,٩٨٤,٧٢٢ ٦١٣٢٨٣٣٥٩٩٠ 

2007 116306345516.024 ٦١,٧٠٠,٥١٦,٢٩٦ ٣,٦٠٥,٤٩٦,٧١٠ ٦٣٩٢٤٠١١٤٩١ 

2008 125876156193.636 ٦٦,٣٦١,٩٠٩,٥٤٥ ٤,٤٠٥,٦٦٥,٤٦٦ ٦٥٥٤١٠٣٨١٤٢ 

2009 130129887999.988 ٤٧,٧٤٤,٦٥٥,٩٠٧ ٥,٤٦٥,٤٥٥,٢٩٥ ٦٥٩٠٨٧٥٥٣٨٢ 

2010 138461538461.538 ٥٩,٠٥٣,٨٤٦,١٥٣ ٤,٠١٥,٣٨٤,٦١٥ ٦٦١٣٤٩١٥٢٩٤ 

2011 148910498585.205 ٨٢,٦٧٦,٩٢٩,١٣١ ٤,٤٦٧,٣١٤,٩٥٧ ٦٦٤٦٦٢٨١٨٢٨ 

2012 169663306241.921 ٧٧,٥٥٣,٠٩٧,٢٨٣ ٤,٧٥٠,٥٧٢,٥٧٤ ٧٠٧٨٥٨٧٠٣٤٤ 

2013 182557717516.307 ٨٣,٤٤٧,١٣٢,٦٧٦ ٥,٤٧٦,٧٣١,٥٢٥ ٧٥٦٩١٢٠٦٤٣٠ 

2014 183835621538.911 ٨٤,٠٣١,٢٦٢,٦٠٥ ٥,٥١٥,٠٦٨,٦٤٦ ٧٨٥٥٨٧٩١١٤٩ 

2015 188390451687.43 ٦٥,٩٩٣,١٧٥,٢٢٦ ٧,٥٣٥,٦١٨,٠٦٧ ٨٢١٦٧٩٣٩٢١٢ 

2016 217049278944.965 ٦٦,٥٢٥,٦٠٣,٩٩٦ ٣,٩٠٦,٨٨٧,٠٢١ ٨٢٨٨١٢٠٣٧٥٢ 

2017 210441868664.725 ٧٨,٩٦٠,٨٩٧,٠٣١ ٣,٨٠٩,٤٢٤,١٣٩ ٨٣٤٧٩٧٥٥٧٤٠ 

2018 219703225580.148 ٩٦,١٧١,٩٣٣,٩٧٩ ٦,٣١٣,٢٥٦,٠٥٩ ٩٥٥١٩٥٦٤١٨٦ 

 https://data.albankaldawli.org/country/DZالمصدر: اعداد الباحث باعتماد :البنك الدولي:             

 
 Excelمخرجات برنامج : المصدر

0

1E+11

2E+11

3E+11

4E+11

5E+11

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

مساهمة االيرادات النفطية والغاز والمواد الناضبة في الناتج المحلي ( 1)الشكل 
 2018-2004االجمالي  للمدة 

 الموارد الناضبة ايراد الغاز الطبيعي االيراد النفطي اجمالي الناتج المحلي بالدوالر

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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التي حققها العراق من ( نلحظ أن  االيرادات 1من  الجدول )

اذ يتبين ان هناك  2018-2004ايرادات النفط للفترة من 

تفاوت واضح في نسب مساهمة ايرادات النفط من اجمالي 

اعلى نسبة وكانت  2004الناتج المحلي اذ بلغت عام 

اذ بلغت  2016( بينما كانت اقل النسب في عام 64.08)%

رغم تفاوتها أن %( اذ تعكس النتائج اعاله 30.47النسبة )

هناك تراجع  في السنوات االخيرة في مقدار مساهمة 

 ايرادات النفط من الناتج المحلي االجمالي.

اذ  2018-2004أما االيرادات من  الغاز الطبيعي للمدّة من 

يتبين أن هناك تفات واضح في نسب مساهمة ايرادات الغاز 

أعلى  2015الطبيعي من اجمالي الناتج المحلي اذ بلغت عام 

 2004( بينما كانت أقل النسب في عام 40نسبة وكانت )%

%( اذ تعكس النتائج اعاله رغم 0,07اذ بلغت النسبة )

تفاوتها مقدار مساهمة ضئيل يدل على ضعف استثمارها 

الغاز الطبيعي  ليشكل نسبة جيده من اجمالي االيرادات من 

 الناتج المحلي االجمالي.

تها الموارد الناضبة العراقية كنسبة أما  االيرادات التي حقق

 2018-2004مئوية من الناتج المحلي االجمالي للفترة من 

اذ يتبين ان هناك تفات واضح في نسب مساهمة ايرادات 

الموارد الناضبة من اجمالي الناتج المحلي اذ بلغت عام 

( بينما كانت أقل النسب 64.15أعلى نسبة وكانت )% 2004

( اذ تعكس النتائج 30.65غت النسبة )%اذ بل 2016في عام 

أعاله رغم تفاوتها مقدار مساهمة ضئيل يدل على مساهمة 

منخفضة للموارد الناضبة من اجمالي االيرادات من الناتج 

المحلي اإلجمالي، اال ان السنوات االربع االخيرة من عام 

كانت االقل إنخفاضا مما يعكس توجه  2018حتى  2015

فادة من الجوانب االقتصادية االخرى في الدولة نحو االست

 تحقيق ايراداتها الضرورية.

 

المبحث الثاني: واقع مؤشرات التنمية المستدامة 

 في العراق
هناك عدد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي تعنى 

بقياس التنمية المستديمة ومن أهم هذه المؤشرات هي وكما 

 يأتي  :ـ

 تصادية : أوالً:ـ المؤشرات االق
 : مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي-1

( نالحظ ان مؤشر نصيب الفرد من 2من خالل جدول )

 2004الناتج المحلي اإلجمالي في تطور مستمر منذ عام 

دوالر سنة  3675.7، حيث إرتفع من  2013حتى عام 

ثم بدأ باالنخفاض  2013دوالر سنة 5151.5 إلى  2004

والتذبذب  بسبب ما مر بالعراق من أحداث الحرب على 

العصابات اإلرهابية باإلضافة الى انخفاض أسعار النفط  

 2016وقد أخذ بالتعافي ليسجل أعلى مستوى له خالل عام  

دوالر، بينما كان أقل مستوى تم تسجيله في  6001.0أذ بلغ 

 .2004عام  

 
(  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي   والميزان التجاري ونسبة الدين من الناتج المحلي اإلجمالي ومدالت 2الجدول ) 

 ( الوحدة: الف دوالر2019-2004التضخم خالل المدة )

 السنة
اجمالي الناتج المحلي 

 بالدوالر

معدل نمو الناتج 

 المحلي اإلجمالي 

نصيب الفرد 

 GDPمن 

الميزان 

 التجاري

نسبة الدين 

 GDPمن 

معدل 

 التضخم 

2004 99756572239.9948   3675.7 2.82- 12.68 16.72 

2005 104146477324.797 4.40 3724.4 3.52- 48.55 32.31 

2006 114725883865.126 10.16 3982.1 8.09 14.43 18.01 

2007 116306345516.024 1.38 3918.4 15.73 10.73 15.02 

2008 125876156193.636 8.23 4116.6 25.8 7.32 30.18 

2009 130129887999.988 3.38 4131.6 126000000 2.43 19.52- 

2010 138461538461.538 6.40 4268.5 7.39 1.56 16.54 

2011 148910498585.205 7.55 4458.1 30.95 1.03 24.55 

2012 169663306241.921 13.94 4933.2 33.46 0.59 2.73 

2013 182557717516.307 7.60 5151.5 8.6 0.66 0.11 

2014 183835621538.911 0.70 5106.0 10.3 0.59 0.70- 

2015 188390451687.43 2.48 5100.8 10.79- 0.84 26.10- 

2016 217049278944.965 15.21 6001.0 13.67- 1.32 13.40- 

2017 210441868664.725 -2.49 5698.4 4.54 1.5 14.62 

2018 219703225580.148 -0.56 5519.9 18 1.03 15.36 

  https://data.albankaldawli.org/country/DZالمصدر: اعداد الباحث باعتماد:البنك الدولي : 

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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( 2من الجدول ) : معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي2- 

معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي للمدّة المدروسة 

(2004-2018)  

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن معدالت نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي شهدت تذبذبا واضحا في نسب النمو إذ كانت أعلى 

%  15.21اذ بلغت نسبة النمو  2016نسبة حققتها في عام 

التي تعُدّ أكبر نسبة وقد يعود سبب ذلك أرتفا  أسعار النفط 

،  بينما أقل نسبة نمو تحققت 2015بعد االنخفاض الكبير عام 

%  وقد 0.56-إذ بلغت نسبتها بالسالب   2018هي في عام 

يعد السبب تأثراً بالصدمة الخارجية المتمثلة في إنخفاض 

لقطاعات سعر البترول باإلضافة الى تراجع بعض ا

 االقتصادية . 

  : مؤشر الميزان التجاري3- 

يوضح الميزان التجاري للسلع والخدمات درجة االنفتاح 

اإلقتصادي للدولة على العالم الخارجي، ومستوى عالقتهما 

التجارية مع بلدان العالم المختلفة، ومن خالل الجدول التالي 

ة سنوضح معطيات إحصائية للميزان التجاري خالل المدّ 

2000-2018 . 

( أعاله  نالحظ أن الميزان التجاري قد بدأ 2ومن الجدول )

ثم حقق إرتفاعا  2005و2004باالتجاه السالب لالعوام 

ثم إستمر إلى عام  8,09ما مقداره  2008موجبا بلغ عام 

ثم انخفض ليكون أقل  25,80الذي حقق فيه مقدارا  2008

ثم عاود اإلرتفا   مليون دوالر 126من مليار دوالر بمبلبغ 

ثم بدأ اإلنخفاض حتى وصل  33.46ليبلغ  2012حتى عام 

ثم إرتفع إرتفاعا بسيطا قياسا  -13,67 2016سالبا عام 

كان سالبا  2019وعام  2018بسنوات سابقة ثم إنخفض عام 

وقد سجل ذلك عجزاَ في الميزان التجاري   -2,91اذ بلغ 

ب ذلك راجع إلى واضحا خالل السنوات الخمس االخيرة وسب

هشاشة اإليرادات الخارجية إزاء إنخفاض أسعار البترول 

وأمام الضعف الهيكلي في إيرادات الصادرات خارج قطا  

 المحروقات. 

: هو عبارة عن  نسبة الديون من الناتج المحلي اإلجمالي -4

نسبة الدين الخارجي الكلي إلى الناتج القومي اإلجمالي، ومن 

ي الذي سيوضح نسبة الدين العام الخارجي خالل الجدول اآلت

 2018-2004ونسبة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي من 

 . 

( أعاله أن نسبة إجمالي الدين 2نالحظ من خالل الجدول )

العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي كانت في نزول 

ثم إرتفع بنسبة بسيطة  2015وحتى عام  2004منذ عام 

اذ  2005و إذ كانت أعلى نسبة عام 2017و 2016لألعوام 

 0.59إذ بلغت  2014و 2012وأقل نسبة عام  48,55بلغت 

وسبب ذلك راجع إلى تولي الحكومة في معالجة الديون 

واللجوء المعتبر لموارد صندوق ضبط اإليرادات، إرتفا  

قروض المصارف للدولة عن طريق عملية اإلكتتاب في 

 القرض الوطني . 

يقصد به معدل الزيادة السنوية في الرقم  دل التضخم :مع -5

القياسي العام ألسعار المستهلك من السلع والخدمات، ويعد 

أحد أهم مؤشرات قياس أداء اإلقتصاد الكلي واآلستقرار 

االقتصادي ،وكما أنه أحد المؤشرات التي تتم متابعتها 

سياسة بواسطة السياسة النقدية .وعليه يبقى الهدف االساس لل

النقدية هو إستقرار االسعار ومراقبة وتيرة التضخم وكما 

 . 2018-2004( خالل المدّة 2مبية بالجدول )

 

 ثانياً : المؤشرات اإلجتماعية :

     مؤشر االنفاق على التعليم: -1

يعد التعليم من أهم الركائز لبناء مجتمع المعرفة،           

فهو الوسيلة المستخدمة لمواجهة الفقر والجهل والحد من 

األزمات ويعد وسيلة لسيادة اإلستقرار، فهو يؤمن العيش 

الكريم، ويمنح الفرد القدرة على إيجاد الحلول لمعالجة 

التنمية  المشاكل التي تواجهه.  فهو يعد عنصر أساس في

البشرية واإلقتصادية
(

13،ص 2012الزهيــري،
)

. وطلب 

َوقُْل َرِبّ ِزدْنِي   العلم واجب، إذ ذكر هللا سبحانه وتعالى

ِعْلًما
(

320،ص114سورة طه اآلية  
)
.
 

وللتعليم أهمية  

كبيرة من الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية 
( 

82،ص2006ألدعمي،
)

لنظام .  حتى نهاية الثمانينيات كان ا

التعليمي في العراق من أفضل األنظمة، لكونه يعد أبناؤه 

(, أي 11بالخبرة والمعرفة، إذ احتل العراق المرتبة )

%( من أصل أربع عشرة دولة عربية عام 88بمعدل )

إلى  1998في عام   83.7، وزادت هذه النسبة من 2002

حسب نتائج المسح االجتماعي   2007عام  84.8

، ورغم ذلك فأن النسبة 2007العراق عام واالقتصادي في 

منخفضة مقارنة بالدول العربية. لقد تدهور مستوى التعليم 

في العراق في اآلونة األخيرة بسبب قلة الموارد 

المخصصة له بسبب الحروب والتوجه إلى اإلنفاق 

( دوالر عام 620العسكري، مما خفض نصيب الفرد من )

من  1993 – 2002 ( دوالر خالل المدة47إلى ) 1989

التعليم، وكان أغلبه من برنامج النفط مقابل الغذاء 
(

13،ص2012الزهيــري،
)

وفيما يلي توضيح لمستوى  

( يمكن 3اإلنفاق العراقي على التعليم ومن خالل الجدول )

إذ  2018-2004مالحظة نسبة االنفاق على التعليم للمدة 

تزايد ومن ثم أخذ بال 2004دوالل خالل عام  1.69بلغ 

أذ بلغ  2013ولكن بنسب متفاوته ليسجل أعلى نسبة له عام 

دوالر ويعود هذا االرتفا  الى أرتفا  أسعار النفط  10.74

باإلضافة الى االستقرار األمني ثم أخذ بالتراجع ولكن 

بمستويات متفاوته بسبب األوضا  األمنية باإلضافة الى 

 (.2تدهور أسعار النفط وكما مبين بالشكل )
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  Exceالمصدر: مخرجات برنامج 

( اجمالي اإلنفاق على التعليم والصحة  للمّدة 3جدول )

 )مليار دوالر( 2004-2019

 االنفاق على الصحة   االنفاق على التعليم السنة

2004 1.69 3.3 

2005 2.09 3.5 

2006 2.83 3.9 

2007 3.95 7.4 

2008 6.21 4.2 

2009 5.28 5 

2010 6.45 4.8 

2011 8.53 4.9 

2012 10.08 4.4 

2013 10.74 5.3 

2014 10.73 4.8 

2015 8.10 4.6 

2016 7.97 4.7 

2017 8.93 4.8 

2018 10.23 4.5 

: البنك الدولي :اعداد الباحث باعتماد: المصدر

https://data.albankaldawli.org/country/DZ 

 

 مؤشر االنفاق على الصحة: -2
 

 
( نسبة االنفاق الحكومي العراقي على 3يوضح الجدول )

  2018حتى عام  2004القطا  الصحي لألعوام من 

إلنفاق الحكومي على ( مقدار ا2( وشكل )3إذ يبين جدول )

القطا  الصحي الذي يبدو جليا تزايد اإلنفاق ابتداَء من 

( 7.4)% 2007(  وتزايدت حتى عام 3.3إذ بلغ )% 2004

بلغ  2019إذ بلغت ثم إنخفضت لألعوام المتبقية حتى عام 

  ( . 2.5اإلنفاق )%

 : ً تشمل المؤشرات البيئية للتنمية  : المؤشرات البيئيةثالثا

المستدامة على المؤشرات المتعلقة بالغابات واالراضي، 

 وبالتنو  اإلحيائي وبحالة الهواء ، وبالموارد المائية . 

: ينظر إلى البيئة في علم مؤشر التلوث البيئي -1

االقتصاد بأنها الملكية التي توفر مجموعة من الخدمات, فهي 

إذ إنها توفر النظم الضرورية من األصول الخاصة جدا 

للحياة وكما هو الحال بالنسبة لألصول االخرى يتم السعي 

من اجل منع قيمتها من التدهور واستمرار االستفادة منها 

،ولهذا فإن حاسيتها للتلوث تكون عالية جدا إذ  يتعلق التلوث 

بجميع جوانب البيئة الخاصة
(

 96ص 2011-2010بوعشير،
)
. 

اعاله بأن التلوث بغاز ثاني اوكسيد  إذ يوضح الجدول

الكربون قدر ارتفع كمتوسط نصيب الفرد بالطن المتري 

( كما انها 5.19بنسبة ) 2016ليصل أعلى مستوى له عام 

أيضا إذ بلغ  2004لكل دوالر كانت أعلى نسبة له في عام 

( بينما كان أعلى مستوى للتلوث لكل كيلو غرام من 0.59)

 (.4.37إذ بلغ ) 2004كافئ للنفط عام استخدام الطاقة الم

: تشير  نسبة االراضي الزراعية من المساحة الكلية -2

االراضي الزراعية إلى نسبة األراضي التي تكون صالحة 

للزراعة ومزروعة بمحاصيل دائمة أو تغطيها مزار  دائمة 

. وحسب تعرفي منظمة االغذية ،الزراعة تشمل اآلراضي 

الصالحة للزراعة ،أي اآلراضي التي تكون مزروعة 

 بالمحاصيل المختلفة . 

زراعية من مساحة ( يوضح نسبة األراضي ال4الجدول )

( نسبة 3والشكل ) 2016-2004األراضي خالل المدّة 

-2004االراضي الزراعية من المساحة الكلية خالل المدّة 

2016 

من خالل الجدول يالحظ نسبة األراضي الزراعية من 

% 21.47مساحة األراضي قد بلغت أعلى نسبتها وقدرت ب 

االنخفاضات وتقريبا النسبة مستقرة والزيادات و 2005سنة 

كانت طفيفة علما إن السنوات الثالث االخيرة لم تتوفر عنها 

بيانات، لو قورن هذا المعدل بمساحة األراضي في العراق 

لوجدناها إنها قليلة مقارنةً بما وجه لهذا القطا  من مبالغ 

مالية ضخمة من أجل الوصول لألحسن فضال عن توفر 

إنها غير مستغلة جميع ضروريات الزراعة في العراق إال 

 بالشكل المالئم. 
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 2016-2004( مؤشر التلوث البيئي  خالل المّدة 4جدول رقم )

انبعاثات غاز ثاني اكسيد  السنوات

الكربون)متوسط نصيب 

 الفرد بالطن المتري(

انبعاثات غاز ثاني اكسيد 

الكربون )كغم لكل دوالر من 

المحلي بتعادل اجمالي الناتج 

 (2011القوة الشرائية لعام 

كثافة غاز ثاني اكسيد 

الكربون )كغم لكل كغم من 

 استخدام طاقة مكافئ النفط(

نسبة اآلراض 

المزروعة من 

 % مساحة االراضي

2004 4.34 0.59 4.37 19.87 

2005 4.22 0.56 4.30 21.47 

2006 3.60 0.44 3.96 20.55 

2007 2.23 0.27 2.45 20.90 

2008 3.28 0.38 3.39 18.73 

2009 3.61 0.41 3.17 18.07 

2010 3.77 0.42 2.99 18.93 

2011 4.45 0.47 3.33 19.69 

2012 4.48 0.47 3.37 19.73 

2013 4.99 0.47 3.36 20.42 

2014 4.84 0.47 3.37 21.35 

2015 4.70 0.46 .. 21.42 

2016 5.19 0.45 .. 21.42 

  https://data.albankaldawli.org/country/DZالمصدر: اعداد الباحث باعتماد:البنك الدولي :       

 

 
 Excelالمصدر: مخرجات برنامج     

على بعض أثر الموارد الناضبة  المبحث الثالث /

 مؤشرات التنمية المستدامة في العراق

 االطار النظري لألساليب القياسية المستخدمة

  وصياغة االنموذج القياسي اوالً:توصيف

    توصيف االنموذج القياسي 
يعرف االنموذج القياسي بأَنَّه عبارة عن انموذج        

ً طبيعة العالقات االقتصادية للظاهرة  اقتصادي يبين رمزيا

ً في ذلك  المدروسة وبصورة أقرب إلى الدقة مستخدما

ً أو  العوامل المحددة أو المؤثرة في سلوك الظاهرة جزيئا

 ً كليا
(

47،ص2006السيفو،
)
.  

وتعد مرحلة التوصيف من أهم مراحل بناء االنموذج القياسي 

وأصعبها وذلك لما تتطلبه من تحديد للمتغيرات التي يجب أَْن 

يحتويها األنموذج، وفي هذه المرحلة يتم االعتماد على 

النظرية االقتصادية لتحويل العالقة بين المتغيرات إلى 

  واتجاه معادالت رياضية بأستخدام الرموز في تحديد نو

 العالقة بين المتغيرات االقتصادية.

تعدّ ايرادات الموارد الناضبة )النفط والغاز( من العوامل 

المهمة والفاعلة في تحريك النشاط االقتصادي وزيادة الناتج 

المحلي االجمالي , فان زيادة هذه االيرادات تزيد من نصيب 

وتمكن الفرد من الناتج وتلغي العجز في ميزان المدفوعات 

الدولة من سداد الديون العامة وفوائدها  ،لذا تعدّ االيرادات 

الناضبة األساس الذي يحرك النشاط االقتصادي العراقي 

وهي من الموضوعات المهمة, والتي ال يمكن أن يقتصر 

تحليلها على الجانب الوصفي فقط, بل البد من تحديد وقياس 

تحصل في الناتج  اثرها ونسبة مساهمتهما في التغييرات التي

المحلي االجمالي ونصيب الفرد منه وكذلك أثرها في الديون 

العامة والميزان التجاري كمؤشرات مهمة عن حالة التنمية 

(, 2019-2004المستدامة في العراق  خالل مدة البحث )

وهذا يتم عن طريق االستعانة بالقياس االقتصادي الذي يعد 

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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هذا المجال, إذ إنها تتسم من األساليب الكمية المميزة في 

بالسهولة واإلمكانية العالية في تحديد طبيعة المتغيرات التي 

يتم إدخالها أو إستبعادها من النماذج, و يمكن توصيف هذه 

 -المتغيرات كما يأتي :

تتمثل بمتغير واحد فقط وهو  -المتغيرات المستقلة: (1

( الناتجة من مجمو  إيرادات DRRاإليرادات الناضبة )

 النفط والغاز( كأهم الموارد الناضبة في العراق .)

المتغيرات التابعة  )بعض اهم مؤشرات التنمية  (2

 المستدامة(

متوسط نصيب الفرد الناتج المحلي االجمالي  -1

aGDP 

 TDالميزان التجاري  -2

 PDالدين العام  -3

 

  (  Ut( المتغير العشوائي )3

قياسها يتضمن المتغير العشوائي المتغيرات التي يصعب 

 كالعادات والتقاليد وطبيعة السلوك, وقد يضم

بعض المتغيرات الحقيقية أو المالية والنقدية فضال عن 

التدفقات المالية والدولية التي تعذر احتسابها, فمن المحتمل 

 عدم توفر البيانات الكافية عنها ولصعوبة قياسها كمياً .

 ة اختيار االنموذج وبناء العالقة الدالي -رابعا:

وبشكل دقيق يمكن توصيف مجموعة من الدوال لهذا 

األنموذج القياسي الذي يوضح العالقة بين إيرادات الموارد 

ً للصيغة  الناضبة وبعض مؤشرات التنمية المستدامة وفقا

 -االتية:

Y = B0 + B1X1 …….+ BnXn + Ui 

  االجمالي دالة نصيب الفرد من الناتج المحلي 

𝑎𝐺𝐷𝑃 = 𝐹(𝑑𝑟𝑟) 

aGDP = b0 + b1drr + ui 

    دالة الميزان التجاري

𝑇𝑏 = 𝐹(𝑑𝑟𝑟) 

Tb = b0 + b1drr + ui 

   دالة الدين العام

𝑃𝑑 = 𝐹(𝑑𝑟𝑟) 

Pd = b0 + b1drr + ui 

  -اذ ان :

aGDP:  نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

Td  :   الميزان التجاري 

Pd :- الدين العام 

Drr :-  ايرادات الموارد الناضبة 

Ui: المتغير العشوائي 

ثانياااً :ااـ قيااا  عالقااة اياارادات المااوارد الناضاابة مااع بعااض 

مؤشااارات التنمياااة المساااتدامة باساااتعمال انماااوذج االنحااادار 

 (ARDLالذاتي لإلبطاء الموزع  ( 

 المتغيراتاوال : إختبار  إستقرارية 
سنقوم بإختبار إستقرارية متغيرات الدراسة  بإستخدام       

وإجراء إختبار ديكي فولر الموسع   Eviews.9برنامج 

(ADF من أجل معرفة هل إن المتغيرات مستقرة أم غير )

مستقرة أي تحتوي على جذر الوحدة مع تحديد رتبة التكامل, 

المخرجات  وبعد إجراء االختبار للمتغيرات حصلنا على

 -(:5الموضحة بالجدول )

 

 ( اختبار ديكي فولر الموسع وفيلبس بيرون لجذر الوحدة5جدول )

 المستوى الفرق االول
 المتغير رتبة التكامل

Non B A Non B A 

-3.02* -3.11* -3.17* 0.64 -1.94 -1.69 I(0) aGDP 

-6.67* -2.58* -6.56* 0.19 -1.87 -2.42 I(1) Drr 

0.13 -3.24* -3.81* 1.77 1.36 -3.27 I(0) Pd 

   -0.97 -3.06* -3.50* I(0) Tb 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

aتعني االنحدار يحتوي على قاطع واتجاه عام 

b تعني االنحدار يحتوي على قاطع فقط 

non تعني االنحدار ال يحتوي على قاطع وال اتجاه عام 

 %5* تعني معنوي عند مستوى معنوية 

 %10** تعني معنوي عند مستوى معنوية 

( إن السلسلة الزمنية لمتغير الميزان 45ونلحظ من الجدول )

 ( سواءLevel( كانت مستقرة على المستوى )Tbالتجاري )

بوجود قاطع أم بوجود قاطع واتجاه عام أي إنها خالية من 

جذر الوحدة وال تحتوي على اإلنحدار عند مستوى معنوية 

(, في حين 0)I%  وستكون متكاملة من الدرجة 10% و 5

(  aGDP , drr , Pdكانت بقية المتغيرات المتمثلة ب )
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لى غير مستقرة لذلك تم إجراء اإلختبار بعد أخذ الفروق األو

(First - difference للسالسل األصلية وتبين إنها )

% وستكون متكاملة 10% و 5إستقرت عند مستوى معنوية 

 ( سواء بوجود قاطع أم قاطع وإتجاه عام .1)Iمن الدرجة 

: ً تقدير دالة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي  -ثانيا

 االجمالي

 إختبار فترات االبطاء  المثلى  -1

ت اإلبطاء الزمني المثلى للسالسل الزمنية لتحديد فترا

ً لبرنامج  الساكنة عبر إستخدام العديد من المعايير وفقا

  -( :6األفيوز وكما في الجدول  رقم )

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LnGDP LnEXM LnEXN LnI  

Exogenous variables: C  

Sample: 1988 2020 

Included observations: 28 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

48.17 48.24  48.15  2.80 NA  -551.7 0 

43.64 43.86   43.56  2.87  98.85 -495.04 1 

43.29 43.66  43.17  1.95 13.38 -486.49 2 

42.91* 43.43*  42.74*   1.31*   12.40* -477.57 3 

43.22 43.88 42.99 1.76 1.35 -476.46 4 

 * indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

ويتضح من الجدول إن كل المعاايير تشاير إلاى ضارورة اخاذ 

فااي  Lagلمناساابة ثااالث فجااوات زمنيااة , أي ماادّة اإلبطاااء ا

 النموذج هي ثالث فترات إبطاء .

تقااادير الدالاااة باساااتعمال انماااوذج االنحااادار الاااذاتي  -2

 (ARDLلإلبطاء الموز  )

بعااد اختبااار إسااتقرارية المتغياارات  وإختبااار فتاارات اإلبطاااء 

المثلاااى ياااأتي دور تقااادير انماااوذج االنحااادار الاااذاتي لإلبطااااء 

لدالاااة متوساااط نصااايب الفااارد مااان النااااتج  ARDLالماااوز  

( وبعااد اجااراء عمليااة 3المحلااي االجمااالي وبفتاارات ابطاااء )

 (.7تقدير االنموذج حصلنا على النتائج الموضحة بالجدول )

 

 لدالة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي  ARDL( نتائج انموذج7جدول )

Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient المتغير 

0.0000 6.927034 0.174701 1.210158 AGDP(-1) 

0.0037 -3.400586 0.279506 -0.950484 AGDP(-2) 

0.0090 2.970930 0.208699 0.620029 AGDP(-3) 

0.0000 16.19323 2.75E-07 4.45E-06 DRR 

0.0000 -5.558067 9.55E-07 -5.31E-06 DRR(-1) 

0.0169 2.665184 1.44E-06 3.84E-06 DRR(-2) 

0.0612 -2.013789 1.10E-06 -2.22E-06 DRR(-3) 

0.0329 2.335227 8.732201 20.39167 C 

0.995 Adjusted R-squared 0.996 R-squared 

1.822 Durbin-Watson stat 
691.758 

(0.0000129) 
F-statistic 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
     

نلحظ من الجدول المذكور آنفا الذي  يوضح نتائج تقدير 

اذ كانت القدرة التفسيرية لإلنموذج المقدر  ARDLأنموذج

(R
2

أي إن المتغيرات المستقلة الداخلة في اإلنموذج  0.99=

% من التغيرات في المتغير التابع( وكانت 99المقدر تفسر 

(, وكذلك اإلنموذج 0.99) Adjusted R-squaredقيمة 

(( وهي 691.75المحتسبة كبيرة  Fمعنوي إذ كانت قيمة 

% أي إن اإلنموذج المقدر معنوي أي 1معنوية عند مستوى 

( ونقبل الفرضية البديلة H0:b=0فرضية العدم )نرفض 

(H1: b≠0 ) . 
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 Boundsاختبار وجود عالقة تكامل مشترك) -3

Test ) 

أي إختبار وجود عالقة توازنية طويلة اآلجل عن طريق  

( والموضح في جدول  Bounds Testإختبار الحدود )

(48.) 

(  لإلنموذج  Bounds Test( إختبار الحدود )8جدول )

المقدر لدالة متوسط مصيب الفرد من الناتج المحلي 

 االجمالي

K Value Test Stat. 

1 8.69 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 

3.51 3.02 10% 

4.16 3.62 5% 

4.79 4.18 2.5% 

5.58 4.94 1% 

المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

Eviews .12 

( نتائج إختبار الحدود ومنه نلحظ أن 8يوضح الجدول )      

الجدولية  F( المحتسبة كانت أكبر من )F-statisticsقيمة )

( 5.58% أي اكبر من )5العظمى( عند مستوى معنوية

وعليه سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي 

 وجود عالقة توازنية طويلة اآلجل.

 اختبار مشكلة االرتباط الذاتي وعدم تجانس التباين  -4

اإلنموذج المقدر للتأكد من خلوه من مشكلة اإلرتباط  

 Breusch-Godfrey Serialالتسلسلي بإستعمال إختبار

Correlation LM Test)  وعدم تجانس التباين بالجدول )

(9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 ( إختبار اإلرتباط التسلسلي وعدم تجانس التباين لدالة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي9جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.7499 Prop . F 0.105425 F- statistic 

0.6823 Prob. Chi-Square 0.167503 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.0661     Prob. F 2.567535 F-statistic 

0.0798     Prob. Chi-Square 12.69682 Obs*R-squared 

0.7573     Prob. Chi-Square 4.192859 Scaled explained SS 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

( إن األنموذج المقدر خالي من 9نلحظ من الجدول )      

األرتباط التسلسلي أي نقبل فرضية العدم التي تقضي بعدم 

و  Fبوجود إرتباط تسلسلي بين البواقي ألن قيمة إختبار 

Chi-Square  إذ 5غير معنوية عند مستوى معنوية %

نرفض الفرضية البديلة بوجود اإلرتباط التسلسلي وكذلك 

خلو اإلنموذج من مشكلة عدم تجانس التباين ألن المؤشرات 

االحصائية أيضا كانت غير معنوية أي إن تباين األخطاء 

 .متجانس

تقدير معلمات اآلجل القصير )إنموذج تصحيح  -5

وبعد إجراء  ARDLاآلجل الطويل وفق منهج   الخطأ( و

 (.10التقدير حصلنا على النتائج الموضحة في الجدول )

 

 ( نتائج إنموذج تصحيح الخطأ والعالقة طويلة اآلجل لدالة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي10جدول )

 معالم االجل القصير 

Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 

0.0463 2.159860 0.152998 0.330455 D(AGDP(-1)) 

0.0008 -4.122274 0.150409 -0.620029 D(AGDP(-2)) 

0.0000 19.35030 2.30E-07 4.45E-06 D(DRR) 

0.0451 -2.174027 7.44E-07 -1.62E-06 D(DRR(-1)) 

0.0061 3.158973 7.04E-07 2.22E-06 D(DRR(-2)) 

0.0001 -5.415709 0.022213 -0.120297 CointEq(-1)* 

EC = AGDP - (0.0000*DRR  +169.5105معادلة تصحيح الخطأ ) 

 معالم االجل الطويل

Prob t-stat Std. error Coefficient المتغير 

0.0000 8.010029 7.88E-07 6.32E-06 DRR 

0.0549 2.070495 81.86955 169.5105 C 
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( نلحظ أن معلمات االجل القصير 10من الجدول )

( وكذلك AGDP، DRRللمتغيرات المستقلة المتمثلة ب )

% وحسب عمود 1الحد الثابت كانت معنوية عند مستوى 

(، وكذلك أن المغيرات المستقلة نصيب probاالحتمالية )

( والموارد AGDPالفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )

( كان لها تأثير موجب وهذا موافق DRRالناضبة )

 لمضمون الفرضية االقتصادية.

أما معلمة تصحيح الخطأ فتشير الى أن سرعة التكيف بلغت 

% أي أن 1( وهي معنوية عند مستوى 0.12%-)

%( تجاه 12فات في االجل القصير تصحح بنسبة )االنحرا

القيمة التوازنية طويلة االجل خالل سنة واحدة ومن ثم وجود 

عالقة توازنيه طويلة االجل، وهنا سنرفض فرضية العدم 

 ونقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة توازنيه طويلة االجل.

أما معلمات طويلة االجل فنلحظ أن معلمات االجل الطويل 

( الموارد الناضبة، DRRلمتغيرات المستقلة المتمثلة ب )ل

%،أي أن زيادة 5وكذلك الحد الثابت معنوي عند مستوى 

% يودي الى زيادة الناتج المحلي 1المواد الناضبة بمقدار 

( أما نصيب الفرد في االجل %6.32اإلجمالي بمقدار )

 الطويل لم يكن له تأثير على الناتج المحلي اإلجمالي.

 تقدير دالة الميزان التجاري -لثا :ثا
 أختبار فترات االبطاء  المثلى  -1

لتحديد فترات االبطاء الزمني المثلى للسالسل الزمنية 

ً لبرنامج  الساكنة عبر استخدام العديد من المعايير وفقا

  -(:11األفيوز وكما في الجدول رقم )

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LnGDP LnEXM LnEXN LnI  

Exogenous variables: C  

Sample: 1988 2020 

Included observations: 28 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

 57.28  57.35  57.25  2.52 NA  -656.46 0 

 54.64  54.86  54.56  1.72  60.75 -621.52 1 

  53.45*   53.82*   53.33*   5.05*   28.49* -603.31 2 

 53.63  54.15  53.46  5.92  3.43 -600.84 3 

 53.67  54.33  53.44  6.11  5.08 -596.67 4 

 * indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 

ويتضح من الجدول أن كل المعايير تشير إلى ضرورة اخذ 

في  Lagفجوتين زمنيتين , أي فترة اإلبطاء المناسبة 

 النموذج هي فتراتين إبطاء .

تقدير الدالة بإستعمال إنموذج اإلنحدار الذاتي  -2

 (ARDLلإلبطاء الموز  )

بعد إختبار إستقرارية المتغيرات  وإختبار فترات اإلبطاء 

المثلى يأتي دور تقدير إنموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء 

لدالة الميزان التجاري  وبفترات إبطاء  ARDLالموز  

( وبعد إجراء عملية تقدير اإلنموذج حصلنا على النتائج 2)

(.12الموضحة بالجدول )

 

 لدالة الميزان التجاري  ARDL( نتائج إنموذج12جدول )

Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient المتغير 

0.0000 8.334174 0.155850 1.298882 TD(-1) 

0.0001 -4.723334 0.135043 -0.637851 TD(-2) 

0.0000 9.577534 6.55E-05 0.000628 DRR 

0.0000 -5.818470 0.000157 -0.000916 DRR(-1) 

0.0010 3.884074 0.000106 0.000413 DRR(-2) 

0.0582 -2.015811 1857.541 -3744.453 C 

0.95 Adjusted R-squared 0.96 R-squared 

2.266 Durbin-Watson stat 
113.775 

(0.0000129) 
F-statistic 
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نلحظ من الجدول المذكور آنفا الذي  يوضح نتائج تقدير 

إذ كانت القدرة التفسيرية لإلنموذج المقدر  ARDLإنموذج

(R
2

أي إن المتغيرات المستقلة الداخلة في اإلنموذج  0.96=

% من التغيرات في المتغير التابع( وكانت 96المقدر تفسر 

(, وكذلك اإلنموذج 0.95) Adjusted R-squaredقيمة 

(( وهي 113.77المحتسبة كبيرة  Fمعنوي إذ كانت قيمة 

% اي ان اإلنموذج المقدر معنوي أي 1معنوية عند مستوى 

( ونقبل الفرضية البديلة H0:b=0نرفض فرضية العدم )

(H1: b≠0 ) . 

 Boundsإختبار وجود عالقة تكامل مشترك) -3

Test ) 

أي إختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل عن طريق  

( والموضح في جدول  Bounds Testإختبار الحدود )

(13) 

(  لألنموذج  Bounds Test( إختبار الحدود )13جدول )

 المقدر لدالة الميزان التجاري

K Value Test Stat. 

1 3.88 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 

3.51 3.02 10% 

4.16 3.62 5% 

4.79 4.18 2.5% 

5.58 4.94 1% 

المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات         

 Eviews .12برنامج 

( نتائج إختبار الحدود ومنه نلحظ ان 54يوضح الجدول ) 

الجدولية  F( المحتسبة كانت أقل من )F-statisticsقيمة )

(  وأكبر من 4.16% أي اقل من )5العظمى( عند مستوى 

(F ( البالغة )وعليه سنرفض 3.62الجدولية الصغرى )

فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي وجود عالقة توازنية 

 طويلة األجل.

 إختبار مشكلة اإلرتباط الذاتي وعدم تجانس التباين  -4

اإلنموذج المقدر للتأكد من خلوه من مشكلة اإلرتباط  

 Breusch-Godfrey Serialالتسلسلي بإستعمال إختبار

Correlation LM Test)  وعدم تجانس التباين بالجدول )

(14.) 
 

 

 

 

 

 ( إختبار اإلرتباط التسلسلي وعدم تجانس التباين لدالة الميزان التجاري14) جدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.6609 Prop . F 0.424408 F- statistic 

0.5519 Prob. Chi-Square 1.188897 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.9711 Prob. F 0.168524 F-statistic 

0.9574 Prob. Chi-Square 1.061629 Obs*R-squared 

0.9947 Prob. Chi-Square 0.420941 Scaled explained SS 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

( أن اإلنموذج المقدر خالي من 14نلحظ من الجدول )      

اإلرتباط التسلسلي أي نقبل فرضية العدم التي تقضي بعدم 

و  Fبوجود إرتباط تسلسلي بين البواقي ألن قيمة إختبار 

Chi-Square  إذ 5غير معنوية عند مستوى معنوية %

نرفض الفرضية البديلة بوجود اإلرتباط التسلسلي وكذلك 

و اإلنموذج من مشكلة عدم تجانس التباين ألن المؤشرات خل

االحصائية أيضا كانت غير معنوية أي إن تباين االخطاء 

 .متجانس

تقدير معلمات األجل القصير )إنموذج تصحيح  -5

وبعد إجراء  ARDLوفق منهج   الخطأ( و األجل الطويل

 (.15التقدير حصلنا على النتائج الموضحة في الجدول )

 

 ( نتائج إنموذج تصحيح الخطأ والعالقة طويلة األجل لدالة الميزان التجاري15جدول )

 معالم االجل القصير 

Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 

0.0001 5.035358 0.126674 0.637851 D(TD(-1)) 

0.0000 11.31469 5.55E-05 0.000628 D(DRR) 

0.0003 -4.389755 9.40E-05 -0.000413 D(DRR(-1)) 

0.0020 -3.588848 0.094451 -0.338969 CointEq(-1)* 

EC = TD - (0.0004*DRR - 11046.5977) معادلة تصحيح الخطأ 

 معالم االجل الطويل

Prob t-stat Std. error Coefficient المتغير 

0.0000 6.225667 5.90E-05 0.000367 DRR 

0.0269 -2.398080 4606.435 -11046.60 C 

 Eviews. 12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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( نلحاااااظ أن معلماااااات االجااااال القصاااااير 15مااااان الجااااادول )

( وكاذلك الحاد TD ، DRRللمتغيرات المستقلة المتمثلاة ب )

% وحسااااب عمااااود 1معنويااااة عناااد مسااااتوى الثابااات كاناااات 

(، وكااذلك أن المغياارات المسااتقلة المياازان probاالحتماليااة )

( كاان لهااا تااأثير DRR( والمااوارد الناضاابة )TDالتجااري  )

 موجب وهذا موافق لمضمون الفرضية االقتصادية.

أما معلمة تصحيح الخطأ فتشير الى أن سارعة التكياف بلغات 

% أي أن 1توى ( وهاااااااي معنوياااااااة عناااااااد مسااااااا%(0.33-

%( تجاااه 33االنحرافاات فاي االجال القصااير تصاحح بنسابة )

القيمة التوازنية طويلة االجل خالل سنة واحدة ومن ثم وجود 

عالقااة توازنيااه طويلااة االجاال، وهنااا ساانرفض فرضااية العاادم 

 ونقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة توازنيه طويلة االجل.

علماات االجال الطويال أما معلماات طويلاة االجال فانلحظ أن م

( المااوارد الناضاابة، DRRللمتغياارات المسااتقلة المتمثلااة ب )

%،أي أن زيااادة 5وكااذلك الحااد الثاباات معنااوي عنااد مسااتوى 

% يودي الى زيادة الميزان التجاري  1المواد الناضبة بمقدار 

 . (%0.000367بمقدار )

 تقدير دالة الدين العام  -ثالثا :
 لمثلىإختبار فترات اإلبطاء  ا  -1

لتحدياااد فتااارات اإلبطااااء الزمناااي المثلاااى للسالسااال الزمنياااة 

السااااكنة عبااار إساااتخدام العدياااد مااان المعاااايير وفقااااً لبرناااامج 

 -االفيوز وكما في الجدول :

 

 (16جدول )

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LnGDP LnEXM LnEXN LnI  

Exogenous variables: C  

Sample: 1988 2020 

Included observations: 28 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

 72.80  72.87  72.77  1.39 NA  -834.95 0 

 67.53  67.81  67.51  7.24  112.14 -770.47 1 

  66.89*   67.26*   66.77*   3.48*   19.66* -757.91 2 

 66.95  67.47  66.78  3.59  5.48 -753.97 3 

 67.23  67.90  67.01  4.76  1.56 -752.68 4 

 * indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

ويتضح من الجدول أن كل المعايير تشير غلى ضارورة أخاذ 

فااااي  Lagفجااااوتين زمنيتااااين , أي فتاااارة اإلبطاااااء المناساااابة 

 النموذج هي فترتين إبطاء .

تقااادير الدالاااة باساااتعمال إنماااوذج اإلنحااادار الاااذاتي  -2

 (ARDLلإلبطاء الموز  )

بعااد إختبااار إسااتقرارية المتغياارات  وإختبااار فتاارات اإلبطاااء 

ي دور تقااادير إنماااوذج اإلنحااادار الاااذاتي لإلبطااااء المثلاااى ياااأت

لدالااة المياازان التجاااري  وبفتاارات إبطاااء  ARDLالمااوز  

( وبعد إجراء عملياة تقادير اإلنماوذج حصالنا علاى النتاائج 2)

 (.17الموضحة بالجدول )
 

 لدالة الدين العام  ARDL( نتائج انموذج17جدول )

Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient المتغير 

0.0000 5.986206 0.184553 1.104774 PD(-1) 

0.0061 -3.106239 0.161081 -0.500357 PD(-2) 

0.0000 -6.696358 0.035837 -0.239978 DRR 

0.0030 3.421198 0.067974 0.232553 DRR(-1) 

0.0068 -3.057959 0.053350 -0.163143 DRR(-2) 

0.0009 3.961450 1656425. 6561844. C 

0.0004 4.327457 204019.8 882886.9 @TREND 

0.99 Adjusted R-squared 0.99 R-squared 

2.253 Durbin-Watson stat 
554.218 

(0.00000) 
F-statistic 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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نلحااظ ماان الجاادول المااذكور آنفااا الااذي  يوضااح نتااائج تقاادير 

إذ كاناات القاادرة التفساايرية لألنمااوذج المقاادر  ARDLإنمااوذج

(R
2

أي إن المتغيرات المستقلة الداخلاة فاي اإلنماوذج  0.99=

% مان التغيارات فاي المتغيار التاابع( وكانات 99المقدر تفسر 

(, وكااذلك اإلنمااوذج 0.99) Adjusted R-squaredقيمااة 

(( وهاااي 554.2المحتسااابة كبيااارة  Fمعناااوي إذ كانااات قيماااة 

% أي غن الغنموذج المقدر معنوي أي 1معنوية عند مستوى 

( ونقباال الفرضااية البديلاااة H0:b=0ناارفض فرضااية العاادم )

(H1: b≠0 ) . 

 Boundsإختبااار وجااود عالقااة تكاماال مشااترك) -3

Test ) 

قااة توازنيااة طويلااة االجاال عاان طريااق أي إختبااار وجااود عال 

( والموضااح فااي جاادول  Bounds Testإختبااار الحاادود )

(18) 

(  لألنموذج  Bounds Test( إختبار الحدود )18جدول )

 المقدر لدالة الدين العام

K Value Test Stat. 

1 8.93 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 

6.26 5.59 10% 

7.3 6.56 5% 

8.27 7.46 2.5% 

9.63 8.74 1% 

المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

Eviews .12 

( نتاائج إختباار الحادود ومناه نلحاظ 60يوضح الجادول )      

 F( المحتسااااابة كانااااات أقااااال مااااان )F-statisticsان قيماااااة )

(  9.63% أي أقاال ماان )1الجدوليااة العظمااى( عنااد مسااتوى 

( وعليااه 8.74الجدوليااة الصااغرى( البالغااة ) Fوأكباار ماان )

ساانرفض فرضااية العاادم ونقباال الفرضااية البديلااة أي وجااود 

 عالقة توازنية طويلة األجل.

 إختبار مشكلة اإلرتباط الذاتي وعدم تجانس التباين  -4

اإلنماااوذج المقااادر للتأكاااد مااان خلاااوه مااان مشاااكلة اإلرتبااااط  

 Breusch-Godfrey Serialالتسلسالي بإسااتعمال إختباار

Correlation LM Test)  وعدم تجانس التبااين بالجادول )

(19.) 

 

 

 ( إختبار اإلرتباط التسلسلي وعدم تجانس التباين لدالة الدين العام19جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.4582 Prop . F 0.819792 F- statistic 

0.3129 Prob. Chi-Square 2.323728 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.5181 Prob. F 0.896882 F-statistic 

0.4513 Prob. Chi-Square 5.753842 Obs*R-squared 

0.8956 Prob. Chi-Square 2.247746 Scaled explained SS 

 Eviews .12المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

( ان اإلنموذج المقدر خالي من 61نلحظ من الجدول )      

اإلرتباط التسلسلي أي نقبل فرضية العدم التي تقضي بعدم 

و  Fبوجود إرتباط تسلسلي بين البواقي ،ألن قيمة إختبار 

Chi-Square  إذ 5غير معنوية عند مستوى معنوية %

نرفض الفرضية البديلة بوجود اإلرتباط التسلسلي وكذلك 

خلو اإلنموذج من مشكلة عدم تجانس التباين ألن المؤشرات 

اإلحصائية أيضا كانت غير معنوية اي إن تباين االخطاء 

 .متجانس

تقدير معلمات اآلجل القصير )إنموذج تصحيح  -5

وبعد إجراء  ARDL( و اآلجل الطويل وفق منهج  الخطأ

 (.20التقدير حصلنا على النتائج الموضحة في الجدول )

 

 ( نتائج إنموذج تصحيح الخطأ والعالقة طويلة اآلجل لدالة الميزان التجاري20جدول )

 معالم االجل القصير 

Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 

0.0000 0.000000 1546607. 6561844. C 

0.0003 4.454771 198189.1 882886.9 @TREND 

0.0010 3.941392 0.126949 0.500357 D(PD(-1)) 

0.0000 -7.707469 0.031136 -0.239978 D(DRR) 

0.0055 3.152506 0.051750 0.163143 D(DRR(-1)) 

0.0004 -4.343928 0.091066 -0.395584 CointEq(-1)* 

        EC = PD - (-0.4312*DRRمعادلة تصحيح الخطا) 

 معالم االجل الطويل

Prob t-stat Std. error Coefficient المتغير 

0.0000 -10.59551 0. 040694 -0.431178 DRR 

 Evieالمصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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( نلحاااااظ أن معلماااااات االجااااال القصاااااير 15مااااان الجااااادول )

( وكاذلك الحاد PD ، DRRللمتغيرات المستقلة المتمثلاة ب )

% وحسااااب عمااااود 5الثابااات كاناااات معنويااااة عناااد مسااااتوى 

(، وكذلك أن المغيرات المستقلة الدين العاام   probاالحتمالية )

(PD كاان لااه تاأثير موجااب أماا  )( المااوارد الناضاابةDRR )

كاااان لهاااا تاااأثير ساااالب وهاااذا موافاااق لمضااامون الفرضاااية 

 االقتصادية.

أما معلمة تصحيح الخطأ فتشير الى أن سارعة التكياف بلغات 

% أي أن 1وهاااااي معنوياااااة عناااااد مساااااتوى  (% (0.39-

%( تجاااه 39االنحرافاات فاي االجال القصااير تصاحح بنسابة )

القيمة التوازنية طويلة االجل خالل سنة واحدة ومن ثم وجود 

عالقااة توازنيااه طويلااة االجاال، وهنااا ساانرفض فرضااية العاادم 

 ونقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة توازنيه طويلة االجل.

ة االجال فانلحظ أن معلماات االجال الطويال أما معلماات طويلا

( المااوارد الناضاابة، DRRللمتغياارات المسااتقلة المتمثلااة ب )

%،أي أن زيادة المواد الناضبة بمقدار 5معنوية  عند مستوى 

 % (0.43% يااودي الااى أنخفاااض الاادين العااام   بمقاادار )1

 . وهذا موافق لمضمون الفرضية االقتصادية

 

 اوال: االستنتاجات
إّن االساااتغالل العقالناااي للماااوارد القابلاااة للنضاااوب  .1

وإدارتها في خدمة التنمية مان أهام المعااير المرتبطاة بتحقياق 

التنمية المساتدامة خاصاة فيماا يتعلاق بحماياة الغاالف الجاوي 

من مصادر التلوث الناجمة عن إستخدام الطاقاة فاي األنشاطة 

 صناعة. األقتصادية واألجتماعية السيما في قطا  النقل وال

ناااتج عااان اإلرتبااااط والعالقاااة الوثيقاااة باااين البيئاااة  .2

والتنمياة ظهاور التنمياة المساتدامة، التاي تهادف إلاى االهتماام 

بالعالقااة المتبادلااة مااا بااين االنسااان ومحيطااه الطبيعااي، وبااين 

 المجتمع وتنميته. 

تتمحور سياسة التنمية المستدامة من ضارورة تلبياة  .3

المساااس بقاادرة األجيااال حاجااات األجيااال الحاضاارة ماان دون 

المقبلااة علااى تلبيااة حاجاتهااا، وذلااك يكااون ماارتبط بالحاجااات 

الرئيسااة ماان فئااات المجتمااع الفقياارة والقيااود والمعوقااات التااي 

 تعترضها.

إّن التنمية غير المتوازنة قد أدت إلى ظهور مشاكل  .4

بيئية في مجااالت مختلفاة كزياادة حادة التلاوث وتأثيرهاا علاى 

ستغالل غير العقالني للموارد الطبيعية بماا نوعية الحياة، واإل

 فيها الموارد القابلة للنضوب.

موارد التنمية المستدامة، بمعنى إنها لن تساتنفد أبادا  .5

ولاان تلحااق الضاارر بالبيئااة المحليااة أو الوطنيااة أو العالميااة 

 عكس الموارد الناضبة كالبترول، الغاز الطبيعي، الفحم. 

التاااي أصاااابت  تمخاااض عااان االخاااتالالت الهيكلياااة .6

اإلقتصاااد العراقااي، علااى مسااتوى الناااتج المحلااي اإلجمااالي، 

وإخاااتالل هيكااال الموازناااة والتجاااارة الخارجياااة فضاااال عااان 

إختالالت واسعة في ميزان المدفوعات وسعر الصارف، أثار 

 سلبي على قدرتها التنافسية وتدني حاد في األنتاجية. 

 بالرغم من حصول األقتصاد العراقي على ايرادات .7

كبيرة من موارده الناضبة والمتمثلاة باالنفط كصاادرات، لكان 

ال توجاااد خطاااة لتنوياااع اإلقتصااااد العراقاااي مااان خاااالل دعااام 

وإساتثمار هاذه االيارادات فااي القطاعاات اإلنتاجياة كالزراعااة 

 والصناعة، وعليه يعدّ هذا االقتصاد اقتصادا ريعيا. 

 ثانياً: التوصـــــيات
الناضااااابة )الغيااااار اإلساااااتخدام الرشااااايد للماااااوارد  .1

المتجددة(، من خالل الحد مان الهادر الواساع فاي اساتعماالتها 

وبلااوك كفاااءة أعلااى للحفاااظ عليهااا، والتحااول إلااى منتجااات 

وعمليات أقل إستنزافا لها، والعيش بإسلوب يقلل من االفاراط 

 في استخداماتها.

إتبااا  أسااااليب علمياااة حديثاااة وتكنولوجياااات عالياااة  .2

الك الطاقااة المسااتمدة ماان المااوارد الااتحكم فااي إنتاااج وإسااته

 الناضبة قصد تفادي تلوث البيئة. 

وضع إستراتيجية وطنياة لتحقياق التنمياة المساتدامة  .3

وبالشاااكل الاااذي ينساااجم باااين عملياااة تطاااور البنااااء الماااادي، 

والمحافظاااة علاااى البيئاااة لضااامان حاااق االجياااال القادماااة فاااي 

 الموارد البيئية وبما يحقق إستدامة التنمية. 

التأكياااد علاااى بااارامج الرعاياااة الصاااحية والتااادريب  .4

والتعلاايم ماان خااالل تأهياال القااوى العاملااة السااليمة، وإعاادادها 

 لتحقيق التنمية المستدامة. 

فصااال اإلرتبااااط باااين مساااارات التنمياااة المساااتدامة  .5

واالقتصاااااد الريعااااي، ومعالجااااة االخااااتالالت الهيكليااااة فااااي 

لتخطايط الاالزم اإلقتصاد العراقي من خالل إجراء التنظايم وا

لتفعيااال األنشاااطة األقتصاااادية المختلفاااة بغياااة خلاااق التناااو  

 االقتصادي، وتفعيل اإليرادات غير النفطية. 

مااان الضاااروري مكافحاااة مشاااكلة الفسااااد االداري  .6

بوصاافها ماان أكباار المشاااكل التااي تعماال علااى تقااويض عمليااة 

التنميااة المسااتدامة، ويااتم ذلااك ماان خااالل تفعياال ودعاام أنشااطة 

 ؤسسات المالية والرقابية.ودور الم

اإلسااتفادة مااان تجااارب الااادول التااي تمتلاااك ماااوارد  .7

ناضبة وإتجهت نحو تنويع االقتصااد واعتبارت إيراداتهاا مان 

الماااوارد الناضااابة ماااوردا ثانوياااا، وطاااورت مااان قطاعاتهاااا 

 األخرى وتجاوزت الصدمات الخارجية. 

التخلص مان التقلباات االقتصاادية بسابب الصادمات  .8

إرتفااا  وإنخفاااض بأسااعار البتاارول، ووضااع  الخارجيااة ماان

الخطط اإلستثمارية للعوائد النفطية وتأسايس صاندوق سايادي 

ياتقن إسااتغالله فاي فتاارات التقلاب االقتصااادي كماا هااو الحااال 

 بالنسبة لدولة النرويج. 

العماال علااى رساام إسااتراتيجية إقتصااادية واضااحة  .9

وتعمال الرؤى واألهداف وتستند الى واقع اإلقتصاد العراقي، 

علاى تحديااد األولوياات للقطاعيااة اإلنتاجياة ماان أجال إسااتدامة 

التنميااااة، ماااان خااااالل التاااارابط والتكاماااال بااااين القطاعااااات 

اإلقتصادية المختلفة الرئيسية، والسعي إلى بناء قاعدة رئيساة 

لإلقتصاااد ماان خاااالل التحااول بهيكليااة اإلنتااااج بالقاادر الاااذي 

والساايما  يخلااص اإلقتصاااد ماان اإلعتماااد علااى مااورد واحااد

 النفط، لتنويع اإلقتصاد.

 

 المصادر 
 . 320،ص114سورة طه اآلية  -1

رحيااق حكماات ناصاار، فاارص وتحااديات تنويااع االقتصاااد  -2

العراقاااااي دراساااااة تحليلياااااة، رساااااالة ماجساااااتيركلية اآلدارة 

 .2016واآلقتصاد، الجامعة المستنصرية ،العراق،

هاادى زوياار مخلااف ألاادعمي، إيمااان عبااد الكاااظم جبااار،   -3

دور التعليم والتدريب في تنمية الموارد البشارية فاي العاراق، 



  2202,كانون الثاني                                                 (              1) العدد ثالثالمجلد ال – مجلة الريادة للمال واألعمال

 

163 

مجلااة الغااري للعلااوم اإلقتصااادية واإلداريااة، المجلااد األول، 

 ..2006(، السنة الثانية، 5العدد )

سياسااات  مهـااـا عـااـاّلوي راضـااـي آل عبيااد الزهيـااـري, -4

ودورهااا فااي تلبيااة متطلبااات التنميااة المسااتدامة  مواجهاة الفقاار

 . 2012في العراق. رسالة ماجستير 

بوعشير مريم )دور وأهمية الطاقات المتجاددة فاي تحقياق  -5

 جامعة منتوري قسنطينة. 2010/2011التنمية المستدامة( 

ولياااد اساااماعيل السااايفو وأخااارون، اساسااايات االقتصااااد  -6

 .2006، 1التوزيع، عمان،طالتحليلي، دار االهلية للنشر و

 



  2022,كانون الثاني                                                 (              1) العدد ثالث المجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

164 

 ( في القوائم المالية  لعينة من المصارف العراقيةIFRS16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )  اثر

The effect of applying the International Financial Reporting Standard (IFRS16) 

on the financial statements of a sample of Iraqi banks 
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 المستخلص
في القوائم المالية للمصرف و معرفة  16يهدف البحث الى معرفة هل هناك تاثير لتطبيق المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم 

االختالف بين الطريقة التي يتبعها المصرف في قياس االيجارات و الطريقة التي يتبعها المعيار في القياس , و ايضا معرفة 

ت بين تشغيلية و تمويلية و تصنيف المعيار لها و ما يترتب على هذا التصنيف من معالجة االختالف تصنيف المصرف لاليجارا

عند المصرف و في المعيار و ذلك من خالل تحليل عقود ايجار المصرف العراقي للتجارة و تصنيف تلك العقود الى تشغيلية و 

به و بعد ذلك تصنيف عقود االيجار حسب المعيار و تمويلية و معرفة الطريق التي يقيس بها المصرف عقود االيجار الخاصة 

تطبيق طريقة القياس المتبعة في المعيار و هل هناك فرق في القياس ام ال. من اهم استناتج توصل اليها البحث وجود تاثير لتطبيق 

ات المصرف .و اهم توصية في القوائم المالية للمصرف يتمثل بزيادة موجودات و مطلوب 16المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم 

 .ضرورة تطبيق المعيار من خالل اصدار توجيهات من البنك المركزي العراقي للمصارفتوصل اليها البحث 

 

 .االيجار التمويلي ،االيجار التشغيلي ، القياس المحاسبي: الكلمات المفتاحية 

Abstract 
The research aims to know the impact of the application of IFRS 16 on the accounting 

measurement of rent and to know the difference between the method followed by the bank in 

measuring rents and the method followed by the standard in measurement, and also to know the 

difference between the bank’s classification of rents between operational and financing and the 

classification of the standard It and the consequences of this classification in terms of treatment by 

the bank and in the standard, by analyzing the lease contracts of the Trade Bank of Iraq and 

classifying those contracts into operational and financing and knowing the way in which the bank 

measures its lease contracts and then classifying the lease contracts according to The standard and 

the application of the measurement method used in the standard, and is there a difference in 

measurement or not. One of the most important conclusions reached by the researchers is the effect 

of applying IFRS 16 on the measurement of lease contracts in the bank. The most important 

recommendation reached by the researchers is to force Iraqi banks to apply IFRS 16 to lease 

contracts. 

Keywords: accounting measurement , Operating lease , finance lease .  

 

 المقدمة

, ونظرا لتزايد حجم التعامالت الدولية للعراق مع مختلف دول 2003نتيجة للتطورات االقتصادية الحاصله في العراق ما بعد 

العالم, االمر الذي تطلب تطوير القطاع المصرفي العراقي بما يتالئم مع التطورات العالمية والتي تكون المعايير الدولية فيها هي 

صية اوضغوطات االدارات على الركن االساسي لتوحيد عمل المحاسبين حول العالم, وعدم فسح المجال لالجتهادات الشخ

 المحاسبين الجراء معالجات معينة. 

ان تطبيق بالمعايير الدولية في المصارف العراقية يؤدي الى اجراء معالجات محاسبية موحده لجميع االحداث االقتصادية في 

للمصارف. اذ يبين مدى قدرة  المصارف. كما انه يؤدي الى تخطيط سليم كونه مبني على معلومات تمثل بصدق عن المركز المالي

mailto:qa.qr.2021@gmail.com
mailto:qa.qr.2021@gmail.com


  2022,كانون الثاني                                                 (              1) العدد ثالث المجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

165 

المصارف على االلتزام بتعهداتها تجاه الغير كالزبائن اوالتزاماتها مع المصارف المحلية والعالمية وتجنب حدوث انهيارات في هذه 

 المصارف. 

بيق المعيار الدولي ان القياس المحاسبي لعقود االيجار هو المقدمة لالفصاح عن تلك العقود مما يتطلب من المصارف االلتزام بتط

 الذي يعكس بصدق عن حجم تلك العقود و بالتالي تاثيرها على المركز المالي للمصرف.  16لالبالغ المالي رقم 

مما ورد اعاله فان الباحث سيستعرض الباحثان االطار المفاهيمي للقياس وتعريفه, كما سيستعرض قياس االيجار حسب المعيار 

. في سبيل تحقيق ذلك فان الباحثان قد قسما البحث الى اربعة محاور, تناول في المحور 16 ود االيجار رقمالدولي لالبالغ المالي لعق

االول منهجية البحث والدراسات السابقة. وفي المحور الثاني تم التطرق الى الجانب النظري الذي تضمن ومفهوم القياس المحاسبي 

الباحثان في المحور الثالث الجانب العملي من البحث, إذ تضمن نبذه تاريخية عن وتعريفة اضافة الى انواعه و معاييره. تناول 

. كما بين البحث في المحور الرابع االستنتاجات 16 العينة و تناول التطبيق العملي للمعيار الدولي لالبالغ المالي لعقود االيجار رقم

 والتوصيات.

 

 منهجية البحث و الدراسات السابقة: المحور االول 

 اوال/ منهجية البحث

 مشكلة البحث .1

 16من اهم متطلبات تطبيق المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم 

في البيئة العراقية هي وجود تاثير على قياس االيجار في 

المصرف و الذي سيتضح لنا من خالل تطبيق المعيار على 

ايجارات المصرف بوجود تاثير لتطبيقه ام ال و هل توجد 

 امكانية لتطبيقة في المصارف العراقية. 

 مشكله البحث في التساؤل التالي : تتجلى 

 16هل يوجد تاثير لتطبيق المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم 

في القوائم المالية للمصرف يتمثل بزيادة موجودات و 

 المصرف ؟ مطلوبات

 فرضية البحث .2

 16وجود تاثير لتطبيق المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم 

بزيادة موجودات و في القوائم المالية للمصرف يتمثل 

 مطلوبات المصرف 

 اهداف البحث .3

بيان كيفية القياس عن عقود االيجار في السجالت  . أ

 المحاسبية للمصرف وفقا للمعيار.

معرفة التغير في الطريقة المتبعة لقياس االيجار لدى  . ب

 المصرف وتاثيرها في القوائم المالية بعد تطبيق المعيار. 

 اهمية البحث .4

المعيار الدولي لالبالغ المالي لعقود توضيح طريقة تطبيق  . أ

في المصارف العراقية و الذي يعتبر بداية  16 االيجار رقم

 لتطبيق بقية معايير االبالغ المالي .

بيان تغير طريقة قياس عقود االيجار لدى المصرف بعد  . ب

 تطبيق المعيار عن الطريقة المتبعة قبل تطبيق المعيار.

 حدود البحث  .5

الحدود المكانية: تمثلت الحدود المكانية للبحث في   . أ

 المصرف العراقي للتجارة كمصرف حكومي.

الحدود الزمانية: تم اختيار القوائم المالية للمصرف لعام   . ب

(2019.) 

 منهج البحث  .6

أعتمد الباحثان على المنهجين االستنباطي واالستقرائي معا،  

م وتعريف عقود عن طريق المنهج االستنباطي تم بيان مفهو

االيجار وتصنيفها وذكر ايجابياتها وسلبياتها, إضافة إلى 

االيجار كبديل عن االقترض وااليجار في البيئة العراقية كما 

تناول الباحث الموجودات غير الملموسة من حيث التعريف 

واالهمية والخصائص واالنواع. فضال عن استعراض 

 .16االيجار رقم  المعيار الدولي لالبالغ المالي لعقود 

ووفقا للمنهج االستقرائي تم تشخيص اهم التحديات التي 

في البيئة العراقية ومتطلبات  IFRS 16تواجه تطبيق معيار 

وتأثيره على  16تطبيق المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم 

 .قياس عقود االيجار في المصرف

 ثانيا / الدراسات السابقة

 الدراسات المحلية  .1

 )2018االسدي, )  . أ

و هي دراسة بعنوان )مواجهة تحديات تطبيق معيار االيجار 

16 IFRS  و تاثيره في جودة االبالغ المالي للوحدات

 االقتصادية العراقية(

 -تهدف الدراسة الى :

بيان اهمية التاجير التمويلي كاحد مصادر التمويل و 

 ضرورته للوحدات االقتصادية العراقية مع بيان التحديات

بدل من  IFRS 16المفاهيمية و التطبيقية الحالل معيار 

 IFRS 16مع بيان معوقات تطبيق معيار  IAS 17معيار 

في البيئة العراقية مع تحديث انظام المحاسبي الموحد 

 IFRS 16الستيعاب التغيرات الناتجة عن تطبيق معيار 

في  IFRS 16اضافة الى دراسة تاثير تطبيق معيار 

الية لوحدات االقتصادية العراقية و في جودة المؤشرات الم

االبالغ المالي من خالل تحقق الخصائص النوعية 

 .ية و توفير معلومات اكثر مالئمةللمعلومات المحاسب

 -توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

كل عقد ايجار في العراق يعتبر تشغيلي ، حتى لو كان 

تمويلي .ان االساس في االبالغ المالي يتمثل في المعلومات 

المحاسبية الواردة في الكشوفات المالية و من ضمنها 

 .IFRSالمعلومات المتولدة من تطبيق معيار 

 (2020)سعدون,  . ب
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 -تهدف الدراسة الى :

تاثير على القوائم المالية مع بيان  IFRS 16بيان تاثير تبني معيار 

على المعلومات المحاسبية الواردة  IFRS 16تبني معيار 

في القوائم المالية مع بيان تاثير المعلومات المحاسبية وفق 

 على قرارات المستثمرين. IFRS 16معيار 

 -توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

غير مضلله  الهدف من القوائم المالية هوتقديم معلومات

 .IFRS 16 وشفافه وهذا يتعزز بتطبيق معيار

 الدراسات العربية .2

 (2018دراسة )محمود,  . أ

 : IFRS 16و هي دراسة بعنوان )أثر تطبيق المعيار

إاليجارات على القوائم المالية للشركات أالردنية المساهمة 

 (.العامة 

 -تهدف هذه الدراسة الى:

ر تطبيق المعيار الدولي تهدف الدراسة إلى دراسة و قياس اثا

على أداء المستاجرين المالية  16إلعداد التقارير المالية رقم 

وفائدة المعلومة المحاسبية ألصحاب المصلحة في الشركة 

المستأجرة بالمقارنة مع الوضع بموجب المعيار المحاسبي 

 .17رقم 

 -توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

ية لمعالجة عقود االيجار , ضرورة تغيير المتطلبات الحال

وذلك بسبب وجود التمويل الخفي خارج الميزانية و وجود 

بعض التناقضات و نقاط الضعف في المعايير الحالية 

لمعالجة عقود االيجار و عدم كفاية متطلبات االفصاح 

المحاسبي الحالي لعقود االيجار و نقص المعلومات و تعديل 

 القوائم المالية .

 (2020)محمد,  . أ

 -تهدف هذه الدراسة الى:

في  17تسبب العمل حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

العديد من المشاكل، أهمها التمويل من خارج الميزانية، 

والتهرب من شروط الرسملة لعقود التاجير، وعدم صدق 

التمثيل لهذة العقود، وعدم القدرة على المقارنة بين البيانات 

االقتصادية العاملة في نشاط التأجير المالية لمختلف الوحدات 

واالفتقار إلى المعلومات المناسبة والموثوقة يمكن االعتماد 

عليها وتساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قرارات 

 رشيدة.

 -توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

الى العديد من المشكالت اهمها  IAS 17ادى تطبيق المعيار 

مشكلة التمويل خارج الميزانية, والتحايل على شروط رسملة 

عقود االيجار, وعدم التمثيل الصادق لعقود االيجار, وعدم 

قابلية المقارنة بين القوائم المالية للوحدات االقتصادية 

المختلفة التي تتعامل في انشطة التاجير وعدم توفير 

وموثوقة تساعد مستخدمي القوائم المالية  معلومات مالئمة

 في اتخاذ قرارات رشيدة.

 -االجنبية: .3

 (Nicole Hjertstedt ,2018دراسة ) . ب

و هي دراسة بعنوان )وضع استراتيجيات للمعيار الدولي 

 -اإليجارات والعقارات  - 16إلعداد التقارير المالية رقم 

باللوائح استكشاف استراتيجيات التنفيذ والتعاقد المتعلقة 

 المحاسبية الجديدة .(

(Strategizing IFRS 16 – Leases and Real 

Estate Exploring implementation and 

contractual strategies relating to new 

accounting regulation.). 

 -تهدف الدراسة الى :

على المستأجرين،  IFRS  16معرفة كيفية تأثير معيار

ات فيما يتعلق بالمساحات المؤجرة وكيف وضع استراتيجي

وعقود اإليجار األرضي و ستبحث أيًضا في االستراتيجيات 

المستخدمة فيما يتعلق بالشروط التعاقدية لعقود اإليجار 

التشغيلي للشركة و معرفة كيفية إعداد تنفيذ عقود االيجار 

 من قبل المستأجرين.

 -توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

عملية التنفيذ الكثير من المستأجرين في الصناعات تتطلب 

التي تعتمد بشكل كبير على عقود اإليجار التشغيلية 

كمؤسسات البيع بالتجزئة واإلنتاج. يتم إجهاد المستأجرين 

إدارياً بسبب جرد اإليجار غير المنظم في كثير من الحاالت 

 و يستهلك الوقت ومكلف .

 (Díaz & Ramírez2018)  . ت

على  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )تأثير 

 النسب المالية الرئيسية: نهج منهجي جديد( .

(The Impact of IFRS 16 on Key Financial 

Ratios: A New Methodological Approach). 
 

 -: تهدف الدراسة الى

تهدف الدراسة الى تحليل تأثير رسملة اإليجار على النسب 

رئيسية التي تحدد القطاعات التي قد تكون أكثر تأثراً المالية ال

التغييرات الرئيسية في نسب  و عن التأثير من أجل تحليل

المحاسبة والمقاييس األخرى التي سيواجهها مستخدمو البيانات 

 المالية بمجرد تطبيق معيار اإليجار الجديد .
 

 -النتائج التالية: توصلت الدراسة الى

بشكل كبير على الميزانيات   IFRS 16سيؤثر تطبيق معيار 

العامة ونسب المديونية والمالءة المالية للشركات األوروبية 

 المدرجة.

ثالثا / اوجه التشابه بين الدراسات السابقة و الدراسات 

 -الحالية و االضافات التي قدمتها :

من خالل استعراض الدراسات السابقة فقد تناولت تطبيق 

و اثاره على  16لمعيار الدولي لالبالغ المالي رقم ا

المعلومات المحاسبية الناتجة من تطبيقة على الوحدات 

االقتصادية و تصنيف عقود االيجار الى تشغيلية و تمويلية و 
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قياسها وفقا للمعيار و قد اختلفت هذه الدراسة بتناولها 

بعد  تصنيف و قياس االيجار قبل تطبيق المعيار و اختالفها

تطبيق المعيار في المصارف العراقية و بينت لنا قابلية 

 تطبيق المعيار في هذه المصارف العراقية.

االطار المفاهيمي لقياس /  المحور الثاني

 المحاسبي

يعتبر القياس المحاسبي أهم المراحل الرئيسية عند إعداد 

 القوائم المالية، حيث يتم تقييم وتسجيل تلك البنود الواردة في

القوائم المالية بهدف نشرها أوعرضها لمختلف مستخدمي 

هذه القوائم بغية اتخاذ القرار المناسب، ونظرا ألهمية القياس 

المحاسبي وما له من دور في جعل القوائم المالية ذات 

مصداقية ومعبرة عن واقع المؤسسة سعت الهيئات 

والمنظمات المحاسبية الدولية إلى إعداد وبلورة جملة من 

المعايير المحاسبية لمعالجة هذا الموضوع 

 ,عبداللطيف(.2014:7)

يستخدم المحاسبون الكلمات واألرقام لوصف مكونات 

البيانات المالية, كما يجب على المحاسب تحديد تأثير 

األحداث االقتصادية على الكيان, وال يكفي مجرد تحديد 

التمكن حدث ما بل يلزم تأكيده في البيانات المالية. من أجل 

من التعرف على االحداث، يجب على معد البيانات قياس 

 (. Porter,2018:150األثر المالي للحدث على الشركة )

 اوال / مفهوم القياس المحاسبي 

مرت نظرية القياس مثلها مثل أي نظرية اخرى بمراحل 

تاريخية تطورت عبرها متأثرة بالمستوى العلمي لإلنسان, 

ان للقياس المحاسبي هما النظرية وبشكل عام ظهرت نظريت

( المنظر Campellالكالسيكية والنظرية الحديثة, ويعد )

االساسي للنظرية الكالسيكية للقياس وينسب له اول تعريف 

علمي محدد لعملية القياس بشكل عام والذي عرفها بما يلي 

"يتمثل القياس بشكل عام في قرن األعداد باألشياء للتعبير 

لك بناء على قواعد طبيعية يتم اكتشافها اما عن خواصها, وذ

بطريقة مباشرة اوبطريقة غير مباشرة " وبقيت هذه النظرية 

مؤلفا  Steven, اذ اصدر1946تحكم عملية القياس الى غاية 

يدعو فيه الى تبني مفاهيم جديدة لعملية القياس وأضاف 

Steven) " بعدا رياضيا لتعريف عملية القياس فعرفها )

القياس في المطابقة بين الخواص اوالعالقات بموجب يتمثل 

نموذج رياضي, وهكذا توسعت عملية القياس لتشمل 

الخواص المعنوية ومدخل القياس للعلوم 

 .,محسن(2017:4االجتماعية)

تعنى المحاسبة المالية بقياس عناصر كل من الموجودات 

والمطلوبات وحقوق الملكية وكذلك التغيرات التي تطرا على 

هذه العناصر خالل فترة معينه. وتنشا هذه العناصر من 

تغيرات نتيجة تحقق احداث اوعمليلت اوظروف ذات تاثير 

على اقتصاديات الوحدة المحاسبية. وينطوي القياس على 

تحديد القيم المتعلقه بكل عنصر من العناصر االساسية التي 

تشملها القوائم المالية وكذلك على بيان اثر االحداث 

العمليات والظروف المختلفة على هذه القيم. والشك ان و

تحديد طبيعة االحداث والعمليات والظروف وقياسها وتبويبها 

وتصنيفها حسب خصائصها المشتركة واثارها االقتصادية 

يساعد كثيرا في تحديد وقياس ما يترتب من نتائج وتغيرات 

نوعية في العناصر التي تشملها القوائم المالية. وايا كان 

التغيرت اواالثر الناتج عنها فانه يجب ان تكون هذه 

التغيرات واالثار في اي عنصر من عناصر القوائم المالية 

ناتجة عن احداث اوعمليات اوظروف قائمة فعال وقت 

اجراء عملية القياس. اي انه يشترط دائما قبل ان يتم االثبات 

ئم المالية المحاسبي ان يكون التغير في اي من عناصر القوا

 .,الشيرازي(1990:270-272قد تحقق)

إن المفاهيم األساسية للمحاسبة هي الموجودات والمطلوبات. 

لذلك، يجب أن نحاول التعرف على الموجودات والمطلوبات 

وقياسها بشكل مناسب، ونتيجة لذلك سوف نحصل أيًضا 

على تدفقاتها الداخلة والخارجة بطريقة توفر معلومات 

دقة من الناحية التمثيلية حول اإليرادات مالئمة وصا

والمصروفات. فعند المحاسبة عن معاملة مبيعات، سيكون 

التركيز على ما إذا كانت حسابات القبض المحتملة تفي 

بتعريف األصل )فائدة اقتصادية مستقبلية محتملة(. سنأخذ 

في االعتبار عوامل مثل ما إذا كان المستحق مدعوًما بعقد 

يذ وما إذا كان البائع قد أدى التزاماته بما يكفي قابل للتنف

 Spiceland).ليكون قادًرا على توقع استالم التدفقات النقدية

et.al,2013: 34) 

يرى الباحث ان القياس يهدف الى توصيف االشياء من خالل 

ارقام تدل عليها, فتصبح االحداث االقتصادية في المنشاة 

فهمومة هي لغة االرقام, ذات معنى من خالل قياسها بلغة م

وبالتالي اعطاء صورة واضحة لمستخدمي المعلومات عن 

المنشاة من حيث ربحيتها ومركزها المالي وتسهيل عملية 

المقارنة بين البيانات المالية للمنشاة لعدة سنوات بهدف اتخاذ 

قرارات مبنيه على معلومات تمثل انشطة المنشاة بصدق. 

 -محاسبي :ثانيا / تعاريف القياس ال

 

 

  ( تعاريف القياس المحاسبي1) جدول

 التعريف المصدر ت

 ,مطر(2004:115) 1

عملية مقابلة يتم من خاللها قرن خاصية معينة هي خاصية التعدد النقدي, لشئ معين 

معين في مجال معين هوالمشروع االقتصادي, هوحدث اقتصادي يتمثل فيها بعنصر 

 بعنصر اخر محدد هووحدة النقد, وبموجب قواعد اقتران معينة هي االحتساب.

 هوتخصيص ارقام الشياء اواحداث تاسيسا على قوعد معينة. ,لطفي(2007:26) 2

3 (Edwards,2010:20) 
المعلومات االقتصادية تعريف جمعية المحاسبة االمريكية هوعملية تحديد وقياس وإيصال 

 للتمكين من الحكم واتخاذ القرارات الرشيدة من قبل مستخدمي المعلومات.

4 (Spiceland et.al,2013: 27) .هوعملية ربط المبالغ العددية بالعناصر 
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5 (Lal,2017:31) 

القياس في المحاسبة هوتخصيص القيم العددية لألشياء أواألحداث المتعلقة بالمؤسسة والتي 

تم الحصول عليها بطريقة تكون مناسبة للتجميع )مثل التقييم اإلجمالي لألصول( أوالتفصيل 

 كما هومطلوب لحاالت محددة.
 

 

 مكونات القياس 1)شكل )

 اعداد الباحثان

 ثالثا / أنواع القياس المحاسبي

مختلفة ومتعددة ويمكن توضيحها للقياس في المحاسبة أنواع 

 -كاآلتي :

 القياسات أالساسية أوالمباشرة : .1

تحدد فيها نتيجة القياس المحاسبي بقيمة الخاصية محل  

القياس دون الحاجة الى عملية االحتساب أوعالقات رياضية 

بين الخواص محل القياس، ويتبع هذا أالسلوب مثال في قياس 

نها المثبت على فاتورة تكلفة آلة ما وذلك من خالل ثم

 الشراء.

 القياسات غير المباشرة أوالمشتقة :  .2

عندما يتعذر على المحاسب قياس قيمة االحداث االقتصادية 

بطريقة مباشرة، ال بد من قياس قيمتة بطريقة غير مباشرة 

بإستخدام العالقات الرياضية أوالنماذج الكمية، إذ يعتبر 

 هذا االسلوب. االحتساب االساس الذي يقوم عليه 

 القياسات التحكيمية .3

تشبه في إجراءاتها أالساليب غير المباشرة، ولكن الفرق 

بينهما ينحصر في أنه توجد قواعد موضوعية تحكم أساليب 

القياس غير المباشر، وإن أساليب القياس التحكيمية تفتقر 

إليها مما يجعلها عرضة الثار التحيز الناتج عن التقديرات 

 .,عبدالمجيد(2018:59لشخصية )أوأالحكام ا

يرى الباحث ان اكثر اساليب القياس موثوقية وتقدم معلومات 

مالية يمكن االعتماد عليها هي اساليب القياس المباشرة كونها 

تعتمد على ارقام واضحة وصريحة وال يمكن االجتهاد في 

قياس الحدث االقتصادي مع مالحظة ان هذه االرقام يجب ان 

لحقيقي دون أي مبالغة اومغاالة في ثمنها اما تعكس ثمنها ا

االساليب غير المباشرة فتاتي بالدرجة الثانية كونها تعتمد 

على ارقام تاتي من مصادر هي نفسها المستخدمة في 

االساليب المباشرة لكن مع معالجات رياضية للوصول الى 

قيمة الحدث االقتصادي وكونها اقل موثوقية لعدم معرفة 

معلومات المالية بالطرق الرياضية المستخدمة في مستخدم ال

القياس اما القياسات التحكيمية فهي اقل انواع القياس موثوقية 

كونها تعتمد على الراي الشخصي الذي يكون عرضة للتحيز 

 واحتمالية الخطأ. 

 رابعا / معايير القياس المحاسبي

ال ينص اإلطار المفاهيمي على استخدام أساس قياس محدد، 

وينص على أن النظر في خصائص الجودة للمعلومات 

المالية المفيدة قد يؤدي إلى اختيار قواعد قياس مختلفة 

    لألصول وااللتزامات واإليرادات والنفقات المختلفة

(Melville,2019:27- 28) 

 :تشمل معايير القياس المحاسبي ما يلي 

 المالئمة .1

المحاسبية مالئمة للغرض اي أن تكون البيانات والمعلومات 

من القياس، وتكون هذه المعلومات مالئمة إذا كانت قادرة 

على أن تعكس صورة واضحة وصحيحة عن الشيء المراد 

قياسة، وما طرأ عليها من تغيرات على مدار فترة زمنية 

معينة, أي البد من وجود تكافؤ بين األرقام الكمية المعبرة 

األحداث والعمليات التي تعبر عن األهداف المحاسبية، وبين 

عنها هذه األرقام حتى يمكن االعتماد عليها في اتخاذ قرارات 

 رشيدة.

 الموضوعية .2
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إن القياس المحاسبي الذي ال يلبي شرط الموضوعية ال يمكن 

قبول نتائجه أواالعتماد عليه في اتخاذ القرارات، لذلك كان 

  -:ا مفهوم الموضوعية عرضة لتفسيرات عديدة نذكر منه

أ. أن يكون القياس خال من التحيز الشخصي، أي االنفصال 

 التام بين القائم بعملية القياس ونتائجه.

ب. القياس الموضوعي هوقياس قابل للتحقق بمعني أنه 

 يستند إلى عناصر مثبتة وأدلة صحيحة. 

 ت. القياس الموضوعي.

 تتأثر الدرجة التي يمكن أن يوفر بها أساس القياس تمثياًل 

صادقًا بدرجة عدم اليقين المعنية. على سبيل المثال، إذا لم 

يكن هناك سوق نشط لهذا النوع من األصول، فإن استخدام 

أساس القيمة العادلة عند قياس األصل سيوفر عادة قياًسا غير 

مؤكد. على الرغم من أن االرتياب في القياس ال يحول 

ر المعلومات بالضرورة دون استخدام أساس القياس الذي يوف

ذات العالقة، إال أن حاالت عدم اليقين العالية جدًا قد تتطلب 

 .النظر في قواعد قياس أخرى

 القابلية للتحقق .3

يعنى بالتحقق في مجال المحاسبة المالية استناد المعلومات 

إلى مصدر موثوق فيه يتمثل عادة في مجموعة من 

إليها  المستندات واإلجراءات المدونة التي يمكن الرجوع

للتحقق من صحة هذه المعلومات ومطابقتها للمصدر، غير 

أن هذا المعيار يوسع من نطاق التحقق ليعني أن تتوافر في 

المعلومات المحاسبية ما يلزم من صفات بحيث يجعل منها 

أساسا سليما التخاذ القرارات، حيث يمكن اتخاذ نفس القرار 

ختالف األشخاص استنادا إلى نفس المعلومات رغم إمكانية ا

القائمين باتخاذه، أي بصرف النظر عن الشخص الفاحص 

 أوالمستفيد من هذه المعلومات. 

 القابلية للقياس الكمي .4

يعني القياس الكمي تعيين اعداد لالشياء المرغوب في قياسها 

بحيث يمكن معرفة العالقة بين االشياء عن طريق المعرفة 

لتعدد المقاييس الكمية المسبقة للعالقة بين االعداد, نظرا 

وتنوعها, وتعدد العناصر موضوع القياس, فان هناك حاجة 

الى مقياس كمي عام وموحد يمكن استخدامة على كل هذه 

العناصر المختلفة, وتعد النقود المقياس العام والموحد للتعبير 

عن القيمة االقتصادية في العصر الحديث, وهكذا فان هذا 

البيانات والمعلومات المحاسبية  المعيار يتطلب بان تكون

قابلة للقياس الكمي النه يضفي عليها قيمة اقتصادية اكثر 

 ,اليقة(. 20017:45وضوحا )

 خامسا / قياس االيجار

يجب قياس عقود التأجير التمويلي من قبل المستأجر بالقيمة 

العادلة لألصل المؤجر أوبالقيمة الحالية للحد األدنى من 

أيهما أقل، بموجب الفائدة الضمنية في  مدفوعات اإليجار،

عقد اإليجار أومعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر عندما ال 

يمكن تحديد معدل الفائدة الضمني. تتمثل مشكلة محاسبة 

التأجير هذه في أن الشركات غالبًا ما تصمم عقود اإليجار 

بعناية بحيث ال تكون مؤهلة كعقود إيجار تمويلي. بعد ذلك، 

زم تسجيل أي أصول أوخصوم. في الواقع، المستأجر ال يل

يحصل على تمويل خارج الميزانية العمومية. واستجابة 

لذلك، نصت المعايير ذات العالقة على رسملة معظم عقود 

شهًرا. فاما ان تغطي عقود  12اإليجار بمدة تزيد عن 

اإليجار إلى حد كبير كل العمر اإلنتاجي لألصل المؤجر، 

المعدات. تغطي فترة أقل من العمر اإلنتاجي مثل تأجير 

لألصل، مثل إيجار األرض والمبنى. فعندها يسجل المستأجر 

التزاًما بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية، 

مخصومة بسعر الفائدة الذي يفرضه المؤجر على المستأجر 

أو، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، بسعر اقتراض المستأجر المتالك 

صل مشابه ولفترة زمنية مماثلة. ثم يتم اطفاء هذا االلتزام. ا

حيث تتضمن تكلفة األصل المؤجر نفس القيمة الحالية 

األولية، ويتم استهالكها على مدى فترة 

 (Scott,2015:257).اإليجار

ان مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية في جمهورية العراق 

اسبة االستثمارات في عن مح 14في القاعدة المحاسبية رقم 

ذكر االيجار من ضمن الفقرات  28و 27, 26فقراته 

 ص قاعدة محاسبية خاصة بااليجار المذكورة اال انه لم يخص

يرى الباحث ان وجود قواعد قياس محاسبية موحد الحتساب 

االيجارات يؤدي الى تمثيل صادق لالرقام التي تمثل 

ي اوضغوط االيجارات وتحد من عملية االجتهاد الشخص

االدارة على المحاسبين التباع طرق قياس ليست بالضرورة 

تؤدي الى تمثيل صادق ولكن تؤدي الى خدمة مصلحة 

االدارة في عملية القياس يؤدي الى عدم صدق المعلومات 

اوجد  16ان المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم  .المحاسبية

دية و طريقة قياس موحدة لاليجار في الوحدات االقتصا

كمؤجر و مستاجر يعتمد عليها المحاسبون لقياس االيجار 

 دون اي اجتهاد شخصي او ضغوط عليهم . 

 

المحور الثالث: القياس المحاسبي وفق المعيار 

 عينة بحث 16الدولي لالبالغ المالي رقم 
 اوال / نشأة المصرف

 2003تأسس المصرف العراقـي للتجارة في شهر تموز 

مستقــل لغرض تسهيل استيراد وتصدير ككيان حكومي 

السلع والخدمات من وإلى العراق خدمة لالقتصـاد الوطني 

وإعادة تأهيل البالد بعد أنتهاء العمل ببرنامج النفط مقابـــل 

الغـذاء التابـع لألمم المتحدة ولتلبية الحاجات اإلنسانية للعراق 

بنى التحتية واعــادة بنـــاء االقتصــاد العراقــي واصالح ال

وألغراض أخرى تعود بالفائــــــدة للشعــب العـــــراقي 

آخــذين بنظر االعتبار االهمية االقتصادية للتجارة في 

اعـــادة تنشيــــط االقتصـــاد العراقــي وتحفيزه لتحقيق 

 نموطويل االمد.

بــدأ المصرف  2003في شهر تشريـن الثاني مــن عــــــام 

ف حكومي مستقل. حيث يعـــد المصــرف عمــــله كمصر

العراقـــي للتجــارة أحـــد البنــوك الرائـــدة في الشـــرق 

األوسط في قطاعي التمويل التجاري واالستثماري. حيث 

ً منــذ تأسيسه ليصبح أحـدى المؤسسات  حقــق نمواً سريعــا

الرائــــدة والفاعـــلة في القطاع  المصرفي. فقــد قـــام 

المصرف بانشاء شبكــة واسعـة من المصارف المراسـلة في 

العــــالم وبنـــاء عالقـــات وطيــدة مع المصارف العــالمية 

ذات السمعــــة الممتــــازة وبحسب متطلبات العمليـــة 
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المصرفيـــة حيث وصل عــدد المصارف المراسلة إلى أكثر 

( 95غطي )( مدينة وت108( مصرف متواجدة في )428من )

دولـــة في العالــم ممــــا وفــر له فرص حقيقية للتواجــد 

ً وقدرات تنافسية على توفير مختلف الخدمـــــات  عالميــا

 المصرفية المتنوعة. 

تم اختيار القوائم المالية للمصرف العراقي للتجارة كمجتمع 

لعينة البحث لعدة اسباب واهمها. ان االيجارات للمصرف 

% من مجموع االبنية التي تشغلها 76للتجارة تمثل العراقي 

فروع المصرف و الموضحة في الجدول ادناة. وبمدد ايجار 

( سنة, االمر الذي يتطلب 30-1طويلة االجل تتراوح من )

بيان تاثير هذه االلتزامات طويلة االجل على مركزه المالي. 

ان للمصرف تعامالت مع مصارف خارجية أكثر من 

تزامات مالية كبيرة, وان هذه المصارف تحدد ( وبال428)

نسبة العموالت بناءا على التصنيف االئتماني وحجم التعامل 

ومدى قدرة المصرف االيفاء بتعهداته والتزاماته. وبهذا فان 

المصرف يسعى لتطبيق المعايير الدولية تماشيا مع تعليمات 

 البنك المركزي العراقي ومع التطورات الدولية في مجال

المعايير المحاسبية لبيان مركزة المالي وفقا للمعايير الدولية, 

وبيان مالئته المالية وقدرتة على االيفاء بالتزاماته وكسب ثقة 

المتعاملين الخارجيين. اضافة الى حجم راس مال المصرف 

مليار دينار الذي يفوق رؤوس  3,536البالغ براس مال 

راس مال لبقية اموال المصارف الحكومية حيث ان اعى 

مليار  226المصارف الحكومية هومصرف الرافدين بمبلغ 

 دينار, بهذا يكون االول من حيث راس المال.  

 مالحظة : جميع المبالغ مقربة الى اقرب مليون دينار 
 

 ( بنايات المصرف المستاجرة و المملوكة2جدول )

 النسبة الئوية العدد النوع ت

 %76 19 ايجار 1

 %24 6 ملك 2

 %100 25  المجموع

فرع وعدد البنايات المستاجرة  25ان عدد فروع المصرف 

بنايات  6بناية وعدد البنايات المملوكة للمصرف  19

 وبالتالي تكون نسبة االيجارات للمصرف كالتالي:

العدد  \نسبة البنايات المستاجرة = عدد البنايات المستاجرة

 الكلي للبنايات

                               =19/25 

% نسبة البنايات المستاجرة76=                               

 

 (  بنايات المصرف )المبالغ الى اقرب مليون دينار(3جدول ) 

 االيجار رقم عقد نوع االيجار مدة االيجار االيجار السنوي النوع المبنى ت

 1أ/ تمويلي سنة 28 2,500 ايجار االدارة العامة 1

 2أ/ تمويلي سنة 18 750 ايجار الدولية 2

 3أ/ تمويلي سنة 21 700 ايجار الهالل االحمر 3

 4أ/ تمويلي سنة 20 750 ايجار مجلس النواب 4

 5أ/ تمويلي سنة 21 730 ايجار ماجدي مول اربيل 5

 6أ/ تمويلي سنة 18 300 ايجار الرمادي 6

 7أ/ تمويلي سنة 18 330 ايجار تكريت 7

 8أ/ تمويلي سنة 22 750 ايجار زيونة مول 8

 9أ/ تمويلي سنة 21 700 ايجار مطار بغداد 9

 10أ/ تمويلي سنة 19 400 ايجار الحلة 10

 11أ/ تمويلي سنة 19 350 ايجار الكوت 11

 12أ/ تمويلي سنة 19 330 ايجار العمارة 12

 13أ/ تمويلي سنة 22 730 ايجار ماجدي مول سليمانية 13

 14أ/ تمويلي سنة 23 500 ايجار وزارة النفط 14

 15أ/ تمويلي سنة 22 720 ايجار بابلون مول 15

 16أ/ تمويلي سنة 24 750 ايجار هيبة خاتون 16

 17أ/ تمويلي سنة 22 2,500 ايجار السعودية 17

 18أ/ تمويلي سنة20 1,500 ايجار ابوظبي 18

 19أ/ تشغيلي سنة 1 350 ايجار نفط ميسان 19

  - - - ملك الفرع الرئيسي 20

  - - - ملك فرع اربيل 21

  - - - ملك فرع السليمانية 22

  - - - ملك فرع البصرة 23

  - - - ملك فرع النجف 24

  - - - ملك فرع كربالء 25

  - - - ملك فرع المسبح 26

 الباحثاناعداد 
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 ( البنايات المؤجرة للغير من قبل المصرف )المبالغ الى اقرب مليون دينار(4جدول )

 رقم عقد االيجار نوع االيجار مدة االيجار االيجار السنوي المبنى

 1ب/ تمويلي سنة 20 700 1657 مبنى رقم

 2ب/ تمويلي سنة 15 500 1658 مبنى رقم

 3ب/ تشغلي سنة 1 250 6184مبنى رقم 

 4ب/ تشغيلي سنة 1 300 6185مبنى رقم 

 2019اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات المالية لمصرف لعام 

من الجدوال اعاله يتبين لنا ان للمصرف فروع مستاجره, 

منها 

فرع ايجاراتها طويل االجل واخرى ايجاراتها قصير االجل 

اال انه يحتسب جميع االستئجارات تشغيلية. وان لدى 

المصرف اينيه مؤجره للغير بمدد طويلة االجل واخرى 

بايجار قصير االجل وتتم معالجتها على انها تشغيليه, ان 

تطبيقات المصرف الحالية تعد مخالف للمعيار. في المبحث 

حق سنبين كيفية تطبيق المعيار على عقود االيجار التي الال

لدى المصرف وبحالتيها كمستاجر وكؤجر.ادناة المعالجات 

رالمحاسبية قبل تطبيق 

 -قيد اثبات مصروف االيجار: 

  من ح/ مصروف االيجار15,640,000,000

 الى ح/ النقدية 15,640,000,000 

 ( مبنى.19االيجار للمباني المستاجرة وعددها )عن دفع 

 -قيد اثبات ايراد االيجار:

  من ح/ النقدية 1750,000,000

 الى ح/ ايراد االيجار 1750,000,000 

 ( مبنى.4عن استالم االيجار للمباني المؤجرة وعددها )

 على عقود ايجار المصرف IFRS 16ثانيا / تطبيق المعيار

يقوم المصرف العراقي للتجارة باستئجار ابنية االدارة العامة 

والفروع البالغه تسعة عشر مبنى وبمدد ايجار مختلفة 

لغرض ممارسة نشاطه المصرفي, ثمانية عشر منها تمتد 

( سنة وفرع واحد مدة ايجارة )ا( سنة 30-20ايجاراتها من )

مبنى يدفع ايجارها في بداية السنة قابلة للتجديد, سبعة عشر 

ومبنيين يدفع ايجارهما في نهاية السنة. ويتم اعتبار 

 االيجارات كلها تشغيلية.

 تطبيق المعيار في سجالت المصرف كمستاجر .1

يتم القياس المحاسبي لاليجار عن طريق القياس االولي 

اللتزام االيجار والذي يساوي القيمة الحالية لدفعات االيجار 

بداية السنة ومن ثم يتم القياس االولي الصل حق في 

االستخدام والذي يساوي التزام االيجار مضافا الية المبالغ 

النقدية المدفوعة للمؤجر اواي تكاليف اخرى مدفوعة التمام 

عملية التاجير. اما في االيجار التشغيلي فتكون دفعات 

 االيجار النقدية مصاريف يتحملها المصرف. 

المعيار يجب في البداية اختبار عقود االيجار فيما  عند تطبيق

 :اذا كانت تشغيلية ام تمويلية عن طريق 

 مدة االيجار 

يعتبر المعيار عقود االيجار التي تمتد الكثر من سنة 

 تمويلية, اما اذا كانت تمتد لسنة واحده فهي تشغيلية.

 ( مبنى يمتد ايجارها لمدد18ولدينا هنا ايجارات مباني عدد )

( سنة فهي بذلك وحسب المعيار ايجار 30-20تتراوح من )

شهر  12تمويلية. لدينا مبنى واحد يمتد ايجاره الى 

 فهووحسب المعيار ايجار تشغيلي.

 قيمة االصل 

يعتبر المعيار عقود االيجار التي تقل قيمة االصل فيها عن 

دوالر عقود ايجارتشغيلية. ان المصرف يستاجر  5,000

دوالر  5,000( وقيمة المباني فيها تزيد عن 18المباني الـ )

دينار  1,600,000,000حيث ان اقل قيمة لمبنى فيها يبلغ 

وهواكبر من المبلغ المعفى بموجب المعيار, ولدى المصرف 

دينار فهومن حيث  3,500,000,000ايجار لمبنى قيمته 

شهر مما  12قيمة االصل ينطبق عليه المعيار اال ان مدته 

 تثنى حسب المعيار.يجعله مس
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 تفاصيل االيجار( 2شكل )

 الباحثاناعداد 
 

 قياس التزام االيجار التمويلي المدفوع في بداية السنة  . أ

  قياس ايجار مبنى االدارة العامة 

( 30-20ان المصرف يستاجر ستة عشر مبنى لمدد تتراوح من )

سنة تدفع ايجاراتها في بداية السنة وحسب المعيار فان جميع هذه 
تمويلية, وندرج ادناة تفاصيل قياس ايجار احد االيجارات تعتبر 

 االبنية لبيان كيفية القياس.

 ( تفاصيل ايجار بناية االدارة العامة المدفوعة في بداية السنة )المبالغ الى اقرب مليون دينار(5جدول )

مدة االيجار 

 الكلية

المدة المنقضية 

 من االيجار

المتبقية المدة 

 من االيجار

تاريخ دفع 

 االيجار

االيجار 

 السنوي
 معدل الفائدة

نوع 

 االيجار

رقم عقد 

 االيجار

 1أ/ تمويلي %10 2,500 1/1 28 سنة 2 30

 

ان عقد ايجار مبنى االدارة العامة وحسب المعطيات اعاله 

تطبيق المعيار ( سنة قبل 2( سنة مضى منها )30يمتد الى )

اي المدة المتبقية لعقد االيجار والتي سيتم تطبيق المعيار 

( سنة, وان معدل الفائدة السنوية للقروض 28خاللها هي )

% اي ان المصرف 10الممنوحة من قبل المصرف تبلغ 

% فيما لواستثمر مبالغ 10يمنح قروض بمعدل فائدة 

يجار ثابتة االيجارات في منح قروض لزبائنه. ان دفعات اال

تدفع في بداية كل سنة. يتطلب قياس التزام االيجار االولي 

ايجاد القيمة الحالية لدفعات االيجار الذي يتطلب ايجاد معامل 

سنة وبمعدل فائدة  27القيمة الحالية لدفعة متساوية لمدة 

سنة اال انه تم  28%. على الرغم ان االيجار يمتد لـ 10

سنة كون دفعات االيجار  27ة احتساب القيمة الحالية لمد

تدفع في بداية السنة وليس في نهاية السنة, وبذلك ال توجد 

حاجة الى احتساب القيمة الحالية للسنة االولى من تطبيق 

 المعيار كون تم دفع االيجار االن وليس في المستقبل.

يمكن ايجاد القيمة الحالية لدفعات االيجار من خالل جدول 

فعات متساوية اومن خالل تطبيق معادلة القيمة الحالية لد

 القيمة الحالية وكما موضح ادناة.

 حيث ان 

P.V  تمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار 

P  يمثل دفعة االيجار السنوية 

R معدل الفائدة السنوي 

N  عدد سنوات االيجار 

  1/1القيمة الحالية اللتزام االيجارفي 

𝑃. 𝑉 =
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
 ×  𝑝 

𝑃. 𝑉 =
1 − (1 + 0.1)−27

0.1
 ×  2,500,000,000 

         =  9.237223154 × 2,500,000,000  

    = القيمة الحالية لدفعات االيجار                                 دينار               23,093,000,000  

 

القيمة الحالية لدفعات االيجار تمثل التزام االيجار في بداية 

السنة التي يتم فيها تطبيق المعيار اي ان مبلغ التزام االيجار 

 23,093,000,000يبلغ بعد التقريب   2019 /1/1في 

 دينار. 

( فانه يساوي بعد 16عند جمع القيمة الحالية لالبنية لـ )

والذي يمثل التزام  دينار 126,619,000,000التقريب 

 االيجار في بداية السنة.

 املصرف  استئجارات

 تمويلي استئجارها مبنى 18 تشغيلي استئجاره واحد مبنى

 السنة بداية في ايجارها مبنى 16 السنة نهاية في ايجارهما مبنيين
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 قياس التزام االيجار التمويلي المدفوع في نهاية السنة   . ب

( سنة يدفع ايجاريهما 20ان المصرف يستاجر مبنيين لمدة )

في نهاية السنة ووبعد اجراء االختبار تبين وحسب المعيار 

اصيل فان جميع هذه االيجارات تعتبر تمويلية, وندرج ادناة تف

قياس ايجار احد االبنية اما تفاصيل قياس ايجار المبنى االخر 

 مدرج ضمن قائمة الجداول المرفقة. 

  قياس ايجار مبنى فرع الرمادي 

الحتساب القيمة الحالية لدفعات االيجار لفرع الرمادي نقوم 

باستخدام نفس المعادلة المستخدمة في احتساب القيمة الحالية 

مة. ان مدة عقد االيجار لفرع الرمادي هي لمبنى االدارة العا

سنة, وهنا يجب ان  18سنة مضى منها سنتان والمتبقي  20

سنة كون  17سنة وليس  18نستخرج القيمة الحالية لـ 

االيجار هنا يدفع في نهاية السنة وليس في بدايتها فنحتاج الى 

ايجاد القيمة الحالية لدفعة االيجار للسنة االولى لتطبيق 

يار الن الدفع ال يتم فورا بل في نهاية السنة علما ان المع

 وكما موضح في ادناة. %10معدل فائدة 

 ( تفاصيل ايجار بناية فرع الرمادي المدفوعة في نهاية السنة ))المبالغ الى اقرب مليون دينار(6جدول )

مدة االيجار 

 الكلية

المدة المنقضية 

 االيجارمن 

المدة المتبقية 

 من االيجار

تاريخ دفع 

 االيجار

االيجار 

 السنوي
 نوع االيجار معدل الفائدة

رقم عقد 

 االيجار

 6أ/ تمويلي %10 300 31/12 18 سنة 2 20

 

  1/1احتساب القيمة الحالية اللتزام االيجارفي 

 حيث ان 

P.V  تمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار 

P  يمثل دفعة االيجار السنوية 

R   معدل الفائدة 

N عدد سنوات االيجار

 

 𝑃. 𝑉 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 ×  𝑝 

 𝑃. 𝑉 =
1−(1+0.1)−18

0.1
 × 300,000,000 

        =  8.201412101 ×  750,000,000  

=                               االيجار دينارالقيمة الحالية اللتزام   2,460,423,630       

عند جمع القيمة الحالية للمبنيين فانه يساوي بعد التقريب 

دينار والذي يمثل التزام االيجار في بداية  5,167,000,000

 السنة.

تطبيق المعادلتين اعاله على جميع االيجارات الخاصه 

باالبنية المستاجر ايجار تمويلي من قبل المصرف ولثمانية 

عشر بناية وبشكل منفصل لكل بناية الختالف مدة االيجار 

واختالف الدفعة السنوية لاليجار سواء كانت تدفع في بداية 

االبنية, فعند السنة اونهايتها وذلك لقياس التزام االيجار لكل 

اثبات التزام االيجار يتم جمع القيمة الحالية لكل المباني دون 

اضافة اي دفعات نقدية, اما الدفعات النقدية التي تدفع من قبل 

المستاجر ) كدفعات االيجار اواي تكاليف تدفع من قبل 

المستاجر البرام عقد االيجار( في بداية السنة تضاف الى 

 قياسة. اصل حق االستخدام في 

من تطبيق المعادلتين اعاله وجمع الناتج يكون التزام االيجار 

( مبنى  18لجميع االيجار التمويلي الـ )

 دينار.  131,786,000,000

قياس اصل حق االستخدام لاليجار التمويلي المدفوع في  . ت

 بداية السنة

عند قياس اصل حق االستخدام وحسب المعيار فانه يتكون 

ر في بداية عقد االيجار )في بداية السنة( من التزام االيجا

مضافا اليه دفعات االيجار واي مبالغ مدفوعة من قبل 

المستاجر في بداية العقد التمام عملية التاجير. ان اصل حق 

( ناتج من جمع التزام االيجار البالغ 16االستخدام لالبنية )

دينار مضافا اليه دفعة االيجار النقدي  126,622,000,000

( مبنى البالغه 16المدفوعة في بداية السنة لـ )

دينار فيصبح المبلغ االجمالي الصل  14,660,000,000

دينار,   141,282,000,000( مبنى 16حق االستخدام لـ )

 وكما موضح في ادناه.  

 

 استخدام للبنايات المدفوعة في بداية السنة )المبالغ الى اقرب مليون دينار( ( تفاصيل اصل حق7جدول )

 اصل حق االستخدام دفعة االيجار السنوية التزام االيجار البناية ت

 25,593 2,500 23,093 االدارة العامة 1

 6,766 750 6,016 الدولية 2

 6,660 700 5,960 الهالل االحمر 3

 7,024 750 6,274 مجلس النواب 4
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 6,945 730 6,215 ماجدي مول اربيل 5

 7,237 750 6,487 زيونة مول 6

 6,660 700 5,960 مطار بغداد 7

 3,681 400 3,281 الحلة 8

 3,221 350 2,871 الكوت 9

 3,037 330 2,707 العمارة 10

 7,044 730 6,314 ماجدي مول سليمانية 11

 4,886 500 4,386 وزارة النفط 12

 6,947 720 6,227 بابلون مول 13

 7,412 750 6,662 هيبة خاتون 14

 24,122 2,500 21,622 السعودية 15

 14,047 1,500 12,547 ابوظبي 16

 141,282  14,660 126,622  المجموع

 اصل حق االستخدام = التزام االيجار + دفعات االيجار النقدية 

   ,14,660,000,000+  126,622,000,000اصل حق االستخدام = 

 ( مبنى في بداية السنة 16دينار اصل حق االستخدام لـ ) 141,282,000,000=                           

قياس اصل حق االستخدام لاليجار التمويلي المدفوع في  . ث

 نهاية السنة    

نهايززة السززنة ان التززمام االيجززار للمبنيززين المززدفوه ايجاريهمززا فززي 

يتكون من التمام االيجار دون اضافة دفعزة االيجزار النقديزة, كزون 

 االيجار يدفع في نهاية السنة وليس بداية السنة.

( تفاصيل اصل حق استخدام للبنايات المدفوعة 8جدول )   

 في نهاية السنة )المبالغ الى اقرب مليون دينار(

 ت
التزام  البناية

 االيجار

اصل حق 

 االستخدام

 2,460 2,460 الرمادي 1

 2,707 2,707 تكريت 2

 5,167 5,167  المجموع

 اصل حق االستخدام = التزام االيجار 

دينار اصل حق  5,166,889,624اصل حق االستخدام = 

 االستخدام للمبنيين في بداية السنة

( اصل حق االستخدام الكلي للبنايات )المبالغ الى 9ول )جد

 دينار( اقرب مليون

 اصل حق االستخدام البناية ت

 25,593 االدارة العامة 1

 6,766 الدولية 2

 6,660 الهالل االحمر 3

 7,024 مجلس النواب 4

 6,945 ماجدي مول اربيل 5

 2,460 الرمادي 6

 2,707 تكريت 7

 7,237 زيونة مول 8

 6,660 مطار بغداد 9

 3,681 الحلة 10

 3,221 الكوت 11

 3,037 العمارة 12

13 
ماجدي مول 

 سليمانية
7,044 

 4,886 وزارة النفط 14

 6,947 بابلون مول 15

 7,412 هيبة خاتون 16

 24,122 السعودية 17

 14,047 ابوظبي 18

 146,449  المجموع

 ( يتكون من: 18ان اصل حق االستخدام للمباني الـ )

 141,282,000,000( مبنى بمبلغ 16اصل حق االستخدام )

 دينار

 دينار 5,167,000,000اصل حق االستخدام للمبنيين بمبلغ 

مبنى  16اصل حق االستخدام الكلي = اصل حق استخدام )

 ( مبنى2+ اصل حق استخدام )
                  =141,282,000,000   +5,167,000,000 

  دينار  146,449,000,000=                  

 

 -كالتالي : 1/1ويكون قيد اثبات التزام االيجار واصل حق االستخدام في 

  من ح/ اصل حق االستخدام 146,449,000,000

 الى مذكورين

 الى ح/ التزام االيجار 131,789,000,000 

 الى ح/ النقدية 14,660,000,000 

 ( مبنى.18االيجار للمباني المستاجرة وعددها ) عن اثبات اصل حق استخدام والتزام
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قياس مصروف الفائدة لاليجار التمويلي المدفوع في  . ج

 بداية السنة    

في نهاية السنة يتم احتساب مصروف فوائد االيجار عن 

طريق ضرب التزام االيجار في نهاية السنة في معدل الفائدة 

% 10لتزام االيجار على اساسه والذي هوالتي تم احتساب ا

ولكل مبنى بشكل منفصل ثم يتم جمع مصروف فوائد التزام 

(  واضافتها الى التزام االيجار في 16االيجار لالبنية لـ )

نهاية السنة كون دفع االيجار يتم في بداية السنة الالحقة 

 وسيتم احتساب الفائدة الحد االبنية لتوضيح كيفية االحتساب.

الفائدة لمبنى االدارة العامةاحتساب مصروف 

 معدل الفائدة السنوي × مصروف الفائدة = التزام االيجار في نهاية السنة 

                      =23,093,000,000  ×10% 

 دارة العامة دينار مصروف فوائد االيجار لمبنى اال 2,309,000,000=                      

 ( احتساب مصروف الفائدة )المبالغ الى اقرب مليون دينار(10جدول )

 2019فوائد التزام االيجار لسنة  معدل الفائدة التزام االيجار الفرع

 2,309 %10 23,093 االدارة العامة

 602 %10 6,016 الدولية

 596 %10 5,960 الهالل االحمر

 627 %10 6,274 مجلس النواب

 621 %10 6,215 ماجدي مول اربيل

 649 %10 6,487 زيونة مول

 596 %10 5,960 مطار بغداد

 328 %10 3,281 الحلة

 287 %10 2,871 الكوت

 271 %10 2,707 العمارة

 631 %10 6,314 ماجدي مول سليمانية

 439 %10 4,386 وزارة النفط

 623 %10 6,227 بابلون مول

 666 %10 6,662 هيبة خاتون

 2,162 %10 21,622 السعودية

 1,255 %10 12,547 ابوظبي

 12,662  126,622 المجموع

 

وبتطبيق المعادلة اعاله يتم احتساب فوائد التزام االيجار 

( 16للمباني الستة عشر. ان المبلغ االجمالي لفوائد ايجار )

دينار. حيث تتم اضافة مصروف  12,662,000,000مبنى 

فوائد االيجار في نهاية السنة الى التزام االيجار, لتدفع في 

 بداية السنة الالحقة.  

قياس مصروف الفائدة لاليجار التمويلي المدفوع في  . ح

 نهاية السنة    

يتم احتساب مصروف الفوائد بالنسبة للمبنيين الذين يتم دفع 

طريقة احتساب باقي االبنية.  ايجارهما في نهاية السنة بنفس

بنفس المعادلة نحتسب مصروف الفائدة لفرع الرمادي وكما 

 في ادناة

 معدل الفائدة × مصروف الفائدة = التزام االيجار في نهاية السنة 

                      =2,460,000,000  ×10% 

 دينار مصروف فوائد االيجار لفرع الرمادي 246,000,000=                      

 ( احتساب مصروف الفائدة )المبالغ الى اقرب مليون دينار(11جدول )

 التزام االيجار الفرع
فوائد التزام االيجار  معدل الفائدة

 2019لسنة 

 246 %10 2,460 الرمادي

 271 %10 2,707 تكريت

 517  5,167 لمجموعا
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ومن جمع مصروف الفائدة للمبنيين يكون المجموع الكلي 

دينار. والتتم اضافته  517,000,000لفائدة االيجار للمبنيين

 الى التزام االيجار كونه يدفع في نهاية السنة. 

بناءا على االحتسابات اعاله فان مصروف الفائدة الكلي 

 ن :( مبنى يتكون م18اليجار )

( مبنى بمبلغ 16مصروف فوائد االيجار لـ )

دينار مع مصروف فوائد االيجار  12,662,000,000

دينار, ويكون المجموع  517,000,000للمبنيين بمبلغ 

دينار 13,179,000,000

 

 للمبنيين( مبنى + مصروف الفائدة 16مصروف الفائدة الكلي = مصروف الغائدة لـ )

 دينار 517,000,000دينار +  12,662,000,000=                             

 دينار والذي يظهر في كشف الدخل كمصروف 13,179,000,000=                            

 (18القيود المحاسبية الثباب مصروف الفائدة للمباني لـ )

 ( مبنى 16للـ ) 31/12القيود المحاسبية في  .1

  من ح/ مصروف الفائدة 12,662,000,000

 الى ح/ التزام االيجار 12,662,000,000 

 .( مبنى16عن اثبات مصروف الفائدة للـ )

 عن تسديد االيجار للمبنيين   31/12القيود المحاسبية في  .2

 من مذكورين

  ح/ مصروف فوائد االيجار 517,000,000

  ح/ اطفاء التزام االيجار  113,000,000

 ح/ النقدية                    630,000,000 

 .قيد اثبات مصروف الفائدة للمبنيين

 قياس مصروف استهالك اصل حق االستخدام   . خ

بعد اثبات اصل حق االستخدام لاليجار يجب احتساب 

استهالك اصل حق االستخدام لكل مبنى على طول مدة 

( مبنى لغرض 18االستهالك السنوي لـ )االيجار وجمع 

اثباته في كشف الدخل وذلك الختالف مبلغ اصل حق 

االستخدام ومدة عقد االيجار لكل مبنى مما يؤدي الى 

( 18اختالف االستهالك لكل منها. ان االستهالك يشمل )

مبنى جميعها كون االستهالك يجب ان يتم على جميع االبنية 

ر في بداية السنة اونهايتها. لكن بغض النظر عن دفع االيجا

( التي يتم دفع ايجارها في بداية 16الفرق هنا ان المباني لـ )

السنة تضاف اليها الدفعات النقدية لاليجار في بداية السنة الى 

اصل حق االستخدام فيؤدي الى زيادة اصل حق االستخدام  

 اما المباني التي يتم دفع ايجارها في نهاية السنة التضاف

دفعة االيجار الى اصل حق االستخدام كون الدفع اليتم في 

 بداية السنة بل في نهايتها.

 استهالك اصل حق االستخدام لمبنى االدارة العامة  .1

  اصل حق االستخدام 

مدة االيجار
 =  استهالك اصل حق االستخدام السنوي

 𝟐𝟓, 𝟓𝟗𝟑, 𝟎𝟓𝟕, 𝟖𝟖𝟗 

𝟐𝟖
 = لسنويا  استهالك اصل حق االستخدام 

 دينار االستهالك السنوي لمنى االدارة العامة بعد التقريب  914,000,000=                                                 

 استهالك اصل حق االستخدام لمبنى فرع الرمادي .2

𝟐, 𝟒𝟔𝟎, 𝟒𝟐𝟑, 𝟔𝟑𝟎 

𝟏𝟖
 =  استهالك اصل حق االستخدام السنوي

 االستهالك السنوي لفرع الرمادي بعد التقريب 137,000,000 =                                            
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 ( استهالك اصل حق االستخدام للمباني المؤجرة )المبالغ الى اقرب مليون دينار(12جدول )

 االستهالك السنوي عدد السنوات اصل حق االستخدام الفرع

 914 28 25,593 االدارة العامة

 378 18 6,766 الدولية

 317 21 6,660 الهالل االحمر

 351 20 7,024 مجلس النواب

 331 21 6,945 ماجدي مول اربيل

 137 18 2,460 الرمادي

 150 18 2,707 تكريت

 329 22 7,237 زيونة مول

 317 21 6,660 مطار بغداد

 194 19 3,681 الحلة

 170 19 3,221 الكوت

 160 19 3,037 العمارة

 320 22 7,044 ماجدي مول سليمانية

 212 23 4,886 وزارة النفط

 316 22 6,947 بابلون مول

 309 24 7,412 هيبة خاتون

 1,096 22 24,122 السعودية

 702 20 14,047 ابوظبي

 6,703  146,449 المجموع

 

يتضح من الجدول اعاله ان استهالك اصل حق االستخدام 

مشابه الستهالك باقي االصول. حيث يتم تقسيم مبلغ اصل 

حق االستخدام في بداية االعتراف به على مدة االيجار. يتم 

تطبيق المعادلة اعاله على جميع االبنية المؤجرة ليكون 

( 18) المجموع الكلي لالستهالك السنوي لالبنيه المؤجرة لـ

 دينار. 6,703,000,000

 ( مبنى18قيد اثبات مصروف االستهالك الصل حق االستخدام لـ )

  من ح/ مصروف االستهالك   6,703,000,000

 الى ح/ اصل حق استخدام 6,703,000,000 

 ( المستاجرة18عن اثبات مصروف استهالك اصل حق استخدام للمباني الـ )

 (16قيد دفع االيجار في بداية السنة الالحقة لـ ) 1/1

  من ح/ التزام ايجار  14,660,000,000

 الى ح/ النقدية 14,660,000,000 

 عن اثبات تسديد دفعة االيجار لستة عشر مبنى.

من المالحظ من قياس التزام االيجار واصل حق االستخدام 

واستهالكه انه في المباني الي يتم دفع ايجارها في بداية السنة 

تكون مدة احتساب االستهالك ال تساوي مدة احتساب القيمة 

الحالية لدفعات االيجار وبالتالي التزام االيجار, وذلك بسبب 

ت االيجار المدفوع في بداية انه عند قياس القيمة الحالية لدفعا

السنة يتم استبعاد دفعة االيجار المدفوعة في بداية السنة كون 

دفعة االيجار قد تم دفعها بالفعل وال تحتاج الى احتساب قيمة 

حالية لها, وبذلك فاننا نستبعد السنة االولى التي تم قياس 

الى  القيمة الحاليه )التزام االيجار( فيها, فلوان االيجار يمتد

( سنة ودفعة االيجار تدفع في بداية السنة فعندها نحتسب 28)

( سنة لقياس القيمة الحالية وليس 27القيمة الحالية لمدة )

( سنة كون دفعة االيجار االولى دفعت بالفعل وليس 28)

هناك حاجة الى احتساب قيمتها الحالية, اما في اصل حق 

لنقدية في بداية السنة االستخدام فيتم قياسة بعد اضافة الدفعة ا

الن المجموع الكلي الصل حق االستخدام يتضمن المبالغ 

النقدية المدفوعة اضافة الى القيمة الحالية للمبالغ المؤجلة 

الدفع للحصول على االيجار, كما هوالحال في حالة اقتناء 

االصول فلوان المنشاة اتجهت الى شراء االصل وليس 

كون من المبلغ النقدي المدفوع استئجاره فان قيمة االصل تت

لمالك المبنى الذي يمثل دفعة مقدمة اضافة الى القيمة الحالية 

للمبلغ المتبقي على المنشاة لمالك المبنى والتي ستدفع بشكل 

دفعات اجله. بالتالي فان استهالك اصل حق االستخدام يكون 

( سنة كما في قياس القيمة الحالية 27( سنة وليس )28لمدة )

فعات االيجار )التزام االيجار(, الن اصل حق االستخدام لد

اصبح اصل من ضمن اصول المنشاة بتاريخ قياسه 

واالعتراف فيه فيتم احتساب االستهالك عليه من تاريخ 

القياس واالعتراف باصل حق االستخدام الذي هوتاريخ بدء 

عقد االيجار, كما هوالحال في اقتناء الموجود الثابت فبتاريخ 
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تحواذ المنشاة علية واالعتراف به يبدا احتساب اندثاره, اس

سنة التي هي مدة عقد  28فتكون مدة احتساب االستهالك 

 االيجار.

 اطفاء التزام االيجار لاليجار المدفوع في بداية السنة

في نهاية السنة يتم اضافة مصروف فائدة االيجار بمبلغ 

بالغ دينارالى التزام االيجار ال 12,662,000,000

(, 16دينار في نهاية السنة للمباني الـ )126,622,000,000

دينار, ويتم في 139,284,000,000حيث يكون مجموعهما 

السنة الالحقة اطفاء التزام االيجار بالدفعة الكلية لاليجار. ان 

دفعة االيجار السنوية تتكون من جزئين, الجزء االول 

يتم اطفاء التزام  مصروف فائدة االيجار والجزء المتبقي منه

االيجار به. وبهذا يكون المجموع الكلي لدفعة االيجار 

السنوية هونفسة المبلغ السنوي الذي يطفى به التزام االيجار 

 في السنة الالحقة.

 

 ة )المبالغ الى اقرب مليون دينار(( رصيد التزام االيجار و اضافة مصروف الفائدة لاليجار المدفوع في بداية السن13جدول )

 اطفاء التزام االيجار التزام االيجار الفرع
الفوائد المضافة اللتزام االيجار 

 في نهاية السنة

 الرصيد في نهاية السنة

 25,402 2,309 191 23,093 االدارة العامة

 6,618 602 148 6,016 الدولية

 6,556 596 104 5,960 الهالل االحمر

 6,901 627 123 6,274 النوابمجلس 

 6,836 621 109 6,215 ماجدي مول اربيل

 7,136 649 101 6,487 زيونة مول

 6,556 596 104 5,960 مطار بغداد

 3,609 328 72 3,281 الحلة

 3,158 287 63 2,871 الكوت

 2,978 271 59 2,707 العمارة

 6,945 631 99 6,314 ماجدي مول سليمانية

 4,825 439 61 4,386 النفطوزارة 

 6,850 623 97 6,227 بابلون مول

 7,328 666 84 6,662 هيبة خاتون

 23,784 2,162 338 21,622 السعودية

 13,802 1,255 245 12,547 ابوظبي

 139,284 12,662 1998 126,622 المجموع

 في نهاية السنةاطفاء التزام االيجار لاليجار المدفوع  .1

في نهاية السنة يتم دفع االيجار السنوي للبنايتين المدفوع 

ايجارهما في نهاية السنة, فيتم تخفيض دفعة االيجار السنوي 

دينار بمصروف فائدة  630,000,000للمبنيين البالغة 

دينار اما الجزء االخر البالغ  517,000,000المبنيين البالغ 

طفاء التزام االيجار به, واليتم دينار فيتم ا 113,000,000

اضافته الى التزام االيجار كون دفعة االيجار تدفع في نهاية 

 السنة وليس في بداية السنة الالحقة. 

 ( رصيد التزام االيجار لاليجار المدفوع في نهاية السنة )المبالغ الى اقرب مليون دينار(14جدول )

 الرصيد في نهاية السنة اطفاء التزام االيجار التزام االيجار الفرع

 2,514 54 2,460 الرمادي

 2,766 59 2,707 تكريت

 5,280 113 5,167 المجموع

 

من العرض اعاله يتبين لنا ان االيجارات االجمالية في حالة 

االيجار تبلغ عدم تطبيق المعيار وعلى طول مدة عقود 

 دينار. 337,990,000,000

( وعلى 18ان مصروف الفائدة الكلي لكل عقود االيجار لـ )

دينار  191,544,000,000طول مدة عقود االيجار يبلغ 

ومصروف االستهالك السنوي الكلي على طول فترة االيجار 

دينار )  146,446,000,000( يبلغ 18) ولعقود االيجار لـ

االلتزام السنوي على طول مدة عقود  الذي يساوي اطفاء

, فعند جمع مصروف الفائدة الكلي مع )عقد18 ( االيجار لـ

مصروف االستهالك الكلي نجده يساوي 

المجموع الكلي اليجار عقود االيجار  337,990,000,000

قبل تطبيق المعيار. ان هذا يدل على عدم تكبد المنشاة خسائر 

ن تطبيق المعيار لكن الفرق اضافيه اوجنيها ارباح اضافية م

يكون في توقيت االرباح وانخفاضها على طول مدة عقدة 

االيجار فيكون مصروف الفائدة في البداية مرتفع لكنه 

ينخفض مع مرور مدة عقد االيجار واقترابه من نهايته, اما 

استهالك اصل حق استخدام االيجار فيكون ثابت على طول 

 مدة عقد االيجار.
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 ار التشغيليقياس االيج .2

 مبنى فرع نفط ميسان 

في حالة االيجار التشغيلي فان المعيار قد اعفى االيجار الذي 

شهر من تطبيق المعيار حيث يعتبر دفعات  12يمتد لمدة 

االيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستاجر مصروف 

للمستاجر يظهر في قائمة كشف الدخل وال يظهر في 

 . ويكون القيد كما في ادناه. الميزانية العامة للمنشاة

 :دينار 350,000,000 -االيجار السنوي 

 : شهر قابلة للتجديد 12 -مدة االيجار 

 قيد تسديد االيجار

  ح/ مصروف االيجار  350,000,000

 ح/ النقدية    350,000,000 

 .فرع نفط ميسانعن دفع ايجار بناية 

 . تطبيق المعيار في سجالت المصرف كمؤجر2 .7

يتم القياس المحاسبي لاليجار عن طريق القياس االولي 

لمدينوااليجار والذي يساوي القيمة الحالية لدفعات االيجار 

في بداية السنة ومن ثم تشطب االصول المؤجرة ايجارا 

لميزانية العامة ويحل محلها حساب تمويليا للغير من ا

مدينوااليجار والتوقف عن احتساب اندثار للمباني المشطوبة. 

اما في االيجار التشغيلي فتكون دفعات االيجار النقدية ايراد 

راف بالموجود واحتساب اندثار للمصرف مع استمرار االعت

له.

 

 تصنيف المعيار لالصول المستاجرة( 15جدول )

 اعداد الباحثان

 

 

 

 

 

 ( ايجارات المصرف3شكل )

 اعداد الباحثان

عند تطبيق المعيار يجب في البداية اختبار عقود االيجار 

 :فيما اذا كانت تشغيلية ام تمويلية عن طريق

 مدة االيجار 

يعتبر المعيار عقود االيجار تمويلية اذا كانت تمتد الكثر من 

 سنة, اما اذا كانت تمتد لسنة واحده فهي تشغيلية.

ولدينا هنا ايجارات مباني للغير لمبنيين يمتد ايجارها لمدد 

( سنة فهي بذلك وحسب المعيار 20-15تتراوح من )

 12ى تمويلية. لدينا مبنيين مؤجرة للغير يمتد ايجارهما ال

 شهر فهما وحسب المعيارايجار تشغيلي.

 قيمة االصل 

يعتبر المعيار عقود االيجار التي تقل قيمة االصل فيها عن 

دوالر عقود ايجارتشغيلية. ان المصرف يؤجر  5,000

دوالر حيث ان اقل  5,000مبنيين قيمتهما تزيد قيمتها عن 

غ دينار وهواكبر من المبل 5,250,000,000قيمة فيها يبلغ 

المعفى بموجب المعيار, ولدى المصرف ايجار لمبنيين اقل 

دينار فهما من حيث قيمة  1,800,000,000قيمة فيهما  

شهر مما  12االصل ينطبق عليه المعيار اال ان مدتهما 

 يجعلهما مستثنين حسب المعيار. 

 قياس مدينوااليجار . أ

 (1ان المصرف يقوم بايجار مبنيين للغير وهما البناية رقم )

( سنة وحسب 20-15( لمدد تتراوح من )2والبناية رقم )

المعيار فان هذه االيجارات تعتبر تمويلية, وندرج ادناة 

 تفاصيل قياس مدينوااليجار. 

 

 قيمة االصل نوع االيجار مدة االيجار المبنى

 5,360,000,000 تمويلي سنة 20 1657 رقممبنى 

 5,250,000,000 تمويلي سنة 15 1658 مبنى رقم

 2,400,000,000 تشغلي سنة 1 6184مبنى رقم 

 1,800,000,000 تشغيلي سنة 1 6185مبنى رقم 

 املصرف اجيارات

 السنة بداية يف يستلم متويلي اجيارها انمبني تشغيلي اجيارها يانمبن
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 ( تفاصيل البنايات المؤجرة للغير )المبالغ الى اقرب مليون دينار(16جدول )

مدة االيجار 

 الكلية

دفع  تاريخ

 االيجار
 رقم عقد االيجار نوع االيجار معدل الفائدة االيجار السنوي

 1ب/ تمويلي 10% 700 1/1 20

 2ب/ تمويلي 10% 500 1/1 15

 (  1قياس مدينوااليجار لمبنى رقم ) .1

سنة بموجب اتفاق  20( مؤجرة للغير لمدة 1ان البناية رقم )

يدفع االيجار فيه في بداية السنة اي انه يجب احتساب القيمة 

سنة كون السنة االولى تم اسالم ايجارها نقدا  19الحالية لـ 

في بداية السنة وبالتالي ليس هناك حاجة الحتساب القيمة 

% وهونفسة 10الفائدة هو الحالية لمبلغ الدفعة االولى, ومعدل

معدل الفائدة المعتمد من قبل المصرف في حال منحه 

 قروض لزبائنه. 

يمكن ايجاد القيمة الحالية لدفعات االيجار من خالل جدول 

القيمة الحالية لدفعات متساوية اومن خالل تطبيق معادلة 

 القيمة الحالية ومكا موضح ادناة.

 حيث ان 

P.V  لدفعات االيجار تمثل القيمة الحالية 

P  يمثل دفعة االيجار السنوية 

R   معدل الفائدة 

N  عدد سنوات االيجار 

  1/1القيمة الحالية اللتزام االيجارفي 

 𝑃. 𝑉 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 ×  𝑝 

         = 𝑃. 𝑉 =
1−(1+0.1)−19

0.1
 ×  700,000,000 

         = 8.364920092 × 700,000,000  

 = 5,855,444,064دينار                                                      القيمة الحالية لدفعات االيجار                              

( بعد التقريب 1ان مبلغ مدينوااليجار للمبنى رقم )

اليجار دينار. بعد احتساب قيمة مدينوا 5,855,000,000هو

يجب شطب المبنى من موجودات المصرف البالغ قيمته عند 

 دينار. 5,360,000,000بداية عقد االيجار 

 

 المشطوب )المبالغ الى اقرب مليون دينار( 1( قيمة المبنى رقم 17جدول )

 االيجارقيمة المبنى عند بداية  االندثار السنوي قيمة المبنى البناية

 5,360 268 6,700 1بناية رقم 

 

( عند االستحواذ عليه كانت 1ان قيمة المبنى رقم )

سنة واالندثار السنوي  25دينار وعمره  6,700,000,000

دينار سنويا وعند ابرام عقد االيجار  268,000,000للمبنى 

سنة,  20 كان قد مضى من عمره خمس سنوات  والمتبقي

 سنة. 20ومدة االيجار 

 دينار 6,700,000,000القيمة الكلية للمبنى =  

 دينار  268,000,000االندثار السنوي = 

 (  5×  268,000,000)  - 6,700,000,000فتكون قيمة المبنى عند ابرام عقد االيجار = 

                                                    =6,700,000,000 – 1,340,000,000  

 دينار قيمة المبنى في بداية عقد االيجار   5,360,000,000=                                                    

 (  2قياس مدينوااليجار لمبنى رقم ) .2

موجب اتفاق يستلم سنة ب 15( مؤجرة لمدة 2ان البناية رقم )

االيجار فيه في بداية السنة اي انه يجب احتساب القيمة 

سنة كون السنة االولى تم دفع ايجارها نقدا في  14الحالية لـ 

بداية السنة وبالتالي ليس هناك حاجة الحتساب القيمة الحالية 

% وهونفسة معدل 10لمبلغ الدفعة االولى, ومعدل الفائدة هو

ن قبل المصرف في حال منحه قروض الفائدة المعتمد م

 لزبائنه. 

يمكن ايجاد القيمة الحالية لدفعات االيجار من خالل جدول 

القيمة الحالية لدفعات متساوية اومن خالل تطبيق معادلة 

 القيمة الحالية وكما موضح ادناة.

 حيث ان 
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P.V  تمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار 

P  يمثل دفعة االيجار السنوية 

R   معدل الفائدة 

N  عدد سنوات االيجار 

 1/1القيمة الحالية اللتزام االيجارفي 

 

𝑃. 𝑉 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 ×  𝑝  

         =  𝑃. 𝑉 =
1−(1+0.1)−14

0.1
 ×  500,000,000 

         = 7.366687457 ×  500,000,000  

=دينار                                 القيمة الحالية لدفعات االيجار                                                 3,683,343,728 

 

 ( تفاصيل مدينو االيجار للبنايات المؤجرة للغير )المبالغ الى اقرب مليون دينار(18جدول )

 مدينو االيجار بعد اضافة دفعة االيجار  االيجار السنويةدفعة  مدينو االيجار قبل اضافة دفعة االيجار  البناية ت

 6,555 700 5,855 1بناية رقم  1

 4,183 500 3,683 2بناية رقم  2

 10,738   1,200 9,538  المجموع
 

( بعد التقريب 2ان مبلغ مدينوااليجار للمبنى رقم )

دينار. بعد احتساب قيمة مدينوااليجار  3,683,000,000هو

يجب شطب المبنى من موجودات المصرف البالغ قيمته عند 

دينار. 5,250,000,000قد االيجار بداية ع

 

 (المشطوب )المبالغ الى اقرب مليون دينار 2( قيمة المبنى رقم 19جدول )

 قيمة المبنى عند بداية االيجار االندثار السنوي قيمة المبنى البناية

 5,250 350 6,300 1بناية رقم 

( عند االستحواذ عليه كانت 2ان قيمة المبنى رقم )

سنة واالندثار السنوي  18دينار وعمره  6,300,000,000

وعند ابرام عقد االيجار دينار سنويا  350,000,000للمبنى 

سنة, ومدة  15سنوات والمتبقي  3كان قد مضى من عمره 

 سنة. 15االيجار 

 دينار 6,300,000,000القيمة الكلية للمبنى =  

 دينار  350,000,000االندثار السنوي = 

 (  3×  350,000,000)  - 6,300,000,000فتكون قيمة المبنى عند ابرام عقد االيجار = 

                                                    =6,300,000,000 – 1,050,000,000  

 دينار قيمة المبنى في بداية عقد االيجار   5,250,000,000=                                                    

اب اعاله نجد ان قيمة المباني الواجب من خالل االحتس

( في بداية عقد 1شطبها المتكون من قيمة البناية رقم )

دينار وقيمة المبنى رقم  5,360,000,000االيجار والبالغ 

دينار في بداية عقد االيجار,  5,250,000,000( والبالغ 2)

دينار  10,610,000,000وبالتالي يكون مجموعهما 

 ت الواجب شطبها عند تطبيق المعيار. مجموع قيمة العقارا

( 1وان القيمة الحالية لدفعات االيجار للمبنى رقم )

دينار والقيمة الحالية لدفعات االيجار  5,855,000,000

دينار ويكون مجموع  3,683,000,000( 2للمبنى رقم )

 دينار. 9,538,000,000القيمة الحالية للمبنيين هي 

( = 1المستلم النقدي للمبنيين هي :المبنى رقم )

 دينار سنويا  700,000,000

 دينار سنويا  500,000,000( = 2المبنى رقم )

 500,000,000+  700,000,000المجموع الكلي لدفعات االيجار = 

 نار دي 1,200,000,000=                                        

 1/1في 

 قيد اثبات المدينون

  ح/ مدينوااليجار 21,500,000,000

 الى مذكورين
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 ح/ المباني 10,610,000,000 

 ح/ فوائد غير مكتسبة  10,761,000,000 

 ح/ ارباح شطب المباني  129,000,000 

 1/1قيد اثبات عقود االيجار التمويلية في 

نالحظ من القيد اعاله انه تم االعتراف بالمبلغ الكلي لاليجار 

وعلى طول فترة االيجار للمبنيين في حساب مدينوااليجار 

في الجانب المدين, والذي يتكون من الدفعات النقدية اليجار 

دينار والدفعات  14,000,000,000( بمبلغ 1المبنى رقم )

 7,500,000,000( بمبلغ 2اليجار المبنى رقم )النقدية 

دينار. اما في  21,500,000,000دينار والذي يساوي 

الجانب الدائن فينقسم الى ايراد فوائد االيجار على طول مدة 

دينار ويسمى ايراد  10,761,212,207عقد االيجار بمبلغ 

فائدة غير مكتسب, وقيمة المباني المشطوبة بمبلغ 

لمباني دينار, وارباح ناتجة عن شطب ا 10,610,000,000

دينار. 129,000,000بمبلغ 

 

 1/1قيد استالم الدفعة السنوية لاليجار في 

  ح/ النقدية   1,200,000,000

 ح/ مدينوااليجار 1,200,000,000 

 1/1قيد استالم دفعة االيجار في 

 قياس ايراد الفائدة . ب

ة يتم احتساب ايراد فوائد االيجار عن طريق في نهاية السن

ضرب رصيد القيمة الحالية لمدينوااليجار في نهاية السنة في 

معدل الفائدة التي تم احتساب مدينوااليجار على اساسه 

% ولكل مبنى بشكل منفصل ثم يتم جمع ايراد 10والذي هو

 فوائد االيجار للمبنيين.

 

 )المبالغ الى اقرب مليون دينار( ( احتساب ايراد الفائدة20جدول )

 2019ايراد الفائدة لسنة  معدل الفائدة مدينو االيجار المبنى

1 5,855 10% 586 

2 3,683 10% 368 

 954  9,538 المجموع

 

 ( 1قياس ايراد الفائدة للمبنى رقم ) .1

معدل الفائدة × ايراد الفائدة = مدينوااليجار في نهاية السنة 

 السنوي 

 %10× دينار   5,855,000,000=                      

دينار ايراد فائدة  586,000,000=                      

 (1االيجار للمبنى رقم )

 ( 2قياس ايراد الفائدة للمبنى رقم ) .2

معدل الفائدة × ايراد الفائدة = مدينوااليجار في نهاية السنة 

 السنوي 

 %10× دينار  3,683,000,000=                      

دينار ايراد فائدة  368,000,000=                      

 (2االيجار للمبنى رقم )

( البالغ 1ومن خالل جمع ايراد الفوائد للمبنى رقم )

( البالغ  2دينار والمبنى رقم )  586,000,000

دينار يكون مجموع  ايراد الفوائد   3,683,000,000

دينار. بعدها يتم طرح ايراد الفائدة السنوي  954,000,000

 من رصيد ايراد الفائدة غير المكتسب.

31/12 

 قيد اثبات ايرد فائدة االيجار للمبنيين

  ايرد فائدة غير مكتسب ح/  954,000,000 

 ح/ ايراد فوائد االيجار  954,000,000 

 1/1قيد اثبات ايراد فائدة االيجار

 قيد استالم االيجار

  ح/النقدية 1,200,000,000

 ح/ مدينو االيجار  1,200,000,000 

 عن استالم دفعة االيجار السنوية
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كما هوالحال في قياس التزام االيجار واصل حق االستخدام 

واستهالكه انه في المباني التي يتم دفع ايجارها في بداية 

السنة. فعند قياس مدينوااليجار عن طريق احتساب القيمة 

الحالية لدفعات لاليجار المستلمة في بداية السنة يتم استبعاد 

كون دفعة االيجار قد دفعة االيجار المستلمة في بداية السنة 

تم دفعها بالفعل وال تحتاج الى احتساب قيمة حالية لها, وبذلك 

فاننا نستبعد السنة االولى التي تم قياس القيمة الحاليه فيها 

( سنة 20كون تم دفع الدفع نقدا, فلوان االيجار يمتد الى )

ودفعة االيجار تدفع في بداية السنة فعند احتساب القيمة 

( 20( سنة لقياس القيمة الحالية وليس )19تمد مدة )الحالية نع

سنة كون دفعة االيجار االولى استلمت بالفعل وليس هناك 

 حاجة الى احتساب قيمتها الحالية. 

من خالل المعالجات ادناة سوف يتضح لنا فيما اذا حقق 

 المصرف ارباح اوتكبد خسائر جراء تطبيق المعيار.

 لمبنيين االيجار قبل تطبيق المعيار ل

=  20×  700,000,000( = 1المبنى رقم )

 دينار 14,000,000,000

=  15×  500,000,000( = 2المبنى رقم )

 دينار  7,500,000,000

+  14,000,000,000ويكون المجموع الكلي لاليجار = 

7,500,000,000  

 دينار 21,500,000,000=                                     

 بعد تطبيق المعيار يكون :اما االيجار 

 ايراد فائدة االيجار الغير مكتسب

( = 1ايراد فائدة االيجار الكلية للمبنى رقم )

 دينار  7,444,000,000

( = 2ايراد فائدة االيجار الكلية للمبنى رقم )

 دينار 3,317,000,000

+  7,444,000,000المجموع الكلي اليراد الفائدة = 

3,317,000,000 

 دينار  10,761,000,000=                                    

من جراء شطب الموجود فان المصرف سوف لن يحتسب 

مصروف اندثار للمبنيين المؤجرين للغير وعلى طول مدة 

االيجار والذي يعتبر تخفيض للمصاريف وبالتالي ربح 

للمصرف وادناة احتساب االندثار على طول مدة عقد 

 االيجار.

 االندثار السنوي للمبنيين الغير محتسب طول مدة االيجار

( = 1االندثار السنوي خالل فترة االيجار للمبنى رقم )

 مدة االيجار× االندثار السنوي 

                                                                =

 سنة  20×  2680,000,000

 دينار  5,360,000,000=                               

( = 2االندثار السنوي خالل فترة االيجار للمبنى رقم )

 مدة االيجار× االندثار السنوي 

 سنة  15×  350,000,000=                              

 دينار  5,250,000,000=                                

السنوي المجموع الكلي لالندثارات غير المحتسبة = االندثار 

 (2) ( + االندثار السنوي للمبنى رقم1للمبنى رقم )

                    =5,360,000,000  +5,250,000,000 

 دينار 10,610,000,000=                          

المجموع الكلي = ايراد فوائد المباني + االندثار السنوي 

 الغير محتسب 

                 =10,761,000,000  +10,610,000,000 

 دينار 21,371,000,000=                    

 دينار 129,000,000ارباح شطب المباني = 

المجموع الكلي لاليجار = المجموع الكلي لاليراد + ارباح 

 شطب المباني

                      =21,371,000,000  +129,000,000 

  دينار 21,500,000,000=                      

من خالل االحتساب اعاله نجد ان االيجار الكلي قبل تطبيق 

دينار مساوي لاليراد  21,500,000,000المعيار البالغ 

دينار.  21,500,000,000الكلي بعد تطبيق المعيار والبالغ 

مما يعني عدم وجود ارباح يجنيها اوخسائر يتكبدها 

المصرف نتيجة تطبيق المعيار. الفرق يكون في توقيت 

الرباح حيث تكون فوائد االيجار في بداية عقد االيجار ا

مرتفعة وتنخفض على طول فترة عقد االيجار كون يتم 

اطفاء رصيد المدينون على طول فترة االيجار اي يكون 

رصيد المدينون متناقص وبالتالي تكون الفوائد متناقصة 

كونها نسبة مئوية تضرب في رصيد المدينون مما يؤدي الى 

 ها كلما انخفض رصيد المدينون بمرور مدة االيجار.انخفاض

 اطفاء مدينو االيجار لاليجار  .3

في نهاية السنة يتم اضافة ايراد فائدة االيجار بمبلغ 

دينارالى مدينو االيجار البالغ  954,000,000

دينار في نهاية السنة للمبنيين, حيث  9,538,000,000

تم في السنة دينار, وي 10,492,000,000يكون مجموعهما 

الالحقة اطفاء مدينو االيجار بالدفعة الكلية لاليجار. ان دفعة 

االيجار السنوية تتكون من جزئين, الجزء االول ايراد فائدة 

االيجار والجزء المتبقي منه يتم اطفاء مدينو االيجار به. 

وبهذا يكون المجموع الكلي لدفعة االيجار السنوية هونفسة 

يطفى به التزام االيجار في السنة المبلغ السنوي الذي 

 الالحقة.
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 ( رصيد مدينو االيجار في نهاية السنة  )المبالغ الى اقرب مليون دينار(21جدول )

 نهاية السنةالرصيد في  ايراد الفائدة المضاف الى مدينو االيجار في نهاية السنة اطفاء مدينو االيجار مدينو االيجار المبنى 

1 5,855 114 586 6,441 

2 3,683 132 368 4,051 

 10,492 954 246 9,538 المجموع

 قياس االيجار التشغيلي

في االيجار التشغيلي فان المعيار قد اعفى االيجار الذي يمتد 

شهر من تطبيق المعيار حيث يعتبر دفعات االيجار  12لمدة 

المتفق عليها بين المؤجر والمستاجر ايراد للمؤجر يظهر في 

قائمة كشف الدخل وال يظهر في الميزانية العامة للمنشاة, 

نوي على المباني كما يظهر في قائمة الدخل االندثار الس

 المؤجرة ايجارا تشغيليا. ويكون القيد كما في ادناه. 

 قيد استالم االيجار التشغيلي

  ح/ النقدية 550,000,000

 ح/ ايراد ايجار  550,000,000 

 اثر تطبيق المعيار على الميزانية العامة 

 

 والمطلوب )المبالغ الى اقرب مليون دينار(( التغير في الموجودات 4شكل )

نالحظ من المخطط اعاله ان هناك ارتفاع في الموجودات 

والمطلوبات بعد تطبيق المعيار اذ كانت قبل تطبيقه 

وسبب ذلك  34,173,745وبعد تطبيقة  34,033,500

اضافة اصل حق االستخدام والتزام االيجار لالبنية 

المستاجرة وشطب المباني واضافة مدينوااليجار لالبنية 

 المؤجرة للغير في الميزانية العمومية .

 اثر تطبيق المعيار على كشف الدخل. .4

 

 التغيير باألرباح قبل وبعد تطيق المعيار )المبالغ الى اقرب مليون دينار(  (5) شكل

34,033,500 

34,173,745 

33,950,000,000

34,000,000,000

34,050,000,000

34,100,000,000

34,150,000,000

34,200,000,000

مجموه الموجودات والمطلوبات قبل تطبيق 
 المعيار

مجموه الموجودات والمطلوبات بعد تطبيق 
 المعيار

652,000,000

653,000,000

654,000,000

655,000,000

656,000,000

657,000,000

658,000,000

659,000,000

مجموه الربح قبل تطبيق 
 المعيار

مجموه الربح بعد تطبيق 
 المعيار

658,653 

654,564 
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نالحظ من المخطط اعاله انخفاض في ارباح المصرف قبل 

بعد تطبيق المعيار فقد اما  658,653تطبيق المعيار اذ بلغت 

كمستاجر وكمؤجر, كمستاجر استبعد  654,564بلغت 

مصروف االيجار قبل تطبيق المعيار واستبداله بمصروف 

ستهالك اصل حق فوائد التزام االيجار ومصروف ا

االستخدام بعد تطبيق المعيار, وكمؤجر استبعد ايراد االيجار 

 التمويلي واضيف ايراد فوائد االيجار وشطب اندثار المباني.

 اثر تطبيق المعيار على كشف التدفق التقدي. .5

 

 المعيار )المبالغ الى اقرب مليون دينار(( التغيير في كشف التدفق النقدي قبل وبعد تطبيق 6شكل )

اضيف الى التدفقات النقدية التشغيلية بعد تطبيق المعيار 

كمستاجر مصروف فوائد االيجار والتي تمثل جزء من 

المدفوع النقدي عن االيجار السنوي لالبينة المستاجرة كتدفق 

دام كتدفق نقدي نقدي خارج واستهالك اصل حق االستخ

داخل, وكمؤجر اضيف ايراد فوائد االيجار كتدفق نقدي 

داخل واستبعد مصروف اندثار االبنية كتدفق نقدي داخل. اما 

التدفقات النقدية التمويلية فقد اضيف اليها اطفاء التزام 

االيجار كتدفق نقدي خارج, واطفاء مدينوااليجار كتدفق 

الثاني من المدفوع  نقدي داخل, واالذان يمثالن الجزء

 والمستلم النقدي لاليجار. 

يتضح مما تقدم بتحقق فرضية ان لتطبيق المعيار تاثيرعلى 

 القياس في سجالت المصرف.

اذ تبين انه فبل تطبيق المعيار كان يتم احتساب دفعة االيجار 

كما هي وتعتبر مصروف بالكامل وعلى طول مدة االيجار 

قياس القيمة الحالية لدفعات اما بعد تطبيق المعيار فيتم 

االيجار وفق معامل القيمة الحالية لمدة االيجار وضربه في 

دفعة االيجار السنوية وبعدها تقسم الى مصروف فوائد 

االيجار الذي يضرب في رصيد التزام االيجار ولكل سنة 

ويدرج في قائمة كشف الدخل واطفاء التزام االيجار الذي 

يجار السنوية وفوائد التزام االيجار يساوي الفرق بين دفعة اال

ويطفى به التزام االيجار وعلى طول مدة االيجار ويدرج 

 ضمن قائمة كشف التدفق النقدي.
 

 االستنتاجات و التوصيات: المحور الرابع
 اوال/االستنتاجات

عدم تطبيق المعيار من قبل المصارف العراقية وبالتالي  .1

القوائم المالية عدم االفصاح عن عقود االيجار في 

للمصارف كمستاجر وكمؤجر والذي يؤدي الى 

 معلومات غير كافية عن المصارف.

قلة االهتمام بمواكبة الكوادر المحاسبية العراقية  .2

للتطورات العالمية في المعايير الدولية, وقلة تدريب 

المصارف العراقية لكوادرها المحاسبية على التطورات 

 المحاسبية الحاصلة.

المعيار طريقة القيمة الحالية لقياس االيجار  استخدم .3

والتي تعد اكثر عدالة للتعبير عن القيمة الزمنية للنقود 

لفقدانها لقيمتها بمرور الزمن وانه يعتبر من القياسات 

المشتقة كونها تستخدم العالقة بين دفعة االيجار ومدة 

 عقد االيجار ومعامل القيمة الزمنية للنقود.

ة قياس االيجار معايير القياس المحاسبي تجتمع في طريق .4

من مالئمة اذ انها تعكس صورة واضحة عن قيمة 

االيجار, موضوعية من حيث عدم التحيز واسناده الى 

مبالغ دفعات مثبتة, القابلية للتحقق اذ يمكن الرجوع الى 

مبالغ االيجار وطريقة قياسها للتحقق منه,قابلية القياس 

دفعات النقدية الى عقود االيجار الكمي اذ يمكن تعيين ال

 ويمكن تحديد العالقة بينهما.

عدم اصدار مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في  .5

جمهورية العراق قواعد محاسبة خاصة بااليجار و 

تؤدي الى توحيد عمل الحاسبين في العراق و تشجع 

على الدخول مجال التأجير التمويلي و تدفع على 

 االستثمار فيه.

م معالجة المعيار للتحسينات الكبيرة التي يجريها عد .6

المستاجر على االصل في حالة االيجار التشغيلي على 

الرغم من انفاق مبالغ كبيره الجراء هذه التحسينات و 

استحصال الموافقات الالزمة من الجهات المختصة 

الجراء هذه التحسينات اال انه يعده تشغيليا كونه يمتد 

تلقائيا باالتفاق مع المؤجر مع  لسنة واحدة تجدد

-500,000,000

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000
2,784,822 2,790,904 

482,342 
482,342 

-106,433 
-108,427 

 كشف التدفق النقدي التشغيلي قبل تطبيق المعيار

 كشف التدفق التشغيلي بعد تطبيق المعيار

كشف التدفق النقدي االستثماري قبل تطبيق 
 المعيار 
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استمراره في االيجار الكثر من سنة مما بعني محاولة 

 للتهرب من ادراجه في الميزانية و تخفيف االعباء عليه.

 ثانيا/التوصيات

ضرورة توجه المصارف العراقية بتطبيق المعيار  .1

للحصول  16الدولي لالبالغ المالي لعقود االيجار رقم 

 عن عقود االيجارو التزاماتها. على افصاحات اكثر

تهيئة وتطويرالكوادر العراقية العاملة في المجال  .2

المحاسبي على العمل وفق المعايير الدولية وتوعيتهم  

 باهمية تطبيق هذه المعايير. 

االعتماد في قياس االيجار على استخدام القيمة الحالية  .3

لنقود لما تعكسه من عدالة في التعبير عن القيمة الزمنية ل

وفق ما ينص عليه المعيار الدولي لالبالغ المالي لعقود 

 .16 االيجار رقم

توجيه المصارف بموائمة طريقة قياس االيجارمع  .4

معايير القياس المحاسبي كون طريقة القياس انعكاس 

 لمعايير القياس المحاسبي. 

اصدار مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في  .5

اسبة خاصة بااليجار جمهورية العراق قواعد مح

 لمواكبة المعايير الدولية الخاصة بااليجار.

ايجاد معالجة محاسبية للتحسينات الكبيرة في االيجارات قصيرة 
  .مجلس العايير المحاسبية العراقي االجل من قبل
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في محافظة كربالء تطبيق مبادئ التحسين المستمر في الخدمة المصرفية: دراسة حالة فروع مصرف الرشيد 

  2021خالل عام 

The reality of applying the principles of continuous improvement in the banking 

service: a case study of the branches of Al-Rasheed Bank in Karbala during 2021. 
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 المستخلص: 

تهدف الدراسة للوقوف على مدى تطبيق مبادئ التحسين المستمر مجال االبتكار في الخدمات والصناعة المصرفية ، من خالل      

االعتماد على التطور التكنولوجي في مجال الصناعة المصرفية  والنظم االدارية بهدف تحقيق رضا الزبون وزيادة الثقة في 

مات مصرفيه تواكب اتمته العمليات المصرفية وبما يتناسب مع توجهات البنك المركزي في الخدمات المصرفية ، عبر تقديم خد

هل تستخدم المصارف العراقية تقنيات التحسين  التحول الى النقود االلكترونية ، لذا ينطلق البحث من استثارة فكرية مهمة وهي

تطور خصائص خدمات تبعا لتطور حاجات الزبائن المالية  المستمر وما هي معايير تقيم خدماتها؟ كما ويهدف البحث الى تتبع

، ولتحقيق ذلك تم اختبار الفرضيات عن طريق دراسة استجابة عينة من BSوخصائص  CIومعرفه طبيعة العالقة بين مبادئ 

ي، واستنتجت بعد اجراء التحليل االحصائي الوصفي)الوسط الحساب 2021العاملين في فروع مصرف الرشيد في كربالء 

تكون مفهومة للزبون وهذا يتعمد على العاملون  BSأن اهم خصائص االنحراف المعياري، معامل االرتباط، معامل التحديد( 

ضرورة اعالن المصارف وبأسلوب بسيط عن سياسته وطبيعة وشروط ،واختتم البحث بتوصيات أهمها  وسياسة المصرف المعلنة

 . الماكن تقديم الخدمات وبحسب تصميم الفرعخدماته على موقعها الرسمي، وخارطة 
 

 خصائص الخدمة المصرفية، التحسين المستمر، مبادي التحسين المستمر.: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The study objective to determine the extent to which the principles of continuous improvement are 

applied in the field of innovation in banking services and industry, by relying on technological 

development in the banking industry and administrative systems in order to achieve customer 

satisfaction and increase confidence in banking services, by providing banking services that keep 

pace with the automation of banking operations and in line with the trends The Central Bank is in 

the transition to electronic money, so the research stems from an important intellectual provocation, 

namely, do Iraqi banks use continuous improvement techniques and what are the criteria for 

evaluating their services? The research also aims to track the development of the characteristics of 

services according to the development of the financial needs of customers and to know the nature of 

the relationship between the principles of CI and the characteristics of BS. , standard deviation, 

correlation coefficient, coefficient of determination) that the most important characteristics of BS 

are understandable to the customer, and this depends on the employees and the declared policy of 

the bank. 
 

Keywords: banking service characteristics, continuous improvement, principles of continuous 

improvement. 
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 المبحث األول: منهجية الدراسة.

تمثل منهجية الدراسة اإلطار الفكري والتطبيقي لتحديد 

محتوى إشكالية الدراسة الفكري والعملي والغايات األساسية 

من اختيار عنوان الدراسة وتحديد مؤشرات مقاييس الدراسة 

المستقلة والتابعة وطرح الحلول والتساؤالت ضمن فرضية 

 الدراسة التي من شأنها تحديد خطوات معالجة مشكلة

الدراسة وتحديد العينة المستهدفة للظاهرة قيد الدراسة 

واساليب جمع البيانات والمعلومات واألساليب اإلحصائية 

المستخدمة لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة من الدراسة 

 وفيما يلي تقسيم فقرات منهجية الدراسة. 

تنطلق مشكلة البحث من التساؤالت  أوال: مشكلة الدراسة.

.االتية   

هل ان المصارف الحكومية تعاني من اإلهمال من  -1

 الجهات المسؤولة .

وهل ان هذا اإلهمال جعلها تدخل مرحلة الخمول والتي  -2

 بدورها اثرت على رضا الزبائن .

هل تتوفر البنية التحتية التكنولوجية في انجاز االعمال  -3

 المصرفية اليومية .

راسة بالنقاط يمكن ايجاز أهمية الدثانيا: أهمية الدراسة. 

 -االتية: 

دراسة مدى تطبيق مبادئ التحسين المستمر في  .1

 المصارف العراقية.

 تحديد خصائص الخدمات التي تعد معاير لتقيمها. .2

تتبع تطور خصائص خدمات تبعا لتطور حاجات  .3

 الزبائن المصرفين.

احتبار مدى إدراك العاملين ألهمية تحسين الخدمات  .4

 التي يقدموها.

االمكانات المستخدمة للتغلب على معوقات مدى توافر  .5

 تطبيق التحسينات على الخدمة المصرفية.

التحسين المستمر تحديد طبيعة العالقة بين مبادئ  .6

 وخصائص الخدمة المصرفية.

ى الدراسة لتحقيق األهداف ثالثا: اهداف الدراسة : تسع

 . االتية

دراسة مدى تطبيق مبادئ التحسين المستمر في فروع  -1

 رف الرشيد في محافظة كربالء المقدسة.مص

دراسة مستوى خصائص الخدمات المصرفية )  سرية  -2

الخدمة المصرفية ، انتشار الخدمة المصرفية ، كياسة الخدمة 

المصرفية ( في فروع مصرف الرشيد في محافظة كربالء 

 المقدسة  .

قياس مدى االرتباط بين تطبيق مبادئ التحسين المستمر  -3

 الخدمة المصرفية . وخصائص

تحديد مستوى تأثير تطبيق مبادئ التحسين المستمر  -4

 وخصائص الخدمة المصرفية .

 

 

 رابعا: فرضية الدراسة .

ينطلق البحث من فرضية رئيسية واحدة مفادها: " ال توجد 

عالقة تأثير لمبادئ التحسين المستمر على خصائص الخدمة 

 االتية:المصرفية." وينبثق عنها الفرضيات 

ال توجد عالقة تأثير لمبادئ التحسين المستمر على  .1

  .خاصية السرية للخدمة المصرفية

ال توجد عالقة تأثير لمبادئ التحسين المستمر على  .2

  .خاصية االنتشار للخدمة

ال توجد عالقة تأثير لمبادئ التحسين المستمر على  .3

 خاصية الكياسة للخدمة.

 .خامسا: مجتمع وعينة الدراسة 

تم التطبيق في النظام المصرفي العراقي واختيرت فروع      

مصرف الرشيد
1
في محافظة كربالء ) فرع الطف، الحسين  

، وفرع الجامعة ( وتم استخدام استمارة 21، وفرع كربالء 

االستبيان
2
كوسيلة لجمع البيانات حول عينة من موظفي هذا  

اعد ( شملت عدد من االسلة التي تس1المصرف )جدول رقم 

عد تقديم  Yعلى معرفة مدى تطبيق المصارف لمبادئ 

الخدمة هذا وقد تم استخدام األسلوب اإلحصائي االستداللي 

 فرضيات. الالختبار 

                                                           
1

فرع في عموم العراق وخارجه تم  154وله  1988مصرف الرشيد تم تاسيسه عام  

استمارات  5الي  3توزيع استمارة االستبيان على كل الفروع في محافظة كربالء وبواقع 

 لموظفي النوافذ وهم يتعاملون بشكل مباشر مع الزبون.
2

اذاختيرت عينة تجريبية من تم اختبار استمارة االستبيان من حيث لصدق الضاهري  

واالخذ بنظر  موظف اجبوا عن االستمارة 12نفس المصارف المبحوثة وكان قوامها 
ثم وزعت نفس االستمارات االعتبار مالحضاتهم حول االسالة ومدي مالئمتها وصحتها

، %(88الجابة عن فقرات االستمارة بنسبة )على نفس العينة التجريبة ووجد تطابق با
تم استخراج معامالت االتساق الداخلي و االستمارةاالتساق والتناغم الداخلي كما اختبر 

للفقرات المعبرة عن كل متغير من متغيرات الدراسة عن طريق استخدام مصفوفة 

االرتباطات ذات ( والتي أظهرت وجود عدد كبير من 2االرتباط كما في الملحق رقم )

   %(.1العالقة اإلحصائية المعنوية عند مستوى معنوية )
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 (: خصائص العينة1دول رقم )ج

 لمصدر: إجابات العينة على فقرة المعلومات العامة في استمارة االستبيان.ا
 

 المبحث الثاني: مفاهيم وادبيات 
 Continuous Improvement التحسين المستمرأوال: 

X) (: 

 ( المفهوم: 1)

يشكل التحسين المستمر جزءا مهما من مفردات العمل  

التجاري نتيجة لتطور تطبيقات الجودة في الحياة االقتصادية 

 كما في الجدول :

 CI (: التحسين المستمر2جدول رقم )

 دالئل ومفاهيم المصدر ت

اسلوب حياة يمكن تطبيقه على جميع نشاطات المنظمة ليشمل : االفكار و والنظم ويبحث  9: 2008بروارى وبن سفاع،  1

 . BASELوISOباستمرار لتحسين العمليات من خالل المقارنة مع التطبيقات المميزة مثل 

 ار وعند تراكمها ينتج شيئا جديدا يختلف تماما عن االصل.ادخال ابتكارات صغيرة وباستمر (2015: 23عبدالرحمن احمد , 2

 فلسفة ادارية لتحسين االنشطة المترابطة لتقليل عيوب المنتجات واالستمرار في السوق . 13:2017الطاهر, 3

 افضل استخدام لموارد متوفرة وتحسينها تدريجيا دون تكاليف مالية . 20المارديني وموصلي،  4

فلسفة ادارية تشمل كافة جوانب المنظمة و بأشراك كافة العاملين عن طريق قبول اقتراحهم  78: 2018الطائي ،  5

 بشان العمل .

 المصدر: باالعتماد على ادبيات الموضوع.
 

أي ان التحسين المستمر يعني تحسين وتطوير واالسراع في  

أفضللل اسللتخدام للمللوارد دون تكللاليف اضللافية ويشللمل كللل 

 جوانب المنظمة وباشراك العاملين. 

 ( النشأة والتطور:2)

اهتم البلاحثين والمفكلرين فلي عللوم االجتملاع واالقتصلاد ب ل   

( Continuous Improvementوكما موضل  فلي ) ::ادنلا

 (: نشأة وتطور التحسين المستمر3جدول رقم )

 التطور المرحلة الفترة الزمنية ت

 اثناء الثورة الصناعية 1
الفحص 

 والتفتيش
 الحاجة لوجود ادارة تهتم بالفحص والتفتيش للمنتجات النهائية ومطابقتها مع المعايير.

 1950الى  1900من  2
الرقابة 

 والضبط

مساهمة الكتاب والباحثين في تطور عمل المنظمات مثل كتاب االدارة العلمية  -

 ( .SHEW HART(وكتاب الرقابة االقتصادية للخدمات ل   )  TAYLARل  )

تحسين العمليات باستخدام الطرق االحصائية كمعيار مشاركة العاملين بفرق العمل  -

 وتصحي  سلوك العاملين.

 % التكرار الفئة الخاصية ت

 5 1 مدقق عنوان الوظيفة أ

 10 2 محاسب

 10 2 م.محاسب

 33 7 مالحظ

 42 9 م.مالحظ

 24 5 اعدادية تجارة التحصيل الدراسي ج

 43 9 دبلوم

 33 7 بكالوريوس

 28 6 سنوات 5أقل من  سنوات خدمة  د

 43 9 سنين 10أقل من  5

 14 3 سنة 15أقل من  10

 10 2 سنة 20أقل من  15

 5 1 فأكثر 20

 5 1 ال يوجد دورات الدورات التطويرية  :

 38 8 دورة 1-3

 24 5 دورة 4-6

 14 3 دورة 10-20

 19 4 دورة فأكثر 21
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 1980الى  1951من  3
التطبيق 

 والتأكيد

سعي ادارة المنظمات لتقديم خدمات اقل عيوبا من خالل استحداث استراتيجية الوقاية  -

 او التغذية العكسية.

 2015الى  1981من  4
التحسين 

 المستمر

استخدام التجربة اليابانية من خالل التأكيد على دور االدارة ومساهمتها في موقع  -

 رفع القدرة االبداعية للعاملين.العمل مما يساعد على 

المصدر:  أكرم محسن الياسري ولمياء علي ابراهيم الموسوي. " مفاهيم معاصرة في االدارة االستراتيجية ونظرية المنظمة ". 

 .2015الجزء الخامس. الطبعة االولى. دار صفاء للنشر والتوزيع. عمان. االردن.

 األهداف:( 3)

الوصول ألعلى  CIتسعى المنظمات عند تبنيها لمبادئ       

كفاءة في الخدمة باالستغالل االفضل للموارد بما يقلل 

االخطاء وجعل العملية امنة للعاملين وأكثر رضا للزبون 

 (.54: 2016(، )مريم، 232: 2013)عبد الرحمن واحمد، 

ته ) الجنابي وليكون عادة البد من تطوير قابلية مشارك   

  ,Anders Johansson et al( ) 152: 2010وعبد، 

(، فوجود مجلس جودة مشاريع وبروتوكول 719 :2020

مالئم ومحدد مسبقا يضم االجتماعات  والتدريب وسيطرة 

النوعية لتحقيق اهداف واوضاع مثالية كتقليل االخطاء 

( ولكن طبقا 475:  2013والجهد والوقت ) الذبحاوي، 

القيود فالمنظمة مجموعة انشطة مرتبطة مع بعضها  لنظرية

ومخرجات المنظمة تعتمد اضعف حلقة عمل ضمنها فعدم 

معالجة القيد والتسريع بالعمل لن يؤدي الى زيادة المخرجات 

: 2016وانما الى بقاء االعمال غير المنجزة ) الفتالوي، 

158.) 

 ( المبادئ4)

لتحقيق رضا الزبون معوقات كثيرة اهمها: مالم        

وخصائص الخدمة، عوامل شخصية متعلقة بالزبون نفسه، 

جودة الخدمة، السعر، الوقت 

 www.kaizentechiec.mohammd,J.B.comوالمكان.

ند تقديم ) فعGamme & Lodgaardb,2019 : 288و

الخدمة للزبون البد ان تحتوي على نوع من انواع الهدر 

 )المعنوي والمادي( والذي يمكن تقليله من خالل اتباع االتي:

 (: مبادئ التحسين المستمر4جدول رقم )

 المبادئ المصدر ت

 ( االنضباط الذاتي.4تنظيف. ( 3( ترتيب منهجي. 2( تصنيف. 1   132: 2017الطاهر،  1

 ( تدريب.5( تقييم. 4( تنظيف. 3( تنظيم. 2( تصنيف. 1 232: 2013عبد الرحمن واحمد،  2

 ( تحسين. 4( تقيم. 3( تنفيذ. 2( تخطيط. 1 233بوحجي، 3

 ( التحسين.4( تدريب.    3( معايرة.    2(تخطيط .1 3: 2009عزت ومحمد،  4

5 Blaga, 2020: 290 1 .تقييم. 4( تدريب. 3( ترتيب. 2( تصنيف ) 

 المصدر: االدبيات في الجدول.
 

ولتخفيض التكاليف البد من اجراء اصالحات بسيطة  

 بصورة تدريجية:

 & Gamme (، و232: 2013)عبد الرحمن واحمد، 

Lodgaardb,2019 : 291 و . 

 الممارسات.المقارنة المرجعية مع أفضل  .أ 

 الرقابة والتحكم كتخفيض نسبة دوران العاملين. .ب 

تحسين العمليات من خالل البحث عن المشاكل  .ج 

 والحلول.

 توقع احتياجات الزبون. .د 

 تقليل روتين العمل االداري غير الضروري.  .: 

 ( االستراتيجيات:5) 

هناك عدة استراتيجيات واالساليب االحصائية تمكن      

ماتها منها )البرواري والسفاع ، المنظمة من تحسين خد

2008 :145  ،)Belson, 2015: 100 )  عزت ( ،)

 (: F. Costa &et al,2019: 3(،) 8:  2009ومحمد،

 سلسلة ردود الفعل. .أ 

 دورة دمنك. .ب 

 انموذج تتبايع االستبعادات. .ج 

 بطاقة االداء المتوازن. .د 

 المقابلة الشخصية. .: 

 قوائم الفحص. .و 

 حلقات الجودة. .ز 

 المقابلة.خرائط  .ح 

 العصف الذهني. .ط 

 المقارنة المرجعية  .ي 

 :Banking Services( BSثانيا: الخدمات المصرفية)

كغيرها من المنظمات تعمل المصارف االستفادة من      

الجديد في التكنولوجيا والنظم االدارية لتحقيق رضا الزبون 

وثقة المتعاملين، ولفهم االمكانيات المطلوبة واالجراءات 

المتبعة البد من التعرف على ماهية الخدمات التي تقدمها 

 وخصائصها واهم انواعها وكما يلي:

 :  ( المفهوم1)

تناول الفكر االداري المتغير التابع للبحث بتوجهات بحثية     

 وعلمية متعددة وكما في الجدول:

 

 BS(: مفهوم 5جدول رقم )

 مفهوم  المصدر

 كل نشاط يقدمه لرضا زبون المصرف سواء بمقابل او بدون مقابل . 92: 2010شياع والموسوي،

 منافع غير ملموسة يقدمها للزبون دون ان يترتب عليها نقل ملكية. 253: 2006القادر ، عبد 

http://www.kaizentechiec.mohammd,j.b.com/
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مصدر اشباع لحاجات الزبون ورغباته المالية الحالية والمستقبلية وتحقق الرب  للمنظمة  5: 2015عبد الملك،

 المصرفية من خالل العالقة التبادلية بينهما.

إلشباع حاجات المستفيد مقابل دفع مبلغ معين من المال دون ان تقترن هذ:  فعاليات غير حسية 87: 2017غالي ، 

 الخدمات بتسويق او بيع سلعة. 

Stephen ,2018: 4 .توليفة الموارد، اجراءات والعالقات تلبي حاجات مالية للزبون 

 المصدر: االدبيات الواردة في الجدول.
 

أي انها مجموعة أساليب يتبعا المصرف إلشباع حاجات      

 الزبون باالستخدام االمثل لموارد:.

  ( الخصائص 2)

لتحقيق رضا زبائنها البد أن تتصف خدمات المصارف      

( وهي معايير يركز عليها 6بعدد من الخصائص )جدول 

الزبون والسوق للحكم على جودة الخدمة وهي متداخلة مع 

بعضها البعض و احيانا تكون متكاملة وتالئم مجموعة واسعة 

 Freddie( و) 25: 2007من الخدمات.) الصيرفي، 

Mac,2013:19:) 

 

 ( : خصائص الخدمة المصرفية6جدول رقم )

 ت

 الخصائص                  

 

 المصدر

ن
و
زب

ال
ه 

لب
ط

 ي
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               86: 2017غالي ،  1

               5: 2015عبد الملك  2

3 Sabine Moeller, 2014 :362               

4 Hitesh Bhasin, 2017: 2               

 المصدر : االدبيات في الجدول. 

السرية: محافظة المصرف على سرية معلومات الزبون  .أ 

 وبما تقضيه اصول المهنة.

حسن المعاملة: لالحتفاظ بالزبون العرضي وتحويله الى  .ب 

دائم البد من اللطافة واسلوب محبب مع االلتزام 

 بالموضوعية. 

السرعة والراحة: تحقق الديكورات الداخلية تنظيم العمل  .ج 

 بأسرع وقت. BSوتقديم 

يساعد على توفر الوقت  :االنتشار )تعدد الفروع( .د 

 والجهد والمال للعميل.

 ( التحسين 4) 

حول مدى  Banking Servicesتتمحور فكرة تحسين        

 ,Parrino & Davidتوفر خصائص تحقق منافع للزبون )

( وفقا للمستويات التالية: ) اوسو وبطرس  170 .2012

،2008  :19) 

 توقعات الزبون حول اشباع حاجاته. .أ 

 توقعات االدارة حول رضا الزبون.  .ب 

 .الخدمة المتحققة فعالا  .ج 

 .BSالمعاير التي تخضع لها  .د 

 سمعة المصرف في السابق. .: 

ولتقليل االنحرافات بين توقعات الزبون والواقع البد من       

 (:108: 2008توفر )القيسي، 

سهلة المنال دون أي  BSأن تكون  سهولة المنال: .أ 

 تأخر أو انتظار.

اإلعالم: أي التواصل مع الزبون وباللغة مفهومة  .ب 

 وبسيطة.

 لة: التعامل باللطافة، االحترام والنباهة.المجام .ج 

 الكفاءة: ضمان أداء الخدمة على أحسن وجه.         .د 

 المصداقية: ضمان ثقة زبائنها. .: 

 سرعة رد الفعل: تجاوب سريع وفاعل من العاملين. .و 

 األم ن: السرية في التعامل. .ز 

مع المنتجات المرتبطة  BSالتجسيد: تالءم جودة  .ح 

 بها.

 فهم الزبون: االنتبا: لحاجات الزبون.  .ط 

 

 المبحث الثالث: التطبيق العملي

 أوال: الوصف والتشخيص 

 حول العينة آراء وتشخيص وصف إلى تهدف هذ: الفقرة    

  X كمتغير مستقل(CI) متغيرات: مبادئ التحسين المستمرال

 . Yكمتغير تابع  (BS)والخدمات المصرفية 

 حولالعينة  آراء وتشخيص وصف إلى( 7) جدول يشير .1

X التنظيم والترتيب، التصنيف،) وهي اعتمادها تم التي 

 الحسابي الوسطإذ بلع (، التنفيذ، التدريب، التحسين

 (3) البالغ الفرضي من أكبر وهو (4.4الكلي ) الموزون

 يدل وبشكل عام ( مما0.7) الكليالمعياري واالنحراف 

تجانس اإلجابات حول هذا المتغير بالرغم من  على
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وجود تفاوت، فالوسط الحسابي لمبدئ التحسين كان 

( اي ان العينة تجد هذا المبدئ االوض  4.5األعلى )

واألكثر أهمية من )تصيف، تنظيم وترتيب، تنفيذ 

، 4.41والتدريب( والتي بلغت اوساطها وعلى التوالي  )

رح مفصل عن كل (، واالتي ش 4.44، 4.40، 4.42

  -مبدئ وفقا اإلجابات العينة :

( 4.41التصنيف: بلغ الوسط الحسابي لمجموع فقراته ) .أ 

( اي ان أنشطة 0.7واالنحراف المعياري كان )

المصرف تصنف بحسب اهمياتها وبدعم من التصميم 

الداخلي للمصرف والذي يشمل القواطع كما توجد 

 خارطة توض  اماكن الخدمات.

ترتيب: بلع الوسط الحسابي لكل الفقرات التنظيم وال .ب 

( وهذا يعني ان 0.7( واالنحراف المعياري كان )4.42)

التصميم الداخلي يليق باستقبال الزبون وهناك لوحات 

تعريفية توض  خدمات المصرف كما يقدم العاملون 

لمحة سريعة عن طبيعة الخدمة ولكل خدمة مقدمة 

 موظف مختص.

ابي اقل مما عليه في المبادئ التنفيذ: كان الوسط الحس .ج 

( و 0.8( واالنحراف المعياري األعلى )4.40االخرى )

يعني وجود تشتت في اإلجابات، مما يدل على ان 

االدارة تسعى الى تقليل الهدر في الوقت من خالل 

استخدام وسائل الحديثة كتقليل نسبة دوران العاملين 

 واالجراءات االدارية الروتينية غير الضرورية

 والتخلص من االنشطة التي ال تضيف فائدة للخدمة .

التدريب: بلع الوسط الحسابي لمجموع الفقرات الخاصة  .د 

( أي انه 0.7( واالنحراف المعياري )4.44بالتدريب)

يتم تبني سياسات التغير والتحسين بشكل جماعي اذ 

تهدف برامج التدريب المهني في المنظمة الى تحسين 

يخضع الموظف المختص لبرنامج كفاءة العاملين كما 

 يساعد: على انجاز عمله بأقل كلفة واعلى كفاءة. 

( 4.45التحسين: كان الوسط الحسابي لجمالي فقراته ) .: 

( أي يتم اعالم الزبون 0.7واالنحراف المعياري )

بشروط تقديم الخدمة باللغة التي يفهمها وبعيارات 

االخذ بنظر االعتبار وجهة نضر: بعد تقديم بسيطة مع 

الخدمة واعتماد المقارنة المرجعية مع افضل الممارسات 

من مصارف منافسة واستخدام بحوث السوق لتوقع 

احتياجات الزبون.

    CI المتغير المستقل(: وصف وتشخيص أراء العينة حول 7جدول )

 مبادئ التحسين المستمر ت

دة
ش
 ب
ق
تف
ا

 

ق
تف
ا

يد 
حا
م

ق 
تف
 ا
ال

 

 ال
ق
تف
ا

 
دة
ش
ب

 

ع
مو
ج
لم
ا

 

ن
زو
مو
 ال
ل
عد
لم
ا

 

W
.A

 

ي
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

S
.D

 
 

 0.6 4.6 21 0 0 1 7 13 يتم تنصيف االنشطة المصرفية بحسب اهميتها للخدمة 1

 0.6 4.4 21 0 0 1 11 9 . الداخلي للمصرف تصنيفات الخدمة  يدعم التصميم 2

3 
يشمل التصميم  الداخلي على قواطع تراعي تصنيفات 

 الخدمات المقدمة.
10 9 2 0 0 21 4.4 0.7 

 0.8 4.2 21 0 0 3 10 8 توجد خارطة توضح اماكن تقديم الخدمة في المصرف. 4

 0.7 4.41 84 0 0 7 37 40 تصنيف

 0.8 4.2 21 0 0 3 10 8 يليق التصميم الداخلي باستقبال الزبون. 5

 0.5 4.5 21 0 0 0 10 11 يقدم العاملون لمحة سريعة عن طبيعة الخدمة . 6

7 
توجد لوحات تعريفية توضح الخدمات التي يقدمها 

 المصرف.
11 6 4 0 0 21 4.3 0.8 

 0.8 4.4 21 0 0 3 7 11 يوجد موظف مختص لكل خدمة مقدمة. 8

 0.7 4.42 84 0 0 10 33 41 ترتيب وتنظيم 

 0.7 4.5 21 0 0 2 6 13 تهتم االدارة بتقليل نسبة دوران العاملين )الغياب(. 9

10 
تهتم االدارة بتقليل االجراءات االدارية الروتينية غير 

 الضرورية.
10 8 3 0 0 21 4.3 0.8 

11 
تسعى االدارة الى تقليل الهدر في الوقت من خالل استخدام 

 وسائل الحديثة.
14 5 1 1 0 21 4.5 0.8 

 0.8 4.3 21 0 1 1 10 9 يتم التخلص من االنشطة التي ال تضيف فائدة للخدمة . 12

 0.8 .404 84 0 2 7 29 46 تنفيذ 

13 
تحفز ادارة المصرف افرادها على انجاز اعمالهم باقل كلفة 

 واعلى كفاءة. 
12 7 2 0 0 21 4.5 0.7 

 0.6 4.6 21 0 0 1 7 13يتم اختيار الموظف المختص بالخدمة إلخضاعه لبرامج  14
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 التدريب لتطوير الخدمة.

15 
تهدف برامج التدريب المهني في المنظمة الى تحسين 

 كفاءة العاملين.
10 9 2 0 0 21 4.4 0.7 

 0.8 4.2 21 0 0 3 10 8 يتم تبني سياسات التغير والتحسين بشكل جماعي. 16

 0.7 4.44 84 0 0 8 33 43 تدريب 

17 
يتم اعالم الزبون بشروط تقديم الخدمة  باللغة التي يفهمها 

 وبعيارات بسيطة.
17 4 0 0 0 21 4.8 0.4 

18 
يأخذ العاملون بنظر االعتبار وجهة نضر الزبون بعد تقديم 

 الخدمة.
10 9 2 0 0 21 4.4 0.7 

 0.8 4.4 21 0 0 3 7 11 احتياجات الزبون.يستخدم المصرف بحوث السوق لتوقع  19

20 
يعتمد المصرف المقارنة المرجعية مع افضل الممارسات 

 من مصارف منافسة.
11 7 3 0 0 21 4.4 0.8 

 0.7 4.5 84 0 0 8 27 49 تحسين 

 0.7 4.4 420 0 2 40 159 219 المجموع  

 المصدر: إعداد الباحثة.

( الوصف والتشخيص لآلراء حول 8يبين جدول ) .2

))السرية، االنتشار،  BSخصائص المتغير الثاني 

( وهو أكبر من الوسط 4.5) W.Aالكياسة(، إذ بلغ 

( وبلع االنحراف المعياري 3الحسابي الفرضي البالغ )

( اي تجانس اإلجابات، فالوسط الحسابي 0.7الكلي )

( وهذا يعني ان 4.65لخاصية الكياسة كان األعلى )

العينة تجد هذ: الخاصية أهم من الخصائص األخرى 

 وعلى التوالي W.A)السرية واالنتشار( والتي بلغ 

(، واآلتي شرح مفصل عن اإلجابات 4.36، 4.62)

 -العينة: 

( 4.62السرية: بلع الوسط الحسابي لمجموع فقراته ) .أ 

( فالمصرف يلتزم 0.7واالنحراف المعياري كان )

بالمحافظة على سرية معلومات الزبون من خالل 

االحتفاظ بها ضمن قاعدة بياناته وباستخدام أحدث 

امانا لتقديم الخدمة  وأكثر الوسائل التكنولوجيا

 بشروط امن تامة. 

 .S ( و4.36لمجموع فقراته ) W.Aاالنتشار: كان  .ب 

D( أي امتالك المصرف عدة فروع تغطي 0.8كان )

أكبر عدد من الزبائن، ويقلل التكاليف والعمل 

والجهد المبذول االستعانة بالتكنولوجيا لتوصيل 

 الخدمة لقطاعات عديدة.

( 4.65سابي لكل الفقرات )الكياسة: بلع الوسط الح .ج 

( أي ان يهتم العاملون بقيافتهم 0.5كان ) S. Dو

وهندامهم ويتمتعون باللباقة الذوق عند التعامل 

والقدرة على االستجابة لمشكالت العمالء لتحقيق 

 تكيف الخدمات المقدمة مع متطلباته.

 

 BS(: وصف وتشخيص أراء العينة حول المتغير التابع 8جدول )

 BSخصائص الخدمة المصرفية  ت
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 0.5 4.6 21 0 0 0 8 13 يتم تقديم الخدمة بشروط امن تامة. 1

 0.9 4.3 21 0 1 2 8 10 يتم االحتفاظ ببيانات الزبون ضمن قاعدة بيانات المصرف  2

 0.6 4.8 21 0 0 1 3 17 يلتزم المصرف بالمحافظة على سرية معلومات الزبون. 3

يستخدم المصرف التكنولوجيا االمنة للحفاظ على سرية  4

 معلومات الزبون.

15 4 1 1 0 21 4.6 0.8 

 0.7 4.62 84 0 2 4 23 55 السرية 

 0.6 4.5 21 0 0 1 8 12 يمتلك المصرف عدة فروع تغطي اكبر عدد من الزبائن. 5

تساعد فروع المصرف المنتشرة على تقليل تكاليف  6

 المصرف.

7 10 2 2 0 21 4.0 0.9 

تساعد فروع المصرف المنتشرة على تقليل العمل والجهد  7

 المبذول.

8 9 3 1 0 21 4.1 0.9 

يستخدم المصرف التكنولوجيا لتوصيل الخدمة ألكبر عدد  8

 ممكن من الزبائن.

14 5 2 0 0 21 4.6 0.7 

 0.8 4.36 84 0 3 8 32 41 االنتشار 
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 0.5 4.8 21 0 0 0 5 16 يهتم العاملون في المصرف بمالبسهم وهندامهم. 9

 0.5 4.7 21 0 0 0 6 15 يتمتع العاملون باللباقة الذوق عند التعامل. 10

 0.6 4.6 21 0 0 1 7 13 يتجاوب العاملون بسرعة مع مشكالت الزبون. 11

يسعى المصرف لتكيف الخدمات المقدمة مع متطلبات  12

 الزبون.

10 11 0 0 0 21 4.5 0.5 

 0.5 4.65 84 0 0 1 29 54 الكياسة 

 0.7  4.5 252 0 5 13 84 150 المجموع   

 المصدر: إعداد الباحثة.

 ثانيا: اختبار فرضيات البحث:

الرئيسية: " ال توجد عالقة اثر  اختبار فرضية العدم. 1 

لمبادئ التحسين المستمر على الخدمة المصرفة "، وللتحقق 

من صحة هذ: الفرضية يجب اختبار الفرضيات الفرعية 

  -الثالثة المنبثقة عنها، وكما يلي:

ال توجد عالقة "  -اختبار فرضيه العدم الفرعية األولى:  .أ 

اثر لمبادئ التحسين المستمر على خاصية السرية للخدمة 

المصرفية"، اختبرت قيمة معامل االرتباط البسيط للعالقة 

( فوجد 9(، في جدول )Y11( وخاصية السرية )Xبين )

ما يدل على وجود عالقة  0.576معامل االرتباط = 

متوسطة طردية بين المتغيرين وكما بلغ معامل ارتباط 

اي  0.05وهو أقل من  Sig =0.006( و0.331التحديد )

ان هناك أثر معنوي لمبادئ التحسين المستمر على سرية 

الخدمة المصرفية. ومن الممكن كتابة المعادلة بالشكل 

 Y = 1.866 + .629 Xالتالي 

 ى وعليه رفضت فرضيه العدم الفرعية االول     

  

 

 (.Y11( و)X(: االرتباط بين )9جدول )

 المتغير التابع     

 المتغير المستقل

 درجة الثقة (Y11سرية الخدمة المصرفية   )

 X 0.576مبادئ التحسين المستمر 
0.95 

 مع  سرية الخدمة المصرفية.% 5توجد عالقة ارتباط موجبة وذات معنوية عند المستوى  نوع العالقة

 SPSSالمصدر: طبقاً لنتائج برنامج 
 

" ال توجد عالقة   -اختبار فرضيه العدم الفرعية الثانية: 

على خاصية انتشار الخدمة  Xاثر لمبادئ التحسين المستمر

( ان معامل االرتباط 10"، اذ يبين جدول )(Y 12)المصرفية 

ما يدل على وجود عالقة ارتباط متوسطة طردية  0.476= 

= Sig( و 0.226بين المتغيرين وكما بلغ معامل التحديد )

اي هناك أثر معنوي لمبادئ  0.05وهو أقل من  0.029

التحسين المستمر على انتشار الخدمة المصرفية. ومن 

 Y = 1.149 + .691 X:الممكن كتابة كما يلي

 وعليه رفضت فرضيه العدم الفرعية الثانية.

 

 (Y 12و)   (X)(: االرتباط بين 10جدول )

 المتغير التابع                        

 المتغير المستقل

 درجة الثقة (Y12انتشار الخدمة المصرفية   )

 X 0.476مبادئ التحسين المستمر 
0.95 

 % مع  انتشار الخدمة المصرفية.5توجد عالقة ارتباط موجبة وذات معنوية عند المستوى  نوع العالقة

 SPSSالمصدر: طبقاً لنتائج برنامج 
 

" ال توجد عالقة أثر   -اختبار فرضيه العدم الفرعية الثالثة: 

( على خاصية الكياسة للخدمة Xلمبادئ التحسين المستمر)

( نجد معامل االرتباط = 11("، في جدول )Y13المصرفية)

ما يدل على وجود عالقة ارتباط متوسطة طردية  0.721

= Sig( و0.520بين المتغيرين وبلغ معامل التحديد )

اي هناك أثر معنوي لمبادئ  0.05وهو أقل من  0.0001

مصرفية. ومن الممكن التحسين المستمر على كياسة الخدمة ال

 كتابة كما يلي:

Y = 1.832 + .623 Xضت فرضيه العدم وعليه رف

 الفرعية الثالثة.
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 (Y 13و)   (X)(: االرتباط بين 11جدول )

 ير التابعالمتغ       

 المتغير المستقل

 درجة الثقة (Y13الخدمة المصرفية   ) كياسة

مبادئ التحسين 

 Xالمستمر 
0.721 

0.95 

 % مع  كياسة الخدمة المصرفية.5توجد عالقة ارتباط موجبة وذات معنوية عند المستوى  نوع العالقة

 SPSSالمصدر: طبقاً لنتائج برنامج 
 

من خالل التحليل االحصائي لبيانات البحث ونتيجة     

لرفض الفرضيات الفرعية األولى والثانية والثالثة يتم رفض 

ال توجد عالقة تأثير لمبادئ التحسين الفرضية الرئيسية " 

يتم " أي انه Y على خصائص الخدمة المصرفية Xالمستمر

تشار تطبيق مبادئ التحسين المستمر لتحقيق )السرية، االن

 والكياسة( للخدمة المصرفية.

 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات 
أوال: االستنتاجات: اعتمادا على النتائج السابقة نستنتج 

 -االتي: 

يسعى ادارة والعاملون في مصرف الرشيد الى تطبيق  .1

مبادئ التحسين المستمر )التصنيف، تنظيم تدريب 

االنتشار، وتحسين( لتحقيق خصائص )السرية، 

 والكياسة( الخدمة المصرفية.

من وجهة نظر العاملون )عينة الدراسة( اهم  .2

خصائص الخدمة المصرفية هي ما يجعل الخدمة 

مفهومة عند تقديمها للزبون وهذا يتعمد على العاملون 

 أنفسهم وسياسة المصرف المعلنة.

تستخدم اإلدارة نسبة دوران العاملين او التخلص من  .3

 الضرورية لتحسين الخدمة. األنشطة غير

يستطيع المصرف من خالل فروعه الوصول الي عدد  .4

 كبير من الزبائن مما يقلل من الكلف والجهد المبذول. 

يعطي التصميم الداخلي والخرائط الموضحة  .5

 واللوحات التعريفية لمحة سريعة عن طبيعة الخدمة.

يسعى المصرف الى تحقيق األمان لمعلومات الزبون،  .6

 طلب تأخرا في تقديم الخدمة.مما يت

يتمتع العاملون بمهنية عالية تمكنهم خدمة الزبون فلكل  .7

خدمة موظف مختص يتلقى التدريب المناسب بعمله 

 وبشكل يمكنه من تحسين خدماته. 

 -ثانيا: التوصيات: مما سبق توصي الباحثة بما يلي: 

ضرورة اعالن المصارف وبأسلوب بسيط عن سياستها  .1

ط الخدمات المقدمة وعلى موقعها وطبيعة وشرو

الرسمي، مع خارطة توض  اماكن تقديم كل خدمة 

 وبحسب التصميم الخاص بكل فرع.

تعميم خبرات الموظف المتخصص من خالل تدريب  .2

الموظفون الجدد او برمجتها ورقيا او الكترونيا تنفي 

 الحاجة الي تواجد الموظف المعني دون غير:.

خدمات اإللكترونية الحديثة يجب على المصرف تقديم ال .3

والتي تقلل الضغط على فروع المصرف او استحداث 

 فروع الكترونية بالكامل. 

استحداث قسم او شعبة داحل المصرف متخصصة  .4

بأمان المعلومات من شانها تقلل الوقت المطلوب عند 

 تقديم الخدمة.

 

 المصادر والمراجع :
 أوال: المصادر العربية 

Aالكتب : : 

الصيرفي، محمد. "ادارة المصارف". الطبعة االولى.  .1

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. اسكندرية . 

 .2007مصر.

الياسري، اكرم محسن ولمياء علي ابراهيم الموسوي. "  .2

مفاهيم معاصرة في االدارة االستراتيجية ونظرية 

المنظمة ". الجزء الخامس. الطبعة االولى. دار صفاء 

 .2015يع . عمان. االردن.للنشر والتوز

Bالرسائل :: 

القيسي، بالل جاسم. "تقيم جودة الخدمات على وفق  .3

ادرة المعرفة وادارة عالقة الزبون: دراسة استطالعية 

آلراء عينة من مدراء شركة زين لالتصاالت الخلوية 

العاملة في العراق". رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية 

العمال. جامعة بغداد. ادارة واقتصاد. قسم ادارة ا

2008. 

عبد الملك ، عليوش."أهمية االتصال التسويقي في  .4

تحسين الخدمات المصرفية: دراسة استطالعية بنك 

وكالة ميلة. رسالة  -BADRالفالحة والتنمية الريفية 

ماجستير في العلوم االقتصادية". كلية العلوم االقتصادية 

خضير. سيكرة. والتجارية وعلوم التسيير. جامعة محمد 

 .2015الجزائر. 

مريم، بحار. "دور التدريب في التنمية االفراد وضمان  .5

التحسين المستمر للخدمة المصرفية: دراسة حالة 

المؤسسة العمومية االستشفائية/ محمد بوضياف". 

رسالة ماجستير في علوم التسيير/ كلية العلوم 

ة ام االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. جامع

 .2016البواقي. 

Cالمجالت :: 

اوسو، خيري على وبطرس لؤي لطيف. "تقيم مستوى  .6

جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر الزبائن: 

دراسة استطالعية آلراء عينة من زبائن مصارف مدينة 

. 30. عدد 89دهوك". مجلة تنمية الرافدين. مجلد 

2008. 
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مد بن البرواري، نزار عبد المجيد وعلي منصور مح .7

سفاع. " تقنيات التحسين المستمر واالداء المنظمي: 

تأطير مفاهيمي ومؤشرات قابلة للتطبيق في المنظمات 

الصناعة". مجلة العلوم االدارية واالقتصادية. العدد 

 .2008االول. 

الجنابي، سيروان عبد الزهرة وامير عبودي عبد.  .8

"دراسة ايات االخالق في القران الكريم في ضوء 

جاز العقلي القائم على العالقة السببية. مجلة مركز الم

 . 2008. 9. عدد 1دراسات الكوفة". مجلد 

الذبحاوي، سناء جاسم محمد. "دور التحسين المستمر  .9

في تحقيق النجاح االستراتيجي: دراسة تحليلية آلراء 

عينة من مدراء المستشفيات الحكومية في النجف 

الجامعة. النجف  االشرف". مجلة الكلية االسالمية

 . 2016. 40.العدد 2االشرف. المجلد 

الطاهر، توايتيه. "اثر مبادئ استراتيجية كايزن في  .10

تفعيل تكنولوجيا االنتاج االنظف دراسة حالة شركة 

تبسة الجزائر". مجلة –االسمنت ببلدية الماء االبيض 

البحوث االقتصادية والمالية". جامعة ام البواقي. المجلد 

 .2017الثاني.  . العدد4

الطائي، بسام منيب علي محمد. "انعكاسات انشطة  .11

سلسلة القيمة في تحقيق اهداف التحسين المستمر لجودة 

المنتجات : دراسة تحليلية آلراء المدراء في الشركة 

العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل". مجلة 

 .2018. 117. عدد 37تنمية الرافدين. مجلد 

ريم عبد عيدان. "نظرية القيود ودورها في الفتالوي، ك .12

التحسين المستمر لمستوى االداء للنظام االنتاجي: 
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 (1ملحق رقم )

 استمارة االستبانة

 .تحية احترام وتقدير...

نضع بين يدي حضرتكم هذ: االستمارة كجزء من متطلبات أنجاز بحثنا الموسوم: ))واقع تطبيق مبادئ التحسين المستمر في     

الخدمة المصرفية(( راجين تعاونكم معنا في اإلجابة على أسئلة االستبانة بموضوعية انطالقا من خبرتكم العميقة في مجال عملكم 

 ا لمسيرة العلم في بلدنا الحبيب..                                                                              من اجل انجاز بحثنا هذا ودعم

ويجب ان ننو: أن استمارة االستبانة هذ: ألغراض البحث العلمي فال داعي بذكر االسم والتوقيع وسنتعامل مع اإلجابات بسرية تامة  

 ( امام نسبة االتفاق التي ترونها مناسبة.المة )لذا نرجو من حضراتكم وضع ع

 ولكم فائق الشكر والتقدير   

 الباحثة:

 المحور االول : معلومات عامة 

 ..................-اسم المنظمة : .1

 .............: -العنوان الوظيفي : .2

 التحصيل الدراسي : .3

 سنوات الخدمة : .4

 عدد الدورات التطويرية التي شاركت بها :  .5

 

 المحور الثاني : المتغيرات

 

اوال: التحسين المستمر: عملية تحسين وتطوير واسراع في افضل استخدام للمدخالت المتوفر وتحسينها خطوة بخطوة دون 

 تكاليف مالية من خالل اتخاذ كافة التدابير لتحسين موقع العمل واستنفاذ كافة االمكانات المتوفرة. 

 

 

 

 

ق
تف

 ا
ال

 

دة
ش

ب
ق 

تف
 ا
ال

 

يد
حا

م
 

ق
تف

ا
 

ق
تف

ا
\

 

دة
ش

ب
 

 نسبة االنفاق

 الفقرة

 ت

 ( يتم تنصيف االنشطة المصرفية بحسب اهميتها للخدمة1     

ف
ني

ص
ت

 

 ( يدعم التصميم  الداخلي للمصرف تصنيفات الخدمة .2     

 ( يشمل التصميم  الداخلي على قواطع تراعي تصنيفات الخدمات المقدمة.3     

 اماكن تقديم الخدمة في المصرف.( توجد خارطة توضح 4     

 ( يليق التصميم الداخلي باستقبال الزبون.1     

يم
ظ

تن
و
ب 

تي
تر

 
 ( يقدم العاملون لمحة سريعة عن طبيعة الخدمة .2     

 ( توجد لوحات تعريفية توضح الخدمات التي يقدمها المصرف.3     

 ( يوجد موظف مختص لكل خدمة مقدمة.4     

 تهتم االدارة بتقليل نسبة دوران العاملين )الغياب(.( 1     

يذ
نف

ت
 (تهتم االدارة بتقليل االجراءات االدارية الروتينية غير الضرورية.2      

 (تسعى االدارة الى تقليل الهدر في الوقت من خالل استخدام وسائل الحديثة.3     

 للخدمة .(يتم التخلص من االنشطة التي ال تضيف فائدة 4     

 (تحفز ادارة المصرف افرادها على انجاز اعمالهم باقل كلفة واعلى كفاءة. 1     

ب
ري

تد
(يتم اختيار الموظف المختص بالخدمة إلخضاعه لبرامج التدريب لتطوير 2      

 الخدمة.

 (تهدف برامج التدريب المهني في المنظمة الى تحسين كفاءة العاملين.3     

 تبني سياسات التغير والتحسين بشكل جماعي. ( يتم4     

(يتم اعالم الزبون بشروط تقديم الخدمة  باللغة التي يفهمها وبعيارات 1     

ن بسيطة.
سي

ح
ت

 

 ( يأخذ العاملون بنظر االعتبار وجهة نضر الزبون بعد تقديم الخدمة.2     

 (يستخدم المصرف بحوث السوق لتوقع احتياجات الزبون.3     

(يعتمد المصرف المقارنة المرجعية مع افضل الممارسات من مصارف 4     

 منافسة.
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ثانيا: الخدمة المصرفية: توليفة من الموارد، اجراءات والعالقات واالساليب يستخدمها المصرف لتلبية احتياجات الزبون المالية 

 وتقديم المعلومات له.

ق
تف

 ا
ال

 

دة
ش

ب
 

ال
ق 

تف
ا

يد 
حا

م
 

ق
تف

ا
 

ق
تف

ا
 

دة
ش

ب
 

 نسبة االنفاق

 الفقرة

 ت

 ( يتم تقديم الخدمة بشروط امن تامة.1     

ية
سر

ال
 

 ( يتم االحتفاظ ببيانات الزبون ضمن قاعدة بيانات المصرف .2     

 (يلتزم المصرف بالمحافظة على سرية معلومات الزبون.3     

معلومات ( يستخدم المصرف التكنولوجيا االمنة للحفاظ على سرية 4     

 الزبون.

 ( يمتلك المصرف عدة فروع تغطي اكبر عدد من الزبائن.1     

ار
ش

نت
ال
ا

 

 (تساعد فروع المصرف المنتشرة على تقليل تكاليف المصرف.2     

 ( تساعد فروع المصرف المنتشرة على تقليل العمل والجهد المبذول.3     

الخدمة ألكبر عدد ممكن من ( يستخدم المصرف التكنولوجيا لتوصيل 4     

 الزبائن.

 (يهتم العاملون في المصرف بمالبسهم وهندامهم.1     

سة
يا

لك
ا

 

 (يتمتع العاملون باللباقة الذوق عند التعامل.2     

 (يتجاوب العاملون بسرعة مع مشكالت الزبون.3     

 (يسعى المصرف لتكيف الخدمات المقدمة مع متطلبات الزبون.4     
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 معيار منافع الموظفين للقطاع العام على المحتوى المعلوماتي للنظام المحاسبي الحكومي تطبيق تأثير
 

 The effect of applying the employee benefits standard for the public sector on the 

informational content of the government accounting system 

 معلومات البحث:

 2021-10-09االستالم:  تاريخ 

 2021 -10 -20 :تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021 -10 -21 :تاريخ قبول 

 النشر
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 المستخلص
من خالل تكييف النظام  منافع الموظفين19تبرز أهمية البحث في التوصل الى انه من الممكن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

ة لمتطلبات المعيار، ومعرفة تأثير التطبيق على المحتوى المعلوماتي المحاسبي الحكومي الحالي  في الوحدات االقتصادية العراقي

يهدف البحث الى بيان تأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لغرض حيث  ومخرجات النظام المحاسبي الحكومي،

ادية في القطاع الحكومي التي تطبق التوصل الى القياس واالفصاح المحاسبي عن منافع الموظفين الممنوحة بالوحدات االقتص

 مؤشرات لدعم وقدرتها المحاسبية فيها المنظومة مخرجات تحسين في منها االفادة النظام المحاسبي الحكومي ،وبيان مستوى

 واالفصاح، ففي ظل التطور الواسع في االبالغ المالي واعداد التقارير والكشوفات مالية بمستوى عالي من الشفافية الشفافية

واالفصاح ،وألهمية االفراد العاملين كونهم من العوامل المهمة واالساسية لضمان حسن سير العمل واستمرار االنتاجية وكفاءة 

الوحدة االقتصادية ، يعتبر النظام المحاسبي الحكومي المعتمد حاليا في بعض مديريات القطاع العام غير وافي لمتطلبات معايير 

بشكل خاص وذلك بسبب وجود جوانب  19 لة دوليا بشكل عام ومعيار المحاسبة الدولي لمنافع الموظفين المحاسبة الدولية المقبو

قصور متعددة ناتجة عن عدم مواكبته للتغيرات والتطورات المحاسبية الدولية ومن هنا تكونت مشكلة البحث ،وان اهم ما توصلت 

من خالل تكييف النظام المحاسبي الحكومي الحالي   منافع الموظفين19ولي الية الدراسة أنه من الممكن تطبيق معيار المحاسبة الد

في الوحدات االقتصادية العراقية لمتطلبات المعيار، ومعرفة تأثير التطبيق على المحتوى المعلوماتي ومخرجات النظام المحاسبي 

 التوصل الى مجموعة من االستنتاجات أهمها :  الحكومي ، وبعد اختيار )المديرية العامة لتربية واسط ( كعينة  محل البحث تم

  إن تصنيف المنافع الممنوحة للموظفين والعاملين حسب النظام المحاسبي الحكومي يختلف عن التصنيف الذي جاء به معيار

 منافع الموظفين . 19المحاسبة الدولي

 معلومات المالية وغير المالية، والتي تمثل إن جودة التقارير والكشوفات المالية  تعتبر وسيلة هامه لإلفصاح وتوصيل ال

 مستوى اداء الوحدات االقتصادية إلدارة منافع الموظفين الممنوحة.

 .ال يوفر النظام المحاسبي الحكومي القياس واإلفصاح المحاسبي الكافي عن منافع الموظفين 

 وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة بالتالي :

 لتلك  الحكومي المحاسبي عيار المحاسبي الدولي من تصنيف للمنافع الممنوحة وتكييف النظامالم في جاء لما أكثر أهمية إعطاء

  منافع الموظفين. وتسجيل وتقييم حساب يخص التصنيفات وما

  زيادة وعي اإلدارة والموظفين في الوحدة االقتصادية بأهمية إعداد تقارير، وكشوفات مالية، و توفير كادر محاسبي مؤهل في

االقتصادية ،لتلبية متطلبات  تطبيق المعيار، و إعداد تقارير و كشوفات مالية بمحتوى معلوماتي واٍف، تساعد على فهم  الوحدة

 وإدراك األنظمة والخطط المتبعة إلدارة المنافع ،وعوائدها في الوحدة .

 بإضافة حسابات فرعية جديدة للدليل  العمل على تكييف النظام المحاسبي الحكومي لمواكبة متطلبات معايير المحاسبة الدولية

 المحاسبي وإنشاء خطة لمنافع الموظفين، أو تطبيق أنظمة محاسبة مماثله لتلك المعايير الدولية.

، محاسبة خطط منافع الموظفين، النظام المحاسبي الحكومي، المحتوى المعلوماتي19معيار المحاسبة الدولي: الكلمات المفتاحية 

 .حاسبة خطط المساهمة المحددةالمنافع المحددة، م

Abstract 
Stand out the present research study aims at investigating the effect of applying international 

accounting standards in the public sector for the purpose of arriving at measurement and accounting 

mailto:dohaabedkreem@gmail.com
mailto:dohaabedkreem@gmail.com
mailto:Salradi@uowasit.edu.iq
mailto:Salradi@uowasit.edu.iq
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disclosure of the employees' benefits granting to economic units in the government sector that apply 

the government accounting system, and to explicate the level of benefit in improving the outputs of 

the accounting system and its ability to support indicators of transparency and disclosure. In view of 

the vast development in financial reporting, preparing reports and financial statements with a high 

level of transparency and disclosure as well as the importance of working individuals being one of 

the important and essential factors to ensure the proper functioning of work, the continuity of 

productivity and the efficiency of the economic unit, the government accounting system currently 

adopted in some public sector directorates is considered insufficient to the requirements of 

internationally accepted accounting standards in general The importance of the present study has 

emerged in finding that it is possible to apply IAS 19 employee benefits by adapting the current 

government accounting system in the Iraqi economic units to the requirements of the standard and 

getting to know the effect of the application on the information content and outputs of the 

government accounting system. The General Directorate of Education / Wasit has been chosen a 

sample for the study in question, The current study has arrived at a number of conclusions as 

follows: 

1. The classification of benefits granted to employees and workers according to the government 

accounting system differs from the    classification stated in IAS 19 Employee benefits.   

2. The quality of financial reports and statements is an important means of disclosure and 

communication of financial and non-financial  information. 

   . The government accounting system does not provide adequate accounting measurement and 

disclosure about employee benefits.  3  

In view of the findings reached at, the current study recommends the following: 

 1- Giving due importance to what was stated in the International Accounting Standard regarding 

the classification of the benefits granted and the adaptation of the government accounting system to 

those classifications.    

2- Enhancing the awareness of management and employees in the economic unit of the importance 

of preparing financial reports and statements.     

 3- Working on adapting the government accounting system to keep pace with the requirements of 

international accounting standards by adding new sub-accounts to the accounting guide and creating 

a plan for new sub-accounts to the accounting guide and creating a plan for employee benefits. 

 

Keywords: International Accounting Standard 19, employee benefits, government accounting 

system, information content Accounting pro benefits, accounting plans business plans. 

 

 المقدمة
شرة ضمن رقعة جغرافية واسعة يضم الجهاز اإلداري الحكومي عدداً كبيراً من الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح والمنت

ضمن نطاق الدولة والمسؤولة عن تأدية الخدمات لعموم أفراد المجتمع بدون مقابل ،أو بمقابل رمزي ال يوازي تكلفة الخدمات 

ما  وتقديرا للدور الحيوي الذي تلعبه المخرجات المحاسبية وعلى رأسها القوائم المالية على المستوى االقتصادي من خاللالمقدمة، 

المالية, وتأثيرها البالغ على قرارات التخطيط واالستثمار والتمويل فقد وجد قصور في  التقارير لمستخدمي معلومات توفره من

المحتوى المعلوماتي في تلك المخرجات وخصوصا فيما يتعلق بالمنافع الممنوحة للموظفين ،حيث أدرك المسؤولون والمهتمون 

لتكون المرشد في تحديد الطرق المناسبة لقياس األحداث المالية وعرضها، واإلفصاح   عايير محاسبيةبمهنة المحاسبة أهمية وجود م

منافع الموظفين كمعيار لصياغة االنظمة والخطط 19عنها في القوائم المالية, لذا قدمت تلك المعايير الدولية معيار المحاسبة الدولي

التقاعد ،يركز هذا المعيار على متطلبات االعتراف، والقياس المحاسبي للمنافع لمنافع الموظفين في الخدمة وبعد احالتهم على 

الممنوحة للموظفين أثناء الخدمة وكذلك منافع بعد االنهاء من الوظيفة بما في فيها الفوائد في األجل القصير )كالرواتب، اإلجازة 

ية، وكلفة التأمين الطبي بعد إنهاء الخدمة والمنافع طويلة األجل السنوية( واستحقاقات بعد اإلنهاء من الوظيفة مثل الرواتب التقاعد

)كإجازة الخدمة الطويلة ( واستحقاقات نهاية الخدمة، إضافة إلى متطلبات اإلفصاح الالزم عرضها في القوائم المالية ، حيث سعى 

ية االفراد العاملين والموظفين في الوحدات ذلك ألهم تطبيق هذا المعيار من المسؤولين في العمل لمحاسبة جميع منافع الموظفين

 حيث ان كفاءة المكلفة بها، واألنشطة لمستوى األداء المحددة العوامل االقتصادية بصفتهم القوى العاملة ومواردها البشرية وأحد

والتعويضات الالزمة بوضع الخطط  توفر نظام داخل الوحدة يهتم يتطلب مما الموارد تلك أداء بمستوى ترتبط الوحدة االقتصادية

مستوياتهم الوظيفية نسبة لما يقدمونه للوحدة من  مختلف على العاملين لألفراد وبالدرجة المطلوبة والمقبولة للمنافع الممنوحة

منافع الموظفين على عينة البحث   19امكانيات ومهارات وقدرات، فأدى ذلك الى محاولة الباحثة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي 
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رضا الموظفين في الوحدات االقتصادية، ومن هنا  القياس المحاسبي واالفصاح وبما يحقق رفة الدور الذي يلعبه المعيار فيلمع

( على موظفي القطاع الحكومي في 19تأتي اهمية هذا البحث في معرفة تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لمنافع الموظفين )

ية تربية واسط العامة وبيان مدى تأثير تطبيق المعيار على القياس المحاسبي للمنافع وكذلك تأثيرها العراق واخذ عينة تحليلية لمدير

 على المحتوى المعلوماتي للنظام المحاسبي الحكومي الحالي بما يخص تلك المنافع .

 

 الفصل االول : منهجية البحث 

تعتبر المنهجية الخطووة االساسوية لبنواء البحوث العلموي ، لهوذا 

  -سيتم عرض منهجية البحث طبقا للفقرات التالية :

لوجوووود الضوووعف و القصوووور فوووي النظوووام   مشككككلة البحكككث :

المحاسوووبي الحكوووومي فيموووا يخوووص عووورض وافصووواح منوووافع 

( فوي  19الموظفين في البيانات المالية ومدى توأثير المعيوار )

تحسين القدرة على محاسبة منوافع المووظفين العوداد التقوارير 

ويمكون تلخويص مشوكلة البحوث فوي وجوود قصوور فوي المالية 

النظام المحاسبي الحكومي مون خوالل منوافع المووظفين يجعول 

التقارير المالية حول المركز المالي واالداء والتدفقات النقديوة 

 للوحدة االقتصادية غير كافية في االفصاح.

بيووان تووأثير التحووول الووى معووايير المحاسووبة أهككداا البحككث : 

 القطوواع العووام الووى التوصوول الووى االفصوواح الكووافيالدوليووة فووي 
تحليول وتفسوير اوجوه وللتقارير المالية في القطواع الحكوومي ،

بوين النظوام المحاسوبي الحكوومي والمعوايير  التقارب واالبتعاد

 الدولية في القطاع العام الخاصة بمنافع الموظفين.

يسووتمد البحووث أهميتووه موون خووالل اإلهتمووام اهميككة البحككث : 

زايد بمتطلبات معايير المحاسوبة الدوليوة ومعوايير اإلبوالغ المت

الموووالي، كلهوووا عوامووول تسوووتدعي القيوووام بضووورورة تطبيقهوووا 

والمتمثلوووة بمعيوووار منوووافع المووووظفين فوووي القطووواع الحكوووومي 

الووذي يجعلهووا تقوودم أفضوول المعلومووات واهووم الحلووول  بالشووكل

 .والمحاسبية للمشاكل االدارية

  حدود البحث :

 فوي  للبحوث المكانيوة الحودود تمثلوت : كانيكةالم الحكدود -1

 .التابعة لوزارة التربية  )المديرية العامة لتربية واسط(

 والقوائم والتقارير البيانات اختيار تم  :الزمانية الحدود  -2

أحودث بيانوات قودمتها  بوصوفها ( 2019 ) للعوام الماليوة

 .البحث هذا اجراء وقت في  المديرية

 رضية البحث باآلتي:: تتمثل ففرضية البحث 

يمكن تكيف النظوام المحاسوبي الحكوومي لمواكبوة معوايير  -1

 المحاسبة الدولية.

توؤدي عمليووة تطبيوق معيووار منووافع المووظفين فووي تطوووير  -2

ثقافة االهتمام بالعاملين والموظفين في القطاع الحكوومي 

 وزياده االفصاح في التقارير المالية.

ى الوحدات الحكومية ان نطاق البحث موجه ال نطاق البحث :

ذات التمويل المركزي لذلك فأن البحث غير معني بالوحودات 

 ذلت التمويل الذاتي.

قوود تووم تقسوويم الدراسووة الووى خمسووة فصووول : هيكليككة البحككث 

،تنووواول الفصووول األول منهجيوووة البحوووث وبعوووض الدراسوووات 

السووابقة بواسووطة مبحثووين احتوووى المبحووث األول علووى ذكوور 

ني طرح الدراسات السابقة ذات العالقة منهجية البحث ،و الثا

بموضوووع البحووث ،أمووا الفصووول الثوواني فقوود عوورض االطوووار 

المفووواهيمي لمعيوووار منوووافع المووووظفين ومووون خوووالل مبحثوووين 

،األول: احتوى اإلطوار النضوري لمنوافع المووظفين ، والثواني 

ووا الفصوول  القيوواس واالفصوواح المحاسووبي لمنووافع الموووظفين، أم 

محتووووى المعلومووواتي للنظوووام المحاسوووبي الثالوووث فقووود تنووواول ال

الحكوووومي مووون خوووالل مبحثوووين المبحوووث األول ذكووور اإلطوووار 

النضووري للمحتوووى المعلوموواتي ،أمووا الثوواني فيتنوواول النظووام 

المحاسبي الحكومي ومنافع الموظفين. أما الفصول الرابوع فقود 

 19أحتوووى الراسووة العمليووة لتطبيووق معيووار المحاسووبة الدوليووة 

علوووى عينوووة البحوووث ومووون خوووالل مبحثوووين  منوووافع المووووظفين

،عووورض المبحوووث األول: احتسووواب المنوووافع فوووي ظووول معيوووار 

و نبووذه مختصووره عوون 19المحاسووبة الوودولي لمنووافع الموووظفين 

عينوووة البحوووث، والثووواني تنووواول توووأثير تطبيوووق المعيوووار علوووى 

المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية )الخاصة بالمديرية العامة 

فصووول الخوووام  اخوووتص باالسوووتنتاجات لتربيوووة واسوووط(، وال

والتوصووويات ،التوووي توووم التوصووول إليهوووا ،وتوووذكر فوووي مبحثوووين 

اختص األول لعرض أهم استنتاجات البحث في حين ذكر في 

 المبحث الثاني أهم التوصيات التي قدمت على وفقها.

 

االطار المفاهيمي لمعيار لمنافع  الفصل الثاني: 

 الموظفين 
عووورف معيوووار المحاسوووبة ظفين : تعريكككن منكككافع المكككو :اوآل 

( )منووافع الموووظفين(على انهووا: عبووارة عوون 19الوودولي رقووم )

جميووع اشووكال التعويضووات التووي تمنحهووا الوحوودة االقتصووادية 

مقابوول خدمووة يقوووم بهووا الموظووف , بمووا فووي ذلووك الموودراء و 

االدارة و يجوووب علوووى الوحووودة االقووورار بتكلفوووة جميوووع منوووافع 

هووا نتيجووة الخوودمات المقدمووة الموووظفين التووي يسووتحقها موظفي

للوحوودة االقتصووادية كمصووروف ويكووون االعتووراف بهووا فووي 

الفتوورة التووي يحصوول عليهووا الموظووف , ولووي  عنوودما تكووون 

( وعرفوت  www.ascasciety.orgمدفوعوة او مسوتحقه.  )

لتووي كووذلك بأنهووا ومجموعووة التسووهيالت والمرافووق الخدميووة ا

يتمتووع بهووا الموظووف داخوول مكووان العموول او خارجووه بغوورض 

تيسير أدائه لعمله وإستقراره في الوحودة و)السوالم واخورون : 

(، وانها والمردود الذي يحصل عليوه الموظوف 322:  2000

مكافووأةً لووه لتحقيووق مسووتويات أداء أعلووى موون توقعووات االداء 

ن ومو،(Mathis & Other: 1994:389)        المعتوادة 

التعاريف السوابقة بأمكوان الباحثوة أن تفعورف منوافع المووظفين 

على أنها كل أنواع العوائد المالية و غيور ماليوة التوي يسوتلمها 

الموظفون وتسدد من قبل أصحاب العمل بقصود الحفواظ علوى 

الموظفين والتي تدفع من أصوحاب العمول ألجول الحفواظ علوى 

ة وبعوودها خلووق الموووظفين ولكسووب والئهووم للوحوودة االقتصووادي

http://www.ascasciety.org/
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صفه تنافسية لها لجذب الموظفين األكفواء موع حاجوة مشواركة 

الموووظفين لوضووع هووذا النظووام و الحفوواظ علووى انجووازه بدقووة 

 لتحفيز األساسي الدافعواحراز رضا الموظفين ، و لهذا يعتبر

 أنوه أي العمول، عون رضواهم درجوة هوو العمول ألداء األفوراد

 مون الفورد تعوود علوى يالتو والمنوافع تزيود العوائود موا بقودر

 أدائوه فوي اكثر جهد لبذل الفرد حماس يتزايد ما بقدر وظيفته

فزيوووادة حوووافز الفووورد ألداء العمووول هوووو نتوووا  لشوووعور  للعمووول

  بالسعادة والرضا عن العمل ومنافعه.

للقطاع العكام  19ثانيآ :اساسيات معيار منافع الموظفين رقم 

 ونبذة تأريخية عن مراحل تطوره:

ير المحاسووووبة الدوليووووة مجموعووووة موووون المعووووايير تمثوووول معوووواي

المحاسبية المتكاملة عالية الجودة وقابلة للفهم وللتطبيق وتلبي 

مطالوووب المسوووتخدمين  وتتسوووم بالشوووفافية والقابليوووة للمقارنوووة 

لتقارير الوحدة االقتصادية بين دول العوالم، ان وضوع معوايير 

دوليوووة محاسووبة دوليووة يكوووون أداة مفيوودة لوودعم بي وووة تنظيميووة 

وللمعيووووار (2013 :1مسووووتقرة وأكثوووور أمنوووواً، ) الريشوووواني:

 في الدولي المحاسبي التوافق تحقيق في المحاسبي دور مهم 

علووى كشوووفات ماليووة تتضوومن معلومووات  الحصووول سووبيل

 اتخواذ فوي وتسواعد والموثوقيوة بالثبوات محاسوبية تتصوف

( وتعورف المعوايير 34 2008 :ابوو دهويم: حكيموة.)  قورارات

 رسومية بيانوات" عون عبوارة بأنهام العا القطاع في بيةالمحاس

مون المعوامالت  معينوة أنوواع تونعك  أن يجوب كيوف تبوين

 لوذلك وفقوا الحكوميوة، الماليوة القووائم فوي األخورى واألحداث

ومعتووورف بهوووا يعتبووور ضوووروريا  ةفوووااللتزام بمعوووايير موثوقووو

شووالل زهيوور للحصووول علووى عوورض عووادل للقوووائم الماليةو)

 الدوليوة المحاسبة معايير( ويمكن االستنتا  بان 51 ::2013

 والتوي عاموا قبووال مقبولة عملية قواعد تمثل في القطاع العام

المحاسوبة،  فوي تخوتص مهنيوة وهي وات  تمثول اجمواع  خبوراء

العوالمي  المسوتوى علوى المحاسوبية الممارسوات وذلوك لتوحيود

 لتحقيوق للمحاسوبين عمول وتوجيوه إرشوادات من خالل وضع

 الماليووة القوووائم فووي الكاموول واإلفصوواح العووادل رضالعوو

 الحكومي المالي اإلبالغ الحكومية، وذلك لرفع مستوى جودة

 :175-174 )توفيوق:العوام.  القطاع وحدات اعمال نتائج عن

اتخوووذ مجلووو  معوووايير المحاسوووبة  1983(، ففوووي سووونة 2003

( محاسوبة منوافع التقاعود 19الدولية معيوار المحاسوبة الودولي )

البيانات المالية ألصوحاب العمول ، و يسوري مفعولوه علوى في 

البيانات الحسابية الختامية للفترات التي تبدأ اعتباراً من شوهر 

كانون الثاني )يناير(من كل عام، ولم يستمر هذا المعيار على 

وضعه فقد تم التعديل عليه وتبديل قواعده ومواده و كان أخر 

األربوواح والخسووائر  حيووث ابوواح بظهووور 2011تعووديل لووه سوونة 

األكتوارية للرواتب بعود انهواء الخدموة وكوذلك وضوع معالجوة 

لمسووتحقات نهايووة الخدمووة ، وتعووين الوقووت الووالزم العتووراف 

الوحدة بالمسؤولية تجاه مستحقات نهاية الخدموة وتصوبح هوذه 

 . 2013التعوووووووووووووديالت سوووووووووووووارية المفعوووووووووووووول بدايوووووووووووووة 

(1279:2014،IFRS19 والتالي  جدول يوضوح مرا ،) حول

( IFRS19،1279:2014) .-التطووور التوووأريخي للمعيووار:

 

 (IAS19( مراحل تطور معيار)1جدول )

 التعليق التطور التأريخ

April 1980  عرض مشروعE16  محاسبة منحة التقاعد في القوائم المالية

 المنشورة ألصحاب العمل

 

January 1983  المعيار المحاسبي الدوليIAS19 عد في محاسبة منحة التقا

 القوائم المالية ألصحاب العمل

طريقة لعرض القوائم المالية تغطي فترات 

 1985محاسبية لغاية

December 1992  عرضE47 االعباء المتعلقة بمنحة التقاعد  

December 1993  ات منطوق للبيانات المالية التي تغطي الفتر 19اصدار تكاليف استحقاقات تقاعدية لمعيار المحاسبة الدولي

يناير -كانون الثاني1التي تبدأ في او بعد

1995 

October 1996 تم نشرE54 1997يناير 31الموعد النهائي لسريانه  استحقاقا الموظفين 

February 1998  منطوق للبيانات المالية التي تغطي الفترات  19اصدار منافع الموظفين وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

يناير -ون الثانيكان1التي تبدأ في او بعد

1999 

July 2000  نشر اصول خطة التقاعدE67  

October 2000  تم تعديله لتغيير تعريف أصول النظام و ادخال متطلبات

 االعتراف والقياس واالفصاح عن عملية السداد

سارية على البيانات المالية السنوية التي 

كانون 1تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد

 2001 يناير-الثاني

May 2002  تم تعديله لمنع االعتراف بالمكاسب فقط كنتيجة للتقييم

االكتوارية او تكلفة الخدمة السابقة واالعتراف بالخسائر فقط 

 كنتيجة للتقييم االكتوارية

سارية على البيانات المالية السنوية التي 

-ايار31تغطي الفترات المنتهية في او بعد

 2002مايو 

5 Decembe 

2002 

على اساس الدفع على اساس االسهم، ويقترح  ED2نشر 

استبدال متطلبات مزايا تعويض حقوق الملكية الواردة في 

 19معيار المحاسبة الدولي 

 2003مارس  7الموعد النهائي للنعليق 

February 2004  تم استبدال تطلبات مزايا تعويض الموظفين حقوق الملكية

الدفع  IFRS2ر المالية رقم بالمعيار الدولي العداد التقاري

ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 

 2005يناير 1او بعد
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 على اساس االسهم

29 April 2004  مسودة التعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الدولي

مزايا الموظفين: المكاسب والخسائر االكتوارية وخطط 19رقم

 المجموعة و االفصاحات المنشورة

 2004يوليو  31عد النهائي لسيرانه المو

19 

December 

2004 

تم اصدار المكاسب والخسائر االكتوارية وخطط المجموعة 

 واالفصاحات

يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في 

 2006يناير 1او بعد 

22 May 

2008 

معدلة بالتحسينات السنوية على المعايير الدولية العداد 

)تكاليف الخدمة السابقة السلبية التقارير المالية 

 واالختصارات(

يسري مفعولة للفترات السنوية التي تبدأ في 

 2009يناير 1او بعد

20 August 

2009 

معدل الخصم لمزايا الموظفين)التعديالت  ED/2009/10نشر

 (19المقترحة على معيار المحاسبة الدولي 

  2009سبتمبر  30الموعد النهائي للتعليق 

 االنتهاء من المقترحات()لم يتم 

29 April 

2010 

خطط المنافع المحددة )التعديالت المقترحة  ED/3/2010نشر

 (19على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 2010سبتمبر  6الموعد النهائي للتعليق 

16 June 

2011 

مزايا  IAS19حل محله المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (2011الموظفين )المعدل 

له للفترات السنوية التي تبدأ في يسري مفعو

 2013يناير 1او بعد 

 consulté le   www.iasplus.ias19.com:  disponible sur site المصدر:

الككدولي للقطككاع  IFRS 19  معيككار منككافع المككوظفينثالثآ:

 العام واهدافه:

المحاسبة واالفصاح عن منافع يهدف هذا المعيار الى ايضاح 

الموظفين ,وعورف هوذا المعيوار عودة مصوطلحات مثول منوافع 

موظفين و منافع الموظفين القصيرة االجل او الطويلوة االجول 

او خطوووط المنوووافع المحوووددة وغيرهوووا, ويحتووووي هوووذا المعيوووار 

شروط االعتراف والقياس واالفصاح .والمبدأ االساسي الوذي 

هووو الووزام االعتووراف بكلفووة المزايووا  يعتموود عليووه هووذا المعيووار

المقدمة للموظفين في الفترة التوي يقودم فيهوا الموظوف المنفعوة 

( ويتضومن هوذا par2):1998:IAS19 ولي  عند دفعهوا لوه.

المعيووار مختلووف انووواع اسووتحقاقات الموووظفين مثوول االجووور 

والرواتووووب واالجووووازات المرضووووية واالجووووازات االعتياديووووة 

تووأمين الصووحي والتووأمين علووى الحيوواة وتوزيعووات االربوواح وال

اثناء التوظيف والمنافع غير النقدية كالسيارة والسوكن والسولع 

المجانية او المدعومة وكذلك فوائود التوأمين الصوحي والمزايوا 

بعد انهاء التوظيف للعاملين كرواتب التقاعود ومكاف وات نهايوة 

 الخدمة ومنافع موظفين طويلة االجول كأجوازة التفورغ العلموي

(امووا فووي (www.iasplus.com واجووازة الخدمووة الطويلووة.

العووراق فالقواعوود المحاسووبية المحليووة المطبقووة لووم تصوود رايووة 

قاعدة محاسبية محلية بما يخص ذلوك, لكون النظوام المحاسوبي 

الموحوود خصووص حسوواب للرواتووب يسوومى حسوواب الرواتووب 

( وتووم اعتبوواره كعائوود الحوود عناصوور االنتووا  31واالجووور )ح/

ة فوووي العمليوووة االنتاجيوووة فوووي الوحووودة االقتصوووادية ، المسووواهم

ويشمل هذا الحساب جميوع المبوالغ النقديوة الممنوحوة للعواملين 

وكل ما تتكبده الوحدة من تأمينات اجتماعيوه للعواملين ، وهوذه 

( 19المعالجة لي  لهوا ارتبواط بموا جواء فوي المعيوار الودولي )

وخطوط  وبشكل خواص فيموا يتعلوق بخطوط المسواهمة المحوددة

منافع المووظفين واسوتخدام التقيويم واالسواليب االكتواريوة وموا 

يتوصوول اليووه موون اربوواح وخسووائر اكتواريووة. ) ديوووان الرقابووة 

( هووودف هوووذا المعيوووار هوووو وصوووف  176:2011 الماليوووة:

المحاسوووبة عووون منوووافع الموظوووف واإلفصووواح عنهوووا. ويتطلوووب 

 المعيار من الوحدة أن تفثبت:

 منوافع مقابول فوي خدموة، الموظوف يفقودم عنودما ، التزاما .1

المسوتقبل, اموا مباشورة للمووظفين او  فوي سوتفدفع موظوف

 كمساهمه في صندوق منافع الموظفين.

مصووووروفا ، االلتووووزام المترتووووب عليهووووا نتيجووووة المنووووافع  .2

االقتصادية الناجمة عن خدمات مقدمة من قبل الموظفين 

مقابوول المنووافع المقدمووة لهم.)المجمووع العربووي للمحاسووبين 

 (4:2010القانونين:

 ويغطي في نطاقه انواع منافع الموظفين االربعة :

منافع الموظفين قصيرة االجل هي منافع الموظفين التوي  -1

تستحق بالكامل خالل اثني عشر شوهرا بعود نهايوة الفتورة 

التووي يقوودم خاللهووا الموظفووون الخدمة.)عوودا منووافع  انهوواء 

 الخدمة(

معاشووات االخوورى( منووافع مووا بعوود التوظيووف )التقاعوود وال -2

 مستحقة الدفع بعد اكمال فترة االستخدام.

منوووافع مووووظفين طويلوووة االجووول االخووورى التوووي تصوووبح  -3

مستحقه بالكامل خالل اثني عشر شهرا بعد نهايوة الفتورة 

 التي يقدم فيها الموظفين الخدمة المتعلقة.

منافع انهواء الخدموة هوي منوافع مووظفين المسوتحقة الودفع  -4

االقتصوادية بأنهواء اسوتخدام موظوف  نتيجة لقرار الوحودة

قبل تأريخ التقاعود العوادي او لقورار موظوف بقبوول تورك 

: 2006العمل االختياري مقابل تلك المنافع.) عبد العال: 

339) 

هدا هذا المعيار هو وصن المحاسكبة عكن منكافع الموظكن 

 واإلفصكككان عنهكككال ويتطلككك  المعيكككار مكككن الوحكككدة أ  ت ثبككك :
Van Greuning,H.2006:78)) 

حوواالت الغيوواب قصوويرة األجوول المعوضووة ,ينبغووي علووى  -1

الوحوودة االقتصووادية اإلعتووراف بالتكلفووة المتوقعووة لمنووافع 

المووووظفين قصووويرة األجووول علوووى شوووكل حووواالت غيووواب 

 معوضه.

بأمكان الوحدة االقتصادية مونح المووظفين تعويضوا عون  -2

الغيواب لعودة أسووباب منهوا اإلجووازة االعتياديوة والموورض 

حي قصوووير األجووول واألموموووة أو األبووووة والعجوووز الصووو

والخدمة كمكلف والخدمة العسكرية واالجوازة الدراسوية 

http://www.iasplus.ias19.com/
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( ، وصنف اسوتحقاق الغيابوات :2008 701) عبدالعال:

 المعوضه الى مجموعتين: )تراكمية ، غير تراكمية(

ويقصوود بالغيوواب المعوووض التراكمووي هووو ذلووك الغيوواب  -3

تخدامه إْن لوم المرحل من الفترات المستقبلية  ويمكن اسو

تكن  مستخدمه بالكامل كاستحقاق في الفترة الحاليوة ، و 

يكوووون الغيووواب المعووووض والمتوووراكم مسوووتحقاً )بمعنوووي 

الموظفون يستحقون دفعة نقدية لحاالت اإلستحقاق غيور 

 المستخدم بعد تركهم المشروع( أو غير مستحق

هنوواك الكثيوور موون الحوواالت قوود ال تسووتدعي الوحوودة إلووى  -4

ت مفصلة للتقدير النوه اليوجود إلتوزام موادي عمل حسابا

للغيوواب المتووراكم المعوووض غيوور المسووتخدم، فمووثال موون 

الممكن أن إلتزام اإلجازة المرضية يكون ماديواً فقوط إذا 

كووان وفووق اتفوواق رسوومي أو غيوور رسوومي بووأن اإلجووازة 

المرضووية المدفوعووة غيوور المسووتخدمة ممكوون أن  تؤخووذ 

 على كونها إجازة مدفوعة.

 :اإلفصككان عككن منككافع المككوظفين فككي القككوا م الماليككة: رابعككا  

كثيووورا موووا يوووتم وصوووف المحاسوووبة الماليوووة انهوووا نظوووام للقيووواس 

واإلفصاح وذلك الن المحاسب يعمل على قياس كول عناصور 

القوووووووائم الماليووووووة المختلفووووووة كووووووالموجودات والمطلوبووووووات 

والمصووروفات وااليوورادات, وثووم االفصوواح ) اإلبووالغ ( عوون 

ة القياس فوي صوورة معلوموات تقودم لمسوتخدمي  محصلة عملي

القوائم المالية ، حيث يفصح عن المعلومات الهاموه والمتعلقوة 

بالمنافع الممنوحة للموظفين والتي من المترقب  أن تتوأثر بهوا 

علووى القوورارات  الماليووة للمسووتخدم الووواعي لتقووارير الماليووة ، ف

لموووظفين الوورغم موون كووون المعيارالوودولي المحاسووبي لمنووافع ا

( ال يتطلوووب إفصووواحات معينوووة بموووا يخوووص منوووافع 19رقوووم )

المووووظفين قصووويرة االمووود اال أن معوووايير المحاسوووبة الدوليوووة 

لتجهيووز التقووارير الماليووة االخوورى تسووتدعي أجووراء إفصوواحات 

و و الكشووف 24معينووة حيووث يتطلووب معيووار المحاسووبة الوودولي 

ب واالبووالغ عوون منووافع الموووظفين لعناصوور االدارة ويسووتوج

وعوورض البيانووات الماليووة و  1معيووار المحاسووبة الوودولي رقووم 

،  734A : 2014االبوالغ عون مصوروف منوافع المووظفين )

IFRS 1 يتطلووب )FASB  الكشووف عوون المكونووات الفرديووة

( كلفووة 1لمنووافع انتهوواء الخدمووة )مصووروف التقاعوود( وهووي : )

ت ( العائد الفعلي على الموجودا3( كلفة الفائدة ، )2المنفعة، )

( والتكوواليف المتبقيووة االخوورى المجتمعووة لكووي يتوويح الفهووم 4، )

للقراء االكثر تمرساً مون معرفوة  كيفيوة تخصويص مصوروف 

االفصوووواح عوووون منووووافع  (kieso،  1999: 1086التقاعوووود. )

الموظفين ما بعد إنتهاء الخدموة: مثول المعاشوات والمودفوعات 

لتوظيووف كمبلووغ اجمووالي عنوود التقاعوود ومنووافع مووا بعوود انتهوواء ا

كالتأمين على الحياة والرعاية الطبية لما بعد انتهواء التوظيوف 

 (Van Greuning,H.2006:90) -فتتجزأ الى ما يلي :

 -: أ. منوووافع بعووود انهووواء الوظيفوووة خطوووة المسووواهمات المحوووددة

 المبلوغ عون مقودار اإلفصواح الوحودة االقتصوادية علوى ينبغوي

ددة، المحو وفوق خطوط المسواهمات كمصوروف بوه المعتورف

 والعشورون الرابوع الودولي المحاسوبة معيوار يتطلوب حسوبما

الوحوودة  تقوووم العالقووة األطووراف اصووحاب عوون باإلفصوواح

 فوي المسواهمات تخص المعلومات عن باإلفصاح االقتصادية

) دليل المفواهيم . اإلدارة موظفي لكبار معينة خطط مساهمات

 (2019:232والمعاييرالمحاسبية:

 -وظيفوه نظوام خطوط المنوافع المحوددة :منوافع بعود انهواء ال ب.

 المنوافع خطوط فوي بوه المقور اإللتزام أو الموجود احتساب يتم

 ، الجارية الخدمة مثل تكلفة المالي المركز في تاريخ المحددة

 اول فوي الفائودة )معودل:ويحسوب كواالتي الفائودة ومصوروف

قع القيمة الجارية اللتزام المنافع المحددة(العائد المتو ×الفترة 

على كل موجود فوي الخطوة، واألربواح والخسوائر اإلكتواريوة 

 اإلقرار اإلقتصادية للوحدة التي تستوجب السياسة المحاسبية

 الخطوة لتخفويض نتيجوةاو أي  السوابقة المنفعوة تكلفوة بهوا،

( أن 344 2013 :ابونصووارواخرون:تسووويات . ) اجووراءأو

ظوام الفقرات الضرورية التي يجوب اإلفصواح عنهوا بموجوب ن

:  2011)هولوت و اخورون :  -خطط المنافع المحددة ما يلوي:

و 38)معيوووووووووار المحاسوووووووووبة المصوووووووووري رقوووووووووم و،  (164

 مزاياالموظفين(

 - . االفصواح عوون منووافع الموووظفين االخوورى طويلووة االجوول :

على الرغم من كوون هوذا المعيوار ال يتطلوب أبالغوات محوددة 

تسوووتوجب بشوووأن منوووافع المووووظفين طويلوووة االمووود اال أنوووه قووود 

المعوووايير االخووورى افصووواحات محووودده فموووثال عنووودما يكوووون 

ي ويجوب اإلفصواح  المصروف الناتج عن تلوك المنوافع جوهريوا

( وعرض البيانات 1عنه  طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

المالية و حيث يتفرض معيار المحاسبة الدولي وااالبالغ عون 

صووووادية االطووووراف اصووووحاب العالقووووة و تقوووووم الوحوووودة االقت

باإلفصوواح عوون المعلومووات المتعلقووة بمنووافع الموووظفين طويلووة 

)دليووول المفوووواهيم ل االجووول للمووووظفين الرئيسووووين فوووي االدارة 

 (2019:234والمعايير المحاسبية:

ينشأ التزام مرجح عند وجوود  -ب. تعويضات نهاية الوظيفة :

عوودم تأكوود بخصوووص عوودد الموووظفين الووذين سوويوافقون علووى 

نهوواء الوظيفووة تقوووم الوحوودة باإلفصوواح عوون عوورض المنووافع ال

المعلوموووات المتعلقوووة بووواإللتزام المحتمووول اال ان كوووان احتموووال 

حدوث الخسارة مستبعداً ، كما يجب على الوحودة االقتصوادية 

اإلفصاح عن طبيعة وكلفوة المصوروف ان كوان جوهريواً وقود 

ينووتج عوون تعووويض نهايووة الوظيفووة مصووروف يجووب اإلفصوواح 

بووالغ عوون تعويضووات نهايووة الوظيفووة لموووظفي عنووه ، ويووتم اال

و 38االدارة الرئيسووويين. )معيوووار المحاسوووبة المصوووري رقوووم و

 مزايا الموظفين(

 المعلومووات تشووملخامسككا:تعرين المحتككوى المعلومككاتي : 

ً  المعلنة  بوالفترات المتعلقوة المحاسوبية البيانوات مونواسعا  كما

 مستخدمي يعاون مما الجارية، المالية والفترة المالية الماضية

 مون ليتمكنووا طوالع علوى وضوع المنشوأةلال المعلوموات تلوك

 من يخفض مما موثوقة معلومات استنادا على قراراتهم اتخاذ

المخوواطرة حصوويلة اتخوواذ مثوول هووذه القرارات.)مطوور  درجووة

 المعلومواتي المحتوي ويقصد بمفهوم( 317:2008واخرون:

 Informational Content of المعلنووة للقوووائم الماليووة

published Financial Statements  قيمووة هووي 

 رنضو وجهوةحسوب  تاالبيانو تلوك تبينهوا التوي المعلوموات

كموا  ،قورارات مون يحتاجوه موا ألتخاذالمعلومات  هذه مستخدم

 نواتالبيا تلوك كول مون المستخلصوة المعلومات قيمة تتنوع و 

حسوب  كوذلكناحيوة و  مون الوذي سيسوتخدمها بتنووع الشوخص

 )اخورى . مون ناحيوة فيه ستستخدم الذي رارالمطلوبالق نوع

Wild, John;67:2004) كووووذلك عوووورف المحتوووووى 

 تحتويهوا وتظهرهوا  التوي المعلوموات انوه قيموة :المعلومواتي

 عبوواس( الماليووة  القوورارات ألجوول اتخوواذ الماليووة البيانووات
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 & Christensen، كووذلك عرفووه:339:2018) واخوورون

Demski)) المحتووى ذلوك هوو"اسوبية وتبعوا للنظريوة المح 

 باألحوداث غنيوة انهوا علوى الماليوة المقوايي  الوى ينظور الوذي

 ابعود بول محوددة قيموة مجورد ليست فهي والمعلومات المفيدة،

 المعلومة قبل وصول بمجرد ينشأ المحتوى هذا وان ذلك، من

 Christensen & Other  "االصلي مصدرها من اقرارها

البيانوات  علوى المعلومواتي المحتووى يشومل وقود( (5 :2003,

والقوووائم الماليووة  الختاميووةالتقارير الماليوة والغيوور الماليووة فووي

 .المستقبلية ومخططات االدارة والتنبؤات

يمثل سادسا : تعرين النظام المحاسبي الحكومي واهدافه :  

النظام المحاسبي الحكومي أساسا لمجتموع العموميوات وفرعوا 

, الوحدات االقتصوادية الحكوميوة إلدارة نظـام المعلومات في 

ألن  له الودور الكبيور فوي صونع القورار وتقيويم أداء الحكوموة . 

،(ALKasswna,2012: 30) ونتيجوووة لوووذلك فقووود تعوووددت

فالنظام بصورة عاموة ,تعريفات النظام المحاسبي ومضامينها 

هووو عبووارة عوون مجموعووة اثنووين أو أكثوور موون العناصوور التووي 

تتفاعول موع بعضوها فوي سوبيل تحقيوق  تترابط فيما بينها والتوي

وأن أغلب النظـم تتكون من أنظمة فرعية تودعم , هدف معين 

 & Romanyالنظوووام الرئيسوووي ،الوووذي هوووو جوووزء منوووه )

Steinbart:2010:24 )  ويمكوون تعريووف النظووام المحاسووبي

الحكووومي بأنووه و أحوود مكونووات تنظوويم إداري يخووتص بجمووع 

علومووات الماليووة وتبويووب ،وتلخوويص، وتحليوول، وتوصوويل الم

المالئمة إلتخاذ القرارات الوى األطوراف الخارجيوة كالجهوات 

 2011الحكوميووة، والوودائنين، والمسووتثمرين، واإلدارة .)النبووأ:

:11) 

 النظام المحاسبي الحكومي يج  أْ  يحقق األهداا اآلتية :
تقوووديم البيانوووات الالزموووة عووون جميوووع العمليوووات الماليوووة  -1

موووة المختلفوووة السوووتخدامها المترتبوووة علوووى أنظموووة الحكو

 كمؤشرات في رسم السياسات واتخاذ القرارات.

تمكوووين أجهوووزة الرقابوووة الداخليوووة والخارجيوووة مووون القيوووام  -2

بمهامهووا وتطبيووق الرقابووة اإلداريووة الفعالووة علووى األموووال 

 العامة للحفاظ على الموجودات.

تقوووويم أداء الحكوموووة بموووا يسوووهم فوووي اتخووواذ القووورارات  -3

خالل تقديم البيانات الالزموة لتوضويح  المناسبة وذلك من

النتووووائج االقتصووووادية والماليووووة المترتبووووة علووووى أنشووووطة 

 (2005:135الحكومة. )احمروا:

 الماليككة والتقككارير القككوا م ) عناصككر ( محتوىسككابعا:

 معينوة عناصور الحكوميوة الماليوة القووائم تتضومن :الحكومية

 حاسوبةالخواص بالم ) الفكوري ( النظوري لالطوار وفقوا وذلوك

 بشوكل الحكوومي المحاسوبي والنظوام بصوورة عاموه الماليوة

 نشاط هو الحكومي المحاسبي النظام إن على اعتبار و خاص

 ورغوم الماليوة المحاسوبة نشواط ضومن ينودر  خودميخواص 

ممكون  معلوموات الحكوميوة الماليوة التقوارير و القووائم احتوواء

 السياسوات بعوض عون لالفصواح موالي غيور بعضها ان يكون

 العامة الموازنة إعداد تهي ة و عملية في المستعملة المحاسبية

 فوي المسوتعملة ةالمحاسوبي األسو  عون التقريور ،كذلك للدولة

ذات  معلوموات الوى باالضوافة الموازنوة وتطبيوق إعوداد عملية

 بحسوب مركوزة اخورى ومعلوموات التقريور بفتورة العالقوة

ازق )الورو .الحكوومي الموالي التقريور وضورورة متطلبوات

 أسواس بأسوتخدام تعود القووائم الماليوة،16):2020واخورون :

 بأصودارها تقووم التوي المعتمودة قوائمهوا فوي محودد محاسوبي

 و الموالي المركوز قائموة ( ب منهضووالمتالوحدة االقتصوادية 

 القووائم وتعورف ) النقديوة التودفقات وقائموة المالي األداء قائمة

 األصوول رعناصو تعبور عون العوام الغورض ذات الماليوة

 النقديوة كووذلك عون  والمصوواريف وااليوورادات والخصووم

 االفصواح عون فضوالً  منهوا المتكونوة األنشطة حسب المتحققة

 تكمول اخورى ومعلوموات المحاسوبية السياسوات مجمووع عون

 تحتوي عناصر المالي المركز فقائمة القوائم تلك إعداد عملية

 العام االحتياطي + المطلوبات ( وعناصر الخصوم األصول

 وفقوا وثابتوة لمتداولوة الماليوة السويولة عنصور حسوب مصونفةً )

 العام اإلحتياطي ويفصح الدولية الحكومية المحاسبية للمعايير

 قائموة تكشوف حوين فوي و والمطلوبوات األصوول بوين فوارقال

 وعناصوور المصوواريف االيوورادات عناصوور المووالي األداء

 المدة ز اثناءالعج أو الفائض ينتج عنه صافي بينهما والفارق

 التودفقات كول عن اإلفصاح يتم النقدية التدفقات قائمة في أما 

 األنشوطة الوى ومقسومةً  السونة الماليوة اثنواء المتكونوة النقديوة

 اإلسوتثمارية و التشوغيلية ( وهوي المعروفوة الثالثوة الرئيسوة

 الحكوموة مسواعدةب أعاله المالية القوائم ركتشا و) والتمويلية

 والوحودات التابعوة لهوا لهوا التموويلي لهيكولا تفسوير لفهوم و

واجوراء  الموالي التحليول عمليوة علوى تسواعد وكموا وتغيراتهوا

التوي  األساسوية القووائم الوى وباالضوافة األداء بوين المقارنوة

 أخورى توضويحية ماليوة قووائم إصودار الممكون ، مونذكورت

 القوروض و تخص الوديون قائمة : نذكر منها الحاجة وحسب

 قائموة والمسوتحقات و بااللتزاموات قائموة و لدائنوةوا المدينوة

  التخمينيوة فوي الموازنوة المقودر موع المتحقوق الفعلوي لمقارنة

 قائموة و والمصواريف االيورادات لتفاصويل توضويحية قائمةو

 الماليوة السونة المنجوزة خوالل )  جالبورام ( تخوص المشواريع

 ليةبعم المعتمدة المحاسبية واألس  السياسات تعرض وقائمة

 اضوافية وأشوكال وجوداول كشوفات وأية المالية القوائم إعداد

 الماليوة القووائم ومتطلبوات مسوتخدمي تلوك حاجوة تقتضويها

 205)-2003:203.)احمروا: الحكومية

المعلومكات  ونوعيكة بكميكة ا  فرقكيالحك  الباحكث بكأ ن هنكا  

 المتبعكة، واألنظمكةالقواعكد العراقيكة  بكين عنهكا المفصك 

حيككث ّ ن المحتككوى المعلومككاتي للنظككام  ، دوليككةر الوالمعككايي

المحاسبي الحككومي المتبكع يظهكر ةميكة ّفصكاحات فقيكرة ال 

تكتال م وحاجككة الوحككدات االقتصككادية، والتطككور، والتكنلوجيككا 

وال تككيدا الككى رفككد المسككتخدم بمككا يحتاجككه مككن معلومككات 

جيدة، ونظرا ألهميكة النظكام المحاسكبي الحككومي فكي تكوفير 

المحاسبية عن الوحكدات الحكوميكة المطبكق فيهكا  المعلومات

ولتحقيكككق أضكككراف مختلفكككة ةالجهكككات الرقابيكككة، ولتحقيكككق 

الرقابة الفعالكة علكى ّدارة المكال العكام، ومتخكذا القكرارات، 

وألجل تحقيق فهكم ةامكل، وواضك  للنشكاط المكالي الحككومي 

،لكككذى فكككأ ن تطكككوير النظكككام المحاسكككبي الحككككومي ضكككرورة 

ومواةبككة  القككوانين والمعككايير المحاسككبية بالوقكك  الحاضككر 

ذات العالقة بالقيكا  والتقريكر  FASBالدولية للقطاع العام 

والتي تال م التطورات المحاسكبية سيسكاعد ةثيكرا المحاسبي 

على معالجكة أوجكه القصكور بالقيكا ، والفصكان المحاسكبي 

،الذا عانى منها النظام المحاسبي الحكومي في ظكل تطبيكق 

  والممارسات التقليدية للبيانات المحاسبيةل اإلجراءات

المبحث الثالكث : تطبيكق معيكار المحاسكبة الدوليكة   

 ( منافع الموظفين على عينة البحث19رقم )
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 البحوث، لموضووع التطبيقيوة الدراسوة الفصول هوذا يتنواول

هذه الدراسة الى التطرق الى االجابوات التوي توصولت فتهدف 

ة النظريووة للموضوووع وقوود أشووار اليهووا الباحثووة خووالل الدراسوو

لمدى امكانية تطبيق معيار المحاسبة الدولي لمنافع المووظفين 

( علووى منووافع الموووظفين فووي القطوواع العووام فووي العووراق ، 19)

ولقوود اسووتخدمت الباحثووة التحليوول المحاسووبي موون اجوول أختبووار 

فرضووية الموضوووع ، وقوود تووم اختيووار عينووة مالئمووة للتطبيووق ، 

ن المديريووة العامووة لتربيووة واسووط ضوومن فوجوودت الباحثووة بووأ

القطوواع العووام مناسووبة للتطبيووق موون خووالل المنووافع الممنوحووة 

لموووظفي ديوووان المديريووة والتوصوول الووى موودى تووأثير تطبيووق 

تنفيووذ معيارومنووافع  المعيووار علووى كشوووفاتها الماليووة، أبتغوواءا

( لتوظيفووه بمووا يناسووب 19المووظفينو المحاسووبة الوودولي رقوم )

البي ة العراقية سوف يطبق في هذا المبحث مقترح آلية لمنافع 

الموووظفين ،مووون حيووث القيووواس واالفصووواح وعلووى عينوووة مووون 

الموووظفين تووم اختيارهووا بشووكل عشوووائي موون المديريووة العامووة 

عودد المووظفين فوي ديووان  لتربية واسط وفروعها ، حيث بلغ

( موظف .وبلوغ حجوم 1334المديرية وفروعها في االقضية )

( موظوف، وتووم اعتمواد موودخل أسوولوب 130العينوة االجماليووة )

 المنهج االستقرائي في تحليل البيانات.

المديريوة  نبذة تاريخية عكن المديريكة العامكة لتربيكة واسك  :

م تبعوا للوحوة 1937العامة لتربية واسط توم تأسيسوها فوي سونة 

الشوورف وقوود أطلووق عليهووا أسووم مالحظيووة معووارف الكوووت ، 

وكان المسؤول األول عنهوا االسوتاذ خورشويد سوعيد ،ومضوى 

م ،وبعودها  1942في إدارتها كمالحظيوة المعوارف إلوى غايوة 

تووم تطووويره وتبووديل اسوومها الووى مديريووة معووارف الكوووت وقوود 

م 1963أديوورت موون قبوول مجموعووة موون األسوواتذة ،وبعوود سوونة 

امتدت وتغير أسمها لمديرية تربية الكوت واحتوت فوي حينهوا 

( مدرسة ضومن عمووم محافظوة واسوط واحتووت كوذلك 100)

شووعبة اإلشووراف االبتوودائي ،وشووعبة الذاتيووة االبتوودائي، وشووعبة 

االشووراف الثووانوي ،وشووعبة ذاتيووة الثووانوي ،وشووعبة الشووؤون 

لثوانوي، الفنية ،وشوعبة حسوابات االبتودائي ،وشوعبة حسوابات ا

وشعبة النشاط المدرسي والرياضوي ،ويوتم إدارة هوذه الشوعب 

من قبالة مالحو  التربيوة وهوو بمنزلوة معواون مودير ،أموا بعود 

م تم تحديد مسؤول عن كول شوعبة ، وخوالل الربوع 1965سنة 

م تبووودلت مديريوووة تربيوووة الكووووت الوووى 1977االول مووون سووونة 

لوف فوي وقتهوا مديرية عامة ، وأن  المودير العوام االول الوذي ك

ولغايووة سوونة  1977االسووتاذ نوواجي كوواظم ابووراهيم وموون سوونة 

واثنووواء تلوووك الفتووورة قاموووت المديريوووة بإنجووواز خطوووط  1979

انفجاريووة  كافتتوواح موودارس محووو األميووة وانشوواء العديوود موون 

األقسام والشعب ،وتحتوي اليوم المديرية العامة لتربية واسط 

مون الكووادر  20280بنايوة و 861مدرسوة و 1179ما يعوادل 

التعليمية والتدريسية ، ،وأصبحت لوديها أربوع تربيوات فرعيوة 

بقضاء الحوي، والعزيزيوة، والنعمانيوة،  والصوويرة باإلضوافة 

الى المديرية المركزية بالكوت )موقع المديرية العاموة لتربيوة 

 (Was.epedu.gov,iqواسط 

ة مووا دعووا المحاسككبة عككن منككافع المككوظفين قصككيرة األجككل :

المنوووافع قصووويرة االجووول خاليوووة مووون التعقيووود لكونهوووا ال تكوووون 

تسووتوجب افتراضووات إكتواريووة موون اجوول قيوواس اإللتووزام أو 

الكلفة كما ان قياس إلتزامات منوافع المووظفين قصويرة األجول 

 ينفذ دون خصم قيمتها بأستخدام معدل خصم معين.

الوى  األساسوي األجور يحددالمحاسبة عن روات  الموظفين : 

الوى سولم الرواتوب المعتمود بووزارة  وفقا الموظفين من ف ة كل

التربيووة والوحوودات التابعووة لهووا ،فيكووون الراتووب االسوومي هووو 

االجر االساس ويحدد حسب الشهادة والدرجة والمرحلوة لكول 

 ل موظف

 

 االجر الخام او االساسي االستقطاعات االجر الصافي

1613331996 38133204 1651465200 

في الوحدة االقتصادية سحب سلفة او قرض مالي او قروض السيارات ، فان مجموع السلف الممنوحة لعينة ومن حق كل موظف 

 -تبلغ وكاالتي : 2019الموظفين لسنة 

 ( السلن الممنوحة للموظفين1جدول رقم )

 المبلغ نوع السلفة او القرف عدد الموظفين 

 220000000 10000000سلن مصرا الرافدين والرشيد  22

 105000000 5000000سلن مصرا الرافدين والرشيد  21

 30000000 15000000سلن مصرا الرافدين والرشيد  2

 25000000 25000000سلن مصرا الرافدين والرشيد  1

 90000000 30000000قرف صندوق االسكا   3

 64000000 12000000و20000000 قروف سيارات 4

 534000000  المجموع

 الباحثة باالعتماد على بيانات شعبة الحسابات المصدر : اعداد

وصل تراكم اإلجازات اإلعتيادية لعينة موظفي ديوان 

( مليون دينار ما يخص 14890مديريات التربية مبلغ قدره )

( , وبحسب معيارالمحاسبة الدولي  2020-2019العام )

( , فأن اإلجازات اإلعتيادية التي 19لمنافع الموظفين رقم )

سنة مالية مفردة يتم اإلعتراف بها بمحتوى منافع ترحل ل

الموظفين قصيرة األجل , والن هذه اإلجازات قد تم ترحيلها 

إلكثر من سنة مالية فينبغي اإلعتراف بها ضمن المنافع 

طويلة األجل وتوثق كأمانات ضمن حسابات السنة المالية 

ً بان مستحقات   2019-2020 ولحين صرفها , علما

ن اإلجازات اإلعتيادية المتراكمة يتم صرفها الموظفين م

وتبويبها بمحتوى حساب الرواتب االسمية.  2021خالل عام 

لذلك ترى الباحثة ضرورة إستخدام حساب رواتب اإلجازات 
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المتراكمة )اإلعتيادية( بسجالت قسم الحسابات في ديوان 

 مديرية تربية واسط ذو الترميز المذكور ادناه: 

 

 

ءه على وفق الهيكلية الحديثة للنظام المحاسبي الذي تم إنشا

أن يتم تخزين التخصيص و,  2013الحكومي المعلن في عام 

الالزم خالل كل عام ألجل صرف مستحقات الموظفين من 

ً ,و بالنسبة لالجازات  اإلجازات اإلعتيادية المتراكمة سنويا

المرضية سوف يتم احتسابها كمنافع موظفين طويلة األمد 

سوف يذكر في مكان تابع من هذا المبحث كون أن  والذي

ديوان مديرية تربية واسط لم يقوم بصرف مستحقات 

الموظفين من االجازات )المرضية( بسبب ان المعيار 

 يلزم( 19المحاسبي الدولي ومنافع الموظفينو رقم )

الوحدات االقتصادية التي ترحل االجازات )المرضية( الى 

 الية تعد بانها منافع طويلة األمد.( اعوام متت3اكثر من )

: المحاسبة عن منافع الموظفين بعد ّنتهاء الخدمة )التقاعد(

يجب على الوحدة  محاسبة خط  المساهمات المحددة (: )

االقتصادية ان تعترف  بالمساهمات المستحقة الدفع اثناء 

ة الفترة أما مصروف أو إلتزام حيث يتم تحديد تعهد الوحد

االقتصادية بااللتزام لكل مدة من خالل المبلغ الالزم 

%( أذ يتكبد الموظف 35المساهمة فيه في الخطة التي تقدر )

%( من الراتب االسمي كما 10)نسبة للمساهمة مقدارها 

%( شهريا فتقوم دائرة 15تتكبد الدولة أو رب العمل بنسبة )

توقيفات المحاسبة بوزارة المالية بقطع حصة الموظف من ال

التقاعدية اثناء تمويل الرواتب للموظفين أضافة الى مساهمة 

ويستحق ، الحكومة بااليداع في حساب هيأة التقاعد الوطنية 

الموظف المحال الى التقاعد الراتب التقاعدي على شرط ان 

( عام واليتم صرف الراتب 15خدمته التقاعدية لن تقل عن )

( عام من العمرو بأستثناء 50التقاعدي اال اثناء بلوغه سن )

حاالت الوفاة و اإلستشهاد و اإلحالة للتقاعد إلسباب صحية ، 

عند  من الى الموظف المدفوع التقاعدي الراتبويتم احتساب 

 قانون بموجبو خدمته إنتهاء فور الوطنية التقاعد هيأة

( رواتب 1. جدول )  2014لعام ( 9)المعدل رقم  التقاعد

 .هريا ومجموعها السنويالتقاعد الممنوحة ش

ويستحق الموظف المحال الى التقاعد الراتب التقاعدي على 

( عام وال يتم 15شرط ان خدمته التقاعدية لن تقل عن )

( عام من 50صرف الراتب التقاعدي اال اثناء بلوغه سن )

العمرو بأستثناء حاالت الوفاة و اإلستشهاد و اإلحالة للتقاعد 

الى  المدفوع التقاعدي الراتبتساب ويتم احإلسباب صحية ، 

 خدمته إنتهاء فور الوطنية التقاعد عند هيأة من الموظف

 . 2014لعام ( 9)المعدل رقم  التقاعد قانون بموجبو

 ( روات  التقاعد الممنوحة شهريا ومجموعها السنوا2جدول ) 

رقم 

 الموظن

الرات   عدد سنوات الخدمة الشهادة التولد

 االسمي

حالة 

 نالموظ

مقدار الرات  

 التقاعدا

مقدارالرات  

 12الشهرا*

X1 1957 17518200 1459850 متقاعد 970 43 دبلوم 

X2 1958 17199000 1433250 متقاعد 1050 39 بكلوريوس 

X3 1957 20143200 1678600 متقاعد 1090 44 بكلوريوس 

X4 1959 13242000 1130500 متقاعد 950 34 دبلوم 

X5 1977 3906000 325500 متوفي 620 15 اعدادي 

 60090600 المجموع

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات شعبة الموارد البشرية
 

تلتزم الوحدة االقتصادية وفق  )محاسبة خطط المنافع المحددة (:
هذا النوع من خطط التقاعد بدفع مقدار محدد من المنافع الى 

ي منافع على شكل مبالغ نقدية الموظفين الحاليين والسابقين وه
ويتم تحديد هذه المنافع طبقا  من اجل المرض والشيخوخة،

ألعمار الموظفين وفترة الخدمة والراتب الجاري والراتب األخير 
ونسبة الفائدة ومعدل الخصم المستخدم، يكون تمويل هذه الخطة 

االقتصادية أو تمول بصورة اما بصورة كاملة من قبل الوحدة 

من الوحدة االقتصادية  والجزء االخر يكون تمويله  جزئية

 من عند الموظفين .

أوال  : طريقة التقييم االةتوارا لقيا  ّلتزام منافع 

 الموظفين :

    -اإلفتراضات الديموضرافية  : -1
 

 ( نسبة الوجود3جدول رقم )

 

2 1 9 1 7 2 

 اعداد

 لموظفينا

(1) 

 

 الموظفين اعداد

 الدرجة في

االولى 

 (2والثانية)

 وظفينم نسبة

االولى  الدرجة

 الى والثانية

 (2/1)المال  

 أسا  على الموظفين اعداد

 الديموضرافية اإلفتراضات

 حس  الموظفين نسبة

 اإلفتراضات تصنين

 الديموضرافية

نسبة 

البقاء 

على قيد 

 للحياة

ّحتمال 

وجود 

 الموظفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفاة

(3) 

 استقالة

(4) 

 تقاعد

(5) 

نقل 

 خدمات

(6) 

نسبة 

 تالوفيا

(3/2) 

نسبة دورا  

 العمل

(4+5+6/2) 

نسبة -1

 الوفيات

نسبة -1

دورا  

 العمل

130 38 29% 1 2 4 1 3% 35% 95% 65,0 
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 احتساب نسبة الوجود في بداية العام : -2

 2019 سبة الوجود للموظفين لغاية عام( عدد سنوات الخدمة الجارية والمستقبلية  ون4جدول رقم )

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت قسم الموارد البشرية

                                                           
1
 

  2^ (95,0( = )1الحياة للموظف رقم ) نسبة البقاء على قيد  

                                           =90,0  

 2^ (65,0( = )1احتمال الوجود للموظف رقم )

                                  =42,0 

ن
ظ
و
رمز الم

 

 

ن
ظ
و
واليد الم

م
 

سنة
 

(
1)

 

خ تعينه
تاري

 

سنة
 

(
2)

 

ن 
ظ
و
عمر الم

ن
عند التعي

/ 
سنة

 

(
3)

 

(
1-

2)
 

حالية
خدمة ال

ال
 

سنة
 

(
4)

 

((
2)

- 
2
0
1
9

)
 

خدمة 
ال

ستقبلية
الم

 

سنة
 

(
5)

 

((
3

+
4)

-
6
0

)
ت  
وا
سن
ع 
و
جم
م

خدمة
ال

 

(
6)

 

(
4

+
5)

 

1
ء
سبة البقا

ن
حياة  

ى قيد ال
عل

9
5

%
 

جود
و
ل ال

حتما
ّ

 

6
5

%
 

ود 
ج
و
سبة 

ن

ن
ظفي

و
الم

 

1/
1/

2
0
1
9

 

%
 

X1 1957 1978 21 41 2 43 90 42 38 

X2 1963 1987 24 32 4 36 81 18 15 

X3 1960 1979 19 40 1 41 95 65 62 

X4 1958 1981 23 38 1 39 95 65 62 

X5 1962 1986 24 33 3 36 87 27 23 

X6 1957 1977 20 42 2 44 90 42 38 

X7 1964 1985 21 34 5 39 77 12 9 

X8 1971 1991 20 28 12 51 54 56 30 

X9 1963 1981 18 38 4 42 81 18 15 

X10 1969 1992 23 27 9 36 63 21 13 

X11 1957 1982 25 37 2 39 90 42 38 

X12 1960 1982 22 37 1 38 95 65 62 

X13 1961 1982 22 37 1 38 95 65 62 

X14 1970 1990 25 29 6 35 74 75 56 

X15 1963 1986 23 33 4 37 85 18 15 

X16 1964 1986 22 33 5 38 77 12 9 

X17 1968 1993 25 29 6 35 74 75 56 

X18 1967 1991 24 28 8 36 66 32 21 

X19 1969 1994 25 25 10 35 60 13 7 

X20 1966 1988 22 31 7 38 70 49 34 

X21 1962 1985 23 34 37 37 70 49 34 

X22 1963 1986 23 33 4 37 81 18 15 

X23 1972 1995 23 24 13 37 51 37 19 

X24 1970 1994 24 25 11 36 57 88 50 

X25 1972 1996 24 23 13 36 51 37 19 

X26 1969 1995 26 24 10 34 60 13 8 

X27 1966 1987 21 32 7 39 70 49 34 

X28 1964 1985 21 34 5 39 77 12 9 

X29 1971 1997 26 22 12 34 54 57 31 

X30 1965 1987 22 32 6 38 74 75 56 

X31 1970 1993 23 26 11 37 57 88 50 

X32 1963 1988 25 31 5 37 77 12 9 

X33 1962 1983 21 36 3 39 86 27 23 

X34 1971 1998 27 30 3 33 86 27 23 

X35 1965 1990 25 29 6 35 74 75 56 

X36 1972 2001 29 18 13 31 51 15 8 

X37 1964 1990 26 29 5 34 77 12 9 

X38 1966 1994 28 25 7 32 70 49 34 
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 حساب القيمة المستقبلية لاللتزام المنافع في بداية السنة :  -3

 حساب القيمة الحالية لبداية العام و لكل موظن(  5جدول ) 

الرات  الحالي الن  رقم الموظن

 (1دينار)

نسبة 

 (2جود%)الو

)عدد سنوات خدمة 

حالية / عدد سنوات 

 (3خدمة ةلية( %)

 نسبة المنحة

21(%4) 

القيمة المستقبلية لاللتزام 

منافع الموظفين الن دينار 

(1 x2 x3 x4 ) 

X1 1090 38 95 21 82 

X2 910 15 89 21 26 

X3 970 62 97 21 122 

X4 1050 62 97 21 132 

X5 930 23 92 21 133 

X6 1010 38 95 21 77 

X7 930 9 87 21 15 

X8 774 30 55 21 27 

X9 970 15 90 21 27 

X10 859 13 75 21 17 

X11 1010 42 95 21 84 

X12 970 62 97 21 122 

X13 950 62 97 21 119 

X14 825 56 83 21 80 

X15 930 15 89 21 26 

X16 910 9 87 21 14 

X17 757 56 83 21 73 

X18 825 21 78 21 28 

X19 740 7 71 21 7 

X20 825 34 82 21 48 

X21 950 34 92 21 62 

X22 910 15 89 21 21 

X23 757 19 65 21 19 

X24 757 50 69 21 54 

X25 774 19 64 21 19 

X26 757 8 71 21  

X27 910 34 82 21 53 

X28 970 9 87 21 15 

X29 774 31 65 21 32 

X30 950 56 84 21 93 

X31 757 50 70 21 56 

X32 950 9 84 21 15 

X33 970 23 92 21 43 

X34 930 23 91 21 40 

X35 930 56 83 21 91 

X36 723 8 58 21 7 

X37 950 9 85 21 15 

X38 740 34 78 21 41 

 1330  المجموع

اس  وسلم الروات  المستند بقانو  موظفي المصدر : ّعداد الباحثة باالستناد على سجالت قسم الموارد البشرية لديوا  تربية و

 الدولة للقطاع العام ل
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 حساب القيمة الحالية إللتزام منافع الموظفين : -4

 ل1/1/2019( القيمة الحالية أللتزام منافع الموظفين في 6جدول )

رقم 

 الموظن

القيمة المستقبلية أللتزام منافع 

 (1الموظفين الن دينار)

الحالية لاللتزام منافع الموظفين الن القيمة  (2%)13معامل الخصم

 (1x2دينار)

X1 82 783, 0 64 

X2 26 613, 0 16 

X3 122 885,0 108 

X4 132 885, 0 117 

X5 133 693, 0 92 

X6 77 783, 0 60 

X7 15 543, 0 8 

X8 27 231,0 6 

X9 27 613,0 17 

X10 17

 333,0 6 

X11 84 783, 0 66 

X12 122 885,0 108 

X13 119 885,0 105 

X14 80 480,0 38 

X15 26 613,0 16 

X16 14 543,0 8 

X17 73 480,0 35 

X18 28 376,0 11 

X19 7 295,0 2 

X20 48 425,0 20 

X21 62 693,0 42 

X22 21 613,0 13 

X23 19 204,0 4 

X24 54 261,0 14 

X25 19 204,0 4 

X26 9 295,0 3 

X27 53 425,0 23 

X28 15 534,0 8 

X29 32 231,0 7 

x30 93 480,0 45 

X31 56 261,0 15 

X32 15 543,0 8 

x33 43 693,0 30 

X34 40 693, 0 28 

X35 91 480,0 44 

X36 7 204,0 1 

X37 15 534,0 8 

X38 41 425,0 17 

 1217  1944 المجموع

 المصدر : اعداد الباحثة باالستناد على جداول القيمة الحالية

                                                           

 والمستقبلية للموظفينو جاريةة ال( وعدد سنوات الخدم10معلومات الجدول )على  عتمادالجدول باالل الى النسبة المدونة بوصلتتم ا 
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 ا  موجودات اآللية المقترحة :قي -5

( المساهمات المدفوعة من الموظفين ةما في 7جدول رقم )

 )المبالغ باآللن الدنانير(     31/12/2019

رقم 

 الموظف

الراتب 

 (1االسمي)

نسبة مساهمة 

 (%2الموظفين)

مبلغ 

 (1x2()3المساهمة)

X1 1090 25 273 

X2 910 25 228 

X3 970 25 243 

X4 1050 25 263 

X5 930 25 233 

X6 1010 25 253 

X7 930 25 233 

X8 774 25 194 

X9 970 25 243 

X10 859 25 215 

X11 1010 25 253 

X12 970 25 243 

X13 950 25 238 

X14 825 25 206 

X15 930 25 233 

X16 910 25 228 

X17 757 25 189 

X18 825 25 206 

X19 740 25 185 

X20 825 25 206 

X21 950 25 238 

X22 910 25 228 

X23 757 25 189 

X24 757 25 189 

X25 774 25 194 

X26 757 25 189 

X27 910 25 228 

X28 970 25 243 

X29 774 25 194 

X30 950 25 238 

X31 757 25 189 

X32 950 25 238 

X33 970 25 243 

X34 930 25 233 

X35 930 25 233 

X36 723 25 181 

X37 950 25 238 

X38 740 25 185 

 8435 25 33694 المجموع

باالعتماد على بيانات الموارد  المصدر : اعداد الباحثة

 البشرية

 

 قيا  العا د لموجودات اآللية المقترحة : -6

 )المبالغ بالدنانير((االستثمارات المالية وعوا دها 8جدول )

 

مساهمة 

 الموظفين

نوع 

 االستثمار


 معدل أسعار 

 الفائدة

مبلغ العائد 

 على االستثمار

وديعة  5000000

ثابتة ستة 

 أشهر

5% 250000 

وديعة  79350000

 ثابتة لسنة

6% 4761000 

84350000   5011000 

لمصدر :اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الموارد ا

البشرية

                                                           

معدل أسعار الفائدة للمصارف التجارية باالعتماد على نشرة البنك   

قسم بحوث السوق   /المديرية العامة لالحصاءات واالبحاث  /المركزي 

 المالية.
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 ( مستحقات الموظفين من االجازات الدراسية9جدول رقم ) 

رمز 

 نالموظ

 الشهادة 2021مستحقات  2020مستحقات  2019مستحقات 

معدل الرات   االيام العليا

 لليوم الواحد

معدل  االيام المجموع

الرات  

لليوم 

 الواحد

معدل الرات   االيام المجموع

 لليوم الواحد

المجم

 وع

X75 120 17 2040 300 18 5400 300 19 5700 ماجستير 

X77 120 14 1680 300 15 4500 300 16 4800 ماجستير 

X78 120 15 1800 300 16 4800 300 17 5100 ماجستير 

 15600 المجموع 14700 المجموع 5520 المجموع

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت ديوا  مديرية تربية واس 

 المخصومة ( مستحقات الموظفين من اإلجازات الدراسية طبقا ألسا  القيمة الحالية10جدول رقم )

 2021مستحقات  2020مستحقات  2019مستحقات  السنة

 15600 14700 5520 المجموع

 783,0 693,0 885,0 سنة1سنة ،  2,  سنة3% 13معامل الخصم

 12215 10187 4885 القيمة الحالية أللتزام المنافع طويلة األجل

 المصدر: اعداد الباحث

ة االقتصادية ان ينبغي على الوحدمنافع أنتهاء الخدمة  :

تحسب منافع أنتهاء الخدمة كمصروف سواء ربح او خسارة 

مباشرة ألنها التزود الوحدة االقتصادية مستقبال بمنافع 

اقتصادية ، ويعمل صندوق دعم الموظفين والمتمثل 

ب)مكافأة نهاية الخدمة( من قبل الهيأة الوطنية للتقاعد بهذه 

مة الى الموظفين بعد إنهاء اآللية اثناء منح مكافأة نهاية الخد

خدماتهم ،حيث يرتبط التزام منافع انهاء الخدمة بالعرض 

الذي تقدمه المجموعة لجميع الموظفين التي تتجاوز اعمارهم 

سنة بالزيادة الطوعية للدفعات ،ووفقا لهذا العرض  55ال

تدفع مجموعة الموظفين المؤهلين الذين وافقوا على الزيادة 

هاء الخدمة المعادلة لراتب سنة، وال يتم الطوعية منافع ان

قياس منافع انهاء الخدمة بالقيمة المخصومة نظرا الستحقاق 

 التسوية في نف  السنة.

وعند مالحظة أنواع الكشوفات المالية الحالية للمديرية العامة 

يمكن مالحظة 31/12/2019لتربية واسط الصادرة فعال في

ن تلبية متطلبات نقاط الخلل والضعف الواضحة فيها ع

وأهداف االفصاح التام والشفافية في التقارير المالية ، حيث 

تمثل تلك الكشوفات المعدة وفق النظام المحاسبي الحكومي 

القائم على أس  وتطبيقات نظام احصاءات مالية الحكومة 

GFSs  الصادرة عن صندوق النقد الدولي ، فهي تهتم

قة بنظام محاسبي باألفصاح عن أرصدة الحسابات المتعل

معين ال يلبي متطلبات المعايير المحاسبية الدولية ومن أجل 

من  19تلبية متطلبات معيارالمحاسبة الدولي منافع الموظفين

توفير معلومات عن منافع الموظفين ذات مستوى من 

الشفافية واالفصاح الكافي نرى ضرورة أعادة النظر في 

ات الموظفين  تبويب بعض الحسابات المعتمدة لتعويض

 وأضافة  حسابات جديدة تخص منافع الموظفين وكالتالي :

 تعويضات الموظفين قصيرة االجل :     

 

 2019/ ةانو  األول /31(   ةشن بتعويضات الموظفين ةما في 1ةشن رقم )

 الدليل المحاسبي

 2019 اسم الحساب
 نوع مادة

ع
و
لن
 ا
ل
صي
فا
ت

 

 167634591913 الروات    1 1

 61350000 مكافئات المنتسبين     2

 847696446 مخصصات الخطورة   1 10

   االعمال االضافية     9

 4878364088 مخصصات منص    6 10

 2611128431 مخصصات جامعة   7 10

 49641703262 مخصصات مقطوعة   9 10
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 فيكون كشف تعويضات الموظفين طبقا لمعيار المحاسبة الدولي لمنافع الموظفين وبناء على نتائج عينة البحث كالتالي :

 ( تعويضات الموظفين بعد تطبيق المعيار2ةشن رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر :اعداد الباحثة باالستناد على ةشوفات المديرية العامة التربية

 

نالح  من الكشف اعاله زيادة مجموع تعويضات الموظفين 

نظام بسبب در  حسابات جديده مقترحة لمنافع الموظفين بال

المحاسبي الحكومي المتبع وفق المعيار وبالتالي زيادة في 

 بكشف المصروفات النهائية نتيجة المبالغ المضافة كالتالي :

 

 

 11332326101 مخصصات موقع   12 10

 60790645675 مخصصات شهادة   14 10

 2255543260 مخصصات حرفة   15 10

 12277385597 مخصصات زوجية   16 10

 6077160304 مخصصات اوالد   17 10

 55247840 مخصصات مهنية   18 10

 315844766 مخصصات هندسية   20 10

 457690519 مخصصات لق  علمي   24 10

 28376911164 مساهمات التقاعد     12

 350531675047 المجموع

 الدليل المحاسبي

 2019 اسم الحساب
 نوع مادة

ع
و
لن
 ا
ل
صي
فا
ت

 

 167634591913 الروات    1 1

 61350000 مكافئات المنتسبين     2

 847696446 مخصصات الخطورة   1 10

   االعمال االضافية     9

 4878364088 مخصصات منص    6 10

 2611128431 مخصصات جامعة   7 10

 49641703262 مخصصات مقطوعة   9 10

 11332326101 مخصصات موقع   12 10

 60790645675 مخصصات شهادة   14 10

 2255543260 مخصصات حرفة   15 10

 12277385597 مخصصات زوجية   16 10

 6077160304 مخصصات اوالد   17 10

 55247840 مخصصات مهنية   18 10

 315844766 مخصصات هندسية   20 10

 457690519 مخصصات لق  علمي   24 10

 14890000 االجازات المتراةمة     12

 534000000 سلن الموظفين   13

 28470017164 خط  المساهمات المحددة   14

 348222569966 المجموع
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 لقبل وبعد زيادة مصروا تعويضات الموظفين2019/12/ 31المصروفات النها ية ةما في ( 3ةشن )

 

اما االفصاح عن خطط المنافع خط  المنافع المحددة :

لمنافع الموظفين ما بعد انتهاء الخدمة فيما لو طبقت المحددة 

مديرية التربية هذا النوع من الخطط بدال من خطط المساهمة 

  لالمحددة فيجب على الوحدة االفصاح بصورة كاملة ومفيدة

 2019/ 12/ 31(حساب االيرادات )المعدل ( في 4ةشن رقم )

 المصدر : اعداد الباحثة باالستناد على ةشوفات المديرية العامة لتربية واس 

في ( كألتزام 19اما منافع الموظفين طويلة االجل فيتم االفصاح عنها طبقا لمعيار منافع الموظفين )منافع الموظفين طويلة االجل :

  :قائمة بيان المركز كالتالي

 31/12/2019قا مة المرةز المالي ةما في ( 5رقم )

رقم 

 الكشن

 رقم الدليل المحاسبي

 أسم الحساب 3م     2م    1القسم     م

 دينار2019

 مد

 و

 

 

3 

 

1 

 

2 

  

1 

 الموجودات

 النقد لدى المصارا

 

7896924542 

 

 

 8896450369 مجموع الموجودات    

 

 

  الحسابات النظامية المتقابلة المدينة    

 10318222198 الموجودات الثابتة  4 9 3

  المطلوبات     

الدليل 

 2019 اسم الحساب المحاسبي
الهيكل 

 النسبي

 

 الهيكل النسبي 2019

 الفصل

 164ل99 348222569966 048ل98 347613589366 تعويضات الموظفين 1

 605ل1 5736719336 605ل1 5736719336 المستلزمات الخدمية 2

 094ل0 336299762 094ل0 336299762 المستلزمات السلعية 3

 113ل0 404346000 113ل0 404346000 صيانة الموجودات 4

 051ل0 181925000 051ل0 181925000 النفقات الرأسمالية 5

 018ل0 63634000 018ل0 63634000 المصروفات االخرى 6

 000ل0 1044770 000ل0 1044770 البرامج الخاصة 8

9 
المساهمات 

 256077833 االجتماعية
 072ل0

256077833 
 072ل0

 100 358120702348 100 357511721748 المجموع

 الدليل المحاسبي

 2019 اسم الحساب
 النوع تفاصيل نوع مادة العدد ةنوع االستمار

1 2 1 3   
الضريبة على روات  منتسبي دوا ر الدولة الرسمية

 6216897152 

 71545697 الرسوم االخرى   9 8 4 1

   ايرادات الحواني  5 5 2 8 1

1 8 2 
  

 5011000  ايراد فوا د دا نة 

 221995500 ايرادات متنوعه 14 10 2 8 1

 6515449349 المجموع
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1 

4 

 

3 

 

4 

 

  الدا نو  5

  االلتزامات     

 55391000 استثمارات قصيرة االجل     

 843500000 منافع الموظفين طويلة االجل     

 100089889 صافي التزامات منافع الموظفين     

      1294447227 

  جارا دا رة المحاسبة     

 691724843 1/1الرصيد في  1 2 7 4 

 358810452698 يضاا:التمويل خالل السنة     

 6515449349 تضاا: اإليرادات     4

 (358120702348) ينـزل المصروفات     3

 7896924542 31/12الرصيد في      

 8964503698 مجموع المطلوبات     

  الحسابات النظامية المتقابلة الدا نة     

 10318222198 الموجودات الثابتة  4 9 4 

 3002193626 مبالغ حسابات الموازنة االستثمارية     

 المصدر : اعداد الباحثة باالستناد على ةشوفات المديرية العامة لتربية

ن منافع نالح  من قائمة المركز المالي اعاله االفصاح ع

الموظفين بصورة اكثر تفصيال طبقا للمعيار، اما منافع نهاية 

الخدمة فيكون االفصاح بها عن المعلومات المتعلقة 

بااللتزامات الطارئة ويكون االلتزام الطارئ موجود في حال 

عدم التأكد من عدد الموظفين الموافقين على عرض منافع 

ترف به في نهاية نهاية الخدمة ، حيث يحدد االستحقاق المع

السنة على اساس عدد الموظفين المقدر ان يطلبوا الزيادة 

الطوعية ،مما سبق اثبتنا تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

( على نتا  المديرية العامة لتربية 19لمنافع الموظفين )

واسط من الحسابات الختامية المعدة طبقا للنظام المحاسبي 

د واسلوب العرض لكل ما يتعلق الحكومي من خالل االعدا

بمنافع الموظفين واقتراح حسابات اضافية للنظام المحاسبي 

الحكومي الفصاح اكثر تفصيال في الكشوفات الختامية 

وقائمة المركز المالي عن الرواتب والسلف واالجازات 

المتراكمة قصيرة االجل ومنافع ما بعد انتهاء الخدمة 

ع أنهاء الخدمة بهدف تعزيز واالجازات طويلة االجل ومناف

وتطوير اسلوب االفصاح المالي الحكومي عن تعويضات 

الموظفين المعتمد من قبل وحدات القطاع العام واسط ، فعلى 

الرغم من زيادة حساب المصاريف اال ان تلك الزيادة يعود 

نفعها للموظف ولضمان حقوقه ما بعد التوظيف لغاية احالته 

زيادة الرضا الوظيفي وتطوير كفاءة على التقاعد وبالتالي 

الموظف ،ويعد تطبيقه حاجة ضرورية لتطوير ثقافة االهتمام 

بالعاملين   ولوجود جوانب القصور في النظام المحاسبي 

الحكومي المتبع في بعض الوحدات االقتصادية العراقية 

والذي ال يرتقي الى مستوى متطلبات معايير المحاسبة 

المتمثلة في عدم كفاية اجراءات االفصاح الدولية المقبولة ،و

والشفافية في حساباتها الختامية الحكومية الصادرة عن 

دوائرها الخدمية وتقادم اجراءاتها وضوابط عرض واعداد 

تلك الكشوفات والحسابات فكان تبني معيار المحاسبة الدولي 

لمنافع الموظفين هو خطوه لتحسين المحتوى المعلوماتي 

 قيق قوائم اكثر عدالة وشفافية.للنظام ولتح

  المبحث الثالث 

 االستنتاجات : 

أن لنظام منافع الموظفين المطبق في الوحدات  .1

االقتصادية دور مهم لجذب الموظفين واحراز رضاهم 

 ،فهو يعتبر حافز مهم لرفع الكفاءة واالداء في العمل .

للمعايير المحاسبية الدولية دورا هاما في تنظيم العمليات  .2

المحاسبية من خالل مواكبة التطورات الحاصلة في 

البي ة المحاسبية واصدار القواعد التي تحتوي على 

االجراءات المناسبة لعملية القياس واالفصاح المناسبة 

 في التقارير المالية الختامية.

القواعد  اهم ىأحد الدولية المحاسبية المعايير تعتبر .3

الوحدات  لينبغي تبنيها من قب التي المحاسبية

 التوحيد االقتصادية في القطاع العام من اجل تحقيق

 الوحدات مع ومقارنتها المطبقة المحاسبية باالجراءات

 .االخرى

أن تصنيف المنافع الممنوحة للموظفين والعاملين حسب  .4

النظام المحاسبي الحكومي يختلف عن التصنيف الذي 

 . منافع الموظفين 19جاء به معيار المحاسبة الدولي

أن جودة التقارير والكشوفات المالية  تعتبر وسيلة هامه  .5

لالفصاح وتوصيل المعلومات المالية وغير المالية 

والتي تمثل مستوى اداء الوحدات االقتصادية الدارة 

 منافع الموظفين الممنوحة.

يوفر النظام المحاسبي الحكومي القياس واالفصاح  .6

 المحاسبي الكافي عن منافع الموظفين.

395556227 
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نالك قصور باالفصاح عن رواتب اإلجازات ه .7

اإلعتيادية كونها أمانات على الرغم من قيام ديوان 

مديرية التربية واسط العامة بدفع مستحقات الموظفين 

 . 2019( في سنة 2018و 2017لعامي )

إن مستحقات اإلجازات المتراكمة االعتيادية المعوضه  .8

تب تم تبويبها من ضمن حساب الروا 2019في سنة 

االسمية على الرغم من إستحداث حساب رواتب 

اإلجازات االعتيادية المتراكمة الذي يحمل الترميز 

(2،7،1،1،9،1،2. ) 

عدم توفر خبراء إكتوارين في العراق ليقوم بوضع  .9

اإلفتراضات اإلكتواري الموضوعية المتعلقة 

ال يضم كشف  بالمتغيرات المالية والديموغرافية .

جميع المنافع الممنوحة في النظام  تعويضات الموظفين

المحاسبي الحكومي ، مما يجعل االفصاح عن منافع 

 الموظفين غير كامل وواضح . 

عند تبني المعيار المحاسبة الدولي لمنافع الموظفين رقم  .10

عنه زيادة في المحتوى المعلوماتي و تقارير  نجم( ي19)

ماليه أكثر شفافية عن طريق تفصيل خطة المنافع 

تبعة كتعويضات االجازات المرضية واالجازات الم

الدراسية والسلف ومساهمات التقاعد وأستخدام 

اإلفتراضات اإلكتوارية وكلفة الخدمة الحالية والعائد 

 على موجودات الخطة  .

 -التوصيات :

القيام بالتخطيط المناسب ألعداد وتنفيذ نظام منافع  .1

ا في الوقت الموظفين من خالله تمنح  المنافع لمستحقيه

المناسب ،واالخذ باالعتبار عند تصميم نظام المنافع 

تقديم الخدمات الصحية والتأمين لألفراد العاملين الى ما 

 بعد احالتهم للتقاعد.

كمعيار قدمته المعايير المحاسبية  IFRS19تطبيق  .2

الدولية لغرض الزام الوحدات االقتصادية على االبالغ 

ي تقدمها للموظفين المالي عن كافة الخدمات الت

 كاالجازات والمنح  والمكاف ات والخدمات التقاعدية.

ضرورة اهتمام وحدات القطاع العام بعملية تطبيق  .3

التطورات الحاصلة  معايير المحاسبية الدولية ،ومواكبة

عليها النعكاسها االيجابي على اداء وحدات القطاع العام 

. 

حاسبي الدولي إعطاء أهمية أكثر لما جاء في المعيارالم .4

من تصنيف للمنافع الممنوحة وتكييف النظام المحاسبي 

الحكومي لتلك التصنيفات وما يخص حساب وتقييم 

 وتسجيل منافع الموظفين. 

زيادة وعي االدارة والموظفين في الوحدة االقتصادية  .5

بأهمية أعداد تقارير وكشوفات مالية، و توفير كادر 

ية لتلبية متطلبات  محاسبي مؤهل في الوحدة االقتصاد

تطبيق المعيار وأعداد تقارير و كشوفات مالية بمحتوى 

معلوماتي وافي، تساعد على فهم وادراك االنظمة 

 والخطط المتبعة ألدارة المنافع وعوائدها في الوحدة .

العمل على تكييف النظام المحاسبي الحكومي لمواكبة  .6

 معايير المحاسبة الدولية .

رواتب اإلجازات المتراكمة  القيام باإلفصاح عن .7

االعتيادية في حساب الرواتب كأمانات فيتم تسويتها 

 اثناء دفع المستحقات من تلك اإلجازات  الى الموظفين.

من الضروري صرف مستحقات الموظفين المتراكمة  .8

من رواتب اإلجازات اإلعتيادية بصورة سنوية حيث 

ه يعد وسيلة لزيادة والء الموظف لعدم التمتع بهذ

 اإلجازات إال بالحاالت الضرورية .  

ضرورة زيادة اعداد الموظفين ورفدهم بالكوادر العلمية  .9

المؤهلة او اإلستعانة بخبير إكتواري خارجي لضمان 

موضوعية اإلفتراضات اإلكتوارية وبشقيها )المالي و 

 الديموغرافي( .

ضرورة السعي لتطبيق معيار المحاسبة الدولي لمنافع  .10

( في العراق لزيادة المحتوى 19قم )الموظفين ر

 المعلوماتي عن تعويضات الموظفين

 

 -المصادر والمراجع:
 )اللوا   والوثا ق( 

، 2012المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية لسنة/   -1

جمعية المجمع  العربي للمحاسبين  القانونيين، عمان 

 األردن.

زي معايير المحاسبة المصرية ، الجهاز المرك -2

 للمحاسبات

 المصادر العربية:) الكت  (اوال: 

احمروا ،اسماعيل حسين احمروا،و المحاسبة الحكومية  .1

من التقليد الى الحداثةو، الطبعة االولى، دار المسيرة 

 .2003للنشر والطباعة، عمان,

النبأ ،بشير عبد الحفي  ،واالس  العلمية والعملية في  .2

 1وتطبيقية ،طالمحاسبة الحكومية و، دراسة نظرية 

 .2011،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ,عمان ،

السالم, مؤيد سعيد , صالح ,عادل حرحوش  , وإدارة  .3

الموارد البشرية )مدخل استراتيجي( , عالم الكتب 

 .2006الحديثة , األردن عمان ، 

ابو نصار ، محمد ، حميدات، جمعة و معايير المحاسبة  .4

ية الجوانب النظرية والعمليةو واإلبالغ المالي الدول

 .2013المكتبة الوطنية ، عمان، األردن، 

،و خطة االنقاذ المالي  2008ابو دهيم، ايمن عمران،   .5

االمريكي من وجهة نظر محاسبيةو، دارالمناهج، 

 الطبعة االولى، عمان االردن.

توفيق ،عبد الرحمن توفيق ،ومنهج تنمية الموارد  .6

لمهنية لالدارة ، الطبع الثالثة البشريةو مركز الخبرات ا

 .2003القاهرة مصر

مطر، محمد و النموذ  المحاسبي المعاصر هيكل  .7

نظرية المحاسبةو دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة 

 . 2008األولى، عمان، األردن، 

د. سمير الريشاني ،ومقدمة في معايير المحاسبة الدولية  .8

 2013، ن ، المكتبة الوطنية، عمان ،األردو2013

طارق عبد العالو معايير المحاسبة الدولية الجزء االول  .9

 .2006االسكندرية  "
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هولت، جراهام جي ودليل وكتاب التنفيذ العملي  .11

للمعايير الدولية ألعداد التقارير الماليةو الطبعة الثالثة، 

 . 2011ترجمة عباس علي مرزا، عمان األردن، 

 

 :االطاري  والرسا ل والبحوث والمقاالت

عباس، محمد عبد الجليل، وشيماء صباح عودة،و أثر  .1

 IFRSتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية المعدة في 

(عرض البيانات 1ضوء معيار المحاسبة الدولي رقم )

المالية وعلى رأي مراقب الحساباتو، الجمعية العراقية 

القانونيين، مجلة المحاسب القانوني المؤتمر للمحاسبين 

 االول (عدد خاص.

الروازق ،م.م. عبد الزهرة سلمان الروازق ،م.م. تيسير  .2

جواد كاظم ،م.م. حيدر كريم كاظم ،و االفصاح 

المحاسبي في القوائم والتقارير المالية الحكومية و 

انموذ  حديث مقترح للوحدات الحكومية في العراق 

 .2020ربية ،النجف ،،مديرية الت

 المعايير القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع جمعية .3

عمان  ، 2010نسخة  المالية، التقارير إلعداد الدولية

 ،االردن.

شالل زبير،و آفاق إصالحات نظام المحاسبة العمومية  .4

الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات الدالية للدولةو، 

العلوم االقتصادية  أطروحة دكتوراه، تسيير المنظمات،

وعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم 

 .2014-2013التسييرجامعة محمد بوقرة بومرداس، 

 المصادر االجنبية :ثانيا: 

1- Romeney.M.B,Steinbart.P.J,"Accounting 

information systems " Second 

Editio,Pearson Publisher,2012. 

2- IAS 19 Improvements to IFRSs 2012–

2014 Cycle (issued September 2014), Van 

Greuning, H. 2006. International Financial 

reporting standards: A  

3- Wild & Johnian, Subramaian.K.R,.Halsey 

Robert, "Financail Statement 

anlaysis",8
th

,Ed,New York,Graw.Hill 

Compoasies Inc, 2004. 

4- Christensen, John A., & Demski, Jel S., " 

Accounting Theory ",2003. Management 

Science Letters, No. 2, pp.1397-1402. 

5- Mathis & others," Financial Accounting", 

John Wiley & sons, Inc., 1994. 12th 

Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York. 

6- Kieso , Donald . E , Weygand , & 

Warfield , Terry . D.(2009). "Intermediate 

Accounting" 12th Edition , John wiley 

and sons Inc , New York , USA. 

7- Choi ,Frederick D.S., Frost ,Carol Ann & 

Meek , Gary K. ,” International 

accounting “ , 4th ed , Prentice – Hall , 

U.S.A., 2002. 

8- IAS 19 Employee Benefits issued 

February 1998. 16 International financial 

reporting standards, London, UK: IASB 

Practical Guide, (4th Edition), USA: The 

World Bank, 

9- Al-Kassna .," The of E-Government Role 

in the of Multidisc plinary Research and 

Development", 2012. 

 

 موقع المديرية العامة لتربية واس  واقع االنترن  :م Was.epedu.gov,iq  

http://www.ascasociety.org/UploadFil

es/Bulletins/book/ASCA_Publication/

%202008%20Full%20BV.pdfIFRS; 

استخدام الحاسوب ال خليفة ، ابراهيم بن خليفة ،و

و، مجلة الرقابة لزيادة الكفاءة وفاعلية العمل الرقابي

 .1999المالية ، السنة الثانية عشر ،

 

 disponible sur site:  

www.iasplus.ias19.com  consulté le 

20/04/2014 

 

 www.ascasociety.org- 

The International Arab Society of 

Certified Accountants (IASCA)  at  the 

profession of accounting, auditing 

management in the Arab countries 

 

http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/IFRS%202008%20Full%20BV.pdf
http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/IFRS%202008%20Full%20BV.pdf
http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/IFRS%202008%20Full%20BV.pdf
http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/IFRS%202008%20Full%20BV.pdf
http://www.iasplus.ias19.com/
http://www.ascasociety.org/
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تحليلية  / دراسة  دور مؤشرات التماثل التنظيمي في معالجة مسببات األزمات التنظيمية في ظل جائحة كورونا
 المقدسة كربالء محافظة في األهلية المستشفيات آلراء معينة من الكوادر الصحية العاملة في

 

The role of indicators of organizational symmetry in addressing the causes of 

organizational crises in light of the Corona pandemic / an analytical study of the 

opinions of a sample of health cadres working in private hospitals in the holy 

governorate of Karbala 
 

 معلومات البحث:

  :2021-10-12تاريخ االستالم 

 2021 -10 -22 :تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021 -10 -24 :تاريخ قبول 

 النشر       

  فاطمة عبد علي سلمان المسعودي م.
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Fatima Abid Ali Salman 

College of Management and Economics / University of Karbala 

Karbala ,Iraq 
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 المستخلص: 

هدف البحث الى قياس دور مؤشرات التماثل التنظيمي في معالجة مسببات األزمات التنظيمية في ظل جائحة كورونا، اذ تشكل      

االطار الفكري لهذا البحث عن طريق تفاعل متغيرين هما )التماثل واالزمات التنظيميين(، ومن اجل فهم وتوضيح هذا اإلطار فقد 

التنظيمي والمتمثلة بـ)الوالء، االنتماء، التشابه(، أما أبعاد االزمات التنظيمية فقد تجسدت بـ)القصور  جرى اعتماد مؤشرات التماثل

في التفكير االستراتيجي، عدم فهم بيئة المنظمة، إهمال عنصر االبتكار، ضعف الموارد(، وقد سعى البحث لإلجابة على عدد من 

المتغيرات، هذا فضالً لما تم التوصل له من خالل الجانب الميداني للبحث الذي  التساؤالت عن طريق عرض الدالالت الفكرية لهذه

تم االعتماد فيه على تصميم استمارة استبيان تتالءم فقراتها مع طبيعة عينة البحث والتي تمثلت في عينة من مديري وموظفي 

عابدين( وقد خرج البحث بجملة من االستنتاجات المستشفيات االهلية في محافظة كربالء وهي)الكفيل التخصصي، الحجة، زين ال

التي في ضوؤها تم رفع عدد من التوصيات للمستشفيات مجتمع البحث، ومن اهم االستنتاجات التي توصل لها البحث الحالي ان 

حث، ال سيما في تبني مؤشرات التماثل التنظيمي تسهم بشكل فاعل في معالجة األزمات التنظيمية لدى ادارة المستشفيات مجتمع الب

ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، ومن ابرز التوصيات هو ضرورة توفير مناخ تنظيمي يشجع على الوالء واالنتماء من 

في ظل هذه لالزمات ال سيما مختلف المستويات للمستشفى وخدماته المقدمة بما ينعكس على تحقيق معالجات حقيقية وفاعلة 

 الجائحة.

 

التماثللل التنظيمللي ، االزمللات التنظيميللة ، مستشللفى الكفيللل التخصصللي، مستشللفى الحجللة، مستشللفى زيللن : المفتاحيااةالكلمااات 

 العابدين.

 

Abstract 
Aim of research is to measure role of organizational Identification indicators in addressing causes of 

organizational crises in light of Corona pandemic, As intellectual framework of this research was 

formed through interaction of two variables (organizational Identification and crises). In order to 

understand and clarify this framework, indicators of organizational Identification have been 

adopted, represented by (loyalty, affiliation, similarity). As for dimensions of organizational crises, 

they were embodied in (deficiency in strategic thinking, lack of understanding of the organization's 

environment, neglect of the innovation component, weak resources). This research sought to answer 

a number of questions by presenting intellectual implications of these variables. This is in addition 

to what was reached through the field side of the research in which it was relied on to design a 

questionnaire whose paragraphs fit nature of research sample, which was represented in a sample of 

managers and employees of private hospitals in Karbala governorate, namely (Al-Kafeel 

Specialized, Hajjah, Zain Al-Abidin(. Research came out with a set of conclusions, in light of which 

a number of recommendations were raised to hospitals of research community, One of most 

important conclusions reached by current research is that adoption of organizational Identification 

indicators effectively contributes to addressing organizational crises in management of hospitals in 

research community, especially in light of challenges imposed by Corona pandemic, Among most 

mailto:fatima.abid.ali@uokerbala.edu.iq


  2202,كانون الثاني                                            (              1) العدد ثالثالمجلد ال –معمالمجلة الريادة للمال واال

 

219 

prominent recommendations is need to provide an organizational climate that encourages loyalty 

and belonging from employees at various levels towards hospital and its services provided, which is 

reflected in achievement of real and effective treatments in light of this pandemic. 
 

Keywords: Organizational Identification, Organizational Crises, Al-Kafeel Specialized Hospital, 

Al-Hajjah Hospital, Zain Al-Abidin Hospital. 

 المقدمة
المنافسة في تقديم الخدمات  عالم اتساعتواجه المنظمات المعاصرة العديد من التحديات، نتيجة التغييرات البيئية المستمرة، كذلك      

 جدوى، ذات التقليدية األساليب تعد اذ لم الصحية منها،في ضل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على عمل المنظمات السيما 

وبذلك يعد التماثل  لمواجهة تلك التحديات مستندة بذلك على مالكها الوظيفي االداري والطبي، مبتكرة أساليب عن للبحث يدفعها مما

ت التنظيمية التي ستواجهها في ضل التنظيمي احد االدوات المهمة التي يمكن توظيفها في المستشفيات مجتمع البحث لعالج االزما

هذه الجائحة التي نعيش تداعياتها لهذا اليوم. اذ اصبحت تحظى باهتمام عالمي واسع نتيجة للدور الذي تؤديه السيما في ظل جائحة 

تكيف كورونا، االمر الذي يحتم على المنظمات الصحية توفر قيادات وموارد بشرية بخصائص وسمات في ضل مناخ  قادر على ال

مع التغيرات المتسارعة في بيئتها على المستويين المحلي والعالمي، بما يسمح لها استثمار الفرص التي توفرها البيئة الخارجية 

والداخلية وبالتالي تحقيق اهدافها المنشودة بكفاءة والتغلب على التحديات، من خالل الرد الفاعل والسريع ألي تغيرات قد تطرأ 

ً وداعماً عليها. وقد تم ا ختيار المستشفيات االهلية في محافظة كربالء المقدسة لتطبيق الجانب الميداني للبحث كونه رافداً اساسيا

للتغلب على هذه الجائحة، ومن اجل تحقيق اهداف البحث فقد تم هيكلته في اربعة مباحث، تناول االول عرض منهجية البحث، أما 

ري لمتغيرات البحث، اما المبحث الثالث عرض تحليل وتفسير نتائج استجابات عينة البحث المبحث الثاني فقد تناول االطار النظ

 بشأن متغيراته، واختبار فرضياته، والمبحث الرابع خصص ألهم االستنتاجات والتوصيات.

 

 المبحث االول / منهجية البحث
يعد المورد البشري احد اهم موارد  مشكلة البحث: .1

المنظمة وهو رأس مال مهم وحيوي يتوقف عليه 

نجاحها او فشلها ، وان انجاح عملية استثماره تأتي عن 

طريق وجود عاملين ملتزمين برسالة ورؤيا المنظمة 

وشعورهم بأن هناك تماثل بينهم وبين المنظمة من ناحية 

اخرى. وقد حاول  االهداف والقيم والمعتقدات من ناحية

 هذا البحث االجابة على التساؤالت االتية: 

ما هو مستوى ادراك عينة البحث لمفهوم التماثل  .أ 

 التنظيمي.

ما هو مستوى ادراك عينة البحث لمفهوم االزمات  .ب 

 التنظيمية.

هل يسهم التماثل التنظيمي في ايجاد حلول ناجحة  .ج 

 لألزمات التنظيمية.

ذات داللة احصائية هل توجد عالقة ارتباط عكسي  .د 

 بين التماثل التنظيمي واالزمات التنظيمية.

هل يوجد تأثير عكسي معنوي للتماثل التنظيمي في  .ه 

 معالجة االزمات التنظيمية.

تتجلى اهمية البحث من اهمية المتغيرات  أهمية البحث: .2

التي يتناولها، اذ انها ذات بعد فكري تحتاج الى البحث 

غير االول المتمثل بالتماثل والتحليل واالغناء، فالمت

التنظيمي هو متغير يرتبط بمشاعر واحاسيس االفراد 

وادراكهم ومدى انسجامهم مع المنظمة، والمتغير الثاني 

الذي يعد ظاهرة سلبية تسعى جميع المنظمات الى تجنبه 

او على االقل التقليل من أثاره السلبية على مسيرتها  

اهمية البحث بالنقاط فضالً عن ما تقدم يمكن ان نلخص 

 التالية:

محاولة توفير رؤيا واضحة للمنظمة والفرد عن  .أ 

مواضيع مهمه وأساسية تتمثل بالتماثل التنظيمي 

 واالزمات التنظيمية.

حسب علم الباحث يعد الخوض في موضوع البحث  .ب 

هو من المساهمات البحثية القليلة لقياس تأثير 

زمات مؤشرات التماثل التنظيمي في معالجة اال

التنظيمية، مما يساعد المنظمات والباحثين على 

 االستفادة منها مستقبالً.

يشكل موضوع البحث أهمية كونه من  .ج 

الموضوعات الجديدة نسبياً، إذ لم يجد الباحث 

 دراسة سابقة ربطت متغيرات البحث.

يسعى هذه البحث إلى تحقيق األهداف أهداف البحث:  .3

 اآلتية:

النظرية للتماثل التنظيمي عرض وتوضح المفاهيم  .أ 

 واالزمات التنظيمية.

تحديد مدى توافر مؤشرات التماثل التنظيمي  .ب 

والتحري عن مدى امكانية االستفادة منها لمعالجة 

 االزمات التنظيمية.

قياس تأثير مؤشرات التماثل التنظيمي في معالجة   .ج 

 االزمات التنظيمية في المستشفيات مجتمع البحث. 

قات الكامنة بين التماثل التنظيمي الكشف عن العال .د 

 واالزمات التنظيمية.

قياس مدى مساهمة التماثل التنظيمي في الحد من  .ه 

 االزمات التنظيمية.

 حدود البحث: .4
( من 100الحدود البشرية: شملت عينة البحث) .أ 

المالك الطبي ممن يشغلون وظائف متنوعة في 

 المستشفيات مجتمع البحث.

المستشفيات األهلية الحدود المكانية: عدد من  .ب 

العاملة في محافظة كربالء المتمثلة بـ)مستشفى 

الكفيل التخصصي، مستشفى االمام الحجة، 

 مستشفى زين العابدين(.
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في ضوء مشكلة البحث ومن اجل   فرضيات البحث: .5

 تحقيق أهدافها، تم صياغة الفرضيات األتية:

الفرضية الرئيسة األولى: يوجد ارتباط  عكسي ذو  .أ 

معنوية بين التماثل التنظيمي بأبعاده داللة 

 واالزمات التنظيمية.

الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد تأثير عكسي ذو  .ب 

داللة معنوية بين التماثل التنظيمي بأبعاده في 

 االزمات التنظيمية.

الفرضية الرئيسة الثالثة: يوجد تأثير عكسي متعدد  .ج 

ذو داللة معنوية ألبعاد التماثل التنظيمي في 

زمات التنظيمية. وقد انبثقت منها عدد من اال

 الفرضيات الفرعية.

ً من مشكلة البحث  األنموذج الفرضي للبحث: .6 انطالقا

ووفق اطارها النظري تم تصميم األنموذج الفرضي 

والذي يوضح طبيعة العالقة المنطقية بين متغيرات 

 البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( / انموذج البحث الفرضي1شكل )

 المصدر: امعداد الباحث استناداً لألدبيات ذات العالقة

 

بهدف الحصول على أساليب جمع البيانات وتحليلها:  .7

البيانات والمعلومات الالزمة واإلجابة على تساؤالت 

البحث واختبار فرضياته فقد تم اعتماد عدداً من 

 األساليب وكما يأتي:

لقد اعتمد الباحث في تغطية الجانب  الجانب النظري: .1

و متوافر من المصادر العربية النظري على ما ه

واألجنبية الحديثة التي تناولت متغيرات البحث من كتب 

ودوريات وبحوث ورسائل واطاريح جامعية، فضالً 

 عن شبكة المعلومات الدولية)االنترنت(.

لقد استعان الباحثين لتنفيذ الجانب  الجانب العملي: .2

العملي على استمارة االستبيان والتي صممت على نحو 

يتالءم مع المنظمات عينة البحث، وقد تم عند صياغتها 

مراعاة الدقة والشمولية لمحوري البحث، وتم تدرج 

االستجابة على فقرات االستبيان تدريجاً خماسياً 

( والمرتب بالتدريج من عبارة مقياس ليكرت الخماسي)

( وصوالً إلى العبارة ال 5اتفق بشدة التي تأخذ الوزن )

( وبوسط فرضي قدرة 1أخذت الوزن ) اتفق بشدة التي

(، ولغرض تحقيق أهداف البحث قام الباحث بتصميم 3)

االستمارة وتقسيمها إلى جزئيين رئيسين هما: الجزء 

األول: ويتضمن العبارات الخاصة بالمتغير المستقل 

( فقرة لقياسه 15)التماثل التنظيمي( والتي شملت )

ث في الجانب وزعت على االبعاد التي اعتمدها الباح

( فقرات 5النظري والمخطط الفرضي للبحث وبواقع )

لكل بعد فرعي، اما الجزء الثاني: ويتعلق بالمتغير 

المعتمد )االزمات التنظيمية( بأبعاده االربعة 

( فقرات لكل بعد فرعي. 5( فقرات وبواقع )20ويضم)

كما تم استخدام االساليب االتية لتحليل العالقات بين 

 بحث واختبار فرضياته وهي:متغيرات ال

تستخدم للتحقق من  األساليب اإلحصائية الوصفية: .1

تمركز إجابات عينة البحث وتشتتها وهي )الوسط 

 الحسابي الموزون، االنحراف المعياري(.

وتتمثل بـ)معامل  األساليب اإلحصائية التحليلية: .2

، معادلة االنحدار البسيط، Pearsonاالرتباط البسيط 

 (.Stepwiseبطريقة )االنحدار المتعدد 

 (SPSS V.25) تم استخدام البرنامج اإلحصائي .3

 لمعالجة البيانات. (Amos V.23)و

 

 المبحث الثاني / االطار النظري للبحث
 اوال: التماثل التنظيمي

 مفهوم التماثل التنظيمي -1
لقد تناولت االدبيات المختلفة مفهوم التماثل التنظيمي من      

وجهات نظر متعددة، فعرف على انه ادراك التوحد مع 

المنظمة واالنتماء اليها اذ يعرف الفرد نفسه عن طريق 

(. Mael&Ashforth,2001:104المنظمة التي يعمل بها)

رد وعرف على انه العملية التي تعبر عن اندماج واتحاد الف

(، ويرى (Jones&Voipe,2010:160العامل مع المنظمة

البعض بأن التماثل التنظيمي يعبر عن العملية التي تحاول 

من خاللها المنظمة تعزيز العالقة بشكل وثيق مع اعضائها 

عن طريق تدعيم عناصر الوحدة بينهما بالتركيز على القيم 

ة ( كما انه حال46: 2014واالهداف العامة )الفتالوي،

تصاعدية ومستمرة تبدأ فيها اهداف الفرد والمنظمة متباعدة 

عند الدخول االول للمنظمة ثم تبدأ في التقارب اذا توفرت 

الظروف المناسبة حتى تصبح عبارة عن حالة واحدة في 

النهاية، أي تضمين اهداف الفرد في اهداف 

( وعرفه 82: 2016المنظمة.)الغزالي والخزاعي،

( بأنه عبارة عن التواصل النفسي 123: 2016)لشواوة،

والذهني والعاطفي بين كل من الفرد والمنظمة، لذا فهو يمثل 

 التنظيمي ابعاد التماثل
 

 الوالء-1

 االنتماء-2

 التشابه-3

 

 

 أبعاد االزمات التنظيمية

القصور في التفكير -1

 االستراتيجي

 معدم فهم بيئة المنظمة-2

 همال معنصر االبتكارإ-3

 ضعف الموارد-4
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نقاط التشابه في القيم واالهداف والرغبات 

(، فهو اذن توافق للقيم والعادات 923: 2018بينهما)الشلمة،

واالهداف الخاصة باألفراد العاملين مع القيم واالهداف التي 

: 2018وتسعى الى تحقيقها )الكعبي،تمارسها المنظمة 

 الفرد لدى يتولد ايجابي شعور هان(. وعرف ايضاً 146

بها  واالرتباط فيها يعمل التي المنظمة اتجاه العامل

 على والحرص وأهدافها قيمها مع والتوافق لها واالخالص

 وأهداف المنظمة اهداف بين تقارب من حالة فهو ،افيه البقاء

 اهداف تحقيق في والفاعلية الكفاءة يحقق بما العامل الفرد

 ( وعرف بالترابط481: 2019المنظمة.)العاني والصراف،

 مدى أي والمنظمة العامل بين والعاطفي اإلدراكي النفسي

 نفسه يصف لكونه المنظمة مع باالنسجام العامل شعور

: 2019إليها)صبر، ينتمي التي المنظمة وسمات بخصائص

 وحركة عمل شخصية لرسم العاكسة المرآة ( ويمثل102

 الناجح والتقيد ثقافتها مع يتوافق بما المنظمة ونشاط

 االداء لضمان والمشاكل الصراعات لتجنب باستراتيجياتها

وعرفه  (204: 2021)الشريفي،.المستدام االستراتيجي

 لشعور العامل الفرد راك ( بأنه اد263: 2021)عليوي،

 تكون بحيث فيها يعمل التي المنظمة الى واالنتماء التوحد

وفي ضوء ما تقدم يمكن  نفسها هي والفرد المنظمة أهداف

القول ان التماثل التنظيمي هو انصهار روحي لقيم واهداف 

 ورغبات االفراد مع قيم واهداف منظمتهم.

 

 أهمية التماثل التنظيمي .2
تتوضح اهمية التماثل التنظيمي في خلق جملة من      

السمات كاإلخالص والتعاون والوالء وتنمية روح االنتماء 

لدى االفراد العاملين ما يؤدي بالنهاية لتحقيق اهداف كل من 

(، Simon,2007:750المنظمة وأفرادها بكفاءة وفاعلية)

( بأن للتماثل التنظيمي أهمية Duncan,2002:14ويرى)

 يمكن تناولها في جملة من النقاط أهمها: 

تعزيز االرتباط النفسي بين االفراد العاملين مما يعزز  .أ 

أيمانهم بوحدة المصير وان حاالت الفشل والنجاح 

 ستؤثر فيهم جميعا على حدا سواء .

ينمي الشعور بالرضا والقناعة لدى االفراد مما ينعكس  .ب 

 كفأة وفاعلية .ايجابا على تنفيذ االعمال الموكلة لهم ب

نشر ثقافة االلتزام واالنتظام مما يخلق الدافعية العالية  .ج 

 في العمل والحد من الصراعات .

تحسين الصورة الذهنية للمنظمة في المجتمع وهذا  .د 

يكسبها ميزه تنافسية مقارنة بغيرها من المنظمات 

 المنافسة االخرى في نفس المجال.

مة بصورة تقبل التغييرات والتطورات داخل المنظ .ه 

اسرع وهذا يمنحها عنصر المرونة بسبب قناعة االفراد 

 بأنها في نهاية المطاف ستحقق المصلحة العامة لها .

  

 أبعاد التماثل التنظيمي -2

وهو رغبة الموظف الشديدة لالستمرار كعضو الوالء:  ( أ

في منظمة معينة مع االستعداد لبذل مجهود عاٍل لها ، 

ً متعدد األبعاد كما يعتبر مفهوم الوالء التن ظيمي مفهوما

( إلى وجود ثالث أبعاد للوالء  porterإذ يشير) 

التنظيمي وهي: اإليمان القوي بالمنظمة وقيمها 

وأهدافها، والرغبة في بذل أقصى جهد من أجلها، 

والرغبة القوية في البقاء 

(، لذا فالوالء يعد Alice&Garcia,2006:2-3فيها)

ظمات الناجحة اصل حيوي ومهم من أصول المن

والحفاظ علية هو سر ديمومة وبقاء المنظمة في دنيا 

االعمال ، وقد يعتقد البعض ان الوالء هو نفسة االنتماء، 

فالوالء هو حالة تبادلية بين الفرد والمنظمة يتسع ليشمل 

االفكار والمعتقدات والمشاعر لذا فهو شعور واع وطاقة 

التبعية دافعة لألمام بينما االنتماء يقصد به 

(، لذا فالوالء هو عباره عن حاله 3-2: 2019)الكبيسي،

نفسية ايجابية يحملها الفرد اتجاه منظمته مما يجعله 

راغب ببذل اقصى درجات الجهد بالعمل في سبيل 

: 2015تحقيق اهدافها في االستمرار والتطوير)أمينة،

49.) 

وهو عباره عن استثمار متبادل بين الفرد االنتماء:  ( ب

ظمة ينتج عن العالقة التعاقدية بينهما، ويترتب والمن

على ذلك ان يسلك الفرد سلوكا يفوق السلوك الرسمي 

المتوقع منه من جانب المنظمة رغبة منه باإلسهام في 

: 2014تحقيق هدف نجاحها واستمرارها )الطروانه،

(، وقد تناولت نظريات الحوافز والدافعية مصطلح 12

احد الحاجات او الدوافع التي االنتماء على اعتبار انه 

( ، 140: 2002تحفز الفرد وتؤثر على سلوكه )سلطان،

واالنتماء يظهر من خالل الفخر باالنتساب للمنظمة 

: 2016والقناعة الكاملة بأهدافها وقيمها )العتيبي،

720.) 

وهو عباره عن ادراك الفرد بوجود خصائص التشابه:  ( ت

: 2006يفات،واهداف وقيم مشتركة مع المنظمة)الخل

(، ويعد هذا البعد مهم جدا في انجاح عملية التماثل أذ 75

يستدل على نجاح هذه العملية من خالل وجود درجة 

كبيرة من التشابه بين قيم واهداف ورغبات ومصالح 

(، وان Greta&Hannan,2005:180كال الطرفين )

درجة التشابه المدرك بين الفرد والمنظمة تتأثر بشكل 

عة وتركيبة مجموعة العمل، وكلما كانت كبير بطبي

مستويات التشابه عالية انعكس هذا ايجابا على الوصول 

الى بلوغ مستويات تماثل عالية أذ ان االفراد يتمثلون 

 (.64: 2019مع المجموعات األكثر تشابه بهم )مرابط،

 

 ثانياً: األزمة التنظيمية

 مفهوم األزمة التنظيمية .1

لكلمة األزمة في اللغة العربية  تعني  في المدلول اللغوي     

في معجم الصحاح )الشدة أو القحط( أما في قاموس المصباح 

المنير فإنها تعني المأزق وضيق المجال وعسر الخالص منه 

 Random(. وعرفها قاموس )454، 2009)عبدهللا، 

House بأنه ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن ويمثل نقطة )

ها أحداث المستقبل التي تؤدي إلى تحول تتحدد في ضوئ

(. وصور لنا 222، 2003تغيير كبير )الشريدة واألعرجي، 

( األزمة Darling & Gabrielsson, 2003, 6كل من )

إنها نقطة تحول لألفضل أو األسوأ، أو الوقت الحاسم، إذ 

يمكن وصفها بأنها الحالة التي وصلت إلى مرحلة حرجة. أما 

( بأنها مرحلة متقدمة 7، 2004عوفي، مفهوم األزمة لدى )ال

من مراحل الصراع في كل أشكاله وصوره ومجاالته، وهو 

حقيقة من حقائق الحياة الثابتة، فأما أن نتعلم كيفية التعايش 
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 ,Grant, 2005معها وأما نموت بسبب حدوثها. وأوضح )

( بأن األزمة هي الحدث الذي يتطلب التدخل الفوري من 3

الفوضى واالضطراب مما قد يؤدي إلى  أجل وقف موجة من

أضرار جسيمة ال يمكن التحكم في نتائجها سواء كانت 

( أن Glaesser, 2006, 12البشرية أم المادية. وأكد )

األزمة تفهم على أنها "حالة خطرة غير مألوفة وخاللها 

ينبغي أن يتخذ قرار تحت ضغط زمني". ويتفق كلٌّ من 

لى أن األزمة "حالة تتضمن ( ع20، 2008)الهدمي ومحمد، 

حصول تغييرات في األسباب، وهذه التغيرات تؤدي إلى 

حدوث تغييرات حادة ومفاجئة في النتائج، وتنجم هذِه الحالة 

عن مجموعة متراكمة من األحداث والعوامل التي تتفاعل مع 

بعضها ويغذي كل منها اآلخر وصوالً إلى حالة من التوتر 

، 2009تعريف )ستيف البربخت،  واالنفجار". في حين جاء

( ليشير إلى أن األزمة هي "الحدث السلبي الذي ال يمكن 1

تجنبه مهما كانت درجة استعداد المنظمة والذي يمكن أن 

واشار  يؤدي إلى تدميرها أو على األقل إلحاق الضرر بها" .

 المشاكل عن عبارة بأنها( 95: 2020اليها)حسين وعلي،

 المنظمة نتيجة لها تتعرض لتيا والحوادث والصراعات

وتأسيساً معلى ما . للمنظمة والخارجية الداخلية البيئة تأثير

تقدم فإن المفهوم اإلجرائي لألزمة يتمثل بأنها )وقت حرج 

ومعصيب يمكن ان تمر به المنظمات خالل فترة حياتها 

ويستلزم منها اتخاذ قرارات حيوية ومهمه في ضل نقص 

المتوفرة مما يزيد من مخاطرها االمكانات والمعلومات 

 مستقبالً معلى بقاء ونمو المنظمة.
 

 خصائص االزمات التنظيمية -:2

ان االزمات التي تصيب المنظمات غالبا ما تكون مرفقة       

بمجموعة من الخصائص لذا ينبغي على المنظمة الكشف عن 

تلللك الخصللائص لكللي تتوصللل الللى السللبل لمعالجللة االزمللة 

لتلللللالي التغللللللب عليهلللللا .ويلللللرى كلللللل ملللللن واحتوائهلللللا وبا

( ان هنللاك 201: 2003( )اللللويزي،11-10: 2001)فتحللي،

 اربعة خصائص اساسية لالزمة التنظيمية.

المفاجأة العنيفة عند انفجارها واستقطابها لكل االهتمام  .أ 

من جانب المدراء في المنظمة او المنظمات المتصلة 

 بهم والمحيطين بها.

تداخل، والتعدد في : عناصرها، التعقيد، التشابك، وال .ب 

عواملها، اسبابها، قوى المصالح المؤيدة والمعارضة 

 لها.

نقص المعلومات المتعلقة بها، وعدم وضوح الرؤيا لدى  .ج 

 متخذ القرار في المنظمة .

سيادة حالة الخوف من المجهول الذي يضمنها اطار  .د 

االزمة والمتضمنة انهيار الكيان االداري الذي حدثت 

االزمة، وانهيار سمعة متخذي القرار، اشتداد جبهة فيه 

 المواجهة واتساعها.

 

 طرق مواجهة األزمة في المنظمات .3

من الخطوات يمكن  لقد وضع الفكر اإلداري عدداً      

 Jonathan , 2 ) إتباعها عند حدوث األزمة، وهي كاآلتي:

: 2017 ) 

تكوين فريق عمل كفؤ ومتخصص لوقت األزمات  .أ 

 بأفضل الكوادر والتجهيزات واألدوات .وإمداده 

تخطيط الوقت أثناء األزمات واالستفادة من كل دقيقة  .ب 

 في تخفيف أثر األزمات .

رفع الروح المعنوية للعاملين وقت األزمات مما  .ج 

 يشعرهم بالحماس والحيوية وااللتزام بالعمل .

اإلبداع والتجديد في المواقف العصيبة وإشعال روح  .د 

 عاملين لتقديم حلول وآراء غير مسبوقة. اإلبداع لدى ال

حل المشكالت وقت األزمات بتحديد المشكلة وإجراء  .ه 

المشورة ومن ثم اختيار الحل األنسب من الحلول 

 المتاحة .

 تقبل التغير وقت حدوث األزمات في المنظمة . .و 

العمل على حصر األزمات التي من المتوقع أن تحدث  .ز 

دراستها ووضع  في الحاضر والمستقبل والعمل على

 بدائل للحلول المناسبة.

 أبعاد األزمات التنظيمية  -:4

إن مفهوم التفكير القصور في التفكير االستراتيجي:  . أ

اإلستراتيجي يشير إلى "مقدرة يتمتع بها قادة  المنظمات  

ممن يوسمون بـ )الرؤية المستقبلية )االستشراف، 

فع( القدرة على تحفيز )د -الشراكة -وتفكير النظم(

اإلبداع(، ويرتكزون على نظام  –الحدس  -العاملين، 

معلوماتي يؤمن استقصاء المعلومات ومعالجتها، ليتسنى 

لهم توظيف المادة الفكرية الناتجة في صناعة قرارات 

عمليات تسهم في توفير المنتجات التي تقدمها بأعلى 

( ، وهو عباره عن 16:2008كفاءة ممكنة" )العزاوي،

ير في شيء ال يفكر فيه اآلخرون و القدرة عملية التفك

على التخيل واالختراع والتصميم والبرمجة وربط 

الظاهرة  بالماضي والحاضر والمستقبل                    

( ، فهو  مجموعة  2012،  754) العبيدي وسالم ، 

عمليات تستهدف البحث عن المعلومات ومعالجتها ثم 

استثمارها وحمايتها، لتكون في متناول الشخص 

المناسب وفي الوقت المناسب لتمكنه من اتخاذ القرار 

(، ويعد التفكير  Clar et al , 46 : 2008الصائب ) 

عد االستراتيجي االداة المثلى لصنع المستقبل فهو يسا

في التحضر  ووضع االسس القوية والمتينة  له                                      

 (Ivancevich , et al , 1997 : 186  لذا فهو ، )

يقود إلى التميز والتفرد من خالل وضع الحلول 

االستراتيجية لمشكالت العمل المعقدة   من خالل عملية 

المعلومات من  منهجية ومستمرة تساعد في إدراك وفهم

قبل المدراء لصناعة واتخاذ القرارات الرشيدة في 

( ، وهذا يعني  Oguz , 11 : 2016الوقت المناسب  ) 

ان المنظمات التي تعاني من قصور في هذا الجانب يعد 

 مؤشرا خطيرا لدخول اعمالها في أزمات متعددة .

 

افتقاار المنظمااة لفهام بيئتهااا وإدراكهاا أنهااا بمعازل معاان  . ب

إن الللتحكم بالبيئللة والتفاعللل معهللا باسللتمرار فللي قااع: الوا

غاية األهميلة  ذللك الن المنظملة ال تسلتطيع علزل ذاتهلا 

عن البيئة بل إن نجاحها يعتملد عللى قلدرتها عللى التلأقلم 

والتفاعللل النللاجح  مللع بيئتهللا ، وهللذا التكيللف يتطلللب مللن 

المنظمللللات أن تخلللللق وظللللائف وأقسللللام فللللي المسللللتوى 

اإلدارة العليللللا وتتخصللللص بالعالقللللة  اإلداري تسللللاندها

( ، وأن ملن Jelena , 15 : 2007 والتفاعل مع البيئلة )

المهللللم جللللدا أن يللللتم جمللللع وتحليللللل وتفسللللير البيانللللات 



  2202,كانون الثاني                                            (              1) العدد ثالثالمجلد ال –معمالمجلة الريادة للمال واال

 

223 

والمعلومات البيئية المهمة وتقديم نتائج التحليلل للمنظملة  

حيلللث أن البيانلللات والمعلوملللات المكتسلللبة ملللن التحليلللل 

ات ووضلللع خطلللط البيئلللي تسلللتعمل فلللي صلللنع القلللرار

مسللللتقبلية حللللول الظللللروف المحتملللللة التللللي سللللتواجهها 

المنظمة ومراقبتها ، وان الهلدف ملن التحليلل البيئلي هلو 

تقليل حجم الالتأكد البيئي اللذي تواجله المنظملة أذ يعملل 

هللذا التحليللل علللى إقامللة الللروابط بللين المنظمللة وبيئتهللا 

حتمللة وبخاصة البيئة المحددة )النشاط( وبيئة النشلاط الم

 (. 54: 2003)حريم,

يمثللل عنصللر : أهمااال معنصاار االبتكااار داخاال المنظمااة . ج

عللى اخلتالف أحجامهلا  للمنظملاتاالبتكار تحدياً حرجلاً 

وصناعاتها فهو يعد  ضرورة ال بد منهلا لتحقيلق أهلداف 

إستراتيجية أساسية للمنظمات .وإن المنظمات التي تفشل 

يلرة، ذللك في تطوير نشاطها تضع نفسها في مخلاطرة كب

،  قنيلةبسبب تغير حاجات الزبائن وأذواقهم، التغيرات الت

وتزايللللللللللللللللللللللللللد المنافسللللللللللللللللللللللللللة الداخليللللللللللللللللللللللللللة 

(، لذا تسعى المنظمات Kotler,2008:349والخارجية)

اللللى تنميلللة القلللدرات العقليلللة ألفرادهلللا وتحفيلللزهم عللللى 

التفكيللر المبتكللر الللذي يمكللنهم مللن أنتللاج أفكللار خالقللة  

ية مبتكره تميزها عن بلاقي والعمل بطرق واساليب ابداع

  Zengالمنظملات                                          ) 

& Matsui , 216 – 226 : 2015  وإن التحلول ، )

نحو االبتكار والمنظمات القائمة على االبتكلار يعلود إللى 

حقيقلللة أن المنظملللات أصلللبحت تمتللللك الملللوارد الكبيلللرة 

ة واإلداريلللة الخاصلللة والتقنيلللة العاليلللة والخبلللرات الفنيللل

بالتعامللل مللع االبتكللار بوصللفه نشللاطاً منظمللاً ومتميللزاً 

 (.16: 2003)نجم،

الملوارد هلي عبلارة علن كلل ضعف الموارد التنظيمياة:  . د

اإلمكانللات التللي تمتلكهللا المنظمللة والمتاحللة لالسللتخدام 

وهي تكون على نلوعين )ملوارد ملموسلة( مثلل الملوارد 

ملوارد غيلر ملموسلة( مثلل البشرية والمالية والمادية، و)

الملوارد المعلوماتيلة والملكيلة الفكريلة وبلراءة االختللراع 

وسمعة المنظملة وجميلع هلذه الملوارد تلعلب دوراً كبيلراً 

في نجلاح المنظملة وبقائهلا، وإذا وقلع ضلعف فلي احلدى 

هللذه المللوارد او بعضللها  فهللذا يللؤدي الللى  ألحللاق األذى 

يلية والضللللللرر بمصللللللالح المنظمللللللة وأهللللللدافها التشللللللغ

  (.175: 2009واالستراتيجية  )أبو فارة،

 

 المبحث الثالث/ الجانب التطبيقي للبحث
 اوال: اختبار دقة ومصداقية المقياس

تستهدف هذه . ترميز متغيرات البحث ووصفها: 1

الفقرة بيان تشكيلة المقاييس بناء على النموذج النظري 

وترميزها لغرض التعامل معها احصائيا وبيان مصدر 

 -تلك المقاييس وكما يلي:

 

 / الترميز والتوصيف (1)جدول 

 المصدر الرمز معدد العبارات البعد الفرمعي المتغير ت

 التماثل التنظيمي 1

 LY 5 . الوالء التنظيمي1
Cheny , 1982 

 2014الفتالوي 
 ID 5 . االنتماء2

 SE 5 . التشابه3

 االزمات التنظيمية 2

 ST 5 .القصور في التفكير االستراتيجي1

اختيار الباحث في ضوء االطالع 

 معلى االدبيات ذات العالقة

 EN 5 . االفتقار في فهم بيئة المنظمة2

 CR 5 . اهمال معنصر االبتكار3

 RE 5 الموارد التنظيمية .ضعف4

 المصدر: امعداد الباحث بامعتماد ادبيات المواضيع

 

: اعتمد البحث على االستبانة اختبار اداة قياس البحث. 2

كأداة اساسية لقياس مدى توافر متغيرات البحث ولهذا فان 

التحقق من مدى دقتها ومصداقيتها يعد امر ضروري لصحة 

 النتائج الناتجة عنها وكما يلي: 

تستهدف هذه الفقرة التأكد من أ. التحليل العاملي التوكيدي: 

رتبطة بها ضمن مدى انتماء فقرات المقياس لألبعاد الم

النموذج النظري المفترض من خالل مقدار التشبع  فضال 

عن التأكد من مدى التطابق بين البيانات التي تم سحبها 

والنموذج المفترض من خالل مؤشرات جودة المطابقة, اذ 

 سيتم تحقيق ذلك من خالل نمذجة المعادلة الهيكلية  
 

 / مؤشرات وقامعدة جودة المطابقة لمعادلة النمذجة الهيكلية (2)جدول 

 قامعدة جودة المطابقة المؤشرات ت

xالنسبة بين قيم -1
2   

 5اقل من  dfودرجات الحرية 

 0.90اكبر من  Goodness of Fit Index (GFI)حسن المطابقة  -2

 0.90اكبر من  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر المطابقة المقارن  -3

4- 
 مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي:

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
 0.05-0.08بين 

 0.40اكبر من  مقدار التشبع -5

Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). (Multivariate Data 

Analysis) 7
th

 ed., Prentice Hall, Upper Saddle. 
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اوال: الصدق البنائي التوكيدي لمقياس التماثل التنظيمي: 

( 2تشير مؤشرات جودة المطابقة الظاهرة في اسفل الشكل)

عبارة تقيس بنية )التماثل  (15)الى صحة افتراض أن الـ 

التنظيمي من خالل ابعادها الثالثة(. كما تبين من خالل 

األوزان االنحدارية المعيارية ان جميع الفقرات حصلت عل 

وهي مقبولة  (0.40)معامالت انحدارية اعلى من 

. وكما يوضحها (Costello& Osborne,2005)احصائياً 

ارنة مع مؤشرات ( وجميعها مطابقة لمعيار المق2الشكل )

جودة المطابقة وهذا يؤكد بان البيانات التي سحبت من عينة 

البحث مطابقة لنموذج القياس المتمثل هنا بمقياس التماثل 

 التنظيمي.

 
 الصدق البنائي التوكيدي لمقياس التماثل التنظيمي (2)شكل 

 Amos V.23مخرجات برنامج المصدر: امعداد الباحث استناداً ل
 

وكذلك كانت النسبة  (P<.001)( ملخص التحليل اذ يتبين ان جميع تقديرات النموذج معنوية تحت مستوى3كما يوضح جدول )     

 وهي تحقق الشرط المطلوب    (1.96) اكبر من .C.R الحرجة

 

 ( / تقديرات نموذج متغير التماثل التنظيمي3جدول )

 المعنوية النسبة الحرجة الخطأ المعياري التقدير S.R.W االبعاد المسار الفقرات

LY1 <--- 9.110 111. 1.009 817. الوالء التنظيمي *** 

LY2 <--- 1.000 807. الوالء التنظيمي 
   

LY3 <--- 8.098 115. 929. 747. الوالء التنظيمي *** 

LY4 <--- 7.602 114. 869. 705. الوالء التنظيمي *** 

LY5 <--- 7.564 112. 849. 709. الوالء التنظيمي *** 

ID1 <--- 1.000 621. االنتماء 
   

ID2 <--- 5.768 172. 992. 666. االنتماء *** 

ID3 <--- 6.475 178. 1.156 773. االنتماء *** 

ID4 <--- 6.660 184. 1.226 804. االنتماء *** 

ID5 <--- 6.697 183. 1.224 810. االنتماء *** 

SE1 <--- 6.569 164. 1.078 751. التشابه *** 

SE2 <--- 7.026 170. 1.194 818. التشابه *** 

SE3 <--- 6.369 171. 1.090 722. التشابه *** 

SE4 <--- 8.308 135. 1.125 694. التشابه *** 

SE5 <--- 1.000 644. التشابه    

 Amos. V.23المصدر: امعداد الباحث بامعتماد نتائج برنامج 
 

ثانيا:  الصدق البنائي التوكيدي لمقياس االزمات التنظيمية: 

الى  (3)تبين مؤشرات جودة المطابقة الظاهرة في الشكل 

قيس بنية )االزمات فقرة ت (20)صحة افتراض أن الـ 

التنظيمية بأبعاده االربعة ووفقاً لألوزان االنحدارية المعيارية 

يمكن الحكم على صدق تلك الفقرات الن قيمتها اكبر من 

وهي مقبولة احصائياً. اما لغرض التأكد من ان هذه  (0.40)

االبعاد الفرعية تقيس متغير ذو اربع ابعاد رئيسة  فان 

تشير من  (3)الموجود في الشكل  مؤشرات جودة المطابقة
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)مؤشرات وقاعدة جودة  (2)خالل مقارنتها مع الجدول 

 (20)المطابقة لمعادلة النمذجة الهيكلية( بان هذه الفقرات 

تقيس اربع ابعاد رئيسة وليس بعد واحد الن قيم هذه 

المؤشرات مطابقة لقواعد معادلة النمذجة الهيكلية. وهذا يؤكد 

ي سحبت من عينة البحث مطابقة لنموذج بان البيانات الت

القياس المتمثل هنا بمقياس 

االزمات التنظيمية. 

 
 الصدق البنائي التوكيدي لمقياس االزمات التنظيمية (3)شكل 

 Amos. V.23المصدر: امعداد الباحث بامعتماد نتائج برنامج 

 

( ملخص التحليل اذ يتبين ان جميع 4كما يوضح جدول )

وكذلك  (P<.001)تقديرات النموذج معنوية تحت مستوى 

وهي تحقق  (1.96)اكبر من   C.Rكانت النسبة الحرجة 

 الشرط المطلوب.

  

 ( / تقديرات نموذج متغير االزمات التنظيمية4جدول )

 التقدير S.R.W االبعاد المسار الفقرات
الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة
 المعنوية

ST1 <--- 12.222 086. 1.048 849. القصور في التفكير االستراتيجي *** 

ST2 <--- 1.000 885. القصور في التفكير االستراتيجي 
   

ST3 <--- 14.260 078. 1.115 910. القصور في التفكير االستراتيجي *** 

ST4 <--- 16.002 066. 1.058 951. القصور في التفكير االستراتيجي *** 

ST5 <--- 14.537 075. 1.094 917. القصور في التفكير االستراتيجي *** 

EN1 <--- 1.000 941. االفتقار في فهم بيئة المنظمة 
   

EN2 <--- 15.117 059. 890. 878. االفتقار في فهم بيئة المنظمة *** 

EN3 <--- 16.802 056. 946. 907. االفتقار في فهم بيئة المنظمة *** 

EN4 <--- 14.726 062. 913. 870. االفتقار في فهم بيئة المنظمة *** 

EN5 <--- 14.501 064. 934. 865. االفتقار في فهم بيئة المنظمة *** 

CR1 <--- 1.000 453. اهمال معنصر االبتكار 
   

CR2 <---  14.726 062. 1.000 447. االبتكاراهمال معنصر *** 

CR3 <--- 12.527 117. 1.000 741. اهمال معنصر االبتكار *** 

CR4 <--- 11.527 127. 1.459 933. اهمال معنصر االبتكار *** 
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 التقدير S.R.W االبعاد المسار الفقرات
الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة
 المعنوية

CR5 <--- 10.538 127. 1.336 878. اهمال معنصر االبتكار *** 

RE1 <--- 1.000 899. ضعف الموارد التنظيمية 
   

RE2 <--- 15.276 065. 995. 919. ضعف الموارد التنظيمية *** 

RE3 <--- 15.377 067. 1.026 921. ضعف الموارد التنظيمية *** 

RE4 <--- 14.416 069. 990. 899. ضعف الموارد التنظيمية *** 

RE5 <--- 13.275 077. 1.016 869. ضعف الموارد التنظيمية *** 

 Amos. V.20المصدر: امعداد الباحث بامعتماد نتائج برنامج 

 

اعتمد الباحث في قياس  .الثبات البنائي ألداة القياس:3

الثبات البنائي ألداة القياس الخاصة بالبحث الحالي على 

اختبار كرونباخ الفا وقد تم حساب معامل الثبات لألداة 

باستخدام معامل ارتباط الفا كرونباخ الموضح في الجدول 

اذ بينت النتائج ان كرونباخ الفا لألبعاد والمتغيرات   (5)

وهي قيم مقبولة في  (0.70-0.81) كانت محصورة بين القيم

 العلوم السلوكية واالدارية:

 

 / معامالت الثبات ألداة قياس الدراسة (5)جدول 

 كرونباخ الفا البعد كرونباخ الفا المتغير

 

 التنظيمي التماثل

 

0.76 

 

 0.70 .الوالء التنظيمي1

 0.72 .االنتماء2

 0.73 التشابه. 3

 

 

 االزمات التنظيمية

 

 

0.81 

 0.75 .القصور في التفكير االستراتيجي1

 0.72 . االفتقار في فهم بيئة المنظمة2

 0.71 . اهمال معنصر االبتكار3

 0.72 .ضعف الموارد التنظيمية4

 Spss. V.23المصدر: امعداد الباحث بامعتماد مخرجات برنامج 

 

يهتم هذا المبحث ثانيا: وصف نتائج استجابات معينة البحث: 

بوصف استجابات افراد العينة وتحليلها من خالل عرض 

الحسابية لفقرات االستبانة وانحرافاتها المعيارية المتوسطات 

حول المتغيرات الرئيسة  ومستوى االجابة واالهمية الترتيبية

وابعادها وتفسيرها. وبهدف التحديد االفضل لمستوى 

استجابات االفراد عينة البحث فقد اعتمد الباحث في تحديد 

مستويات المقارنة للفئات على رأي 
1
(Dewberry, 

2004: 15)  

تتعلق هذه الفقرة بالوصف  اوال. متغير التماثل التنظيمي:

التنظيمي الذي تضمن ثالث ابعاد  االحصائي لمتغير التماثل

هي )الوالء التنظيمي, واالنتماء , والتشابه(  اذ يوضح 

معايير الوصف االحصائي الستجابات عينة  (6)الجدول 

الدراسة. اذ يالحظ في هذا الجدول بان بعد الوالء التشابه قد 

 (3.49)حصل على اعلى المتوسطات الحسابية فقد بلغ 

يبين تناسق وتناغم اجابات  (1.146)وبانحراف معياري 

عينة البحث اتجاه هذا البعد، وضمن مستوى اجابة "مرتفع 

". في حين حصل البعد الوالء التنظيمي على ادنى 

وبانحراف معياري بلغ  (3.33)المتوسطات الحسابية بلغ 

يبين انسجام اجابات االفراد عينة البحث وضمن  (0.971)

ً لما تقدم، فان المعدل العام  مستوى اجابة "معتدل". ووفقا

                                                           
1
 3.40 – 2.61, منخفض 2.60 – 1.81 ,منخفض جدا 1.80 – 1 

 مرتفع جدا   5.00 – 4.21 ,مرتفع 4.20 – 3.41 ,معتدل

وبانحراف معياري عام  (3.41)لمتغير التماثل التنظيمي بلغ 

. وقد حصل هذا المتغير على مستوى اجابة (1.45)بلغ 

 "مرتفع " 
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 (n= 104)النسبية للتماثل التنظيمي / المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االجابة واالهمية (6)جدول 

 االهمية الترتيبية مستوى االجابة االنحراف المعياري الوسط الحسابي البعد ت

 3 معتدل 0.971 3.33 الوالء التنظيمي 1

 2 مرتفع 1.318 3.41 االنتماء 2

 1 مرتفع 1.146 3.49 التشابه 3

  مرتفع 1.145 3.41 المعدل العام للتماثل التنظيمي

 Spss, V.23المصدر: امعداد الباحث بامعتماد مخرجات برنامج 
2

 (7)يبين جدول .  وصف متغير االزمات التنظيمية: 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى 

االجابة واالهمية الترتيبية الستجابات عينة البحث اتجاه 

متغير االزمات التنظيمية. اذ يشير هذا الجدول الى ان بعد 

االفتقار في فهم بيئة المنظمة قد حصل على اعلى 

وبانحراف معياري  (2.02)المتوسطات الحسابية بلغ 

يبين انسجام اجابات عينة البحث اتجاه هذا البعد،  (1.128)

وضمن مستوى اجابة "منخفض". من جانب اخر بعد 

القصور في التفكير االستراتيجي على ادنى المتوسطات 

يؤكد  (891.)وبانحراف معياري بلغ  (1.27)الحسابية بلغ 

انسجام اجابات االفراد عينة البحث وضمن مستوى اجابة 

ي ضوء ما جاء اعاله ، فان المعدل العام "منخفض جدا". وف

وبانحراف معياري بلغ  (1.40)لالزمات التنظيمية بلغ 

. وقد حصل هذا المتغير على مستوى اجابة (0.928)

 "منخفض جدا" 

 

 (n=104)الوصف االحصائي لالزمات التنظيمية  (7)جدول 

 االهمية الترتيبية مستوى االجابة المعياري االنحراف المتوسط العبارة ت

 4 منخفض جدا 0.891 1.27 القصور في التفكير االستراتيجي 1

 1 منخفض 1.128 2.02 االفتقار في فهم بيئة المنظمة 2

 2 منخفض جدا 0.880 1.06 اهمال عنصر االبتكار 3

 3 منخفض جدا 0.814 1.26 ضعف الموارد التنظيمية 4

  منخفض جدا 928. 1.40 لالزمات التنظيمية المعدل العام

 SPSS V.23المصدر: امعداد الباحث بامعتماد مخرجات برنامج 
 

يمثل اختبار الفرضيات الخطوة  ثالثا: اختبار الفرضيات:

التي تبين مدى تالزم توافر المتغير المستقل بانعكاسه على 

عن قياس مدى تأثير المتغير المستقل المتغير المعتمد فضال 

في المتغير المعتمد ويتكون نموذج البحث الحالي من المتغير 

المستقل ممثال بـ )التماثل التنظيمي( والمتغير المعتمد ممثال 

 بـ )االزمات التنظيمية(, وكاالتي:

يشتمل محتوى الفرضية  أ. فرضية االرتباط الرئيسة االولى:

االولى على )توجد عالقة ارتباط عكسية  ذات داللة معنوية 

احصائية بين التماثل التنظيمي واالزمات التنظيمية( اذ 

سيستخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون ألجراء عالقات 

االرتباط ولغر تحديد مستوى قوة االرتباط سيعتمد على  

وكما في جدول )  ( ، (Cohen & Cohen, 1983)قاعدة 

 االتي :

 ( / قيم ومستويات معالقة االرتباط8جدول)

 مستوى معالقة االرتباط قيمة معامل ارتباط ت

 معالقة ارتباط منخفضة (0.10أقل من ) 1

 معالقة ارتباط معتدلة (0.30( الى )0.10من ) 2

 معالقة ارتباط قوية (0.30أمعلى من ) 3

 االدبياتالمصدر: امعداد الباحث بامعتماد 

 

( وجود تالزم عكسي بين متغير التماثل 9إذ اوضح جدول )

التنظيمي ومتغير االزمات التنظيمية اذ بلغت نسبة االرتباط 

193.بينمها )
*

وهي قيمة عكسية ذات داللة معنوية عند  (

اذ توضح هذه النسبة الى ان توافر التماثل التنظيمي  (%5)

سيؤدي الى حالة عكسية في ظهور االزمات التنظيمية، 

فضالً عن عالقة بعد الوالء التنظيمي واالنتماء والتشابه التي 

كانت عالقتهم بالمتغير المتعمد معنوية وبمستوى عالقة 

ة لبعد ارتباط ضعيفة لبعدي الوالء التنظيمي والتشابه وقوي

االنتماء وضمن مستوى عالقة ارتباط عكسية مع االزمات 

التنظيمية، مما يؤشر دعم كلي لقبول الفرضيات الفرعية 

وبشكل عام يتضح قبول الفرضية الرئيسة األولى عند 

%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة 5مستوى معنوية )

 %(95قدرها )

 

 

 

 

 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين التماثل التنظيمي واالزمات التنظيمية (9)جدول 

 التماثل التنظيمي التشابه االنتماء الوالء التنظيمي 

 االزمات التنظيمية

Pearson Correlation -.293-
**

 -.363-
**

 -.289-
**

 -.193-
*
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .003 .050 

N 104 104 104 104 

 spss v.23المصدر: مخرجات برنامج 
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تهتم فرضية   اختبار معالقة التأثير بين متغيرات البحث:ب. 

البحث الثانية باختبار مقدار تأثير  التماثل التنظيمي 

توجد معالقة تأثير )واالزمات التنظيمية والتي كان محتواها  

معكسية ذات داللة معنوية بين متغير التماثل التنظيمي 

اذ سيعتمد الباحث على نمذجة  (ومتغير االزمات التنظيمية

 .Amos)المعادلة الهيكلية كتقنية احصائية ضمن برنامج 

V.23)( مقدار التأثير بين 10( وجدول )4.  اذ بين الشكل )

التماثل التنظيمي واالزمات التنظيمية وهو الرقم الظاهر على 

السهم الرابط بينهما اما القيمة الظاهرة اعلى متغير االزمات 

Rفيمثل مقدار التفسير) التنظيمية
2

( والتي تُبين ان متغير 

من  (4%)التماثل التنظيمي قادرة على تفسير ما نسبته 

التغيرات التي تطرأ على متغير االزمات التنظيمية أي اما 

فتعزى لمساهمات متغيرات  (94%)النسبة المتبقية والبالغة 

اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة, وهذا يوضح قدرة 

( بان قيمة 10كما يتضح من خالل الجدول ) ير ضعيفة. تفس

(. بان زيادة مستويات 0.19( البالغ )βمعامل الميل الحدي )

توافر التماثل التنظيمي بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات 

المعيارية سيؤدي إلى انخفاض مستويات االزمات التنظيمية 

على  %( من وحدة انحراف معياري واحد وبناء19بنسبة )

مخرجات النموذج الهيكلي لعالقة التأثير بين المتغير المستقل 

والمتغير المعتمد  تقبل الفرضية الرئيسة الثانية من فرضيات 

يوضحان النموذج الهيكلي ( 10)وجدول   (4)التأثير. وشكل 

 المختبر ومسارات االنحدار. 

 
 المسار االنحداري الخاصة بالفرضية الرئيسة الثانية وفق اسلوب نمذجة المعادلة الهيكلية (4)شكل 

 

 .C.Rوكذلك كانت النسبة الحرجة  (P<.001)( ان جميع تقديرات النموذج معنوية تحت مستوى 10ويتضح ايضا من جدول )     

 وهي تحقق الشرط المطلوب. (1.96)اكبر من 

 

 ( / تقديرات نموذج التأثير بين متغير التماثل التنظيمي ومتغير االزمات التنظيمية10جدول )

 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار المتغيرات

 046. 1.996- 109. 218.- 193.- التماثل التنظيمي ---> االزمات التنظيمية

 Amos. V.20المصدر: امعداد الباحث بامعتماد مخرجات برنامج 

 

 وتنبثق من الفرضية الرئيسة االولى ثالث فرضيات فرمعية:

: يوجد تأثير معكسي ذو داللة 1-. الفرضية الفرمعية1

احصائية لبعد الوالء التنظيمي في االزمات التنظيمية: 

( اختبار تأثير ابعاد المتغير المستقل 5يوضح الشكل )

)التماثل التنظيمي( والمتغير المعتمد )االزمات التنظيمية( من 

هرة اعلى خالل معادلة النمذجة الهيكلية, اذ تبين القيمة الظا

Rمتغير االزمات التنظيمية القدرة التفسيرية )
2

( والتي تُبين 

بان ابعاد متغير التماثل التنظيمي قادرة على تفسير ما نسبته 

من التغيرات التي تطرأ على متغير االزمات  (%22)

فتعزى  (78%)التنظيمية اما النسبة المتبقية والبالغة 

لمساهمات متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة. 

( بان قيمة معامل الميل 11كما يتضح من خالل الجدول )

( بين بعد الوالء التنظيمي ومتغير االزمات βالحدي )

. هي قيمة سالبة (= -0.32 , P> .01)التنظيمية والبالغ 

ر من اكب .C.Rومعنوية فضال عن ان قيمة النسبة الحرجة 

وهي تحقق الشرط المطلوب  (3.144-)اذ بلغت  (1.96)

وهذه النتيجة جاءت مطابقة لتوقعات الدراسة, ونتيجة 

لمخرجات نموذج الهيكلي لعالقة التأثير بين بعد الوالء 

التنظيمي ومتغير االزمات التنظيمية تقبل الفرضية الفرعية 

ثل االولى من فرضيات التأثير المباشر بين ابعاد التما

 التنظيمي ومتغير االزمات التنظيمية. 

: يوجد تأثير معكسي ذو داللة 2-. الفرضية الفرمعية2

اذ يعرض احصائية لبعد االنتماء في االزمات التنظيمية: 

نتائج العالقة بين بعد االنتماء    (11) ( وجدول5الشكل )

 ومتغير االزمات التنظيمية. اذ تعرض النتائج  بأن تأثير بعد

تأثير سلبي  وهو (= -0.12 , P> . 01) ء  بلغ االنتما

فضال عن قيمة النسبة الحرجة  (1 %)ومعنوي عند مستوى 

C.R.  وهي اكبر من المعيار المحدد  (2.568)التي بلغت

 (C.R. > 1.96),لقبولها والذي يجب ان يكون اكبر من 

وهذه النتيجة جاءت مطابقة لتوقعات الدراسة, ونتيجة 

لمخرجات نموذج الهيكلي لعالقة التأثير بين بعد االنتماء  

واالزمات التنظيمية تقبل الفرضية الفرعية الثانية من 

فرضيات التأثير المباشر بين ابعاد التماثل التنظيمي 

 واالزمات التنظيمية. 

ير معكسي ذو داللة : يوجد تأث3-. الفرضية الفرمعية3

اذ يعرض احصائية لبعد التشابه في االزمات التنظيمية: 
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نتائج العالقة بين بعد التشابه   (11)( والجدول 5الشكل )

التشابه   واالزمات التنظيمية. اذ تعرض النتائج  بأن تأثير بعد

تأثير سلبي  ومعنوي عند  وهو (= -0.17 , P< . 01) بلغ

التي  .C.Rيمة النسبة الحرجة فضال عن ق (1 %)مستوى  

وهي اكبر من المعيار المحدد لقبولها  (2.037-)بلغت  

وهذه  (C.R. > 1.96)والذي يجب ان يكون اكبر من  

النتيجة جاءت مطابقة لتوقعات الدراسة, ونتيجة لمخرجات 

نموذج الهيكلي لعالقة التأثير بين بعد التشابه ومتغير 

ية الفرعية الثالثة من االزمات التنظيمية تقبل الفرض

فرضيات التأثير المباشر بين ابعاد التماثل التنظيمي ومتغير 

 االزمات التنظيمية.

 
 / المسار االنحداري الخاصة بالفرضيات الفرمعية التابعة للفرضية الرئيسة الثانية وفق اسلوب نمذجة المعادلة الهيكلية (5)شكل 

 

وكذلك كانت  (P<.001)( ملخص التحليل اذ يتبين ان بعض تقديرات النموذج معنوية تحت مستوى 11كما يوضح جدول )     

 وهي تحقق الشرط المطلوب بشكل جزئي. (1.96)اكبر من  .C.Rالنسبة الحرجة 

 

 التنظيمية ( / تقديرات نموذج التأثير بين ابعاد متغير التماثل التنظيمي ومتغير االزمات11جدول )

 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار المتغيرات

 002. 3.144- 087. 273.- 320.- الوالء التنظيمي ---- االزمات التنظيمية

 007. 2.568- 044. 113.- 122.- االنتماء ---- االزمات التنظيمية

 004. 2.037- 054. 110.- 168.- التشابه ---- االزمات التنظيمية

 

 المبحث الرابع/ االستنتاجات والتوصيات
 اوالً: االستنتاجات

تبن وجود ادارك ألفراد العينة في المستشفيات مجتمع  .1

البحث ألبعاد التماثل التنظيمي المتمثلة بـ)الوالء 

واالنتماء والتشابه( وهذا يعني مدى إدراكهم لمساهمة 

في مواجهة االزمات التنظيمية بفاعلية والحد هذه االبعاد 

 من اثارها.

وجود مستويات جيدة من الوالء وااللتزام داخل  .2

المستشفيات عينة الدراسة وهذا يجعل المنتسبين 

ً اتجاه مشافيهم وبالتالي البد على  ملتزمون أخالقيا

االدارات استثمار هذا االلتزام وتوظيفه بما يخدم تحقيق 

 المنتسبين على حٍد سواء.أهداف المشفى و

ان تبني مؤشرات التماثل التنظيمي تسهم بشكل فاعل  .3

في معالجة األزمات التنظيمية لدى ادارة المستشفيات 

مجتمع البحث، ال سيما في ظل التحديات التي فرضتها 

 جائحة كورونا.

أثبت التحليل اإلحصائي بوجود عالقة ارتباط عكسية  .4

االزمات، وهذا يعني أن بين التماثل التنظيمي وقوع 

إدراك األفراد العاملين في المستشفيات مجتمع البحث 

لفقرات التماثل التنظيمي يسهم في الحد من وقوع 

 االزمات وتفاديها بشكل فاعل.

أثبت التحليل اإلحصائي بوجود عالقة تأثير عكسية  .5

للتماثل التنظيمي وابعاده في الحد من نشوء االزمات، 

اك األفراد العاملين في المستشفيات وهذا يعني أن إدر

مجتمع البحث ألبعاد التماثل التنظيمي يسهم في الحد من 

وقوع االزمات عبر تضافر جهود الجميع اعضاء 

 االدارة ومنتسبي المستشفى.

أثبت التحليل اإلحصائي أن التماثل التنظيمي تسهم في  .6

تحفيز األفراد العاملين نحو تفادي حدوث االزمات 

 ية وتفاقمها.التنظيم

 ثانياً: التوصيات

ضرورة اهتمام المستشفيات مجتمع البحث بشكل خاص  .1

بدراسة العالقة والتأثير بين األفراد العاملين ومعرفة 

الفوارق الفردية بينهم اتجاه إدراك التماثل التنظيمي ألنه 

يسهم وينعكس بشكل كبير على تجنب االزمات واثار 

 تداعياتها.

وى االلتزام المنخفض لبعض العمل على رفع مست .2

المنتسبين من أجل عدم تركهم العمل أو االنتقال لمكان 

 عمل آخر إذ ما توفرت الفرصة لذلك.

ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تدفع المنتسبين على  .3

االلتزام المتزايد نحو مستشفاهم وبالتالي زيادة انتاجية 

أدائهم، وذلك من خالل إعادة النظر بسقف االجور 

الرواتب الخاص بالمنتسبين في المجال الصحي و

وخاصةً االطباء ذوي االختصاصات النادرة وإعطائهم 

 خصوصية تمييزهم عن باقي العاملين في المشفى.
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ضرورة استقراء بيئة العمل الصحية واالستعداد  .4

لمواجهة التغيرات المستقبلية التي تصاحبها بزيادة 

جائحة كورونا التي حاالت الطوارئ ال سيما تداعيات 

ماتزال مستمرة وتهدد ارواح المالك الصحي وعامة 

 افراد المجتمع.

ضرورة معالجة مسببات حدوث االزمات في مختلف  .5

المجاالت الصحية واالدارية في المستشفى من خالل 

تعزيز مواردها البشرية الكفؤة فضالً عن توفير 

المستلزمات الصحية واللوجستية في حال حدوث حالة 

اصابات متكررة من اجل العمل على معالجتها وتقليص 

 حدوثها عبر التوعية الصحية والعالج المناسب. 

ضرورة توفير مناخ تنظيمي يشجع على الوالء  .6

واالنتماء من مختلف المستويات للمستشفى وخدماته 

المقدمة بما ينعكس على تحقيق معالجات حقيقية وفاعلة 

 حةائالجلالزمات ال سيما في ظل هذه 

 المصادر
 اوالً: المصادر العربية

( "إدارة األزمات مدخل 2009أبو فارة، يوسف أحمد ) .1

 -، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان 1متكامل"، ط

 األردن.

( "أثر الحوافز في الوالء التنظيمي 2015أمينة، جميل ) .2

" رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية العلوم 

والتجارية وعلوم االدارة / جامعة اكلي االقتصادية 

 محند او الحاج البويرة.

( 2020حسين، ساجد ناصر وعلي، شفاء محمد ) .3

"القيادة االستراتيجية ودورها في ادارة االزمات 

التنظيمية: بحث استطالعي في وزارة الصناعة 

، الجامعة واالقتصاد االدارة مجلةوالمعادن"، 

 .االول ونكان / 126 العددالمستنصرية، 

حريم ، حسين ، " إدارة المنظمات منظور كلي " ،  .4

، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 1ط

2003 . 

( "أثر ممارسة 2006الخليفات، مها عبد العزيز ) .5

المهارات القيادية على بلورة التماثل التنظيمي في 

المؤسسات العامة االردنية"، رسالة ماجستير غير 

ة الى قسم االدارة العامة / جامعة مؤته ، منشورة مقدم

 االردن.

( "إدارة األزمات فن الدفاع عن 2009ستيف الربخت ) .6

 كيابيكاتسوا –النفس )الشركات("، الموسوعة الحرة 

http:///www.balagh.com/mosoa/eqtsad/eq/

sd.html 

(، مستوى 2003الشريدة، هيام واألعرجي، عاصم، ) .7

دراسة  -الوقائية والعالجية في التعامل مع األزمات 

آلراء عينة من مديري المدارس الثانوية لمدينة اربد، 

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم اإلنسانية 

 .1، العدد 4واإلدارية(، المجلد 

االنساني في  ( "السلوك2002سلطان، محمد سعيد ) .8

المنظمات: فهم وادارة الجانب االنساني للعمل"، دار 

 الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية.

( "توظيف التماثل 2021الشريفي، علي كاظم حسين ) .9

 -التنظيمي في تحقيق االداء الستراتيجي المستدام 

ي شركتي ف دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين

كوكاكوال"، المجلة العراقية للعلوم البيبسي كوال وشركة 

 .67، العدد 17االدارية، المجلد 

( "التطابق 2018الشلمه، ميسون عبدهللا احمد ) .10

)التماثل( التنظيمي: مدخل معاصر لألستثمار برأس 

المال البشري"، دراسة مسحية ألراء عينة من القيادات 

االدارية في بعض كليات جامعة الموصل، بحث 

 (.13(، مجلد ) 5منشور، عدد )

( "أثر التماثل التنظيمي في 2016الشواوة، طه سالم ) .11

دافعية العمل لدى معلمي وزارة التربية والتعليم االردنية 

في مديرية التربية والتعليم لألقضية الكرك"، مجلة 

الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية، 

 (.1(، العدد)24المجلد)

( "تأثير الهيبة الخارجية 2019صبر، رنا ناصر ) .12

المدركة على مخرجات العاملين من خالل الدور 

بحث تطبيقي في الشركة : الوسيط للتماثل التنظيمي

العامة للصناعات الكهربائية في بغداد/ الوزيرية"، 

 .45مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم، العدد 

( "أثر التماثل 2014الطروانة، مروان عقل حمود ) .13

نظيمي في سلوك المواطنة التنظيمية في المؤسسات الت

العامة االردنية من وجهة نظر العاملين"، رسالة 

 ماجستير، قسم االدارة العامة، جامعة مؤته.

(، االحتالل األمريكي 2009عبدهللا، سالم مطر، ) .14

وأزمة العراق الوطنية، مجلة دراسات إقليمية ، العدد 

 ، جامعة الموصل.13

العاني، آالء عبد الموجود والصراف، سجى نذير   .15

قياس مستوى التماثل التنظيمي لألفراد  ( "2019)

دراسة ميدانية"، مجلة  العاملين في جامعة الموصل:

، 11جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 

 .24العدد 

العبيدي، محمد عبد العزيز والسالم، قصي سالم،  .16

 -كاء االستراتيجي لتدعيم جودة التدقيق(، "الذ2012)

دراسة استطالعية"، المؤتمر العلمي السنوي الحادي 

ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة  -عشر

 -23اإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، لأليام 

 إبريل. 26

( "التماثل التنظيمي 2016العتبي، تركي بن كديميس ) .17

لهيئه التدريسية بجامعة الطائف"، مجلة لدى اعضاء ا

 (.3(، العدد )9العلوم التربوية والنفسية، المجلد )

( "أثر التخطيط االستراتيجي 2009العزاوي، نجم ) .18

على إدارة األزمة"، المؤتمر العلمي السابع لكلية 

االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء الخاصة، 

 األردن.

ير القيادة المتواضعة في تأث عليوي، علي حسين " .19

تحقيق التماثل التنظيمي عن طريق عمليات ادارة 

الموهبة: دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في 

الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية/فرع كربالء 

، 17المقدسة"، المجلة العراقية للعلوم االدارية، المجلد 

 .67العدد 

http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/eq/sd.html
http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/eq/sd.html


  2202,كانون الثاني                                            (              1) العدد ثالثالمجلد ال –معمالمجلة الريادة للمال واال

 

231 

(، مدى تطبيق 2005، )العوفي، فوزية بنت عيد حميد .20

أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزمات لدى 

رؤساء األقسام األكاديمية واإلدارية بجامعة أم القرى 

بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر 
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 المستخلص
تعد إدارة النقدية وبشكل عام واحدة من أهم األمور الواجب  علبا االدارة متابعتهبا و لبو لبدورها الوعبال وأهميتهبا نبا تاءبين األدا  

ويهدف الباث إلا قياس ومعرنة تبثيير التبدنا النقبدي الابر نبا  القيمبة الءبوقية لمنشبلت األعمبال ا ا ينبغبا علبا  المالا للشركات، 

التركيز علا موهوم  التدنا النقدي الاركونه يعد مقياس حديث لالدا  المبالا لبديهم و لبو مبن ذبالل  كبر بياناتبه المنشثت االهتمام و

وجا  الباث ليبين  تثيير اتدنا النقدي النقدي الار علبا القيمبة الءبوقية لمنشبلت االعمبال مبن بقائمة ذاصة شثنه شثن باقا القوائم . 

الية من ذبالل نا الشركات الصناعية المدرجة نا سوق العراق لالوراق المالار لتدنا النقدي استخدام مؤشرات ا ذالل بيان أهمية

مجتمب  البابث بالشبركات الصببناعية ، وتمثببل  الءبوقية لهب ا الشبركات تءببعا للتوصبل لنمبو ب تنببؤي للقيمببة طبيقيبةإجبرا  دراسبة ت

( شبركة  مدرجبة نبا 19(  شركات تم اذتيارهبا مبن ببين )6نا)  المدرجة نا سوق العراق لألوراق المالية ، أما عينة الباث نتمثلت

( ،و تببم اسببتعمال مجموعببة مببن  2019 2004سببوق العببراق لببألوراق الماليببة و لببو لتوانقهببا مبب  متطلبببات الباببث والمببدة مببن) 

، )سببعر االقببالق مصببارير رأسببمالية(  -البببريبة( ا االاوببا  واالنببديار-1]األرببباق قبببل البببرائ  والووائببد) الماليببة المؤشببرات 

لمعرنبة تبثيير المتغيبر المءبتقل علبا المتغيبر التباب  علبا حبدة  نبال عن استخدام نمو ب االنابدار البءبي   مبروب بعدد االسهم( [

،وتوصل الباث الا انه يوجد تثيير معنوي  و داللة إحصبائية للتبدنا  (Minitab 17)ولكل شركة و باستخدام البرنامج االحصائا 

علا القيمة الءوقية لمنشلت االعمال بشكل عام نا النمو ب  نبآل عن انه اليوجد تثيير للتدنا النقدي الار علا القيمبة  النقدي الار

 الءوقية لمنشلت االعمال نا بعض الشركات .

 

 التدنا النقدي الار، ، القيمة الءوقية لمنشلت االعمال ، األدا  المالا.: الكلمات المفتاحية 

Abstract 
Cash management, in general, is one of the most important matters that management should follow 

up, due to its effective role and importance in improving the financial performance of companies. 

The research aims to measure and know the impact of free cash flow on the market value of 

business establishments.  A modern measure of their financial performance by mentioning its data 

in a special list like the rest of the lists.  The research came to show the impact of free cash flow on 

the market value of business establishments by demonstrating the importance of using free cash 

flow indicators in industrial companies listed in the Iraq Stock Exchange by conducting an applied 

study that seeks to reach a predictive model for the market value of these companies, and represents 

the research community in industrial companies.  Listed in the Iraq Stock Exchange, and the 

research sample was represented in (6) companies that were selected from among (19) companies 

listed in the Iraq Stock Exchange, due to their compatibility with the research requirements and the 

period from (2004-2019), and a set of indicators were used.  Financial [earnings before taxes and 

interest (1-tax) + amortization and depreciation - capital expenses), (closing price multiplied by the 

number of shares)] as well as using a simple regression model to find out the effect of the 

independent variable on the dependent variable individually and for each company and using the 

statistical program (  Minitab 17), and the research concluded that there is a statistically significant 

effect of free cash flow on the market value of business establishments in general in the model, as 
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well as that there is no effect of free cash flow on the market value  Protective for business 

establishments in some companies. 

 

Keywords: free cash flow, market value of business establishments, financial performance. 

 

 المقدمة
يعد موضوع التدفق النقدي من أهم المواضيع  لدى أدارة الشركات ألن أدارة النقدية  هةا البةال الرييبةا فةا تنديةد ن ةا  او     

ادارة النقدية  اشةكل د و تعة فشل أي مشروع . فعلى الشرك  أن تراقل نرك  ومصادر نقديتها وأدارتها االكيفي  التا تنقق أهدافها.
لوا ل على االدارة متااعتها، وذلك لدورها الفعةال واهميتهةا فةا مبةاعدة تلةك االدارة فةا ادال اعمالهةا هم االمور اأعام واندة من 

بوال من خالل دورها فا ترك انطااع  يد عن الشرك  عنةد االيفةال اااللتمامةات فةا الوقةت المنةدد، او مةن خةالل مبةاعدتها فةا 
لنقدي والتا بتنعكس ااالي ال على تخفةي  التكةالين نتي ة  النصةول النصول على شروط الشرال ال يدة لقدرتها على التبديد ا

  .على الخصومات
 

 منهجية البحث: المبحث االول
 مشكلة البحث -اوال:

ان عدم القرا ة الءليمة لموضوع التدنا النقدي الار 

لكون التدنا النقدي احد الكشونات المتوانرة ضمن القوائم 

المالية ، جا  الباث ليءل  البو  علا موهومين مهمين 

باالدارة المالية وهما التدنا النقدي الار وال ي من ذالله 

لقيمة يبين مدى حاجة الشركة لالستدانة ومدى تاييرا نا ا

الءوقية لها ،ومن هنا تتبلور مشكلة الباث لالجابه عن 

 الءؤال التالا : 

اهو تثييرالتدنا النقدي الارعلا القيمة الءوقية م

 للشركات عينة الباث؟

 ثانيآ:أهمية البحث
تكمن اهمية الباث نا استخدام مؤشرات التدنا النقدي 

نا الشركات الصناعية المدرجة نا سوق العراق الار 

الوراق المالية من ذالل إجرا  دراسة تطبيقية تءعا ل

للتوصل لنمو ب تنبؤي للقيمة الءوقية له ا الشركات ، 

ويءاهم نا تدعيم المعرنة والوائدة من استخدام قائمة التدنا 

النقدي الار واالستوادة من مدلوالتها لغرض معرقة القيمة 

الشركة  الءوقية للشركات، االمر ال ي يؤدي الا تطوير ادا 

وزيادة قيمتها الءوقية نا االقتصاد وتدعيم حقوق ملكيتها، 

وبالتالا تاقيا االستوادة المرجوة منها لتاقيا استدامتها 

ودعم استمرارية وجودها بما يخدم أهداف الشركة ومصلاة 

 المجتم  واالقتصاد العراقا .

أضانة الا  لو يءعا الباث الا معرنة هل هناك 

بالشركات عينة الباث ام ال ومااير وجود  تدنقات نقدية حرة

 تلو التدنقات علا القيمة الءوقية لها.

 هدف البحث -ثالثا :
 يهدف الباث لتاقيا الغايات التالية :

. تاليل وقياس التدنا النقدي الاروتمييزا عن قيرا 1

من التدنقات النقديه االذرى والدورال ي يلعبه نا ادا  

 الشركات.

التدنا النقدي الار وابراز ايرا نا . قياس وتاليل 2

القيمه الءوقيه للشركات الصناعيه العراقيه المدرجه نا 

 سوق العراق لالوراق المالية.

 فرضية البحث  -رابعا :

  -تبمن الباث الورضية االتية :

ال يوجد تايير  ات داللة إحصائية للتدنا النقدي الار نا 

 القيمة الءوقية 

 البحث مجتمع وعينة -خامسا :

تمثل مجتم  الباث بالشركات العراقية الخاصة المدرجة نا 

 6سوق العراق لالوراق المالية ، اما عينة الباث نتمثلت ب

 ( . 2019_  2004شركة وللمدة )  19شركات من بين 

 سادسآ:المخطط الفرضي للبحث 

يمثل المخط  الورضا للباث الوكرة الرئيءة التا يقوم 

المخط  الورضا لغرض ايجاد ابيعة عليها الباث ، وصمم 

)المتغير المءتقل والمتغير العالقة بين متغيرات الباث

 -المعتمد( وبالشكل االتا :

 

 ( يوضح المخطط الفرضي للبحث1شكل رقم )
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 الدراسات السابقة

 دراسة حميدي -1

 

 (2005دراسة )عبدالرزاق حءن الءالم ، -2

 
 

 الجانب النظري للبحث: المبحث الثاني
 المتغير المستقل: التدفق النقدي الحر - أ

 مفهوم التدفق النقدي -أوآل:

يعد النقد العمود الوقري ألي منشثة وعملياتها ، وأداة      

نعالة لالدارة نالنقدية تءاعد نا الاكم علا مقدرة المنشثة نا 

توليد التدنقات النقدية لاليوا  بالتزاماتها، وسد ديونها وقت 

أستاقاقها، وعلا ه ا نالتدنا النقدي يمنح  المءتثمرين 

أموالهم اضانة لتاقيا والمقرضين القدرة علا استرداد 

 (.52: 2015األرباق المتوقعة )علوان ،

( التدنا النقدي 67:2009وقد عرف )قاسم وجميل،      

نترة زمنية  علا انه مقدار ما تءتلمه الشركه من نقد ذالل 

(بثنه التدنقات النقدية 28:2008معينة،ويعرنه )الءيدأحمد،

) استثمارات الداذلة والخارجة من النقدية وما نا حكمها،

قصيرة األجل وعالية الءيولة،ويمكن تاويلها بءهولة إلا 

لمخااركبيرة من  مبالغ نقدية معرونة والتا ال تتعرض

 &Hanif) )القيمة الءوقيةالتغيرات نا 

Mukherjee,2009:338). 

( علا انه حركة األموال 334:2013)مامد،وعرنه     

نا ا زادت من والا المشروع،أي دذولها اوذروجها منه.

االموال الداذلة الا المشروع عن الخارجة سيصبح هناك 

نائض نقدي وا ا حصل العكس نءياصل عجز نقدي ،وعلا 

صاح  المشروع الموازنة بين 

 ( عرنه بانه 119:2020الاالتين،اما)أحمد،

 دذول األموال للمشروع وذروجهامنه.               

 ثانيآ: مصادرالتدفق النقدي 

تاصل منشثة االعمال علا التدنقات النقدية من المصادر     

 (:   (Reider&Heyler, 2012:12االتية 

بي  األسهم: ويتم أما نا شكل بي  أسهم الشركة أو ملكية  -1  

 .األعمال

االقتراض: ويكون من مجموعة متنوعة من  -2  

 المصادرمثل المؤسءات المالية ، البائعين والمالكين.  

تاويل الموجودات إلا نقد:من ذالل بي  المرانا أو  -3  

المعدات المعطلة أو قير البرورية، أو تقليل المخزون 

 الوائض، أو تاصيل حءابات القبض.

إعادة استثماراألرباق: ويقصدبهاتلو الناتجة عن  -4

التاصيل النقدي الاقيقا ، وليس نق  من المبيعات المءجلة 

 .(& Plewa,1995:168) Friedlob التا تم جمعها

 ثالثآ:أهمية التدفق النقدي 
  -تتلخص أهمية التدنا النقدي للشركات نا االتا:  

ركة مهمة نا تزويد 1أن معلومات التدنقات النقدية للش -1

مءتخدما البيانات المالية بقدرة الشركة  علا توليد النقدية، 

واحتياجات الشركة نا استخدام ه ا النقدية 

 (.9:2014)عزيز،
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عندما تءتخدم بيانات التدنقات النقدية باالقتران م  باقا  -2

 البيانات المالية، نإنها تزود المءتخدمين 

بمعلومات تمكنهم من تقييم التغيرات نا صانا أصول 

الشركة وهيكلها المالا بما نا  لو سيولة الشركة وقدرتها 

 2003:3علا الونا  بالدين والتكير م  الورص المتغيرة )

Mabing, .) 

تءاعد معلومات التدنا النقدي المءتخدمين علا  -3

تطويرنما ب لتقدير ومقارنة القيمة الاالية للتدنقات النقدية 

 (.67:2014المءتقبلية للمشاري  المختلوة )حميدي،

تءتخدم معلومات التدنا النقدي التاريخية كمؤشر لمبالغ،  -4

ءتقبلية، وها وتوقيت، ودرجة تثكيد التدنقات النقدية الم

مويدة ك لو نا اذتبار دقة التقديرات الءابقة للتدنقات النقدية 

 وناص العالقة بين  

  (. 528،2014الرباية وصانا التدنا النقدي )الشبانا،

تزود مءتخدما البيانات المالية بالكيوية التا يولد و  -5

 (.67:2019تءتخدم نيها الشركة النقدية وما يعادلها )علا،

عد التدنقات النقدية مقياس مادد للمرحلة التا تمر بها تءا -6

الشركة من  دورة حياتها، هل ها نا مرحلة البداية أم 

أم النمو أواناداروالتراج ، نعندما تكون قيمة  االستقرار 

صانا التدنقات النقدية لشركة ما سالبة كبيرة يعنا أن 

د، أما الشركة نا مرحلة التوس  او علا االقل اناالل وتجدي

إ ا ظهرت صانا التدنقات النقدية موجبة كبيرة دل  لو علا 

أن الشركة نا مرحلة انكماش ،ألنها قد قامت ببي   الكثير 

من الموجودات او االستثمارات لتغطية عجز الءيولة 

 (.5:2020االلتزامات )صبري وعبد الرحمان، لءداد 

ر بطرق تؤير معلومات التدنقات النقدية علا متخ ي القرا -7

عدة  مثال إ ا استطاعت المنشثة المنتظمة جل  أموال أكثر 

من استخداماتها نءيقوم المءتثمر بتقييم المنشثة علا أنها  ات  

أهمية أكثر من قيمة موجوداتها 

 (.,608:1999Laresonومعداتها)

تاقيا المنشثة تدنقا نقديا حرآ موجبا يشير إلا أن المنشثة -8

التزاماتها النقدية المخططة  و أنها تمتلو قد واجهت جمي  

نقدية متاحة لتخويض الديون و التوس  نا 

 (.149:2003منشلتها)حماد،

تءاعد الدائنين لمعرنة قدرة المنشثة علا سداد ودن   -9

 ( .48:2008ديونها الخارجية )درقام،

   -رابعآ: أنواع التدفقات النقدية وتصنيفها :
تصنر التدنقات النقدية بشكل رئيءا الا صنوان وهما    

التدنقات النقدية الداذلة والتدنقات النقدية الخارجة وبالشكل 

 -االتا:

وتتمثل نا حركة النقد إلا   -أوآل:التدنقات النقدية الداذلة:

 :داذل الشركة قالبا ما يكون مصدر ه ا التدنقات التالا

 (68-67:2008)قاسم وجميل،

 .ستثمارات المالكين نا الشركةا -1

 الاصول علا نقد من بي  موجودات معينة.2 -

   .استالم النقد من بي  الءل  أو الخدمات إلا الزبائن -3

 .استالم الووائد المترتبة علا استثمار ما -4

  استالم النقد من حءابات الزبائن القديمة )قير المءددة (. -5

ها التدنقات التا تتمثل  -ة :التدنقات النقدية الخارج يانيل:

نا حركة النقد إلا ذارب الشركة و قالبا ما تثتا ه ا 

 &2004:5Cymru): التدنقات من المصادر التالية

Wales,) 

 دن  مقءوم األرباق. .1

 دن  الووائد علا القروض. .2

 إعادة شرا  األسهم. .3

 دن  الروات  و األجور وبقية المصارير التشغيلية. .4

 . دن  البرائ  .5

 المنتجات تامة الصن  من أجل إعادة البي . شرا  .6

شرا  المواد األولية و بقية المكونات المءتعملة نا  .7

 عمليات الشركة التصنيعية.

 -وه ا التدنقات بدورها تقءم الا يالية أنواع كاالتا  :   

التدنقات النقدية التشغيلية : وتمثل األنشطة الرئيءية  -1

ها االنشطة التا ال تعتبر  المولدة إليرادات الشركة، وك لو

أنشطة استثمارية او تمويلية ،وتنتج ه ا تدنقات عن األحداث 

والعمليات التا تدذل نا تاديد صانا الربح أو الخءارة ، 

ويتم حءابه من ذالل إيجاد صانا الربح التشغيلا بعد 

البرائ  ومن يم إضانة المصارير الدنترية كاالنديار 

(Tracy,2008:346) . 

مقياسا جيد لقياس كمية النقد الناتجة عن األنشطة  وتعد

والعمليات التشغيلية للشركات ولها أهمية كبيرة حيث أنها 

تشير ا  ما كانت الشركة تءتطي  أن تولد تدنقات نقدية 

إيجابية تكوا لءداد التزاماتها والقيام بعملياتها ام أنها بااجة 

 (.13:2006إلا التمويل الخارجا )قدوما والكيالنا،

وها تلو النشااات  التدنقات النقدية األستثمارية: -2

التا تتعلا بالاصول علا أو التخلص من الموجودات 

اويلة األجل باإلضانة إلا اإلستثمارات األذرى التا ال 

 ( .168:2020جياد،( تعتبر ضمن النقدية المعادل

بنود  وتشمل ه ا األنشطة  -التدنقات النقدية التمويلية: -3  

االلتزامات وحقوق الملكية المتمثلة نا الاصول علا رأس 

المال من المالكين وتقديم العائد علا استثماراتهم أو إرجاع 

ه ا االستثمارات، نبال عن إقتراض األموال من الدائنين 

 . (Kieso,et. al., 2013:229 )وسداد األموال المقترضة

  -خامسآ: مفهوم التدفق النقدي الحر:

ألول مرة نا أدبيات المااسبة  دنا النقدي الار ظهر الت  

والمالية ضمن مصطلاات مختلوة مثل التدنا النقدي 

اإلضانا، التدنا النقدي القابل للتوزي  ،التدنا النقدي 

الوائض والتدنا النقدي القابل لإلنواق .كان الهدف ورا  ه ا 

ة  المصطلاات هو قياس النقدية التا تولدها التدنقات التشغيلي

بادها األعلا ذالل المدة التا يمكن توزيعها علا 

المءاهمين او استثمارها دون التثيير نا النمو المءتقبلا 

 (.350:2007للمنشثة )سالم وذشارمة،

وقد كان جنءن اول من صاغ مصطلح التدنا النقدي 

بثنه "تدنا نقدي يزيد عن  لو  ( وقد عّرف1986الارسنة )

اري  التا لها صانا قيم موجبة المطلوب لتمويل جمي  المش

ونقًا  حالية عند ذصمها بالتكلوة  ات الصلة لرأس المال" .

لجينءن ، نإن "تبارب المصالح بين حملة األسهم 

والمديرين بشثن سياسات الدن  يكون شديدًا بشكل ذاص 

عندما تولد المنظمة تدنقات نقدية كبيرة وحرة"  

((Hamdouni,2012:1. 

النظريات الخاصة به تظهروأصبح ه ا وبعد  لو بدأت  

الموهوم شائعًا للغاية بين ُمعدي البيانات المالية والماللين 
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 (FCF)الماليين واألكاديميين ومؤلوا الكت  المدرسية يعد 

نا األساس،مقياسل لالموال التشغيلية بعد البرائ  التا 

تمويل الديون وحقوق  دون مراعاة مصدر تنتجها الشركة

الملكية المتاحة للتوزي  علا أصااب المصلاة 

(Bhandari& Adams, 2017:11). 

 أهمية التدفق النقدي الحر-سادسآ:

  التدفق النقدي الحر والتحقق من الكفاءة االئتمانية 1 -
يهتم الماللون الماليون والمقرضون بالوض  المالا 

االئتمانية للشركة ومءتوى للشركات ، وبالتاديد الكوا ة 

الءيولة بشكل تكاملا من ذالل عدة مؤشرات مالية ، ومن 

إحدى المؤشرات  ات الصلة ؛ مؤشر التدنا النقدي الار 

وال ي يوضح مدى قدرة الشركة علا الونا  بوائدة القرض 

وأقءاا القرض ، كما أن التدنا النقدي الار كمؤشر حيوي 

ية والتا تونر القدرة وأكثر كوا ة من مقاييس الربا

التوضياية أو التوءيرية بمءتوى الءيولة النقدية لمواجهة 

  المخاار، وه ا ما تم تثكديه من ذالل المعيار الدولا .

بثن تقييم الءيولة المالية والكوا ة االئتمانية من ذالل 

التدنا النقدي أكثر جدوى من مؤشرات الرباية نا المخاار 

 ,Noor, et.al ). الطويل وااللتزامات علا المدى

2012:237)  

  التدفق النقدي الحر وتسعيراألسهم2-

سهمها، أحد المناهج المءتخدمة ألقراض تقييم وتءعير 

منهج تقييم الشركة بالتدنا النقدي الار، حيث يعرف ه ا 

النمو ب أنه الطريقة التا يتم تقييم الشركة وسعرها من ذالل 

القيمة الاالية للتدنقات النقدية الارة المتوقعة بعد ذصمها 

لمتوس  المرجح لتكلوة رأس المال / تكلوة التمويل 

(Brigham & Ehrhardt,2014:49). 

 دفق النقدي الحر وسياسية توزيعات األرباح :الت -3
يعتبرأتاا  القرار بشثن توزيعات األرباق من أحد أهم 

القرارات التا تتخ ها الشركات وأداراتهاكون أن أستقرار 

توزيعات األرباق التا تؤيرمءتقبآل علا سعرسهمها، 

وبالتالا نثن المدرا  يباثون عن العوامل التا تؤير علا 

عاتهم، ومن إحدى تلو العوامل هو عامل التدنا سياسية توزي

النقدي الار، ا  أن العالقة بين التدنقات النقدية الارة 

وتوزيعات االرباق ها عكءية ويعود الءب  حينما تتونر 

الءيولة المالية نإن األدارة تتوجه ناو النمو و استغالل 

الورص األستثمارية إلا جان  سداد ما هو مءتاا عليها من 

األرباق النقدية تبقا آذر  ديون وبالتالا نإن توزيعات ال

الخيارات بالنءبة ألدارة 

 (. (parsian&koloushi,2014:67الشركة

 التدفق النقدي الحروقيمة الشركة-4

يعرف التدنا النقدي الار بثنه التدنقات النقدية المتاحة 

للتوزي  علا مءتثمري الشركة )المءاهمين والدائنين( 

تكون الشركة قد دنعت جمي  النوقات و استوادت من أن  ؛بعد 

االستثمارات المطلوبة  نا العمليات لدعم النمو،هناك عالقة 

أساسية بين التدنا النقدي الارو الهيكل التمويل من حيث 

قيمة الشركة ا  ان مقياس التدنا النقدي الاروالهيكل 

التمويلا كالهما مجتمعين يؤيرون بشكل أساسا نا حءاب 

، نكلما أرتوعت قيمة  =VF ( WACC/FCFيمة الشركة)ق

التدنا النقدي الار وانخوبت تكلوة التمويل ادى  لو الا 

زيادة قيمة الشركة، وعلا مدرا  الشركات أن ينظروا بعناية 

إلا واق  التدنا النقدي الار عند اذتيارالهيكل التمويلا 

األمثل من حيث قدرة الشركة علا تمويل مشاريعهم 

ءتقبلية من االقتراض و المخاار والتكالا المترتبة عنها، الم

ومن حيث الءيولة المتاحة لءداد األموال المقترضة والووائد 

 (.(Brigham & Ehrhardt,2017:107 مءتقبآل 

 التدفق النقدي الحروصراع الوكالة-5
هناك الكثير من القبايا التا تتعلا بصراع الوكالة ومن 

ى التدنا النقدي الار، ا  ان أهم ه ا القبايا مءتو

وجودتدنا نقدي حر بمءتوى مرتو  يعُد أحد مءببات زيادة 

بين مدرا  الشركة ومءا هميها من حيث  تبارب المصالح 

  تطلعاتهم وتوجهاتهم نا استغالل  لو النقدي اإلضانا،

نتطلعات المدرا  متمثلة نا االستوادة من تلو التدنقات 

هم، أما المءاهمون نإنهم لتعظيم تعويباتهم وحوانز

يتطلعون إلا التوس  نا االستثمارات و لو بغرض تعظيم 

 (.36:2011أسعار أسهمها نا المءتقبل )قشطة،

  سابعآ: أنواع التدفق النقدي الحر
من ذالل عرض المواهيم وأهمية التدنا النقدي الار 

  -نتوصل الا وجود نوعين من التدنا النقدي الار وهما:

 Free Cash :النقدي الحر المتاح للشركةالتدفق 1- 

Flow for Firm(FCF)  
هوصانا التدنقات النقدية من العمليات التشغيلية بعد دن  

كانة النوقات الالزمة ألدارة الشركة وتشغيلها والمتاق 

للتوزي  علا المءاهمين،ولءداد الديون والتوس  االستثماري 

نه مجموع (. ويعرف أيبل بث360:2007)سالم وذشارمة،

التدنقات النقدية المتاحة لكل مءتثمري المنشثة،ويشمل  لو 

حملة األسهم وحملة الءندات، وحملة األسهم الموبلون بعد 

أن تعمل المنشثة علا شرا  وبي  المنتجات وتونيرالخدمات 

ودن  مصارير التشغيل النقدية،وتقوم بثستثمارات قصيرة 

 .   (Comisk&Mulford ,2005:59واويلة األجل )

ويمكن حءابه علا الناو 

 (2020:222Sons&Willly)التالا:

1......"Free Cash Flow for Firm = CFO 

+Int(1-tax rate) –FCInv" 

 أ  أن:

: rate tax معدل البريبة 

: FCInv ستثماريةالنوقات األ 

  :CFO تدنا نقدي تشغيلا 

  Int: معدل الوائدة 

 Free Cash :للملكيةالتدفق النقدي الحر المتاح  -2

Flow for Equity ( FCFE )   

وهوالتدنا النقدي الصانا من جرا  العمليات التشغيلية 

الممكن توزيعه علا المءاهمين،وللتوس  االستثماري بعد 

تءديد كل النوقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل 

الالزمةللماانظة علا القدرة األنتاجية الاالية للمنشثة، 

)بعيو  ويشمل  لو تءديد الديون ونوائدهاالمءتاقة

 .(39:2020وأذرون،

 (Aluko,2009:39)-ويمكن حءابه علا الناواالتا:
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Free Cash Flow for Equity (FCFE) = 

FCFF – Int (1-tax rate) + Net 

borrowing…..2 

 -أ  أن:

: FCFEالتدنا النقدي الارالمتاق للملكا 

Int: معدل الوائدة 

  : tax rate نءبةالبريبة 

Net borrowing: صانا األقتراض 

 & Priest) :ثامنآ: أستخدامات التدفق النقدي الحر

McClell,2011:20) 

 تاتاب المنشثت التدنا النقدي الار لالستخدامات التالية :

  تءديد الوائدة المترتبة عن القروض والءندات. .1

 تءديد القروض المءتاقة.  .2

 المءاهمين. تءديد توزيعات أرباق .3

 أعادة شرا  األسهم. .4

"شرا  أستثمارات قصيرة األجل لغرض المتاجرة  .5

 )أصول قير تشغيلية(".

 المتغير المعتمد : القيمة السوقية -ب

 أوال: مفهوم القيمة وتعريف القيمة السوقية للمنشأة 
يشير مفهوم القيم  فا اللغ  إلى الثمن أو البعر الذي يُقيم اه  

الشا، نيث يرتاط امقدار العوايد والمنافع المتوقع النصول 

الءوقية للمنشثة عليها من الشال موضوع التقييم، وتعتار القيم  

بمثابة الترجمة المالية ألدا  المنشثة، حيث ان قيمة المنشثة 

واس  كونه يتثير سلبا  بعد استراتيجا  الءوقية تعتبر موهوم  ا

أو إيجابا بجمي  المؤيرات والعوامل الداذلية أو الخارجية، 

 (.84:2019المالية وقير المالية للمنشثة)الءيد رزق، 

تءعا منشات األعمال إلا البقا  واالستمرار والنمو،  

لتاقيا  لو نإنها تقوم بوض  األهداف الطموحة والعوامل  و 

عدها علا تاقيا تلو االهداف، واهم هدف هو التا تءا

تعظيم قيمتها الءوقية بمعنا آذر تعظيم سعر الءهم نا سوق 

( ل لو تعتبر القيمة gitman:2009:32األوراق المالية )

الءوقية من المؤشرات األساسية والمعايير المهمة التا يمكن 

وتعرف علا أنها  استخدامها للتعبير عن قيمة الشركة، 

ومعيار لألدا  من وجهة نظر المالكين باإلضانة إلا  مقياس

أن قيمة الشركة يمكن أن تتادد من ذالل أسعار أسهمها نا 

الءوق، نبال عن أن المءتثمر نا الءوق المالا ينظر إلا 

ه ا القيمة علا أنها مؤشر نجاق أو نشل الشركة )مشكور 

 (.380:2019وصادق، 

يمة األكثر اهمية وعرف مرعا القيمة الءوقية بثنهاالق

ومعرنه بين أنواع القيم األذرى وتتثير بالظروف االقتصادية 

للءوق، ويمكن للمءتثمر معرنة القيمة الءوقية للمنشثة من 

أول إنترنيت وأعادا ليس هناك عالقة  ذالل الجرائد اليومية 

القيم  البوقي  والقيم  الدفتري  وأن كانت هناك  مباشرة بين

د عالق  اينهما فقد تكون شاذة درابات أثاتت و و
 ( .43:2019)شقير،

 -ثانيآ:أنواع القيمة :

 قيمة التصوية وقيمة المنشثة المءتمرة -1

يشير موهوم قيمة التصوية الا األموال الصانية التا  

يمكن أن تاققها الشركة عند إنها  أعمالها و بي  

موجوداتها ،قد تكون ه ا التصوية بشكل نظاما أو بشكل 

 (.Hitchner,2003:6) إجباري

ه ا يعنا أنها قيمة أسهم الشركة عند قيامها ببي   

الموجودات ودن  جمي  التزاماتها وتءاوي القيمة الءوقية 

لموجوداتها مطروحا منها الديون التا عليها والناتج سوف 

يقءم علا عددأسهم الشركة 

(Megginson&Smart,2008:225.) 

  القيمة األسمية -2

التا تدون علا وييقة الءهم، وتادد ه ا وها القيمة 

القيمة من قبل الشركة وتكون نا العادة مقدارآ أسميل وال 

تعكس القيمة الاقيقية لاصة الءهم،ان القيمة األسمية تعنا 

سعر شرا  الءهم نا وقت انشا   الشركة، وها القيمة 

التا تتادد ونقل للقوانين الخاصة والعامة لكل شركة و 

مة األسمية من أجل تاديد نءبة الربح الموزع تءتخدم القي

قد يكون إصدار  علا المءاهمين من حملة األسهم العادية

األسهم العادية بقيمة أسميه صغيرة يرج  إلا الرقبة نا 

تونير قدر معقول من الءيولة لتلو األسهم باعتبار أن  لو 

من شثنه أن يج ب جمهور اكبر من المءتثمرين من  وي 

  (.43:2019مادودة )المياق،الدذول ال

 القيمة الءوقية:  -3 

وها القيمة التا يمكن من ذاللها تاديد قيمة المنشثة 

 ويتم حءابها عن اريا حاصل ضرب عدد 

بءعرها الءنوي نا الءوق المالية و تتثير ه ا    األسهم 

القيمة بظروف الءوق المالية واالقتصادية 

 (.6:2000)العامري:

 الاقيقية أوالقيمة العادلةالقيمة  -4 

تعرف القيمة الاقيقية أو القيمة العادلة علا أنها  الءعر  

الاقيقا للموجودات والمطلوبات ال ي يتم به عقد الصوقات 

المالية بين المتعاملين  نا الءوق من أصااب الخبرة، أن 

الهدف من قياس القيمة العادلة هو تاديد سعر التبادل 

ف يجعل من الصوقات صوقات حقيقية وه ا سو الاقيقا و 

ويمكن للمتعاملين نا الءوق الويوق بها ) 

Landsman,2006:2.) 

 القيمة الدنترية  -5

ها القيم المااسبية لألصل نا دناتر الشركة و تمثل 

تكلوة شرا  ه ا االصل مطروحا منه االنديارات المتراكمة 

ك وقد تصل القيمة الدنترية لألصل إلا الصور نا حال هنا

انديار كامل ولكن ال تزال له قيمة اقتصادية النه ما زال 

منتجل،تءاوي القيمة الدنترية للشركة إجمالا الموجودات 

مطروحا منها المطلوبات و تتبمن حقوق المءاهمين و 

حءابات رأس المال، عالوة اإلصدار ،االحتيااات 

   (.33:2018واألرباق الماتجزة)المغربا،

  السوقية للشركات : ثالثآ: أهمية القيمة

ان قيمة المنشثة الءوقية ها  تصور المءتثمرين تجاا 

المنشثة  وال ي يرتب  قالبا بثسعار األسهم .وأن الهدف 

 الرئيءا لكل منشثا هو تعظيم يروتها وقيمتها .

تنعكس  ويعد تعظيم قيمة المنشثة أمرا مهما للغاية لها ,  

سهم الثابتة والمتزايدة القيمة الءوقية  للمنشثة نا أسعار األ

نإن ارتواع سعر الءهم يجعل المنشثة  ات  قيمة عالية ويؤير 

علا يقة الءوق اتجاا أدائها الاالا و توقعاتها المءتقبلية 

ل لو تعد قيمة المنشثة أمرا مهمة للغاية نا معامالت 

 (putu and et.al,2014:35االستثمار)



  2202,انيكانون الث                                                 (              1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

239 

مة السوقية رابعآ:المقاييس المستخدمة في تقديرالقي

 (Ghazali & Guci,2019:36للمنشأت )

هناك مجموعة من المقاييس التا يتم استخدامها نا قياس 

 -القيمة الءوقية لشركة و أهمها:

  المقاييس المااسبية -1

 المقاييس االقتصادية-2 

 المقاييس المءتندة إلا الءوق  -3 

 

تحليل المؤشرات المتعلقة : المبحث الثالث

 البحثبمتغيرات 

سوف نتناول نا ه ا المباث تاليل  نتائج متغيرات 

( والتا تشمل التدنا النقدي 2019-2004الباث وللمدة )

مصارير  -البريبة( ا االاوا  واالنديار-1)الار )

والمتغير التاب  القيمة الءوقية )سعر االقالق  رأسمالية( [

 مبروب بعدد االسهم(  .

وآل:الجانب الماليا

 ( تحليل مؤشر التدفق النقدي الحر1جدول )
السنوات 

 /الشركات

 شركة المنصور

 الدوائية

 شركة بغداد

 للمشروبات الغازية

 شركة بغداد

للمفروشات 

 والسجاد

 شركة أنتاج

 االلبسة الجاهزة

شركة الوطنية 

للصناعات 

الكيمياوية 

 والبالستيكية

شركة بغداد 

 لصناعة

 التغليفمواد 

 المتوسط

2004 53576883 -4282916218 253649057.5 -215863 2358933638 -17006461 -272329827.3 

2005 -237244946.4 4.578512582 24961909 -376229 -32427649362 3758278 -5439425058 

2006 23090977.51 -68562921036 96521430.76 -404616674 -725690485 -132065988 -1617613629 

2007 302012172.2 -1402675117 165188141 -577098890 -929027690 255777770 -364303935.6 

2008 189747442.1 16930851582 299591499 -366959343.4 -2226782168 -11358538 2469181746 

2009 207987064.3 -2295194684 -1926758239 -350617478.4 3755792317 -22192168 -105163864.7 

2010 69309956.62 1.361615268 2302134482 -618236710.2 -1142225297 -145010570 77661977.13 

2011 125301910.9 5.343666945 292134710.5 -291018158.4 -1660107777 -891914 -255763537.1 

2012 373703771 2.222610456 186702740.3 -18525029.02 -1942150265 -87002657 -247878572.9 

2013 205523654.1 3.3451819 182060787.7 -980584847 -1034079232 -181011360 -301348499 

2014 470567776.4 2.125066313 181256451.8 -1805039635 -2332747411 -113651147 -599935660.4 

2015 455027653.5 -993222605.8 -1.960504001 -99896709 -2331062998 -159131410 -521381011.9 

2016 58242814 9.676981988 1.993140835 8626827.8 -706578928 -115253022.5 -125827049.5 

2017 -73150302.61 8.979459591 2.774013279 -75993839.87 -323672214 -14745173.22 -81260252.99 

2018 -2079255792 6.595434594 -2.517133444 144218921.8 322160845 -12324701 -270866787 

2019 -1735471630 7.361440778 -2487411225 1740107274 2810778387 -35776361 48704408.73 

 1100471847- 49242838.92- 2408381790- 231014148.9- 26873015.88- 3787879877- 99439412.21- المتوسط

الباحث بأالعتماد عالتقاريرالمنشورة في سوق العراق لالوراق المالية وهيئة االوراق المالية    للشركات عينة المصدر: أعداد 

 البحث
 

( ان المتوس  العام للتدنا النقدي 1يوضح الجدول رقم )

( قد بلغ 2019_2004الار للشركات عينة الباث وللمدة )

نا قيم التدنا  باينيتبح أن هناك ت( ، و-1100471847)

النقدي الار لدى الشركات عينة الباث ذالل سنوات 

 2004(نا عام -272329827.3نقد تدرب من ) الدراسة،

ومر التدنا النقدي  2019(  نا عام -1100471847الا)

الار بمراحل صعود وهبوا ذالل ه ا الوترة باء  

أستثمارات تلو الشركات ونالحظ أن جمي  متوسطات 

الشركات لقيم التدنا النقدي الار كانت سالبة ، وه ا يعنا 

ويجدربال كر أن التدنا النقدي انها ال تمتلو نائض نقدي ،

الارالءال  اليعنا اشارة سيئة للشركات )أ  كان قيرمءتمر 

بكونه سال  ايلة الءنوات ( نهويشير الا دذول الشركات 

بثستثمارات كبيرة ،وا ا حققت ه ا االستثمارات عائد مرتو  

نتكون أستراتيجية الشركة المتبعة ها القدرة علا الدن  علا 

 ل .المدى الطوي

 

 ( القيمة السوقية2جدول )

 المتوسط

 شركة بغداد

لصناعة مواد 

 التغليف

 شركة الوطنية

 للصناعات الكيمياوية

 والبالستيكية

شركة أنتاج 

 االلبسة الجاهزة

شركة بغداد 

للمفروشات 

 والسجاد

 شركة بغداد

 للمشروبات الغازية

شركة المنصور 

 الدوائية

 السنوات/

 الشركات

771534334.1 229564697.6 584069217.5 35477622 229564697.6 3550529770 216815708 2004 

4418103523 179962536 813391391.1 20261464.8 1138422120 24139767920 216815708 2005 

1068743390 120948322.1 383875857 352632 87726241.2 5779461430 40095859.5 2006 

387546204.8 58940160.5 364941595.6 9842036.4 29973568.3 1834639304 26940563.75 2007 

1776195710 38761882.75 538837463.5 99891662.9 53917965.5 9809357435 116407852 2008 

1605620416 29646878.4 474488669.2 70937302.8 52919961.9 8634375016 371354666.8 2009 

247804183.4 153440089.2 202565825 273981766 295045243.2 2.850800593 561792174.2 2010 

2099508370 330177192.3 2785355399 6484529606 405212795 7.475183039 2591775217 2011 

3036386049 891841330.8 5433806008 1.0636E+10 209040219.6 4.414109367 1047767482 2012 

610608016.1 638561667.7 1172058318 91068240 128294021.3 6.072244678 1633665844 2013 
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المصدر: أعداد الباحث بأالعتماد عالتقاريرالمنشورة في سوق العراق لالوراق المالية وهيئة االوراق المالية  للشركات عينة 

 البحث   
 

( يتبح ان المتوس  العام للقيمة 2من ذالل الجدول )

( قد بلغ 2019-2004الءوقا للشركات  عينه الباث للمدة )

(، ونالحظ ان شركة بغداد للمشروبات  1346928019)

الغازية قد حققت اعلا متوس  للقيمة الءوقية حيث بلغ 

( بين الشركات عينة الباث ، ويشير  لو 3359258182)

دد أسهمها و أن الوض  االستثماري للشركة نا الا أرتواع ع

حالة جيدة وبثمكانها النمو والتوس  نا حجمها الءوقا من 

اما الشركات التا ذالل الدذول نا أستثمارات جديدة، 

حققت متوس  للقيمة الءوقية اعلا من المتوس  العام كانت 

شركة الوانية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية بمتوس  

( وه ا يشير الا ان الشركة نا وض  1975792302قدرا )

جيد ويمكنها ان تكء  مءتثمرين اكثر كونها  ات قيمة 

 سوقية عالية نه ا يكءبها الءمعة الاءنة بالءوق المالا.

بينما حققت شركة بغداد ألنتاب مواد التغلير ادنا 

( ، 263557802.7متوس  لنءبة القيمة الءوقية  ا  بلغت )

التا حققت متوس  نءبة القيمة الءوقية اقل من اما الشركات 

المتوس  العام كانت  كل من )شركة بغداد للموروشات 

والءجاد، شركة المنصور الدوائية، شركة أنتاب األلبءة 

 317480667.6الجاهزة  ( ا  بلغ المتوس  له ا الشركات )

( علا التوالا ، وه ا 1334960351، 830518807.9، 

ر ه ا الشركات نا الءوق المالا يشير الا ضعر موق

 وعليها العمل علا الرن  من قيمتها الءوقية .

 الجانب االحصائيثانيآ: 

 تمهيد:

يتمثل ه ا الجان  نا اذتبار نرضيات التثيير بين    

متغيرات الباث ولكل شركة عينة الباث علا انوراد لمعرنة 

 Freeالتدنا النقدي الار )تثيير مؤشر المتغير المءتقل 

Cash Flow )  القيمة الءوقية نا مؤشر المتغير التاب

(Market Value)  وهو ما تبمنته نرضية الباث وبما

يتناس  م  مؤشر المتغير المءتقل، ا  سيتم اذتبارها من 

ذالل استخدام معامل االنادار البءي  ، من ذالل البرنامج 

 .(Minitab 17)االحصائا 

 المنصور الدوائية  -1  

وجد تاثير ذات داللة إحصائية للتدفق النقدي )ال ي -أ

 الحر في القيمة السوقية(

( سيتم اعتماد القيمة الءوقية 3من الجدول)       

(Market Value كمتغير تاب ، والتدنا النقدي )

لشركة المنصور  ( كمتغيرمءتقلFree cash flowالار)

( Minitab 17الدوائية, وباستعمال البرنامج االحصائا  )

 صلنا علا النتائج التالية:ح
 

 القيمة السوقية لشركة المنصور الدوائية تحليل التأثير لمؤشر التدفق النقدي الحر في (3جدول )

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية 

يتبح بعدم وجود اي تايير للتدنا  من نتائج التاليل

النقدي الار نا القيمة الءوقية )قبول الورضية الورعية 

𝛽األولا( , من ذالل المؤشرات: قيمة ) = −0.085 )

وه ا يعنا ان زيادة وحدة واحدة من التدنا النقدي الار 

(, وه ا 0.085يؤدي الا انخواض نا القيمة الءوقية بمقدار)

( وها القيمة المءتخرجة لالذتبار F = 0.10ما اكدته قيمة )

 – Pالتا تشير عدم معنويتها من ذالل القيمة االحتمالية )

Value = 0.761 وها اكبر من المءتوى المعنوي )

𝑅2المعتمد كما ان معامل التاديد كان ضعيوا جدا ) =
 من البيانات كانت قير موضاة.  %99( اي ان0.0068

Y = 808482740 - 0.085 X1…….(1) 

 شركة االلبسة الجاهزة -    2

)ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية للتدفق النقدي الحر  

 في القيمة السوقية(
( سيتم اعتماد القيمة الءوقية 4من الجدول )       

(Market Value  كمتغير تاب ، والتدنا النقدي )

لشركة االلبءة  ( كمتغيرمءتقلFree cash flowالار)

( Minitab 17ال البرنامج االحصائا  )الجاهزة,وباستعم

 حصلنا علا النتائج التالية:

 
 

583632407.9 151847372.8 1276180263 563612643 163879830 1.902542498 1346274337 2014 

718486262.7 249153633.7 1639930633 747649361 255471346.8 3.594149088 1418712598 2015 

567101477.5 886918277.5 1376169597 645958381 268701528.1 4.23263844 224861077.2 2016 

509895696.1 164198194.6 678253199.6 353889007 741703683.6 3.160060149 1121330089 2017 

1175534225 5743411.7 5123430381 589028499 579388642.1 3.242523121 755614415.4 2018 

1938012083 87219196.02 8765323012 737024138 440428816.8 2.126679818 1598077335 2019 

 المتوسط 830518807.9 3359258182 317480667.6 1334960351 1975792302 263557802.7 1346928019
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 القيمة السوقية لشركة األلبسة الجاهزة تحليل التأثير لمؤشر التدفق النقدي الحرفي(4جدول )

 
 من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةالمصدر: 

 

من نتائج التاليل يتبح عدم وجود اي تايير للتدنا      

النقدي الار علا القيمة الءوقية, من ذالل المؤشرات: قيمة 

(𝛽 = ( وها القيمة F = 0.11(, اما قيمة ) 0.36

المءتخرجة لالذتبار التا تشير عدم معنويتها من ذالل 

( كما ان معامل P – Value = 0.745القيمة االحتمالية )

𝑅2التاديد كان ) = من البيانات   % 99( اي ان 0.0078

 كانت قير موضاة.

y = 1418834421 + 0.36 X1 …… (2) 

 

 الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية -3

)ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية للتدفق النقدي الحر  

 في القيمة السوقية(
 Market( سيتم اعتماد القيمة الءوقية )5الجدول )من    

Value(كمتغير تاب ، والتدنا النقدي الار )Free cash 

flowالوانية للصناعات الكيمياوية  لشركة ( كمتغير مءتقل

 Minitabوالبالستيكية, وباستعمال البرنامج االحصائا)

 ( حصلنا علا النتائج التالية:17

 الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية(5جدول )

 
 من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةالمصدر: 

 

اشارت النتائج الا وجود تايير ضعير للتدنا النقدي 

ذالل المؤشرات: قيمة  الارعلا القيمة الءوقية, من

(𝛽 = ( وها القيمة F = 0.45(, اما قيمة ) 0.0521

المءتخرجة لالذتبار التا تشير الا ضعوها وعدم معنويتها 

( كما ان P – Value = 0.512من ذالل القيمة االحتمالية )

𝑅2معامل التاديد كان ) = من   % 97( اي ان 0.0313

 البيانات كانت قير موضاة.

y = 2101249478 + 0.0521 X1… (3) 

 شركة بغداد للمشروبات الغازية -4

)ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية للتدفق النقدي الحر  

 في القيمة السوقية(

 Market( سيتم اعتماد القيمة الءوقية )6من الجدول ) 

Value كمتغير تاب ، والتدنا النقدي الار )Free cash 

flowللمشروبات الغازية, لشركة بغداد  ( كمتغير مءتقل

( حصلنا Minitab 17وباستعمال البرنامج االحصائا )

 علا النتائج التالية:

 

 القيمة السوقية لشركة بغداد للمشروبات الغازية تحليل التأثير لمؤشر التدفق النقدي الحر في (6جدول )

 نتائج الحاسبة االلكترونيةمن اعداد الباحث باالعتماد على المصدر: 

اشارت النتائج الا وجود تايير ضعير للتدنا النقدي 

الارعلا القيمة الءوقية, من ذالل المؤشرات: قيمة 

(𝛽 = ( وها القيمة F = 1.05(, اما قيمة )  0.109

المءتخرجة لالذتبار التا تشير الا ضعوها وعدم معنويتها 

( وها P – Value = 0.323لقيمة االحتمالية )من ذالل ا

𝑅2عالية جدا كما ان معامل التاديد كان ) = ( اي 0.0697

 من البيانات كانت قير موضاة.  % 93ان 

y = 26616306705 + 0.109 X1 …….. (4) 

 شركة بغداد للمفروشات والسجاد -5

)ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية للتدفق النقدي الحر  

 في القيمة السوقية(

 Market( سيتم اعتماد القيمة الءوقية )7من الجدول ) 

Value(        كمتغير تاب ، والتدنا النقدي الار )Free 

cash flowلشركة بغداد للمشروبات  ( كمتغير مءتقل

( Minitab 17ا )الغازية, وباستعمال البرنامج االحصائ

 حصلنا علا النتائج التالية:
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 القيمة السوقية لشركة بغداد للمفروشات والسجاد تحليل التأثير لمؤشر التدفق النقدي الحر في(7جدول )

 
 من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةالمصدر: 

اشارت النتائج الا وجود تايير ضعير للتدنا النقدي علا 

𝛽القيمة الءوقية, من ذالل المؤشرات: قيمة ) =
( وها القيمة F =  0.14(, اما قيمة )   0.00244

المءتخرجة لالذتبار التا تشير الا ضعوها وعدم معنويتها 

( وها P – Value = 0.712من ذالل القيمة االحتمالية )

𝑅2عالية جدا كما ان معامل التاديد كان ) = ( اي ان 0.01

 من البيانات كانت قير موضاة.  % 99

y = 317105005 + 0.00244 X1…….(5) 

 شركة بغداد لصناعة التغليف -6

)ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية للتدفق النقدي الحر  

 في القيمة السوقية(
 Marketاعتماد القيمة الءوقية )( سيتم 8من الجدول ) 

Value(كمتغير تاب ، والتدنا النقدي الار )Free cash 

flowلشركة بغداد للمشروبات الغازية,  ( كمتغير مءتقل

( حصلنا Minitab 17وباستعمال البرنامج االحصائا  )

 علا النتائج التالية:

 القيمة السوقية لشركة بغداد لصناعة التغليف لمؤشر التدفق النقدي الحر فيتحليل التأثير  (8جدول )    

 
 من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةالمصدر: 

 

اشارت النتائج الا عدم وجود تايير للتدنا النقدي علا 

𝛽القيمة الءوقية, من ذالل المؤشرات: قيمة ) =
( وها القيمة F =  2.68(, اما قيمة )    1.116 −

المءتخرجة لالذتبار التا تشير الا ضعوها وعدم معنويتها 

( كما ان P – Value = 0.124من ذالل القيمة االحتمالية )

𝑅2معامل التاديد كان ) = من   % 84( اي ان 0.1607

 البيانات كانت قير موضاة.

 (6)y = 208602342 - 1.116 X1 …..…  

 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع
 األستنتاجات

نا بيانات الشركات العراقية  من ذالل عملية الباث  تبين  -1 

المدرجة نا سوق العراق لألوراق المالية ، عدم االهتمام 

والتركيز علا موضوع التدنا النقدي الار مما جعل أمر 

وصعبل نوعا الاصول علا بيانات مؤشراته امرآ معقدآ 

ما،يباف إلا  لو ندرة الباوث والدراسات العلمية العراقية 

  .حول ه ا الموضوع

علا الرقم من التقلبات المءتمرة التا تاصل للقيمة  -2 

الءوقية للمنشثة  بءب  تثيرها الكبير نا مؤيرات الءوق ، 

تبقا ها المؤشر األكثر أهمية عند تقويم األدا  المالا 

 مركزها التنانءا بين الشركات نا الءوق. للمنشثا ومعرنة

عدم تطبيا مبدا حماية المنتج المالا اير علا عزوف  -3

الزبائن باالضانة الا توشا يقانة شرا  البباعة االجنبية 

 حتا وان كانت بءعر اعلا من المالا.

من ذالل معادالت ذ  االنادار وتثيير المتغير المءتقل  -4

 Marketان القيمة الءوقية ) علا المتغير التاب  وبما 

Value  ها المتغير التاب  نلخص تاييرالمتغير المءتقل )

( علا المتغير  Free cash flowوهو التدنا النقدي الار ) 

التاب  ) القيمة الءوقية ( , والتا تبين ان عدم التاييرللتدنا 

النقدي الار كان نا شركتا المنصورو شركة بغداد لصناعة 

 ر .مواد التغلي

 التوصيات 

بعد أكمال الباث من قبل الباحثة ومعرنتها بالمشاكل التا قد 

تعيا أجرا  دراسة مشابهه لها أو عند الباث حول نوس 

المتغيرات ،توصا الباحثه ببعض التوصيات التا قد تكون 

 حآل لبعض المشاكل العلمية المتعلقة بمتغيرات الباث :

موهوم التدنا النقدي الار زيادة االهتمام والتركيز علا  -1

من قبل الشركات ، كونه يعُد مقياس حديث لألدا  المالا 

بيانات  لديهم واداة مهمة من أدوات التقييم ونوصا ب كر 

حءابه ضمن التقارير المنشورة شثنه شثن باقا المؤشرات 

 والمقاييس .

قيام الشركات الصناعية المدرجة نا سوق العراق  -2 

بدراسات وابااث حول العوامل المؤيرة  لألوراق المالية

علا القيمة الءوقية للشركات والتركيز عليها ، ألن ه ا 

العوامل من شثنها تاديد وض  الشركة نا الءوق المالا كما 

تؤدي إلا نمو الشركة وقوة مركزها التنانءا نا الءوق 

ومن ه ا العوامل  دراسة ابيعة الشركات المنانءة لها 
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الد الءياسا وأذ ا  بعين االعتبار عند ودراسة وض  الب

  تاديد القيمة الءوقية ، كونه عامل ذارجا يؤير نيها .

من البروري الءعا إلجرا  المزيد من الدراسات حول  -3 

أير التدنا النقدي الار علا القيمة الءوقية للمنشثة نا 

مجاالت أذرى كالمصارف مثآل وإيجاد االذتالف بين أير 

و القطاعات وأيرها نا القيمة الءوقية للمنشثة المتغير نا تل

 نا قطاع الشركات عينة الدراسة .

ضرورة أعطا  الشركات الصناعية المزيد من االهتمام   -4   

بالقوائم المالية والعمل علا نشرهاللبيانات والمعلومات 

الخاصة باءاب مؤشرات المتغيرات العلمية التا تدرب 

ق  اإللكترونية إن أمكن ذاصة ضمن ه ا القوائم علا الموا

تلو القوائم المتعلقة بالتدنقات النقدية السيما التدنا النقدي 

 الار .

يمكن للباحثين عمل دراسة مشابهة للدراسة الاالية ،  -5 

االنادار الخطا البءي   ولكن بثسالي  إحصائية أذرى قير 

 االنادار المتعدد مثل استخدام أسلوب الءالسل الزمنية . و

 

 المصادر
 المصادر العربية 

 أوآل: البحوث العلمية والنشرات 
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 المستخلص
على الرغم من االهتمام المتزايد تجاه االقتصاد الدائري كنموذج عالمي جديد، ظهر بدافع ندرة الموارد وزيادة االستهالك     

والتلوث البيئي، اال ان عملية اإلفصاح عن معلوماته ضمن تقارير االستدامة ما زالت بحاجة الى البحث والدراسة. من هنا طرحت 

كان هناك تأثير للتحول الى مدخل االقتصاد الدائري على تقارير االستدامة ضمن األبعاد االقتصادي مشكلة البحث تساؤل حول ان 

التعريف بمفهوم االقتصاد الدائري وتأثيره على تقارير االستدامة، التي تعد الطريقة التي من  والبيئي واالجتماعي. هدف البحث هو

خاللها يتم اإلفصاح عن مبادئه وأنشطته في الوحدات االقتصادية التي تتبناه، وذلك بالتركيز على مؤشراته واإلفصاح عنها ضمن 

يلي لعملية اإلفصاح وتأثيرها على تقارير االستدامة، تم التوصل الى ، وباستعمال األسلوب الوصفي التحل(GRIمؤشرات )ومعايير 

عدد من االستنتاجات، أهمها التشابه واالرتباط بين االقتصاد الدائري واالستدامة، وضرورة االفصاح عن معلومات االقتصاد 

تلك التقارير، ألنها ستضيف معلومات  الدائري ضمن تقارير االستدامة، ألنها تثري معلوماته، وان ذلك سيساعد على تحسين جودة

 ضرورية تواكب التوجه الجديد في عالم األعمال. 

 

 .االقتصاد الدائري، تقارير االستدامة، مؤشرات االقتصاد الدائري، مؤشرات االستدامة: الكلمات المفتاحية 

Abstract 
Despite the growing interest in the circular economy as a new global model, which emerged out of 

scarcity of resources, increased consumption and environmental pollution, the process of disclosing 

its information within sustainability reports still needs research and study. Hence, the research 

problem raised a question about whether there was an impact of the transition to a circular economy 

on sustainability reports within the economic, environmental and social dimensions. The aim of the 

research is to define the concept of circular economy and its impact on sustainability reports, which 

is the way through which its principles and activities are disclosed in the economic units that adopt 

it, by focusing on its indicators and their disclosure within (GRI) standards and indicators, and 

using the descriptive analytical method of the disclosure process and its impact on Sustainability 

reports, a number of conclusions were reached, the most important of which is the similarity and 

connection between the circular economy and sustainability, and the need to disclose information 

about the circular economy within the sustainability reports, because it enriches its information, and 

that this will help improve the quality of these reports, because it will add necessary information 

that keeps pace with the new trend in the world Business. 

 

Keywords: Circular Economy, Sustainability Reports, Linear Economy, Circular Economy 

Indicators, Sustainability Indicators 
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 المقدمة
ومع التطور الهائل في الصناعة أصبحت الموارد نادرة ومرتفعة الكلفة، كما ، ان النمو االقتصادي طموح كل وحدة اقتصادية

التطورات التكنولوجية والمنافسة المتزايدة في بيئة األعمال أدت الى استنزاف الموارد الطبيعية واالضرار بالبيئة. وان مدى ان 

لذا تعتبر ندرة الموارد واستعمالها  سلبية هذا التأثير ال يقتصر على الكوكب والسكان الحاليين، وانما يؤثر على األجيال القادمة.

الرئيسة للقرن الحادي والعشرين، جزء من هذا التحدي مستمد من النهج الحالي في خلق القيمة االقتصادية،  الفاعل من التحديات

صنع منتج واستعماله ثم و ويتكون هذا النهج من: استخراج الموارد،LE (Liner Economy ،)يتبع االقتصاد الخطي  والذي

بعيدًا  CEيتحرك نهج  CE (Circular Economy.)باالقتصاد الدائري  التخلص من النفايات، وبالتالي، فقد ظهر النهج المعروف

يهدف الى استعمال الموارد بكفاءة عن طريق اعادة التدوير واستعمال النفايات كمورد بشكل و ،عن النفايات كحالة نهائية لالستهالك

ان التحول الى مدخل االقتصاد الدائري كنهج   يحقق التنمية، مع الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية في حلقات انتاجية.

يرتبط باالستدامة، يحتاج الى اعادة التفكير في االستراتيجيات والعمليات لجميع القطاعات، بما فيها  المحاسبة، وعلى وجه التحديد 

والبيئي واالجتماعي وفقًا  تقارير االستدامة التي تتضمن اإلبالغ عن أداء الوحدات االقتصادية ضمن األبعاد الثالث االقتصادي

 (.GRIلمبادرة االبالغ العالمية )

 

 منهجية البحث والدراسات السابقة:  لمبحث األولا

 منهجية البحث

هناك تزايد متسارع في التوجه العالمي  مشكلة البحث: -أوالا 

 CEالى االقتصاد الدائري LEللتحول من االقتصاد الخطي 

لخلق القيمة االقتصادية، االّ انه ، كونه نهجا أكثر استدامة 

توجد تحديات كثيرة تواجه هذا التحول، وقد يكون منها 

ضمن تقارير  تحديات تتعلق بالمحاسبة وخاصة االبالغ

فهناك حاجة الى معايير  ،االستدامة للوحدات االقتصادية

وأطر وارشادات الستيعاب االنتقال الى االقتصاد الدائري 

رير االستدامة، لغرض توفير واالبالغ عنه ضمن تقا

معلومات عن الواقع االقتصادي الجديد في ظل تبني 

االقتصاد الدائري. وعليه يمكن التعبير عن مشكلة البحث 

 عبر التساؤل الفكري اآلتي: 

هل للتحول الى االقتصاد الدائري تأثير على تقارير 

 االستدامة ضمن أبعادها االقتصادية والبيئية واالجتماعية؟

ان تناول موضوع االقتصاد الدائري  هدف البحث: -نيااثا

كتوجه عالمي جديد نحو االستدامة آخذ بالنمو، لما حققه من 

مزايا ومنافع لعالم األعمال وألصحاب المصلحة، كونه 

يسعى الى ايقاف هدر الموارد الطبيعية وإطالة عمرها ضمن 

الدورة التشغيلية، وبالتالي تحقيق القيمة المضافة، لذا يسعى 

ى عرض هذا الموضوع وتأثيره على تقارير البحث ال

االستدامة، التي تعد الطريقة التي من خاللها يتم اإلفصاح 

عن مبادئ وأنشطة االقتصاد الدائري في الوحدات 

 االقتصادية التي تتبناه.

في اطار التحول السريع لدعم  أهمية البحث: -ثالثاا

وارد االستدامة، والحفاظ على البيئة وترشيد استعمال الم

الطبيعية بتطبيق مفهوم االقتصاد الدائري، ومن خالل تحول 

الفكر المحاسبي في السنوات األخيرة نحو االبالغ عن 

االستدامة، تأتي أهمية البحث من أهمية تأثير االقتصاد 

الدائري كنظام اقتصادي حديث على محاسبة االستدامة، من 

 خالل مؤشرات تقارير االستدامة.

 يستند البحث على فرضية مفادها: البحث:فرضية  -رابعاا

)إن التحول الى االقتصاد الدائري يحسن جودة  تقارير 

االستدامة من خالل معاييرها ومؤشراتها، حسب مبادرة 

 ((.GRIاالبالغ العالمية )

اعتمد البحث المنهج االستنباطي أسلوب البحث:  -خامًسا

من الكتب التحليلي، باالعتماد على األدبيات المحاسبية  

والبحوث المنشورة في مجال االقتصاد الدائري وتقارير 

 االستدامة. 

 الدراسات السابقة 

 Raphaëlle Stewart | Monia: 2011دراسة    -1

Niero   - الدنمارك 

Circular economy in corporate sustainability 

strategies: A review of corporate 

sustainability reports in the fast‐moving 

consumer goods sector 

االقتصاد الدائري في استراتيجيات استدامة الشركات: 

مراجعة لتقارير استدامة الشركات في قطاع السلع 

 االستهالكية سريعة الحركة

هدفت هذه الدراسة االستكشافية، إلى المساهمة في سد    

سة الفجوة الموجودة للربط بين البحث األكاديمي وممار

، من خالل التحقيق CEاألعمال في مجال االقتصاد الدائري 

على استدامة شركات السلع  CEفي كيفية تأثير مفهوم 

الخاصة بها  CSاالستهالكية كما في تقارير االستدامة 

 لتحديد:

( العالقة  بين 2( استيعابها لمفهوم االقتصاد الدائري  )1)

لممارسات ( عرض ا3االقتصاد الدائري واالستدامة  )

 .المتعلقة باالقتصاد الدائري التي تقوم بها هذه الشركات

شركة تنتمي الى قطاع السلع  46وتضمنت عينة الدراسة 

االستهالكية سريعة الحركة )السلع المنزلية والمنسوجات 

واالغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومواد التغليف( 

 Corporateنات في أوربا وشمال أمريكا باستعمال قاعدة بيا

Register Database  لتقارير االستدامة. وكانت أدوات
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جمع وتحليل البيانات هي المراجعة المنهجية وتحليل 

 المحتوى لتقارير االستدامة لعينة البحث.

وأهم استنتاجات ان معظم األنشطة المبلغ عنها موجهة نحو 

المنتج الرئيس والتعبئة والتغليف، والتركيز على 

استراتيجيات االدارة الى نهاية حياة المنتج، وبدرجة أقل نحو 

تصميم المنتج الدائري واستراتيجيات نموذج األعمال، وكان 

في  هناك ضعف في األنشطة المتعلقة بمشاركة المستهلك

انشطة االقتصاد الدائري، وأن االرتباط بين االقتصاد 

الدائري واالستدامة ال يزال ضمنيًا إلى حد كبير، من الناحية 

المفاهيمية والعملية، بسبب االستخدام المحدود لمؤشرات 

األداء أو تقييمات االستدامة الكمية. وأهم توصية للدراسة هي 

ل من خالل استكشاف انه يجب أن يوسع التحليل في المستقب

فترات وقطاعات أخرى الختبار الداللة اإلحصائية 

لالختالفات بين القطاعات الفرعية والمناطق، فضاًل عن 

التركيز على تحقيقات متعمقة حول مناهج الشركات تجاه 

 االقتصاد الدائري بناًء على المقابالت والدراسات الميدانية. 

 Raphael Antoniou :  2017       رسالة ماجستير   -2

 اليونان -  

School of economics, business administration 

& legal studies  

Critical perspectives on corporate social 

responsibility reporting: A study on 

workplace diversity and circular economy 

disclosures 

لية االجتماعية وجهات نظر نقدية حول تقارير المسؤو

للشركات: دراسة حول التنوع في مكان العمل اإلفصاحات 

 عن االقتصاد الدائري

الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف قضيتين هما، تعزيز    

وتعزيز سياسات االقتصاد الدائري.  التنوع في مكان العمل

ركزت هذه الدراسة على تقييم إلى أي مدى تقوم الشركات 

بتضمين المعلومات ذات الصلة بالتنوع واإلعاقة في مكان 

العمل، واالقتصاد الدائري في تقارير المسؤولية االجتماعية 

للشركات، وكذلك فحص أدائهم في القضايا ذات الصلة. 

شركة عاملة في المملكة المتحدة  275ة وشملت عينة الدراس

وايرلندا الشمالية وبأحجام مختلفة )شركات متعددة الجنسيات 

شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة(، من قطاعات االقتصاد و

الثالثة )األولية أو الصناعية أو الثانوية ،والتعليم العالي أو 

الطريقة المعتمدة فهي تحليل محتوى تقارير  الخدمة(، أما

لمسؤولية االجتماعية لبعض المؤشرات ذات الصلة بإطار ا

 المبادئ التوجيهية لمبادرة اإلبالغ العالمية. 

وخلُصت الدراسة إلى أنه لْم يقم الكثير من الشركات    

بتغطية فحص مسائل أداء الشركات في االقتصاد الدائري 

والتنوع واإلعاقة في الكشف عن قضايا مكان العمل في 

سؤولية االجتماعية للشركات. وان هناك مساحة تقارير الم

أوال، تقديم بعض  :كبيرة للتحسين. وأهم التوصيات المقترحة

الحوافز للشركات حتى يتسنى لتلك الشركات دمج االقتصاد 

الدائري والتنوع واإلعاقة في مؤشرات تقارير المسؤولية 

ووضع السياسات ذات الصلة. ثانيا،  يمكن للجمعيات أن 

دوًرا حيويًا في هذا التطور أو الشركات الكبرى يمكن تلعب 

أن تساعد األصغر من خالل تقديم الدراية الفنية التي تزداد 

وأخيًرا، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشكل  لديهم.

ً آخر لتطوير القضايا ذات الصلة من االقتصاد  عامالً رئيسا

الل الضغط من خ ،الدائري والتنوع واإلعاقة في مكان العمل

 والتشجيع نحو هذا االتجاه.

 الصين - Cheng-zhi Liu et,al  :2015دراسة  -3

A study on the Quality of Environmental 

Disclosures of China’s Circular Economy 

Listed Companie 

دراسة حول جودة اإلفصاحات البيئية لالقتصاد الدائري 

 للشركات الصينية المدرجة

الدراسة الى الكشف عن جودة اإلفصاحات البيئية  هدفت   

 عينةلالقتصاد الدائري للشركات الصينية المدرجة، وشملت 

جمع وتحليل  أداةشركة صينية مدرجة، وكانت  12الدراسة 

البيانات هي تحليل المحتوى لتقييم جودة اإلفصاحات 

ان  استنتاجاتالبيئية. وأهم ما توصلت اليه الدراسة من 

فصاحات البيئية للشركات عينة البحث تواجه جملة من اإل

المشاكل، منها نقص في معلومات القياس النقدي وان 

درجة اإلفصاحات السلبية منخفضة، وان مستوى الجودة 

 التوصياتالكلية لإلفصاحات بحاجة الى التحسين. وأهم 

التي قدمتها الدراسة، بناء نظم افصاح وتنفيذ محاسبة ادارة 

وتقوية الرقابة لالقتصاد الدائري في الشركات البيئة 

 المدرجة.  

   Wang, P., Che, F., Fan, S., & Gu, Cدراسة  -4

 الصين - 2014:

Ownership Governance, Institutional 

Pressures and Circular Economy Accounting 

Information Disclosure 

عن حوكمة الملكية والضغوط المؤسسية واإلفصاح 

 معلومات محاسبة االقتصاد الدائري

تحديد العوامل التي تؤثر على جودة  هدفت الدراسة الى   

االفصاح عن المعلومات المحاسبية لالقتصاد الدائري 

( شركة 218للمؤسسات الصينية، وعينة الدراسة كانت )

صينية مدرجة في بورصة شنغهاي وبورصة شنتشن 

ع وتحليل البيانات تقارير لألوراق المالية. وتضمنت أداة جم

المسؤولية االجتماعية للشركات عينة البحث التي تطبق 

االقتصاد الدائري من المواقع االلكترونية للبورصات 

واجراء تحليالت احصائية لمعالجة البيانات واجراء 

االختبارات كتحليل االرتباط وتحليل االنحدار. االستنتاجات 

االقتصاد  زيادة اإلبالغ عن التي توصلت اليها الدراسة تؤكد

الدائري وأن الضغط المؤسسي وحوكمة الملكية، هما 

المحددان الرئيسان لجودة معلومات اإلفصاح فيما يتعلق 
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باالقتصاد الدائري. وأكدت الدراسة أن الشركات المدرجة 

معلومات اإلفصاح عن  في الصين قد زادت من جودة

 امي وحجم األصولاالقتصاد الدائري نتيجة اإلفصاح اإللز

جودة  وهيكل رأس المال. وكلما كبرت الشركة، زادت

 معلومات اإلفصاح المتعلقة باالقتصاد الدائري، والشركات

التي تتعرض لضغط خارجي أكبر تميل إلى االفصاح عن 

حول االقتصاد الدائري،  المزيد من المعلومات المحاسبية

الدراسة لها  الشركات التي شملتها  وأن الربحية و/أو موقع

عالقة منخفضة مع جودة اإلفصاح لالقتصاد الدائري، اال انه 

كلما كانت الربحية أكبر زاد الدافع لإلفصاح الطوعي عن 

االقتصاد الدائري. وأهم توصيات الدراسة كانت تنقيح هيكل 

نسبة تركيز الملكية، وتعزيز نسبة  الحوكمة والحفاظ على

الشركات التي  وسيع نطاقتقييد حقوق الملكية للشركات، وت

 يُطلب منها بشكل إلزامي االفصاح عن المعلومات، وصيانة

هيكل رأس مال  بشكل معقول، ومراقبة صارمة لنسبة ديون 

الشركات المدرجة، وذلك لجعل الشركات المدرجة تحصل 

مع التوسع في حجم أصول  على االستدامة والسرعة

ون، والتي الشركات المدرجة والسيطرة على نسبة الدي

ستشجع الشركات المدرجة على االفصاح عن المزيد من 

 معلومات محاسبة االقتصاد الدائري.

اإلطار النظري لالقتصاد الدائري : المبحث الثاني

 وتقارير االستدامة

 The origins and أصل ومفهوم االقتصاد الدائري

historical roots of the circular economy                                    

بينما ظهر مفهوم االقتصاد الدائري خالل الخمسة عقود    

االخيرة وحظي بشعبية مؤخًرا، اال انه يُعتقد أن جذوره ال 

يمكن تتبعها في أي نقطة زمنية محددة 

(Conway&Byrne,2018:38) وان كينيث بولدينج .

جب على هو منشئ المصطلح عندما كتب "ي (1966)

االنسان ان يجد مكانه في نظام بيئي قادر على النمو المستمر 

. ان الدوافع (Boulding 1966:9)للشكل المادي" 

هي  ،األساسية الكامنة وراء ظهور مفهوم االقتصاد الدائري

ندرة الموارد وزيادة االستخراج وارتفاع أسعار الموارد 

ي وقت وف .(Gregson et al. 2015:219)وتغير المناخ 

الحق، بذلت جهود مماثلة في أماكن أخرى مع مزيد من 

  التوسع في األطر النظرية والمبادرات االستراتيجية مثل

Just in Time  واإلنتاج األخضر والخدمات اللوجستية ،

واالنتاج الرشيق، وبقدر ما تكون كل هذه األساليب جديرة 

الصناعي بالثناء، ال شك أن لها إسهاًما مهًما في العالم 

والتجاري على مستوى العالم، فكل هذه األساليب ركزت 

بشكل أساسي على التحسين واالستعمال الدقيق للموارد في 

 Take-Make-Disposeالنهج الخطي، والمعروف بـ 

 Cradle toتخلص(، والمعروف أيًضا باسم -اصنع-)خذ

Grave .)من المهد الى اللحد( 

، يعتمد Take-Make-disposeالنموذج الخطي لإلنتاج:    

بشكل كبير على كميات كبيرة من الموارد والطاقة على 

افتراض انه يمكن الوصول إليها بسهولة، وهذا أمر غير 

واقعي في عالم الموارد الشحيحة. ويُعتقد أن مفهوم االقتصاد 

الدائري قد نشأ من االقتصاد البيئي والتنمية البيئية الصناعية. 

ليب المختلفة، سيكون من الصواب بغض النظر عن االسا

القول ان ظهور مفهوم االقتصاد الدائري ليس عن طريق 

االختيار، بل نتيجة الحاجة، ونظًرا ألن نماذج األعمال 

السابقة قد ركزت بشكل أساسي على الرفاهية االقتصادية، 

فقد خلق ذلك سيناريًو مقلقًا، مما ادى الى إعادة النظر 

( المقارنة 1باالستدامة. ويوضح الشكل )والتفكير فيما يتعلق 

بين مفهومي االقتصاد الخطي والدائري  

(Conway&Byrne,2018:38-39.) 

 

 ( النموذج الدائري مقابل الخطي1شكل ) 

، Korhonen et alلقد تم وصف االقتصاد الدائري من قبل 

بأنه مفهوم فضفاض يعتمد على مجموعة من األفكار 

المستمدة من بعض المجاالت العلمية، مثل البيئة الصناعية 

والنظم االيكولوجية الصناعية، فهو اقتصاد مبني من نظم 

اإلنتاج واالستهالك المجتمعية التي تزيد من انتاج الخدمة من 

الطاقة، الطبيعة المادية وتدفق -المجتمع-الطبيعة الخطية

ودورية تدفقات المواد ومصادر الطاقة المتجددة، وتدفقات 

 2018:39) الطاقة المتتالية هي وسائل لتحقيق ذلك

(Korhonen et al.,  ، كما انGeissdoerfer et al. ،

يرون بأنه نظام متجدد يستخدم وسائل من إبطاء، وإغالق 
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فايات وتضييق حلقات المواد والطاقة لتقليل االنبعاثات والن

، تصميم وسائلومدخالت الموارد وتسرب الطاقة. وتشمل ال

طويل األمد، وإصالح، وإعادة التدوير، والصيانة، وإعادة 

 Geissdoerfer et)االستعمال، وإعادة التصنيع والتجديد 

al. 2017:759) . 

، على انه نموذج اقتصادي يهدف الى CEوتم تعريف    

نفايات واالنبعاثات وتسرب تقليل مدخالت الموارد، وكذلك ال

الطاقة، عن طريق إبطاء وإغالق وتضييق حلقات المواد 

(. :4Potting,2017؛  (Kirchherr,2017:229والطاقة  

ويُزعم أن هذا يتحقق من خالل التطبيق المفيد للمواد في 

نهاية عمرها )أي االسترداد وإعادة التدوير(، والعمر يشمل 

)أي إعادة تصنيعها، وتجديدها،  المواد والمنتجات ومكوناتها

وإصالحها، وإعادة استعمالها(. هذه األهداف والممارسات 

تمتد الى سلسلة القيمة بأكملها )أي في مصادر اإلنتاج 

 . (Zeiss. 2019:3)والتصنيع والتوزيع واالستعمال( 

ويرى الباحثان انه يمكن تعريف االقتصاد الدائري بانه    

نظام اقتصاد اصالحي متجدد يهدف الى تحقيق االستدامة 

والمحافظة على البيئة وزيادة العوائد، من خالل ترشيد 

استهالك الموارد الطبيعية وزيادة قيمتها باالحتفاظ بها 

ايات ألطول فترة ممكنة ضمن الدورة التشغيلية، وخفض النف

ألدنى حد، ويتم ذلك باتباع استراتيجيات مثل إعادة التدوير 

وإعادة االستعمال وإعادة التصنيع، بحيث تبقى الموارد في 

 حلقة مغلقة.

 Motives and دوافع وفوائد تبني االقتصاد الدائري

advantages for adopting a circular economy 

 Ieng Chu et) ثلم بالنسبة للدوافع، فان دراسات مختلفة   

al.,2012:117; DeLorenzo et al., 2019:214) 

لعدة أسباب،  CEسلطت الضوء على أن المنظمات تعمل مع 

مثل إنشاء الشرعية، وتبني سلوكيات متشابهة )على سبيل 

المثال، إذا ما قورنت بالمنافسين أو السياق العالمي(، 

فصاح لفئات وااللتزام باللوائح المؤسسية، وتوفير زيادة اال

محددة من أصحاب المصلحة. والجدير بالذكر أن هذه 

الدوافع مشابهة لما في دراسات أخرى حللت االستراتيجيات 

المتعلقة باالستدامة وممارسات إعداد التقارير للمنظمات 

 & Kozlowski et al.2015:380; Baret)الحديثة، مثل 

Helfrich,2019:8)  . 

يمكن أن يقدم فوائد قصيرة  CEوأظهرت أبحاث سابقة أن    

األجل وطويلة األجل، رغم وجود بعض القيود، على سبيل 

المثال طبيعة األنظمة االجتماعية المعقدة ذاتية التنظيم التي 

وتقييم التأثيرات البيئية الفعلية للوقود ، CEتنتمي اليها أنظمة 

الحيوي، وأنواع مختلفة من مبادرات الكفاءة البيئية التي 

(. ,.2018Korhonen et al: 41)جه الكثير من القيود توا

وتكمن إحدى نقاط القوة الرئيسة لهذا النهج، في طبيعة 

فهو مفهوم يتجاوز حدود الفرد أو ، CEاألبعاد المتعددة لـ 

منظمة أو صناعة معينة، وال يمكن أن يقتصر على المواد 

دف الخام والنفايات أو على البعد االقتصادي للمجتمع. ويه

CE  على وجه التحديد إلى تجديد رأس المال وإعادة

استعماله سواء كان ذلك ماليًا أو تصنيعيًا أو بشريًا أو 

اجتماعيًا أو طبيعيًا، وهذه العملية موجهة نحو تكوين الثروة 

 Ellen MacArthurوالرفاهية على أعلى مستوى ممكن )

Foundation,2013:.) 

ويعتقد الباحثان ان أهم الدوافع لتبني االقتصاد الدائري   

تشمل الحد من استنزاف الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة 

غير المتجددة وتدهور البيئة والقضاء على التلوث. أما أهم 

الفوائد التي من الممكن جنيها من تبني االقتصاد الدائري 

يل االستهالك فهي: تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها بتقل

والنفايات، وتعزيز االبتكارات في المنتجات التي يسهل إعادة 

تدويرها أو إعادة استعمالها، وخفض مخاطر تأمين المواد 

الخام وخفض التكاليف باستعمال مواد معاد تدويرها، 

والتوافق مع قضايا االستدامة وحماية البيئة، وبالتالي تحقيق 

 على المنافسة.   السمعة الجيدة، وزيادة القدرة

 Sustainability   مفهوم تقارير االستدامة

Reporting Concept 

بأن تقرير االستدامة هو ، Thaslim & Antonyيرى     

منصة رئيسة لتوصيل أداء االستدامة يعرض قيم المنظمة، 

ويوضح الربط بين استراتيجيتها والتزامها باقتصاد عالمي 

يساعد المنظمة لقياس وفهم مستدام. عالوة على ذلك فهو 

األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي، ثم تحديد األهداف، 

وإدارة التغيير بشكل أكثر فاعلية. ويمكن أن يعرف تقرير 

االستدامة بانه جمع معلومات االستدامة وعرضها بطريقة 

منهجية بحيث تكون سهلة المقارنة مع الماضي وقياس التقدم 

الهدف. تتكون معلومات االستدامة من فيما يتعلق بتحقيق 

المعلومات المالية وغير المالية، وتكون مترابطة في معظم 

الحاالت. وكونها مالية ذات طبيعة نقدية جيدة موحدة، في 

حين أن غير المالية ليس لها مثل هذه المعايير المعمول بها، 

ويمكن أن تكون كمية أو نوعية مما يجعل التعامل معها أكثر 

بة. لكن هذه المعلومات عظيمة األهمية بالنسبة صعو

ألصحاب المصلحة، وبالتالي يمكن أن تلعب دوًرا مهًما في 

 Thaslimتحديد هوية نجاح الوحدة االقتصادية )

&Antony,2016:25). 

ويبين الباحثان ان تقرير االستدامة يتم اعداده لقياس    

أهداف  واإلبالغ عن أداء الوحدة االقتصادية نحو تحقيق

التنمية المستدامة واإلفصاح عن تأثيراتها ضمن األبعاد 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية ألصحاب المصلحة إلعطاء 

 صورة عامة عن أداءها. 

وبالنظر لكون المعلومات المالية نقدية بطبيعتها، فإنها لن     

تكون كافية إلنشاء وتوصيل مخاوف االستدامة. وقد أدى 

اجة إلى معايير منفصلة لمعلومات االستدامة، ذلك إلى الح

للقياس واإلبالغ عن مؤشرات االستدامة. وإن  الحفاظ على 

االستدامة يكون من خالل التركيز على المؤشرات ذات 

الصلة بهدف الوحدة االقتصادية أو إستراتيجيتها 

(Thaslim,2016:25-26.) 
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 Global Reporting  (GRI)مبادرة االبالغ العالمية 

Initiative 

تقدم إرشادات لإلبالغ عن  ،هي منظمة غير ربحية     

بغض النظر عن الحجم أو القطاع أو  ،االستدامة للجميع

الموقع، بهدف المساعدة في االنتقال إلى االقتصاد العالمي 

بعد  1997المستدام. تأسست في بوسطن )امريكا( عام 

احتجاج شعبي على األضرار البيئية الناجمة عن تسرب 

. تكمن جذورها في Exxon Valdezالنفط من شركة 

قتصادات المسؤولة بيئيًا المنظمات غير الربحية كتحالف اال

CERES  ومعهدTellus  وهاتان المنظمتان مسؤولتان(

بمشاركة  GRI)بشكل أساس عن تمويل وادارة مشروع )

برنامج األمم المتحدة للبيئة(. كان الهدف هو إنشاء آلية 

المساءلة األولى لضمان التزام الوحدات االقتصادية بمبادئ 

وسيعها لتشمل القضايا السلوك البيئي المسؤول، ثم تم ت

 :Abeysekera 2013)االجتماعية واالقتصادية والحوكمة 

 . Van der Ploeg & Vanclay 2013:6)؛ 231

، هو توفير مبادئ اإلبالغ GRIالغرض من ارشادات    

والمحتوى لتوجيه إعداد تقارير االستدامة المتوازنة 

بحيث والمعقولة؛ لتمكين المقارنة بين تقارير االستدامة، 

يمكن قياس التقارير وتقييمها بالنسبة إلى تقارير االستدامة 

للكيانات األخرى المبلغة، وكذلك مع تقارير االستدامة 

الصادرة في فترات التقارير السابقة. وبالتالي، ساهم إدخال 

المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير في توحيد 

(. تهدف Leszczynska,2012:912تقارير االستدامة )

أيًضا لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة  GRIارشادات 

ألن هذا ضروري لفهم المخاوف وتظلمات أصحاب 

المصلحة التي يجب أخذها في االعتبار في االستراتيجية 

 (.GRI,2011:3والقرارات التشغيلية التي اتخذتها اإلدارة )

هناك ، كان 2000في عام  GRIقبل إدخال ارشادات     

العديد من المخاوف من تقارير االستدامة، بما في ذلك حقيقة 

أن التقارير كانت غير كاملة؛ كان هناك نقص في إمكانية 

المقارنة بين التقارير؛ وكان هناك العديد من المبادئ 

التوجيهية لإلبالغ عن االستدامة. باإلضافة إلى ذلك، تعرض 

اإلبالغ عن االستدامة التقارير تباين قطاع السوق والبلدان؛ و

 Maubane etكان غير موضوعي وغير منهجي. )

al.,2014:153 وفقًا إلرشادات .)GRI يجب أن تستند ،

تقارير االستدامة إلى مبادئ محددة. يتم تصنيف هذه المبادئ 

 على أنها إما مبادئ الجودة أو فئات المحتوى.

 Sustainability Reports جودة تقارير االستدامة  

Quality 

( GRIيتم اعتبار التقرير الذي أعد تمشيًا مع إرشادات )   

لالستدامة تقرير ذو نوعية جيدة. ومع ذلك، على الرغم من 

المبادئ التوجيهية المتاحة، وجدت البحوث السابقة العالقة 

اإليجابية بين بعض العوامل الخاصة بالكيان ونوعية 

وامل: التنظيم إفصاحات االستدامة الصادرة، من هذه الع

والضغط من المستثمرين والزبائن، وااللتزام الداخلي 

بالمسؤولية البيئية، وشهرة المحل التي تولد قيمة 

(Nazer,2018:61 وفي دراسات أخرى وجدت ان حجم .)

الشركة عاماًل مهًما في تحديد تقدم شركة في التنمية 

؛ Lee at el.,2009:35المستدامة واإلبالغ عن االستدامة )

Peloza,2009:1518) كما تعد الربحية أيًضا عاماًل .

مؤثًرا في جودة إفصاحات االستدامة المعدة والصادرة، وهذا 

يعود الى ان الكيانات الرابحة توفر الموارد الالزمة 

لإلفصاحات األكثر شمواًل ألصحاب المصلحة. بمعنى آخر، 

يكون قادر الكيان المربح لديه المزيد من الموارد المتاحة، لذا 

على تخصيص بعض هذه الموارد لإلفصاح عن معلومات 

 (. Nazer,2018:62ألصحاب المصلحة )

ويرى الباحثان ان التركيز على محتوى تقرير االستدامة،   

ومواكبته للتطورات والمتغيرات الجديدة في عالم األعمال، 

ومنها التحول الى االقتصاد الدائري، يعد من أهم العوامل 

حسن جودته، اذ ان المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها التي ت

عنصر جوهري ينعكس على تلبية احتياجات أصحاب 

المصلحة وبالتالي على جودة قراراتهم، والتي تؤثر على 

 .استدامة الوحدة االقتصادية

تأثير االقتصاد الدائري في تقارير :  المبحث الثالث

 االستدامة

التي يتم االبالغ عنها   تحليل أنشطة االقتصاد الدائري

Analyze reported circular economy activities 

مجموعة من الفئات ألنشطة األعمال والتي  CEيتضمن     

يمكن قياسها من خالل مؤشرات مناسبة، حيث يمكن تحليل 

هذه األنشطة لغرض االفصاح عنها في تقارير االستدامة، 

-Kristensen & Mosgaard,2020:8وكما في أدناه : )

12) 

 Recycling . إعادة التدوير1

هي استراتيجية معروفة في إدارة النفايات، وجزٌء هام من     

، واستراتيجية رئيسة في البيئة الصناعية  CEالتنمية نحو 

، يمثل إعادة التدوير الدائرة الخارجية، وهي CEفي إطار 

مثل  ، مقارنة بالمبادئ األخرىCEالخيار األقل استدامة في 

التخفيض وإعادة االستعمال والتي هي أكثر استدامة. وأهم 

 مؤشراته مستوى دائرية المنتج ودائرية المواد.

 End of life.  نهاية العمر  2

طريق التصميم السترداد قيمة وهو استراتيجية تتم عن    

في نهاية االستعمال، يتكون من مؤشرات تستند إلى  المنتج

نموذج رياضي ويستخدم حساب مجموع تكلفة كل عملية. 

لتقييم التصميم المستدام الذي يأخذ في االعتبار التكلفة 

واإليرادات واألثر البيئي واألثر االجتماعي لمختلف بدائل 

 التصميم. 

 Re manufacturing.  إعادة التصنيع  3

وتشمل التجديد، واالصالح )الترميم( وإعادة االستعمال،      

والتي تهدف جميعها إلى استعمال المكونات أو أجزاء من 



  2022, الثانيكانون                                                (              1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

252 

منتج معين في منتج آخر جديد )إما المنتج نفسه أو مختلف(، 

األمر الذي يتطلب العمل وإضافة أجزاء أخرى. إعادة 

رة التصنيع هو مفهوم أحدث من إعادة التدوير في ادا

النفايات، وقد تم الترويج له منذ الثمانينات باعتباره أكثر حل 

بيئي من إعادة التدوير. إعادة التصنيع هي أيًضا استراتيجية 

معروفة في الصناعات ذات القيمة العالية، مثل صناعة 

السيارات، للحد من التأثير البيئي وكسب الفوائد االقتصادية. 

كنسبة من المنتجات المعاد  يتم قياس مساهمة إعادة التصنيع

 تصنيعها )دائرية( والعمر المجدد )طول العمر(.

 resource efficiency. كفاءة الموارد  4

هي استراتيجية تمّكن من استعمال موارد أقل في     

المنتجات و/أو العمليات، وتركز على الحد من مدخالت 

في المواد، وتحسين استعمال الموارد، ويتم قياس مؤشراتها 

الغالب باستعمال النسب. مثل النسبة بين التكاليف البيئية 

وقيمة المنتج. ويمكن جمعها جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات 

أخرى إلغالق حلقات الموارد أو تباطؤ حلقات الموارد من 

خالل اإلصالح وإعادة االستعمال وإعادة التصنيع وما إلى 

 .CEذلك لدعم 

 Disassembly. التفكيك  5

 CEيمكن اعتبار التفكيك كشرط أساس الستراتيجيات     

إلعادة التصنيع وإعادة التدوير. قد ال يكون المؤشر الرئيس 

 CEبحد ذاته، ولكن عامل تمكين مهم الستراتيجيات 

األخرى. اعتبارات التصميم للتفكيك غالبًا ما تكون لدعم 

التصنيع في صناعة السيارات. بشكل عام، كان التصميم 

فكيك يعزز كوسيلة لتبسيط المنتجات، وتخفيض تكاليف للت

التصنيع والتجميع والوقت. التفكيك هو بالتالي، استراتيجية 

رئيسة في ضمان إمكانية إعادة التصنيع والتدوير، حيث 

يجب تفكيك المنتجات لتمكين إعادة التصنيع و/أو إعادة 

حسب التدوير. وغالبًا ما يتم قياس التفكيك بالوقت، الذي ي

لتفكيك المنتج لفصل المكون المستهدف، وأفضل تسلسل 

 للتفكيك. 

 . تمديد )اطالة( العمر6

استراتيجيات التصميم ونماذج األعمال تم تطويرها لدعم      

المنتجات طويلة العمر وإطالة عمر المنتج. كما تهدف 

، على سبيل المثال إعادة االستعمال وإعادة CEاستراتيجيات 

نهاية المطاف إلى إطالة عمر المنتج، مؤشرات التصنيع في 

تمديد العمر يمكن أن ينظر إليها على أنها طرق لقياس نجاح 

األخرى، العمر الذي تم تجديده والعمر  CEاستراتيجيات 

المعاد تدويره لتقييم العمر الكلي للمنتجات والمواد. مؤشر 

العمر هو مؤشر يقيس طول الوقت الذي يتم االحتفاظ بالمواد 

في نظام المنتج، وحدة القياس األكثر استعماال لتمديد العمر 

 هو الوقت. 

 Re-use. إعادة االستعمال  7

إعادة التدوير، وإلى حد ما إعادة التصنيع أقدم  في حين إن    

استراتيجيات لتمديد حياة الموارد و/ أو المنتجات، فان إعادة 

االستعمال هي واحدة من أحدث االستراتيجيات المفصلية في 

تؤكد على الدائرة  CEمجال البيئة. المفاهيم األساسية من 

كثر استدامة، الداخلية إلعادة االستعمال، باعتبارها الحل األ

حيث يتم االحتفاظ بالمنتجات بالدوران لمدة أطول وأقل مواد 

 وطاقة، ويتم إطالة عمر المنتج.

 Trash management.ادارة النفايات   8   

هو الحل األخير، ويعرض طريقة لتقييم ما إذا كانت     

األخرى قد فشلت، ومع ذلك، في االنتقال  CEاستراتيجيات 

، ال تزال اعتبارات توليد النفايات CEى إل LEالحالي من 

هو تصميم النفايات،  CEوإدارة النفايات مالئمة. أحد أهداف 

، فإن CEمما يعني أنه على عكس الفئات السابقة من 

هو تقليل كمية  CEالتركيز الرئيس في قياس النفايات في 

المتبقية تسعى جميع  CEالنفايات، في حين أن استراتيجيات 

ى التحسين أو الزيادة، مثل إعادة التدوير وإعادة الفئات إل

التصنيع وإطالة عمر المنتج. الوسيلة الشائعة لقياس النفايات 

هي من خالل النسبة، وهناك إجماع على استعمال الوزن 

لحساب توليد النفايات، حيث أن جميع المؤشرات تنظر في 

جيات مقدار النفايات التي ال يمكن تدويرها من خالل استراتي

CE .األخرى 

في تقارير االستدامة   CEاإلفصاح عن أنشطة 

Disclosure of CE activities in sustainability 

reports 

يمكن أن تنعكس في استراتيجيات الوحدات  CEقضايا     

االقتصادية، واإلفصاح عنها للجمهور في تقارير االستدامة. 

 Janik et.alتشير نتائج بعض البحوث ومنها بحث 

( إلى أن تقارير االستدامة في الوحدات االقتصادية، 2020)

ومنها على سبيل المثال قطاع الطاقة، تميل إلى التركيز على 

مشاكل انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر من اإلجراءات المتعلقة 

، بما في ذلك اإلجراءات التي تمكن من التخفيض في CEبـ 

شك فيه، أن قطاع الطاقة يجب انبعاثات تلك الغازات. مما ال 

أن تتخذ الوحدات االقتصادية فيه اهتماًما أكبر في مشكالت 

CE كما ينبغي التأكيد على أن التصريحات من بعض .

في  CEالوحدات االقتصادية حول نواياها المتعلقة بقضايا 

االستراتيجية ينبغي أن تعكس مستوى جيد إلى حد ما في 

المجال أو في إظهار وصف إجراءات محددة في هذا 

المؤشرات المناسبة على المستوى التشغيلي. بالنسبة 

للمؤشرات المدرجة في التقارير، ال تصف بطريقة  كافية 

األساليب التي يستخدمونها لجمع وتحليل المعلومات حول 

 .CEفاعلية اإلجراءات المتخذة لمعالجة مشكالت 

الغ عن مشكالت أما بالنسبة للمحددات المحتملة لجودة اإلب   

CE فأن الضمان الخارجي له أهمية وتأثير على جميع ،

المؤشرات تقريبًا لتقييم جودة تقارير االستدامة. وان 

معلومات تقارير االستدامة يجب أن تقيم المخاطر المرتبطة 

باالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والمناخ المرن، بما 

وجيا والسوق ومخاطر في ذلك السياسية والقانونية والتكنول

، التي GRIالسمعة. وان التقارير تعد وفقًا للمبادئ التوجيهية 

. تجدر اإلشارة إلى أن 2018دخلت حيز التنفيذ في عام 
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( يستعرض GSSBمجلس معايير االستدامة العالمي )

 Janikباستمرار المعايير لتحديثها وتطوير معايير جديدة )

et al.,2020:22.) 

في  CEثان ان عملية اإلفصاح عن معلومات ويرى الباح   

تقارير االستدامة ينبغي أن تكون ضمن مؤشرات، تقيس 

األنشطة والعمليات التي تمارسها الوحدات االقتصادية، 

والتي قد تختلف من وحدة اقتصادية الى أخرى بحسب طبيعة 

عملها، ولعدم إصدار جهة معينة معايير ومؤشرات موحدة 

، فان عملية اإلفصاح تتم ضمن CEتتعلق بممارسات 

مؤشرات أشار اليها باحثون في دراسات أكاديمية ويجري 

 . (GRIعرضها في ظل مبادرة اإلبالغ العالمية )

على محتوى تقارير االستدامة   CEتأثير اإلبالغ عن 

Impact of CE reporting on the content of 

sustainability reports 

ان التعبير عن الطريقة التي تنتقل بها الوحدات االقتصادية    

من االقتصاد الخطي الى االقتصاد الدائري، تتم من خالل 

التي  CEتقارير االستدامة، فيتم اإلبالغ عن مفاهيم ومبادئ 

تشير الى االستدامة، وعن استراتيجيات وطرق دمجها في 

 العمليات التجارية للشركات. 

لكون تلك التقارير من أهم أدوات االتصال  ونظًرا     

للشركات، إلتاحة أفضل لمشاركة أصحاب المصلحة، 

ولضمان قدر أكبر من الشفافية، اذ يعد ابالغ الوحدات 

ألصحاب المصلحة أمًرا حيويًا  CEاالقتصادية عن مبادئ 

لتلقي دعمهم وضمان الترخيص االجتماعي للتشغيل. 

عميقًا في عمليات اإلنتاج  تحوالً  CEويتطلب اإلبالغ عن 

واالستهالك وإعادة تصميم النظام الصناعي، وتفضيل 

االستعمال المتكرر للمواد والنفايات داخل كيان اإلبالغ. ومع 

ذلك، فان تقارير االستدامة وكيفية قيام الوحدات االقتصادية 

الى أصحاب المصلحة من خالل  CEبإيصال معلومات 

م يتم التوصل فيها الى منهج متكامل ممارسات اإلبالغ فيها، ل

 لحد اآلن، ومازالت الدراسات واألبحاث مستمرة فيه. 

وبينما يحاول األكاديميون تقديم مناهج قابلة للتعميم حول     

في أنشطة األعمال، يتعين على  CEكيفية دمج مبادئ 

 CEالممارسين التعامل مع الوضع المعقد المتمثل في تبني 

المصلحة. ويمكن أن يؤدي الفشل في  وكسب دعم أصحاب

بشكل فاعل الى أصحاب  CEتوصيل أداء االستدامة في ظل 

المصلحة الى غياب الدعم من المستثمرين والمنظمين 

وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة اآلخرين. ومن 

ناحية أخرى فان الفشل في دمج التطورات الجديدة، مثل 

خاطرة بالترخيص ، يمكن أن يؤدي الى المCEممارسات 

االجتماعي للشركات بالعمل، من حيث الشرعية والمصداقية 

 (. Gunarathne et al.,2021 :787-788والثقة )

إن النماذج والفلسفات التجارية المتطورة للشركات، مثل    

االقتصاد الدائري، مطلوبة إلدارة أداء الركائز الثالث للتنمية 

واالجتماعية(، بطريقة المستدامة )االقتصادية والبيئية 

متوازنة ومتكاملة، وهذا يستدعي إفصاًحا أكثر شفافية 

واكتمااًل عن أداء االستدامة، والذي يمكن أن يجسد وجود 

مسارات وبرامج استراتيجية نحو االستدامة، مثل االقتصاد 

الدائري. لذا تكتسب المنظمات الشرعية لمساهمتها في 

ذج إبالغ شامل مثل تقارير التنمية المستدامة، من خالل نمو

إلثبات تجسيد التطورات واالستدامة واإلبالغ المتكامل. 

الجديدة في تقارير الوحدات االقتصادية، فإنها تبنت بشكل 

( في إعداد GRIمتزايد إرشادات مبادرة اإلبالغ العالمية )

 (. Dissanayake et al.2019: 88) تقارير االستدامة

)من خالل  CEن ان تأثيرات تبني ومن هنا يرى الباحثا    

مؤشراته( على تقارير االستدامة، متمثلة بمعايير ومؤشرات 

(، يمكن GRIاالستدامة حسب مبادرة االبالغ العالمية )

 عرضها وحسب أبعاد االستدامة الثالثية على النحو اآلتي:

 

 البعد االقتصادي -أوالا 

رقم 

 المعيار

موضوع 

 المعيار

 تفاصيل المؤشرات

 

 باإلفصاح عن:CE تأثيرات 

األداء  201

 االقتصادي

القيمة االقتصادية المباشرة -1

 المنتجة والموزعة 

 

 

 

 

 

 

 .(MCIمؤشر دائرية المواد ) .1

  .EVRمعدل قيمة التكلفة البيئية )مؤشر   .2

 مؤشرات اعادة التدوير. .3

 (RPIمؤشر إمكانية إعادة االستخدام ) .4

 (RBRمنافع إعادة التدوير ) معدل .5

 PLCMمقياس الدائرية على مستوى المنتج  .6

 VREمؤشر كفاءة الموارد على أساس القيمة  .7

  EOL مؤشرات نهاية العمر .8

 مؤشر استرداد قيمة المنتج في نهاية االستعمال .9

التأثيرات  203

االقتصادية 

 غير المباشرة

استثمارات البنية التحتية -1

 والخدمات المدعومة
 CEباإلمكان إضافة مؤشرات تقيس االستثمارات في أنشطة 

 والخدمات المرتبطة بها والتكنولوجيا التي تتطلبها عمليات اإلنتاج.       
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اآلثار االقتصادية غير المباشرة -2

 الهامة

 .DEIمؤشر جهد التفكيك  .1

 CEالنموذج األولي لمؤشر  .2

 MRSمؤشر اعادة استعمال المواد  .3

   RIالتدويرمؤشر اعادة  .4

 GRIمؤشر الموارد العالمية  .5

 مؤشر التدفق الخطي للمنتج .6

 مؤشر وقت التفكيك الفاعل .7

 مؤشر مقياس سهولة التفكيك .8

 REPO2 مؤشر أداة إعادة التصنيع والتعريف بالمنتج .9

 مؤشر حساب الدائرية .10

ممارسات  204

 الشراء

نسبة اإلنفاق على الموردين -1

 المحليين
باإلمكان اضافة مؤشرات تتعلق بالوفورات في األنفاق على شراء 

 المواد الخام نتيجة استعمال مواد معاد تدويرها.     

 البعد البيئي -ثانياا

رقم 

 المعيار

موضوع 

 المعيار

 باإلفصاح عن: CEتأثيرات   تفاصيل المؤشرات

 المواد المستخدمة بالوزن أو الحجم-1 المواد  301

 
 مؤشر طول العمر.  .1

 GRIمؤشر الموارد العالمية  .2

 مؤشر حساب الدائرية .3

المواد الُمدخلة المعاد تدويرها -2

 المستخدمة

 

 

مؤشرات فرعية  4تتكون من  مجموعة مؤشرات اعادة التدوير .1

(استعادة المواد 2(استعادة وزن المادة المستهدفة 1هي: 

 بيئية يتم تجنبها.( أعباء 4( اغالق دورات المواد 3الحرجة 

 (MCIمؤشر دائرية المواد ) .2

 ( RBRمؤشر معدل منافع إعادة التدوير ) .3

المنتجات المستعادة ومواد التغليف -3

 الخاصة بها
 MRSمؤشر اعادة استعمال المواد  .1

   RIمؤشر اعادة التدوير .2

 ويمكن اضافة مؤشر المنتجات المعاد اصالحها

يمكن اضافة مؤشرات تتضمن الطاقة المستعادة والطاقة التي تم  المنظمة استهالك الطاقة داخل-1 الطاقة 302

 .CEاستغاللها بتبني 

نتيجة  يمكن اضافة مؤشرات تتضمن الوفورات في الطاقة بأنواعها خفض استهالك الطاقة-4

 CEتبني 

خفض متطلبات الطاقة للمنتجات -5

 والخدمات
يمكن اضافة مؤشرات تتضمن األساليب الجديدة في اإلنتاج في سياق 

CE والتي تؤدي الى تخفيض استهالك الطاقة 

المياه  303

والنفايات 

 السائلة

التعامالت مع المياه كمورد -1

 مشترك
 يمكن اضافة مؤشرات تشمل إعادة تدوير المياه  

 التوفير في استهالك المياهيمكن اضافة مؤشرات  تشمل  استهالك المياه-5

اآلثار الهامة لألنشطة، والمنتجات، -2

 والخدمات على التنوع البيولوجي 
 (EVRمعدل قيمة التكلفة البيئية ) .1

يمكن اضافة مؤشرات تتضمن التخفيض في انبعاثات غازات الدفيئة  الحد من انبعاثات غازات الدفيئة -5

   CEبسبب تغيير اساليب االنتاج وفق

توليد النفايات واآلثار المهمة -1 النفايات  306

 المتعلقة بالنفايات
 .DEIمؤشر جهد التفكيك  .1

 ( RPIمؤشر إمكانية إعادة االستعمال ) .2

 EOLمؤشرات نهاية العمر  .1 النفايات المحولة من التخلص-4

 RDIمؤشر الرغبة في إعادة التدوير  .2

اآلثار البيئية السلبية في سلسلة -2

 التوريد واإلجراءات المتخذة
  CEالنموذج األولي لمؤشر  .1

 VREمؤشر كفاءة الموارد على أساس القيمة  .2

 مؤشر التدفق الخطي للمنتج .3

 CDGمؤشر ارشادات تصميم الدائرية  .4

 البعد االجتماعي -ثالثاا
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رقم 

 المعيار

موضوع 

 المعيار

 تفاصيل المؤشرات

 

 باإلفصاح عن: CEتأثيرات 

مؤشر التوظيف )خلق فرص عمل جديدة  .1 تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل -1 التوظيف 401

 (CEمرتبطة ب 

الحوافز المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال تقدم -2

 للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي 
يمكن اضافة مؤشر حوافز ممنوحة لموظفين 

 CEساهموا في ابتكارات تتعلق بأنشطة 

تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في -2 

 الحوادث 
 مؤشر الصحة والسالمة المهنية .1

التدريب  404

 والتعليم

موظف يمكن اضافة مؤشر ساعات التدريب لكل  متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف -1

 CEالكتساب مهارات العمل في أنشطة ترتبط بـ

برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة  2-

 على االنتقال
يمكن اضافة مؤشر برامج تحسين مهارات 

العاملين وبرامج العمل ضمن أنشطة وعمليات 

 CEتتعلق بـ

كبيرة العمليات والموردون المعرضون لمخاطر  -1 عمالة األطفال 408

 تتعلق بحوادث عمالة األطفال

 مؤشر تشغيل األطفال .1

المجتمعات  413

 المحلية

العمليات التي تنطوي على مشاركة المجتمع  -1

 المحلي، وتقييمات األثر، وبرامج التنمية
يمكن اضافة مؤشر عمليات مشاركة المجتمع 

)مثل إعادة منتجات بعد  المحلي وتقييم تأثيراتها

 االستعمال(

التقييم  414

االجتماعي 

 للمورد

الموردون الجدد الذين تم فحصهم باستخدام المعايير  -1

 االجتماعية 
يمكن اضافة مؤشر الموردون الجدد للمواد 

والمنتجات التي سيعاد تدويرها أو استعمالها أو 

 اصالحها

صحة العميل  416

 وسالمته

تقييم آثار فئات المنتجات والخدمات على الصحة  -1

 والسالمة

 صحة المستهلك وسالمته .1

 

التسويق  417

والملصقات 

 التعريفية

متطلبات التعريف بمعلومات المنتجات والخدمات  -1

 ووضع الملصقات التعريفية عليها

 )الدائرية( مؤشر توصيف المنتجات والخدمات .1

 DePascale et)بحسب دراسة ) CE، ومؤشرات 2020( لسنة GRIالجدول من اعداد الباحثين في ضوء معايير ومؤشرات )

al.,2020:28( ودراسة )Padill-Rivera et al.2021:107) 

يمكن اإلفصاح  CEومما سبق، يجد الباحثان ان مؤشرات    

عنها بدمجها ضمن معايير ومؤشرات االستدامة في اطار 

(GRIبشكل واضح وصريح يدلل )  على ان الشركة تتبنى

CE ومن المالحظ ان المرونة التي تمنحها معايير ،

 CEاالستدامة للشركات، تسمح لها بتعديل مؤشرات 

واالضافة اليها حسب ما تحتاج اليه إليصال معلوماتها 

بصورة أكثر واقعية ودقة وشفافية، ااّل انه   CEالمتعلقة بـ

ات في المعلومات يؤخذ عليها ان عملية المقارنة بين الشرك

ستكون أقل اتساقًا. ويرى الباحثان في هذا  CEالمتعلقة بـ 

الصدد، انه ينبغي على المنظمات المهنية المعنية، العمل على 

، تغطي على األقل الجوانب األساسية CEوضع مؤشرات للـ 

 . CEوالهامة لإلبالغ عن معلومات 

الى تقارير  CEويبين الباحثان، ان اضافة معلومات    

االستدامة يعد تحسينًا لجودتها واعطاءها بعدًا جديدًا في مدى 

اإلبالغ عن جانب من التطورات الجديدة في عالم األعمال 

، كونها تمثل مستقبالً واعدًا للوحدات CEمتمثاًل بممارسات 

االقتصادية، يتطلب تطورات مواكبة في اإلبالغ لتلبية 

لمعلومات. كما انه ومن احتياجات أصحاب المصلحة من ا

جانب آخر يرى الباحثان ان تحسين جودة تقارير االستدامة 

من خالل اعدادها وفق معايير ومؤشرات االستدامة وبتوافر 

عوامل مثل االلتزام الداخلي للشركات بالمسؤولية عن 

واإلبالغ  CEاالستدامة، وجانب مهم من االستدامة هو تبني 

دة ضغط المستثمرين وأصحاب عن معلوماته، فضاًل عن زيا

المصلحة اآلخرين بضرورة االطالع على المتغيرات 

، هذه العوامل الحاسمة ستحسن CEالجديدة المرافقة لتبني 

 جودة اإلبالغ عن االستدامة.

ومما سبق، يستنتج الباحثان ان لالقتصاد الدائري تأثير   

واضح على مؤشرات تقارير االستدامة، من خالل دمج 

ه ضمن تلك التقارير وامكانية قياس أداء الوحدات مؤشرات

االقتصادية لتحقيق االستدامة من خالل اإلفصاح عن مبادئ 

وأنشطة االقتصاد الدائري، وبذلك يكون قد تم اثبات فرضية 

البحث بأن هناك تأثيًرا للتحول الى مدخل االقتصاد الدائري 

ات على تقارير االستدامة من خالل تحسين جودة المعلوم

 التي تحتويها.

 االستنتاجات والتوصيات:  المبحث الرابع

 االستنتاجات -أوالا 

هناك تشابه بين مفهومي االقتصاد الدائري  -1

واالستدامة، من حيث كونهما من النماذج العالمية؛ 
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وانهما يسعيان إليقاف التدهور البيئي؛ وفصل النمو 

االقتصادي عن االستهالك المفرط للموارد الطبيعية؛ 

وخلق القيمة وزيادتها وإطالة عمرها؛ ويتطلبان 

 مشاركة أصحاب المصلحة.

إن عملية التحول من االقتصاد الخطي الى االقتصاد  -2

الدائري، أصبحت ضرورية في عالم األعمال، بسبب 

االستنزاف المستمر للموارد الطبيعية، والهدر 

المصاحب لها والذي يهدد بنضوب تلك الموارد. وان 

ول هذه تواجه تحديات منها عملية االبالغ عملية التح

 عن المعلومات الجديدة بطريقة تناسب هذا التحول.

أصبحت عملية اإلفصاح عن االقتصاد الدائري، جزًء  -3

هاًما من اإلفصاح عن االستدامة، لطبيعة العالقة 

الجوهرية مع أبعاد االستدامة االقتصادي والبيئي 

 واالجتماعي.

بحاجة الى ثورة في تكنولوجيا إن االقتصاد الدائري  -4

التصنيع، ينبغي أن تواكبها تغييرات مهمة في 

االجراءات والتطبيقات المحاسبية، والسيما االبالغ 

 ضمن تقارير االستدامة.

ال توجد جهة مهنية أو قانونية معنية بوضع مؤشرات   -5

لقياس أداء الدائرية في الوحدات االقتصادية سواء 

الدراسات والبحوث التي تناولت للمنتجات أو للمواد، و

مؤشرات االقتصاد الدائري لم تتفق على مؤشرات 

 موحدة.  

معلومات االقتصاد الدائري التي ينبغي اإلفصاح عنها  -6

ضمن تقارير االستدامة، كجزء هام من معلومات 

االستدامة وأداء الوحدات االقتصادية، تثري وتعزز 

طورات جودة تقارير االستدامة كونها تواكب الت

والتغييرات في العمليات التشغيلية الناتجة عن تبني 

االقتصاد الدائري لتلبي حاجة أصحاب المصلحة من 

 المعلومات. 

على الرغم من المرونة التي تتمتع بها معايير  -7

( لإلبالغ عن أداء االستدامة للوحدات GRIومؤشرات )

االقتصادية، فإنها بحاجة الى أخذها بنظر االعتبار 

ت ومعلومات االقتصاد الدائري الستيعاب مبادئه مؤشرا

 واستراتيجياته وأنشطته. 

 التوصيات -ثانياا

ضرورة قيام الوحدات االقتصادية بدمج مبادئ االقتصاد  -1

الدائري ضمن استراتيجياتها، من أجل تحقيق 

االستدامة، وأن تفصح عن معلومات االقتصاد الدائري 

التي تمارسها في وفق مؤشراته التي تتناسب واألنشطة 

 سياقه لتحسين جودة االبالغ عن االستدامة. 

أن يتم تضمين مؤشرات االقتصاد الدائري في تقارير  -2

(، وأن تكون عملية اإلفصاح GRIاالستدامة في إطار )

شاملة لجميع أنشطته وممارساته وتعبر بصورة دقيقة، 

سواء كان كميًا أو وصفيًا عن األداء الفعلي للوحدات 

 ادية.االقتص

ضرورة تبني تكنولوجيا المعلومات التي تسهل عملية   -3

متابعة متطلبات تبني االقتصاد الدائري، وما يترتب 

عليه من تحديد المعلومات الواجب اإلفصاح عنها، 

 وتحديثها بحسب حاجة أصحاب المصلحة.

أهمية قيام الجهات المعنية بتبني االقتصاد الدائري،  -4

ت تفي بالمتطلبات وتكثيف الجهود، بوضع مؤشرا

األساسية لإلفصاح عن معلومات االقتصاد الدائري 

وأداء الوحدات االقتصادية في هذا السياق، من أجل 

تحقيق اتساق في اإلبالغ عن تلك المعلومات فيما بين 

 الوحدات االقتصادية ضمن النشاط ذاته. 

ضمن سياق التحديثات المستمرة لمعايير ومؤشرات  -5

تطلب استيعاب التغييرات المرافقة (، يGRIوارشادات )

لتبني االقتصاد الدائري، والسيما انه أصبح توجه 

 عالمي نحو االستدامة ينبغي دعمه في كافة المجاالت.
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 (2018-1990) للمدة تقدير مؤشر البؤس االقتصادي في االقتصاد العراقي
 

Estimation of the economic misery index in the Iraqi economy for the period 

 (1990-2018) 
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 المستخلص
يعتبر مؤشر البؤس االقتصادي من المؤشرات التي تستخدم لتحديد مدى سوء او جودة أداء االقتصاد الكلي ومدى رفاهية مواطني 

ان تبرز مشكلة البحث في ، اذ (2018-1990) للمدة العراقي لالقتصاد البؤس مؤشر حساب الى البحثويهدف  اقتصادياً،الدولة 

االقتصادي يزداد اتساعاً وشدة في العراق بسبب الظروف االقتصادية التي يتعرض لها البلد والذي انعكس على الحقبات  البؤس

 بمرحلتين مر العراقي القتصادا ان ومن اهم ما توصل اليه البحث الزمنية التي تضمنتها دراسة مؤشر البؤس في االقتصاد العراقي.

 هذه في تذبذب شهد اذ االقتصادي البؤس مؤشر قياس في 2018 عام الى 1990 عام من الممتدة الدراسة مدة خالل مهمتين

ان الدولة قادرة و .وحرب حصار من العراقي االقتصاد بها مر التي االقتصادية األوضاع بسبب واالنخفاض االرتفاع بين المراحل

العمل على تخفيض معدالت البؤس االقتصادي من خالل ايجاد رؤية اقتصادية واضحة ب تقليل مسببات هذه المشكلة وذكعلى 

 حياتهم. لنهوض باالقتصاد العراقي لتحقيق الرفاهية لكافة افراد المجتمع العراقي وتحسين نوعية لالمعالم 

 االقتصاد العراقي.البؤس االقتصادي، التضخم، البطالة، : الكلمات المفتاحية 

Abstract 
The economic misery index is one of the indicators that are used to determine the extent of the bad 

or quality of the overall economic performance and the extent of the economic well-being of the 

citizens of the country. Iraq due to the economic conditions that the country is exposed to, which 

was reflected in the time periods included in the study of the misery index in the Iraqi economy. 

One of the most important findings of the research is that the Iraqi economy went through two 

important stages during the study period extending from 1990 to 2018 in measuring the economic 

misery index, as it witnessed fluctuation in these stages between rise and fall due to the economic 

conditions that the Iraqi economy went through from siege and war. And the state is able to reduce 

the causes of this problem by working to reduce the rates of economic misery by creating a clear 

economic vision for the advancement of the Iraqi economy to achieve the well-being of all 

members of Iraqi society and improve their quality of life. 

Keywords: Economic misery, Inflation, Unemployment, the Iraqi economy. 

 

 المقدمة
تهدف األنظمة االقتصادية إلى معالجة المشكالت التي تواجه اقتصادها وإيجاد الحلول المناسبة لها أو التخفيف من حددتها  وتسدتحوذ 

االقتصاد الكلي على أهمية كبيرة من قبل جميع البلدان على حد سواء كونها تمثل انعكاساً للسياسدات التدي الموضوعات التي يعالجها 

يعتبدر مؤشدر البدؤس االقتصدادي مؤشدر مهدم جدداً فدي تحديدد  تتخذها الدول المختلفة للتدثيير فدي حركدة ومسدار اقتصدادها الدوطني اذ

هو يشكل مشكلة ال تخلدو منهدا أي دولدة سدواء كاندد متقدمدة أم ناميدة لكدن البلددان المالمح العامة ألي اقتصاد من اقتصاديات الدول ف

النامية تعاني بشدة من البؤس االقتصادي حيث تشكل مصدر قلق اكبر بكثير من البلدان المتقدمة مما أدى بالباحثين الى وضع برامج 

يستخدم لتحديد مدى سوء او جدودة أداء االقتصداد ومددى وخطط لمحاربة او تقليل هذا المؤشر. فمؤشر البؤس االقتصادي هو مؤشر 

رفاهية مواطني الدولة اقتصادياً ويتم حسابه ببساطة من خالل جمع معدل البطالة ومعدل التضخم معاً وقد توسع فدي اووندة األخيدرة 

ؤشدر يشدير الدى تراجدع النشداط ليشمل متغيرات أخرى مثدل أسدعار الفاةددة ومعددل نمدو النداتج المحلدي اوجمدالي وان ارتفداع هدذا الم

 االقتصادي وانخفاض االستهالك والى ارتفاع التكاليف االقتصادية واالجتماعية ألي دولة. 

mailto:Rahimdr.1979@yahoo.com
mailto:Rahimdr.1979@yahoo.com
mailto:hagirhossin94@gmail.com
mailto:hagirhossin94@gmail.com
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 مشكلة البحث 

تختلف مشكلة البؤس االقتصادي من مجتمع وخر ومن 

زمن وخر تبعاً الختالف الظروف االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية، اذ ان البؤس االقتصادي يزداد اتساعاً وشدة في 

التي يتعرض لها البلد العراق بسبب الظروف االقتصادية 

والذي انعكس على الحقبات الزمنية التي تضمنتها دراسة 

مؤشر البؤس في االقتصاد العراقي ومن هنا يمكن تقديم 

التساؤل التالي: )هل يعاني االقتصاد العراقي من البؤس 

 االقتصادي وفق مؤشر البؤس العالمي؟(

 فرضية البحث

بعد له دالالته ان مؤشر البؤس االقتصادي هو مؤشر ذا 

االقتصادية واالجتماعية وأنها محصلة عوامل معقدة 

ً في  ومتشابكة لم تكن وليدة الحاضر بل انها اكثر عمقا

 االقتصاد العراقي.

 هدف البحث  

يحاول البحث تسليط الضوء على اهم مشكلة هي البؤس 

االقتصادي التي تعاني منها اقتصادات الدول ومنها االقتصاد 

حاولة لتحليل واقع هذه المشكلة ومعرفة أسبابها العراقي كم

وآيارها الخطيرة، وكذلك حساب مؤشر البؤس لالقتصاد 

 (.2018-1990العراقي للمدة )

 أهمية البحث 

للبحث أهمية كبيرة في كونه يعطينا فكرة شاملة عن أهم 

المشاكل االقتصادية التي تؤدي الى البؤس االقتصادي ومدى 

 العراقية في أتباع بعض السياسات لحلها.سعي الدولة 

 حدود البحث

الحدود الزمانية: يتجلى في فترة الدراسة التي حددت ما 

 (. 2018-1990بين )

 الحدود المكانية: تخص االقتصاد العراقي. 

 هيكلية البحث 

من اجل تناول موضوع البحث وتحقيق أهدافه فثنه 

 سيتم تناوله من خالل تقسيمه الى مبحثين :

 : االطار  النظري والمفاهيمي للبحث. المبحث األول

: تقدير مؤشر البؤس في االقتصاد  المبحث الثاني

 (.2018-1990العراقي  للمدة )

وقد اختتم البحث بمجموعة من االستنتاجات 

والتوصيات التي أوصى بها الباحث لمعالجة مؤشر البؤس 

 االقتصادي في العراق.

 

 المبحث األول / االطار النظري والمفاهيمي للبحث 
 اوالً: مفهوم مؤشر البؤس االقتصادي.

يعد مؤشر البؤس االقتصادي أحد اهم المحاوالت 

المبكرة في وضع مؤشر شامل يضم مجموعة من المؤشرات 

لتتبع ظروف االقتصاد الكلي على طول دورات عمله. لقد 

بطالة المعدل موسمياّ عرفه آرير اوكن بثنه مجموع معدل ال

 مع معدل التضخم السنوي ألي اقتصاد بلد معين.

(Chamberlin , Yueh, 2006,314)  أي ان ارتفاع .

أي من التضخم والبطالة يسببان تكاليف اقتصادية واجتماعية 

( بثنه روبرت باروكبيرة مدمرة ألي بلد. وكذلك عرفه )

ل الفاةدة مجموع معدل البطالة والتضخم السنويين مع معد

االسمي طويل األجل ومعدل نمو الناتج المحلي اوجمالي 

اذا تزايد هذا المؤشر يصبح كل  Barro,1999)الحقيقي )

المستهلكون والشركات والمستثمرون أقل يقة بالمستقبل 

ويؤخر أتخاذ قرارات االنفاق وزيادة المدخرات ويساعد 

ّ في تحديد أداء المواطن العادي اقتصادياّ.  أيضا

(Kolaneci,et al ,2016, 10) كما وقد عرفه ستيف ،

هانك بثنه مجموع معدالت البطالة والتضخم واوقراض 

المصرفي مطروًحا منه النسبة المئوية للتغير في الناتج 

 ,Cohen, et al ,2014المحلي اوجمالي الحقيقي للفرد. )

10 . ) 

 ثانياً: مؤشرات قياس البؤس االقتصادي 

تعددت مؤشرات قياس مؤشر البؤس االقتصادي تبعا 

لتعدد التعاريف، فمن خالل ماعرفه أوكون يتم أحتساب 

 (Ali,et al ,2014,6)مؤشر البؤس من خالل : 

OMI =Inf + un………(1) 

 Okun`sتشير الى مؤشر بؤس أوكون ) OMIاذ أن 

Misery Index) 

Inf. هو معدل التضخم السنوي : 

un :  .هو معدل البطالة الكلي 

اما من خالل تعريف روبرت بارو فتم احتسابه من 

 (Lechman,2009,9) خالل المعادلة التالية:

BMI = In + u – GPD + i…… (2) 

  BMI = OMI – GDP + i……. (3)او

 Barro`sيدل على مؤشر بؤس بارو ) BMIاذ أن 

misery index ) 
GPD : المحلي الحقيقيمعدل نمو إجمالي الناتج. 

I : سعر الفاةدة االسمي طويل األجل . 

وكذلك من خالل ماعرفة ستيف هانك قام باحتسابه من 

 خالل المعادلة التالية: 

ment,2019,76)Cle OKONJI&) 

HMI=Inf+Un+i-GDP per capita………(4) 

 :GDP per capita معدل نمو نصيب الفرد من

 الناتج المحلي اوجمالي.

 

وفيما يلي توضيح لكل متغير من متغيرات قياس 

 البؤس االقتصادي 

وهي التعطل أو االنقطاع (: unمعدل البطالة ) -1

االجباري أو األرادي لعدد معين من أفراد القوة العاملة 

, برغم القدرة والرغبة في العمل وكونهم ضمن السن 

(، وان 44، 2013القانوني للعمل )حبيب واخرون ، 

وطيدة بين البؤس والبطالة اذ تعتبر  هناك عالقة

المكون الرةيسي للبؤس وأن الكثير من االقتصاديين 

يشيرون الى أن تخفيض معدل البطالة يؤدي الى 

انخفاض مؤشر البؤس ،اذ تؤدي البطالة بكل أنواعها 

الى انخفاض الدخل أو انعدامه مما يؤدي الى زيادة حدة 

أكثر الظواهر البؤس االقتصادي، فضالً عن انها من 

االقتصادية الغير مرغوب بها في كل اقتصاد وأن 

بارتفاع معدل البطالة يزداد الوضع االقتصادي 

للمواطن العادي سوءا ويكون من الصعب العثور على 

وظيفة، فضالً عن انخفاض متوسط األجر ويخشى 

 Humanالعاملون من أن يفقدوا وظاةفهم. )

Development Report 2007-2008, 242). 
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هو االرتفاع المستمر والملموس (:Inمعدل التضخم ) -2

في المستوى العام لألسعار في دولة ما 

، وهو من اهم المؤشرات  (20، 2010)الزبيدي،

المفسرة للبؤس في معظم االقتصاديات العالمية 

وخاصة تلك التي شهدت ارتفاعا شديدا في معدالت 

ن يسهم التضخم فهو يشكل عامالً رةيساً مهما يمكن أ

في رفع معدالت البؤس وهو أيضا من أكثر الظواهر 

االقتصادية الغير مرغوب بها في أي اقتصاد يصيبه 

ويؤدي استمرار زيادته في انخفاض كبير في القوة 

الشراةية ويؤدي الى انخفاض اويرادات األسمية 

(Grabia,2009,99). 

ان سعر الفاةدة االسمي هو :(Iسعر الفائدة االسمي) -3

تحدده السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي و  الذي

تختلف تسميته من بلد الى اخر، ويعرف بثنه سعر 

الفاةدة الساةد في السوق النقدي في الظروف االعتيادية، 

ً وانما يتم تغييره صعوداً  وان هذا السعر ال يكون يابتا

ونزوالً على المدى المتوسط، ويعني رفع هذا السعر 

ية اوقراض وبالتالي يؤدي الى تقليص الى كبح عمل

حجم السيولة في السوق، وهذا بدوره يقوم بتخفيض 

 . (154 ،2010العصار، الحلبي،معدل التضخم.)

نستنتج مما سبق انه كلما ارتفعد هذه المؤشرات  يؤدي 

الى زيادة التكاليف االقتصادية واالجتماعية التي يجب ان 

عين عليهم دفعها وهذا يؤدي يتحملها البلد ومواطنوه والتي يت

 الى ارتفاع مؤشر البؤس االقتصادي.

هو القيمة السوقية ( :GDPالناتج المحلي اإلجمالي )  -4

لكل السلع النهاةية والخدمات المعترف بها بشكل محلي 

والتي يتم أنتاجها في دولة ما خالل مدة زمنية محددة، 

مستوى ويعتبر من اهم واوسع المقاييس الشاملة لقياس 

األداء االقتصادي للبلد وتحديد حالة االقتصاد أذا كان 

 يعيش حالة ) أنكماش أو توسع أو يمة ركود أو تضخم (

وللناتج المحلي اوجمالي عالقة (، 40، 2015)عبود، 

عكسية مع البؤس االقتصادي فكلما ارتفع معدل الناتج  

المحلي اوجمالي كلما انخفضد نسبة البؤس أي على 

ة ان تصب مجهوداتها ألتباع برامج جيدة لرفع  الدول

 حجم الناتج المحلي اوجمالي.

: ويقصد به نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -5

متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي، بعد 

قسمة الناتج المحلي اوجمالي الحقيقي على عدد السكان، 

((Acocella,2002,196   اذ كلما كاند الزيادة في

معدل الدخل الفردي اكبرادى ذلك الى تحقيق معدل نمو 

اقتصادي اكبر للبلد، وان لمتوسط نصيب الفرد من 

الناتج المحلي اوجمالي عالقة عكسية مع البؤس 

االقتصادي، وان ارتفاع نصيب الفرد يؤدي تحقيق النمو 

خفيض االقتصادي وهذا بدوره يؤير بشكل إيجابي على ت

 مؤشر البؤس االقتصادي للبلد.

 ثانياً: االثار الناجمة عن البؤس االقتصادي

عندما يكون البؤس في منطقة معينة يخلف آيار قد 

تكون اقتصادية واجتماعية كما تمتد لتمس جوانب أخرى هذا 

مايؤدي الى تعقد هذه الظاهرة أكثر ويصعب من استئصالها 

ظاهرة البؤس )وداد وتلخص جملة اويار المترتبة على 

,2018 ،30.) 

تتمثل آيار البؤس على اآلثار االقتصادية للبؤس:  -1

 الصعيد االقتصادي  فينا يثتي : 

: اذ يعد الدخل من اهم   اثر البؤس على االستهالك - أ

العوامل المؤيرة في حجم االستهالك ، وبما أن وجود 

نسبة من المجتمع تعاني من تدني دخولها فهذا يؤدي 

جع في مستوى االستهالك  ويؤدي انخفاض إلى ترا

 ,Bibi) االنفاق االستهالكي وتباطؤ االقتصاد

Qasim, 2018,82) 

اذ يرتبط البؤس  أثر على الدخل واالدخار واالستثمار: - ب

بتدني مستويات التعليم وبالتالي ندرة فرص العمل 

الالةقة التي تضمن لهم دخال داةم ومقبول، هذا ما يؤدي 

دخرات مما يؤير على حجم إلى انخفاض الم

االستثمارات التي تتراجع أو يتم اللجوء إلى االستدانة 

 والقروض الديون زيادةلتمويل المشاريع التنموية 

 بدالً  االستهالكية والحاجيات الضروريات لسد الفردية

 )والبناء والتعمير. النهضة خطط على العمل من

Rezapour,et al, 2020, 3)   

واونتاجية حيث فرض البؤس  أير على اونتاج - ت

االقتصادي تكاليف كبيرة من خالل تقليل في قيمة 

األصول المالية ويضر باونتاج من خالل خلق حالة من 

عدم اليقين في قرار المؤسسات بشثن االستثمار 

وفرض تكاليف أخرى، فالبؤس يؤدي إلى تخصيص 

غير مثالي للموارد، وعدم كفاءة اقتصادية ، وفوضى 

 )روف االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع.في الظ

Parvaneh,et al,2016,133) 

اهم اويار التي  اآلثار االجتماعية للبؤس: تتلخص -2

يخلفها البؤس في الجانب االجتماعي في النقاط التالية : 

(Bibi, Qasim, 2018,84) 

 قبل من والتهميش والحرمان باوقصاء الشعور - أ

 يؤدي ما هذا المنعزلة، المناطق وسكان كالنساء الفئات بعض

 العامة. الحياة في المشاركة وضعف روح اوبداع قتل إلى

 زيادة التفكك األسري وغياب التكافل االجتماعي. - ب

تولد مظاهر اوقصاء االجتماعي ضغوطا نفسية  - ت

على هذه الفئة مما يؤدي إلى انتشار الجراةم، العنصرية 

إيجابية بين الجريمة والبؤس والتطرف اي ان هناك عالقة 

 االقتصادي.

(AJIDE,2019,170) 

انخفاض المستوى التعليمي والثقافي: يؤدي البؤس  - ث

في كثير من الحاالت الى تسرب االطفال من المدارس في 

سن مبكرة اما ألغراض العمل للمساهمة في توفير دخل 

االسرة، او بسبب الظروف واألوضاع األسرية غبر 

 بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الدراسة.المواتية، أو 

 

المبحث الثاني / تقدير مؤشر البؤس في االقتصاد 

 (2018-1990العراقي )
 OMI): حساب مؤشر البؤس االقتصادي وفقاً ألوكن )أوال

 :Okun`s Misery Index)في االقتصاد العراقي )

تم احتساب مؤشر اوكن في العراق من خالل جمع كل 

من معدل التضخم والبطالة كما تم توضيحه في المبحث 

 .(Ali,et al ,2014,6)األول 
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OMI =In + u 

لقد تم تقسيم مدة الدراسة الى مرحلتين مهمتين مر بهما 

 االقتصاد العراقي 

 ( 2002-1990المرحلة األولى للمدة )

عن تطور مؤشر البؤس ( صورة 1يوضح الجدول )

بصورته المبسطة في العراق اذ شهد اعلى قيمة له في سنة 

%( وهو ارتفاع كبير لمؤشر 467.40وصل الى )1994

البؤس شهده االقتصاد العراقي يعود ذلك الى الضغوط 

التضخمية التي جاءت نتيجة لظروف الحصار االقتصادي 

معدل النمو المركب لمؤشر  المفروضة على البلد، وكان

 %(.148.34( بلغ )1996-1990البؤس للمدة )

سجل مؤشر البؤس انخفاضاً كبيراً  1997اما في سنة  

ً عما كان عليه سنة  %( نجم عن 36.62بلغ ) 1994نسبيا

انخفاض معدالت التضخم اير توقيع العراق على مذكرة 

لى جانب التفاهم مع األمم المتحدة )النفط مقابل الغذاء( ا

 2016وجود سياسات مالية انكماشية ضاغطة لألنفاق )عبد ،

( التي كان لها األير الواضح على انخفاض مؤشر 17، 

%( في سنة 27.28البؤس في السنوات الالحقة، اذ بلغ )

وهي ادنى قيمة له خالل المرحلة األولى من مدة  2000

الدراسة. وكان معدل النمو المركب لمؤشر البؤس للمدة 

 %(.80.58( بلغ )1990-2002)

 

 (2002-1990( تطور مؤشر البؤس االقتصادي وفقاً الؤكن في االقتصاد العراقي للمدة )1جدول )

 (OMIمؤشر البؤس ألوكن ) UNمعدل البطالة  INFمعدل التضخم  السنوات

(1) (2) (1+2(=)3) 

1990 - 5.5 - 

1991 180.77 6.5 187.27 

1992 83.56 7.5 91.06 

1993 208.21 8.5 216.71 

1994 456.90 10.5 467.40 

1995 378.26 12.9 391.16 

1996 ((15.45 13.9 (1.55) 

1997 22.58 15.4 37.98 

1998 14.91 17.4 32.31 

1999 12.21 20.2 32.41 

2000 5.44 22.4 27.84 

2001 16.13 24.6 40.73 

2002 19.44 26.7 46.14 
1

 معدل النمو المركب%

 مؤشر البؤس المدد الزمنية

1990-1996 131.63 16.71 148.34 

1997-2002 11.15 9.61 20.76 

1990-2002 67.66 12.92 80.58 

  ن اعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر: م

مديريةالحسابات القومية، النشرات  -وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء والتكنلوجيا المعلومات-

 (.2002-1990اإلحصائية للسنوات )

 االرقام ما بين القوسين تعني سالبة.-

                                                           
1

 احتسب معدل النمو السنوي المركب  وفق الصيغة االتية:                           

   𝐑 = [((𝐏𝐓/𝐏𝟎)^(𝟏/𝐍)) − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 = معدل النمو السنوي المركب.R اذ ان:

N .الزمن = 

PT  .قيمة المتغير في سنة المقارنة = 
P0 .قيمة المتغير في سنة األساس = 
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 (2002-1990ألوكن  في االقتصاد العراقي للمدة )( تطور مؤشر البؤس 1شكل )

 (1المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول)

 (2018-2003المرحلة الثانية للمدة )

عاود مؤشر البؤس االقتصادي  باالرتفاع في سنة 

( جراء 2003%( في سنة )61.59ليصل الى ) 2003

االرتفاع بمعدالت التضخم والبطالة يعود ذلك الظروف 

المعروفة التي مر بها البلد من احتالل ومتابعها من عدم 

استقرار سياسي واقتصادي، واستمر مؤشر البؤس باالرتفاع 

اعلى قيمة له خالل هذه المرحلة اذ بلغد اذ سجل  2006عام 

%( يعود ذلك الى استمرار معدل التضخم باالرتفاع 70.61)

نتيجة لإلجراءات التي اخذتها الدولة والمتمثلة بخفض الدعم 

عن المشتقات النفطية فضالً عن حالة عدم االستقرار األمني 

التي كان يشهدها البلد مما كان لها األير الكبير في تفشي 

ظاهرة البؤس االقتصادي بين افراد المجتمع العراقي، اما 

سجل مؤشر البؤس ادنى قيمة له خالل هذه  2010سنة

%( 14.46المرحلة اذ وصل مؤشر البؤس االقتصادي الى )

بسبب انخفاض معدل التضخم والبطالة نتيجة  2010في عام 

الستقرار األوضاع االقتصادية واألمنية وتحسن أسعار النفط 

األسواق العالمية خالل هذه السنة واستمر بعدها بالتذبذب في 

باالرتفاع واالنخفاض حتى نهاية مدة الدراسة. وكان معدل 

( بلغ 2018-2003النمو المركب لمؤشر البؤس للمدة)

 %(.37.75( بلغ )2018-1990%( بينما كان للمدة )6.09)
 

 (2018-2003مؤشر البؤس االقتصادي وفقاً الؤكن في االقتصاد العراقي للمدة )( تطور 2جدول )

 (OMIمؤشر البؤس ألوكن ) UNمعدل البطالة  INFمعدل التضخم  السنوات

(1) (2) (1+2(=)3) 

2003 33.49 28.1 61.59 

2004 26.83 26.8 53.63 

2005 37.09 18 55.09 

2006 53.11 17.5 70.61 

2007 30.89 11.7 42.59 

2008 12.70 15.34 28.04 

2009 8.34 14 22.34 

2010 2.46 12 14.46 

2011 5.60 8.3 13.90 

2012 6.06 11.9 17.96 

2013 1.86 13.7 15.56 

2014 2.24 10.6 12.84 

2015 1.44 10.72 12.16 

2016 0.07 10.82 10.89 

2017 0.20 13.8 14.00 

2018 0.40 12.9 13.30 

 معدل النمو المركب%

 مؤشر البؤس المدد الزمنية

2003-2010 20.20 (10.09) 10.11 

2011-2018 1.52 5.67 7.19 

2003-2018 10.84 (4.75) 6.09 

1990-2018 34.77 2.98 37.75 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على:

 مؤشر البؤس ألوكن
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مديريةالحسابات القومية، النشرات  -والتكنلوجيا المعلومات وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء-

 (.2002-1990اإلحصائية للسنوات )

 االرقام ما بين القوسين تعني سالبة. -

 
 (2018-2003( تطور مؤشر البؤس وفقاً ألوكن في االقتصاد العراقي )2الشكل )

 (2المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول )

 

ً لبارو ) في OMI) ثانياً: حساب مؤشر البؤس وفقا

 (:Barro`s misery indexاالقتصاد العراقي )

تم احتساب مؤشر بارو في العراق من خالل جمع كل 

من معدل التضخم والبطالة سعر الفاةدة االسمي وطرح معدل 

نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي كما تم توضيحه في 

 (Lechman,2009,9)المبحث األول 

BMI = In + u – GPD + i 

 ( 2002-1990المرحلة األولى للمدة )

سجل هذا المؤشر في هذه المرحلة اعلى قيمة له في 

%( يعود ذلك الى االرتفاع 470.05بلغد ) 1994سنة 

الكبير في معدل التضخم لهذه السنة الذي أدى الى انخفاض 

معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي الذي نجم عن الظروف التي 

ك المدة، وكان معدل النمو المركب لمؤشر مر بها البلد في تل

%(، اما في سنة 154.28( بلغ )1996-1990البؤس للمدة )

شهد المؤشر ادنى قيمة له خالل المرحلة األولى  1998

بسبب االنخفاض في معدل التضخم وارتفاع معدل نمو الناتج 

المحلي اوجمالي على الرغم من االرتفاع النسبي في سعر 

اير التحسن النسبي في الوضع االقتصادي  الفاةدة االسمي

بسبب تطبيق مذكرة التفاهم ) النفط مقابل الغذاء( ، يم ما لبث 

الى ان عاود  باالرتفاع واالنخفاض متذبذباً الى ان وصل 

%( يعود ذلك بسبب انخفاض معدل 60.70الى ) 2002سنة 

نمو الناتج المحلي اوجمالي الذي سجل قيمة سالبة بسبب 

عاةدات النفط. كان معدل النمو المركب لمؤشر  انخفاض

%( بينما كان 11.56( بلغ )1996-1990البؤس للمدة )

%(78.17( قد بلغ )2002-1990لمدة)ل

 

 (2002-1990( تطور مؤشر البؤس االقتصادي وفقاً لبارو في االقتصاد العراقي للمدة )3جدول )

معدل التضخم  السنوات

INF)) 

 معدل البطالة

UN)) 

سعر الفائدة االسمي 

(I) 

معدل نمو الناتج المحلي 

 االجمالي

 (BMIمؤشر البؤس لبارو )

(1) (2) (3) (4) (1+2+3-4= )5 

1990 - 5.5 6.5 - - 

1991 180.77 6.5 6.5 64.05)) 257.82 

1992 83.56 7.5 6.5 32.59 64.97 

1993 208.21 8.5 6.5 30.29 192.92 

1994 456.90 10.5 6.5 3.85 470.05 

1995 378.26 12.9 7.25 2.12 396.29 

1996 (15.45) 13.9 7.25 11.02 (5.33) 

1997 22.58 15.4 7.25 21.24 23.99 

1998 14.91 17.4 7.25 34.86 4.71 

1999 12.21 20.2 7.35 17.58 22.18 

2000 5.44 22.4 6.35 1.41 32.79 

2001 16.13 24.6 6.35 1.77 45.31 
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2002 19.44 26.7 6.35 (8.20) 60.70 

 معدل النمو المركب%

      المدد الزمنية

1990-1996 131.63 16.71 1.57 (4.37) 154.28 

1997-2002 11.15 9.61 (2.18) 7.02 11.56 

1990-2002 67.66 12.92 0.18 2.23 78.17 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على:

مديريةالحسابات القومية، النشرات  -وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء والتكنلوجيا المعلومات-

 (.2002-1990اإلحصائية للسنوات )

 المديرية العامة لألحصاء واألبحاث ، النشرة اإلحصائية السنوية، اعداد متفرقة.البنك المركزي العراقي ،  -

 االرقام ما بين القوسين تعني سالبة.-

 
 (2002-1990( تطور مؤشر البؤس وفقاً لبارو في االقتصاد العراقي للمدة )3شكل )

 (3باالعتماد على بيانات الجدول) المصدر من اعداد الباحثة

 

 (2018-2003المرحلة الثانية )

ً كبيراً في مؤشر البؤس اذ  شهدت هذه المرحلة ارتفاعا

%( يعود ذلك 104.68بلغد )2003سجل اعلى قيمة له سنة 

الى ارتفاع معدالت التضخم والبطالة جراء ظروف االحتالل 

التي مر بها البلد و انخفاض الناتج المحلي اوجمالي نتيجة 

ير لمؤشر تراجع العواةد النفطية مما أدى  الى االرتفاع الكب

البؤس االقتصادي بين أبناء المجتمع العراقي، في حين سجل 

مؤشر البؤس االقتصادي ادنى قيمه له في هذه المرحلة في 

%( يعود ذلك للتطور الملحوظ في 6.24اذ بلغ ) 2004سنة 

معدل نمو الناتج المحلي اوجمالي نتيجة الرتفاع صادرات 

ر البؤس العراق النفطية مما أدى الى انخفاض مؤش

االقتصادي ، وبدأ بعدها هذا المؤشر باالرتفاع عام 

%( نتج عن ارتفاع معدل 80.97متذبذباً حيث بلغ )2006

التضخم  ومعدل البطالة وسعر الفاةدة االسمي وانخفاض 

معدل نمو الناتج المحلي بسبب عدم االستقرار األمني 

س واالقتصادي في تلك المدة التي أدت الى تفشي ظاهرة البؤ

االقتصادي في العراق، استمر بعدها باالرتفاع واالنخفاض 

ً حتى نهاية مدة الدراسة. سجل معدل النمو المركب  متذبذبا

%( بينما -1.78( بلغ )2018-2003لمؤشر البؤس للمدة )

 %(.35.30( بلغ )2018-1990كان للمدة )

 (2018-2003االقتصادي وفقاً لبارو في االقتصاد العراقي للمدة ) ( تطور مؤشر البؤس4جدول )

معدل التضخم  السنوات

INF)) 

 معدل البطالة

UN)) 

سعر الفائدة 

 (Iاالسمي )

معدل نمو الناتج المحلي 

 االجمالي 

مؤشر البؤس لبارو 

(BMI) 

(1) (2)  (3) (4) (1+2+3-4= )5 

2003 33.49 28.1 6.35 (36.66) 104.60 

2004 26.83 26.8 6 53.39 6.24 

2005 37.09 18 7 1.68 60.41 

2006 53.11 17.5 16 5.64 80.97 

2007 30.89 11.7 20 1.89 60.70 

2008 12.70 15.34 16.75 8.23 36.56 

2009 8.34 14 8.83 3.38 27.79 

2010 2.46 12 6.25 6.40 14.30 

2011 5.60 8.3 6 7.55 12.35 

 مؤشر البؤس لبارو
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2012 6.06 11.9 6 13.94 10.02 

2013 1.86 13.7 6 7.63 13.93 

2014 2.24 10.6 6 2.26 16.58 

2015 1.44 10.72 6 2.61 15.55 

2016 0.07 10.82 4.33 13.79 1.43 

2017 0.20 13.8 4 (1.82) 19.82 

2018 0.40 12.9 4 2.63 14.67 

 معدل النمو المركب%

      المدد الزمنية

2003-2010 20.2 (10.09) (0.23) 6.22 3.66 

2011-2018 1.52 5.67 (5.65) 3.24 (1.68) 

2003-2018 10.84 (4.75) (2.85) 5.02 (1.78) 

1990-2018 34.77 2.98 (1.66) 0.79 35.30 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على:

مديريةالحسابات القومية، النشرات  -والتكنلوجيا المعلوماتوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء -

 (.2002-1990اإلحصائية للسنوات )

 البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة لألحصاء واألبحاث ، النشرة اإلحصائية السنوية، اعداد متفرقة. -

 االرقام ما بين القوسين تعني سالبة.-

 
 (2018-2003لبارو في االقتصاد العراقي للمدة )( تطور مؤشر البؤس وفقاً 4الشكل)

 (4ى بيانات الجدول )المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عل

 

ً لهانك  ثالثاً: حساب مؤشر البؤس االقتصادي وفقا

(HMI( في االقتصاد العراقي )Hanke's Misery 

Index:) 

تم احتساب مؤشر هانك  في العراق من خالل جمع كل 

من معدل التضخم والبطالة سعر الفاةدة االسمي مطروحا منه 

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اوجمالي الي  كما 

 ,OKONJI)تم توضيحه في المبحث األول 

Clement,2019, 79). 

HMI=Inf+Un+i-GDP per capita………(4) 

 ( 2002-1990المرحلة األولى للمدة )

( ان مؤشر البؤس االقتصادي سجل 5يوضح الجدول )

بلغ  1994خالل هذه المرحلة اعلى قيمه في سنة 

%( يعود ذلك للضغوط التضخمية واالنخفاض 472.79)

الشديد في معدل نمو نصيب الفرد نتيجة لظروف الحصار 

وكان معدل النمو  االقتصادي التي مر بها البلد في تلك المدة،

( بلغ 1996-1990المركب لمؤشر البؤس للمدة )

(156.53.)% 

سجل مؤشر البؤس أدنى قيمة له بلغد  1998وفي سنة 

%( بسبب انخفاض معدل التضخم فضالً عن ارتفاع 8.46)

معدل البطالة وارتفاع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج 

ع المحلي اوجمالي بسبب التحسن النسبي في الوض

االقتصادي للبلد بسبب مذكرة التفاهم )النفط مقابل الغذاء(، 

بينما عاود هذا المؤشر باالرتفاع خالل السنوات الالحقة 

نتيجة لالنخفاض  2002%( سنة 63.40حتى وصل الى )

الشديد في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 

اوجمالي وذلك لظروف الحصار االقتصادي على العراق 

ذبذب في أسعار النفط. وكان معدل النمو المركب لمؤشر والت

%( بينما كان 14.17( بلغ )2002-1997البؤس للمدة )

 %(.80.94( بلغ )2002-1990للمدة)
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 (2002-1990( تطور مؤشر البؤس االقتصادي وفقاً لهانك في االقتصاد العراقي للمدة )5جدول )

معدل التضخم  السنوات      

(INF) 

معدل البطالة 

(UN) 

سعر الفائدة 

 (I) االسمية

معدل نمو نصيب الفرد من 

 (GDPC)الناتج المحلي 

مؤشر بؤس هانك 

(HMI) 

(1) (2 ) (3) (4) (1+2+3-4 = )5 

1990  5.5 6.5   

1991 180.77 6.5 6.5 (65.08) 258.85 

1992 83.56 7.5 6.5 28.88 68.68 

1993 208.21 8.5 6.5 26.75 196.46 

1994 456.90 10.5 6.5 1.11 472.79 

1995 378.26 12.9 7.25 (0.51) 398.92 

1996 15.45)) 13.9 7.25 7.93 (2.23) 

1997 22.58 15.4 7.25 16.17 29.06 

1998 14.91 17.4 7.25 30.96 8.60 

1999 12.21 20.2 7.35 14.16 25.60 

2000 5.44 22.4 6.35 (1.56) 35.75 

2001 16.13 24.6 6.35 (1.22) 48.29 

2002 19.44 26.7 6.35 (10.90) 63.40 

 معدل النمو المركب%

      المدد الزمنية

1990-1996 131.63 16.71 1.57 (6.62) 156.53 

1997-2002 11.15 9.61 (2.18) 4.41 14.17 

1990-2002 67.66 12.92 0.18 (0.54) 80.94 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على:

مديريةالحسابات القومية، النشرات  -وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء والتكنلوجيا المعلومات-

 (.2002-1990اإلحصائية للسنوات )

 النشرة اإلحصائية السنوية، اعداد متفرقة.البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة لألحصاء واألبحاث ،  -

 االرقام ما بين القوسين تعني سالبة.-

 
 (2002-1990( تطور مؤشر البؤس وفقاً لهانك في االقتصاد العراقي للمدة)5الشكل)

 (5المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول )

 

 (2018-2003الثانية للمدة )المرحلة 

استمر مؤشر البؤس االقتصادي باالرتفاع في هذه 

( سنة  106.10المرحلة اذ سجل اعلى قيمه له بلغ )

وذلك الرتفاع معدل التضخم خالل هذه المرحلة 2003

وارتفاع معدل البطالة واالنخفاض الكبير في  معدل نمو 

روف نصيب الفرد من الناتج المحلي اوجمالي بسبب ظ

االحتالل التي أدت الى ارتفاع مؤشر البؤس االقتصادي مما 

ايقلد كاهل المواطن العراقي اير ارتفاع كلف المعيشة 
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وكلف اونتاج على السواء ، بينما سجل مؤشر البؤس 

%( 10.76بلغ ) 2004االقتصادي ادنى قيمه له في سنة 

ناجم عن االرتفاع الملحوظ في معدل نمو نصيب الفرد الذي 

يعود الى الزيادة في الصادرات النفطية مما انعكس في 

تعظيم اويرادات النفطية التي أدت الى تخفيض مؤشر البؤس 

االقتصادي في تلك المدة ، وبدأ بعدها مؤشر البؤس 

باالرتفاع بالسنوات الالحقة محققاً طفرة كبيرة في قيمته 

%( وذلك الرتفاع معدل التضخم 84.07) 2006بلغد سنة 

ي سجل اعلى قيمة له خالل هذه المرحلة واالنخفاض الذ

النسبي في  معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 

اوجمالي بسبب األوضاع األمنية واالقتصادية الغير مستقرة، 

استمر بعدها مؤشر البؤس االقتصادي باالرتفاع واالنخفاض 

 متذبذبا حتى نهاية مدة الدراسة. وسجل معدل النمو المركب

%( بينما كان -4.42( )2018-2003لمؤشر البؤس للمدة )

 %( .-32.64( قد بلغ)2018-1990للمدة )

ً كبيرة في معدالت  نستنتج مما سبق ان هناك فروقا

النمو المركبة لمتغيرات البؤس االقتصادي التي عكسد 

التشوه الحاصل في هيكل االقتصاد العراقي خالل مدة 

 الدراسة.

 (2018-2003( تطور مؤشر البؤس االقتصادي وفقاً لهانك في االقتصاد العراقي للمدة )6جدول )

معدل التضخم  السنوات    

(INF) 

معدل البطالة 

(UN) 

سعر الفائدة 

 (I) االسمية

معدل نمو نصيب الفرد من 

 (GDPC)الناتج المحلي 

مؤشر بؤس هانك 

(HMI) 

 

(1) (2 ) (3) (4) (1+2+3-4 = )5 

2003 33.49 28.1 6.35 (38.52) 106.46 

2004 26.83 26.8 6 48.87 10.76 

2005 37.09 18 7 (1.32) 63.41 

2006 53.11 17.5 16 2.53 84.07 

2007 30.89 11.7 20 (1.10) 63.69 

2008 12.70 15.34 16.75 0.72 44.07 

2009 8.34 14 8.83 4.13 27.04 

2010 2.46 12 6.25 3.70 17.01 

2011 5.60 8.3 6 4.81 15.08 

2012 6.06 11.9 6 11.04 12.92 

2013 1.86 13.7 6 4.91 16.65 

2014 2.24 10.6 6 (0.32) 19.16 

2015 1.44 10.72 6 4.91 13.24 

2016 0.07 10.82 4.33 10.78 4.44 

2017 0.20 13.8 4 (4.39) 22.39 

2018 0.40 12.9 4 (0.02) 17.32 

 معدل النمو المركب%

      المدد الزمنية

2003-2010 20.2 (10.09) ((0.23 9.04 0.88 

2011-2018 1.52 5.67 (5.65) 4.98 (3.42) 

2003-2018 10.84 (4.75) (2.85) 7.48 (4.42) 

1990-2018 34.77 2.98 (1.66) 3.45 (32.64) 

 الباحثة باالعتماد على:المصدر: من اعداد 

مديريةالحسييابات القومييية، النشييرات  -وزارة التخطيييط والتعيياون اإلنمييائي ،الجهيياز المركييزي لإلحصيياء والتكنلوجيييا المعلومييات-

 (.2002-1990اإلحصائية للسنوات )

 اد متفرقة.البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة لألحصاء واألبحاث ، النشرة اإلحصائية السنوية، اعد -

 االرقام ما بين القوسين تعني سالبة.-
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 (2018-2003( تطور مؤشر البؤس وفقاً لهانك في االقتصاد العراقي للمدة  )6الشكل )

 (6المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول )

 

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:أوال: 

يعتبر مؤشر البؤس مؤشر مهم جدا في تحديد المالمح  -1

العامة ألي اقتصاد ألنه يشكل مشكلة كبيرة ال يخلو منها 

االقتصاد العراقي بسبب الظروف االقتصادية التي 

 تعرض لها البلد.

توصل البحث ان االقتصاد العراقي مر بمرحلتين  -2

الى  1990 مهمتين خالل فترة الدراسة الممتدة من عام

في قياس مؤشر البؤس االقتصادي اذ شهد  2018عام 

تذبذب في هذه المراحل بين االرتفاع واالنخفاض بسبب 

األوضاع االقتصادية التي مر بها االقتصاد العراقي من 

 حصار وحرب.

شهد مؤشر البؤس ألوكن في صورته المبسطة في  -3

العراق اعلى قيمة له في المرحلة األولى في فترة 

%( يعود ذلك 467.40) 1994سعينات بلغ سنة الت

الرتفاع التضخم الذي كان يعاني منه البلد، وسجل ادنى 

%(، اما في المرحلة 27.84) 2000قيمه له كاند سنة 

بلغد  2006الثانية شهد اعلى قيمة له كاند سنة 

%( سنة 10.89%( وبلغد ادنى قيمة له )70.61)

تذبذب بسبب انخفاض التضخم واستمر بال 2016

 صعوداً ونزوالً خالل فترة الدراسة.

سجل مؤشر البؤس لبارو في المرحلة األولى اعلى نسبه  -4

( وسجل أدنى نسبه 470.05بلغد ) 1994له في سنة 

%( اما في المرحلة الثانية 4.71بلغد ) 1998له سنة 

 2003%( سنة104.60سجل اعلى نسبة له بلغد )

اوجمالي بسبب انخفاض معدل نمو الناتج المحلي 

 %(.1.43بلغ ) 2016وسجل ادنى نسبه له سنة

بلغ مؤشر البؤس لهانك في المرحلة األولى اعلى نسبة  -5

%( وأدنى نسبه له كاند 472.79) 1994له كاند سنة 

%( اما في 8.60بلغد ) 1998خالل هذه المرحلة سنة 

 2003المرحلة الثانية بلغد اعلى نسبة له في سنة

بلغ  2016سبة له في سنة %(، وسجل أدنى ن106.46)

(4.44.)% 

 ثانياً: التوصيات 

العمل على تخفيض معدالت البؤس االقتصادي من  -1

خالل ايجاد رؤية اقتصادية واضحة المعالم على أساس 

التخطيط لتشجيع االستثمار وزيادته في الموازنات 

االتحادية وتوفير البيئة السليمة لجذب االستثمار المحلي 

عن معالجة الفساد المالي واوداري واالجنبي فضالً 

 لتعزيز وتقوية االستثمار باالقتصاد العراقي.

ضرورة تنويع مصادر الناتج المحلي اوجمالي من  -2

خالل استغالل كافة الموارد االقتصادية المتاحة في 

القطاعات االقتصادية منها الزراعة والصناعة، الذي 

لبطالة، فضالً يؤدي الى استيعاب األيدي العاملة وتقليل ا

عن أنها تعمل من خالل هذا اوجراء على تقليل االعتماد 

على عواةد البترول والتي تشكل الجزء األكبر للناتج في 

 العراق.

خفض التضخم والبطالة من خالل تحسينات جانب  -3

العرض التي تساعد على زيادة اونتاجية وتقليل البطالة 

يتحقق من خالل الهيكلية والتضخم الهيكلي، او يمكن ان 

النمو المخفض للتضخم مما يقلل البطالة الدورية دون 

 التسبب في التضخم.

يتوجب على السياسة االقتصادية في العراق معالجة  -4

االختالالت التي تسببد في ارتفاع مستوى البؤس ولو 

وكذلك على الدولة تحقيق االستقرار  بشكل تدريجي،

ا في انخفاض االمني والسياسي ألنه يعد سببا مباشر

معدل التضخم وتكاليفه والبطالة وبالتالي ارتفاع في 

مستويات معيشة المجتمع من خالل العمل الجاد من قبل 

الدولة للحد من العنف لغرض استمرار عملية التنمية 

ليتسنى لنا تحسين مستوى معيشة المجتمع العراقي وهذا 

بدوره ينعكس إيجابا على انخفاض مؤشر البؤس في 

 تصاد العراقي.االق
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احتساب مؤشر البؤس االقتصادي بصورة سنوية من  -5

 قبل الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات.

 المصادر
 اوالً: المصادر العربية

 الكتب - أ

النقود ( 2010العصار، رشاد والحلبي، رياض، ) -1

،الطبعة األولى، دارصفاء للنشر والتوزيع،  والبنوك

 عمان األردن.

،  التضخم والكساد( 2010الزبيدي، حسين سالم جابر) -2

الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 

 األردن. -عمان

 الرسائل واالطاريح - ب
دور سياسات التنمية المستدامة في ( 2018وداد، عباس)

 ،الحد من الفقر دراسة حالة الجزائر، األردن واليمن
م االقتصادية أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلو

 سطيف.-والتجارة وعلوم التيسر، جامعة فرحات عباس

 المجالت - ت

دور االستثمار في نمو الناتج ( 2015عبود، لقاء شاكر،)

، مجلة كلية العلم (2011-2005المحلي اإلجمالي للفترة )

 .40(، ص1(، العدد)6الجامعة، المجلد)

 التقارير  - ث

لمركزي وزارة التخطيط والتعاون اونماةي، الجهاز ا -1

لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، النشرات 

 (.2018-1990اوحصاةية للمدة )

البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء  -2

واألبحاث، المجموعة اوحصاةية، النشرات السنوية 

 (.2018-1990للمدة )
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 تقييم أداء اإلنجاز التنموي ألهداف التنمية المستدامة في العراق ... آفاق واعدة
 

Evaluating the performance of the developmental achievement of the sustainable 

development goals in Iraq... Promising prospects 
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 المستخلص
تناول البحث أداء اإلنجاز التنموي في العراق تعبيراً عن رؤيةة معارةرة للتنميةة المسةتدامة مةن نةالل تنفيةل نمةة التنميةة المسةتدامة 

, حيةةث تركةةألت اف ةةداس االساسةةية للبحةةث علةةي حنةةا م جو ريةةة نسةةعي مةةن ناللهةةا كشةة  وتحديةةد م ةةامين التنميةةة  2030لعةةام 

 المستدامة، وروالً إلي اعتماد اآلليات المال مة لواقع العراق للتعامل والتفاعل معةُ  وتحديةد الةرؤل المسةتنبلية لتفعيلهةا، مةع التركيةأل

افزمات, وينملم البحث من فرضية مفاد ةا أن التنميةة المسةتدامة فررةة تاريليةة للعةراق  علي أ مية الرافعات الوطنية للتعامل مع

والسياسية( لو تم اعتمد ا وتحنيم ا دافها, وأوري البحةث ب ةرورة تيسةي   –والصحية  –النتألال وتجاوز افزمات )االقتصادية 

نناعةات المتشةةلة عبةر دراسةات وحةوارات لةلداء التنمةوي ثنافة المشةهد التنمةوي مةن نةالل رافعةات وطنيةة منترحةة انمالقةاً مةن ال

العراقي، بات من ال روري رسم رورة التدنالت التي يمةن للحةومة العراقية والجهات الفاعلة غيةر الحةوميةة واللارجيةة النيةام 

 د وتعأليأل افمن اإلنساني.بها من أجل تحسين جودة نوعية الحياة واستدامتها عبر تنديم أف ل اللدمات الصحية والحدّ من الفسا

 

 التنمية المستدامة      العراق      افزمات: الكلمات المفتاحية  

 

Abstract 
The research dealt with the performance of developmental achievement in Iraq as an expression of a 

contemporary vision of sustainable development through the implementation of the 2030 

sustainable development plan. future visions to activate it, with a focus on the importance of 

national levers to deal with crises, With a focus on the importance of national levers to deal with 

crises, and the research stems from the hypothesis that sustainable development is a historic 

opportunity for Iraq to reduce and overcome crisis (economic - health - and political) if they are 

adopted and achieve its goals. From the convictions formed through studies and dialogues of the 

Iraqi development performance, It has become necessary to draw a picture of the interventions that 

the Iraqi government, non-governmental and external actors can undertake to improve the quality 

and sustainability of quality of life through better provision of health services, reduce corruption 

and enhance human security. 

Keywords: sustainable development         Iraq       crisis 
 

 المقدمة
حألمة افبعاد يتألايد االعتراس بدور التنمية المستدامة في العراق من نالل تةامل أبعاد ا االقتصاديةٌ واالجتماعيةٌ والبيئيةٌ وتتفاعل 

 له في منظومة من العالقات التي تحنم بالنتيٌجة أ داس التنمية المستدامة, إال أن حألمة افبعاد المتنوعة  له تهتأل وترتبك متيثرةً 

والسياسية(, وان االقتصاد العراقي لي  بمعألل عن  –والصحية  –بمجموعة من العوامل من بينٌها افزمات العالمية )االقتصادية 

صاديات العالم التي تيثرت جميعها بهله افزمات، نارة إن االقتصاد العراقي  و اقتصاد ريعي, مما ٌجعل تحنيٌم المسارات اقت

 التنمويةٌ والورول إليٌها أمراً عسيٌر.

 

 

 

 

about:blank
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 أهمية البحث
ررد التندم المحرز في تحنيم أ داس التنمية المستدامة  -1

 في العراق.

معرفة مواطن ال ع  ونناط النوة من نالل ررد  -2

 المؤشرات.

البحث من نالل تنديم مجموعة من  أ ميةتبرز  -3

الرافعات الوطنية التي تساعد رانعي النرار للتعامل مع 

 .افزمات

 مشكلة البحث 
تةمن مشةلة البحث في الصعوبات المؤسسية التمويلية 

والفنية التي قد تواجُ تنفيل الرافعات الوطنية المنترحة التي 

ة في تهدس إلي تحنيم أ داس وغايات التنمية المستدام

العراق، وتعأليأل الممةنات االقتصادية، واالرتناء بمستول 

 اللدمات المعيشية.

 فرضية البحث
إن التنمية المستدامة تمثل فررة تاريلية للعراق النتألال 

والسياسية(  –والصحية  –)االقتصادية وتجاوز افزمات 

 .والتحّول إلي بلد تنموي مستدام

 هدف البحث 
ديد م امين التنمية المستدامة، يهدس البحث إلي كش  وتح

وروالً إلي اعتماد اآلليات المال مة لواقع العراق للتعامل 

والتفاعل معُ  وتحديد الرؤل المستنبلية لتفعيلها ، مع التركيأل 

علي أ مية الرافعات الوطنية للتعامل مع افزمات 

 والسياسية( . –والصحية  –)االقتصادية 

 الحدود الزمانية والمكانية 
تنحصر الحدود المةانية للبحث في تحليل أداء اإلنجاز 

التنموي في العراق, كما تنحصر الحدود الألمانية للبحث في 

 (.2020 – 2019تغمية الفترة )

 منهج البحث 
اعتمدت الباحثة المرينة االستنرا ية لتحليل أداء اإلنجاز 

التنموي في العراق، وتمبيم  له المنهجية لتحليل المؤ الت 

عراقية، وروالً الي نتا ج تتحدد من ناللها منترحات ال

 الرافعات الوطنية. 

 

تقييم المسار الوطني في إنجاز  -المحور األول:

 أهداف التنمية المستدامة في العراق
التقييم الوطني في أهداف التنمية المستدامة في  -اوال:

 (2020 – 2019العراق )
دما متواضعا في تن 2020 – 2019حنم العراق نالل المدة 

مؤشرات التندم بي داس التنمية المستدامة, إذ حنم العراق 

 117وجاء في المرتبة  60,8مؤشر بلغ  2019نالل عام 

محافظاً  2020عام  63,1دولة, بمؤشر بلغ  166من أرل 

علي ادا ُ فوق المتوسط كما في الجدول أدناه, و لا االمر 

نع في دا رة التحدي يرجع الي المشاكل التي مازال العراق ي

, رفحات 2020بها مثل الفنر والبمالة"وزارة التلميط, 

 متعددة".

( مسار التقدم في أهداف التنمية المستدامة 1الجدول)

 (2020 – 2019للعراق )

 عدد الدول الرتبة بين الدول مؤشر التندم السنة

2019 60.8 117 162 

2020 63.1 113 166 

, وزارة التخطيط, التقرير  جمهورية العراق  -المصدر:

 42, ص2021الطوعي الثاني , 
ونلحظ من نالل الجدول أن العراق قد حنم درجات انجاز 

 – 2019في السنوات  17متفاوتة بين مؤشرات اف داس 

ويمةن تحديد رتب انجاز اال داس في العراق من  2020

  -":41, ص 2021نالل اآلتي "وزارة التلميط, 

ظهر  2019بحسب تنرير مؤشرات ولوحات المتابعة  -1

ان العراق قد واجُ تحديات ملموسة علي مستول الهدس 

االول نتيجة ارتفاع معدالت البمالة التراكمية وكللك 

وزارة  االجتماعية" وافمراضتراكم المشةالت 

مازالت تعاني من  اف داس", وبنية  2019التلميط، 

علي نماق مؤشراتها وجود تحديات كبيرة وملموسة 

 إلياللي ال يمةن إرجاعُ  افمر 10عدا الهدس 

والسياسية  وافمنيةواالجتماعية  اإلقليميةالمشةالت 

مسار  أمامالتي مازالت قا مة والتي شةلت حجر عثرة 

 , Sachsاو التندم في المؤشرات"  اف داستحنيم 

2019 , 238". 

ن العراق ا 2020بين تنرير مؤشرات ولوحات المتابعة  -2

 – 3 – 2و ي ) أ داسيواجُ تحديات ر يسية في تسعة 

(, وتحديات  16 – 15 – 14 – 10 – 9 – 8 – 5

(, فيما ال  11 – 6 – 4و ي ) أ داسكبيرة في ثالثة 

 – 7 – 1 ي ) أ داستألال التحديات قا مة في نمسة 

تنرير لوحات مؤشرات أ داس  ("17 – 13 – 12

 ".  2020التنمية المستدامة ،

التنييم المحلي وفنا فدلة والمثابرة واإلنجاز  -ثانيا:

 التنموي 

تتم المنارنة  نا علي أساس النيمة الرتبية التي تحننت في 

أداء كل محافظة بحسب المؤشرات المتاحة وفيها, وتتم علي 

افنرل, وقد تم  أساس اإلنجاز المنارن مع المحافظات

تحويل الرتب المتحننة لةل محافظة في كل  دس إلي قيمة 

(, وعليُ فالمحافظة 18 – 1رقمية تحتسب علي أساس )

بورفها قيمة رقمية للرتبة التي  1= 1 \1افولي تينل قيمة 

حننتها في المؤشر, ومن نالل أنل المتوسط الحسابي 

كل لمجموع المؤشرات في كل  دس نحصل علي دليل 

 دس, ويحتسب الدليل العام متوسط مجموع اال داس, وكلما 

وقد  اقتربت النيمة من الواحد تعني انجازاً أف ل للمحافظة,

تم تصميم  لا دليل المثابرة التنموي ليؤشر استدامة سعي 

المحافظات في تحنيم اإلنجاز التنموي, ويبين الجدول التالي 

ية المستدامة نالرة انجاز المحافظات في أ داس التنم

 بحسب المحافظة وقيمة اف داس المنجألة.
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 ( دليل المثابرة التنموية لمحافظات العراق1الشكل)

 95, ص2021التخطيط, التقرير الطوعي الثاني , جمهورية العراق , وزارة   -المصدر:
 

وبللك نلحظ وبحسب دليل المثابرة التنموية المحلي بين أي 

من المحافظات لم تنجح في تحنيم مجموعة من أ داس و ي 

(, وإن بعض محافظات اإلقليم قريبة 16 -9 -8 -5 -2 -1)

محافظات علي المسار  10فيما نجد من إنجاز الهدس افول 

وزارة  التنموي والمتبنية بعيدة عن اإلنجاز وكاالتي"

 -":94التلميط , المصدر السابم, ص 

حننت محافظات اقليم كردستان ) السليمانية واربيل  -1

  افوليود وك ( المراتب الثالثة 

احتلت كربالء المرتبة الرابعة تليها بغداد, و لا  -2

يؤشر حجم الجهود التي تبللها كل محافظة  افمر

معبرا عنها بالرتبة المتحننة  اف داسفي تحنيم 

 .باإلنجاز

, تسبنها افنيرةجاءت محافظة ذي قار بالمرتبة  -3

كال ما قد  أنمحافظة النج , ويعألل سبب ذلك 

شهدا نالل مدة انمالق عملية التنمية المستدامة 

المحافظتين  ارتفاع وتا ر االحتجاجات في  اتين

التنموي, وزيادة الوعي  افداءاحتجاجا علي تدني 

 الشعبي للنهوض بواقع المحافظات. 

ونستنتج مما سبم ان االداء في التنمية المستدامة المحلية 

متوسما معبرا عنُ بنيمة متوسط دليل االنجاز ان 

المحافظات باستثناء افقاليم والعارمة جاء إنجاز ا التنموي 

علي الرغم من تباين الظروس التي مرت بها, حيث متناربا, 

محافظة )استثناء كربالء وبغداد( تحت الوسط  13وقوع 

الحسابي للدليل عن التناع  في تحنيم اإلنجاز التنموي, مع 

وجود تباين في إنجاز اف داس إذ تبلغ أعلي نسب االنجاز 

و لا التباين يمةن ان  2وادنا ا في الهدس  8في الهدس 

الي تيثير نوعية المؤشرات )معدل النشاط االقتصادي  يعألل

 عمالة افطفال(. –معدالت البمالة  –

تنييم أداء ركا أل التنمية المستدامة في  -المحور الثاني:

  2020العراق عام 

أن أ مية التنمية المستدامة تةمن في ملتل  مجاالت الحياة, 

توفير البنية التحتية والةوادر المؤ لة، ويتم قياس من نالل 

اإلنجاز المتحنم في ركا أل اف داس باالعتماد علي 

المؤشرات المتاحة وطنيا، ومنارنة االنجاز بالمعيار العالمي 

أو المتوسط الوطني إذا كان الهدس العالمي متحننا, وعليُ 

فإن  لا الدليل يني  االنجاز المتحنم بالمنارنة مع 

المؤشرات الدولية المتوافرة، وقد اعتمدت عملية النياس علي 

منارنة قرب الهدس أو ابتعاده عن المعيار العالمي وتتراوح 

( وكلما اقتربت النيمة من الواحد 1 – 0قيمة اإلنجاز بين) 

تعني انجاز اف ل, ويحتسب كل دليل فرعي بينل متوسط 

مةننا تنييم وبللك ياإلنجاز المتحنم في مجموع المؤشرات, 

أداء ركا أل التنمية المستدامة في العراق واللي  و محصلة 

٪ ، 35.7من متوسط المؤشرات الر يسية، والتي تصل إلي 

نتيجة االنلفاض الواضح في مؤشراتها الفرعية, مع وجود 

تباين في انجاز الركا أل إذ تبلغ اعلي نسب االنجاز في ركيألة 

 لا التباين يعألل الي السالم وأدناه في ركيألة الةوكب, و

تيثير نوعية المؤشرات التي اعتمدت في النياس, وبللك قد 

عملت الجا حة جهود التنمية وألغت بعض التندم في ركا أل 

التنمية المستدامة المحرزة، وبناًء علي ذلك نتورل الي 

جدولة ركا أل اإلنجاز التنموي في العراق، كما  و موضح 

-": 2020لميط،  وزارة الت وعلي النحو اآلتي"
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 2020 التنموي في العراق لعام اإلنجاز( مؤشر 2الجدول )

 قيمة الهدس قيمة المؤشر والمؤشرات اف داس الركا أل

 

  31.7 نسبة الفنر دون نط الفنر الوطني

  3.4 مستحنات تغمية التحويالت االجتماعية أو أية

 33.1  الن اء علي الفنر

  12.3 مستول التنألم

  6.1 زيادة الوزن

  3.0 مستول الهألل

 7.13  الن اء علي الجوع

  31.5 الوفيات النفاسية

  90.1 الوالدة وجود كادر مؤ ل أثناء

  24.3 دون اللامسة وفيات افطفال

  14 وفيات المواليد حديثي الوالدة

  53.8 النساء الالتي يستلدمن وسا ل حديثة لتنظيم االسرة

 46.0  الجيدة والرفاهالصحة 

  90 معدل االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدا ي

  58 معدل االلتحاق الصافي بالتعليم المتوسط

  32 معدل االلتحاق الصافي بالتعليم االعدادي

نسبة المشاركة بالتعليم المنظم قبل سنة من االلتحاق 

 بالمدرسة
32.0  

  39 وغير الرسمي مشاركة الشباب في التعليم الرسمي

  54 مهارات استلدام تةنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 50.8  التعليم الجيد 

 34.26   ركيألة الناس

العمل الال م والنمو 

 االقتصادي

  1.8 معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي

  13.8 معدل البمالة

  7.3 عمالة افطفال

 7.63   ركيألة االزد ار

التصدي لتغير المناخ 

 وآثاره
  1685 انبعاثات الغازات الدفيئة

 1.685   ركيألة الةوكب

السالم والعدل 

 والمؤسسات النوية

  9.9 عدد ضحايا النتل العمد

  3.1 الموقوفون غير المحةوم عليهم

  60.4 ً  االمان ليال

  98.8 تسجيل المواليد

  80 االتجار بالبشر 

 50.4   ركيألة السالم

عند الشراكات لتحنيم 

 اف داس

  40.2 اإليرادات الحةومية

  3.0 ال را ب المحلية

  44.3 استلدام االنترنت

 29.2   ركيألة الشراكة

    

 24.635  التنموي في العراق مستول اإلنجاز 

, 2021التقرير الطوعي الثاني , جمهورية العراق, وزارة التخطيط ,  -1-الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على المصدر:

 صفحات متعددة.

وزارة التلميط، الجهاز المركألي لإلحصاء وتةنولوجيا  -2

 .2020المعلومات، عام 

ويبين الجدول أعاله نالرة انجاز العراق في ركا أل التنمية 

المستدامة بحسب الهدس المنجأل ونلحظ من نالل المؤشرات 

أعاله قد حنم العراق درجات إنجاز متفاوتة في مؤشرات 

, حيث تبين من نالل 2020اف داس التنموية في سنة 

المؤشرات أعاله أن العراق يواجُ تحديات ر يسة في ثالث 

وتحديات كبيرة في الهدس الرابع ,  8و  3و  2 داس و ي : أ
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فيما ال تألال التحديات قا مة في نمسة أ داس و ي : 

, ويت ح من نالل المؤشرات انفة اللكر ان 17و13و1

انجاز العراق في أداء ركا أل التنمية المستدامة منلف اً 

% وإن  لا 24.635معبرا عنُ بنيمة دليل اإلنجاز البالغة 

ع  في اإلنجاز التنموي بحاجة الي وقفة مراجعة ال 

لتفسيره ومواجهة تحدياتُ, ولعل حألمة التحديات النابعة من 

عدم االستنرار السياسي وال غوطات المالية التي المست 

في  2030 – 2015نسب انجاز ركا أل التنمية المستدامة 

مجاالت تشةل مرتةأل أوضاع الناس كالحد من الفنر وتنديم 

الصحة والتعليم والبيئة سا مت في تراجع نسب  ندمات

االنجاز وعدم الم ي قدما نحو تحنينها, وقد نلفت افزمة 

المركبة أوضاعا وأزمات متوارلة شةلت تحديا رعبا 

نتيجة التيثيرات التي رافنتها, حيث يواجهون  فغلبية الناس،

اففراد عددًا من التحديات التي شةلت تحديًا دا ًما 

 اتهم.القتصاد

نمط … المسارات التنموية المستهدفة  -:المحور الثالث

 واعدة

في العراق  2020تعتبر نمة االستجابة االنسانية لعام    

دعوة رريحة إلي المأليد من التلميط واالستعداد المتةاملين 

بين الشركاء الدوليين, مع افنل باالعتبار أن التحديات 

ع اللمة إلعماء افولوية المتعددة التي تواجهها الدولة، تدف

للوقاية واالستعداد واالستجابات الفورية التي تنود ا الحةومة 

للحاالت اإلنسانية، كما يعتبر  لا تموراً واعداً لةونُ افكثر 

ترابما بالتعامل مع الديناميات التي تربط وتفاقم أوجُ 

 ال ع  المرتبمة بالةوارث وافمراض والنألاعات.

 عات لتحنيم أ داس التنمية المستدامةمنهج الراف -أوال:

كش  الواقع جملة من التحديات حالت دون تحنيم أ داس     

التنمية المستدامة في العراق وضع  مؤشراتُ مما يستلألم 

تبني رافعات وطنية من شينها أن تسا م في تعأليأل قدرات 

العراق ويعظم مشاركتُ اإلقليمية والدولية بما يجعلُ شريةا 

نتدرا ومنجألا, ومن اجل الورول الي  له الغاية فاعال و م

سنبني رافعات وطنية لها أ داس وسياسات ومبادئ لتمةين 

تحنيم أ داس التنمية المستدامة في العراق, وأن الرافعات 

المنترحة استندت إلي أحةام الدستور العراقي وبرامج 

ومنا ج التنمية المستدامة المعتمدة وطنيا, التي تدعو جميعها 

 إلي مواكبة التمورات العالمية.

 

  2005ثانيا : الدستور العراقي لعام 
سعي الدستور العراقي الي تعأليأل كرامة المواطن العراقي    

وتحنيم أ داس التنمية المستدامة لهم ويواكب الدول العالمية 

, رفحات  2011مجل  النواب ,  "من نالل المواد التالية 

 -:متعددة "

ثانيا : تلتألم الدولة بمحاربة االر اب بجميع ( 7المادة ) -

اشةالُ، وتعمل علي حماية اراضيها من ان تةون منراً 

 أو ممراً أو ساحة لنشاطُ بهدس تحنيم ركيألة السالم .

( : يرعي العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتألم  8المادة ) -

بعدم التدنل في الشؤون الدانلية للدول االنرل، 

بالوسا ل السلمية، وينيم عالقاتُ ويسعي لحل النألاعات 

علي اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم 

التألاماتُ الدولية بهدس تحنيم ركيألة الشراكة والتعاون 

 الدولي.

( : تةافؤ الفرص حم مةفول لجميع  16المادة )  -

العراقيين، وتةفل الدولة اتلاذ اإلجراءات الالزمة 

 لتحنيم ذلك.

: تةفل الدولة ارالح االقتصاد العراقي  (25المادة ) -

وفم أس  اقتصادية حديثة وبما ي من استثمار كامل 

موارده وتنويع مصادره وتشجيع النماع اللاص 

 وتنميتُ .

 ( 29المادة ) -

أوال)ب( : تةفل الدولة حماية االمومة والمفولة 

والشيلونة، وترعي النشئ والشباب وتوفر لهم 

 ملةاتهم وقدراتهم . الظروس المناسبة لتنمية

ً : يحظر االستغالل االقتصادي للطفال بصوره  ثالثا

 كافة، وتتلل الدولة اإلجراء الةفيل بحمايتهم .

 (30المادة ) -

اوال : تةفل الدولة للفرد ولالسرة ـ وبلارة المفل 

والمرأة ـ ال مان االجتماعي والصحي، والمنومات 

من لهم الدنل االساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمٍة، تؤ

 المناسب، والسةن المال م.

ً : تةفل الدولة ال مان االجتماعي والصحي  ثانيا

للعراقيين في حال الشيلونة أو المرض أو العجأل عن 

العمل أو التشرد أو اليتم أو البمالة، وتعمل علي وقايتهم 

من الجهل واللوس والفاقة، وتوفر لهم السةن والمنا ج 

 اية بهم، وينظم ذلك بنانون .اللارة لتي يلهم والعن

( : ترعي الدولة المعاقين وذوي االحتياجات  32المادة ) -

اللارة وتةفل تي يلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم 

 ذلك بنانون .

 ( : 33المادة ) -

 أوالً : لةل فرد حم العيش في ظروس بيئية سليمة .

ً : تةفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيا ي  ثانيا

 الحفاظ عليهما .و

 ( :34المادة ) -

أوالً : التعليم عامل أساسي لتندم المجتمع وحم تةفلُ 

الدولة، و و إلألامي في المرحلة االبتدا ية، وتةفل الدولة 

 مةافحة افمية .

ثانيا : التعليم المجاني حم لةل العراقيين في ملتل  

 مراحلُ .

لمية بما ثالثاً : تشجع الدولة البحث العلمي للغراض الس

يلدم اإلنسانية، وترعي التفوق واإلبداع واالبتةار 

 وملتل  مظا ر النبوغ .

 المبادئ التوجيهية للرافعات -ثالثا:
 المسـتدامة التنميـةأ ــداس  تحنيــم الةفيلةالمبادئ  إن   

 التنميـة، نارــة وأن مفهــوم لللكواآلليات الالزمة 

إاّل أن مـا  كمصملح النسبي استنرارهالمسـتدامة رغـم 

و يت منـُ مـن أ ـداس يمةـن أن يتغير مـن جيـل الي آنـر 

الحاجيات والمتملبات العالمية، فباإلشارة إلي  حسـب

في برنامج العمل علي تحنيم التنمية  المتشابةةالتحديات 

نم  مبادئ  أ دافها تت من 2030المسـتدامة حتـي نهايـة 

 أال و ـي: أساسية

 تعأليأل الدمج االجتماعي.  -1

 دعم النمو والوظا   والحد من الفنر  -2

 االنلراط في إجراءات لمواجهة التغيير المناني -3
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 تعأليأل الحوكمة والتصدي للفساد  -4

العمل علي تعأليأل الشركات لتمويل أ داس التنمية  -5

 المستدامة.

 رابعا: رؤية منهج الرافعات
ية لالنمالق في أن افس  التي يجب أن تنوم عليها الرؤ     

تعأليأل دور وت افر الجهود ل مان تحنيم أ داس التنمية 

المستدامة في العراق ودفعُ نحو مستنبل تنموي مستدام 

وشامل وآمن لجميع اففراد, بما يسمح لهم االستفادة من 

 الفرص التنموية المتاحة اآلن ومستنبال. 

مة رافعات مقترحة لتحقيق أهداف التنمية المستداخامسا : 

  في العراق
كش  الواقع جملة من التحديات حالت دون تحنيم أ داس  فند

التنمية المستدامة وضع  مؤشراتُ مما يستلألم تبني رافعات 

, 2030من شينها أن تسا م في تعأليأل  دس رؤية العراق 

وقدراتُ التنموية ويعظم مشاركتُ اإلقليمية والدولية بما 

 يجعلُ شريةا فاعال و منتدرا ومنجألا, ومن اجل الورول

الي  له الغاية ننترح ثالث محركات تعد عنارر قوة وتغيير 

باتجاه الحد من أزمات العراق وتعمل علي حفأل النمو 

وتحنيم التنمية المستدامة مما يتملب توطينها في السياسة 

التنموية للمرحلة النادمة, وفي ما يلي بعض اال داس 

 -الستجابة تحنيم ا داس التنمية المستدامة:

 فعة إدارة المخاطر واألزمات بالمعرفةرا -اوال:
ال أحد يشك في أننا نعيش اليوم في ن م تحوالت          

كونية تصبح فيها التنمية غير المستدامة وغير المتةافئة 

مصدراً لللم التهديدات والملاطر المعندة والتمييألية، مع 

تفاقم الموجود منها. وبالمثل، ال يمةن النظر في استدامة 

ة أو مرونتها ما لم يؤنل في الحسبان التهديدات المتعددة التنمي

 والملاطر المرتبمة بها, وفي  لا السياق يمةن اإلشارة إلي

أن جميع اإلجراءات المتعلنة بي داس التنمية المستدامة 

في العراق بحاجة إلي إحاطة شاملة بافطر العالمية  2030

تةون التنمية افنرل، مثل إطار سينداي، اللي يدعو إلي أن 

واعية بالملاطر المرتبمة بالتهديدات المتعددة من أجل بناء 

الصمود والمنعة, ومن حيث الجو ر، فإن التنمية ابتداًء من 

إعمار البنية التحتية الي البرامج الصحية للمجتمع وروالً 

البد ان يينل -إلي التلميط االجتماعي واالقتصادي للحةومة

لمعندة والمتناوبة قصيرة افجل بنظر االعتبار الملاطر ا

والمويلة، وأن أي إجراءات لتنليل  له الملاطر وتجنب 

تداعياتها يتم عبر دمجها في مستويات متعددة من السياسات 

التلميمية والتنفيلية, وان مجرد تحليل وفهم التهديدات 

والملاطر المتعددة والفرص المعندة من نالل الررد 

تموير وعي بالملاطر المحدقة, إذ  والتنييمات، لن تؤدي إلي

أن الوعي فيها يتملب أن تةون عملية رنع قرار التنمية 

قا ًما علي دمج اإلحاطة والوعي بالملاطر باآلفاق المعرفية 

واإلجراءات العملية لمعالجة الملاطر واستثمار الفرص في 

نمط التنمية المستدامة والسياسات والبرامج وتيكيد مرونة 

  -ل مان استدامتها كما في الشةل االتي:اإلجراءات 

 

 

 المخاطر واألزمات بالمعرفة ( يوضح إدارة2الشكل)

المصدر من إعداد الباحثة

 التالية:و للم ي قدما نحتاج إلي اللموات 

بناء ثنافة الحوكمة الواعية بالملاطر المهددة للتنمية, أي  -1

يجب نلم ثنافة مجتمعية واعية بالملاطر المهددة 

للتنمية. وعلي مجتمع التنمية اي اً العمل مع الحةومات 

لتعميم التماسك بين الدول وتحديد وتنييم وإدارة 

ت الملاطر واإلبالغ عن اإلجراءات والعمليات والسياقا

والمؤسسات الجهات الفاعلة في التنمية، والحد من 

 

 

 :المعرفة ادارة

 بالمخاطر الواعية المعرفة 

  التنمية واستدامة / مرونة أكثر نظم

 التكنولوجيا استخدام /الرقمية الفجوة سد

 
 من والتخفيف المعقدة التهديدات  خفض

   المرونة وزيادة الهشاشة لتقليل مخاطرها
  

 المدمج التعلم تعزيز

 الحياة نوعية جودة تحسين / التنمية الستدامة
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ملاطر الةوارث، وإدارة الصراع  علي المستويات 

 الوطنية والمحلية.

البد من االستثمار بالمعرفة ومستنبل التعلم في سياق  -2

عملية التعافي وإعادة البناء مع تعأليأل الندرة علي 

الصمود في أجواء ملبدة وم مربة، وينبغي أن تةفل 

امة نظم تعليم أكثر مرونة، وانصافاً وشموالً للجميع، إق

لتنليل الهشاشة، وتعأليأل التماسك االجتماعي وتحسين 

 جودة نوعية الحياة.

اإلقرار بالترابط بين التهديدات العالمية المعندة مثل  -3

الجريمة المنظمة واإلر اب وافوبئة، وعدم االستنرار 

نمار المبيعية االقتصادي، والجرا م اإللةترونية، واف

والتغيرات المنانية والملاطر المعندة والفرص التي 

يندمونها علي المستول المحلي وروالً إلي المستول 

 العالمي.

االعتراس رراحة بين التنمية غير المستدامة ستؤدي   -4

 حتماً الي نلم الهشاشة و تعاظم الملاطر.

درء الملاطر واستثمار الفرص والتلفي  من  -5

لمعندة المرتبمة بها بإحاطة معرفية مدروسة التداعيات ا

لتعأليأل االستدامة وتموير مرن يمنع الملاطر الجديدة 

 وينلل الموجودة.

بناء الثنة بالسلمات الر يسة الثالث, و و مسار يعتمد  -6

علي تحسن افمن والحوكمة، والحدّ من الفساد وتنليص 

ة الحواجأل التي تعيم االستثمار، ال سيما الظروس المتاح

أمام االستثمارات افجنبية. ازدياد االستثمارات يسا م 

في نمو االقتصاد من نالل تعأليأل فرص العمل ورفع 

افجور. في المنابل، يتملب مسار النهوض جسم إداري 

رشيم يحد من مستويات التوظي  المرتفعة، و و   ما 

يجعل العراق أكثر قدرة علي الصمود والمنعة.  وال شّك 

ن كي تشرع الحةومة العراقية، بمساعدة أن الوقت حا

من شركا ها الدوليين، بحشد الموارد والماقات في إطار 

رفنة كبرل تمهد المريم أمام مساءلة أف ل وحوكمة 

 أكثر فعالية.

دعم مجال  التلميط وإعادة اإلعمار المركألية,  -7

للمشاريع الةبرل )كمشروع الفاو.....(،   وفي حال 

له المجال  الحدّ من الفساد وعدم حننت نجاًحا، يمةن له

الةفاءة، والمساعدة أيً ا علي بناء الثنة بالحةومة. كما 

بإمةانها اإلسهام في التلفي  من أزمة الموازنة 

العراقية. ويجب أن تمنح  له المجال  افولوية 

للشفافية، وتمور برامج تدقيم للوكاالت الحةومية. 

ام توزيع المواد وعليها أي ا منح افولوية إلرالح نظ

الغلا ية، والشروع في تنفيل المشاريع الوطنية الةبرل 

كمشروع الفاو، وربط السةك الحديد واللموط 

االستراتيجية السريعة لما تحملُ من أ داس تعألز فرص 

 االندماج الوطني وتنوع االقتصاد.

يعد قرار إنشاء أنظمة الررد والتنييم من بواكير  -8

حديات وملاطر الهشاشة نموات التنمية لفهم الت

والو ن، والندرة والتهديد والملاطر التي يتملب 

قياسها.  له المنايي ، من بين معايير أنرل، تشةل 

افساس اللي يتم بواسمتُ رسم نيارات التنمية أو 

السياسات والبرامج التي يتم تنييم أدا ها للفض 

الملاطر وتعظيم الفوا د والتنبيُ من . ويسمح نظام 

د والتنييم أيً ا بمراقبة الظروس المتغيرة، ويشير الرر

الي تدابير التنمية الجديدة عند الحاجة إلي إطالق جولة 

جديدة من االستراتيجيات ونمط التنمية والسياسات. 

ف الً عن أن وجود نظام ررد وتنييم متسنة وفعالة 

أمر ضروري لتوفير البيانات والمعلومات وافدلة 

نييم لتساقط االثار، وتحليل التةلفة ، المملوبة إلجراء ت

تنييمات افثر البيئي واالجتماعي وأنواع التنييم افنرل 

 الالزمة الستدامة التنمية .

 

 رافعة التحول الرقمي -ثانيا: 
عندما ننظر في تحديات النرن الحادي والعشرين         

وموجبات الحياة فيها وما تتملبُ من معارس ومهارات 

أن نفةر في  علومات ضرورية للعيش فيُ، يجبونبرات وم

ممالب االبداع وضرورات االبتةار والتجديد والتفةير النندي 

في أعلي مستوياتُ لمواجهة التحديات وحّل المشةالت 

المةثفة عالية التعنيد كي نستميع مواكبة متملبات الحياة 

 ومواجهة مستجداتها بشةل أف ل. 

التغير التةنولوجي وحجم و له الرؤل تةش  أن معدل     

المعلومات يتألايد بسرعة غير مسبوقة. التندم التةنولوجي في 

االتصاالت، والةمبيوتر، واللكاء االرمناعي والتصنيع 

اآللي مع النمو الها ل في الهوات  الجوالة وشبةات التوارل 

االجتماعي، ذات تيثير كبير علي االقتصادات في كل العالم, 

نولوجية يمةن أن تمةن بشةل كبير من واالبتةارات التة

فرص التنمية المستدامة، لةنها في الوقت نفسُ يمةن أن تأليد 

من عدم المساواة. وتشير التنديرات إلي أن اللكاء 

االرمناعي والتننيات الجديدة ستفيد ذوي المهارات العالية، 

بينما يتوقع أن يواجُ العاملين من ذوي المهارات المنلف ة 

ة في الوظا   اليدوية مأليدا من ال غوط في والمتوسم

، في الوقت اللي " UNDESA, 2017ميدان افتمتة " 

تواجُ النساء أيً ا حواجأل وتحديات فريدة في الورول إلي 

التننيات الجديدة. ومع االتجا ات التنموية افنرل، تؤدي 

التمورات التةنولوجية علي وجُ اللصوص إلي تندم 

 .لي حساب افنرلمجموعات من الناس ع

ومهما يةن من أمر، يبدو أن تمور وإدارة وتيثير التننيات    

الرقمية في جميع الثنافات وأنظمة الحةم ال يمةن استبعاد ا 

أو تجا لها: التغيرات التةنولوجية تمثل ملاطر وفرص لـ 

تنمية مستدامة؛ وأن المالحة في  له افجواء ترسمها 

 .النرارات التنموية المدروسة
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 ( يوضح كيفية التحول الرقمي3الشكل)

 من إعداد الباحثة -المصدر:
 

ومن الشةل يت ح أن تموير اقتصاد رقمي متندم يةون من 

نالل تجسير وردم الفجوة الرقمية, يعمل بشةل ر ي  من 

نالل التننية الرقمية، والسيما التننيات المتعلنة بالثورة 

الصناعية الرابعة، ودعمُ باالبتةارات والثنافات الرقمية 

المستدامة  واالستثمار بةل ما يسهم في تعأليأل أ داس التنمية

 -والم ي قدماً ويةون عبر اللموات التالية::

تي يل رأس المال البشري العراقي المتلصص لسد  -1

الفجوة الرقمية بنشر الوعي والمعرفة وتي يل الةوادر 

الوطنية في النماع الرقمي من نالل إطالق برامج 

تدريبية لحديثي التلرج في التننيات التةنولوجية وإقامة 

للمالب والمالبات لتعريفهم بالتننيات  حمالت توعوية

الرقمية الحديثة، وتي يل الباحثين عن العمل وموظفي 

 الدولة لمواكبة التحول الرقمي.

تعأليأل االبتةار من نالل البحث والتموير ودعم ريادة  -2

الشركات المحلية الرقمية بهدس توفير تنمية مستدامة 

 رقمية.

ديًا عبر رفع جودة ومسا مة قماع اللدمات اقتصا -3

تعأليأل التجارة اإللةترونية ورقمنة قماعي التعليم 

 والصحة.

إنشاء بيئة حاضنة لجلب االستثمار الرقمي وتيسي   -4

الشركات الرقمية وتعأليأل االبتةار وافمن الرقمي يمةن 

لهله الحاضنات أن تعمل منشآت تجريبية تحويل نتا ج 

 البحوث إلي منتجات وندمات تجارية رقمية. 

تدريب ريانة وادامة العمل ضمن  لا المجال تمبيم و -5

وذلك باالعتماد علي نبرات اجنبية ومحلية وتموير 

الةوادر المحلية لتينل دور ا في المستنبل وتصبح 

 الركيألة في المجتمع الرقمي.

وضع نمة لتحسين مؤشرات تةنولوجيا المعلومات  -6

واالتصاالت الجيدة نسبيا ورفع نسب المؤشرات 

 أس  علمية وعملية.المتدنية وفم 

تعأليأل دور التةنولوجيا في بناء الندرات الرقمية لتنوية  -7

أوارر التعاون بين النماع العام والنماع اللاص في 

 تنمية أسواق العمل الرقمية الشاملة.

زيادة انتشار وسرعة اإلنترنت في جميع مناطم العراق  -8

بتسريع نشر البنية التحتية وتحسين اللدمات وتحسين 

اجية الصناعية من نالل تبني وتموير تننيات اإلنت

تدفع إلنشاء تنمية الثورة الصناعية الرابعة والتي 

 .مستدامة رقمية

 

 رافعة الجامعات المستدامة  -ثالثا:
رافعة من رافعات التنمية المستدامة تغمي الهدس الرابع     

التعليم الجيد ومدل الحياة وبللك نستميع تحنيم غاية الهدس 

الثامن توفير فرص عمل توا م التمور العالمي, ولتحنيم 

الجامعات المستدامة في العراق البد من إدماج مفا يم التنمية 

يمية الجامعية من نالل المستدامة في البرامج والمنا ج التعل

استحداث وتحديث البرامج التعليمية ف ال عن التلميط 

الجامعي باتجاه المواءمة بين ملرجات التعليم العالي 

ومتملبات التنمية المستدامة ف ال عن الدور الريادي اللي 

تتلله الجامعة باعتبار ا مناراً للمعرفة والفةر وفا دة 

يسية للتنمية المستدامة في للمجتمع بترسيخ المفا يم الر 

نممها االستراتيجية ، ف ال عن توظي  البحث العلمي 

 -لتحنيم التنمية المستدامة, ويةون من نالل اآلتي :

تشجيع الجامعات   -نلم ثنافة مؤسساتية لالستدامة: -1

علي اللوض في م مار التعليم والبحوث وتبادل 

 المعلومات لتحنيم االستدامة .

ه التنمية البيئية المستدامة لتحنيم زيادة الوعي تجا -2

 مستنبل مستدام بيئيا. 

نلم تربية بيئية لللريجين من نالل دمج متملبات  -3

محو االمية  -التنمية المستدامة البيئية في منا ج التعليم. 

البيئية وذلك من نالل الدورات والمؤتمرات وورش 

العمل فع اء  يئة التدري  بالجامعة لتعليم الملبة 

االمية البيئية لدل الملبة وتموير الممارسات  محو

 

 
 الفجوة ردم

 الرقمية

 الرقمي التحول 

 المهنية التنمية في بقوة االستثمار  رقمية مجتمعية ثقافة مأسسة 
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المؤسسية للجامعة من نالل وضع سياسات وممارسات 

النظام البيئي المؤسسي للحفاظ علي الموارد وإعادة 

التدوير من نالل زيادة الةفاءة واستلدام الموارد 

 المتجددة وتنليل إنتاج النفايات والمواد اللمرة.

صات الملتلفة حيث أن التعاون المشترك بين التلص -4

تعاون أع اء  يئة التدري  واإلداريين لتموير المنا ج 

المتعددة التلصصات والبحوث والمبادرات والعمليات 

 وأنشمة التوعية التي تدعم المستنبل المستدام.

تعأليأل الصحة االنتاجية وسالمة البني التحتية للجامعة  -5

التنوع ف ال عن تعأليأل رحة النظام البيئي واال تمام ب

 الحيوي.

وضع مؤشرات لالستدامة التي من ناللها تمةن عملية  -6

المراقبة وإعداد التنارير والتحسين المستمر, وتبني 

استراتيجية االستدامة في كافة برامجها التعليمية 

 والبحثية.

 

ونستنتج مما سبم أن تحنيم متملبات الجامعة المستدامة فإن 

لفاعلة المجتمعية مع حجر الألاوية لها  و نلم الشراكة ا

الجامعة في تحنيم الشراكة االستراتيجية الرا دة مع 

مؤسسات المجتمع بةافة انتصاراتُ  لإلسهام في التنمية 

وتحنيم مجتمع ركا أل المعرفة و بيطر ملتلفة من بحوث 

ودراسات وندوات والمشاركة المعرفية المتبادلة مع 

محل ثنة المؤسسات المجتمعية لتةون ملرجات الجامعة 

المجتمع ويةون نريج الجامعة قادر علي تحنيم التنمية بحةم 

ما تتاح لُ الفرص في سوق العمل من نالل االستثمار 

افمثل للموارد واإلمةانات الجامعات بدعم البحث العلمي 

وتشجيع اإلبداع واالبتةار والتميأل واإلسهام الفاعل في ق ايا 

وفي ضوء ماتندم يمةن المجتمع وحماية البيئة واستدامتها, 

توري  الجامعة المستدامة النادرة علي تحنيم أ داس 

ابتهاج اسماعيل  "التنمية المستدامة كما مبين بالشةل التالي

 -": 13, ص2019يعنوب وزينُ ن ر عباس, 

 

 
 التنمية المستدامة( قدرة الجامعة المستدامة على تحقيق أهداف 4الشكل)

 ابتهاج اسماعيل يعقوب وزينه خضر عباس, الجامعة المستدامة خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة,  -المصدر:

الجامعة المستنصرية كلية االدارة واالقتصاد, المؤتمر العلمي الدولي الثامن, مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة, 

 .13, ص2019
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نلحظ من الشةل السابم أن التوجُ نحو الجامعة المستدامة 

يتملب مرتةألات من نالل بناء روابط شراكة استراتيجية 

مدروسة جيدا مع المجتمع سواء كانت مؤسسات قماع العام 

او اللاص لتحنيم المواءمة بين احتياجات سوق العمل 

 ال عن بناء أوارر التعاون بين ونوعية اللريجين ف

الجامعة والمجتمع بغرض تبادل المهارات وتبني استراتيجية 

اكتساب اللبرات من أرض الواقع من نالل التدريب الملبة 

مع بناء الشراكات االستراتيجية مع المؤسسات والمراكأل 

البحثية المحلية واالقليمية والعالمية لرفد الجامعة لةل ما  و 

 معارر.

   

 رافعة ثورة في البيانات  -رابعا: 
احصا ية مستجيبة لمتملبات  –البد من توفر قاعدة رقمية    

التنويم وقياس افثر والتيثير بما ي من سالمة النرار 

التنموي ويعألز من فرص االستثمار الةفوء في مجال تنويم 

 -أ داس التنمية المستدامة, ويةون ذلك من نالل:

اع النرار وواضعي السياسات إعداد مرجع وطني لصن -1

التنموية الملتلفة لغرض إيجاد الحلول الناجحة ومعرفة 

مستول التندم المحرز في تحنيم نمة التنمية المستدامة 

وإعداد تنييم لما تم تحنينُ من إنجازات عند تمبيم 

 االستراتيجيات الوطنية.

ينبغي العمل علي بناء الندرات اللاتية علي تصميم  -2

نمية وتنفيل ا وتنويمها، وتحسين فاعلية سياسات الت

 مؤسسات الدولة وتسريع وتيرة اإلرالح المؤسساتي.

تحسين اتساق التلميط للتنمية المستدامة بحيث تصبح  -3

 لسياسات ونمط التنمية الوطنية. البيانات مرشدا و اديا

تعأليأل الندرات اإلحصا ية لتحسين المؤشرات اللارة  -4

ها، واال تمام بتوفير بيانات باف داس وتنليص الفجوة في

مصنفة جغرافيا وعلي مستول الجن ، ف ال عن 

 بيانات أ داس التنمية المستدامة.

تموير مصادر البيانات غير التنليدية من نالل اعتماد  -5

طرق مبتةرة لجمع البيانات ومن نالل الشراكات مع 

 النماع اللاص والمنظمات غير الحةومية.

 ييم والمساءلة.تعأليأل قدرات الررد والتن -6

تحديث قاعدة بيانات المؤشرات اإلحصا ية من أجل  -7

تتبع اف داس وررد التندم المحرز لتصبح أدوات 

قياسية يمةن من ناللها إجراء عمليات الررد التي 

تساعد علي إجراء المنارنة الدولية والوطنية ودمج  له 

المؤشرات ضمن اللمط والسياسات الدولية والسعي 

 يات اف داس.لتحنيم أولو

اتلاذ نموات عاجلة لردم فجوة البيانات اللارة  -8

بررد التندم المحرز نحو تحنيم اف داس، افمر اللي 

يتملب تحسين التعاون بين الوزارات المعنية وبناء 

الندرات اإلحصا ية المحلية والوطنية، وإيجاد آليات 

مستدامة وتشاركية لجمع البيانات اللارة بمؤشرات 

تنمية المستدامة وتصنيفها محليا ووطنيا وعلي أ داس ال

أساس مناربة النوع االجتماعي والبيئة والفئات 

 السةانية.

يتملب توفير قاعدة افدلة االجتماعية واالقتصادية )بما  -9

في ذلك بيانات التجارة وبيانات المالية( والمناخ 

والهيدرولوجيا والصحة ونسا ر الةوارث وأنواع 

الالزمة إجراء تحليل واقعي  أنرل من البيانات

للملاطر، )نوعي أو كمي   أو كال ما(. كما أن فهم 

التهديدات المحتملة ف داس التنمية عبر مجموعة من 

النماعات تتملب توفير بيانات عن تلك النماعات 

)تبعياتها واالعتماد المتبادل بينها( وتشليص التهديدات 

النتبار المتعددة ومستويات ال غط الواقع عليهم 

 حساسيتها، ونناط الهشاشة لديهم.

 

 رافعة الموازنة التشاركية -خامسا:
تعدّ الموازنة التشاركية  ي الية تجمع بين الديمنراطية  

التشاركية والديمنراطية التمثيلية، تسمح للمواطنين بمناقشة 

وتنرير تلصيص الموارد المالية المحلية وتوجيُ السياسات 

لتنمية المستدامة، بما يلبي احتياجات العامة بهدس تعأليأل ا

الناس وتوقعاتهم, وبهلا المعني فهي أداة متندمة لتمبيم 

 -الديمنراطية, ويةون ذلك من نالل اآلتي:

البد من توسيع نماق اال تمام المجتمعي بالموازنة، اذ  -1

ان كسب المأليد من اففراد والمنظمات غير الحةومية 

المهنية والعمالية يعد نموة وفروع الننابات واالتحادات 

مهمة لحشد أرحاب النفوذ الجأل ي للمساعدة في توسيع 

نماق المهتمين بالموضوع والحصول علي أفةار جديدة 

 ومشاركة الرؤل والتصورات علي نماق أكثر سعة.

حشد الجهود لةسب المؤيدين لفةرة تلميط الموازنة،  -2

وعلي المشاركين تةثي  قراءاتهم عن الموازنة 

تشاركية، واالطالع علي تجارب بعض الدول، وتحديد ال

 أ دافهم من االشتراك في عملية التلميط المنشودة.

يتم عند اتفاق مةتوب بين المنظمات الشبابية  أنيجب  -3

ومجل  المحافظة والمحافظ لإلسهام في عملية تلميط 

الموازنة المحلية علي وفم مبدأ المشاركة, وينبغي 

ت الشبابية وتحسين معلوماتهم فيما تدعيم ثنافتُ المنظما

يتعلم بالمشروعات التنموية، وفرص التنمية المتاحة في 

محافظتهم، ومن المهم إدارة المجموعة بشفافية ومهنية 

 وحثهم علي المشاركة الفاعلة.

البد من انشاء موقع الةتروني يعني بمشاركة الشباب  -4

الشباب  إدماج وكيفيةيوفر الموارد التدريبية والتعليمية 

في افطر الالمركألية، وتعأليأل دور م في تلميط 

 . واإلرشاداتالموازنة المحلية، ويندم لهم النصا ح 

ينبغي أن تتواءم عملية إعداد الموازنة مع اللمة  -5

من  2030اإلستراتيجية للحةومة في رؤية العراق 

نالل تلصيص مبالغ مالية كافية لتحويل العراق الي 

 اكب التمورات العالمية.بلد تنموي مستدام يو

تةون الموازنة التشاركية متمابنة مع  أنضرورة  -6

إعادة النظر في  أيالبرنامج الحةومي للورقة البي اء 

الموازنة االستثمارية علي وفم ما جاء في الورقة 

البي اء علي أساس عمر المشروع لمنع حصول تلةؤ 

ة في حال تينر إقرار الموازنة إذ يعتبر مشروع الموازن

اإلرالح من ناللُ  سياسات و المةان افف ل لتمرير 

 إلي بلد تنموي مستدام.

التي تندم الي الوزارات  افمواليجب رفع تلصيصات  -7

الداعمة للتنمية المستدامة حيث انها لم تةن بالمستول 

المملوب في السنوات السابنة, وتشجيع الشراكة مع 
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الجهات الحةومية لتحنيم اف داس التنموية 

 واإلستراتيجية والتشغيلية والمالية.

دقة وسهولة،  أكثرالموازنة وجعلها  إعدادتبسيط عملية  -8

وإعداد دليل استرشادي واضح ومحدد لتحنيم الشفافية 

في إعداد الموازنة, وجعل الموازنة المسا ر الداعم 

 للتنمية المحلية المستدامة.

التننية  الموازنة من نالل تبني نظام قاعدة البيانات أتمتة -9

والتحول للنظام اآللي في إعداد وتنفيل الموازنة من اجل 

ربط اف داس التنموية طويلة وقصيرة المدل بسهولة 

مع الموازنة وتوفير أدوات وإجراءات اإلعداد لإلدارات 

 المالية وتحديد أولويات افنشمة.

وأنيراً ال بد أن تينل الجهات المعنية بهله الرافعات    

ورانعي النرار عند وضع أي نمة إرالح تنموي بنظر 

الحسبان الظروس المحيمة في المشةلة وفهم أسبابها حتي 

يتمةن رانعي النرار من اتلاذ  له الرافعات والمنترحات 

 نينية.بمرينة أكثر ديناميةية وقابلية للتنفيل بصورة واقعية وح

 االستنتاجات والتوصيات 
 االستنتاجات -أوال:

التنمية المستدامة  أ داسات ح من نالل مؤشرات   -1

 –لركا أل التنمية )الناس  اإلنجازانلفاض قيمة دليل 

(,والبالغة الشراكة -السالم  -الةوكب  -االزد ار

 % في العراق .24.635

الحياة ألنت جا حة كورونا بظاللها علي ملتل  نواحي  -2

االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية في العراق 

نالل فترة قصيرة حيث كشفت عن ضع  النظم 

الصحية واالقتصادية غير النادرة علي استيعاب 

 الصدمات المفاجئة.

تندما  2020 – 2019حنم العراق نالل المدة  -3

متواضعا في مؤشرات التندم بي داس التنمية المستدامة, 

 63,1مؤشر بلغ  2020عراق نالل عام حنم ال إذ

 117فوق المتوسط وجاء في المرتبة  أدا ُمحافظاً علي 

 دولة,  166 أرلمن 

و ي  أ داسان العراق يواجُ تحديات ر يسية في تسعة  -4

(2 – 3 – 5 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 16  ,)

(,  11 – 6 – 4و ي ) أ داسوتحديات كبيرة في ثالثة 

 – 1 ي ) أ داسديات قا مة في نمسة فيما ال تألال التح

7 – 12 – 13 – 17. ) 

 التوصيات -ثانيا:
حيث تدعو  2030فهم الترابط الدانلي للمة عام    -1

إلي تنفيل متةامل، من نالل اإلقرار  2030نمة عام 

بين التنمية والسالم وحنوق اإلنسان  ي عنارر 

مترابمة ويعألز كّل منها اآلنر, و ي تستند إلي المبيعة 

المترابمة وغير النابلة للتجأل ة التي تتسم بها اف داس 

التحويلي للمن البشري في  المنهجم السبعة عشر, ويسه

توفير "نمة عمل" شاملة للعراق لةي تترجمها إلي 

سياسات وطنية تحنم تحسينات ملموسة في حياة الناس, 

وإضافةً إلي ذلك يوفر توجيها شامالً لوضع السياسات 

وإنشاء آليات للمتابعة  التنفيلعن طريم تحديد وسا ل 

 واالستعراض.

اطن ال ع  لتحنيم أ داس التنمية البد من  معالجة مو -2

المستدامة وتحسين اآلفاق علي المدل المويل في 

العالمية  بافزماتالعراق كونها من الدول المتيثرة 

والسياسية(, ومعالجة  أوجُ  –والصحية  –)االقتصادية 

ال ع  التي يعانيها العراق وسبل التغلب علي  له 

لي التنمية ذلك االنتنال الشامل إ ويةفلالتحديات 

المستدامة, وينبغي لصناع النرار أن ينظروا في إدراج 

الفئات ال عيفة والهشة والفنراء من السةان والنازحين 

 دانليا في نمط أ داس التنمية المستدامة.

علي الحةومة رفع نسبة تلصيصات الموجُ لتنفيل   -3

والتعليم والصحة  كالتربيةالتنمية المستدامة  أ داس

جامعات المستدامة كلموة مهمة لتحنيم والبيئة، وال

 ركا أل التنمية المستدامة

التشاركي اللي ينوم علي التعاون الدولي  النهجتعأليأل  -4

في  ,إيجابيةوالجمع بين الجهات الفاعلة لتحنيم نتا ج 

أ داس التنمية المستدامة عموما في العراق  تحنيم

يتملب رؤية مشتركة تسعي إلي الن اء علي االنعألال 

الجسور بين المساعدة النصيرة افجل وتنمية  ومدّ 

وسالم طويلّي افجل,  وتوفير مرجع لملتل  الجهات 

الفاعلة المعنية من شينُ أن يسهم في الرؤية المشتركة 

 التنمية المستدامة. أ داسالمتمثلة بتحنيم 

 

 المصادر
يعنوب , ابتهاج اسماعيل, وعباس , زينُ ن ر,  -1

المريم لتحنيم التنمية  الجامعة المستدامة نارطة

المستدامة, الجامعة المستنصرية كلية االدارة 

واالقتصاد, المؤتمر العلمي الدولي الثامن, مجلة كلية 

 .2019بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة, 

تنرير لوحات مؤشرات أ داس التنمية المستدامة ،  -2

 .2020نيويورك ،

الموعي جمهورية العراق , وزارة التلميط, التنرير  -3

 .2021الثاني , 

وزارة التلميط، الجهاز المركألي لإلحصاء  -4

 .2019المعلومات، المجموعة االحصا ية,  وتةنولوجيا

وزارة التلميط، الجهاز المركألي لإلحصاء  -5
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 المستخلص
يهدف البحث الى توضيح و تعريف صناديق الثروة السيادية واهميتها في الحفاظ على ايررادات الثرروة النفةيرة للمسرتمب  مرن ضرمان 

لمستمب  االجيال المادمة , فضال عن اقتراح رؤية موضوعية او رسم صورة متكاملة ألمكانية اسرتحدا  صرندوق التوزين العادل لها 

سيادي للعراق عن طريق اعداد هيك  العام للصندوق من الية االستحدا  لذلك تمت االشارة الى ك  من مبررات استحدا  صرندوق 

اقي فضال عن امكانيات توظيرف صرناديق الثرروة السريادية فري ادارة االزمرة سيادي عراقي واهميته واهداف الصندوق السيادي العر

المالية في العراق , وتوص  البحث على ان اسرتحدا  صرندوق الثرروة السريادي ال يكفري لمعالارة مشراك  االقتصراد العراقري  ا ا لرم 

نفراق االسرتثماري  وتفعير  دور االيررادات  يرر يمترن بحزمة من االصالحات اقتصادية تتمث  باعادة هيكلة االنفاق العرام لصرالح اال

 النفةية في تموي  الموازنة ومعالاة الفساد الذي عامال هيكلياً ياب معالاته.

 

 صندوق الثروة السيادي, االيرادات النفةية, االزمات المالية.: الكلمات المفتاحية  
 

Abstract 
The research aims to clarify and define sovereign wealth funds and their importance in preserving 

oil wealth revenues for the future while ensuring their equitable distribution for the future of future 

generations, as well as proposing an objective vision or drawing an integrated picture of the 

possibility of creating a sovereign fund for Iraq by preparing the general structure of the fund with 

the creation mechanism for that All of the justifications for the creation of an Iraqi sovereign fund 

and its importance and the objectives of the Iraqi sovereign fund were mentioned, as well as the 

possibilities of employing sovereign wealth funds in managing the financial crisis in Iraq. Economic 

represented by restructuring public spending in favor of investment spending, activating the role of 

non-oil revenues in financing the budget and addressing corruption, which is a structural factor that 

must be addressed. 

Keywords: Sovereign Wealth Fund, oil revenues, financial crises. 

 

 المقدمة
اليروم برقما الحاجرة الرى انشراو صرندوق سريادي في ظ  تملبات اسعار النفط و عردم اسرتمرار العوا رد الماليرة فرقن االقتصراد العراقري 

للتخفيف من حدة االزمات الناجمة عن الصدمات المالية , وكذلك لغرر  تشراين تموير  المشرارين االقتصرادية واالجتماعيرة وتمويرة 

ن االثار االياابيرة السياسات الصناعية لزيادة االنتاج الحميمي داخ  االقتصاد العراقي , وسيالب هذا النوع من الصناديق ماموعة م

لالقتصاد العراقي, من اهمها تغةية العاز في الموارد المالية , وتخفيض معدالت البةالرة , وتنميرة المةاعرات االنتاجيرة فري المارال 

الصناعي والزراعي , فضرال عرن تحسرين الخردمات , والتصردي لالزمرات الماليرة. وبالترالي سينمسرم هرذا البحرث الرى ثرال  مباحرث, 

االول منهاية البحث والمبحث الثاني يتناول االطار النظري والمفاهيمي لك  من صناديق الثروة السيادية واهم التعراريف لهرا يتناول 

فضرال عررن اياابياتره والمواقررف الدوليررة المالكرة للصررناديق, باالضررافة الرى االطررار النظرري لالزمررة الماليررة وتصرنيف االزمررة الماليررة 

, 2008-2007فضررال عررن الرردور المحرروري لصررناديق الثررروة السرريادية فرري ادارة االزمررة الماليررة لعررام  والسياسررات الممترحررة لالزمررة

 والمبحث الثالث يتضمن الاانب العملي للبحث الذي يخص امكانيات استحدا  صندوق ثروة سيادي عراقي.

mailto:naghamalnama@gmail.com
mailto:Tooky9692@gmail.com
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 المبحث االول : منهجية البحث 
 اوال : مشكلة البحث

وادارة حاجة العراق الى جهة مختصة في ماال االستثمار  

المخاطر ألدارة الفوا ض المالية الناتاة عن ايرادات النفط 

بالر م من احتياج العراق لذلك, وافتمار العراق الى صناديق 

الثروة السيادي التي تعد وسيلة االصالح المالي واالقتصادي 

 وتحسين وضن البلد كك .

 ثانيا : اهمية البحث 

 تتالى اهمية البحث باالتي : 

ة البحث ا  ان الصناديق السيادية تعتبر احد تركزت اهمي

المضايا الر يسية التي اخذت اهتمام الدول النفةية ودول 

العالم والتي من االحتمال ان تصبح مورد مالي مهم للدول 

النفةية ا  ان هذه الصناديق اصبحت ضرورة ملحة 

لالقتصادات الريعية النامية ومنها العراق لمواجهة االزمات 

وصدمات العاز في الموارد المالية والموازنة العامة المالية 

التي يمكن ان تتعر  لها هذه البلدان في ظ  تغيرات اسعار 

 النفط في السوق.

 ثالثا : اهداف البحث 

صناديق الثروة السيادية  يهدف البحث الى توضيح و تعريف

واهميتها في الحفاظ على ايرادات الثروة النفةية للمستمب  

التوزين العادل لها لمستمب  االجيال المادمة , من ضمان 

فضال عن اقتراح رؤية موضوعية او رسم صورة متكاملة 

ألمكانية استحدا  صندوق سيادي للعراق عن طريق اعداد 

 هيك  العام للصندوق من الية االستحدا 

 رابعا : فرضيات البحث 
ان استحدا  صندوق ثروة سيادي لالقتصاد العراقي والعم  

يعد احد اهم الوسا   لالصالح االقتصادي المالي  به

 وتصحيح االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي

 خامسا : اسلوب جمع البيانات 
 : يتمث  أسلوب جمن البيانات وفق طريمتين

تغةية الاانب اعتمد الباحث في الجانب النظري : -1

تمثلت النظري على ما توفر من مراجن مكتبية والكترونية 

بالمصادر العلمية العربية واالجنبية التي شملت الكتب 

والمماالت والرسا   واالطاريح الاامعية  ات الصلة 

 المباشرة بمتغيرات البحث.

اعتمد الباحث في الحصــــول على الجانب العملي : -2

البيانات والمعلومات المتعلمة بالاانب العملي من خالل ما 

 : يقتي

شورة الكترونيا للبنك الدولي, فضال عن البيانات المن-أ

 االعتماد على اطلا بيانات العالم.

التمارير واالدلة السنوية لوزارة التخةيط العراقية, -ب

ووزارة المالية العراقية, فضال عن استخدام بيانات صندوق 

 التنمية العراقي.

 

 المبحث الثاني : االطار المفاهيمي للبحث 
 اوال : صناديق الثروة السيادية المفهوم واالهمية 

يعد مفهوم صناديق الثروة السيادية ليا بالشريو الحرديث , ا  

ترجررن نشررقة صررناديق الثررروة السرريادية الررى الخمسررينات مررن 

المرن الماضري , وان اول دول العرالم التري بررزت فري انشراو 

ك واستخدام الصندوق السريادي هري دولرة الكويرت , وكران  لر

تحرررت مسرررماة اهيترررة االسرررتثمار الكويتيرررة  ,  1953فرري عرررام 

كران عردد  1969والهيترة العامرة لالسرتثمار حاليرا . وفري عرام 

الصناديق قلي  جدا ال يتااوز ثال  صناديق ,  ومن ثم ازداد 

قامررت  1974عرردد الصررناديق السرريادية بعررد  لررك . ففرري عررام 

ن طريرق سنغافورة بقنشاو صندوق اتيماسيك  والذي يمول ع

قررررد انشررررقت دولررررة  1976التارررارة الخارجيررررة  , وفرررري عرررام 

االمارات صندوق هيتة االستثمار ابوظبي , والذي يمول عرن 

طريررق الفرروا ض النفةيررة , وهررو يعررد ثرراني اكبررر الصررناديق 

السيادية في العالم , وقد شاع ظهور صناديق الثرروة السريادية 

 2008فري عرام  بنحو كبير بعد حدو  االزمة المالية العالميرة

. ا  قامرررت العديرررد مرررن الصرررناديق السررريادية باالسرررتثمار فررري 

المؤسسررات الغربيررة الررذي تعرضررت ألزمررة الرررهن العمرراري 

وكادت ان ترؤدي الرى انهيارهرا , لرو ال وجرود هرذه الصرناديق 

  . امرا ظهرور مصرةلح صرناديق 2:  2017السيادية ا فهرد , 

ن خررالل ممالررة مرر 2005الثررروة السرريادية اعالميررا فكرران عررام 

للروسرري اانرردريو روزانرروف  وهررو محلرر  للسررواق الماليررة 

 central bankinو لررك فرري مالررة الصرريرفة المركزيررةا

journa وبعنرروان مررن الررذي يمسررك بثررروة االمررم ا  who 

hold the wealth of nations ا  كانت هذه المواضرين .  

ي الخاصررة بالصررناديق مررن االمررور او العنرراوين , االساسررية فرر

  (financial timesالصررحف الماليررة , ا  نشرررت صررحيفة 

 2008ممالرة فمرط فري النصرف االول مرن عرام  1150حوالي 

(wises , 2008 : 7 ) ال يوجرد اجمراع او رأي واحرد حرول.

تعريف صناديق الثروة السيادية فنارد مرن الصرعوبة ان تتفرق 

الهيتررات اقليميررة كانررت ام دوليررة , علررى وضررن تعريررف واحررد 

  نظررررا لةبيعتهرررا و خصا صرررها المختلفرررة لرررذلك نارررد وشرررام

  -تعاريف مختلفة للصناديق و منها :
 

 ( : بعض التعاريف لصناديق الثروة السيادية1جدول )

Anderew Rozanov 

(1  :2005,Andere Rozanov) 

هي نتائج زيادة الحاصلة في الميزانية الوطنية التي تحدث بسبب تحسن الظروف 

االقتصادية ووضعية مالية وتجارية جيده , فضال عن تقليص االنفاق وتخطيط 

الميزانية على المدى الطويل , تم استحداث هذه الصناديق اجل واحد من هذه 

  -االسباب او اكثر :

 التغيرات حماية الميزانية واالقتصاد من

الكثيفة لأليرادات , التعاون مع السلطة النقدية في تعقيم السيولة الغير مرغوب بها 

تخصيص ايرادات لألجيال المستقبلية اواستعمال االموال ألجل تطوير االقتصادي  ,

 واالجتماعي.
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 البنك االلماني

(Steffen kern,2007: 02) 

ير األموال العامة ويستثمرها في إنها الهيكل المالي المملوك للدولة الذي يد

مجموعة واسعة من الموجودات المتنوعة ، وتأتي أموالها بشكل أساسي من 

الفائض المالي الحكومي أو االحتياطيات الرسمية للسيولة الزائدة في القطاع العام 

 .و البنك المركزي

 IMFصندوق النقد الدولي 

(imf ,sovereign wealth ,2008:4) 

استثمار مملوكة من قبل الدولة ألغراض االقتصاد الكلي تمول عن هي صناديق 

طريق تحويالت موجودات النقد االجنبي التي يتم استثمارها على المدى الطويل في 

 الخارج .

 المصدر: الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة 

سبق يمكن تمديم تعريف شام  لصناديق الثروة ومن خالل ما 

السرريادية بقنهررا عبررارة عررن ماموعررة مررن الموجررودات الميمررة 

المملوكة للدولة من اراضي اموال يتم استثمارها بشك  يحمق 

 التنمية المستدامة للموارد .

ما يميز صناديق الثروة السيادية عن الهيئات الماليةة  ثانيا :

 االخرى :

وة السرريادية الترري تعتمررد مررن قبرر  الكثيررر مررن ان صررناديق الثررر

المؤسسات المالية , و لك بسبب الةابن المالي الذي تتمتن بره 

وتتميررز مررن جملررة مررن الخصررا ص وهرري علررى وفررق االترري : 

   . 180:  2012اسلمان , 

تختلف صناديق الثروة السيادية عن البنوك المركزية مرن  -1

ولريا الرى ادارة حيث اهدافها فانها تسعى الى االستثمار, 

السياسة النمدية , سياسة الصررف. ويغلرب علرى المحفظرة 

ان تكون موجوداتها فري االسرتثمار باألسرهم. فري حرين ان 

البنوك المركزية ولكونها ملزمة باالحتفاظ بمستوى معين 

مرن السريولة المتصرال التغيرررات فري اسرعار الصرررف , 

ول فقنهررا تسررتثمر اساسررا فرري السررندات, فضررال عررن ان الررد

مثرررر  الصررررين والنرررررويا توكرررر  مهمررررة ادارة صررررناديمها 

 المركزية لصالح وزارة المالية  السيادية الى اقسام البنوك

وتتميررز عررن صررناديق المعاشررات العموميررة ايضررا, ا  ان  -2

صرناديق المعاشررات تكررون مواردهررا مررن االشررتراكات مررن 

جهرة, وهرري تهردف الررى تمويرر  معاشرات االجيررال الالحمررة 

 من جهة اخرى .

اما اهم ما يميزها عن المؤسسرات العموميرة فران االخيررة  -3

تقخررذ شررك  شررركات تااريررة وتخضررن للمررانون التارراري , 

أمررررا صررررناديق االسررررتثمار فوظيفتهررررا هرررري انترررراج السررررلن 

والخررردمات , امرررا الوظيفرررة االساسرررية لصرررناديق الثرررروة 

 السيادية هي استثمار الموجودات المالية .

ية عن  يرهرا مرن الصرناديق تتميز صناديق الثروة السياد -4

الماليرررة كصرررناديق االسرررتثمار وصرررناديق التحررروط, ا  ان 

صرررناديق التحررروط هررري شرررركات اسرررتثمار خاصرررة تمررروم 

بتشررغي  امرروال افررراد محررددين مررن االثريرراو والمؤسسررات 

االستثمارية لتحميق عا د اعلى لهرم, باقر  نسربة مخراطرة. 

سرتثمار وتدار من مديرين  و مهنة عاليرة امرا صرناديق اال

هي صورة مرن صرور االسرتثمار الامراعي التري يرتم مرن 

خاللهررررا حشررررد المرررروارد الترررري تمرررردمها ماموعررررة مررررن 

المسررتثمرين, وتوظيررف حصرريلتها فرري شررراو الموجررودات 

الماليررة كاألسررهم والسررندات و يرهررا مررن االوراق الماليررة 

 واالستفادة منها من خالل العوا د المتولدة عنها.

 

 صناديق الثروة السيادية :إيجابيات ثالثا : 

تعررد صررناديق الثررروة السرريادية ركيررزة هامررة فرري اقتصررادات 

البلرردان المالكررة لهررا نظرررا لتحكمهررا بموجررودات ماليررة كبيرررة 

ودورهرررا المتنرررامي كعامررر  اقتصرررادي ومرررالي فررري االسرررواق 

الدوليررة , و بالتررالي سنسررتعر  مررن اياابياتهررا و ات الوقررت 

تكرون نممرة علرى الردول المالكرة سلبياتها التي مرن الممكرن ان 

 :  Chhaochharia,2008;2ا لها

زيادة السيولة وتفعي  النشاط االستثماري وبالترالي زيرادة  .1

المررردخرات و قرررد  قررردرت دراسرررة لمعهرررد كنرررزي حارررم 

  بليرون 200السيولة أسهمت بها  دول الخليا في حردودا

دوالر سنوياً تضخ لتحريك االقتصاد العالمي, إ  وصلت 

%  مررن السرريولة كمررا ضررخت أكثررر 4أكثررر مررنا النسرربة

  بليررون دوالر قنمررا  البنرروك الترري تورطررت فرري 40مررنا

:  2008احشرراد ,   2008سررندات الرررهن العمرراري عررام 

13 .   

تؤدي صناديق الثروة السيادية الى تخفيض أسعار الفا دة  .2

وكذلك تملر  المخراطرة وزيرادة الةلرب علرى الموجرودات 

 المالية .

أن االستثمارات طويلة المردى لصرناديق الثرروة السريادية  .3

قد سراهمت بتملير  التغيررات او التملبرات التري تحرد  فري 

االسواق المالية العالمية. وكذلك تسهم فري تموير  التنميرة 

القتصرراديات الرردول وتةرروير االسررواق الماليررة , وظهررور 

التمويرر  االسررالمي كعنصررر مهررم فرري المارراالت التنمويررة 

   .  30:  2012تثمارية االمنصوري , واالس

تعد استضافة صناديق الثروة السيادية في البلدان كعرالج  .4

لديون الدولة ممدماً مرن خرالل تخصريص بعرض االمروال 

مرررن الصرررندوق, باالضرررافة انهرررا تمررروم بقسرررتخدام ا لرررب 

الفوا ض لشرراو عردد مغرين السرندات فري وقرت مرا, بردال 

ذه السررندات . وهررذا مرن االنتظررار الرى ان تسررتحق كافررة هر

يكررون لرره فا رردة كبيرررة علررى المسررتثمر مررن خررالل اضررفاو 

التقكررد مررن ان الاهررة الراعيررة للصررندوق سررتكون قررادرة 

على معالاة ديونها وتسرديدها مرن خرالل هرذه الصرناديق 

   . 20:  2018اسليماني , 

ان وجود صناديق الثروة السيادية في الربالد يعتبرر منرا   .5

نبررري حيرررث تمررردم هرررذه الصرررناديق جرررا ب لالسرررتثمار االج

 مزايا ومعامالت تشغيلية في اوطانها.

تسرراهم صررناديق الثررروة السرريادية فرري التنميررة االقتصررادية  .6

من خالل خلق موجودات تدر عا داً مربحرا طوير  االمرد 

ودعررم بررراما تسرراعد علررى تنويررن اقتصرراداتها مررن اجرر  

  .19-18:  2009تملي  االعتماد على النفط امبروك , 
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د صناديق الثروة السيادية عامالً مهماً في زيادة تكام  تع .7

االقتصررراد العرررالمي وزيرررادة الشرررراكة وربرررط المصرررالح 

 المشتركة.

مواقةةف الةةدول المالكةةة و المستضةةيفة للصةةندوق و  : رابعةةا

 موقف المنظمات الدولية واالقليمية

تعد موقف الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية :  -1

الحكومية  ات الربحية العالية ممارنة اكثر االدوات 

بقدوات االستثمار الحكومية االخرى , حيث انها تموم 

بتنوين مصادر الدخ  المومي و تحمي االقتصاد من 

مخاطرة الصدمات الخارجية و تحميق العدالة بين 

االجيال و مواجهة تحديات فترة ما بعد نضوب الموارد 

ضغط اقتصادية و  الةبيعية و امكانية استخدامها كموة

سياسية على الساحة العالمية لخدمة المصالح الوطنية 

   .22:  2018اسليماني , 

موقةةف الةةةدول المستضةةةيفة لالسةةةتثمار صةةةناديق الثةةةروة  -2

فبررالر م مررن الرردور االياررابي الررذي تمرروم برره السةةيادية : 

صررناديق الثررروة السرريادية للرردول المستضرريفة , مررن خررالل 

الحفاظ على سيولة اسواقها وتوفير مصادر تموير  جديردة 

ومستمرة , اال انها تتوخى الحرذر منهرا وتتزايرد المخراوف 

   : 807:  2009و لك لعدة عوام  اقدي , 

مارات هرررذه الصرررناديق الةبيعرررة االسرررتراتياية فررري اسرررتث - أ

والةموحرررات لمالكيهرررا والمخررراطرة المحتملرررة علرررى امرررن 

البالد خاصة عندما تكرون هرذه صرناديق مملوكرة مرن قبر  

 .دولة قوية جدا 

مخالفررة ادارات هررذه الصررناديق لمبررادا الحكررم الراشررد و  - ب

الشفافية والتري ترؤثر علرى االسرواق واالنكشراف التاراري 

الترري ال يكررون فيهررا اطررار للرردول الكبرررى ا  ان الصررناديق 

قررانوني بخررالف المسررتثمرين المؤسسررين , وان  لررك مررن 

الممكررررن ان يررررؤثر بشررررك  كبيررررر علررررى اسررررا المنةررررق 

الرأسررمالي والحررر للسررواق الررذي يتنرراقض مررن سرريةرة 

 الدولة على ملكية الموجودات .

 خامسا : االزمة المالية , المفهوم 

لي مصحوبًا بفش  في يمكن المول أنها انهيار كام  للنظام الما

العديد من المؤسسات المالية و ير المالية  يليه ركود 

  .ولغر  االحاطة  3:  2009اقتصادي حاد اكورت  , 

الكاملة بتعريف االزمة المالية يمكن عر  ماموعة من 

 ( 2) اراو الباحثين في الادول

 

Ros & Frenkela 

(Ros & Frenkela , 1996 : 351) 

هذا بقنه مؤشر على انخفا  سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية االمحلية  بنسبة 

   على األق  سنويًا .%10على األق  وزيادة معدالت التضخم بنسبة ا%25)ا

 ( Lain , 1999 : 171ليان )

 

يتسبب في أنه زيادة مفاجتة وكبيرة في سحب الودا ن من البنوك التاارية  مما 

انخفا  كبير ومستمر في جودة الموجودات المصرفية  وفي نفا الوقت الودا ن 

 المرو  وزيادة المرو  المعدومة   ير مضمونة  مما يعني انخفا  جودة محفظة

 ( Kunt , 2000 : 5كونتي ) 
األزمة المالية من حيث "هذا هو الوقت الذي تكون فيه معظم البنوك في حالة من عدم 

 السيولة المالية أو اقفالس

 فريدريك

(Mishka, 2000 : 7) 

هناك عاصفة في األسواق المالية حيث يوجد خيار رديو وخةر أخالقي في أن 

األسواق المالية  ير قادرة على توجيه األموال بشك  فعال إلى أولتك الذين لديهم 

 أفض  الفرل .

 

سبق تبين ان ال يوجد تعريف واحد محدد لالزمة ومما 

 المالية , ويمكن المول من المفاهيم السابمة للزمة بقنها:

أحدا  مفاجتة تؤدي إلى اختالل التوازنات االقتصادية في 

سير عم  نظام االقتصاد الوطني الكلي والاز ي مما يؤدى 

إلى تقثير سلبي تلما ي أو جز ي, على كافة المتغيرات 

قتصادية والمالية وحتى  االجتماعية منها, وبما يستلزم اال

الميام إحدا  تغيرات سريعة وتحديد االستراتيايات الالزمة 

 .قعادة التوازن

 تصنيف االزمة المالية  سادسا :

في ظ  أنواع مختلفة من األزمات المالية واالقتصادية يمكن 

إلى عدة أنواع على النحو التالي كما موضح في تصنيفها 

  .3الادول ا

 

االزمة المصرفية )كورتل , 

2009 :3) 

يحد  هذا النوع من األزمات عندما يزداد الةلب على سحب الودا ن بشك  كبير  مما ياع  البنك 

زمة عرضة ألزمة السيولة. عندما تمتد هذه األزمة إلى مستوى البنوك األخرى  فإنها تحد  أ

 "أزمة مصرفية منهاية". يمكن أن يؤدي إلى أزمة ا تمانية .

أزمة األسواق المالية 

"Gurne overend 

سبب هذا النوع من األزمات في أسواق المال هو ما يعرف بظاهرة الفماعة  أي عندما يرتفن سعر  

الموجودات عن قيمتها العادلة, ويحد  هذا عندما يكون الغر  من شراو الموجود هو المضاربة 

ى على السعر دون شرا ه بغر  االستثمار لتوليد الدخ . فعندما تكون هناك مبيعات للموجودات عل

نةاق واسن تكون األسعار منخفضة وتنشق حاالت الذعر وتنهار األسعار, وينعكا هذا أيًضا على 

 أسعار الموجودات األخرى لنفا المةاع أو في المةاعات المختلفة.

 ازمة العملة

 ( 26-5,  2009)شحاتة , 

المضاربة   تحد  هذه األزمات من قرار السلةات النمدية بتخفيض سعر العملة نتياة أعمال 

بالشك  الذي يؤثر بنحو كبير في ممدرة العملة في أداو دورها كوسط تبادل  ي قيمة مضافة ويتعدى 

   وتدعى هذه األزمة أيضا بقزمة ميزان المدفوعات .%25هذا التدهور الحدود المعمولة التي تفوقا
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د عبو الديون الخارجية لهذه الديون في الوقت يحد   لك عندما تكون الدولة  ير قادرة على سدا  ازمة الديون الخارجية

 .المحدد من خالل الفوا د أو األقساط   و ير قادرة على إعادة جدولة مفاوضات الديون

 

 سابعا : اهم السياسات المقترحة لتجنب االزمة المالية : 

والتاارب العلمية تةرح في االدبيات المالية واالقتصادية 

ماموعة من السياسات التي تهدف الى التخلص من حدو  

   . 10:  2004االزمات المالية ومنها : االغزالي , 

العم  على الحد من االختالالت والخةر الذي يصاب بها  -1

الاهاز المصرفي  وخاصة التي تسيةر عليها الدولة 

مين ضد الداخلية  من خالل أسلوب التنوين وإجراو التق

المخاطر واالحتفاظ بالمزيد من األرصدة المالية. لتحييد مث  

هذه التذبذبات, وتنفيذ السياسة المالية والنمدية بمزيد من 

 الحذر وااللتزام بقهدافها.

اقعداد والتحضير المناسبين لحاالت االنتكاس في  -2

األسواق المالية وتزايد شعبية المرو  المصرفية وتزايد 

الي للمةاع الخال. من خالل السياسة النمدية الدور الم

والمالية المادرة على التعام  من هذه المشكالت من جهة  

وتصميم نظام رقابة مصرفي مناسب يمل  من التغيرات 

 وتركيز المخاطر في تمديم اال تمان من جهة أخرى.

محاولة التملي  من حاالت عدم تةابق السيولة والتوافق من -3

لحالية للبنك. يمكن الميام بذلك من خالل وضن االلتزامات ا

احتياطي قانوني مرتفن في األوقات العادية ويمكن تخفيضه 

إ ا احتاج البنك إلى السيولة في أزمة أيًضا لمواجهة األزمات 

 من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية للنمد األجنبي.

تمليص دور الدولة في الماال المصرفي وتمليص -4

تي تستهدفها الحكومة بإعادة تنظيم المةاع. قد المرو  ال

يكون السبي  للميام بذلك هو تحفيز وتمليصه بخصخصة 

 المةاع المصرفي.

تعزيز النظام المانوني والمحاسبي, ومحاولة زيادة  -5

الشفافية والكشف عن الديون المعدومة من إجمالي موجودات 

 البنك والمةاع المالي والمصرفي.

المصرفي ألصحاب البنك وإدارة البنك  تحسين النظام-6

لخدمة وتحسين عمليات البنك بحيث يتحم  ك  طرف 

التدقيق في قراراته المتعلمة بسالمة الموجودات وأعمال 

 البنك.

محاولة عزل ومنن آالثار السلبية  لسياسة سعر الصرف -7

المعمول بها من خالل اقضرار بقنشةة البنك أو التهديد 

 اع المصرفي .بحدو  ازمة للمة

إعةاو حرية أكثر للبنوك المركزية   من خالل منن تدخ  -8

الدولة عندما يؤدي البنك المركزي مهامه الر يسية   والتي 

تتمث  بتنفيذ السياسة النمدية ا  تموم على أساس اقتصادي وال 

 تتعار  من أهداف السياسة المالية. 

ل فتح الماال ازدياد المنافسة في االسواق المالية من خال -9

أمام بنوك جديدة أو وطنية أو خارجية اجنبية ومنن حدو  

 احتكار الملة. 

زيادة الحد االعلى لرأس المال المسموح به والمةلق  - 10

الى ان  تتمكن البنوك من الوفاو بالتزاماتها الحالية 

والمستمبلية في عالم تكون فيه تحويالت رأس المال سريعة 

 للغاية.

الوقا ية: استخدام أفض  السب  لمراقبة وتتبن  الرقابة-11

أعمال البنوك التاارية من منظور السالمة واالمن 

للموجودات البنوك وتحسين المدرة على التنبؤ باألزمات 

المالية و المصرفية قب  وقوعها  وبالتالي تملي  تقثيرها 

السلبي على النظام المالي بحيث يمكن للسلةات النمدية يمكن 

. ومنعهم من انتمالها إلى بنوك أخرى. و من هذه منعها

 الةرق هي : 

كفاية رأس المال: تةبيق نسب كفاية رأس المال وفماً للانة • 

 بازل. 

 نسبة السيولة: تةبيق نسبة السيولة اقلزامية • 

الحفاظ على المرو  المعدومة: و لك لتصنيف المرو  • 

لى حسب نوعيتها وفر  المزيد من االحتياطيات ع

 المرو  عالية المخاطر. 

سياسة المشاركة في األرباح: تشارك السلةات النمدية في • 

هذه العملية التي تضمن سالمة موجودات البنك وأعماله   

 وفي نفا الوقت تحمي حموق المساهمين. 

 محاولة زيادة الشفافية حول االفصاح عن كافة المعلومات. • 

 توظيف مدقق حسابات خارجي. • 

حد من التركز اال تماني: وضن حد اقصى للمرو  التي ال• 

 يمنحها البنك لممتر  واحد. 

   .2008:13احشاد,

دور صناديق الثروة السيادية في تجاوز االزمة ثامنا : 

 2008المالية العالمية 

من المعلوم ان الواليات المتحدة االمريكية تعد مصدر االزمة 

المالية العالمية التي نشقت في شك  ازمة رهون عمارية 

, لتتحول الى ازمة مالية واقتصادية عالمية من  2007صيف 

, بالنظر الى ارتباط  2009, وبداية عام 2008نهاية عام 

ي , وبالتالي معظم اقتصاديات دول العالم باالقتصاد االمريك

فقن المدة الزمنية  التي استغرقتها االزمة للتحول من ازمة 

رهون عمارية خاصة بالواليات المتحدة االمريكية الى ازمة 

مالية عالمية , تعادل عاما و نصف عام , وهذا التباطؤ 

النسبي المسا  في سرعة تحول وانتمال االزمة , يرجن الى 

وة السيادية في الحد من المساهمة الفاعلة لصناديق الثر

   . 101:  2011توسعها وعلى وفق االتي : ابوفليح , 

, ظهرت ازمة الرهون العمارية  2007في منتصف عام  -

في الواليات المتحدة االمريكية لتنتم  عدواها بسرعة الى 

السوق المالية االمريكية ومعظم االسواق المالية 

لمستثمرين بهذه االوروبية , وهو ما ادى الى فمدان ثمة ا

االسواق , و بالتالي تساي  انخفا  ملحوظ في درجة 

سيولتها, وتدني رهيب في قيمة اسهم الشركات و 

المؤسسات المالية النشةة  , االمر الذي هدد الشركات 
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والبنوك باألفالس , اال ان تدخ  ابرز واهم صناديق 

ية الثروة السيادية في االسواق المالية االمريكية واالوروب

ساهم في التملي  من حدة المخاطرة , ا  قامت هذه 

الى  2007الصناديق خالل الفترة الممتدة من ايار / مايو 

  مليار دوالر 65, بشراوا 2008كانون الثاني / يناير 

امريكي من اسهم مختلف الشركات و البنوك والمؤسسات 

المالية الناشةة في السوقين االمريكية و االوروبية, 

   يبين  لك : 4ل اوالادو

 

 (تدخالت بعض صناديق الثروة السيادية في االسواق المالية االمريكية و االوروبية :4جدول )

 نسبة المساهمة في رأس المال % المؤسسات المستفيدة استثمارات الصندوق الصندوق المتدخل تاريخ التدخل

  ير محددة HSBC bank 1.2 دبي لالستثمارهيتة  2007/ 5/ 2

 CIC 3 Blackstone 9.9الصين  2007/ 6

 Temasek 1.4 Barclays 3.1سنغافورة  2007/ 7/ 23

 Carlyle 4.3 1.35 ابوظبي امبادلة  2007/  20/9

 Citigroup 4.9 7.5 هيتة ابوظبي لالستثمار 6/11/2007

 CIC 5 Morgan Stanley 9.9الصين  19/12/2007

 SAFE 2.7 Total 1.6الصين  4/4/2008

 Merrill Lynch 4.8 6.6 هيتة الكويت لالستثمار 15/1/2008

"Les Fonds souverains : Une Menace a relativiser , un partenariat a construire,2008,103.  

 

  ان صناديق الثروة السيادية ساعدت 4يتضح من الادول ا

وبشك  كثير في الحد من سرعة تحوي  وانتمال ازمة الرهون 

العمارية الى ازمة مالية واقتصادية عالمية . و لك بنااحها 

النسبي في الحفاظ على سيولة السوق المالية االمريكية 

الى  2007واالوروبية خالل الفترة الممتدة من ايار/ مايو 

, اال ان هذا النااح لم يدم طويال , ا   2008م بداية عا

لتشم  معظم  2008,تفاقمت شدة االزمة من منتصف عام 

و  2008االسواق المالية العالمية ولتتحول االزمة من نهاية 

الى ازمة اقتصادية حميمية, شملت معظم  2009بداية عام 

دية , دول العالم , بما فيها الدول المالكة لصناديق الثروة السيا

حيث سالت خسا ر كثيرة بالنسبة الى الصناديق المساهمة 

في االسواق المالية المتمدمة , بسبب انخفا  قيمة 

موجوداتها المالية ااالسهم و السندات   . فضال عن تراجن 

مواردها المتقتية اساسا من الصادرات النفةية , نتياة تقثر 

ور م  لك , فقنه اسعار النفط باالزمة االقتصادية العالمية . 

ال يمكن تحمي  صناديق الثروة السيادية ومن ورا ها الدول 

المالكة لها مسؤولية فشلها في التصدي لالزمة المالية 

العالمية , بالنظر الى ماموعة من العوام  الموضوعية التي 

 :   les,2008;104ا يمكن  كرها فيما يلي

ت المتحدة تعتبر الدول المتمدمة , وعلى رأسها الواليا-

االمريكية , المتسببة الر يسية في االزمة المالية و 

االقتصادية العالمية , وبالتالي , فقن التصدي لالزمة 

-ومعالاتها يفتر  ان يتم اوال من قب  الدول المسببة لها .

ان السياسات المةبمة من قب  الدول المتمدمة لمعالاة االزمة 

ى  اية نهاية عام وال 2007المالية منذ نشقتها منتصف 

تميزت باالنفرادية والتباين , وعدم وجود تنسيق بين  2008

الدول المتمدمة و هو ما ادى الى فشلها في التصدي لالزمة 

 المالية العالمية . 

ان صناديق الثروة السيادية تتدخ  لمحاولة الحفاظ على -

استمرار وسيولة االسواق المالية االمريكية واالوروبية في 

ة االزمة , لم يرفق بالدعم والمساندة الالزمين من الدول بداي

المتمدمة , من خالل تنفيذ بعض السياسات الفعالة للتخلص 

من مسببات االزمة , وهو ما سرع في عدم قدرة هذه 

الصناديق على الصمود للحفاظ على استمرار االسواق المالية 

, ان  لمدة طويلة , وبالتالي تسايلها لخسا ر مالية كبيرة

صناديق الثروة السيادية تعرضت لخسا ر تتراوح بين 

  مليار دوالر امريكي , بحيث تملص 750  و ا500ا

  مليار 3000اجمالي الموجودات الحالية التي تديرها منا

  مليار دوالر في  ضون 2500 وا2300دوالر الى ما بينا

اثني عشر شهرا . كما توقعت المؤسسة نفسها ان تص  قيمة 

 2015  مليار دوالر عام 9700دات الصناديق الى اموجو

  مليار دوالر المتوقعة من قب  المؤسسة 12000بدال منا

  . ور م 2:  2009ابيرنيت ,  2007نفسها اوا   صيف 

 لك , فانه يمكن لصناديق الثروة السيادية في الوقت الحالي 

ان تساهم بشك  فعال في نااح الخةة الموضوعة من جانب 

الدول االعضاو في قمة العشرين المنعمدة في نيسان / ابري  

للتصدي للزمة , و لك من خالل تغةية جزو هام  2009

ة للخةة التي تنص على ضرورة توفير من المتةلبات المالي

دعم مالي لصندوق النمد الدولي و البنك العالمي بميمة 

 مليار دوالر امريكي . وفي السياق  اته , اعربت ك  850ا

من الصين و روسيا مؤخرا عن استعدادهما لشراو سندات 

 مليار دوالر 60صادرة عن صندوق النمد الدولي بميمة ا

نا ان معالاة االزمة المالية العالمية امريكي. يمكن المول ه

تتةلب تضافر جهود مختلف دول العالم , بما فيها الدول 

المتمدمة المالكة لصناديق الثروة السيادية , بقعتبار ان جمين 

االطراف متضررة منها , من العلم ان تقثير االزمة في 

صناديق الثروة السيادية يتم بصورة مباشرة عن طريق 

ي تتحملها الصناديق نتياة انخفا  موجوداتها الخسا ر الت

المالية ااسهم و سندات  في االسواق المالية , وبصورة  ير 

مباشرة , عن طريق انخفا  مواردها نتياة انخفا  اسعار 

مختلف المنتاات والموارد , بما فيها اسعار المحروقات في 

 .  (Chine , 2009 : 13االسواق الدولية
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 الجانب التطبيقي للبحث  المبحث الثالث :
 امكانية استحداث صندوق ثروة سيادي في العراقاوال : 

يرى الكثير من الخبراو االقتصادين, ان امام العراق فرل 

كثيرة تمولها ايرادات الثروة النفةية في العراق ا ا ما تم 

تحميق االستخدام االمث  والكفوو للموارد الةبيعية المتاحة 

نسبية في السوق العالمية احالة النفط في والتي لها ميزة 

العراق , من خالل توظيف الفوا ض التي تدرها الصادرات 

البترولية و لك لتنمية وتحسين المةاعات االنتاجية  ير 

النفةية, وحماية الموارد لمستمب  االجيال الالحمة. الن مورد 

النفط يعتبر ناضب, ان وضن العراق الحالي يعتبر أسوو 

الدولة الريعية, فاالعتماد على ايرادات النفط يكاد مظاهر 

يكون مةلما وهي ايرادات تعتبر  ير مستمرة, لذلك البد من 

تركيز وزيادة االهتمام في االيرادات االخرى المستمرة. لذلك 

من الضروري ان يموم العراق بقستحدا  صندوق ثروة 

لية سيادي في العراق و لك للمساعدة في تانب االزمات الما

واالقتصادية التي قد تنشق عن عوام  داخلية وخارجية, 

فضال عن حماية اقتصاد الدولة اثناو اوقات الركود المماثلة 

للوضن الحالي في العراق. والمساعدة في اعادة بناو البنية 

التحتية المتضررة او تعزيز التنمية المستدامة من خالل 

تمويله لوال  استثمارات واسعة النةاق, وهو ما كان يصعب

وجود صندوق الثروة فضال عن االدخار من اج  االجيال 

  .72: 2013المادمة االزبيدي, 

 ثانيا : مبررات استحداث صندوق ثروة سيادي في العراق 

نظرا لالوقات المريرة والصعبة التي مر بها العراق, بات 

من الضروري توليد ايرادات لتموي  جهود االعمال. فضال 

تنوين اقتصاده التي يعتمد على النفط بشك  كام ,  عن امكانية

لذلك ان عملية تحلي  واقن السياسة المالية واالقتصادية في 

العراق, يثبت وبشك  قاطن ان مسار هذه السياسة واستمرار 

معدالت الدين العام الداخلي والخارجي وعاز الموازنة, 

ر النفط مرهون بااليرادات النفةية. وبالتالي ان تملبات اسعا

العالمية يؤدي الى انهيار االقتصاد العراقي, لذلك سنبين 

المبررات الداخلية والخارجية ألنشاو صندوق الثروة 

السيادية العراقي ليتانب حدو   مث  هذه االزمات 

   .2: 2020االبكري,

 مبررات داخلية -1

ان البحث في المبررات الداخلية يتةلب استعرا  اهم 

كا واقن حال االقتصاد العراقي وعلى المؤشرات التي تع

   .2:2020النحو التالي االبكري, 

سيةرة المةاع النفةي على بمية المةاعات االقتصادية, ا  -أ

يؤدي المةاع النفةي دورا محوريا في االقتصاد العراقي, 

وان ارتفاع مساهمة المةاع النفةي في الناتا المحلي 

المةاعات االخرى, االجمالي مماب  تراجن نسبة مساهمة 

بسبب توقف العديد من المشارين االقتصادية, سواو كانت في 

المةاع العام او الخال. وهذا يعني بماو االقتصاد العراقي 

عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تملبات الةلب 

 العالمي على النفط.

نسبة مساهمة االيرادات النفةية في الموازنة العامة, تعد -ب

النفةية المورد الر يسي اليرادات الموازنة العامة,  االيرادات

مما يدل على ان الموازنة العامة تتقثر بشك  مباشر 

بالتغيرات التي تسالها اسعار النفط على المستوى العالمي, 

وبقعتبار ان تموي  السياسات المالية  واالقتصادية العامة 

اع النفةي للدولة يتم بواسةة الموازنة العامة, فقن اداو المة

يعد المحدد الر يسي الستمرار واستمرار تنفيذ السياسات 

 المالية واالقتصادية في العراق.

 

 مليار دينار  2016-2019(هيكل االيرادات العامة في العراق للمدة 5جدول )

 الغير نفطية االيرادات االيرادات النفطية اجمالي ايرادات العامة السنة

2016 90526 81624 8902 

2017 57291 58051 2912 

2018 45722 37199 8523 

2019 64988 54682 10306 

 المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة المالية, دائرة الموازنة العامة, اعداد وسنوات مختلفة .

تشك  صادرات المةاع النفةي المورد الر يسي للعمالت 

االجنبية في العراق, وبما ان الميزان التااري يشك  احد 

المكونات الر يسية لميزان المدفوعات فانه يمكن المول ان 

اداو المةاع النفةي يؤثر بشك  مباشر على توازن ميزان 

المدفوعات. 

 

 مليار دينار 2016-2019( الميزان التجاري العراقي للمدة 6جدول )

 الصادرات الغير نفطية الصادرات النفطية اجمالي الصادرات السنة

2016 84506 84303 203 

 2017 49403 49249 154 

2018 43890 43753 137 

2019 57268 56879 389 

المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط الجهاز المركزي لالحصاء, مديرية الحسابات القومية 

2019  
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وتقسيسا على ما تمدم فان االقتصاد العراقي يتقثر بشك  حاد 

حاد في  ومباشر بقداو المةاع النفةي مما يعني ان هبوط

اسعار النفط على المستوى العالمي, مث  ما حد  في عام 

بسبب جا حة كورونا. وا ا ما استمرت مدة  2020

االنخفا  في االسعار فان البلد سيدخ  ازمة مالية خانمة, 

ومن هذا المنةلق فان المبررات الداخلية النشاو صندوق 

 ثروة سيادي للعراق متوفرة فضال عن حاجة الحكومة الى

اعادة هيكلة االنفاق العام وضبط االيرادات. وبالتالي للحفاظ 

 على استمرار الموازنة العامة.

 مبررات خارجية -2

تتميز اسعار النفط بعدم استمرارها وتعر  السوق النفةية 

لصدمات موجبة اي ارتفاع في اسعار النفط, او سالبة اي 

اسعار النفط بين الحين واالخر, نظرا لتقثرها انخفا  في 

بماموعة من العوام  االقتصادية والسياسات والةبيعية, 

وتنعكا تلك الصدمات على اقتصادات الدول المصدرة للنفط 

بما فيها العراق وياب التغيير في مستويات االسعار 

:ممالة  .2020االبكري,

  
 دينار عراقي  2016-2019( : تطور اسعار النفط في السوق العالمية للمدة 42الجدول )

 االيرادات النفطية اسعار النفط السنة

2016 36.09 81624 

2017 34.5 58051 

2018 36.09 37199 

2019 34.5 54682 

 اقتصادية لعدة سنوات.المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي, نشرات 

 

الى التملبات في اسعار النفط التي  )6وتشير بيانات الادول ا

انعكست بشك  واضح على االيرادات النفةية, واصبحت 

عملية استحدا  صندوق سيادي في العراق في اوقات 

انتعاش االسواق النفةية, يكون جزو من عمله هو امتصال 

الفوا ض المالية المتولدة عن الصدمات النفةية االياابية 

اطات لمواجهة الصدمات واالحتفاظ بها في شك  احتي

السلبية, كذلك استخدامها في اوقات االزمات المالية الناجمة 

 عن تراجن اسعار النفط.

 اهداف استحداث صندوق ثروة سيادي في العراق ثالثا :

يمكن ان تدرج اهداف الصندوق السيادي الممترح في العراق 

ضمن المبررات التي تم  كرها في  السابق والتي استنبةت 

واقن االقتصاد العراقي, والتحديات التي يواجها, وكذلك  من

من خالل اهداف الصناديق للدول النفةية والتي تم االطالع 

عليها وبالتحديد صندوق التماعد النروياي, وصندوق 

االجيال المادمة الكويتي, فضال عن الصناديق السيادية لك  

ذه من النرويا , الازا ر, الكويت. ا  تتشابه اهداف ه

الصناديق ا  انها تتلخص بتحميق االستمرار المالي 

االقتصادي والتملي  من حدة تملبات اسعار النفط على موازنة 

الدولة ورفن معدالت االدخار الوطني. اما بخصول اهداف 

الصندوق الممترح للعراق فهي ال تختلف كثيرا من حيث 

تالف االهداف لسا ر الصناديق السيادية االخرى , ولكن االخ

يكون في طبيعة االقتصاد العراقي وعلى الوفق االتي 

   .239:2012اصالح,

ظهور ايرادات النفط الر يسة واالثار االقتصادية لها  -1 

واثرها على التنمية, وظهور العوا د المالية الكبيرة على 

المدى المصير والمتوسط والةوي  ومما يتةلب وضن الية 

محكمة لتحميق هدف االستمرار االقتصادي الكلي من خالل 

 انشاو صندوق ثروة سيادي في العراق.

تحوي  االقتصاد من اقتصاد احادي الى المدرة على -2

 اقتصاد متنوع والتخلص من احادية المورد.

الفرل المتاحة لدعم وتعزيز التنمية الوطنية االقتصادية -3

واالجتماعية وتحسين االوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 المناسبة لالستثمار والتنمية.

تشاين الشفافية والمساولة والرقابة المالية والحوكمة و-4

 الوعي العام للدارة المالية.

الذي يمكن ان يعرف على التخفيف من المر  الهولندي -5

المةاع  انه العالقة الظاهرة بين تةور ونااح

وانخفا  قةاع  الموارد الةبيعية و لك لوفرة االقتصادي

, ومواجهة الضغوط يةالصناعات الزراعية أو التحويل

التصاعدية على سعر الصرف الحميمي وتملباته والذي يؤثر 

في المدرة التنافسية للمةاعات الغير معدنية, وادارة 

 الموجودات المالية السيادية للبلد وتعظيم العوا د منها.

التوفير وبناو ثروة لالجيال المادمة وضمان العدالة -6

ى المدى الةوي  وتحميق التوزيعية بين االجيال وكذلك عل

االستدامة المالية
1

. والبدا   المتاحة الدارة كفووة لاليرادات 

 الوطنية من عوا د الموارد الةبيعية.

التغلب على العوا ق التي تمف امام تفعي  دور المستثمر -7

المحلي وجذب المستثمر االجنبي, من خالل دخول الصندوق 

 تم  مشاركته عن كشريك في عمليات االستثمار على ان ال

من رأس مال المشروع ليكون استثمارا مباشرا  وليا 15%

 محفظيآ.

تعد موارد الصندوق مصدرا مهمها لسد عاز الموازنة -8

 بحدود معينة.

 رابعا : اهمية استحداث العراق للصندوق السيادي 

تكمن أهمية إنشاو صندوق الثروة السيادية في العراق في 

تعظيم الفوا د التي يمكن أن يحص  عليها الماتمن من 

األموال العامة   وإدارة البالد وجمين مرافمها وفق مبدأ أق  

تكلفة لتحميق أداو معين. تشير بعض الاوانب المهمة إلى أنه 

التالية اعلي    يمكن التقكيد على إنشاو هذا الصندوق بالةرق

2013 :11 .  

                                                           
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 المساعدة في تحسين كفاوة توزين الدخ  من فا ض النفط.  -1

باستخدام األصول الخارجية التي تراكمت لدى الدولة   -2

حتى في حالة الضغط المالي بسبب طبيعة االستثمار طوي  

 األج    يمكن تعزيز سيولة السوق. 

م تحويله تشاين ادخار فا ض الدخ  المالي العام ث -3

 إلى األجيال المادمة. 

بالممارنة من األصول االحتياطية التي يحددها البنك  -4

المركزي   فإنه من خالل زيادة التركيز على العوا د   يُسمح 

 بتنوع أصول المحفظة االستثمارية.

امكانيات توظيف صناديق الثروة السيادية في  خامسا :

 ادارة االزمة المالية في العراق

االقتصاد العراقي حاليا يشهد  زواً منمةن النظير للمةاع ان 

النفةي وتضييما بالغ الشدة لمةاعات االقتصاد األخرى كافة, 

وهذا يمودنا إلى أحادية المورد االقتصادي للبالد, ويضن 

اقتصاد العراق على حافة حفرة, وما واجه  من انهيار للبنى 

ة تعتمد بشك  الر يسية لالقتصاد, وأصبحت الصناعات كاف

كلي على المةاع النفةي. لذلك إن العراق يضن ا ك  البيض 

في سله واحدة   وهذا من الناحية اقستراتياية مدمر جداً 

وبالغ الخةورة. لذلك وجب التفكير في طرق للخالل من 

هذه الكارثة االقتصادية الممبلة ال محال, إن لم ناد الحلول 

لشافية لها . لذلك من الممكن االقتصادية المنةمية والعملية ا

ان نضن سيناريوهات خاصة تبين وضن البلد في حالة بماو 

العراق على الوضن الحالي , او في حالة توظيف الموارد 

الفا ضة في التنمية الداخلية بدون استحدا  صندوق ثروة 

سيادي , او في حالة استحدا  سلسلة صناديق ثروة سيادية 

 الهداف.تكون مختلفة اال را  وا

في حالة بماو العراق على الوضن الحالي السيناريو االول : 

واالعتماد المةلق على واردات النفط, واستخدام كافة تلك 

صرف ك  فا ض الواردات في سير عالة الحياة اليومية, و

ا يقتي من خالل صعود اسعار النفط  واالنفاق يكون استهالكي

وتذهب لايوب الفاسدين  وسبب هذا االنفاق  ير المدروس, 

هو العاز الدا م في ا لب موازنات العراق االتحادية  

وياعله عرضة ألية أزمة  مث  الحرب من داعش الذي احت  

ثلث األراضي العراقية  او انخفا  اسعار النفط الحالية 

راق بسبب تفشي وباو كورونا الفتاك  والتي تكاد تمزق الع

وتفمده المدرة على دفن رواتب الموظفين والمتماعدين  

وبالتالي فهو مر م على االقترا  من صندوق النمد والبنك 

الدوليين, واللذين سيتحكمان به, ويفرضان اجنداتهما 

فيبمى الوضن كما هو عليه  .ووصفاتهما الااهزة على العراق

ة, وتحسين بدون استثمار هذه الفوا ض في تنمية البنى التحتي

العملة الوطنية, والنهو  بالوضن المالي واالقتصادي 

واالجتماعي. وبذلك يكثر تعر  البالد لالزمات المالية 

واالقتصادية, فضال عن عدم قدرته في مواجهة هذه 

الصدمات. وبالتالي تكون خسا ر العراق فادحة, مث  ما 

حد  في فترة هامات داعش االرهابية الذي استحو  على 

لب المحافظات العراقية ودمرها بالكام , حيث قدرت ا 

هذا فمط    مليار دوالر,100خسا ر العراق انذاك اكثر من ا

ثمن تدمير االقتصاد والبنية التحتية نتياة احتالل تنظيم 

داعش للمدن العراقية. فمط مباني وخزينة البنك المركزي 

ت واألسلحة التي تركها الايش العراقي في هذه المحافظا

مليار دوالر أمريكي. أما  36كلفت الحكومة ما يمدر بنحو 

عن عدد المنازل فيعتمد أن الحرب تسببت في ما يمرب من 

 7.5  ألف منزل في المةاع الخال   بما يعادل ا250ا

مليار دوالر    على اعتبار أن الحد األدنى لتكلفة إعادة 

ارير ألف دوالر لك  منزل   وتشير تم 30اقعمار يمدر بـ 

ألف  150حكومية إلى أن عدد المنازل المدمرة ال يزيد عن 

منزل   كما أن فمدان الةاقة في قةاع الماال الذي يسيةر 

 .مليار دوالر . 12عليه التنظيم مكلف للغاية يمدر بنحو ا

عانى قةاع الكهرباو من أكبر األضرار   بما في  لك 

محةات اقنتاج وشبكات النم  والتوزين   مما تسبب في 

خسارة العراق لازو كبير من بنيته التحتية في  لك الوقت. 

  قدر عدد الوحدات االقتصادية الحكومية  2018في عام 

  وحدة   بما في  لك 8457المتضررة من الحرب بـ ا

االقتصادية الحكومية المختلفة في النفط والكهرباو  اقدارات

والتعليم والصحة والنم  والمستشفيات و يرها من 

المةاعات. وتااوزت تكلفة إعادة إعمار جمين المدن التي 

  مليار دوالر   واحتياجات إعادة 8.8شهدت الحرب ا

مليار . وفي حديثه  17.2اقعمار لمةاع اقسكان الخال ا

عليم العالي   كشف ر يا جامعة الموص  أن عن قةاع الت

مبنى    144٪  دمرت بالكام  جراو ا80الاامعة ا

باقضافة إلى تدمير المكتبة المركزية   الخ    وخسرت 

الاامعة أكثر من واحد. مليون علوم في مختلف التخصصات 

كتب وكذا جمين المعام  العلمية ومحتوياتها وكذا جمين 

  .Ahmed,2020;15ا .لصناعيةآليات وسرقات الورش ا
 

 
 ( انحراف الناتج المحلي عن القيمة الفعلية في الحرب ضد داعش1الشكل  )

 .2013-2018المصدر : تقديرات خبراء البنك الدولي من 
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باالضافة تدني مستوى المةاعات االخرى وتوقفها بشك   

كام  عن االنتاج, واالعتماد على التصدير حتى في اق  

  7الحاجات التي من الممكن صناعتها محليا, والادول ا

يوضح هيك  االيرادات العامة في العراق, وتبين نسبة 

 اعتماد العراق على النفط في تحميق االيرادات.

 

 (                 نسبة مئوية2016-2019(هيكل االيرادات العامة في العراق )7الجدول )

 االيرادات الغير نفطية االيرادات النفطية السنة

2016 90.16 9.84 

2017 95 5 

2018 81.35 18.65 

2019 84.14 15.86 

 الباحث باالعتماد على بيانات وزارة المالية العراقية, دائرة الموازنة العامة, اعداد وسنوات مختلفة. المصدر : الجدول من اعداد

  , 2016-2019  تبين ان العراق في فترة ا7ومن الادول ا

ان اي انخفا  يحص  في اسعار النفط من الممكن ان تؤدي 

العراقي, ويحد  عاز في الموازنة الى انهيار االقتصاد 

العامة وال يوجد احتياطات تساعد في اصالح الوضن 

االقتصادي. وبذلك نستنتا ان العراق ا  ما قام بوضن خةط 

واقعية وصحيحة, سواو كان في استحدا  صندوق ثروة 

سيادي ليتم وضن الفوا ض المالية فيه, واستخدامها وقت 

د في تحسين الوضن الحاجة او وضن خةط تنموية تساع

   .2020:5الداخلي للبالد اماموعة البنك الدولي,

يحتاج االقتصاد العراقي إلى لعب دور السيناريو الثاني : 

فاع  في ظ  ظروف أصحاب الدخ    مما يمهد الةريق 

أمام البالد قجراو اقصالحات الالزمة لتلبية متةلبات 

السياسات التحول االقتصادي   و لك من خالل تبني بعض 

المستهدفة   ومن أهمها: السياسة المالية والتي تحتاج الى 

المراجعة في مصادر تموي  الموازنة العامة والفرق بين 

اقيرادات المختلفة . يعتمد الكثير من االقتصاديين أن 

اقصالحات في هذا الماال تتةلب تحوالً تدرياياً ومخةةاً 

ي جانب الدخ    ومن الضروري إعادة النظر ليا فمط ف

ً في جانب اقنفاق   فمعدل النمو في العراق  ولكن أيضا

سرين جداً. الحلول االساسية للمشاك  تتقثر هذه المشاك  

باالقتصاد العراقي مما ينتا عنه االقتصاد العراقي امعهد 

   .2005:6الماتمن المنفتح,

تعتمد عا دات النفط على اقتصاد الدولة المستهلكة    .1

رأسها سعر صرف الدوالر والمضاربة والمنافسة بين وعلى 

الدول المصدرة للنفط   والعوام  السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية الدولية   والتةورات التكنولوجية المتعلمة 

بمصادر الةاقة البديلة   فضالً عن التقثيرات األخرى 

 المحتملة على النفط. إيرادات.

الواردات لتلبية معظم  يعتمد السوق العراقي على .2

احتياجاته من السلن والخدمات والتكنولوجيا   والتي تعتمد 

 بدورها على نفا العوام  المذكورة أعاله.

السيةرة على قةاع النفط وتراجن دور المةاعات 

االقتصادية األخرى ترك االقتصاد العراقي على حافة 

ن الهاوية   ومعه انهيار الهيك  االقتصادي   تعيش جمي

المةاعات في حالة طفيلية من النفط. قسم. من وجهة نظر 

إستراتياية هذا أمر خةير للغاية   فمن الضروري إيااد 

طريمة للتخلص من هذه المعضلة االقتصادية   ومن بينها 

النفط هو مورد طبيعي  ير متادد   وهو من األصول 

أن تبني إستراتياية  الةبيعية المخزونة في باطن االر .

ير ناجحة تستند إلى أهداف محددة وقابلة للتنفيذ والرقابة تةو

والمساولة واقطار الزمني أمر بالغ األهمية. رفن كفاوة 

  وضعت الحكومة ثال   2003المةاعات المنتاة بعد عام 

  والثانية  2014-2010خةط تنموية: األولى للعوام 

.  2030-2019  والثالثة للعوام2017-2014للعوام 

يم المساعدة المالية لمبادرات المةاع العام التي لها أولوية تمد

عالية لتحميق معدالت تنمية عالية   ولها تقثير على النشاط 

االقتصادي للدولة   والتي تقخرت بسبب عدم كفاية السيولة. 

إلى جانب أهمية اعتماد استراتيايات واضحة للنهو  بهذه 

تسعى إلى تحميق هذه المشارين   ينبغي لسياسة التنمية أن 

الرؤية التنموية االستراتياية ضمن أطرها الهادفة إلى تغيير 

هيك  االقتصاد العراقي من الدولة الريعية إلى حالة التنوع 

  219:2012)والتوازن المةلوبين للتنمية المستدامة اعلي,

ولتحميق  لك ياب اتباع بعض المعايير التي تساهم في 

امين األنشةة االقتصادية   وخاصة تعظيم معدالت التنمية ل

   :2012:219أهمها. اعلي,

لتملي  االعتماد على مورد واحد االنفط  وتنوين  -1

الصادرات المحلية   ياب أن تعم  السياسة المالية والنمدية 

 معًا بشك  وثيق.

. استثمار الموارد االقتصادية وتوجيهها بكفاوة لتنفيذ 2

ادية واالجتماعية   وخاصة المشارين  ات األهمية االقتص

 مشارين البنية التحتية.

. استخدام إجراوات قصيرة ومتوسةة المدى لتحميق تنمية 3

مستدامة طويلة المدى وحماية حموق األجيال المادمة بعد نفاد 

 النفط.

يحتاج االقتصاد العراقي أيًضا إلى فرصة للمنافسة قعادة 

بعالقات سياسية تنظيم قةاعه العام الضخم والمةاع الخال 

  وتعزيز االقتصاد الخال  ير النفةي   والمساهمة في 

زيادة الكفاوة. لخلق الفرل االقتصادية والمنافسة والمدرة 

على المنافسة مةلوبة. السماح للشركات بالمنافسة على قدم 

المساواة يمكن أن يعزز دخ  األسرة عن طريق خفض 

جيه النمو االقتصادي   التكاليف   وتعزيز التمدم التمني   وتو

والحد من عدم المساواة وياب أن تكون هناك منافسة حتى 

تكون ناجحة. بعبارة أخرى   ياب أن تكون الشركات قادرة 

على الخروج ودخول السوق بسهولة من ظهور الفرل. 

وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة في العراق 

صاد العراقي   خةوة أخرى يمكن أن تزيد التنافسية في االقت
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فيما فشلت المحاوالت السابمة لخصخصة الشركات المملوكة 

للدولة. والادير بالذكر أن لدى العراق الكثير من اقمكانات 

الخفية التي يمكن أن تساعده في تنوين منتااته, عندما نعتبر 

أنها أثبتت سابمًا قدرتها على تصدير ماموعة واسعة من 

حتى وقت قريب ماموعة العناصر. كان العراق يصدر 

واسعة من المواد   وقد يستقنف هذه الصادرات في ظ  

الظروف المناسبة   بما في  لك استعادة األمن الداخلي. على 

الر م من أن موقن العراق الاغرافي يفضله كمركز عبور 

إقليمي   إال أن المواد الغذا ية واقنتاج الحيواني والمنتاات 

ات النم  من بين السلن التي يصدرها الكيماوية واآلالت ومعد

العراق  ومن  لك   بالممارنة من البلدان المااورة   فإنه 

يعم  بشك  سيئ في ماال الخدمات اللوجستية ومراقبة 

الحدود. نتياة لدورها المدمر على المستوى اققليمي   يعتبر 

تيسير التاارة أولوية قصوى لمقزق العراق   حيث ياب 

المانوني والتنظيمي للامارك الذي عفا عليه  مراجعة اقطار

الزمن في البالد لاعله يتماشى من أفض  الممارسات الدولية. 

. والبد من اعةاو  11:2020)اصندوق البنك الدولي,

االولوية للصالحات المؤسسية, وتلك المتعلمة بالنزاهة في 

ادارة الاودة, وينبغي ان تقتي تلك الاهود مكملة لمبادرة 

ولة االوسن نةاقا, فيما يتعلق بقعداد اطار عم  شام  الد

لمكافحة الفساد بقستخدام نها يشم  الحكومة بقكملها. إن 

إصالحات السياسة التاارية وتسهي  التاارة من خالل 

خفض تكاليف النشاط التااري  من شقنها تعزيز تنوين 

الصادرات والتاارة من الدول المااورة للعراق  وهذا من 

ان يعزز السالم واالستمرار االقليميين, اما بالنسبة شقنه 

للمةاع الزراعي فقن إعادة بناو قةاع الزراعة هي 

إستراتياية مهمة ألعادة االعمار بعد حمبة من الصراع. 

د وكما هو الحال في معظم ظروف االزمات المماثلة  فم

اضةر الكثير من سكان المناطق الريفية في العراق الى 

مةعت سب  عيشهم من الزراعة من جراو وجود النزوح وان

تنظيم داعش االرهابي والعمليات العسكرية حينذاك. وعالوة 

على  لك  يمكن لتةوير قةاع اال ذية الزراعية في العراق 

فقنه يتةلب  أن يمدم فرصة لتةوير طرق جديدة للعم ,

ضرورة تحسين الخدمات المةلوبة لمةاع الزراعة  وتحديد 

ي مختلف مراح  دورة اقنتاج  وإطالق المتةلبات ف

االستثمارات لتحسين الممارسات الزراعية من أج  زيادة 

اقيرادات للمزارعين والتاار  باقضافة إلى التركيز على 

أهمية تعزيز التعاون والعم  الاماعي في التسويق 

والعالمات التاارية والتغليف والمشتريات, فمد أنشق قةاع 

في العراق في االص  سالس  قيمة  اال ذية الزراعية

زراعية
2
وتتمث  االولوية العاجلة تسمح بإضافة قيمة عالية.  

في تحديد واستثمار التدخالت التي من شقنها زيادة الكفاوة 

ويمكن  والمدرة التنافسية واالستدامة لسالس  الميمة الحالية 

أن تستفيد هذه المةاعات الفرعية من زيادة استثمارات 

الخال  والتبني السرين لالبتكار والتكنولوجيا   المةاع

والتحسينات في المدرة التنافسية  والنمو في التوظيف في 

                                                           
   http://wfp.org/countries/iraqقيمة زراعية :سالسل  2

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB21

32EN 

المزارع وعلى طول سالس  الميمة الخاصة بها. وباالضافة 

يمكن ان توفر هذه المةاعات الفرعية االستمرار  إلى  لك 

من الذي تبرز الحاجة الماسة إليه في المحافظات التي عانت 

من أج  جني تلك الفوا د التحويلية, البد , االزمات المد بعيد

جديدة للنظام الغذا ي في العراق. وفي هذا تبني رؤية  من

تشم  االجراوات الفورية االتية اصندوق البنك  السياق

   :2020:12الدولي,

تشكي  لانة مشتركة بين الوزارات تعنى بمستمب  االمن  - أ

 .الغذا ي في العراق

الةابن المؤسسي على تخةيط النظام الغذا ي  إضفاو - ب

المحسن بين وزارة الزراعة ووزارات المالية والتخةيط 

 والتاارة.

إجراو مراجعة وطنية شاملة للنظام الغذا ي الحالي, لتمييم  - ت

ما إ ا كان سيواص  مواومته للغايات المةلوبة  على أن 

يسبق  لك مناقشة رفيعة المستوى حول مستمب  الغذاو 

ي العراق  بما في  لك مستمب  إصالحات دعم االسعار ف

 .والتاارة واالعانات

وعلى الر م من الظروف التي مر بها العراق االقتصادية 

واالجتماعية واالمنية, اال ان بيتة العراق تساعد على  تحميق 

مستوى عالي من الرفاهية, و لك ألنه يمتلك ممومات العيش 

مؤهالت بشرية ومالية  الر يد سواو من حيث امتالكه

وفكرية وطبيعية تساعده على تنوين االقتصاد والتخلص من 

احادية المورد, فضال عن امتالكه تربة خصبة ومنا  

مختلف في الشمال والانوب, وهذا يساعد على تحميق التنوع 

الزراعي. ويصبح اعتماد السكان على المنتاات الوطنية 

يد من حام الفوا ض والتملي  من االستيراد. وهذا ما يز

المالية التي من الممكن استثمارها في تحسين البنى التحتية 

وانشاو مصانن ومستشفيات متةورة, وجامعات حكومية 

ألستيعاب الزيادة الحاصلة في اعداد السكان. وحتى تستةين 

الحكومة اعةاو راتب شهري لك  فرد من العراق لزيادة 

ادة نصيب الفرد. وهناك مستوى رفاهية االفراد, وبالتالي زي

رسا   مشاعة تساعد في تحسين وضن العراق وهي امذكرة 

   :2020:13اقتصادية حول التنوين والنمو,

هناك عا د اقتصادي اياابي من استمرار الوضن االمني -1

والسياسي في العراق , إ  يمدر نصيب الفرد من الناتا 

مما كان  2018,المحلي االجمالي بقق  بنحو الخما في عام 

كما . 2014في  ياب التدهور االمني الذي بدأ في عام يمدر 

يمدر الناتا المحلي االجمالي  ير النفةي آنذاك بقق  بممدار 

استمرار الوضن االمني والحفاظ على  الثلث. لذا  يعتبر

ومن  لك كان العتماد السالم في حد  اته محركا قويا للنمو, 

قويا بما يكفي, ليلمى بظالله على النفط تقثيرا سلبيا  العراق

على التسوية السياسية في البالد والمحصالت االقتصادية, 

وتملي  الحاجة إلى الضرا ب  وإضعاف رابةة المساولة بين 

وفي خضم انعدام , المواطن والدولة  وتغذية الفساد

االستمرار السياسي والخالفات بين النخب السياسية  يبدو 

منحازا نحو السعي وراو النهب  رارنظام الحوافز لصناع الم

 والسرقة بدال من اجراو اصالحات طويلة االمد.

يمتلك العراق إمكانات تصدير كامنة لماموعة متنوعة من -2

السلن التي لو تم استثمارها يمكن أن تساعد في  تنوع اقتصاد 

, البلد ورفن مستويات المعيشة وتعزيز المرونة االقتصادية

ناسبة  بما في  لك عودة االمن وفي ظ  الظروف الم

http://wfp.org/countries/iraq
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الداخلي  يمكن أن يؤدي تحسين السياسة التاارية كذلك, إلى 

االسعار والاودة للمستهلك العراقي. وتشم  هذه  تحسين

تعد  السياسة إصالح المؤسسات والتشريعات التاارية التي لم

مال مة للظروف الحالية  مث  قوانين ترخيص االستيراد 

توحيدهما,  كيتين منفصلتين وجبووجود منةمتين جمر

عالوة على  لك  يتمتن العراق بموقن جغرافي يمكنه من أن 

مركزا اقليميا للخدمات اللوجستية, لكن ادا ه يتراجن  يكون

وبالتالي عن اداو نظرا ه, مما ينعكا في دور اقليمي معيق, 

 .فإن اجراوات تيسير التاارة تمث  أولوية ملحة

زراعة في العراق ليكون بمثابة دعامة يمكن إحياو قةاع ال-3

فاالنتاج اكثر تنوعا, يموده المةاع الخال,  االقتصاد

الزراعي وصناعات معالاة اال ذية والخدمات المساندة 

توفر إمكانات كبيرة للتوسن وخلق فرل العم . كما يمكن 

لمةاع اال ذية الزراعية في العراق تةوير طرا ق جديدة 

خبراته التاريخية والتمنيات الحديثة للعم  من خالل تسخير 

التنافسية. ولكن الميام بذلك يستغرق وقتا,  في تعظيم إمكاناته

وبالتالي فإن النما ج قصيرة االج  المستخدمة في الحصول 

 .المكاسب الريعية لن تكون قابلة للتةبيق هنا على

ومن  لك نستنتا صعوبة تةبيق الخةط التنموية في العراق, 

دام االستمرار السياسي و ياب االمن الداخلي, و لك النع

فضال عن االزمات المالية والصحية التي تحد  بصورة 

فاا ية وافتمار الى الخبرة والكفاوة في التنبؤ في حدو  هذه 

االزمات, والديون الغارق فيها العراق نتياة لزيادة النفمات 

تراضه االستهالكية والفوا د التي اثملت كاه  البلد لكثرة اق

من صندوق النمد الدولي والبنك الدولي لسد عاز ميزانية 

  دول متمدمة كما ان 4الدولة, التي اخذت تعادل ميزانية ا

تذهب الى جيوب الفاسدين والى االستهالك هذه المرو  

والبذ  وهدر المال العام   وال توجه هذه المرو  ققامة 

يرها التي مشارين انتاجية صناعية او زراعية وسياحية و 

يمكن ان تدر عليه امواال ترفد بها خزينة الدولة  في حين 

ناد ان قرو  البنك الدولي الى اليابان يرجن عليها 

االقترا  بالفا دة, ألنها تستثمر هذه األموال وتسدد 

المرو  من األرباح. اما بالنسبة للدول المستهلكة مث  

يا ققامة العراق فهو يمتر  ليسد احتياجات استهالكية ول

مشارين انتاجية, ثم يمتر  مرة اخرى فتتراكم عليه الديون 

وفوا دها . وناد ان نسبة كبيرة من الموازنة العامة تذهب 

وازدادت التخصيصات  ,لتسديد الديون وفوا دها الكبيرة

المالية في موازنات العراق السنوية زيادة كبيرة خالل الفترة 

  146.519.947ا    حيث بلغ ماموعها 2019-2003ا

تريليون دينار قجمالي موازنات الفترة   ومن السمات التي 

ميزت هذه الموازنات أنها متكررة. تبدأ بعاز وتنتهي 

بفا ض. وعلى الر م من الهدر والفساد المالي الذي حد    

إال أن معظمهم شهد فوا ض مالية في نهاية فترة التنفيذ   

خسارة فعلية. فعلت  البية باستثناو سنوات قليلة كانت فيها 

الدول المنتاة للنفط, إال أن الاانب األهم في هذا الماال هو 

سوو إدارة الموارد النفةية   األمر الذي أدى إلى زيادة 

مخصصات الميزانية في الموازنات السنوية للدولة   على 

الر م من تدني مستويات النااح في المشارين التنموية 

. ال يكمن الدرس في حيازة الدولة والخدمات االجتماعية

لصناديق الثروة السيادية   ولكن في الهياك  واألساليب 

المستخدمة قدارة هذه الصناديق   فضالً عن مستوى النزاهة 

والشفافية التي تعم  بها كمنظمات مهنية مستملة في قراراتها 

 االستثمارية.

وهو السيناريو الذي يتمث  بتبني العراق السيناريو الثالث : 

ألستحدا  صندوق ثروة سيادي توضن فيه الفوا ض المالية, 

ا  من االحتمال ان توضن فيه اموال تعويضات حرب 

الكويت, بعد دفن هذه التعويضات في األشهر الممبلة من عام 

  تدار مث  صناديق األجيال   وتعتبر موردا  2022

راق   وبما أنه لم يتبق سوى مبلغ ضتي  استثماريا سياديا للع

مليار  2.5من تعويضات حرب الكويت   ربما أق  من 

مليار دوالر   تعتبر موردا استثماريا  52دوالر من أص  

سياديا للعراق وحتى اآلن قام بنك االحتياطي الفيدرالي في 

٪ من أرباح ك  برمي  من النفط الخام 3نيويورك بإزالة 

, فا ا استةاع استحدا  صندوق ثروة العراقي المصدّر

سيادي فقنه يوجه استخدام االموال الفا ضة, فيه نحو التصدي 

لالزمات المالية التي تحد  وتسبب في انهيار االقتصاد ومن 

اشكال االزمات المالية التي تحد  في العراق في الوقت 

   :2020الراهن اصالح,

 سي   انتشرت ظاهرة 2003بعد عام غسيل االموال :  -1

االموال في انحاو العراق بدلي   ياب الدولة بكاملها 

وضعف المانون والهيتات الرقابية وسياسات اال راق 

والسوق السوداو واالنكشاف. من السوق العراقي إلى 

األسواق العالمية   بما في  لك السلن. الاديد والسيو   

باقضافة إلى فتح حدود العراق دون قيود أو متةلبات   

هذا أدى إلى مزيد من السهولة في تداول األموال  ك 

وتبييضها ونملها إلى الخارج   وك   لك له عواقب 

 وخيمة على االقتصاد العراقي. 

: تضرر العراق بشدة من انهيار أسعار النفط العالمية -2

   2014االنخفا  الكبير في أسعار النفط في عام 

المصدرة وتشير التمديرات الاديدة من منظمة البلدان 

للنفط اأوبك  إلى أن أسعار النفط ستستمر في االنخفا  

 لعدة سنوات.

شك  وصول داعش إلى العراق  العمليات العسكرية : -3

بةموحاتها الخارجية واققليمية تحديًا جديدًا للتمدم 

االقتصادي للعراق. أدى االستيالو على العديد من 

كومة المناطق العراقية األكثر أهمية إلى إنفاق الح

 2014العراقية مبالغ كبيرة من ميزانية الحرب من يونيو 

إلى اليوم الحالي لتحرير تلك المناطق والحفاظ على 

األمن المومي   مما أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية في 

 البالد.

انخفض االحتياطي النمدي  انخفاض االحتياطي النقدي : -4

مستويات  لدى البنك المركزي من العمالت األجنبية إلى

  حيث بلغ متوسةه حوالي  2016منخفضة في سبتمبر 

مليار دوالر في نفا  68مليار دوالر   انخفاًضا من  52

مليار دوالر  16  بانخفا  قدره ا 2015الشهر من عام 

 في الما ة  في فترة زمنية محددة.  23.5  أو 

بعد سموط بعض المحافظات  تفاقم ازمة النازحين : -5

قسراً إلى سا ر محافظات العراق   وتهاير السكان 

وكذلك حاالت النزوح التي رافمت عمليات التحرير 

وتداعياتها   حتى وص  عددهم إلى أكثر من ثالثة 

ماليين نازح   اضةرت الحكومة لتحم  المزيد أعباو 
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مالية وتمديم الدعم المالي وتقمين االحتياجات اقنسانية 

 م األزمة المالية.لهم ومضاعفة اقنفاق الحكومي وتفاق

وك  تلك االمور ساعدت على تفاقم االزمة المالية 

وازدادت اثارها السلبية, ا  وص  العراق الى وضن 

يصعب العيش فيه, فقن العراق لو كان يمتلك صندوقا 

سياديا فما وص  الحال عما هو عليه, و لك لتم استخدام 

هذه االموال في حالة حدو  ازمات مالية واقتصادية 

حتى صحية, كما حد  هو في الدول االخرى المالكة و

للصناديق السيادية كالنرويا والكويت والسعودية, التي 

عانت من ازمة انهيار اسعار النفط, ولم تؤثر على 

وضعهم االقتصادي واالجتماعي, ولم يتقثر نصيب الفرد 

بشك  كبير, ألنهم سحبوا من صناديمهم السيادية وعالاوا 

لمالية لديهم, وحتى عند حدو  ازمة كورونا فيها االزمة ا

االفايروس التاجي  الذي فتك باالقتصاد العالمي كك , 

جلية  ناديق السيادية حول العالمالص باتت أدوارحيث 

قنما  الشعوب وتوفير السلن من جهة, وتعزيز 

حيث تم  .االستثمارات في قةاعات بعينها من جهة أخرى

  مليار دوالر لمواجهة ازمة 65.9سحب اكثر من ا

كورونا واالثار المدمرة التي خلفها  لك الفايروس 

الصندوق الخبيث, فلذلك يمترح للعراق ان يموم بقختيار 

  2020:11السيادي االنسب وعلى وفق احتياجه ابركة,

: 

ينشق عدد من المشاك  عند تمييم  صناديق االدخار : -1

جدوى صناديق االدخار في العراق. أوالً   قد يكون 

العراق دولة  نية بالنفط  ات مستويات عالية من اقنتاج 

والتصدير. لكنها ابتليت باالعتماد المفرط على عا دات 

لنفط لتموي  ميزانية ضخمة. إن تمسيم أي من عا داتها ا

النفةية لن يؤدي إال إلى تفاقم عاز الموازنة الحالية   

ً   هذا االعتماد على النفط يمو  الصناعات  وثانيا

األخرى في العراق وإنشاو صندوق ادخار اآلن لن يناح 

في التخلص من لعنة الموارد. وعندما نعود اآلن   

نه كان من المثالي إنشاو صندوق ادخار   سيتضح لنا أ

في سبعينيات المرن العشرين   عندما كان االقتصاد 

عالوة على  العراقي مزدهراً   قب  أن يبدأ عصر الرين.

 لك   يتةلب صندوق االدخار قدًرا كبيًرا من االنضباط 

الحكومي لضمان عدم الوصول إلى الصندوق. أل را  

 لك في أوقات الضا مة  أخرى   من الممكن أن يحد 

المالية   مث  تلك التي يعاني منها العراق حاليًا. ونتياة 

لذلك   وفي ضوو السياق الحالي   فإن إنشاو صندوق 

ادخار للعراق سيفش  ولن يساعد في التغلب على المضايا 

 الحالية.

على الر م  الصناديق االحتياطية للرواتب التقاعدية : -2

لي في العراق   فإن الموة العاملة من النمو السكاني الحا

الحالية تفوق بكثير عدد المتماعدين المسنين   حيث أن ما 

في الما ة  من سكان البالد ولدوا بعد عام  60يمرب من ا

  مما يشك  تحديًا أكبر من حيث توفير وظا ف  1991

طويلة األج  وتعزيز االقتصاد. على الر م من احتمال 

المعاشات التماعدية الحالي    وجود سوو إدارة لصندوق

إال أنه يمكن تصحيح  لك دون اللاوو إلى إنشاو صندوق 

 احتياطي للمعاشات التماعدية في هذا الوقت.

ومن  لك   تتةلب مث   صناديق االستثمار االحتياطية : -3

هذه االستثمارات والعمليات معرفة واسعة وبنية تحتية 

اقتصادية قوية   وكالهما يفتمر إليه العراق   وكذلك 

استخدام االحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي 

لخفض عاز الميزانية   مما ياع  صناديق االستثمار 

 االحتياطية خياًرا  ير قاب  للتةبيق.

توفر هذه األموال مساعدة قصيرة  ديق االستقرار :صنا -4

األج  للبلدان التي تعاني من صعوبات مالية   مث  

العراق. يتم  لك عن طريق ضخ األموال في الميزانية 

عندما تكون اقيرادات منخفضة لحماية االقتصاد من 

انخفا  أسعار السلن األساسية. يعم  هذا الصندوق 

ثار لعنة الموارد من خالل أخذ أيًضا على التخفيف من آ

الدخ  الناتا عن ارتفاع أسعار السلن األساسية وإعادة 

ضخها مرة أخرى في االقتصاد عندما تنخفض األسعار   

مما يسمح للصناعات األخرى بالتوسن ونمو االقتصاد. 

هذه األموال مدعومة بالسلعة التي يُبنى عليها اقتصاد 

النفط المنخفضة الحالية ومن  لك  وبسبب أسعار الدولة. 

  ال ياوز سحب أي إيرادات  2020وصلتها بميزانية 

بهذه الةريمة. وهذا يعني أنه ياب العثور على تموي  

الصندوق في مكان آخر   ويمكن استخدام أموال التثبيت 

لمنح البلدان المنتاة للنفط ميزة في معارك األسعار 

ن خالل واتفاقات التفاو . وقد تالى  لك مؤخًرا م

اقفراط في إنتاج النفط من قب  المملكة العربية السعودية 

.   والتي تسببت في 2020وروسيا في بداية عام 

انخفا  أسعار النفط العالمية إلى حد كبير  ولكنها 

تركت هذين البلدين سالمين بسبب الفا ض في 

االحتياطات المالية على شك  صناديق استمرار  بسبب 

االحتياطات, في حين كانت بلدان مث  استثمارها لهذه 

العراق تعاني وبسبب االفراط في االعتماد على النفط 

وضعف رأس المال  اضةر العراق إلى إبرام اتفاقية 

أوبك التي جعلته عاجزا عن التفاو  على أي شروط 

جيدة لنفسه. وربما كان امتالك صندوق استمرار وشك  

أن يسمح للعراق ما من أشكال أمن الميزانية من شقنه 

بالمةالبة بتمسيم اكثر عدال لالعباو بدال من توزين 

  .%23متساوي للخفض في االنتاج بنسبة ا

ال شك في أن العراق يحتاج إلى  صناديق التنمية : -5

صندوق تنمية لمواجهة عواقب سنوات من المشارين 

االستثمارية الفاشلة   وكذلك لتلبية مةالب إعادة بناو 

رة. تساعد صناديق الثروة السيادية في المناطق المحر

تنوين اقتصاد البالد. ومن  لك   هناك تداعيات بعيدة 

المدى على االستمرار السياسي لالقتصاد االنتمالي. على 

سبي  المثال   في العراق   أدت لعنة الموارد إلى توسن 

في صناعة النفط وتراجن في المةاعات الصناعية 

كبيرة ولكنه فش  في ايااد  األخرى, قد ولّد إيرادات

عمالة كبيرة. ونتياة لمبيعات النفط   سعى العراق إلى 

تعزيز عملته الوطنية من خالل الحفاظ على قيمة مرتفعة 

للدينار العراقي  ما أدى الى انخفا  ربحية الصناعات 

االخرى وقدرتها التنافسية  وبالتالي إلى الفش  في 

 التنوين. 

هناك حاجة ملحة لصندوق ومما تمدم نستنتا ان العراق ان 

الثروة السيادية الذي يمكن أن يساعد في تمكين االصالح 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/71036/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/71036/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
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االقتصادي في العراق. وهناك العديد من الفرل لالصالح 

االقتصادي من خالل االستثمار والتنوين ونمو المةاع 

ج الخال, وعلى هذا فإن العراق في البداية يحتاج إلى نمو 

صندوق ثروة مختلط يهدف إلى المساعدة في دعم تنفيذ 

االصالحات االقتصادية. وفي البداية  سيبدأ هذا الصندوق 

كصندوق لتحميق االستمرار يعالا المضايا المصيرة االج  ثم 

ينتم  إلى صندوق للتنمية للنظر في التغلب على التحديات 

صندوق  او ان العراق بحاجة الى استحدا  ,الةويلة االج 

ثروة سيادي يبدأ من الداخ  لتحميق نهضة داخلية و لك ألن 

العراق يعتبر اقتصاد عاز, لذلك ياب التعاون المةاع العام 

من الخال وتشكي  شركات قابضة ويتم تموي  الصندوق 

من خالل السوق والحكومة, لتوليد اموال لالستفادة منها في 

, او التحالف من  للنهو  للمةاعات الوطنية واعادة احيا ها

شغي  الدول الخارجية بقن يموموا باالستثمار واعادة بناو وت

 المةاعات العامة االنتاجية.

 االستنتاجات :
اكتسرربت صررناديق الثررروة السررريادية اهميررة كبيرررة فررري  - 1

النظرررام االقتصرررادي العرررالمي, ا  تعرررد عرررامال مهمرررا فررري 

 معالاة االختالالت المالية على الصعيد العالمي.

اسرتحدا  صررندوق الثرروة السرريادي ال يكفري لمعالاررة  ان 2

مشررراك  االقتصررراد العراقررري  ا ا لرررم يمتررررن بحزمرررة مرررن 

االصالحات اقتصادية تتمث  باعرادة هيكلرة االنفراق العرام 

لصالح االنفاق االستثماري  وتفعي  دور االيرادات  يرر 

النفةية في تموي  الموازنة ومعالارة الفسراد الرذي عرامال 

 اب معالاته.هيكلياً ي

بسبب السيولة العالية   كانت الصناديق السريادية حاسرمة  3         

  2008-2007فرري معالاررة األزمررات الماليررة العالميررة  ا

والحرررد مرررن ترررداعيات األزمرررة وعواقبهرررا الوخيمرررة علرررى 

 االقتصاد العالمي كك .

 التوصيات : 

تبني سياسات اقتصادية  ات اسرتراتياية محرددة تتناسرب  -1

وف االقتصاد العراقي وتنسيق السياسات لتحميرق من ظر

 االستمرار ودعم مسار التنمية.

تعزيررز مشرراركة المةرراع الخررال فرري االقتصرراد العراقرري  -2

مررن خررالل صررندوق الثررروة السرريادية   وهررو أداة تمويليررة 

تزود المةاع الخال بالنمد الرالزم للمبرادرات التري يمروم 

 بها   وبالتالي مساهمته في التنمية.

عمرر  علررى تحويرر  الررنمط االسررتهالكي الحررالي للمررواطن ال -3

العراقي نحو ترشيد اقنفاق االستهالكي وتوجيه المروارد 

نحررو االسررتثمار مررن خررالل توعيررة المسررتهلكين بضرررورة 

الحفاظ على الثروة وتنميتها بدالً من إهدارها فري وسرا   

 اقعالم واالتصاالت.

 المصادر :
 الكتب :

صناديق الثروة السريادية فري تحميرق بالل سليماني , دور  -1

االسرررتمرار االقتصرررادي فررري ظررر  االزمرررات االقتصرررادية 

العالميرررة , جامعرررة الشرررهيد حمررره لخضرررر الررروادي , كليرررة 

العلرروم االقتصرررادية و التااريررة و علررروم التسرريير , قسرررم 

 . 2018العلوم التاارية , 

سلسلة دورية د. عيسى محمد الغزال , االزمات المالية ,  -2

بمضررايا التنميررة فرري األقةررار العربيررة العرردد التاسررن تعنررى 

 السنة الثالثة . 2004والعشرون مايو/أيار 

فريرررد كورتررر  , االزمرررة الماليرررة العالميرررة و اثرهرررا علرررى  -3

االقتصادات العربية , مؤتمر الانان حول االزمة المالية 

العالميررة و كيفيررة عالجهررا مررن منظررور االقتصرراد الغربرري 

 .2009مارس ,  14-13واالسالمي , تاريخ 

 الرسائل واالطاريح :

أ . م . د ايسر ياسرين فهرد , تميريم الصرناديق السريادية فري  -4

دول مخترررارة و اختيرررار النمرررو ج االمثررر  للتةبيرررق علرررى 

االقتصرراد العراقرري , كليررة االدارة و االقتصرراد , جامعررة 

 . 2007العراقية , 

بيانرررررررررررررررررررررات وزارة الماليرررررررررررررررررررررة العراقيرررررررررررررررررررررة.  -5

http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.as

px 

تمريررررر مكتررررب المفررررتش العررررام ألعررررادة أعمررررار العررررراق  -6

علررررررى الموقررررررن االلكترونرررررري  SIGIR)   2007ا

Report-t/sigir/SIGIRiq.ne-WWW.Cofe   

حسن لةيف الزبيدي   ثالثية النفط والتنمية والديمراطية  -7

  مركررز العررراق للدراسررات   مةبعررة 1فرري العررراق   ط

 . 2013الساقي   

 2012سررررلمان  هررررزاع داود  ومحمررررد  نرررراجي محمررررد   -8

 الصرررناديق السررريادية ودورهرررا المحتمررر  فررري االقتصررراد 

 .11 العدد 1الد العالمي  مالة آداب الكوفة  الم

شررريف شررعبان مبررروك , صررناديق الثررروة السرريادية بررين  -9

التحررديات الغربيررة و االفرراق الخليايررة , مركررز االمررارات 

 2009,  146للدراسات و البحو  االستراتياية , العدد 

. 

  مررن  2013صررندوق النمررد الرردولي   التمريررر السررنوي  -10

 الموقرن 26أج  اقتصراد عرالي أكثرر أمنراً واسرتمراراً.ل

علرررررررررررررررررررررررررررى شررررررررررررررررررررررررررربكة األنترنرررررررررررررررررررررررررررت    

www.imf.org/external/np/eng 

عبررردح شرررحاته , االزمرررة الماليرررة المفهررروم واالسرررباب ,  -11

2009 . 

مرررررزا   العررررراق الواقررررن واألفرررراق االقتصررررادية   علرررري  -12

المررؤتمر األول لشرربكة اقتصرراديين العررراقيين   بيررروت   

 .2013لبنان   إبري    

مرررذكرة اقتصرررادية حرررول التنويرررن والنمرررو فررري العرررراق  -13

 .2020والنهو  من واقن الهشاشة ,

مظهررررر محمررررد صررررالح   الةاقررررة االسررررتيعابية للنفمررررات  -14

  2012المالية للسياسة النمدية    التشغيلية ومرونة الكلفة

بحررث منشررور علررى موقررن شرربكة االقتصررادين العررراقيين 

علررررررررررررررررررررررررررى الموقررررررررررررررررررررررررررن االلكترونرررررررررررررررررررررررررري  

http:\\www.iraqieconomists.net    

نبي  بو فليح , دور صناديق الثروة السريادية فري معالارة  -15

 . 2011,  49-48االزمة المالية واالقتصادية , العدد 

الثروات السيادية .. قضرية العصرر نبي  حشاد , صناديق  -16

الماليررة , مالررة العمررران العربرري , عرردد آب ا سررةا / 

 .2008ايلول , 

http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx
http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx
http://www.cofe-iq.net/sigir/SIGIR-Report%20ص%203
http://www.imf.org/external/np/eng
http://www.imf.org/external/np/eng
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نبي  حشاد , صناديق الثروات السيادية .. قضرية العصرر  -17

الماليررة , مالررة العمررران العربرري , عرردد آب ا سررةا / 

 .2008ايلول , 

واثررق علرري المنصرروري , , الصررناديق السرريادية ودورهررا  -18

قتصاد الكلي لدول مخترارة , جامعرة كرربالو  كليرة في اال

اقدارة واالقتصررراد , رسرررالة ماجسرررتير  يرررر منشرررورة , 

2013. 
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 على ربحية المصارف التجاريةالمؤثرة العوامل الداخلية تحليل وقياس 
 (تطبيقية على مصرف بغداد ومصرف الشرق االوسط)دراسة 

 

Analyze and measure the internal factors affecting the profitability of commercial 

banks 

(Applied study on the Bank of Baghdad and the Middle East Bank) 

 
 معلومات البحث:

  :2021-11-03تاريخ االستالم 

 2021 -11 -11 :تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021 -11 -25 :تاريخ قبول 

 النشر

 الباحثة: هالة عيدان حسون

واالقتصادالجامعة المستنصرية/كلية االدارة   

 بغداد , العراق

Hala Idan Hassoun 

College of Administration and              

Economics / Al-Mustansiriya 

University, Baghdad,Iraq 

halaedan9595@gmail.com  

 وحيدة جبر خلفأ.د 

 الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

 بغداد , العراق

Prof Dr.  Waheeda Jabr Khalaf 

College of Administration and       

       Economics / Al-Mustansiriya 

University, Baghdad,Iraq 

dr.waheda.1971@gmail.com 

 

 المستخلص
رأس المال  هدف البحث الى تحليل وقياس االثر الناتج من العوامل الداخلية المتمثلة بـ )السيولة النقدية ، نسبة المديونية،  كفاية

، التسهيالت االئتمانية إلى الموجودات ، حجم المصرف، جودة الخدمة المصرفية ( المؤثرة على ربحية المصارف التجارية 

( ، ولتحقيق هدف البحث تم بناء ROE( ومعدل العائد على حقوق الملكية )ROAالعراقية متمثلة بمعدل العائد على الموجودات )

اإلصدار الرابع  Amosات المستقلة على المتغير التابع باالستناد الى برنامج )التحليل االحصائي نموذج لقياس اثر المتغير

ً من تطبيق اسلوب تحليل االنحدار الخطي المتعدد( على عينة مكونة من مصرفين خالل المدة من ) -2010والعشرين شروعا

ير معنوي ذو داللة احصائية للعوامل الداخلية في مؤشرات (، وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج اهمها ) يوجد تأث2019

(، كما اظهر البحث ان العوامل الداخلية االكثر تأثير على ربحية المصارف التجارية عينة الدراسة قد   ROA, ROEالربحية )

ية والسيولة النقدية لما لهم اختلفت من مصرف الى اخر( وقد اوصى البحث بتعزيز االهتمام بنسبة كفاية رأس المال ونسبة المديون

  من اثر كبير في ربحية المصارف التجارية عينة البحث .

 .العوامل الداخلية، الربحية ، المصارف التجارية ، جودة الخدمة المصرفية: الكلمات المفتاحية  

Abstract 
      The aim of the research is to analyze and measure the effect resulting from the internal factors 

represented by (cash liquidity, debt ratio, capital adequacy, credit facilities to assets, bank size, 

quality of banking service) affecting the profitability of Iraqi commercial banks represented by the 

rate of return on assets (ROA) and the rate of return on assets (ROA) and the rate of return on 

assets. Return on Equity (ROE), and to achieve the goal of the research, a model was built to 

measure the impact of independent variables on the dependent variable based on the program ( 

Amos Statistical Analysis Twenty-Fourth Edition ) starting from the application of the multiple 

linear regression analysis method on a sample of two banks during the period from (2010 -2019), 

and the research reached a set of results, the most important of which is (there is a significant and 

statistically significant effect of the internal factors in the profitability indicators (ROA, ROE), and 

the research showed that the internal factors that most influence the profitability of commercial 

banks in the study sample differed from one bank to another. It was recommended to strengthen the 

interest in the capital adequacy ratio, the indebtedness ratio and cash liquidity because of their 

significant impact on the profitability of commercial banks, the research sample. 

Keywords: internal factors, profitability, commercial banks, quality of banking service 
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المبحث االول: منهجية البحث وبعض من 

 الدراسات السابقة
 اوالً: منهجية البحث

تتمثل مشكلة البحث في تحديد حجم مشكلة البحث:  .1

االثر الناجم عن العوامل الداخلية المتمثلة بـ )جودة 

الخدمة المصرفية، السيولة النقدية، نسبة المديونية، حجم 

المصرف، كفاية رأس المال، تسهيالت ائتمانية الى 

اجمالي الموجودات( على ربحية المصارف التجارية 

ى ادارة تلك العراقية ، والى أي مدى يجب عل

المصارف تهيئة المناخ لتعزيزها بما يضمن للمصارف 

استمراريتها ونجاحها في تحقيق التنمية االقتصادية 

 المنشودة 

تكمن أهمية هذا البحث في انه يتناول   أهمية البحث : .2

أهم قطاع اقتصادي يساهم في تمويل التنمية االقتصادية 

صارف على واستمرار النمو االقتصادي، وان قدرة الم

تحقيق ذلك مرتبط بنجاحها في تحقيق اعلى مستوى من 

الربحية كون الربحية دليالً على كفاءة المصرف، 

ومؤشرا ايجابيا للزبائن الذين يتعاملون معه . كما تعود 

اهمية هذا البحث الى ضرورة تعزيز وتطوير جودة 

الخدمة المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية 

يما في ظل الظروف والتغيرات التي العراقية والس

تشهدها البيئة السوقية المصرفية في العراقية وسعي 

 المصارف لتحقيق الربحية الستمرار بقائها. 

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء أهداف البحث :  .3

على جانب معرفي فيما يتعلق بربحية المصارف 

ى التجارية، والتعرف على العوامل المؤثرة فيها وما مد

 تأثير هذه العوامل عليها وتحديد اكثرها تأثيراً 

استناداً الى طبيعة مشكلة  مخطط فرضيات البحث: .4

واهداف الدراسة جرى تصميم المخطط الفرضي 

( والذي يعبر عن 1للدراسة ، وكما موضح في الشكل )

 العالقة المنطقية بين متغيرات البحث وكاالتي :

غيرات المستقلة والذي يتمثل بالمتالمتغير االول:  .أ 

وتتمثل بـ)جودة الخدمة المصرفية، السيولة النقدية، 

المديونية، حجم المصرف، كفاية رأس المال، عدد 

فروع المصرف، تسهيالت ائتمانية الى اجمالي 

 الموجودات(.

والذي يتمثل بالمتغير التابع ) الربحية المتغير الثاني :  .ب 

، العائد ( وتتمثل بمؤشرات ) العائد على الموجودات 

 على حقوق الملكية (.

 

 ( مخطط فرضيات البحث1شكل )

 من اعداد الباحثتين المصدر:

 فرضيات البحث  .5

)يوجد تاثير معنوي ذو داللة احصائية  الفرضية الرئيسة: 

النقدية ، نسبة المديونية ، كفاية للعوامل الداخلية )السيولة 

رأس المال ، تسهيالت ائتمانية إلى الموجودات ، حجم 

المصرف ، جودة الخدمة المصرفية على الربحية( وتنبثق 

 منها فرضيتان ثانويتان وعلى النحو االتي :

يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية للعوامل الداخلية  .أ 

لمصرف ( ROE( و)ROAفي مؤشرات الربحية  )

 بغداد.

يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية للعوامل الداخلية  .ب 

( لمصرف  ROE( و)ROAفي مؤشرات الربحية  )

 الشرق االوسط العراقي لالستثمار.

 حدود البحث .6

 2010تتمثل بالمدة الزمنية للدراسة )الحدود الزمنية :  .أ 

- 2019 ) 

تم اعتماد عينة من المصارف الحدود المكانية :  .ب 

التجارية )مصرف بغداد، مصرف الشرق االوسط 

العراقي لالستثمار( لغرض اجراء الجانب العملي من 

 الدراسة.

 ادوات البحث .7

لقد اعتمدت الباحثتين في اغناء هذا  الجانب النظري: .أ 

الجانب من الدراسة على ما توفر في المصادر العربية 

واالجنبية من الكتب والدوريات والرسائل واالطاريح 

فضالً عن ، ذات الصلة بموضوع الدراسة لبحوثوا

 االستعانة بالشبكة العالمية للمعلومات ) االنترنت(. 
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اعتمدت الدراسة في هذا الجانب على الجانب الميداني :  .ب 

وسيلتين للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة 

 هما:

تعد أداة رئيسة للحصول على البيانات االستبانة :  (1

متعلقة بالدراسة الحالية ، واعتمدت والمعلومات ال

الباحثتين استمارة االستبانة ) للزبائن ( لقياس ابعاد 

جودة الخدمة المصرفية في المصارف عينة البحث وتم 

صياغة اسئلتها بشكل واضح ومفهوم، وقد اشتملت على 

الفراد عينة المحوراالول المعلومات التعريفية محورين 

اعي، الحالة االجتماعية، البحث وتضمن )النوع االجتم

المؤهل العلمي، عدد سنوات التعامل مع الجهاز 

والمحور الثاني جودة الخدمة المصرفية المصرفي(، 

( متغيرات فرعية وباجمالي 5وتم االعتماد على )

( 5( فقرة، وتم توزيعها بالتساوي على )25فقرات )

فقرات ولكل بُعد من ابعاد جودة الخدمة المصرفية 

لة بـ )االستجابة ، االعتمادية ، االمان ، الملموسة والمتمث

( الخماسي Likert، التعاطف( وتم اعتماد مقياس )

الذي يحدد درجات االجابة بخمس مستويات. واشتملت 

المتعاملين مع المصارف  الزبائن العينة عدد من

( استبانة 200التجارية )عينة البحث( وقد تم توزيع )

 ( منها صالحة للتحليل.159) ( وكانت178أعيدة منها )

( يوضح 1وتتضمن العينة معلومات واسعة، والجدول )

 وصف لهذه العينة وكاالتي :

 ( وصف المعلومات التعريفية عن الزبائن المتعاملين مع المصارف التجارية عينة البحث1جدول )

 االعتماد على مخرجات االستبانة .:  من اعـــداد الباحثتين بلمصدرا

من خالل تحليل بيانات المحور االول من االستبانة   

تائج الجدول والمتعلق بالمعلومات التعريفية والذي عكسته 

 :( يتضح االتي1)

: ان نسبة الذكور بين االفراد  النوع االجتماعي -

المتعاملين مع المصارف التجارية عينة الدراسة  كانت 

 52.9االكثر وبنسبة طفيفة عن نسبة االناث وبواقع ) 

 .) % 

ان نسبة المتزوجين بين االفراد  الحالة االجتماعية : -

المتعاملين مع المصارف التجارية هي االكثر وبواقع 

ب الزبائن في عينة من %( ، بما يؤشر ان اغل68)

المصارف التجارية العراقية يمتازون باالستقرار 

 العاطفي.

تبين ان نسبة ذوي شهادات  المؤهل العلمي: -

البكالوريوس في المصارف عينة الدراسة هي االكثر 

%( ، ويلية اعدادية فما دون بنسبة 42.3وبواقع )

%( ، بينما بلغت 17%( ، ومن ثم الدبلوم بنسبة )16.4)

%( في حين حققت الدكتوراه  18.8سبة الماجستير )ن

% ( ، بما يؤكد ان غالبية 5النسبة االدنى وبواقع )

الزبائن المتعاملين مع المصارف التجارية العراقية 

الذين يتمتعون بالوعي المصرفي هم من حملة 

 الشهادات. 

تشير النتائج  عدد سنوات التعامل مع الجهاز المصرفي: -

زبائن الذي كانت مده تعاملهم مع الى ان نسبة ال

المصارف عينة الدراسة من ) ثالث سنوات الى اقل من 

خمسة سنوات ( يمثلون النسبة االكبر الفراد العينة  اذ 

 الفئة السمة

 مصرف بغداد
االوسط  مصرف الشرق

 العراقي لالستثمار

المصارف 

 التجارية

العد

 د
 % العدد % العدد %

النوع 

 االجتماعي

 52.9 84 57 45 48.8 39 ذكر

 47.1 75 43 34 51.3 41 انثى

 100 159 100 79 100 80 المجموع

الحالة 

 االجتماعية

 32 51 31.6 25 32.5 26 أعزب

 68 108 68.4 54 67.5 54 متزوج

 100 159 100 79 100 80 المجموع

 المؤهل العلمي

 16.4 26 22.8 18 10 8 اعدادية فما دون

 17 27 19 15 15 12 دبلوم

 22.8 68 36.7 29 48.8 39 بكالوريوس

 18.8 30 19 15 18.8 15 ماجستير

 5 8 2.5 2 7.5 6 دكتوراه

 100 159 100 79 100 80 المجموع

عدد سنوات 

التعامل مع 

الجهاز 

 المصرفي

 22.1 35 22.8 18 21.3 17 سنوات 3أقل من 

 5سنوات إلى أقل من  3من 

 سنوات
40 50 29 36.7 69 43.1 

 34.8 55 40.5 32 28.8 23 سنة فأكثر 5من 

 100 159 100 79 100 80 المجموع
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سنوات  5%( ، وتليها الفئة من )43.1بلغت نسبتهم )

 3%( ، واخيراً الفئة ) اقل من 34.8فاكثر ( بنسبة )

ارف عينة %( في المص22.1سنوات ( بنسبة )

 ( تفاصيل هذا المعلومات.1الدراسة، ويبين جدول )

وتتمثل بالتقارير السنوية والبيانات  التقارير والبيانات: (2

المالية للمصارف عينة الدراسة )مصرف بغداد، 

 – 2010مصرف الشرق االوسط لالستثمار( للسنوات )

2019.) 

( ان قيمة معامل 2يستدل من جدول )  اختبار الثبات: .8

أبعاد جودة الخدمة المصرفية قد الثبات لمجمل فقرات 

بما يؤشر وجود ثبات مرتفع في فقرات  0.912))بلغت 

بسبب كون قيمة معامل  أبعاد جودة الخدمة المصرفية

(. فيما سجلت قيم  0.700الثبات كانت أكثر من ) 

عتمادية ، االستجابة معامل الثبات لألبعاد المستقلة ) اال

،  0.788( سجلت )الملموسة، التعاطف، االمان، 

( على التوالي 0.747،  0.816، 0.724،  0.769

فقرات بما يثبت تخطي  (. 0.700وجميعها أكبر من )

 االستبانة الختبار الثبات بنجاح.

 ( نتائج اختبار الثبات2جدول )

 

 

 

 

 

 SPSS V25اعـــداد الباحثتين على وفق نتائج برنامج  المصدر:

 ثانياً: بعض من الدراسات السابقة

 ( بعض من الدراسات العربية واالجنبية السابقة ذات الصلة بالعوامل الداخلية والربحية3جدول )

 2016المشهداني ،   

 عنوان الدراسة

 

 " أثر جودة الخدمة المصرفية على ربحية البنوك التجارية

 )دراسة تطبيقية( "

 أهم اهداف الدراسة
هدفت الى معرفة جودة الخدمات المصرفية المقدمة فعليا في البنوك التجارية  المصرية من وجهة 

 نظر العمالء وأثرها على الربحية.

 حجم العينة ومجال التطبيق
( زبون ، وتم تطبيق الدراسة على عشرين مصرف من المصارف 529حجم العينة مكون من )

 التجارية المصرية.

طريقة جمع البيانات وأهم 

االساليب االحصائية 

 المستخدمة

تم اعتماد االستبيان والمقابالت الشخصية مع بعض المديرين ورؤساء االقسام لجمع البيانات. 

ألفا كرونباخ، معامل االرتباط بيرسون، تحليل  وكان )االحصاء الوصفي ، وأختبار الثبات معامل

 ( ( من أهم االساليب االحصائية التي تم استخدامها  ANOVAالتباين )

 أهم استنتاجات الدراسة
وجود أثر ايجابي ذي داللة أحصائية لجودة الخدمات المصرفية المقدمة فعليا على ربحية المصارف 

 لى االصول ومعدل العائد على حقوق الملكية.التجارية المصرية مقاسا بمعدل العائد ع

 2020حقيقة  وبورعدة ،  

 عنوان الدراسة

 

 محددات الربحية في البنوك التجارية

 (2019-2006دراسة حالة البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء للفترة )

 التجارية في المغربهدفت الى التعرف على العوامل المؤثرة على ربحية البنوك  أهم اهداف الدراسة

 ( بنوك ، المدرجة في بورصة الدار البيضاء في المغرب6لعينة مكونة من ) حجم العينة ومجال التطبيق

طريقة جمع البيانات وأهم 

االساليب االحصائية 

 المستخدمة

( لجمع البيانات، ومن اهم الوسائل 2019-2006تم االعتماد على البيانات السنوية للبنوك للفترة )

 (VARاالحصائية التي تم استخدامها هي نموذج شعاع االنحدار الذاتي )

 أهم استنتاجات الدراسة
وجود تأثير ايجابي لكل من معدل كفاية رأس المال ونسبة السيولة وحجم البنك على مؤشر الربحية 

 التجارية ، كما توصلت الدراسة الى ان التيسير غير المحكم للنفقات يؤثر سلباً على ربحية البنوك

 Abusaleem & Hersh , 2016 

 عنوان الدراسة
The Impact of Banking Service Quality on the Financial 

Performance of Saudi Commercial Banks 

 تعليق الباحث مستوى الثبات  Cronbach's Alphaمعامل ثبات متغيرات الدراسة

X1 عال 0.788 االعتمادية 

وجود  ثبات كبير 

في فقرات أبعاد 

جودة الخدمة 

 المصرفية

X2 عال 0.769 االستجابة 

X3 متوسط 0.724 االمان 

X4 عال 0.816 الملموسة 

X5 متوسط 0.747 التعاطف 

X 
أبعاد جودة مجمل 

 الخدمة المصرفية
 عال 0.912
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 أثر جودة الخدمة المصرفية على األداء المالي للبنوك التجارية السعودية

 أهم اهداف الدراسة
تطبيق أبعاد الخدمة المصرفية في البنوك التجارية السعودية وأثر هذا هدفت إلى التعرف على مدى 

 التطبيق على أدائها المالي.

 ( من العاملين في البنوك التجارية السعودية138تم اخذ عينة ) حجم العينة ومجال التطبيق

طريقة جمع البيانات وأهم 

االساليب االحصائية 

 المستخدمة

تم اعتماد استمارة استبانة لجمع البيانات، ومن اهم االساليب االحصائية التي تم استخدامها  اختبار 

t 

 أهم استنتاجات الدراسة

وجود عالقة ارتباطية بين جودة الخدمة المصرفية من جهة ومؤشرات األداء المالي في البنوك 

إلى عدم وجود عالقة ارتباط بينهما  التجارية من جهة أخرى، باستثناء مؤشر السيولة، اذ أشارت

 والعالقة األقوى هي لمؤشر النشاط ثم مؤشر الربحية حسب وجهة نظر عينة الدراسة.

 Saleem & Ashfaque, 2020 

 عنوان الدراسة

AN ANALYSIS OF PROFITABILITY DETERMINANTS OF 

ISLAMIC BANKS: EMPIRICAL STUDY OF MALAYSIA VS 

PAKISTAN 

 محددات الربحية للبنوك االسالمية: دراسة تجريبية بين ماليزيا وباكستانتحليل 

 هدفت الى مقارنة محددات الربحية للبنوك االسالمية العاملة في ماليزيا وباكستان أهم اهداف الدراسة

 باكستانبنوك اسالمية في  4بنوك اسالمية في ماليزيا و  8تم اخذ عينة مكونة من  حجم العينة ومجال التطبيق

طريقة جمع البيانات وأهم 

االساليب االحصائية 

 المستخدمة

(، ومن اهم االساليب االحصائية التي 2017-2011تم االعتماد على البيانات المالية للبنوك للفترة )

 تم استخدامها تحليل انحدار التأثيرات العشوائية المجمعة الختبار الفرضيات

 أهم استنتاجات الدراسة

ان عوامل االقتصاد الكلي والسيولة وحجم البنك تؤثر على ربحية البنوك االسالمية في كال البلدين 

بالطريقة نفسها، في حين ان جودة االصول والرافعة المالية ليس مؤشراً جيداً لربحية البنوك 

 االسالمية في باكستان 

 

 نب النظريالمبحث الثاني: الجا
 اوالً: مفهوم المصارف التجارية والربحية في المصارف 

  مفهوم المصارف التجارية .1
جاءت تسمية مصرف بكسر الراء في اللغة العربية        

مأخوذة من الصرف بمعنى بيع النقد بالنقد ويقصد بها مكان 

. وقد جاءت في 20:2011 )الصرف )عبدهللا والطراد،

الكهف )ولم يجدو عنها مصرفاً( أي  القرأن الكريم في سوة

المكان الذي يذهبون الية ويحتمون به )الشمري 

  BANQUE (. وفي اللغة االوربية بنك19:2012،

وهي عبارة   BANCOوالمشتقه من الكلمة االيطالية بنكو 

عن طاولة او منضدة خشبية كان يجلس اليها الصرافون 

ل لشراء وبيع واستبدال العمالت المختلفة )ا

(. وقد عرفت المصارف التجارية بأنها  36:2012شبيب،

احدى اهم واقدم المؤسسات المالية الوسيطة وظيفتها 

األساسية قبول الودائع من االفراد والمشروعات واالدارات 

العامة واعادة استخدامها لحسابها الخاص في منح االئتمان 

 156)والعمليات المالية للوحدات االقتصادية )حسن ،

.  كما عرفت المصارف التجارية بأنها مؤسسات  2019:

مالية غير متخصصة تتعامل في الديون واالئتمان والتي 

تعمل بشكل أساسي على الودائع القابلة للسحب وتقديم 

القروض عند الطلب أي تعمل كوسيط بين من لديه فائض 

 &Abdelraheemمن المال ومن يحتاج االموال

Serajeldin,2017:1291)  ) وكذلك عرفُت المصارف

التجارية على انها المصارف التي تقبل الودائع من الجمهور 

وتقرض األموال لألنشطة التجارية وتوفر تسهيالت ائتمانية 

لألغراض الزراعية والصناعات الصغيرة وغيرها من 

القطاعات المهملة واألضعف من االقتصاد مثل المؤسسات 

وبصورة عامة،  (.(Girisha, 2020:9الصغيرة الحجم 

يمكن تعريف المصرف التجاري بأنه مؤسسة ائتمانية تعمل 

في سوق النقد وتمنح االئتمان آلجال محددة )قصير، متوسط 

أو طويل األجل(  ذلك أنه يقبل ودائع األفراد والهيئات 

ويعطي مقابلها وعودا بالدفع عند الطلب أو بعد أجل، يمتد 

دي ويمكن أن تملكه نشاطه إلى كل فروع النشاط االقتصا

الدولة أو األفراد ويسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن غير 

أن مقدار الربح يظل مرتبطا باألموال التي يقدمها األفراد 

والهيئات والمشروعات للمصرف التجاري والسيولة التي 

على هذا األخير أن يحتفظ بها لمقابلة طلبات السحب 

 . 33:2009))حدة،

 لمصارف التجاريةمفهوم الربحية في ا .2

تعد الربحية سبب وجود المؤسسات التي تعمل من          

 ,Caliskan & Lecunaأجل الربح مثل المصارف )

(. وينصرف مفهوم الربحية الى كلمتين هما 2020:162

الربح والقدرة اذ يشير مصطلح الربح الى قدرة سلطة الكيان 

ى اداء الكيان التجاري على تحقيق األرباح أما القدرة فيدل عل

(. وهي الهدف األساسي  44:2018التشغيلي )ظاهر ومحمد،

لجميع المشاريع التجارية اذ بدون الربحية لن يستمر العمل 

على المدى الطويل لذا فإن قياس الربحية الحالية والسابقة 

(. ويمكن تعريف ABDALLAH, 2016:3مهم للغاية )

شأة على تحقيق الربحية بأنها مٔوشر قياس مدى قدرة المن

العائد المناسب على األموال المستثمرة في ٔانشطتها. كما 

عرفت على ٔانها المٔوشر الذي يظهر النتائج الفعلية للمركز 

التنافسي للمساهمين والزبائن ومدى قدرتها على تمويل 
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األموال المستثمرة وتحقيق العائد واألرباح وتقليل المخاطرة 

العقل التي تتعرض لها المصارف )

(. وكذلك عرفت على أنها النتيجة 47:2020وعبدالرحمان،

الصافية لمختلف السياسات والقرارات اإلدارية وأن معدالت 

الربحية تمثل صافي نتيجة التشغيل للتأثيرات,المجمعة 

 &Achimللسيولة وادارة الموجودات والمطلوبات )

Borlea, 2018:4.) 

 لتجاريةثانياً: محددات الربحية في المصارف ا
تقسم األدبيات العوامل التي تؤثر على ربحية          

المصارف إلى مجموعتين كبيرتين العوامل )الداخلية( 

الخاصة بالمصرف والعوامل )الخارجية( الخاصة بالصناعة 

واالقتصاد الكلي. العوامل الداخلية التي تؤثرعلى الربحية 

الدخل  مثل حجم المصرف والسيولة ومزيج األعمال وهيكل

والنفقات وكفاية رأس المال ونسبة المديونية وغيرها. وعامل 

 Petria etخاص بالصناعة هو تركيز السوق )

al,2015:520 اما العوامل الخارجية فهي محددات .)

االقتصاد الكلي مثل معدل التضخم ومعدل النمو وسعر 

 &Caliskanالصرف ومعدل البطالة وما إلى ذلك )

Lecuna, 2020:162). 

 المحددات الداخلية لربحية المصارف التجارية .1
تخضع المحددات الداخلية لرقابة اإلدارة وتعطي          

انعكاسا لكيفية اختالف سياسات وقرارات اإلدارة فيما يتعلق 

(. ويتم تزويد Sohail al et, 2013:67بتكوين األصول )

المحددات الداخلية من الحسابات المصرفية )الميزانيه 

العمومية أو حساب األرباح والخسائر( وبالتالي يمكن 

تسميتها محددات الربحية المصغرة أو الخاصة بالمصرف 

((P.Athanasoglou, 2005:6:ومنها ، 

يتم احتساب نسبة المديونية بقسمة  نسية المديونية: .أ 

إجمالي الدين على إجمالي حقوق الملكية ويشمل إجمالي 

لتزامات بما في ذلك من ا,الدين كل ما على المصرف

الودائع واالقتراض والحسابات الدائنة وحسابات 

االلتزامات األخرى. وان نسبة المديونية تعد مقياس 

شائع يستخدم لتقييم مدى اعتماد المصرف على الدين 

وكذلك هي Yenesew,2014:28). كمصدر للتمويل )

مقياس يستخدم إلظهار مقدار الضمان المتاح للدائنين إذ 

األعلى إلى خطر أكبر على الدائنين في ,النسبة تشير

أكثر أمانا وإمكانية ,حين أن النسبة األصغر تظهر موققا

حسابها على النحو ,أفضل على المدى الطويل ويتم,مالية

 ( 69:2020االتي: )محمد والطائي،

 
يقاس حجم المصرف  :Bank sizeحجم المصرف  .ب 

اللوغاريتم  بمقدار ما يملكه من موجودات ويتم استخدام

الطبيعي االجمالي الموجودات بدالً من الموجودات 

 وذلك لتقليل تأثير المقياس وكما في المعادلة االتية:

أذ من المفترض أن تؤدي زيادة الحجم إلى منح فوائد     

يمكن أن تعزز الربحية، ويشمل ذلك قوة سوقية أكبر وكفاءة 

بتكلفة أقل.  تكنولوجية محسنة والقدرة على تأمين التمويل

ومع ذلك، قد تؤدي زيادة الحجم إلى ما بعد نقطة معينة إلى 

عدم الكفاءة على نطاق واسع اذ تعيق بيروقراطية المنظمة 

االتصال. وكذلك فأن زيادة الحجم تؤثر في لتكاليف وفي 

قدرة المصرف على تنويع محفظته االئتمانية 

(Adalessossi & Erdoğan, 2019:130.) 

: هي مقدار رأس المال المطلوب كفاية رأس المال .ج 

للمصرف على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات 

القانونية والرقابية من أجل تحقيق السالمة المالية 

للمصرف. يتم قياس كفاية رأس المال من خالل 

المستوى األول زائد المستوى الثاني الذي يتم دعمه من 

ل المرجحة بالمخاطر، رأس المال من خالل األصو

الدرجة األولى هو رأس المال الذي يمكنه استيعاب 

الخسائر دون مطالبة المصرف المتضرر إلغالق 

التداول ولكن رأس المال من الدرجة الثانية )حصة 

التفضيل والديون الموسعة( هو رأس المال الذي يمكن 

الي أن يمتص الخسائر في حالة تصفية المصرف وبالت

يوفر للمودعين مستوى أقل من الحماية تماشياً مع أحكام 

وهناك طرق اخرى  .(Muraina, 2018:42)  3بازل

 لقياس كفاية رأس المال منها: 

 إجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات -

Total Equity To Total Assets 

((TETA  :وكما في المعادلة االتية

(ALMUMANI,2013:303)  

 

 
تقيس هذه النسبة قدرة المصرف على تحمل الخسائر اذ  

يشير انخفاض هذه النسبة إلى زيادة التعرض للمخاطر 

 &Adalessossiوربما مشكلة كفاية رأس المال )

Erdoğan,2019:129.) 

تعد نسبة السيولة أحد النسب المالية  نسبة السيولة: .د 

المهمة في تقييم المركز المالي للمصرف ومعرفة واقع 

حجم السيولة المحدد من قبل البنك المركزي )أمين 

(. وفي حالة نقص السيولة 118:2017االمام وعلي،

فذلك يعني عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته لذا 

تمثل السيولة عنصر القوة المالية للمصرف لذلك يمكن 

تعريفها بانها القدرة على الوفاء بجميع التزامات الدفع 

. وسيكون لدى 242:2020)ا )حلو،عند استحقاقه

المصرف الذي يتمتع بمستوى سيولة مناسب إمكانية 

الوفاء بالتزاماته حتى في المواقف الصعبة، من هذا 

المنظور فإن النسبة "المريحة" تقلل من مخاطر الفشل 

مما قد يقلل من تكاليف التمويل ويعزز الربحية 

(Petria et al ,520:2015وهناك مقاييس مت .) عددة

 لقياس نسبة السيولة ومن بينها : 

تشير هذه النسبة إلى مدى  نسبة الرصيد النقدي: -

قدرة األرصدة النقدية التي يمتلكها المصرف على 

الوفاء بااللتزامات المالية المترتبة على ذمة 

المصرف والواجبة التسديد في مواعيدها المحددة 

 ية :ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالمعادلة اآلت

 

 Log TA=  المصرف حجم
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ويقصد بالودائع وما في حكمها جميع المطلوبات باستثناء  

رأس المال الممتلك وتبين المعادلة أعاله إلى أنه كلما زادت 

نسبة الرصيد النقدي زادت مقدرة المصرف على تأدية 

التزاماته المالية في مواعيدها المحددة أي إن هناك عالقة 

لرحمن طردية بين نسبة الرصيد النقدي والسيولة )عبد ا

 (. 2020: 115-114والفارسي،

تعد مخاطر االئتمان من المتغيرات مخاطر االئتمان:  .ه 

الرئيسية التي تؤثر على أداء المصرف اذ تظهر 

احتمالية الخسارة بسبب عدم وفاء المدين بالتزاماته تجاه 

المصرف. وعادة يتم احتسابها من خالل نسبة 

في احتياطيات خسائر القروض إلى إجمالي أو صا

 ,Petria et alالقروض الممنوحة من المصرف )

(.     هناك عالقة كبيرة بين ربحية 520:2015

المصرف ومخاطر االئتمان اذ كلما انخفضت مخاطر 

االئتمان كلما كان بامكان المصرف زيادة ربحيته. لذلك 

يحتاج مديرو المصارف إلى ممارسة مخاطر االئتمان 

ماية مصالح الحكيمة وحماية أصول المصرف وح

المساهمين، من ناحية أخرى قد تكون هناك عالقة 

عكسية بين مخاطر االئتمان وربحية المصرف اذ أن 

اتخاذ مديرو مخاطر االئتمان إجراءات صارمة تمنع 

الكثيرين من االقتراض  وبالتالي المصارف التجارية 

ستحرم من أحد مصادر الدخل الرئيسة مما يؤثر سلبا 

هدف الرئيسي ألدارة مخاطر االئتمان على الربحية. ال

هو تعظيم األرباح المتوقعة في المصارف لذلك تحاول 

ادارة مخاطر االئتمان الحد من تقلبات األرباح التي 

يمكن أن تؤدي إلى خفض قيمة ثروة المساهمين 

(ABDALLAH, 2016:4) . 

للمصرف  ان االنتشار الجغرافيعدد فروع المصرف:  .و 

ات الكثافة السكانية سيعمل على وخاصة في المناطق ذ

زيادة عدد المتعاملين مع المصرف فإيصال الخدمات 

المصرفية لهذه التجمعات السكانية والسيما إذا كانت 

تفصل بينها مسافات طويلة سوف تجعل من المصارف 

ذات االنتشار الواسع هدف لتعامل الجمهور معها 

لالستفادة من خدماتها وخاصة في مجال السحب 

إليداع والتحويالت المالية وزيادة عدد المتعاملين وا

سوف يؤدي إلى زيادة حجم الودائع وكذلك حجم 

التسهيالت وحجم عمليات المصرف مما سيؤدي إلى 

 .   136:2014)زيادة معدالت الربحية )بوجميعة،

التسهيالت االئتمانية الى اجمالي الموجودات  .ز 

(NCA:)  ويقتصر هذا المٔوشـر فـي توظيـف األمـوال

وتـشغيلها فـي االئتمـان النقـدي حـصرا وفـصله عـن 

بـاقي االستثمارات قياساً الى مجموع الموجودات 

ويحسب وفق المعادلة االتية )الجزراوي 

 (: 16:2007والنعيمي،

 

 

: زاد اهتمام االدارات بعالقة جودة الخدمة المصرفية .ح 

بالربحية وكيفية اإلستفادة منها اذ نظروا جودة الخدمة 

إلى جودة الخدمة كاستثمار وأدركوا أهمية جهود تحسين 

الجودة وأثرها على رضا الزبائن وتحقيق اإليرادات 

المستقبلية. وبشكل عام حاول بعض الباحثين إثبات 

العالقة بين جودة الخدمة والربحية وقد توصلوا إلى أنه 

ما هي عالقة ليست مباشرة يوجد عالقة بينهما وإن

أوبسيطة، فجودة الخدمة تؤثر على جوانب إقتصادية 

كثيرة في المؤسسة بعضها تقود مباشرة إلى زيادة في 

األرباح . ففي الثمانينات من القرن الماضي استخدمت 

جودة الخدمة  كإستراتيجية للمنافسة وزاد اإلهتمام 

لنجاح بتحسين جودة الخدمة بهدف المنافسة وتحقيق ا

والتقدم المالي للمؤسسات ، وقد زاد هذا اإلهتمام في 

التسعينات من خالل اإلهتمام بإدارة الجودة الكلية و 

إظهار أثر جودة الخدمة في تخفيض التكاليف و زيادة 

اإلنتاجية . ففي دراسة لفهم العالقة ما بين جودة الخدمة 

لى ورضا الزبون والعوائد االقتصادية متمثلة بالعائد ع

الموجودات وجدت عالقة موجبة بين جودة الخدمة 

ورضا الزبون والعائد، ذلك أن مستويات الجودة تؤثر 

ايجابا على رضا الزبائن الذي يؤثر بدوره على ربحية 

 (. 199-2016:198المصارف )المشهداني،

 

 المحددات الخارجية لربحية المصارف التجارية .2
ة المصرف ولكنها وهي متغيرات ال تتعلق بإدار         

تعكس البيئة االقتصادية والقانونية التي تؤثر على أداء 

ومن  .P.Athanasoglou,2005:6)المؤسسات المالية )

 اهم هذا المحددات هي: 

: الذي يعبر عنه بنمو الناتج المحلي النمو االقتصادي .أ 

والذي يؤثر على زيادة نشاط المصرف  GDPاإلجمالي 

بائن والقروض الممنوحة من خالل زيادة ودائع الز

وهوامش الفوائد مما يعني أن لة تأثير إيجابي على 

ربحية المصرف وبالعكس عندما ينخفض النشاط 

االقتصادي ينخفض الطلب على القروض والودائع 

 ,Petria et al)ويؤثر سلبا على هوامش الربح )

2015: 520 . 

: مفهوم التضخم بشكل عام هو حالة يكون معدل التضخم .ب 

ها ارتفاع مستمر في المستوى العام لألسعار أو في

انخفاض في قيمة المال على مدى مدة من الزمن، 

بعبارة أخرى التضخم هو االرتفاع المنتشر والمستمر 

في المستوى اإلجمالي لألسعار الذي يقاس بمؤشر تكلفة 

(.   (Muraina, 2018:42السلع والخدمات المختلفة

ي يرتبط بشكل إيجابي وهو عامل آخر لالقتصاد الكل

بأداء المصرف فأن معدالت التضخم المرتفعة 

)المتوقعة( تؤدي إلى زيادة معدالت الفائدة على 

القروض وبالتالي زيادة الربحية يجب أن نالحظ أنه إذا 

ً فقد يؤدي ذلك إلى زيادة  لم يكن معدل التضخم متوقعا

 Petria et alتكاليف التمويل والتأثير على الربحية 

,2015:521) .) 

تزداد ربحية المصارف كلما ازدت  :سعر الفائدة .ج 

ً عندما تكون  معدالت الفائدة على القروض خصوصا

معدالت الفائدة على الودائع منخفضة بمعنى ٔان الربحية 
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تزداد كلما ازداد هامش معدل الفائدة )سيف االسالم 

وفي الوقت نفسه فإن زيادة سعر الفائدة   20:2019)،

تثني الشركات واألفراد عن االقتراض مما يؤدي إلى 

-Al). انخفاض أرباح المصارف على المدى الطويل )

Harbi, 2019:10  

يمثل سعر عملة القتصاد ما بمثابة المراة  سعر الصرف: .د 

التي تنعكس فيها مستويات االسعار المحلية لذلك 

لمستثمرين والمتعاملين االجانب اذ يعد االقتصاد ازاء ا

من اهم محددات االستثمار وان أي تغير فية يعني تقيداً 

في اسعار الموجودات المحلية وعوائدها لذا فان 

انخفاضة يؤدي الى انخفاض تلك العوائد في تظر 

المستثمرين االجانب. ويتم حسابه كمتوسط  سنوي على 

 (.Kiganda, 2014:51أساس المتوسطات الشهرية )

وسيتم التركيز في الجانب العملي على العوامل         

 اشياً مع مامذكور في عنوان البحثالداخلية فقط تم

 ثالثاً: معايير قياس الربحية

يعد مقياس الربحية مقياس متميز ألداء المؤسسات           

المالية يوضح كفاءة وفاعلية استخدام المدراء ألموال 

(. وهناك العديد من  70:2020شاكر،المصرف )هادي و

المؤشرات لقياس الربحية لكن يتم قياس الربحية في الغالب 

( اذ يتم ذكر هذين المؤشرين ROE( و )ROAمن خالل )

بشكل متكرر كدالة للجهات الفاعلة الداخلية والخارجية 

(Caliskan& Lecuna,162:2020.) 

 Return On Assetsالعائد على الموجودات  .1

(ROA:)  يشير العائد على الموجودات إلى إنتاجية

األصول أي مقدار الدخل الناتج عن كل وحدة من 

( ROA. ويعد )(Shakila, 2019:63)األصول 

مؤشرا أساسيا لربحية المصرف وكلما ارتفعت هذه 

 النسبة  كانت ربحية المصرف أفضل، ويتم احتساب )

(ROAي من خالل قسمة الربح بعد الضريبة على إجمال

الموجودات ويوضح العائد على الموجودات كيف يمكن 

للمصارف تحقيق الدخل من أصولها على الرغم من أن 

قد يكون متحيزا بسبب األنشطة خارج ROA) العائد )

الميزانية العمومية ومع ذلك فإن المتغير المستخدم بشكل 

أساسي لتحديد أداء المصرف هو العائد على 

يتم تحريفه من خالل ( ألنه ال ROAالموجودات )

 (.(Muraina,2018:42مضاعفات األسهم العالية 

 

 
 

 Return Onمعدل العائد على حقوق الملكية  .2

Equity (ROE:)  هو مقياس آخر لتحديد الربحية

ويعد احد اهم مقاييس االداء المالي للمصرف والذي 

( على أجمالي حقوق NIيشير إلى صافي الدخل )

قياسة كما في المعادلة االتية (. ويتم TEالملكية )

 (:  628:2021)عاشور والبسيوني،

 

 
الواحد المستثمر من ؛وتشير هذه النسبة الى ربحية الدينار 

االستثمار ،قبل مساهمي المصرف، أي أنها تعكس ربحية

هذه النسبة كلما عبرت عن ،الممتلك والمنطق كلما زادت

لضمان عائد كفاءة اإلدارة في استغالل أموال المساهمين 

والعكس يحصل عندما تنخفض هذه النسبة دون ،مرضي لهم

المعايير المعتمدة للمقارنة. وتعد هذه النسبة أحد أهم 

المالية التي يتم تداولها في سوق األوراق المالية ألنها :النسب

تعكس ربحية السهم الواحد وبالتأكيد فإن ارتفاع ربحية السهم 

للسهم في ،ظيم القيمة السوقيةعلى تع؛الواحد ال بد وأن تؤثر

 .137:2008)السوق )الزبيدي، 

 

 المبحث الثالث: الجانب العملي

 اوالً: تحليل اهم مؤشرات المالية للمصارف عينة الدراسة

 تحليل المؤشرات المالية لمصرف بغداد .1
( التطورات الحاصلة في 2(  وشكل )4يوضح جدول )        

(، 2019-2010لمصرف بغداد للمدة من )المؤشرات المالية 

فيما يخص المؤشر االول نجد انه اخذ منحى متذبذب اذ بلغ 

( مليون دينارعام 571,822في المصرف ) مجموع النقد

 2011( مليون دينار عام 457,387، لينخفض الى ) 2010

بسبب تسديد التزامات اثنان من الزبائن الكبار الى الجهات 

( مليون دينار عام 1,014,698تفع الى )المتعاقد معها، لير

نتيجة توسع المصرف وزيادة التدفقات النقدية من  2013

ليصل  2015االنشطة التشغيلية، وواصل ارتفاعه في عام 

ً متواصالً 1,026,401الى ) ( مليون دينار ثم شهد أنخفاضا

ويعود  2019( مليون دينار عام 690,514حتى وصل الى )

اسباب منها سرقة الموجودات النقدية هذا االنخفاض لعدة 

الحد الفروع المصرف، وهبوط اسعار صرف الدوالر عام 

( مليار 119)، باالضافه الى ايداع المصرف مبلغ 2017

دينار كدفعات مقدمة لغايات االستثمار وعرضها ضمن 

 .2019الموجودات االخرى عام 

فقد بلغ  االئتمان النقديوفيما يخص مؤشر         

ثم انخفض الى  2010( مليون دينارعام 180,800)

بسبب زيادة التسديد  2012( مليون دينار عام 147,401)

(  261,797على المنح، ليشهد بعد ذلك ارتفاعاً واضحاً بلغ )

ً متواصالً ليصل   2015مليون دينار عام  ليعاود انخفاضا

ويعود ذلك لتقديم   2019( مليون دينار عام 149,603الى )

ان للقطاعات االقل مخاطرة وتحصيل القروض الغير االئتم

منتجة مما تسبب بانخفاض المحفظة االئتمانية. في حين 

( مليون دينار عام 961,063) اجمالي الموجوداتبلغت 

 2011( مليون دينار عام 875,267لينخفض الى ) 2010

نتيجة انخفاض مجموع النقد واالئتمان النقدي، ثم شهدت 

 ً ً واضحا ( مليون دينار عام 1,827,505ليصل الى ) ارتفاعا

وساهمت في تلك الزيادة كل من فقرة النقود  2014

واالستثمارت واالئتمان النقدي والموجودات الثابتة ، ثم عاود 

وذلك  2017( عام 1,090,153االنخفاض حتى وصل الى )

نتيجة انخفاض كل من مجموع النقد واالستثمارات االئتمان 

 2019( عام 1,132,744بعد ذلك الى )النقدي، ليرتفع 

نتيجة زيادة االستثمارات والممتلكات والمعدات باالضافة الى 

 الموجودات االخرى. 

( 842,275) الودائع وما في حكمهابينما بلغ مؤشر         

( مليون 735,647، لينخفض الى  ) 2010مليون دينار عام 

الكبار،  نتيجة سحب ودائع بعض الزبائن 2011دينار عام 

ً حتى بلغ ) ً واضحا ( 1,535,086ليرتفع بعد ذلك ارتفاعا
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مما يؤكد قدرة المصرف على  2014مليون دينار عام 

استقطاب الودائع ، وهذا مؤشر ايجابي يدل على ثقة الزبائن 

بالمصرف ورغبتهم في التعامل معه، لينخفض الى 

واستمر باالنخفاض  2015( مليون دينار عام 1,216,898)

ويعود ذلك  2017( مليون دينار عام 824,216ى بلغ )حت

الى الصدمات االمنية والنفطية التي تسببت بتخفيض النفقات 

ً على االستهالك واالستثمار ، ليرتفع الى  وهو ما اثر سلبا

نتيجة نمو الحسابات  2019( مليون دينار عام 859,103)

ن خالل الجارية والودائع الثابتة وقد كان مجمل هذا النمو م

 قطاع الشركات. 

( مليون 118,788) حقوق الملكيةبينما بلغت          

ً متواصالً حتى بلغت  2010دينارعام  ثم شهدت ارتفاعا

وذلك نتيجة زيادة  2014( مليون دينار عام 292,519)

رأس المال المدفوع، اذ ان مؤشر رأس المال المدفوع قد 

( مليون 250,000ليسجل ) 2013شهد ارتفعا واضحا عام 

ً حتى نهاية عام  مدة الدراسة. وهي  2019دينار وليبقى ثابتا

وقد اخذ موشر حقوق الملكية بالتذبذب الى ان وصل الى 

نتيجة انخفاض رصيد  2017( مليون دينار عام266,271)

( مليار 33االرباح المحتجزة الحتساب مخصصات بلغت )

دينار لمواجهة مخاطر الفروع المسروقة  ولزيادة 

( 273,641الموجودات االخرى، ليرتفع بعد ذلك الى )

 نتيجة لتدوير ارباح هذا العام.  2019دينار عام  مليون

( مليون 13,669فقد بلغ ) صافي الربحاما فيما يخص       

ً متواصل بشكل تدريجي  2010دينار عام  ، ثم شهد رتفاعا

، لينخفض  2013( مليون دينار عام 32,067ليصل الى )

ً بلغ ) ً واضحا  2015( مليون دينار عام 6,448انخفاضا

وضاع االمنية التي يمر بها البلد وخسائرالفروع في نتيجة اال

( مليار 23المناطق الساخنة باالضافة الى سرقة فرع اربيل )

( مليون دينار عام 20,245دينار، ثم عاود االرتفاع الى )

انخفض صافي الربح  2018و  2017، وفي عامي  2016

( مليون دينار على 4,152( و )6,122بشكل متواصل الى )

الي بسبب الوضع الذي يمر به البلد من انخفاض انتاج التو

النفط وهبوط اسعار صرف العملة االجنبية وتخفيض النفقات 

كل هذه العوامل اثرت على االستثمار بالقطاع 

ً طفيفاً بلغ ) ( مليون 7,299الخاص،ليرتفع بعد ذلك ارتفاعا

وذلك نتيجة نمو صافي ايرادات العموالت  2019دينار عام 

افة الى انخفاض ارباح العمالت االجنبية باالض وصافي

  المصاريف الكلية

 )مليون دينار( (       2019 – 2010( المؤشرات المالية لمصرف بغداد للمدة ) 4جدول )

 (    2019- 2010تم اعداد الجدول من قبل الباحثتين استناداً الى التقارير السنوية لمصرف بغداد للسنوات ) المصدر:

                                                           
1

بالعملة المحلية والعمالت االجنبية ونقد لدى المصارف المحلية والخارجية وكذلك الودائع القانونية لدى البنك مجموع النقد يعني النقد في الصندوق   

 المركزي  العراقي.
2

 صصاتائتمان نقدي ) صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة( ، وتشمل القروض والتسهيالت الممنوحة والحسابات الجارية المدينة يطرح منها المخ  
3

 حقوق الملكية -الودائع وما في حكمها =  اجمالي المطلوبات  

  المؤشر  

 السنة
مجموع النقد

1
ائتمان نقدي 

2
 

اجمالي 

 الموجودات

الودائع وما في 

حكمها
3

 

رأس المال 

 المدفوع

حقوق 

 الملكية

صافي 

 الربح

2010 571,822 180,800 961,063 842,275 100,000 118,788 13,669 

2011 457,387 149,782 875,267 735,647 112,900 139,620 20,958 

2012 812,392 147,401 1,300,655 1,093,402 175,000 207,253 25,099 

2013 1,014,698 219,170 1,764,905 1,473,642 250,000 291,262 32,067 

2014 992,409 228,904 1,827,505 1,535,086 250,000 292,519 27,781 

2015 1,026,401 261,797 1,479,043 1,216,898 250,000 262,145 6,448 

2016 818,185 195,066 1,200,424 917,602 250,000 282,822 20,245 

2017 756,843 169,579 1,090,153 824,216 250,000 266,271 6,122 

2018 788,701 161,955 1,113,539 846,796 250,000 266,743 4,152 

2019 690,514 149,603 1,132,744 859,103 250,000 273,641 7,299 
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 ( المؤشرات المالية لمصرف بغداد2شكل )

 (4: تم إعداد الشكل البياني من قبل الباحثة إستناداً الى بيانات جدول ) المصدر

 

تحليل المؤشرات المالية لمصرف الشرق االوسط  .2

 العراقي لألستثمار
( الى 3( وشكل )5تشير البيانات الواردة في جدول )           

التطورات الحاصلة في المؤشرات المالية لمصرف الشرق 

( اذ بلغ 2019 - 2010االوسط العراقي لالستثمار للمدة )

ثم  2010( مليون دينار عام 343,910) مجموع النقدمؤشر 

سجل . كما 2012( مليون دينار عام 463,908ارتفع الى )

ً حتى بلغ  ً واضحا بعد ذلك مجموع النقد انخفاضا

وذلك لتوقف  2015( مليون دينار لعام 325,311)

المصرف من الدخول في مزاد البنك المركزي العراقي 

)نافذة بيع العملة(، ثم عاد ليرتفع وبشكل تدريجي ليصل الى 

نتيجة دخول المصرف  2018( مليون دينار عام 474,995)

ملة في البنك المركزي العراقي لينخفض بعد ذلك نافذة بيع الع

   2019( مليون دينار عام 326,833الى )

فقد سجل  اجمالي االئتمان النقدياما فيما يخص       

ثم شهد ارتفاعاً  2010( مليون دينار عام 142,631)

( مليون دينار في نهاية عام 208,868متواصالً ليبلغ ) 

ح االئتمان بالالئحة وقد التزم المصرف في من 2013

االرشادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي وان 

الضمانات المستحصلة تغطي مخاطرها ، اذ انه انخفض الى 

واستمر باالنخفاض   2014( مليون دينار عام 187,865)

ويعود ذلك  2019( مليون دينار عام 94,051الى )

االنخفاض لعدة اسباب منها مخصص ائتمان المناطق 

الساخنة  الناتجة عن خسائر حرب داعش،  والتحول من 

النظام المحاسبي العراقي الموحد ) المعايير المحلية ( الى 

كانون  1معايير التقارير المالية الدولية بأعتبار تاريخ 

اجمالي هو تاريخ التحول .  بينما سجل مؤشر  2015الثاني

دت ثم شه 2010( مليون دينار عام 580,126) الموجودات

ً بلغ ) ً واضحا ( مليون 818,970هذه الموجودات ارتفاعا

( مليون دينار 774,180، ليتنخفض الى ) 2012دينار عام 

وذلك بسبب انخفاض رصيد النقد ورصيد  2013عام 

االستثمارات والمدينون بعد تنزيل مخصص الديون 

المشكوك في تحصيلها، لتعود وترتفع بعد ذلك الى 

بسبب ارتفاع رصيد  2018ر عام ( مليون دينا800,750)

حساب النقد ورصيد االستثمارات والموجودات االخرى 

( مليون دينار 658,231والموجودات الثابتة، لتنخفض الى )

ويعود سبب الى انخفاض رصيد النقد ورصيد  2019عام 

االستثمارات واالئتمان النقدي مما تسبب انخفاض اجمالي 

 ئع وما في حكمهاالوداالموجودات . في حين بلغت 

ثم شهدت ارتفاعاً  2010( مليون دينار عام 496,027)

، لتنخفض  2012( مليون دينار عام 631,223واضحاً بلغ )

واستمر  2013( مليون دينار عام 571,400الى )

،  2016( مليون دينار عام 361,740باالنخفاض حتى بلغ )

هذه  وتعود 2018( مليون دينار عام 533,282ليرتفع الى ) 

الزيادة الى فتح حساب جديد بأسم حسابات جارية دائنة قطاع 

( مليون 102,340خاص / شركات نافذة العملة بلغ رصيده)

دينار والتي كانت تسجل ضمن حسابات التأمينات المستلمة 

( مليون 390,941/الدائنون، ليعود وينخفض بعد ذلك الى )

ر الى ان صافي االنخفاض الكبير يشي 2019دينار عام 

 تراجع في انشطة المصرف وانخفاض في نتائجه االيجابية. 

( في عام 84,098)  اجمالي حقوق الملكيةبينما بلغ          

ً تدريجياً  2010 ، ثم شهد اجمالي حقوق الملكية ارتفاعا

 2014( مليون دينارعام 307,074متواصالً ليصل الى )

الحتياطيات ويعود هذا االرتفاع لزيادة رأسمال المصرف وا

المتمثلة باالحتياطي القانوني واالحتياطي الرأسمالي 

واحتياطي التوسعات باالضافة الى الفائض المتراكم الذي بلغ 

( مليون دينار، ذلك ان مؤشر 40,000) 2014نهايه عام 

 2010قد شهد أرتفاعاً تدريجياً متواصالً للمدة )  رأس المال

، ثم  2010ار عام ( مليون دين66,000( اذ بلغ )2014 –

وذلك  2014( مليون دينار عام 250,000ارتفع ليسجل )

حسب تعليمات البنك المركزي العراقي ، اذ ان قسم من 

الزيادات كانت نتيجة تحويل االرباح القابلة للتوزيع الى 

رأس المال، والقسم االخر كان نتيجة طرح اسهم زيادة رأس 

. وقد 2019ة عام المال لألكتتاب ، وبقى ثابت حتى نهاي
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 صافي الربح  حقوق الملكية رأس المال المدفوع الودائع وما في حكمها  اجمالي الموجودات ائتمان نقدي     مجموع النقد 
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( مليون 262,424انخفض اجمالي حقوق الملكية ليبلغ )

وذلك استناداً لتوجيهات البنك المركزي  2015دينار عام 

العراقي على ضرورة وضع مخصص لفروع المصرف في 

% من مبلغ الفائض المتراكم 75المناطق الساخنة ويمثل 

، ليعود بعد ذلك ويرتفع الى )  2015و 2014لعامي 

وذلك لزيادة مبلغ  2016( مليون دينار عام 272,094

ً متواصالً الى  الفائض المتراكم، ثم يعود لينخفض انخفاضا

نتيجة انخفاض  2019( مليون دينار عام 267,290ان بلغ )

 احتياطي مخاطر مصرفية وانخفاض مبلغ الفائض المتراكم . 

( مليون 8,627فبلغ ) صافي الربحاما فيما يخص        

( 24،282، ثم شهد ارتفاعاً واضحاً بلغ )  2010نار عام دي

، لينخفض انخفاضاً متواصالً ليصل  2012مليون دينار عام 

ويعود هذ االنخفاض  2015( مليون دينار عام 1,232الى )

لخسائر تحويل العمالت االجنبية أي فرق سعر الصرف 

 الناتج عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية االجنبية

الى الدينار العراقي، اي بالقيمة العادلة حسب معايير التقارير 

( مليون 11,750المالية الدولية ، ليعود بعد ذلك ويرتفع الى )

وذلك نتيجة ارتفاع صافي ايرادات التشغيل  2016دينار عام 

وفي حين انخفضت المصاريف االجمالية مقارنة للسنة 

ً سا ً ) خسارة ( بلغ المالية السابقة ، ثم شهد انخفاضا لبا

وان سبب الخسارة هو قيام  2017( مليون دينار عام -581)

المصرف بتنزيل حصة المصرف من خسارة الشركات 

( مليون 5,708بمبلغ مقدارة ) 2016التابعة للمصرف لعام 

( مليون -2,295دينار واستمر باالنخفاض السالب الى )

فوع  (% من رأسمال المد-1ونسبتة ) 2018دينار عام 

 . 2019( مليون دينار عام 78ليرتفع بعد ذلك الى )

 

 )مليون دينار( (  2019 – 2010( المؤشرات المالية لمصرف الشرق االوسط العراقي للمدة ) 5جدول )

 المؤشر

 السنة

مجموع 

 النقد

ائتمان 

 نقدي

اجمالي 

 الموجودات

الودائع وما 

 في حكمها

 رأس المال

 المدفوع

حقوق 

 الملكية

صافي 

 الربح

2010 343,910 142,631 580,126 496,027 66,000 84,098 8,627 

2011 369,713 190,757 668,017 530,118 100,000 137,899 18,453 

2012 463,908 198,350 818,970 631,223 150,000 187,746 24,282 

2013 422,061 208,868 774,180 571,400 150,000 202,780 20,876 

2014 349,767 187,865 683,076 376,002 250,000 307,074 3,606 

2015 325,311 140,501 630,946 368,521 250,000 262,424 1,232 

2016 329,238 113,713 633,833 361,740 250,000 272,094 11,750 

2017 424,781 100,252 748,131 477,234 250,000 270,898 -581 

2018 474,995 94,572 800,750 533,282 250,000 267,468 -2,295 

2019 326,833 94,051 658,231 390,941 250,000 267,290 78 

تم اعداد الجدول من قبل الباحثة استناداً الى التقارير السنوية لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار للمدة   المصدر:

(2010 -2019) 

 

 ( المؤشرات المالية لمصرف الشرق األوسط لإلستثمار3شكل )

 (5تم إعداد الشكل البياني من قبل الباحثة إستناداً الى  بيانات جدول ) المصدر :
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 رأس المال المدفوع صافي الربح  حقوق الملكية الودائع وما في حكمها  اجمالي الموجودات ائتمان نقدي   مجموع النقد
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 ثانياً: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

 التحليل الوصفي للمتغيرات المستقلة  .1

يوثق جدول  التحليل الوصفي لجودة الخدمة المصرفية: .أ 

( ان قيمة المتوسط الحسابي الموزون 4( وشكل )6)

( واستقرت 4.1364لجودة الخدمة المصرفية سجلت )

قيمة المتوسط الحسابي الموزون جودة الخدمة 

إلى أقل من  3.4المصرفية ضمن الفئة ما بين )من 

(  في مصفوفة قوة استجابة أفراد العينة، بما يؤكد 4.2

و االتفاق ، وبانحراف معياري ان االجابة اتجهت نح

(، والذي 0.8086لجودة الخدمة المصرفية بلغت قيمته )

يبين مدى تجانس اجابات عينة الدراسة بخصوص 

فقرات جودة الخدمة المصرفية، بينما سجلت األهمية 

%(، بما 82.726النسبية لجودة الخدمة المصرفية )

يوضح اتفاق معظم افراد عينة الدراسة على فقرات 

أبعاد جودة الخدمة المصرفية، ومنه نستخلص ان و

االدارة في المصارف التجارية العراقية المبحوث مهتمة 

بأبعاد جودة الخدمة المصرفية المتمثلة بــ ) االعتمادية، 

االستجابة، االمان، الملموسة، التعاطف ( وكما موضح 

وقد توزعت مستويات  ( .4( وشكل )6في جدول )

راسة على أبعاد جودة الخدمة استجابات عينة الد

المصرفية بين أعلى مستوى استجابة من قبل أفراد 

العينة حققه البُعد المستقل االمان من بين جميع األبعاد 

( 4.354المستقلة الخمس وبمتوسط حسابي مرجح بلغ )

(، وأهمية نسبية 0.6773وبانحراف معياري بلغ )

افراد %( بما يرجح اتفاق اغلب 87.08لألمان شكلت )

عينة الدراسة على اهمية االمان لدى عينة من 

المصارف التجارية العراقية في خططها لتعزيز جودة 

( إلى أن البُعد 4الخدمة المصرفية. فيما يظهر شكل )

المستقل الملموسة حقق ادنى مستوى استجابة بين أبعاد 

جودة الخدمة المصرفية إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

( وكان االنحراف 3.881البُعد المستقل ) الموزون لهذه

(، وأهمية نسبية 1.0226المعياري للملموسة قد سجل )

%( ليؤكد ذلك اتفاق معظم افراد عينة 77.16بلغت )

الدراسة على وجود اهتمام أقل من قبل اإلدارة في 

المصارف التجارية المبحوث بالملموسة مقارنة بباقي 

خطط المصارف أبعاد جودة الخدمة المصرفية في 

التجارية العراقية لتعزيز جودة الخدمة المصرفية، وذلك 

 من وجهة نظر عينة الدراسة.

 

 ( مستوى أهمية المتغير المستقل  جودة الخدمة المصرفية6جدول )

 مصرف بغداد األبعاد المستقلة المقياس االحصائي
مصرف الشرق األوسط 

 العراقي لالستثمار
 المصارف التجارية

المتوسط الحسابي 

 الموزون

X1 4.3142 4.2759 4.3525 االعتمادية 

X2 4.2222 4.1519 4.2925 االستجابة 

X3 4.354 4.2456 4.4625 االمان 

X4 3.858 3.881 3.835 الملموسية 

X5 3.9335 3.9544 3.9125 التعاطف 

X 4.1364 4.1018 4.171 جودة الخدمة المصرفية 

 االنحراف المعياري

X1 0.6918 0.687 0.6966 االعتمادية 

X2 0.7813 0.745 0.8176 االستجابة 

X3 0.6773 0.6915 0.6631 االمان 

X4 1.0226 0.8971 1.1481 الملموسية 

X5 0.8702 0.7877 0.9528 التعاطف 

X 0.8086 0.7617 0.8556 جودة الخدمة المصرفية 

 األهمية النسبية %

 ) شدة اإلجابة (

X1 86.28 85.52 87.05 االعتمادية 

X2 84.44 83.04 85.85 االستجابة 

X3 87.08 84.91 89.25 االمان 

X4 77.16 77.62 76.7 الملموسية 

X5 78.67 79.09 78.25 التعاطف 

X 82.726 82.036 83.42 جودة الخدمة المصرفية 

 V 25 SPSSاعداد الباحثتين على وفق برنامج  المصدر:



  2202,كانون الثاني                                               (              1) العدد  ثالثالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

309 

 

 ( ترتيب المصارف من حيث كل بعد من ابعاد جودة الخدمة المصرفية على وفق شدة االجابات%4شكل )

 (6من اعداد الباحثتين استناداً الى جدول ) المصدر:

 

نسبة الرصيد التحلي الوصفي لنسبة السيولة النقدية )  .ب 

( ان 7يبين جدول ) :( للمصارف عينة الدراسة

الشرق االوسط العراقي لالستثمار حقق اعلى  مصرف

نسبة سيولة نقدية خالل مدة الدراسة وهذا يدل على 

قدرة المصرف على تأدية التزاماته المالية في مواعيدها 

النقدية لمصرف السيولة المحددة، ، فيما كانت نسبة 

وطأ خالل االعوام بغداد هي اال

( بما  2019، 2018، 2013،2017،2016،2015)

يدل على قدرة مصرف بغداد على تأدية التزاماتة المالية 

في مواعيدها المحددة بشكل اقل من مصرف الشرق 

 الوسط العراقي

 )%(     ( 2019 -2010( نسبة السيولة النقدية للمصارف عينة الدراسة للمدة )7جدول )

 السنة

 المصرف
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 80.38 93.14 91.83 89.17 84.35 64.65 68.86 74.3 62.17 67.89 مصرف بغداد

مصرف الشرق األوسط 

 العراقي لألستثمار
69.33 69.74 73.49 73.86 93.02 88.27 91.02 89.01 89.07 83.60 

 (5، 4تم اعداد الجدول من قبل الباحثة استناداً الى بيانات جدول ) المصدر:

التحليل الوصفي لنسبة كفاية رأس المال للمصارف  .ج 

( التطورات الحاصلة 8يوضح جدول )عينة الدراسة: 

في كفاية رأس المال للمصارف عينة الدراسة خالل 

(، ان نسبة كفاية رأس المال 2019-2010المدة )

لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار كانت 

اذ بلغت  2010مرتفعة طيل مدة الدراسة فيما عدا عام 

( وهي دون الحد االدنى المقرر بموجب 14.49)%

(، فيما 15مات البنك المركزي العراقي وهو )%تعلي

كانت نسبة كفاية رأس المال مصرف بغداد اوطأ خالل 

(، ويستخلص مما سبق ان 2019-2010المدة مابين )

نسبة كفاية رأس المال للمصارف عينة الدراسة قد 

تجاوزت النسب المحددة بموجب القانون )استناداً الى 

( لسنة 94رقم )( من قانون المصارف 16المادة )

( فأن الحد االدنى المقرر بموجب تعليمات البنك  2004

( وبموجب قانون 15المركزي العراقي هو )%

( 8( وبموجب اتفاقية بازل )%12المصارف )%

( وهذا يدل على 48:2016)مصرف الشرق االوسط، 

قدرة المصارف عينة الدراسة على تحمل الخسائر فيما 

والشرق االوسط  لمصرفي بغداد 2010عدا عام 

( على التوالي وان 14و%  12لالستثمار اذ بلغت ) %

 انخفاض هذه النسبة يشير الى التعرض للمخاطر.

 (  )%(     2019-2010( نسبة كفاية رأس المال للمصارف عينة الدراسة للمدة )8جدول )

 (  5، 4تم اعداد الجدول من قبل الباحثة استناداً الى بيانات الجداول )  المصدر:

 السنة

 المصرف
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 24.16 23.95 24.43 23.56 17.72 16.01 16.5 15.93 15.95 12.36 مصرف بغداد

مصرف الشرق 

األوسط العراقي 

 لألستثمار

14.49 20.64 22.92 26.19 44.95 41.59 42.93 36.21 33.4 40.61 
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التحليل الوصفي لنسبة التسهيالت االئتمانية الى  .د 

( ان 9يظهر جدول ) (:NCAاجمالي الموجودات )

مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار حقق اعلى 

نسبة وفق مؤشر التسهيالت االئتمانية الى اجمالي 

( 2019-2010( خالل المدة من ) NCAالموجودات )

وهذا يدل على قدرة المصرف في توظيف االمول 

وتشغيلها في االئتمان النقدي حصراً وفصله عن باقي 

ً الى اجمالي الموجودات،  فيما  كان االستثمارات قيا سا

مصرف بغداد هو االوطأ من مصرف الشرق االوسط 

 العراقي لالستثمار بالقدرة على توظيف االمول.  

 وجودات للمصارف عينة الدراسة )%(( نسبة التسهيالت االئتمانية الى اجمالي الم9جدول )

 ( 5، 4: تم اعداد الجدول من قبل الباحثتين استناداً الى بيانات الجداول ) المصدر

التحليل الوصفي لنسبة المديونية للمصارف عينة  .ه 

( ان مصرف بغداد حقق 10يوضح جدول ) الدراسة:

( ويستدل 2019-2010اعلى نسبة مديونية خالل المدة )

المصرف على الدين كمصدر للتمويل من هذا اعتماد 

باالضافة الى ان ارتفاع نسبة الدين تشير الى خطر اكبر 

فيما كانت نسبة مديونية مصرف الشرق  على الدائنين،

االوسط العراقي لالستثمار اوطاء من مصرف يغداد 

الشرق االوسط العراقي  ويستدل من ذلك ان مصرف

ن كمصدر للتمويل لالستثمار كان االقل اعتماداً على الدي

 واظهار موقفاً اكثر اماناً وامكانية مالية افضل.

 

 ( )%(      2019-2010( نسبة المديونية للمصارف عينة الدراسة خالل المدة )10جدول )

 السنة   

 المصرف
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 313.9 317.4 309.5 324.4 464.2 524.7 505.9 527.5 526.8 709.0 بغدادمصرف 

مصرف الشرق األوسط 

 العراقي لألستثمار
589.8 384.4 336.2 281.7 122.4 140.4 132.9 176.1 199.3 146.2 

 ( 5، 4: تم اعداد الجدول من قبل الباحثتين استناداً الى بيانات الجداول ) المصدر

للمصارف  التحليل الوصفي لمؤشر حجم المصرف .و 

( ان مصرف بغداد 11يوثق جدول ) عينة الدراسة:

حقق اعلى مؤشر لحجم المصرف من بين المصارف 

( وذلك نتيجة 2019-2010عينة الدراسة خالل المدة )

اجمالي الموجودات، فيما كان مصرف الشرق الرتفاع 

االوسط العراقي لالستثمار اوطأ حجم مصرف من 

يعود النخفاض اجمالي الموجودات  مصرف بغداد وذلك

 

 (2019-2010( مؤشر حجم المصرف للمصارف عينة الدراسة للمدة )11جدول )

 السنة

 المصرف
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 6.05 6.04 6.03 6.07 6.16 6.26 6.24 6.11 5.94 5.98 مصرف بغداد

مصرف الشرق األوسط 

 العراقي لألستثمار
5.76 5.82 5.91 5.88 5.83 5.79 5.80 5.87 5.90 5.81 

 ( 5، 4: تم اعداد الجدول من قبل الباحثة استناداً الى بيانات الجداول ) المصدر

 التحليل الوصفي للمتغيرات التابعة .2

التحليل الوصفي لمؤشرات الربحية للمصارف عينة  .أ 

 الدراسة 

 التحليل الوصفي لمؤشرات الربحية لمصرف بغداد:
( ان العائد على حقوق الملكية كان 5يستخلص من شكل )

اعلى بكثير من العائد على الموجودات خالل السنوات 

( اعلى مستوى 2011االولى من الدراسة، مسجالً عام )

(، وبعد ذلك انخفض واستمر باالنخفاض 15.01وصل له )

( الى مستوى اقرب مايكون من العائد 2015ليصل في عام )

 ROAعلى الموجودات 

 السنة

 المصرف
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 13.21 14.54 15.56 16.25 17.70 12.53 12.42 11.33 17.11 18.81 مصرف بغداد

مصرف الشرق 

األوسط العراقي 

 لألستثمار

24.58 28.56 24.22 26.98 27.50 22.27 17.94 13.40 11.81 14.29 
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2010201120122013201420152016201720182019

(ROE) (ROA)

2010201120122013201420152016201720182019

(ROE) (ROA)

 (ROA( و ) ROE( ربحية مصرف بغداد على وفق مؤشر ) 5) شكل 

 (14،  13من اعداد الباحثتين استناداً الى جدول ) المصدر:

 

التحليل الوصفي لمؤشرات الربحية لمصرف الشرق 

( ان العائد 6يستدل من شكل )االوسط العراقي لالستثمار:

اقل بكثير من العائد على حقوق الملكية على الموجودات كان 

(، لينخفض بعد ذلك معدل  2013-2010خالل المدة من )

ليصل الى اقرب مايكون   ROEالعائد على حقوق الملكية

-2014خالل المدة من )  ROAمن العائد على الموجودات 

( ليستمر باالنخفاض حتى اصبح اقل من العائد على 2017

( محققاً -0.86ليصل الى ) 2018عام   ROAالموجودات

 خسارة وهو ادنى مستوى وصل له خالل مدة الدراسة.

 (ROA( و ) ROE( ربحية مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار على وفق مؤشر )6شكل )

 (  14،  13: من اعداد الباحثتين استناداً الى جدول ) المصدر

 

التحليل الوصفي لمؤشراتت الربحية للمقارنة بين  .ب 

 المصارف عينة الدراسة 

الحليل الوصفي لمؤشر الربحية العائد على حقوق الملكية 

(:(ROE  ( ان مصرف بغداد حقق 12يوضح جدول )

اعلى ربحية على وفق العائد على حقوق الملكية وبمعدل بلغ 

(،  وجاء مصرف الشرق األوسط العراقي 7.5278)

 (. 5.178لالستثمار في المرتبة االقل وبمعدل )

 

 (ROE( ربحية المصارف عينة الدراسة على وفق مؤشر العائد على حقوق الملكية ) 12جدول )

 السنة

 المصرف
 المعدل 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

مصرف 

 بغداد
11.51 15.01 12.11 11.01 9.497 2.46 7.158 2.299 1.557 2.667 7.527 

مصرف 

الشرق 

االوسط 

العراقي 

 لالستثمار

10.26 13.38 12.93 10.29 1.174 0.469 4.318 -0.21 -0.86 0.029 5.178 

 (5، 4تم اعداد الجدول من قبل الباحثة استناداً الى بيانات الجداول )  المصدر:
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( العائد على AORالتحليل الوصفي لمؤشر الربحية )

( 13يوثق جدول )الموجودات للمصارف عينة الدراسة:

التطورات الحاصلة على مؤشر الربحية العائد على 

( 2019-2010الموجودات للمصارف عينة الدراسة للمدة )

مصرف بغداد اعلى ربحية وفق العائد على  ،اذ حقق

(، في حين جاء في 1.2784الموجودات والمعدل بلغ )

المرتبة االقل مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار اذ 

 (.  1.213معدل العائد على الموجودات ) بلغ

 (ROA( ربحية المصارف عينة الدراسة على وفق مؤشر العائد على الموجودات ) 13جدول )

 السنة

 المصرف
 المعدل 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 1.278 0.644 0.373 0.562 1.686 0.436 1.52 1.817 1.93 2.394 1.422 مصرف بغداد

مصرف الشرق 

االوسط العراقي 

 لالستثمار

1.487 2.762 2.965 2.697 0.528 0.195 1.854 -0.08 -0.29 0.012 1.213 

 (5، 4تم اعداد الجدول من قبل الباحثتين استناداً الى بيانات الجداول )  المصدر: 

ويالحظ مما تقدم أن معدل العائد على حقوق     

 اعلى من معدل العائد على الموجودات  ROEالملكية

ROA .في المصارف التجارية عينة الدراسة 

ثالثاً: تحليل االنحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المستقلة 

 المؤثرة في مؤشرات ربحية المصرف

   الفرضية الرئيسة

ذو داللة احصائية ) )يوجد تاثير مشترك معنوي         

السيولة النقدية ، نسبة المديونية ، كفاية رأس المال ، 

تسهيالت ائتمانية إلى الموجودات ، حجم المصرف، جودة 

و  (ROA)الخدمة المصرفية(  في مؤشرات الربحية 

(ROE)  وتنبثق منها فرضيتان ثانويتان وعلى النحو )

 االتي: 

يوجد تأثير مشترك معنوي ذو داللة احصائية للعوامل  .1

 (ROE)( و ROAالداخلية في مؤشرات الربحية )

 لمصرف بغداد.

يوجد تأثير مشترك معنوي ذو داللة احصائية للعوامل  .2

 (ROE)( و ROAالداخلية في مؤشرات الربحية )

 وسط العراقي لالستثمار.لمصرف الشرق اال

والختبار هذه الفرضيات تم االعتماد على االنحدار       

الخطي المتعدد ، باالعتماد على البيانات المجمعة لفحص 

العالقة بين جودة الخدمة المصرفية والربحية وذلك على 

 وفق النموذج االتي:

 ROA = β0 + β1LR + β2SZE + β3GR 

+β4CAR + β5NCA +β6SQ + iε 

ROE = β0 + β1LR + β2SZE + β3GR 

+β4CAR + β5NCA + β6SQ + iε 

،  GR، نسبة المديونية:  LRتمثل نسبة السيولة:  اذ ان: 

،  CAR، نسبة كفاية رٔاس المال :  SZEحجم المصرف : 

، جودة  NCAتسهيالت ائتمانية/ اجمالي الموجودات : 

 β0، المقطع الثابت :   iε، معامل الخطأ :  SQالخدمة :

 (.β1-β6معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة : )  

وكانت نتائج التحليل االحصائي الختبار فرضيـــات تأثير  

المتغيرات المستقلة في المتغير التابــع المتمثل بمؤشرات 

( للمصارف عينة الدراسة ROE( و )ROAالربحية )

                                على النحو االتي:                

تحليل االنحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المؤثرة في   .1

 مؤشرات الربحية لمصرف بغداد

( وعلى ووفق مخرجات برنامج التحليل 7يحقق شكل )        

ً من  Amosاالحصائي  اإلصدار الرابع والعشرين شروعا

لوب تحليل االنحدار الخطي المتعدد ان المتغيرات تطبيق اس

المستقلة المتمثلة بــ ) السيولة النقدية ، نسبة المديونية ، كفاية 

رأس المال ، تسهيالت ائتمانية إلى الموجودات ، حجم 

المصرف، جودة الخدمة المصرفية(  تؤثر سوية في مؤشر 

د %( وهي نسبة عالية جداً تؤك84بنسبة ) ROAالربحية 

وجود تأثير مباشر للمتغيرات )السيولة النقدية ، نسبة 

المديونية ، كفاية رأس المال ، تسهيالت ائتمانية إلى 

الموجودات ، حجم المصرف، جودة الخدمة المصرفية ( في 

ربحية مصرف بغداد على وفق مؤشر الربحية العائد على 

.ROAالموجودات 
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 لدى مصرف بغداد ROA( العالقة التأثيرية للمتغيرات المستقلة في مؤشر الربحية 7شكل )

 اإلصدار الرابع والعشرين Amosاعداد الباحثة على وفق معطيات برنامج  المصدر:

 

الربحية العائد على حقوق اما فيما يخص مؤشر     

( ان المتغيرات المستقلة 8يوضح الشكل )  ROEالملكية

السابقة تؤثر سوية في مؤشر الربحية العائد على حقوق 

% ( وهي نسبة عالية تؤكد وجود  66بنسبة ) ROEالملكية 

تأثير مباشر للمتغيرات المستقلة العوامل الداخلية وجودة 

ف بغداد على وفق مؤشر الخدمة المصرفية في ربحية مصر

ROEالعائد على حقوق الملكية 

 

 لدى مصرف بغداد ROE( العالقة التأثيرية للمتغيرات المستقلة في مؤشر الربحية 8شكل )

 اإلصدار الرابع والعشرين. Amosاعداد الباحثة على وفق معطيات برنامج  المصدر :

 

الخطي المتعدد للمتغيرات المؤثرة في  تحليل االنحدار .2

مؤشرات الربحية لمصرف الشرق األوسط العراقي 

 لالستثمار
( وعلى ووفق مخرجات برنامج 9يحقق شكل )       

ان المتغيرات المستقلة  Amosالتحليل االحصائي 

المتمثلة بــ )السيولة النقدية ، نسبة المديونية ، كفاية 

رأس المال ، تسهيالت ائتمانية إلى الموجودات ، حجم 

المصرف، جودة الخدمة المصرفية ( تؤثر في مؤشر 

% ( وهي نسبة عالية جداً 89بنسبة )  ROAالربحية 

تؤكد وجود تأثير مباشر للمتغيرات المستقلة في ربحية 

مصرف الشرق األوسط العراقي لإلستثمار على وفق 

 .ROAمؤشر الربحية 
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 لدى مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار ROA( العالقة التأثيرية للمتغيرات المستقلة في مؤشر الربحية 9شكل )

 اإلصدار الرابع والعشرين Amosاعداد الباحثة على وفق معطيات برنامج  المصدر:

 

( ان المتغيرات المستقلة المتمثلة بــ 10ويستشف من شكل )

)السيولة النقدية، نسبة المديونية، كفاية رأس المال ، 

تسهيالت ائتمانية إلى الموجودات، حجم المصرف، جودة 

 ROEالخدمة المصرفية ( تؤثر سوية في مؤشر الربحية 

%(  وهي نسبة عالية تؤكد وجود تأثير مباشر  75بنسبة )

للمتغيرات المستقلة في ربحية مصرف الشرق األوسط 

 ROEالعراقي لالستثمار على وفق مؤشر الربحية 

 

 لشرق األوسط العراقيلدى مصرف ا ROE( العالقة التأثيرية للمتغيرات المستقلة في مؤشر الربحية 10شكل )

 اإلصدار الرابع والعشرين Amosاعداد الباحثة على وفق معطيات برنامج  المصدر:
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ROAROEROAROE

 مصرف الشرق األوسط مصرف بغداد
 تسهيالت ائتمانية إلى الموجودات كفاية رأس المال نسبة المديونية السيولة النقدية

على وفق أسلوب (  ROEو  ROA( ملخص لجميع النسبة المئوية لتأثير كل متغير مستقل في المتغير التابع ) 14جدول )

 تحليل االنحدار المتعدد المتغيرات  )%(

  SPSSاعداد الباحثتين استناداً الى مخرجات برنامج  المصدر:

( ان 11( وشكل )14نالحظ من خالل جدول )        

المتغيرات المستقلة االكثر تأثيراً في مؤشرات الربحية 

لمصرف بغداد هي )نسبة كفاية رأس المال ، نسبة المديونية 

،  ROA( على التوالي في مؤشر  18.7،  40.6( وبواقع )

لمصرف   ROE( على التوالي في مؤشر22.6،  23.6و )

 بغداد. 

بينما التأثير االقل كان للعوامل ) جودة الخدمة       

المصرفية، ائتمان نقدي الى الموجودات، حجم المصرف، 

( 8.80،  8.02،  5.46،  2.43السيولة النقدية(  وبواقع )

،   ROAعلى التوالي في مؤشر العائد على الموجودات 

(  في مؤشر العائد على حقوق  8.5،  7،  2.62،  1.68و)

 لمصرف بغداد. ROE كية  المل

( ان المتغيرات 11( وشكل )14كما يستدل من الجدول )     

المستقلة اختلفت نسب تأثيرها في مؤشرات المتغير التابع اذ 

ان )كفاية رأس المال، نسبة المديونية، التسهيالت االئتمانية، 

الى أجمالي الموجودات( هي االكثر تأثيراً في مؤشر العائد 

(  14.7،  31.7،  33.1( وبواقع )ROAالموجودات )على 

على التوالي ، في حين كانت )نسبة المديونية ، التسهيالت 

االئتمانية الى اجمالي الموجودات، كفاية رأس المال( االكثر 

( وبواقع )  ROEثأثير في مؤشر العائد على حقوق الملكية )

( على التوالي. لمصرف الشرق  10.2،  12.6،  45.4

 االوسط العراقي. 

في حين كانت المتغيرات المستقلة )حجم المصرف،      

جودة الخدمة المصرفية، السيولة النقدية( هي االقل تأثيراً في 

،  0.07وبواقع )  ROAمؤشر العائد على الموجودات ))

( على التوالي ، بينما كانت )حجم المصرف،  7.22،  2.16

السيولة النقدية، جودة الخدمة المصرفية ( هي االقل تأثير 

 0.13( وبواقع )ROEوفق مؤشرالعائد على حقوق الملكية )

 ،2.9  ،3.8 ) 

 

 

( حسب أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المتغيرات في  ROEو  ROAثير كل متغير مستقل في ) ( النسبة المئوية لتأ11شكل )

 المصارف عينة الدراسة

 (15اعداد الباحثتين استناداً الى جدول ) المصدر:

 

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات:

اوضحت الدراسة ان العوامل التي تؤثر على الربحية  .1

تقسم الى مجموعتين عوامل داخلية وهي خاصة 

بالمصرف وتخضع لرقابة االدارة ، وعوامل خارجية 

خاصة بالصناعة واالقتصاد الكلي وهي متغيرات 

 المستقلةالمتغيرات 

 

السيولة 

 النقدية

نسبة 

 المديونية

كفاية 

رأس 

 المال

تسهيالت 

ائتمانية إلى 

 الموجودات

حجم 

 المصرف

جودة 

الخدمة 

 المصرفية

إجمالي 

 التأثير

 مصرف بغداد

 

ROA 8.84 18.7 40.6 5.46 8.02 2.43 84 

ROE 8.5 22.6 23.6 2.62 7 1.68 66 

الشرق  مصرف

االوسط العراقي 

 لالستثمار

ROA 7.22 31.7 33.1 14.7 0.07 2.16 89 

ROE 2.9 45.4 10.2 12.6 0.13 3.8 75 
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التتعلق بادارة المصرف ولكنها تعكس البيئة االقتصادية 

 والقانونية . 

المصارف التجارية عينة البحث  اظهرت النتائج ان .2

تتمتع بنسبة كفاية رأس المال مرتفعة تتجاوز الحد 

االدنى المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي ولجنة 

 بازل .  

هناك تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة ) السيولة النقدية،  .3

نسبة المديونية، كفاية رأس المال، تسهيالت ائتمانية إلى 

جم المصرف، جودة الخدمة المصرفية( الموجودات، ح

في الربحية على وفق مؤشر العائد على الموجودات 

(ROA( والعائد على حقوق الملكية )ROE وهذا ، )

يدل على ان المتغيرات المستقلة تؤثر سوية في 

 مؤشرات الربحية  للمصارف عينة الدراسة.

اوضحت الدراسة ان المتغيرات المستقلة االكثر تأثير  .4

ربحية المصارف التجارية عينة الدراسة قد على 

 اختلفت من مصرف الى اخر. 

ان العوامل ) كفاية رأس المال ونسبة المديونية ( كانت  .5

االكثل تأثيراً في مؤشرات الربحية. بينما كانت )نسبة 

السيولة النقدية وجودة الخدمة المصرفية والتسهيالت 

صرف( هي االئتمانية الى اجمالي الموجودات وحجم الم

(  ROA, ROEاالقل تأثير على مؤشرات الربحية )

لمصرف بغداد، مما يشير الى عدم اعتماد المصرف في 

تحقيقه للربحية على صميم العمل المصرفي المتمثل 

بتوظيف مواردة  في منح التسهيالت االئتمانية 

 واالستثمار.

ان المتغيرات المستقلة )كفاية رأس المال ، نسبة  .6

التسهيالت االئتمانية، الى أجمالي  المديونية ،

الموجودات( هي االكثر تأثيراً في مؤشرات الربحية ، 

في حين كان )حجم المصرف، جودة الخدمة المصرفية، 

السيولة النقدية( هي االقل تأثيراً في مؤشرات الربحية 

(( ROA, ROE   لمصرف الشرق االوسط العراقي

المصرف لالستثمار، مما يدل على عدم استغالل 

السيولة النقدية لزيادة استثماراتة التي تنعكس بااليجاب 

على ربحية المصرف وكذلك عدم االعتمادة على جودة 

الخدمة المصرفية المقدمة لجذب الزبائن من االفراد 

والشركات والتي من شأنها ان تساهم في زيادة الربحية 

 للمصرف.

 التوصيات

بتفعيل النشاط ضرورة قيام المصارف عينة البحث  .1

المصرفي الخاص بزيادة حجم التسهيالت االئتمانية 

الممنوحة لما لذلك من اثر على زيادة صافي الفوائد 

 وبالتالي زيادة ربحية المصرف

زيادة اهتمام ادارة المصرف بحجم الرافعة المالية الى  .2

اقصى حد ممكن وذلك النه كلما زادت نسة المديونية 

ذلك الى زيادة الفائض النقدي لدى )الرافعة المالية( ادى 

المصرف وبالتلي يتطلب من المصرف القدرة على 

توظيف هذه االموال بمعدالت فائدة اكبر من تلك التي 

 يدفعها للمودعين.

ضرورة االستفادة من الفوائض النقدية المتوفرة لدى  .3

المصرف الستثمارها في مجاالت عدة  تدر بالربحية 

 على المصرف.

ادارة المصارف عينة البحث تعزيز يتوجب على  .4

وتطوير جودة الخدمة المصرفية المقدمة لجذب زبائن 

جدد واالحتفاظ بالزبائن الحاليين من خالل بناء الثقة 

لكونها من دوافع الزبائن للتعامل مع المصرف وبناء 

عالقة بعيدة االمد ومنها تعزيز الصورة الذهنية عند 

ة والسرعة في التعامل الزبائن بالتميز والتنوع والجود

مما يضمن استمرار تعاملهم مع المصرف ومن ثم 

تعزيز موقعة التنافسي وكسب حصة سوقية جديدة ، 

والتي ستنعكس بااليجاب على زيادة مستويات ربحيته 

 المستقبلية.

ايالء نسبة كفاية رأس المال المزيد من االهتمام لما لها  .5

 ة عينة البحثمن اثر كبير في ربحية المصارف التجاري

تعزيز االهتمام بنسبة السيولة النقدية وحجم المصرف  .6

 بالطريقة التي تساهم بزيادة الربحية

 

المراجع والمصادر

 أوالً: المراجع والمصادر باللغة العربية :

 الكتب العربية . أ

، 2016الججاوي، طالل محمد ، والسلطاني، ساكنة ،  .1

 "SWOT  " دار  لتقييم المصارف التجارية  ،

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان.

" دور البنك المركزي في اعادة ،  2009حدة، رايس،  .2

،  ايتراك للطباعة تجديد السيولة في البنوك االسالمية"

 والنشر والتوزيع، القاهرة .

" ادارة العمليات البنكية ،  2019حسن، اياد منصور،  .3

 ،  دار ابن النفيس للنشر والتوزيع ، عمان. لنقدية "وا

" االدارة المالية ،  2008الزبيدي، حمزة محمود،  .4

، الطبعة الثانية، الوراق للنشر والتوزيع،  المتقدمة"

 عمان.

" ادارة المصارف ،  2012الشمري، صادق راشد ،  .5

، الطبعة الجديدة ، دار  الواقع والتطبيقات العملية "

 العلمية للنشر والتوزيع ، عمان.اليازوري 

،  "ادارة البنوك 2012ال شبيب ، درير كامل ، .6

 دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.  المعاصرة"،

 " االئتمان المصرفي "،  2018الصائغ ، نبيل ذنون ،  .7

 الطبعة االولى ، دار الكتب العلمية.

،  2011عبدهللا ، خالد امين ، والطراد، اسماعيل امين،  .8

،  ادارة العمليات المصرفية المحلية والدولية " "

 الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.

 البحوث والمجالت والدوريات والمؤتمرات . ب

امين االمام، صالح الدين ، والخزعلي، رقية  .9

" تحديد النسبة المثلى ،  2017عبدالخضر شنيت، 

 2005للمدة  للسيولة في المصارف التجارية العراقية 

)بحث تطبيقي لعينة من المصارف التجارية  2013 –

، مجلة دراسات محاسبية ومالية،  العراقية الخاصة( "

 . 41،العدد  12المجلد 

"تقييم السيولة لتحسين ،  2020حلو، سناء حسن،  .10

ربحية المصارف بحث تطبيقي في عدد من المصارف 
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االدارية ، ، مجلة االقتصاد والعلوم العراقية الخاصة" 

 .124، العدد  26مجلد 

" ،  2019الطاهر، عمر علي ، وبن عبدهللا ، نزار ،  .11

أثر جودة الخدمة المصرفية على رضا العمالء )  

دراسة ميدانية : المصارف التجارية بمحافظة الدرب 

، المجلة العربية للنشر المملكة العربية السعودية( " 

 14العلمي ، العدد 

د كامل، والبسيوني، هيثم محمد عبد عاشور، ايهاب محم .12

" دراسة وتحليل العالقة بين نظام ،  2021الفتاح، 

واالداء  19 –الرقابة الداخلية في ظل جائحة كوفيد 

المالي للشركات )دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة 

، مجلة البحوث المالية ، بيالبورصة المصرية (" 

 . 2، العدد  22المجلد 

نجالء ابراهيم ، والفارسي، تهاني عويد، عبدالرحمن،  .13

، "اثر السيولة على ربحية البنوك التجارية في  2020
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Ceremony 

I 

           The personal initiatives and creative ideas are the seeds of economic 
development, and they are what make the difference between developed 
countries and those at the bottom of the list.  Inventions, innovations and 
discoveries start small, but with big dreams and deep faith from individuals 
who have dedicated themselves to rebuilding the earth and making a great 
change in the lives of many people for the better. 
But searching for new and better things requires a societal culture based 
on motivation towards achievement and achievement of excellence.  Here, 
the importance of entrepreneurship appears in the development of all 
economic sectors, by providing them with new ideas and products, and this, 
of course, will benefit everyone.  Therefore, entrepreneurship should not be 
viewed from a narrow angle in that it is to address the unemployment 
problem and as a solution to an emergency crisis, but rather as essential 
seeds for the development of societies. 
         Today we put in your hands the first issue of the Journal of 
Entrepreneurship and Business, to reach all those interested in the field 
of entrepreneurship, and to be a platform for displaying creativity, this 
magazine that is from you and to you and that welcomes your fruitful 
participation in purposeful scientific research that reflects your interest 
in the advancement of society and the achievement of economic 
development. 
      Today, we feel that ambition and hopes on the path of leadership raise 
us to farthest horizons, and that our efforts are steps on the right path. 
 
Editor -In -Chief 
Prof. Dr. Nagham Hussein Neama 
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