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 :عن المجلة ةنبذ .1

مجلة علمية دولية محكمة مجلة الريادة للمال واالعمال هي      
 ISSN 2708-8790)حاصلة على الرقم المعياري الدولي )

جامعة النهرين في جمهورية  -تصدرعن كلية اقتصاديات االعمال 
العراق بصورة دورية نصف سنوية حيث يشرف عليها هيئة 
تحرير اكاديمية متخصصة  تضم كادر متقدم من اعضاء الهيئات 

ختلف الجامعات العالمية والخبراء التدريسية العاملين في م
والمستشارين الماليين واالقتصاديين كما انها تفتخر بلعب دور 
مهم في مجال البحث العلمي من خالل المساهمة والترحيب بنشر 

التي  البحوث العلمية االصيلة والرصينة من جميع انحاء العالم
تغطي اخر التطورات في مجاالت المال واالعمال الواسعة 

 –المحاسبة  –الحيوية بضمنها تخصصات ) ادارة االعمال و
العلوم المالية والمصرفية(  اضافة الى  -االقتصاد  –االحصاء 

التخصصات االخرى ذات الصلة بالعلوم االقتصادية. تخضع 
البحوث العلمية في المجلة الى نظام مراجعة وتحكيم يستند الى 

البحوث من قبل قواعد وسياسات داخلية تنظم عملية تقييم 

التخصصات مجموعة متميزة ومهنية من المحكمين في مختلف 

 العلمية من اجل اثراء عملية التقييم العلمي.

 

 رؤية وأهداف المجلة: .2

 رؤية المجلة : 

النهوض بالبحوث العلمية في مجاالت المال تطمح المجلة الى 

ورفع مكانتها االكاديمية وااللتزام والحفاظ بمعايير  واالعمال

البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي من خالل سعيها 

في نشر البحوث االكاديمية االصيلة ذات االفكار المتميزة 

والجودة العالية و دعم الطاقات االبداعية للباحثين وتوظيفها 

حقيق الريادة في مجال التطور االقتصادي للبلد من اجل ت

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 الفكريّة واألوراق البحثية داخل وخارج العراق و

 من خالل العمل على تحقيق  االتي: ط الجامعية في األوسا

  نشر االفكار العلمية وتقديم نظرة عامة عن التطورات

البحثية المتعلقة بمجاالت االعمال التجارية والجوانب 

االخرى ذات الصلة المباشرة من خالل السعي الى 

استقطاب اكبر عدد من الباحثين داخل وخارج العراق و 

تدريس على نشر البحوث العلمية تشجيع اعضاء هيئة ال

األصيلة التي تلتزم بمعايير البحث العلمي المتفق عليها 

عالميا من اجل المساهمة في تنمية المعرفة العلمية 

في األوساط االكاديمية ببحوث ذات  إثراء البيئة الفكريّةو

كفاءة علميّة عاليَة، تُسهم في تلبيَة االحتياجات النظريّة 

 جتمع.والواقعيّة للم

  تشكيل فريق متخصص من هيئة التحرير يضم مختلف

االختصاصات العلمية في العلوم االقتصادية واالدارية 

والمالية ومن مختلف الجامعات المحلية والعالمية من 

اجل رفع مستوى جودة عملية نشر البحوث العلمية في 

 المجلة.

  استقطاب االعضاء المتميزين في هيئة التحكيم

من ارائهم وتوصياتهم في مجاالت البحث واالستفادة 

 العلمي المختلفة.

  تزويد المجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم بمنصة

للتبادل االكاديمي ونشر االبحاث المبتكرة في جميع 

لجعل مجاالت المال واالعمال تكون بمثابة مرجع علمي 

تشجيع من اجل األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة 

الباحثين واساتذة الجامعات لعرض نتاجاتهم العلمية 

وتبادل األفكار والنظريات الحديثة حول  ومناقشة

 المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

  اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في

دعم عملية التنمية االقتصادية للبلد من خالل المعلومات 

البحوث المنشورة واالستفادة من والنتائج التي تقدمها 

التوصيات العلمية التي يقدموها في تنشيط القطاع 

 االقتصادي وتعزيز السياسات المالية للبلد.

 

 سياسات واجراءات النشر: .3
       

تم صياغة سياسات المجلة بعناية كبيرة لضمان نشر         

 البحوث االصيلة والمبتكرة التي تتوافر فيها معايير وشروط

بأعلى معايير أخالقيات النشر  البحث العلمي والتمسك

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 عملية 

النشربضمنهم المؤلفين , المراجعين والمحررين لالتفاق 

ى معايير السلوك األخالقي المتوقع. تختص المجلة بنشر عل

ذات الصلة بالعلوم االقتصادية المختلفة واي البحوث 

دراسات واسهامات اخرى تقع ضمن اهداف واهتمامات 

المجلة , كما يتطلب من الباحثين تقديم بحوثهم باللغة الرسمية 

العربية اواللغة واالنكليزية حصراً مع مراعاة استخدام 

وان االمالء والقواعد اللغوية الصحيحة في صياغة الجمل , 

ال تفي بمستوى مكتوبة باللغة االنكليزية و اي ورقة بحثية 

إجادة اللغة اإلنجليزية بما يتفق مع المجالت التي تصدر 

. تشترط المجلة باللغة اإلنجليزية سوف تكون مرفوضة

ن خالله يؤكد م تعهد خطيايضاً من الباحث ان يقوم بكتابة 

ان اليكون البحث المقدم للنشر قد نشر او قدم للنشر في مجلة 

اخرى بصورة ورقية او الكترونية او قدم الى احد 

المؤتمرات او الندوات العلمية او الى اي جهة اخرى سواء 

كانت داخل وخارج العراق . كما تتعهد المجلة من خالل 

لجودة سياسات النشر الخاصة بها في تحقيق النزاهة وا

في تحقيق مستوى عاٍل والشفافية في عملية التحرير وتلتزم 

جميع البحوث التي سوف تنشر تكون  من االنفتاح اذ ان

على موقع  (Open – Access)متاحة لجميع الباحثين 

المجلة االلكتروني ويمكن الوصول اليها بشكل مباشرعبر 

 يع.رابط البحث االلكتروني من اجل التنزيل والنسخ والتوز
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 ارشادات النشر:  .4

ضمن هذه الفقرة مجموعة من االرشادات والتعليمات تت 

للمؤلف او الباحث من اجل تسهيل عملية ارسال البحوث 

 العلمية الى المجلة بالشكل المطلوب والصحيح. 

  : 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 للبحث   -معلومات الباحث  -العربية واالنكليزية 

 المقدمة. –الكلمات الرئيسية )المفتاحية(  –

يجب ان تتضمن الصفحة االولى معلومات عن الباحث  .أ

 بالشكل االتي : تنظم اسفل عنوان البحث مباشرة 

 ( وهذااسم الباحث الكامل باللغة العربية واالنكليزية 

 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 

  ن.للباحث وجميع الباحثين المشاركيالبريد االلكتروني 

 
  المستخلص: .ب

  يجب وضع كل من الملخصات العربية واالنكليزية

المخطوطة المقدمة بعد اسم الباحث في بداية 

 مباشرة.

  كلمة واليزيد  150يجب ان اليقل المستخلص عن

 كلمة.  350 عن 

  بالنسبة للبحوث باللغة العربية يجب ان يكتب

مستخلص باللغة العربية واالنكليزية , اما البحوث 

باللغة االنكليزية فال توجد ضرورة لكتابة 

لعربي النه مستخلص بالعربي وعنوان البحث با

 سينشر باللغة االنكليزية بالكامل.

  يفضل ان يقدم المستخلص بصورة دقيقة وواضحة

تتضمن اشكالية البحث الرئيسية والطرق الرئيسية 

المستخدمة في البحث واهم النتائج التي تم التوصل 

 اليها.

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

 كلمات. 5بعد المستخلص مباشرة وان التقل عن 

 
يجب أن تتضمن المقدمة بيانًا واضًحا للمشكلة   المقدمة: .ث

، واألدبيات ذات الصلة بالموضوع والنهج أو الحل 

 المقترح. كما يجب أن تكون بلغة مفهومة وواضحة.

 

يكون  Microsoft Word بصيغة كتابة البحث يجب .ج

 25 عن البحث صفحات تزيد ال أنوA4مقاس الصفحة 

اما نوع الخط يجب  12الخط  حجم مطبوعة صفحة ،

 مع مسافة Roman Times Newاستخدام نوع 

)spaced 0.1–single ( وتكون الهوامش  بين االسطر

سم من أعلى وأسفل  3سم عن يمين ويسار الصفحة، و 2

 . الصفحة

 
New  Timesتكتب بخط من نوع    العناوين الرئيسية .ح

Roman  14بحجم خط Bold  العناوين الفرعيةاما 

بحجم  Times New Romanتكتب بخط من نوع   

 .Bold 12خط 

 
بما فيها تحديد  منهجية البحثيتطلب من الباحث وصف  .خ

مشكلة البحث الرئيسية واهمية واهداف الدراسة وتحديد 

جات مواصفات فرضية البحث الرئيسية واالستنتا

 المتعلقة بالبحث.والتوصيات 

 
يجب ان يبدا النص الرئيسي  النص الرئيسي للبحث: .د

للبحث بصفحة جديدة مستقلة عن صفحة العنوان 

الرئيسي. وطالما يتم تقييم البحوث من قبل محكميين 

خارجين والغراض السرية يفضل عدم ذكر اسم الباحث 

في متن البحث الرئيسي وانما في صفحة العنوان 

 اشرنا مسبقا. الرئيسي فقط كما

 
 بما فيهاالمدرجة في البحث  بالنسبة لالشكال والجداول .ذ

الصور والرسومات يجب أن تكون واضحة, مرقمة 

بشكل متسلسل, معنونة ومشار اليها بشكل مختصر. 

جدول ذكر ارقام الجدول مثل يتطلب في متن البحث 

يوضع عنوان الجدول في وعناوين تلك الجداول اذ ( 1)

 مباشرة ويوضع في أقصى اليمين كذلكأعلى الجدول 

يجب كتابة مصدر الجدول والتعليقات او المالحظات 

اما بالنسبة الى المصاحبة للجدول )إن وجدت( أسفله, 

( اذ 1االشكال  يجب ايضا ذكر رقم الشكل  مثل شكل )

يوضع عنوان الشكل في اسفل الشكل مباشرة ويوضع 

الشكل اما كتابة مصدر  يجب في متوسط الشكل كذلك

وجود تعليق مصاحب على الشكل أو الصورة  في حال

  يجب دمجه مع الشكل.

  
بالنسبة الى المصادر التي تكون في متن  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 2019محمد واخرون, )

المصادر في هامش الصفحة.  كذلك يجب ان تذكر 

المراجع او المصادر التي تم االقتباس منها في النص 

الرئيسي للبحث بشكل كامل في نهاية البحث بشكل 

اسلوب كتابة منفصل وتنظم بشكل ابجدي باستخدام 



 

V 

وكما مبين ادناه بالنسبة للكتب  APAالمصادرالعالمي 

 :العلمية

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

 مكان ودار النشر , عدد الصفحات. الكتاب المؤلف , الطبعة,

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

  230الطبعة الثالثة ,  بغداد , دار المتنبي للنشر والتوزيع , 

 صفحة.

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر الخاصة بالمجالت والدوريات 

 والبحوث العلمية .

 

يحق لهئية التحرير اجراء بعض التعديالت الشكلية على  .ز

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  المؤلفاتاس واثبات أصالة برامج الكشف عن االقتب

 Plagiarism والتي أطلق عليها باللغة اإلنجليزية 

  software  والتي اتجهت العديد من الجامعات العالمية

 والمؤسسات البحثية إلى تبني تلك البرامج بصورة واسعة. 

للتحقق من االصالة العلمية تخضع جميع البحوث لذلك 

 رنامج فحص االستالل االلكترونيالمرسلة الى المجلة الى ب

((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 الفكرية وفقا لسياسات المجلة ومن اجل        

, ضرورة ان يلتزم الباحث لباحثين ) التاليف والطبع والنشر(ل

بالضوابط االكاديمية واالخالقية المتعارف عليها في 

النشرالعلمي وان يتحمل المسؤولية الكاملة من خالل كتابة 

بان  يتعهد فيه )نموذج تعهد يرسل الى الباحث (تعهد خطي 

يكون بحثة المرسل اصيالً وان اليكون منتحل من بحث 

علمي , رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه او قد تم نشره 

بصورة جزئية او كلية في مجلة اخرى سواء بصورة ورقية 

او الكترونية , مؤتمر علمي , ندوة علمية او اي جهة اخرى 

 غير المجلة .

 

 ةكيفية ارسال البحوث العلمي .5

البحوث بصورة الكترونية عبر البريد االلكتروني ترسل 

 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 

اجتياز  ترسل البحوث المقدمة للنشر بعدالباحثين. وفقاً لذلك 

من  استالم نموذج التعهدو مرحلة الفحص االلكتروني

الى مراجعين الباحث الذي تم االشارة اليه في ارشادات النشر

ً للخطوات  مختصين لتحكيمها حسب االصول العلمية وفقا

 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 المتعلق تلتزم المجلة باالفصاح ال

بالبحث وفقا لتوصيات المحكمين الحد الخيارات التالية 

قبول البحث   -قبول البحث للنشر بدون تعديالت :  ) 

قبول البحث للنشر  –للنشر بعد اجراء تعديالت محددة 

بعد اجراء تعديالت جوهرية تتطلب ارسال البحث 

من أن التعديالت  للمرة الثانية لنفس المحكمين للتأكد

رفض البحث واالعتذار عن  –المطلوبة تم انجازها 

(. وذلك في غصون فترة التتجاوز الشهر من  النشر

 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.
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VI 

 : 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

فحص االستالل االلكتروني العراق بضمنها اجور 

 للبحث الذي تقوم به المجلة.

 200  دوالر بالنسبة للباحثين من خارج العراق بضمنها

اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث الذي تقوم به 

كذلك تقوم المجلة بارسال نسخة مطبوعة   المجلة.

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمجانية 

 

 :ةاألتصال بالمجل .8

كان لديك أي استفسارات حول مجلة الريادة للمال إذا 

واالعمال، توجه جميع المراسالت باستخدام العناوين 
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 انعكاس اليقظة االستراتيجية على التسويق االبتكاريقياس أثر 
مساهمة ) بحث استطالع آراء عينة من العاملين لدى الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

 مختلطة(
 

 Measuring the impact of strategic vigilance reflection on innovative 
marketing 

 Research edited by a sample of employees of the Iraqi Company for the 
Manufacture and Marketing of Dates  

(Mixed Contribution)  
 

 

 المستخلص:

نظماتُ ُتَهتمُ  ُاالرتقاءُباالستراتيجيةُوعملياتُتخطيطُاالستراتيجيةُتطويرُالعملياتُالتسويقية,ُُماُك لُ ُبإعتمادُ ُالم  ن  يَضم 

ُ عاص  نظماتُالم  نُإمكاناتهاُالتناف سيةُوق دراتهاُالتسويقية,ُل ذل َكُفإنُالم  نُالخوضُبآفاقُجديدةُت زيدُم  نظمةُم  رةُكونَهاُت مكنُالم 

تميزةُ نُتحتاجُإلىُقياداتُإداريةُم  ُُب شكلُأفضلُتحقيقُالتكيُّفتتمكنُم  نظمةُعلىُتحقيق  دُالم  َمَعُالتغ يراتُالبيئية,ُكون هاُي ساع 

دة.  مزاياُتناف سيةُع 

ْنُ)ُاليقظةُاالستراتيجية,ُُالبحثُ ُيدرسُ  ُم  ه ماُالبعضُل ي كون اُاإلطارُالف كريُللبحثُوه ماُك ل  لينَُمَعُبَعض  تَفاع  تَغيرينُم  م 
حيثُ  نُاالستعانةُالتسويقُاالبتكاريُ(ُ, ُم  ث  إذُتمكّنُالباح  شكلةُ, للم  الشاملةُ  بَرُجانبيه ُالنظريُوالعمليُالتغطيةُ  ُع  ُت ضمَنُالبحث 

تاحة رُالعلميةُالم  نُمعلوماتُنظريةُفيُالمصاد  توفرُم  هة,ُوالتأك دُب ماُم  نُج  نُخاللُُم  نُإمكانيةُقَبولُفرضياتُالبحثُم  م 

القاتُ نُجهٍةُأخرى,التحليلُوالتفسيرُل تشخيصُع  ُم  تغيراته  ُأسلوبُالعينةُالعمديةُُاالرتباطُوالتأثيرُب يَنُم  ث  إذُأستخدمُالباح 

ُالغرض,ُوذلكُباألعتمادُعلىُأساليبُإحصائيةُ ُإعتمادُاستمارةُاستبيانُأع دتُل هذا بَر ُالمطلوبةُع  للحصولُعلىُالبيانات 

شكلة.( SPSS V.18 )ل تحليلُت لكُالبياناتُوالتيُيوفرهاُالبرنامجُاإلحصائيُ  ,ُوذل كُوفَقُالمنهجُاالستطالعيُل تحليلُالم 

القاتُارتباطُب مقدارُ تغيراتُالبحثُ)ُاليقظةُُ( 93.51 )وعالقاتُتأثيرُبمقدارُُ( 0.188 )أستنتجُالباحثُوجودُع  بينُم 

ستهدفةُالبال غُعددهاُ شاهدة,ُحُ( 30 )االستراتيجية,ُالتسويقُاالبتكاريُ(,ُللعينةُالم  نُاالستنتاجاتُكاَنُم  ُتأشيرَُعددُم  ُتَمَّ يث 

ها تاحةُُُُُأهم  ُم  عتمدةُعليها,ُأوُإنهاُغير  ستهدفةُقاعدةُبياناتُت عانيُض عفُاألساليبُالتكنولوجيةُالم  )ُأمتالكُالشركةُالم 

تطورةٍُجداًُأوُإنه ُم  ُالعاملينُفيُالشركة,ُهذاُباإلضافةُامتالكهاُتقنياٍتُتكنولوجيةَُغير  نتجاٍتُجديدةُل جميع  ُم  اُالُت عتمدُْل تقديم 

هاُ) نُأهم  دةُكاَنُم  أساليٌبُتقنيةٌُحديثةٌُي مكنُل جميعُُ(,ُفضالًَُعنُتقديمُتوصياتُع  ضرورةُإيجادُقاعدةُبياناتُالكترونيةُتعتمدُ 

ُإليهاُواالطالع ُعلىُمعلومات ها لينُالوصول  هاُ(.ُالعام  ُوُتقييم 

 

 ستراتيجية,ُالتسويقُاالبتكاري.اليقظةُاالُالكلمات الُمفتاحية:

ُ

Abstract: 
The organizations are interested in adopting everything that includes the upgrading of 

strategy and strategy planning processes to develop marketing processes, as it enables the 

organization to delve into new horizons that increase its competing potential and its marketing 

capabilities, so the established systems need to Distinguished management leaders are able to 

better adapt to environmental change, as they help the organization achieve many mutually 

friendly advantages. 

The research studies two different actors with each other to be the creative framework for 

research, both of which are (strategic vigilance, innovative marketing), where research ensures 

its theoretical and practical aspects are comprehensive coverage of the problem, as the search 

enables the use of the best possible Available from theoretical information in scientific sources 

available from a very well-known, and to make sure that research hypotheses can be accepted 
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through analysis and interpretation of the diagnosis of correlation and influence between its 

variables from another side, as the faith uses the method of intentional sample to obtain data 

The required questionnaire prepared for this purpose, based on statistical methods for the 

analysis of those data provided by the statistical program (SPSS V.18), according to the 

exploratory approach to the analysis of the problem. 

The researcher concluded that there are correlations to the amount of ( 0.188 ) and impact 

relationships of ( 93.51 ) between research variables ( strategic vigilance, innovative marketing 

), for the target sample of the number ( 30 ) seen, where a number of conclusions were marked 

the most important  ownership of  the company  ( The target is a database that suffers from the 

tin of reliable technological methods, or is not available to all employees of the company, in 

addition to having technology that is not very advanced or is not approved to provide new 

products ), as well as to make recommendations for a return from The most important ones ( 

the need to find an electronic database using modern technical methods that all workers can 

access, access and evaluate their information). 

 

Keywords: Strategic vigilance, innovative marketing. 

 

 

 البحث األول: منهجيةُ  المبحثُ 
 البحث أوالً: ُمشكلةُ  

ُاستراتيجيةُ ُتقنية ُأساليب ُعلى ُاالعتماد يؤدي

ُالتفوقُ ُتحقيق ُإلى ُاألعمال ُإنجاز ُفي ُحديثة وتسويقية

نظماتُ ُم  ُفأنَّ ُل ذل َك ناعة, ُالص  ُقطاع  مَن ُض  التنافسي

ُتعديالتُاستراتيجيةُمستمرةُ ُإلىُإعتماد األعمالُذَهبَْت

نُتتضمنُتط بيقاتُتسويقيةُحديثةُلتنفيذُأعمالهاُوالتيُم 

بيَنهاُاليقظةُاالستراتيجيةُوالتسويقُاالبتكاري,ُوهذاُهوُ

ُ ُالباحثُإلى برُُبحثالسببُالذيُدفع تغيراتُع  ُالم  تلك

ُكلةُالبحثُبالتساؤالتُاآلتية:شُ تحديدُمُ 

ُاليقظة ُ .1 ُعمليات ُالمبحوثة ُالشركة  ُتعتمد  هْل

ُ والتسويق   االبتكاريُ؟االستراتيجيةُ 

ستهدفةُمنُتوظيفُأبعادُهْلُتتمكنُا .2 لشركةُالم 

ُالتناف سيةُ ُقوتها ُلتعزيز ُاالستراتيجية اليقظة

 وتحقيقُأهداف هاُاالستراتيجيةُ؟

ستهدفةُمنُتوظيفُأبعادُ .3 هْلُتتمكنُالشركةُالم 

ُالتناف سيةُ ُقوتها ُلتعزيز ُاالبتكاري التسويق

 وتحقيقُأهداف هاُاالستراتيجيةُ؟

تغيراتُالبحثُفيُواقعُجدُوُ يلُهُْ .4 دوٌرُحقيقيُلم 

ُ؟ُالمبحوثةعملُالشركةُ

 ثانياً: أهمية البحث

ُمُ  ُالبحث ُأهمية نُُنتأتي ُم  ُكون ها تغيراته ُم  أهمية

عاصرة همةُجداًُُوُالمواضيعُالم  اللُالن قاطُُالم  نُخ  وذل كُم 

ُاآلتية:

ُوالتخطيطُ .1 ُباالستراتيجية ارتباطه ما

 .الحديثةُاالستراتيجيُوالعملياتُالتسويقية

ُلوقفُ .2 ُإنذار ُصافرة ُت مثل ُالبحث تغيرات ُم  إن

ُفيُ ُتقييمها ُوإعادة عتمدة ُالم  ُاالستراتيجية تنفيذ

تغيراتُالبيئيةُ ستوياتُضوءُالم  وتحقيقُاعلىُم 

 التكي فُمعها.

نُاالستراتيجياتُواألساليبُالتسويقية عتمدةُُالتحولُم  الم 

بتكرةُإلىُاستراتيجياتُأ خرىُجديدةُوأساليبُتسويقيةُمُ 

تغيراتُالبيئية. ُتكونُأثرُتكيُّفاًَُمَعُالم 

 
 ثالثاً: أهداف البحث

ُتتمثلُأهدافُالبحثُبالنقاطُاآلتية:

ُاالستراتيجيةُ .1 ُاليقظة ُعمليات ُتبني ُأهمية تحديد

 والتسويقُاالبتكاريُفيُالشركةُعينةُالبحث.

ُوأبعادُ .2 ُاالستراتيجية ُاليقظة ُأبعاد ُعلى التركيز

ُاستراتيجيةُالتسويقُاالبتكاريُل م نُمزايا ُم  ُله ما ا

ُمهمةُومتعددة.

 رابعاً: فرضيات البحث

ُأعتمدُالباحثُفيُبحثه ُعلىُالفرضياتُاآلتية:

ُداللةُ .1 ُذو ُموجب ُمعنوي ُارتباط ُعالقة وجود

ُوالتسويقُ ُاالستراتيجية ُاليقظة ُبين إحصائية

 االبتكاري.

ُبينُ .2 وجودُعالقةُتأثيرُموجبُذوُداللةُإحصائية

ُجيةُوالتسويقُاالبتكاري.اليقظةُاالستراتي

 خامساً: منهج البحث

نُالمنهجُالوصفيُاالستقرائيُ منهاجاًُأتخذُالباحثُم 

نُ ُالبياناتُم  دتُل غرضُجمع ُأ ع  ُاستبانة ُبإعتماد لبحثه,

ميدانُالبحثُ)ُالشركةُالعراقيةُلتصنيعُوتسويقُالتمور/ُ

ُتوزيعُ)ُ (ُاستمارةُاستبيان35ُُُمساهمةُمختلطةُ(,ُأذُتمَّ

نُالعاملينُلدىُالشركةُعلىُ عينةُعشوائيةُعمديةُل عددُم 

ُ ُاسترجاعُ) ُوتمَّ ُآنفاً, ُأي30ُُالمذكورة ُمنها, ُاستمارة )

ُ%ُ(.85بنسبةُاسترجاعُ)ُ

 سادساً: المخطط الفرضي للبحث
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 المخطط الفرضي المقترح للبحث :(1شكل )

 المصدر: ِمن إعداد الباحث

 

 المبحث الثاني: الجانب النظري 

 اليقظة االستراتيجية أوالً:
 مفهوم اليقظة االستراتيجية -1

الُتتضمنُنشاطاًُ ي شارُإلىُاليقظةُاالستراتيجيةُكونهُا

ُ(ُ ُ ُ نظمة ُالم  ُحوَل ُيدور  ُل ما ُاألولية م تخصصُبالرقابة

لهاُ)ُبيئتهاُالداخليةُ(ُ بيئتهاُالخارجيةُ(ُأوُماُيحد ثُداخ 

استكشافيُ فهيُتتعدىُذل َكُإلىُكونُعمل هُا رُفحسبُ, ستم  م 

ُحاَلُ نُأحداثُجديدة ُيحد ثُم  ُما َُعنُك ل  يسعىُللكشف 

دوث ُ ُها.ح 

ُفيُهذاُ هتميَن ثينُالم  ُل لباح  جهاتُالنظر  ُو  ُتتفاوت  إذ

المجالُحولُمفهومُاليقظةُاالستراتيجية,ُفقدُْتمتُاإلشارةُ

نُ ستمرةُيؤديهاُعددُم  إليهاُكونهاُعمليةُجماعيةُتعاونيةُم 

ُت ُتطوعي, ُب شكل ُوالعق بُاألشخاص تابعة ُبالم  تمثل

ُ ُله م, ُالمعلومات ن ُم  تاح ُالم  ُعلى ُذل ك ُفي  )معتمدين

IAAT,2005:3 )ُُفيُحينُي نظرُإليهاُعلىُإنهاُعملية

نُ ُيضم  ُتوقفُب ما ُودون ستمر ُم  ُللمعلوماتُب شكل إدارة

ُوتطويريةُ ُتنموية ُأهداف ُتحقيق ُب غية ُالقرارات م دع 

نظمةُوضمانُاستمرارُعملها,ُ ُُ( Rabhi,2008:7 )للم 

ستمرُتتبناه ُ إالُإنُه ناكَُمنُيرىُإنهاُت مث لُُعملُجماعيُم 

ُالمعلوماتُ ُل جمع  ُتطوَعه م بَر نُاألشخاصُع  ُم  مجموعة

ُالخارجيةُ تغيراتُالبيئة ُم  ُل تحقيقُالتكيُّفَُمَع واستعمالها

ُإستغاللُالف رصُالتيُت تيحهاُ وإستباقُأحداث هاُب ماُيضمن 

ُ ُل مواجهة رُواالستعداد ُومخاط  ُتهديدات ن ُم  ُت خفيه ما

حتملة,ُ وكذل َكُُ( Janissek & Humbert,2003:1 )م 

ُل بيئةُ ُاالستباقية تابعة ُوالم  ُالرقابة ُعمليات ُكون ها فت ع ر 

ُالبحثُ ُإدادة ُتوفره  ُعلىُما ُباألعتماد ُالخارجية نظمة الم 

نُ ُم  ُوالتنظيمية ُالتسويقية ُواالستخبارات والتطوير

ستقبلية.ُ ُُ(Laurent,2007:2)معلوماتُم 

ُاالستراتيجية ُاليقظة فت ُأساليبُوُُووص  دة ُع  بأنها

نسقةُت نظمُعمليةُجمعُوتحليلُوتوزيعُوُإعتمادُ أدواتُم 

ُل لحفاظ فيدة ُم  همة ُم  على ديمومة الُمنظمة  معلومات

إضافة  ( Djennas & Benhabib,2006:48 )وتطوُرها, 

 يرون أن إلى وجود بعُض الُمهتمين في هذا المجال اللذين  

اليقظة االستراتيجية تُمثل جميع العمليات الُمتعلقة بجمع و 
ُمعالجة وتخزين المعلومات واإلشعارات الُمهمة والقليلة 

 Lesca)األهمية الُمتعِلقة بالبيئة التنظيمية للُمنظمة. 
etal,2010:3  )  

استتتتتتتناداًُإلىُماُتقدمُفأنُالباحثُيرىُإمكانيةُإيجادُ

ُاال ُلليقظتتتة ُالعمليتتتاتُمفهوم ل ُت مثتتت  ُكونهتتتا ستتتتتتتراتيجيتتتة

نُاستتتغاللُ نظمةُم  مارستتاتُواألنشتتطةُالتيُت مكنُالم  والم 

يةُ تاحةُواالستتتتتتتعدادُل مواجهةُالتهديداتُالبيئ الف رصُالم 

تتتابعتتةُوالبحتتثُوالتحليتتلُللمعلومتتاتُ بتتاالعتمتتادُعلىُالم 

نُتحقيقُاألهدافُ ونشتتتتتترهاُب ماُيتماشتتتتتتىُمَعُماُيضتتتتتتم 

نظمة,ُُوباختصارُفأنهاُاالستراتيجيةُوالتفوقُ التناف سيُللم 

ت عدُنظاماًُإلدارةُالمعلوماتُاالستتتتتتتراتيجيةُالمفتوحُعلىُ

هاُ تغيرات ستتتتتتتمرُمَعُم  مانُالتكيُّفُالم  نُاجلُضتتتتتت البيئةُم 

ُوتقديرُماُي مكنُأنُيحدثُمستقبالً.

 اليقظة االستراتيجية ميزاتمُ  -2
نُالمزاياُذاتُُاليقظةُاالستتتتتتتراتيجيةتمتازُ ب عددُم 

نُأهمُت لكُالمزاياُالعُ  القةُبالمفاهيمُالتيُاختصتتتتتتتُب ها,ُوم 

  ُ(ُ Lesca etal,2010:2) هي:

 استراتيجية -أ

نُأتختتاذُالقراراتُُاليقظتتةُاالستتتتتتتراتيجيتتةت مكنُ م 

نظمةُ االستراتيجيةُحسبُطبيعةُالمواقفُالتيُتواجههاُالم 

لةُالمعلوماتُالمتاحةُأوُعدمُ غمُق هاُالخارجيةُر  فيُبيئت

ُاليقظةُاالستراتيجيةلُكامل,ُوه ناُي صارُإلىُتوافرهاُبشك

فتتتاظُعلىُالمركزُ ُالح  ُاعتمتتتادهتتتا نُخالل ُم  التيُي مكن

نظمة. ُالتناف سيُوضمانُديمومتهُللم 

 ( Dawood & Abbas,2018:4 )طوعية  -ب

يةُتطوعيةُُاليقظةُاالستتتتتتتراتيجيةتمتازُ هاُعمل كون 

ُ نظمتتةُبمحض  منهتتاُاألفرادُالعتتاملينُلتتدىُالم  طُضتتتتتت  ينخر 

فيتتتدةُإر عمقُعنُالمعلومتتتاتُالم  ُالبحتتتثُالم  بر ُع  م ه  ادت 

ُإيجتتابيتتاًُ كُتكونُعمالً ذلتت  ُفهيُبتت  والتحقيقُب متتدىُدقت هتتا,

تتتابعتتاتُاليوميتتةُالبستتتتتتيطتتةُ ب متتديتتاتُبعيتتدةُيعتمتتدُعلىُالم 

ستمرةُالدقيقةُلتحقيقُأهدافُإبداعية. ُوالم 

 جماعية ) تعاونية ( -ت

نُاألفرادُبإ كُإلىُتعاونُمجموعةُم  نجازُي شتتتتتتيرُذل 

عملياتُجمعُالمعلوماتُواستتتتتتتشتتتتتتعارُالتقل باتُالخارجيةُ

نُ فصلُل تكوينُأساليبُعملُت مكنُم  ب غيةُدراستهاُب شكٍلُم 

ُتحقيقُالتكيُّفُمعهاُبإيجابيةُعالية.

 التكيُّف البيئي -ث

بَرُالمفتتاهيمُ الُي مكنُالنظرُإلىُالبيئتتةُالختتارجيتتةُع 

العواملُواإلحصتتتتتتائياتُواالكتفاءُب ذل كُدونُفهمُوتحليلُ

نُخاللُ ُذل كُم  نظمة,ُويتم  ستتتتتقبلُالم  المؤثرةُعلىُعملُوم 

ُ.اليقظةُاالستراتيجيةإعتمادُ

 إبداعية -ج

نُُاليقظةُاالستتتتتتتراتيجيةتعتمدُ ُجمعه ُم  علىُماُيتمُّ

معلوماتُوإستتتتتشتتتتعاراتُخاصتتتتةُبالبيئةُالخارجيةُب هدفُ

ُوتكوينُإجراءاتُاحترازيتتةُ تكوينُتفستتتتتتيرُمنطقيُلهتتا

ي هد يةُل مواجهةُالت لداخل خارجيةُأوُتوظيفُالق وىُا داتُال

الستتتتتتتثمتتارُالفرصُالختتارجيتتة,ُوهتتذاُيتمُب طرقُإبتتداعيتةُ

تنستتتتجمُمَعُماُتخفيهُالبيئةُالخارجية,ُإضتتتتافةُإلىُأمكانيةُ

ُإعتمادُرؤىُإبداعيةُتكونُاكثرُاستجابةُللتغيراتُالبيئية.
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 توقعية -ح

نُاللجوءُإلىُاليقظةُاالستتتتتراتيجيةُإذاُم م  دُاُأ ريالب دَُّ

ُعلىُالمعلومتتتاتُ ُتعتمتتتد ُكون هتتتا ُتوق عتتتاتُجيتتتدة, إعتمتتتاد

ختلفُالجوان بُألنهاُت مثلُن تاج نُم  ُواالستتتتتتتشتتتتتتعاراتُوم 

دُتوق عتاتُأقربُللواق عُالحتاليُأ متاُيولت  وُعمتلُجمتاعي,ُم 

ه يةُللتوج  دا ب  مادهُكنقطةُ يةُاعت ستتتتتتتقبلي,ُمعُإمكان اتُالم 

ستقبليةُفيُضوءُالتغيراتُالبيئية. ُالم 

 ظة االستراتيجيةاليق أنواع -3
ُاليقظتتتةُ ُأنواع ُالبتتتاحثينُحول ُاختالفُبين ي جتتتد

ماًُاالستتتراتيجيةُأالُإنُاكثرُتلكُاألنواعُشتتيوعاًُواستتتخدا

  ُ(Gadoum & Meziani, 2015:22)ُهي:ُ

  اليقظة التكنولوجية -أ

نُأهمُأنواعُاليت عدُاليقظةُالتكنولوجيةُ دةُم  قظةُواح 

ُالعتت ُل متتاُيشتتتتتتهتتده  نُتطوراتُاالستتتتتتتراتيجيتتة,ُنتيجتتةً المُم 

عةُب شتتتكٍلُكبيرُجداً,ُإضتتتافةُإلىُكون تستتتار  هاُتكنولوجيةُم 

ططُاالستتتتتتتراتيجية,ُ نُتحقيقُأفضتتتتتتلُالخ  نظمةُم  ت مكنُالم 

نُاإلشارةُإلىُوجودُأتجاهينُأساسيينُلت حقيقُوه ناُالب دُم 

ُ (Dawood & Abbas,2018:5) :اليقظةُالتكنولوجية

 االتجاهات الُمباشر 

ُيعت لُوهتتذاُاالتجتتاه دُعلىُطرقُوُأدواتُالتعتتامتت  متت 

ُ عقدةُبعض  تستتلستتلةُوم  المنظميةُوفقُستتياقاتُرستتميةُم 

خص,ُالتصتتتتاريا,ُالدعوات,ُالمواعيد,ُ ثلُالر  الشتتتتيءُم 

 وغيرُذلك.

 االتجاهات غير الُمباشر 

عتمدةُفيُ ياقاتُالم  جُهذهُاالتجاهاتُعنُالستتتتتت تخر 

باشتتتتترة,ُكونهاُتتمُعنُطريقُالتخطيطُأوُ االتجاهاتُالم 

ناءُُعدم التخطيطُُلمواعيدُغيرُرستتتتتتمية,ُُالتعارفُأث

الستتتتتتفراتُالعملية,ُالترفيهية,ُُالمطاعم,ُالمقاهي,ُوغيرُ

نُوسائلُالتواصلُاالجتماعيُاإللكترونيةُأوُغيرُ ذل كُم 

ُاإللكترونية.

 اليقظة التنافُسية -ب

دُهذهُاليقظةُب شتتتكلُأستتتاستتتيُعلىُتحليلُبورترُ تعتم 

نافس نُخاللُهذاُللصناعةُوالقوةُالدافعةُللم  ُيتمُم  ة,ُحيث 

منُ د دُض  نافسينُالحليينُوالج  التحليلُاستيعابُسلوكُالم 

نُالمنتجاتُ ناعة,ُإضتتتتافةُإلىُتهديداتُك ٌلُم  قطاعُالصتتتت 

الجديدةُوالمكملةُوالبديلةُوكذل كُالقوةُالتفاوضيةُللزبائ نُ

تزايدةُمنُجانب,ُ عقدةُجداًُوتفضيالت همُالم  وسلوكيات همُالم 

لكيةُمنُجانبُوُالقوةُال تفاوضيةُللموردينُوأصحابُالم 

لُعديدةُأ خرى,ُوهذاُماُيتضاُفيُ آخر,ُفضالًُعنُعوام 

 ُ::الشكلُاالتي

 
 القوى الدافعة للمنافسة الصناعي: ( 2شكل )

Source : Wheeln L.Thomas & Hunger J.David ( 2010 ), Strategic Management and 

Business Bolicy, 19ed , Pearson,USA. 

 يقظة األعمال -ت

ُاألعمتتتال ُيقظتتتة ُيتعلقُبتتتالعمليتتتاتُ تهتم لُمتتتا ب كتتت 

عتمدة,ُفهيُتهتمُ والنشاطاتُالتجاريةُوطرائقُالتسويقُالم 

وردين,ُ جهزينُوالم  لُللخلفَُمعُالم  باستتتتتتتراتيجياتُالتكام 

لُل مام نُُواستتتتتتتراتيجياتُالتكام  َمعُالزبائ ن,ُوه ناُالب دَُّم 

دُب شتتكلُأستتاستتيُعلىُألعمالُاإلشتتارةُإلىُأنُيقظةُا تعتم 

ماًُ يةُك عال قةُ قُود تهُب ع م  تغيرا يلُم  بحوثُالستتتتتتوقُوتحل

ُونوعاً.ُ
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 اليقظة البيئية -ث

التقل بتتاتُوالتطوراتُالت ُبتت  يُتتعلقُاليقظتتةُالبيئيتتة

نُتغي راتُستتتتتياستتتتتية نظمةُم  ,ُتشتتتتتهد هاُالبيئةُالخارجيةُللم 

هاُكوناجتماعية,ُقانونية,ُاقتصتتتادية,ُثقافيةُوبشتتتكٍلُدقيق,ُ

نظمة,ُ ستقبلُالم  يهاُالذيُحتمُعلُاألمرذاتُأثرُكبيرُعلىُم 

نُتحقيقُ ُالختتارجيتتةُلتتمكنُم  أنُتكونُيقظتتةُإزاءُبيئتهتتا

نُتحقيقُأهدافهاُال حاليةُالتكيُّفُبشكلُجيدُمعهاُوب ماُيضم 

 واالستراتيجية.

 اليقظة االستراتيجية أهداف -4
نُالمواضتتتتتتيعُالتيُ ت عتبرُاليقظةُاالستتتتتتتراتيجيةُم 

نُتأثير ماُلهاُم  نُالباحثينُل  حادُُحظيتُبإهتمامُالعديدُم 

طط هاُاالستتتراتيجية,ُإلىُجانبُالدور ُعلىُستتياستتات هاُوخ 

همُالنات جُعنُاألهدافُالتيُتحق ق هاُاليقظةُاالس تراتيجيةُالم 

ُ ُ( IAAT,2005:6 )والتيُتتمثلُباالتي:ُ

هاُبشكٍلُجيدُمَعُالكشُ -أ ُفُ توق عُجيدُللف رصُواستثمار 

حتملةُوتجن بُآثارها.  عْنُالتهديداتُالم 

إعتمادُأفضتتتتتتلُاألستتتتتتاليبُل ضتتتتتتمانُتحقيقُأهدافُ -ب

نُمواجهتتةُ ُم  نظمتتةُاالستتتتتتتراتيجيتتةُوب متتاُي مكن هتتا الم 

 منافسيها.

توفيرُن ظامُإدارةُمعلوماتُشتتتاملُكفؤُواستتتتراتيجيُ -ت

نهاُالتسويق.  فيُمجاالتُتناف سيةُعدةُم 

كونتتاتُ -ث عمقُوالتتدقيقُل م  ةُالبيئتتةُالختتارجيتتالتحليتتلُالم 

 وتفسيرُاإلشاراتُالصادرةُعنها.

نظمتتةُاالستتتتتتتراتيجيُمعُمتتاُيؤديتتهُُ -ج قتتارنتتةُأداءُالم  م 

نُأجلُضتتتتمانُتحقيقُالميزةُالتنافستتتتيةُ نافستتتتينُم  الم 

 بشكلُمتفوق.

نظمتتةُوتقييمتته ُ -ح تحتتديتتدُالموق عُالتنتتافستتتتتتيُالحتتاليُللم 

معَُ ستقبالُ  ُبموضوعيةُوالتنبؤُبماُسوفُتكونُعليهُم 

ُ فتتتة نتتتافستتتتتتتتيتتن.متتعتتر   Lesca)ُاتتتجتتتاهتتتاتُالتتمتت 

etal,2010:8 ُ) 

ستتتتتتتقبليةُُل عمالضتتتتتتمانُرؤيةُجيدةُ -خ الحاليةُوالم 

نافسيها.وط رقُتنفيذ هاُل ك لُ نظمةُوم  نُالم   م 

ناعةُلتأكيدُ -د منُقطاعُالصتتت  ناستتتبُضتتت  تحديدُالعملُالم 

 تحقيقُالنجاحُباستمرار.

ُالمتجتتتددةُ -ذ ُوالتكنولوجيتتتا ُالبحتتتثُوالتطوير إعتمتتتاد

لوشتتتتراءُأوُب تواصتتتت  ,ُيعُبراءاتُاالختراعُبشتتتتكلُم 

ُتبنيُأفكتتتارُونظريتتتاتُ حفزاتُبتتتإتجتتتاه ُالم  وزيتتتادة

 حديثة.

عتتالجتتةُالمعلومتتاتُب مهنيتتةُعتتاليتتةُل ضتتتتتتمتتانُأتختتاذُ -ر م 

 القراراتُاالستراتيجيةُالصائبة.

نتجتتتاتُالتطويرُ -ز ُالمبيعتتتاتُبتتتإعتمتتتادُم  وزيتتتادة

د دُوتوستتتتيعُ استتتتتراتيجياتُالتغلغلُلكستتتتبُزبائنُج 

 ية.الح صةُالسوق

نظمةُوتطويرهاُوتنوعها. -س  توسيعُعملياتُالم 

ن -ش ُالتركيزُعلىُالتغييرُمنُالوضعُالحاليُبدالًُم 

 إعتمادُاستراتيجياتُدفاعية.

أسنادُعمليةُجمعُالمعلوماتُوتحليلهاُوتخزينهاُ -ص

ستوياتُ لف رقُالعملُوتشجيعُالعملُالجماعيُلرفعُم 

 األداء.

 اليقظة االستراتيجية مراِحل -5

نُتبنيُاليقظةُاالستتتتتتراتيجيةُكيُتتمكنُالمُ  نظمةُم 

تعددةُلها,ُوالتيُأختلفُ يجبُعليهاُااللتزامُبالمراحلُالم 

نه مَُمنُذكرهتتاُ بتتأنهتتاُثالثُالبتتاحثونُبتحتتديتتدُعتتددهتتا,ُفم 

مراحلُفقط,ُفيُحينُيرىُاألخرونُبأنهاُستتتتتتتُمراحل,ُ

ُمراحل,ُ نُتسع  أماُالفريقُالثالثُفأنهمُيرونُبأنهاُتتكونُم 

ُمراحلُوالتيُغيرُأنُاألرج اُمنُبينُت لكُاآلراءُهيُست 

ُ ( Diakhte,2011:13 ):ُتتمثلُباالتي

 تحديد الحاجة للمعلومات -أ

هُالمرحلتتةُعلىُوجوبُتحتتديتتدُالحتتاجتتةُ زُهتتذ  ت رك 

كُقبتتلُاالنتقتتالُإل ىُالفعليتتةُللمعلومتتات,ُويجتتبُأنُيتمُذلتت 

نُالتعرفُعلىُالحتتاجتت دُم  ةُالمرحلتتةُالالحقتتة,ُأيُأنتته ُالبتت 

ُلُ  ُالمعلومتتتاتُالحقيقتتتة ُطبيعتتتة نُتحتتتديتتتد غرضُالتمك نُم 

نظم تناهيةُوحستتتتتتبُحاجةُالم  ةُالمطلوبة,ُويتمُذل كُبدقةُم 

ُلتحقيقُاليقظةُاالستراتيجية.

من عمليدددات اليقظدددة  -ب تحدددديدددد العددداملين ضددددددِ

 ( Bruno & Yves, 1995:30) االستراتيجية

همتتةُجتتداًُكونَهتتاُ ادَُمنُه مُاألفرت عتتدُهتتذهُالمرحلتتةُم 

ينُذونُعملياتُاليقظةُاالستراتيجية,ُوالذالذينُستتتتوفُي نفُ 

ستمرُب مصادرُالمعلوماتُ يجبُأنُيكونواُعلىُتواصلُم 

تاحةُالرستتتتتتميةُ ختلفُالطرقُالم  الداخليةُوالخارجيةُوبم 

لمينُبجميعُ ُم  ُإلىُكون هم ُإضتتتتتتتتتافتتتة ُالرستتتتتتميتتتة, وغير

نظمتةُل ضتتتتتتمتانُأنجتازُأعمتال هم تعلقتةُبتالم  ُالمعلومتاتُالم 

ُبنجاحُوكفاءةُعالية.

 جمع المعلومات -ت

دةُمصتتتتادرُ نُع  صتتتتولُعلىُالمعلوماتُم  ي مكنُالح 

نافس نهاُخارجيةُتتمثلُبالزبائ نُوُالموردينُوُالم  ين,ُأوُم 

نظمةُ كه ُالم  جلُالمعلوماتُالتيُتمتل ثلُبستتتتتت يةُتتم داخل

تاحُلهاُفيُأيُمكان. ُوكذلكُماُم 

 تحليل وتفسير المعلومات  -ث

ُلُإلىُمرحلةإذاُماُتمتُالمراحلُالستتتتابقةُفأنناُننتق

فيتتدةُالفرزُوالتحليتتلُوالتفستتتتتتيرُللمعلومتتاتُل ت صتتتتتتب اُ م 

ُأتخاذُالقرار.لالستخدامُفيُعملياتُجاهزةُو

 توزيع المعلومات -ج

همةُتوزيعُالمعلوماتُالجاهزةُ تتبنىُهذهُالمرحلةُم 

ُالتتتذينُ ُعلىُاألفراد ُالقراراتُاالستتتتتتتتراتيجيتتتة التختتتاذ

نُاإلدارةُ لُم  تمثلينُب كتت  ُوالم  دارةُالع ليتتا,ُإيستتتتتتتختتدمونهتتا,

ر,ُالتستتتويق,ُإدارةُاإلنتاجُوالعمليات,ُقستتتمُالبحثُوالتطوي

. ُوغيرُذلكُمنُاألقسامُكثٌلُحسبُحاجته 

 التقييم والتعديل النهائي -ح

همةُهذهُالمرحلةُفيُإجراءاتُالتقييمُالنها ئيُتتجلىُم 

ذاُللمعلوماتُالخاصتتتةُباليقظةُاالستتتتراتيجيةُوتحديدُفيماُإ

,ُأوُأُكانتُتحتاجُإلىُإجراء نُعدمه  ُالتعديالتُم  نهاُبعض 

فيدةُوُجاه زةُالتخاذُالقراراتُاالستتتتتراتيجية, ُأصتتتتبحتُم 

ُلحتتدوثُظرفُطتتاريُفيُالبيئتتةُ ُغيرُمفيتتدة نُكونهتتا م 

التتذيُيتوجتتبُإعتتادةُالنظرُبتتالمعلومتتاتُُاألمرالختتارجيتتةُ

برُالمراحلُالسابقة.ُ تاحةُع  ُالم 

ُ

ُ
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 مراحل اليقظة االستراتيجية (:3شكل )

Source: Bruno Martinet & Yves-Michel Marti, l’intelligence économique: les yeux et les 

oreilles de l’entreprise, édition l’organisation, Paris, 1995, pp: 30-34. 

Diakhte Djibril ( 2011 ), VEILLE STRATEGIQUE , http://www.foad-

mooc.auf.org/IMG/pdf/Veille_maj.pdf. 

 

 ثانياً: التسويق االبتكاري
 مفهوم التسويق االبتكاري -1

نظمتتاتُاالستتتتتتتمرارُب تحقيقُالنجتتاحتتاتُُي مكن للم 

ستتتتتتمر,ُول غرضُ تتاليةُإذاُماُأهتمتُبزبائ نهاُب شتتتتتكٍلُم  الم 

نظمةُعلىُجانبُ تحقيقُذل كُفالُيجبُأنُيقتصرُأهتمامُالم 

ُبتتتالتستتتتتتويقُ ُأنطلقُاالهتمتتتام نُه نتتتا ُوم  عينُدونُآخر, م 

لُمتاُهوُجتديتدُوحتديتثُاالبت كتاريُالتذيُيعنيُبتابتكتارُكت 

د دُواالحتفتتتاظُبتتتالزبتتتائ نُالحتتتاليين,ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ل جتتتذبُالزبتتتائنُالجتتت 

( Kotler etal, 2001:145 )ُُجهاتُنظر وقدُتباينتُو 

نه مَُمنُيرىُ الباحثينُإزاءُمفهومُالتستتتتتتويقُاالبتكاري,ُفم 

ي مث لُ الذي يعمل على إيجاد أفضدددل التسدددويق الُمتلخيل أنهُ 

 ً ستهلك أو ال يعلم بلها إطالقا ُ.الحلول التي للم يُفكر فيها الُم

(Kotler etal, 2003:27)ُُُ

ي مثلُ نه مَُمنُي شتتتتتتيرُإليهُعلىُأنهُ  عملية توليد وم 

 ُطرق ُمبتكرة تُمكن الُمنظمدددة على أن تُسددددددويق ذاتُهدددا

ها على ُدخول ِللزبائِن الدائمين والُمرتقبين وبِما يُسدددددداِعدُ 

هولة كماُ ( Halpern,2010:52 ) ,أسددددواق جديدة بِسددددِ

َفُأيضتتتتاًُعلىُأنه ُ إسددددتخدام التحالُفات االسددددتراتيجية  ع ر 

على تحو جديد وخاصدددددددةً لدى الشددددددركات الُمتوسددددددطة 

فيُحينُُ( Dwyer etal,2011:93 ), والصغيرة الحجم

عادلةُمنطقيةُللتعبيرَُعنُالتستتتتتويقُاالبتكاريُ عتُم  ضتتتتت  و 

ُعلىُدلي التسددددددويق االبتكاري    طرفينُلالبتكارُوجودل 

كار الموجه نحو الزبون للزبونالموجه  األبداع                .+ االبت

(Sun,2010:24)ُ

ماُتقدمُفأنُالباحثُيرىُبأنُالتستتويقُُإلىُاستتتناداًُ

جديدةُفحستتتبُبلُيجبُُأفكاراالبتكاريُالُيتضتتتمنُتوليدُ

ثلىُلتطبيقُتلكُا ألفكار,ُكماُأنُالتستتتتويقُإيجادُالطرقُالم 

االبتكاريُي مثلُمزيجُاألنشتتتتطةُوالعملياتُواألفكارُلتقديمُ

برُتوليدُأفكارُجديدةُ نتجاتُفيُاألسواقُب شكلُأفضلُع  الم 

نُتحقيقُاألهداف بتكرةُوتطبيقهاُبماُيضتتم  االستتتراتيجيةُُم 

ُالخصتتتتتتتوصُواألهتتتدافُإل ُالتستتتتتتتويقُعلىُوجتتته دارة

نظمةُكك ل. ُاالستراتيجيةُللم 

 اصر التسويق االبتكاريعن -2

يدُعناصتتتتتترُالتستتتتتتويقُ حد باحثونُفيُت يختلفُال

ُ تفقُعليهُب شتتتكٍلُعامُقدًمُستتتت  االبتكاري,ُإالُأنُالرأيُالم 

باالتي:ُُ يةُوالتيُتتمثلُ  Morris)عناصتتتتتترُأستتتتتتتاستتتتتت

etal,2003:96 )  

 التقدم التقني التكنولوجي -أ

ناقشةةةةةةةةة الُمنظمات  تعدد النظريات المطروحة لُم

عرض والتحليةةةل, ُمعتمةةةدل في ذلةةِ  على االبتكةةةاريةةة بةةال

يد والقيس الرئيسةةةةةةةةة والُمهمة  قال بالت لة  عايير ذات صةةةةةةة م

إلىُللُمنظمات إضةةةةافة إلى ابتكار ُمنتجات جديدل بالكامل, 

بداعيةُتتبنىُالطرقُالتيُ مادُاستتتتتتتراتيجياتُإ نبُإعت جا

برُالوقتتتتُوفقُ ُللتغييرُع  نظمتتتةُوُتقب ل هتتتا تحققُتكي فُالم 

تمتتاشتتتتتتىُمعُتغييرُأذواقُالزبتتائ نُتوقيتتتاتُمتتدروستتتتتتتةُت

تزايدة,ُل ذلكُ مُفضتتتتتتالًُعنُالتعقيداتُالتنظيميةُالم  وحاجات ه 

نظمتتةُإلىُتكوينُتحتتال فتتاتُ نهتتاُلجتتأتُالم  تنظيميتتةُرغبتتةًُم 

ب توليدُتطوراتُتقنيةُاستتتتتتتراتيجيةُجديدةُتتعلقُب دراستتتتتتةُ

األستتتتتتواقُالجديدةُأوُغيرُالنشتتتتتتطةُلتكونُهيُقائدةُلها,ُ

د دُباالعتمادُعلىُأوقاتُفضتتتتالًُعنُإمكا نيةُتوليدُزبائنُج 

جدولةُللتغيير. ُم 

 كسب الزبائن الُجُدد -ب

ينبغيُأنُالُتهتدفُاالستتتتتتتراتيجيتاتُالتستتتتتتويقيتةُ

االبتكاريةُعبرُإستتتتتخدامُاالبتكارُالتستتتتويقيُإلىُتوفيرُماُ

فحستتتتتتب,ُبلُيجبُأنُتتبنىُ ُالزبونُوماُيحتاجهُ  يرغبُب ه 

نُذل كُ د دُأهدافُاستتتتراتيجيةُأبعدُم  تتمثلُب كستتتبُزبائ نُج 

http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/Veille_maj.pdf
http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/Veille_maj.pdf


  2020كانون األول,                                                                (2د المجلد األول ) العد – مجلة الريادة للمال واألعمال

 

                                                                                                                                                                                     
8 

نُ م  ستتتتواءُكانُفيُاألستتتتواقُالحاليةُأوُالجديدة,ُوه ناُالب دَُّ

الزبونُي مثلُالمصتتتتدرُاألستتتتاستتتتيُل فكارُكونُاإلشتتتتارةُ

ُُاإلبداعية برُترجمةُحاجاته  كتشتتتفةُإلىُع  ُالم  ُغير  ورغباته 

نتجاتُجديدة. ُم 

 التركيز على الموارد -ت

باألثرُي شتتتتتتيرُالتركيزُعلىُالمواردُإلىُاال مامُ هت

ُأصتتتباُواجباًُتوفي رُالذيُيولدهُالتستتتويقُاالبتكاري,ُحيث 

مواردُمدروستتتةُبدقةُإلنجاحُعملياتُالتستتتويقُاالبتكاريُ

ستوياتُال برُابتداعُأفكارُجديدةُتتبنىُكيفيةُرفعُم  مواردُع 

ستمر. تاحةُل ضمانُالنجاحُالم  ُواإلمكاناتُالم 

 ِدراسة المخاِطر -ث

ُأنُت ر نُالطبيعيُجتتداً اف قُالعمليتتاتُاإلبتتداعيتتةُم 

عينة,ُل ذلكُيجبُتحديدها ستتتوياتُم  رُب م  ب دقةُُالجديدةُمخاط 

راستهاُوضب وُو نُكونهاُحُومنُث مَُّد  وسعُوالتأك دُم  ب شكلُم 

راتُاإلدارةُالريادية,ُولكيُيتمُتقليلُأوُ تتماشتتتتتتىَُمعُمقد 

رُفأنُاألمرُيتوجبُالدقةُفيُتحديدُالف رصُ تحجيمُالمخاط 

تاح نُتهديداتُوتحليلُالم  ةُفيُالبيئةُالخارجيةُوماُت خفيهُم 

نُتوجيتتتهُ ُم  نظمتتتة كُتتمكنُالم  ذلتتت  ُوبتتت  ُبع مق, معلومتتتاته متتتا

نتجاتهاُالجديدة. ُزبائ نهاُبإتجاهُاستهالكُم 

 الخيال االبتكاري -ج

نُاإلشتتتتتتارةُإلىُالخيالُاالبتكاريُواعتمادهُ م  الب دَُّ

يعملُعلىُتخ ي لُأفكارُإلنجاحُالتستتتتتتويقُاالبتكاري,ُكونهُ 

ناستتتتتتبةُ جديدةُغيرُموجودةُواإلبداعُفيُإيجادُالط رقُالم 

ل تحقيقُذل كُالخيال,ُبغضُالنظرَُعنُمصتتتدره ُستتتواءُكانُ

نافسين سوقين,ُالزبائ ن,ُالم  جهزينالم  ُأوُغيرُذلك.ُ,ُم 

 تغذية االبتكار -ح

يسرةُحالياًُب فضلُ نُاألمورُالم  ت عدُعمليةُاإلبداعُم 

فيتدةُُالتكنولوجيتا,ُالتيُت مكن الحصتتتتتتولُعلىُمعلوماتُم 

مفهومُعولمةُ مكن,ُوذل كُماُيتضتتتتتتمنهُ  ودقيقةُب أقلُوقتُم 

التستويقُواألستواقُوسترعةُاالتصتالُالذيُيقللُاثرُالبيئةُ

الختتارجيتتة,ُإالُأنُاألمرُيتوقفُعلىُمتتدىُتبنيُتقنيتتاتُ

مُعملياتُاالبتكار. ُحديثةُت ع 

 

 
 عناصر التسويق االبتكاري :( 4شكل ) 

Source: Fillis, Ian, Rentschler, Ruth (2006), Creative Marketing an Extended Metaphor for 

Marketing in a New Age, Palgrave Macmillan, USA. 

 

 متطلبات التسويق االبتكاري -3

دةُمزاياُُيعملُالتستتتويقُاالبتكاريُعلىُتحقيق ع 

هتتتا:ُ ُأهتتمتت  ن ُمتت  ُوالتتتتتي نتتظتتمتتتة, ُلتتلتتمتت  هتتمتتتة ُمتت  تتتنتتتاف ستتتتتتتيتتتة

(Reguia,2014:148 )ُُ

شكلُ -أ مُب مرونةُعاليةُوب  تطلباتُالزبائنُورغبات ه  تلبيةُم 

قديمُ اللُت نُخ  يةُم  ناف ستتتتتت قدرةُالت أفضتتتتتتتل,ُوتعزيزُال

نتجاتُجديدة.  م 

برُتركيزُاالستتتتتتتختتدامُاألمثتتلُ -ب االرتقتتاءُبتتاإلنتتتاجيتتةُع 

تاحة  .وتحسينُالجودةُللمواردُالم 

نُترسيخُصورةُذهنيةُجيدةُفيُأذهانُالزبائ نُالحالييُ -ت

د د نُقيادةُالسوق.ُل جذبُزبائ نُج   والتمك نُم 

برُ -ث نافسينُع  نُق بلُالم  كتشفةُم  استغاللُالفرصُغيرُالم 

 .Sweet Spotُإعتمادُاستراتيجيةُ

نُهذهُالمزاياُالتناف ستتتيةُ نظمةُم  ول كيُتستتتتفيدُالم 

تطلبتتتاتُالتستتتتتتوي ُتوفيرُم  ُيجتتتبُعليهتتتا زءاً ُأوُج  قُك الً

تمثلةُباالتي ُ(2012:26ُ:ُ)ُمرعي,االبتكاريُوالم 

 ُمتطلبات تنظيمية وإدارية -أ

تطلبتتاتُبتتالستتتتتتيتتاستتتتتتتتةُاإلداريتتةُ ُالم  ترتب طُهتتذه 

لُ نُاألكثرُأهميتةُوهيُتتمثتلُب كت  عتمتدة,ُوالتيُت عتدُم  الم 

نظمتتتةُب عمليتتتاتُاإلبتكتتتار,ُ ُللم  ُالع ليتتتا نُاقتنتتتاعُاإلدارة م 

شجعُاإلبتكار,ُ والق درةُعلىُتوفيرُمناخُتنظيميُي نميُوي 

لُالتنظيميُبأعلىُباإلضتتتاف قُوالتكام  ةُإلىُتحقيقُالتناستتت 

ُوباتجاهاتُابتكارية. ستوياته  ُم 

 ُمتطلبات ُمتعِلقة بِالمعلومات -ب

تطلبتتتاتُبتتتإدارةُ ُالم  ن ُم  ُالنوع ُهتتتذا يتفتتتاعتتتل

نُوجودُنظامُأمنيُ المعلوماتُوأمن ها,ُوهيُتتمثلُب ك لُم 
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للمعلومتتات,ُتوفرُالمعلومتتاتُالعكستتتتتتيتتة,ُنظتتامُفرعيُ

 لتسويقية.للمعلوماتُا

 ُمتطلبات ُمتعِلقة بأفراد إدارة التسويق -ت

تعل قةُبأفرادُإدارةُالتستتويقُ تطلباتُم  ك لُب ُتتمثلُم 

نُالق درةُعلىُاالبتكارُكشتتتتتترطُأستتتتتتتاستتتتتتيُفيُإدارةُ م 

التستتتويق,ُتفعيلُنظامُتحفيزيُكفوءُوفعالُي شتتتجعُعلىُ

ُفيُمجتتتالُالتستتتتتتويقُ ستتتتتتتمر ُالتتتتدريتتتبُالم  االبتكتتتار,

 االبتكاري.

ذات عالقدددة بدددالجددددوى وتقييم االبتكدددارات ُمتطلبدددات  -ث

 التسويقية

نُاإلشتتتارةُإلىُحاجةُالتستتتويقُاالبتكار م  يُالب دَُّ

خاطرةُعاليةُ ألموالُكبيرةُبشتتتكلُعام,ُوذل كُيتضتتتمنُم 

راستتتتتةُجدوىُت بين نُالواجبُأعدادُد  ُجداً,ُل ذاُأصتتتتتباُم 

ية,ُولُ  تائ جُتقديريةُلالبتكاراتُالجديدةُوبدقةُعال ذلكُن

راستتتتتتةُالجدويجبُأنُتت نُد  تطلباتُب ك لُم  ىُمثلُهذهُالم 

نُمُ لالبتكاراتُالتستتتويقية,ُوتقييمُاالبتكاراتُالتستتتويقيةُ

 ق بلُالم ختصين

 ُمتطلبات ُمتنوِعة -ج

قاوم نُتوق عُالم  لُم  ك  تطلباتُب  ةُتتجستتتتتتتدُهذهُالم 

ختلفُالجهات,ُمدىُاستتتعداداتُاألطرافُ نُم  لالبتكارُم 

كار بالتستتتتتتويقُاالبت ي,ُتحقيقُالتوازنُفيُذاتُالعالقةُ

لُالو قت,ُمجاالتُالتستتويقُاالبتكاري,ُإدراكُأهميةُعام 

تطلبا5ُوالشكلُ)ُ  .(ُيوضاُهذهُالم 

 
 ُمتطلبات التسويق االبتكاري :( 5شكل ) 

 دور التسويق(,  2012المصدر: مرعي, جعفر خليل ) 

ية االبتكاري في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة تحليل
وظفي شركة الحكماء لصناعة األدوية آلراء عينة من م

 مجلة جامعة األنبار والمستلزمات الطبية في الموصل,

 .9, عدد 4للعلوم االقتصادية واإلدارية, مجلد 

 مراِحل عملية التسويق االبتكاري  -4

التسويق االبتكاري بست مراحل تتس عملية 
أساسية  يجب اعتماُدها إذا ما أرادت الُمنظمة أن تتبنى 

 )باالتي:لتسويق االبتكاري, و تتمثل هذه المراحل عملية ا
Zemlickiene & Maditinos , 2012: 367) 

 مرحلة البحث عن األفكار -أ

  تولُد األفكار االبتكارية في هذه المرحلة, وذلِ 
ا ِعبر تكوين أفكار ِعدل للتسةةةةةةةويق االبتكاري, ومالبا  م
تمتةةةاز الةكرل الجةةةديةةةدل بكونِهةةةا ُمتةوقةةةة على األفكةةةار 

ع ضمان الُمالئمة ما بين الةكرل الجديدل ا القيس ولسابقة, م 
ة والعادات السةةائدل في البيئة الخارجية وسةةياسةةة الُمنظم
 وقيُمها, فضةةةةال  ع ن وجود نسةةةةبة احتمالية كبيرل لتحقيق

جب يالمنافع نتيجة تبني الُمنظمة لألفكار الجديدل,  كما 
بل اآلخ رين حال أن تكون الةكرل الجديدل مةهومة ِمن قِ

 انتقالها لُهس.
: 2008, لحول ) مرحلة غربلة األفكار وتصففففففف يت ا  -ب

240  

ر تُصنف وتُةرز األفكار الجديدل ِلتسهيل عملية اختيا

ع  الةكرل األفضةةةةةةةل, التي تمتاز ِبدرجة ُمالئمة عالية م 

 قُدرات الُمنظمة وإمكاناتُها وأهدافُها.

 مرحلة تقييم األفكار االبتكارية -ت

ِعدل  ر الجديدل بِشكٍل تةصيلي ِعبر إعتمادتُقييس األفكا

 لةة. معايير ِلذل , والتي تكون في ُمقدِمتِها الجودل والكُ 

 مرحلة اختبار ال كرة الجديدة -ث

تُنةذ األفكار الجديدل بشةةكٍل حقيقي ولكن على أسةةا  

ي سةةةةةةةوف االختِبار ولي   االعتِماد للتأُكد ِمن النتائِج الت

فكار الةكرل دون  ميرها ِمن األتتحقق إذا ما تس تبني هذِه 

 الجديدل األخرى.  

 مرحلة تنفيذ األفكار الُمبتكرة -ج

تُنةةةةذ األفكةةةار الجةةةديةةةدل النةةةاجحةةةة في عمليةةةات 

االختبار بِغض النظر عن كونها خضةةةةةةةعت للتعديل ِمن 

 عدمِه, وتُعد هذه المرحلة مصيرية كون تكاليف األفكار

ي إتخاذ أصةةبحت كبيرل جدا , األمر الذي يوجب الحذر ف

 القرارات ضمن هذه المرحلة الحتمالها إحدى النتيجتين,

ل أما النجاح وتحقيق أرباح عالية جدا  أو العك  ) الةشةةة

والخسةةةةةةائر (, ِمما يوجب الِعناية في اختيار السةةةةةةو  و 

 الزبون و التوقيت الُمناسب لطرح األفكار الجديدل. 

 مرحلة تقييم نتائِج االختبار -ح

االبتكارية الجديدل يتُس ُمقارنة  ِلضةةةةمان نجاح األفكار

ع  ها م  طابقت ُكد ِمن مدى ُم تأ تائِج التطبيق التجريبي وال ن

(6ُُوالشتتتتتتكلُ)ُالنتائِج العملية الُمخططة ) الُمتوقعة (, 

.يوضاُهذهُالمراحل
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 مراحل التسويق االبتكاري :( 6شكل ) 

 راسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر,, التسويق والمزايا التنافسية: د( 2008لحول, سامية ) المصدر: 

 باتنة. –اطروحة دكتوراه, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير, جامعة الحاج لخضر 

ُ

 ُمعوقات التسويق االبتكاري  -5

ُإلىُأقسامُالبحاالبتكارُ ثُهوُمسؤوليةُت سندُعادةً

رُتحتاجُالشركاتُإلىُإطا. والتطويرُولكنُهذاُالُيكفي

ُعلىُعم ُاالبتكار ُيحدث ُأن ُيمكن ُبحيث ُمنهجي ل

ُالمنظمة ُمن ُمختلفة  )Bes, &Kotler,مستويات

نُالتسويقُاالبتكاريُتحقيقُالعديدكمُا5201 :85 ( ُيضم 

نُق بلُال ُم  ُتبنيه ُتم ُما ُإذا ُالتناف سية نُالمزايا نظمات,ُم  م 

ُتحقي ُعلى نظمة ُالم  ُق درة ُزيادة ُعلى د ُي ساع  ُال قُكونه 

ُوالتفوق ُإلىُالتمي ز ُيتعداه  ُبل ُفحسب نافسين ُالم  ُعلى

نظم ةُعلىُُاحتماليةُجعلهاُقائ دةُللسوق,ُوهذاُماُي شجعُالم 

ُتأ نُذل كُيتم غمُم  ُوب الر  شيرُتطبيقُالتسويقُاالبتكاري,

عوقاتُ دةُم  نُاعتمادهُفيُبعضُع  دُم  نظماتُوات ح  لتيُالم 

ُ( Sastre,2016,1)    تتمثلُباآلتي:

ُا -أ ُاألساليب ُفي ُق بلالتقليد ن ُم  عتمدة ُالم  ُلتسويقية

بتكرة. نتجاتُجديدةُأوُم  ندُترويجُم  نظماتُع   الم 

ُوُ -ب ُانعدامه  ُأو ُاالبتكاري ُالتسويق ُتطبيق ضعف

ُمزاياه,ُ ن ُم  ُاالستفادة ُدون ُيحول ختلفة ُم  بمجاالت

 ة.وقلةُاالهتمامُبقياسُالمهاراتُاالبتكاريةُالتسويقي

ُالتس -ت تطلبات ُم  ُتوفير ُإلى نظمات ُالم  ُسعي ويقُعدم

 االبتكاريُب شكلُجديُملموس.

الوعيُبمفهومُالتسويقُاالبتكاريُوعدمُالتأك دُ -ث نُمُ قلُة

 مزاياهُوفوائ ده.

اعتمادُالسياساتُاإلداريةُعلىُالعملُوفقاًُألسلوبُ -ج

ُاالهتمامُ ُدون )ُ ُدفاعية ُاستراتيجيات (ُ ُالف عل رد

بادراتُالخالقةُ)ُاالستراتيجياتُالهجوميةُ(.  بالم 

نُتبنيُعدمُتوفيرُالمو -ح ازناتُالماليةُالكافيةُللتمك نُم 

 التسويقُاالبتكاري.

ُللتسويقُ -خ ُالم صاحبة ُالعالية ُالمخاطرة ُإلى النظر

 االبتكاريُدونُالمنافعُالخياليةُالتيُي حق ق ها.

تعل قةُ -د ُالم  ُاألعباء ُوالمسؤولين ُاإلدارات ل تَحم 

 بالتسويقُاالبتكاريُدونُالعاملينُعليه.

  العملي: الجانب الثالثالمبحث 

 *المبحوثةعرض استجابة العينة أوالً: 
ُ متتتاستتتتتتيُلوصتتتتتتفُتم ُالخ  ُمقيتتتاسُليكرد اعتمتتتاد

ث, نُق بلُالباح  ُواستتتتعراضُاستتتتجاباتُالعينةُالمبحوثةُم 

قياسُالتحليلُهوُ)ُ ,ُ**(3ُوب ذل كُُفأنُالوسطُالفرضيُل م 

فةُتمثلتُ ختل  يةُم  هذاُإلىُجانبُاعتمادُمقاييسُإحصتتتتتتتائ 

نُالتكرارا ةُتُوالنستتبُالمئويةُواألوستتاطُالحستتابيب ك لُم 

برُإستخدامُبرنامجُ ُ.( spss )واالنحرافاتُالمعياريةُع 

 الُمتغير األول ) اليقظة االستراتيجية ( -1

منُاستمارةُاالستبيانُ تغيرُض  تمثلُنصيبُهذاُالم 

موزعةُبالتساويُعلىُأبعادهُُ)ُفقرةُ(ُ(ُسؤال20ُبـتتتتتت)ُ

نُ)ُاليقظتتةاألربعُ لُم  تمثلتتةُب كتت  ,ُاليقظتتةُالتكنولوجيتتةُالم 

سية ,ُيقظةُالعمال,ُاليقظةُالبيئيةُ(ُوالتيُتقعُضمنُالتناف 

 )1X – بالرمزُُاألستتئلةوتمُترميزُهذهُُالمحورُالثاني,

) 20Xُُكماُموضحةُباالتي:ُعلىُالتواليُو
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حول  ةالمبحوث العينةابات التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج :( 1 الجدول )

ُ( اليقظة االستراتيجية ) فقرات المتغير األول

ت 
را
غي
مت
ال

اد
بع
أل
وا

 

مز
لر
ا

 

 درجات مقياس االستجابة

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

 

ف 
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

 أتفق بشدة

(5) 

 أتفق

(4) 

 محايد

(3) 

 ال أتفق

(2) 

ال أتفق 

 بشدة

(1) 

 % ت % ت % ت % ت % ت

ات
تر
س
ال
 ا
ظة
يق
ال

ية
ج
ي

 

ة 
ظ
يق
ال

ية
ج
و
ول
كن
لت
ا

 

1X 11 0.36 10 0.33 5 0.16 2 0.06 2 0.06 3.92 1.121 

2X 8 0.26 12 0.4 6 0.2 4 0.13 0 0 3.63 1.149 

3X 16 0.53 11 0.36 3 0.1 0 0 0 0 4.31 0.879 

4X 10 0.33 10 0.33 7 0.23 3 0.1 0 0 3.77 1.062 

5X 12 0.4 11 0.36 5 0.16 2 0.06 0 0 3.98 1 

ية
س
اف
تن
ال
ة 
ظ
يق
ال

 

6X 1 0.03 11 0.36 9 0.3 6 0.2 3 0.1 2.95 1.151 

7X 6 0.2 12 0.4 5 0.16 5 0.16 2 0.06 3.34 1.292 

8X 10 0.33 13 0.43 4 0.13 2 0.06 1 0.03 3.79 1.256 

9X 7 0.23 14 0.46 8 0.26 1 0.03 0 0 3.76 0.9 

10X 5 0.16 5 0.16 9 0.3 8 0.26 3 0.1 2.92 1.309 

ال
عم
أل
 ا
ظة
يق
ل

 

11X 13 0.43 14 0.46 3 0.1 0 0 0 0 4.21 0.813 

12X 8 0.26 14 0.46 4 0.13 4 0.13 0 0 3.76 1.066 

13X 10 0.33 11 0.36 7 0.23 2 0.06 0 0 3.87 1.048 

14X 8 0.26 12 0.4 9 0.3 1 0.03 0 0 3.79 0.943 

15X 11 0.36 13 0.43 5 0.16 1 0.03 0 0 4.02 0.967 

ية
يئ
لب
 ا
ظة
يق
ال

 

16X 16 0.53 13 0.43 0 0 1 0.03 0 0 4.40 0.735 

17X 8 0.26 19 0.63 3 0.1 0 0 0 0 4.11 0.655 

18X 8 0.26 12 0.4 8 0.26 2 0.06 0 0 3.84 0.944 

19X 12 0.4 13 0.43 5 0.16 0 0 0 0 4.11 0.889 

20X 10 0.33 9 0.3 5 0.16 6 0.2 0 0 3.68 1.212 

              N= 30الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسوب.   
                                 

 اليقظة التكنولوجية -أ

ُ ُاألول زء ُالج  ُي شتتتتتتير ُالجتتتدولُ) ُإلى1ُُمن )

عتمدةُُ )5X – 1X (ُالفقراتُ)ُاألستتتتتتئلةُ(ُالخمس الم 

سابيةُل قياسُ ُالح  ه  ستوىُألوساط  هذاُالب عد,ُإذُبَلَّغُأعلىُم 

ستتتتابيُالفرضتتتتيُ( 4.31 ) نُالوستتتتطُالح  ,ُوهوُأكبرُم 

أبرام المنظمة ) والتيُتتمثلُبـتتتتُُ )3X (والخاصُب الفقرةُ

عقود تعاونية مع الشددددددركات المتخصددددددصددددددة لتوفير احدث 

رافُُ(ُالوسددددددائل التقنية و التكنولوجية باسددددددتمرار وبانح 

دُإهتمامُالشتتتتتركةُب عقدُ( 0.87 )بَلََغُمعياريُ ,ُوهذاُي ؤك 

صُالتكنولوجيُ همةَُمَعُالشركاتُذاتُالتخص  اتفاقياتُم 

سابيةُ ُالح  ه  ستوىُألوساط  م,ُفيُحينُبلغُأدنىُم  تقد   )الم 

ستتتتتتابيُالفرضتتتتتتي,ُُ( 3.63 نُالوستتتتتتطُالح  وهوُأكبرُم 

اعتماد إدارة والتيُتتمثلُبـتتتتتتتت)ُُ )2X (والخاصُب الفقرةُ

يق على أسددددددداليب تكنولوجية متقدمة للترويج عن التسددددددو

رافُُمنتجدددات المنظمدددة وحمدددايتهدددا من التقليدددد ُوبتتتانح  )

دُاعتمادُإدارةُالتسويقُ( 1.14 )معياريُبَلََغُ ,ُوهذاُيؤك 

ًُلتعريفُ يا مةُتكنولوج قد ت يبُترويجيةُم  ط رقُوأستتتتتتتال

نُالتقليد. مايتهاُم  نتجاتَُمَعُح  ُالزبائ نُبالم 

 سيةاليقظة التنافُ  -ب

الفقراتُ)ُ(ُبتت1ُفيُالجتتدولُ)ُُيتمثتتلُهتتذاُالب عتتد

عتمدةُل قياسُهذاُالب عد,ُُ )10X – 6X (األستتتتتتئلةُ(ُ الم 

ستتتتتابيةُُوكانتُأكبرُقيمة ُالح  ه  وهوُُ( 3.79 )ألوستتتتتاط 

ستتابيُالفرضتتي,ُوالخاصُب الفقرةُ نُالوستتطُالح   )أكبرُم 

) 8Xُُالتركيز على تقليل التكاليف لكسدب ُ)ُت عب رَُعنوالتي

رافُمعياريُبَلََغُُ(ُن جدد افضددل من المنافسددينزبائ وبانح 

ما,ُ( 1.25 ) دُم  ب تقليلُأجماليُالشتتتتركةُُرغبةُعلىُي ؤك 

مكنُ برُاتكاليفهاُإلىُأدنىُحٍدُم  ستتتتتتتخدامُالتكنولوجياُع 

نُ تقدمةُبدالًُم  التقليديةُل كستتتتتتبُُواألدواتُاألستتتتتتاليبالم 

ستتتابيةُُقيمةُوكانتُأقل,ُالزبائ ن ُالح  ه  ُ( 2.92 )ألوستتتاط 

سابيُالفرضي,ُوالخاصُب الفقرةُُأقلوهوُ نُالوسطُالح  م 

) 10X( ُ(اتخاذ أسدداليب الحيطة والحذر ُوالتيُتتمثلُبـتتتتتتتت

رافُُالمسدددتمرة إزاء المنافسدددين الحاليين أو الجدد (ُوبانح 

ل ذل كُيتوجبُعلىُالشتتتتتركةُبذلُ,ُ( 1.30 )معياريُبَلََغُ

قائيةُ نُةيدازتمُ جهودُالو  نافستتتتينُباعتمادُتأثيرُُل لحدُم  الم 

 .أساليبُوط رقُتناف سيةُجديدة

ُ



  2020كانون األول,                                                                (2د المجلد األول ) العد – مجلة الريادة للمال واألعمال

 

                                                                                                                                                                                     
12 

 يقظة األعمال -ت

شارُإلى ُ)الفقراتُب(1ُُالجدولُ)ُُفيهذاُالب عدُُي 

عتمدةُل قياسُهذُ )51X – 11X (األستتتتتتئلةُ(ُ اُالب عد,ُالم 

ستتتتتابيةُُحيثُتمثلت ُالح  ه  ُ( 4.21 )أكبرُقيمةُألوستتتتتاط 

ستتتتتابيُالفرضتتتتتي,ُوالخاصُ نُالوستتتتتطُالح  وهوُأكبرُم 

ُ ُالفقرةبتتت  ُُ) 11X( َُُُعن ُت عب ر  تتبع التغيرات) والتي

ت المحتملة في سلوكيات الزبائن والموردين التخاذ اإلجراءا

رافُمعيتتاريُبَلَغَُُ( الالزمددة تجدداههددا ,ُ( 0.81 )ُوبتتانح 

لُمَُ َعُويعكسُذل كُاستتتتراتيجيةُالشتتتركةُالجيدةُفيُالتعام 

نُالموردينُوالزبتتائ ن لُم  متتةُأقتتلُقيُفيُحينُكتتانتتت,ُكتت 

ستتتتتابيةُ ُالح  ه  نُالوستتتتتطُُكبروهوُأُ( 3.76 )ألوستتتتتاط  م 

ستتتتتتابيُالفرضتتتتتتي,ُوالخاصُب الفقرةُ والتيُُ )21X (الح 

لمسددتشددارون األخذ باالسددتشددارة التي يقدمها اُتتمثلُبـتتتتتتتت)

ُُالدددداخليين أو الخدددارجيين رافُمعيتتتاريُبَلََغ ُوبتتتانح  )( 

ماُي دل,ُ( 1.06 لالستشاراتُالتيُيحصلُعلىُالشركةُُم 

دةُجهات.عليهاُب نُع  ُشكلُعلميُودقيقُوُم 

 اليقظة البيئية -ث

نُالجدولُ)ُُي شتتتتيرُالجزءُاألخير هذاُُإلىُ(1ُُم 

عتمدةُالُ )20X – 19X ((ُالفقراتُ)ُاألستتتتتتئلةُبالب عدُ م 

ُالحُ ُإذُكانتل قياسُهذاُالب عد,ُ ه  ستتتابيةُأكبرُقيمةُألوستتتاط 

ستتتتابيُالفرضتتتتي,ُُ( 4.40 ) نُالوستتتتطُالح  وهوُأكبرُم 

ا ب  رة إداتلتزم ) والتيُت عب رَُعنُُ )16X (لفقرةُوالخاصُ

بمسددددددهولياتها االجتماعية وأسدددددداليب الحفاظ على المنظمة 

رافُمعياريُبَلَغَُُ( البيئة بشدكل تطوعي ُ,( 0.73 )ُوبانح 

ماُي دلُ هاُالعاليُاألخالم  عورُالشتتركةُوالتزام  قيُعلىُشتت 

زءُمُ  نُبالمستتتتتؤولياتُاالجتماعيةُوالبيئيةُواعتمادهاُكج 

هُ ستتت ُياستتتتهاُوثقافتهاُالمهنية,ُأماُأدنىُمستتتتوىُألوستتتاط 

ستتتتتتتابيتتةُفقتتدُبلغُ نُالوستتتتتتطُُ( 3.68 )الح  وهوُأكبرُم 

ستتتتتتابيُالفرضتتتتتتي,ُوالخاصُب الفقرةُ والتيُُ )20X (الح 

 تهتم المنظمة بمواصفات السالمة المهنيةُبـتتتتتتت)ُُُُُُتتمثل

رافُمعيتتاريُبَلََغُُداخددل في البيئددة الددداخليددة  )(ُوبتتانح 

بالمواصتتتتفاتُُالشتتتتركةُوهذاُيؤكدُمدىُالتزام,ُ( 1.21

لُبيئةُالعمل ُوالمعاييرُالخاصتتتتتةُبالستتتتتالمةُالمهنيةُداخ 

نُجهتتةُوتخفيضُ فتتاظُعلىُقوىُالعمتتلُم  ب ضتتتتتتمتتانُالح 

هةُأخرى نُج  برُتقليلُالتلفُم  ُ.التكاليفُع 

 الُمتغير الثاني ) التسويق االبتكاري ( -2

ُالمحورُ ُالب عتتد منُاستتتتتتتمتتارةُُاألخيرأحتتتلُهتتذا

(ُسؤالُ)ُفقرةُ(ُموزعةُبالتساوي30ُُستبيانُبواقعُ)ُاال

نُ)التقتتدمُالتقنيُ لُم  ُب كتت  تمثلتتة ُالستتتتتتتتتُالم  علىُأبعتتاده

االستتتراتيجي,ُكستتبُزبائنُجدد,ُالتركيزُعلىُالموارد,ُ

(,ُالخيالُاالبتكاري,ُتغذيةُاالبتكارُدراستتتتتتةُالمخاطر,ُ

علىُُ )03Y – 1Y (وتمُترميزُهذهُاألستتتتتتئلةُبالرمزُ

ُكماُموضحةُباالتي:ُالتواليُو

 التقدم التقني االستراتيجي  -أ

جدولُ)ُ زءُاألولُمنُال عدُالج  هذاُالب  (2ُُيحتلُ

بالفقراتُ)ُاألستتتئلةُ(ُالخمسُ عب راًُعنهُ  ُ )5Y – 1Y (م 

ُ ه  ستتتوىُألوستتاط  عتمدةُل قياسُهذاُالب عد,ُإذُبَلَّغُأعلىُم  الم 

ستتتتتابيةُ ستتتتتابيُُ( 3.83 )الح  نُالوستتتتتطُالح  وهوُأكبرُم 

ُوالتيُتتمثلُبـتتتتتتتتتُ)ُ )3Y (ضتتتي,ُوالخاصُب الفقرةُالفر

احترامُاألفكارُالمقدمةُمنُقبلُالزبائنُخاصتتةُماُمتعلقُ

رافُمعياريُبَلََغُُبالتكنولوجياُالحديثة  0.91 )(ُوبانح 

دُ( احترامُالشتتركةُلزبائ نهاُب ماُيضتتمنُكستتبُ,ُوهذاُي ؤك 

متتاُيجعل هتتاُتتفوقُ د دُوالحفتتاظُعلىُالحتتاليينُم  زبتتائ نُجتت 

نافستتتتين ُعلىُالم  ه  ستتتتتوىُألوستتتتاط  ,ُفيُحينُبلغُأدنىُم 

ستتتتتتابيةُ ستتتتتتابيُُوهوُأقلُ( 2.86 )الح  نُالوستتتتتتطُالح  م 

ُ الفقرة ُوالختتتاصُبتتت  عبرُعنهتتتاُ )5Y (الفرضتتتتتتي, ُوالم 

االعتمادُعلىُالتكنولوجياُالمتطورةُفيُتصتتتتتتميمُبـتتتتتتتتتتت)

رافُمعيتتاريُبَلَغَُ ,ُ( 1.07 )ُوإنتتتاجُالمنتجتتات(ُوبتتانح 

دُ شتتتتتتركةُأستتتتتتاليبُتكنولوجيةُجديدةُإدخالُالوهذاُيؤك 

نتجاتهاُ ومتطورةُجداًُلت ستتتتتتتخدمُفيُتصتتتتتتميمُوإنتاجُم 

ُ.الحاليةُأوُالجديدة

 كسب زبائِن ُجُدد -ب

(ُبتتالفقراتُ)2ُُالجتتدولُ)ُُفيهتتذاُالب عتتدُُيتمثتتل

عتمدةُل قياسُهذاُالب عد,ُُ )10Y – 6Y (األسئلةُ(ُ ُالم  حيث 

نُبينُ )8Y (لفقرةُكانتُل سابيُم  ُُأكبرُوسطُح  ه  أوساط 

ستتتتتتابيةُ نُالوستتتتتتطُُ( 4.06 )والذيُبلغُالح  وهوُأكبرُم 

ستتتتتتابيُالفرضتتتتتتي,ُوالتيُ تهتس المنظمة ُ)ُتنصُعلىالح 

بسةةةرعة الرد واألجابة على اسةةةتةسةةةارات  وتسةةةا الت 

رافُمعياريُبَلََغُالزبون ك,ُ( 0.90 )(ُوبانح  دُُوذل  ي ؤك 

نُجهةُزبائ نهاُالرغبةُفيُالحفاظُعلىُالشتتركةُُامتالك م 

هاو مُب غيةُتلبيت جات ه  مُوحا قلُ,ُالتطل عُإلىُرغبات ه  ُوُإنُا

سابيةُ ُالح  ه  ستوىُألوساط  نُُ( 2.70 )أدنىُم  وهوُأقلُم 

ستتتتابيُالفرضتتتتي,ُوالخاصُب الفقرةُ ُ )6Y (الوستتتتطُالح 

عبرُعنهاُبـتتتتتتتتتتتت) تتصةةةةةةةف المعلومات التي تقدمها  والم 

رافُمعياريُ المنظمة للزبون بالدقة والوضةةوح (ُوبانح 

باالحتفاظُالشتتتتتتركةُُيعكسُرغبة,ُوهذاُ( 1.02 )ُبَلَغَُ

نُأستتتتتترارهاُوعدمُالبوحُب هاُللزبونُفيُبعضُ بجزءُم 

.األحيان

ُ
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حول  ةالمبحوث العينة يارية الستجاباتعالتكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات الم :( 2جدول ) 

ُ( التسويق االبتكاري الثاني )فقرات المتغير 

اد
بع
أل
وا
ت 
را
غي
مت
ال

 

مز
لر
ا

 

 درجات مقياس االستجابة

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
و
ال

ي 
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

 أتفق بشدة 

(5) 

 أتفق

(4) 

 محايد

(3) 

 ال أتفق

(2) 

 ال أتفق بشدة

(1) 

 % ت % ت % ت % ت % ت

ي
ار
تك
الب
 ا
ق
وي
س
لت
ا

 

ي 
قن
لت
 ا
دم
تق
ال

ي
ج
تي
را
ست
ال
ا

 

Y1 1 0.03 10 0.33 12 0.4 6 0.2 1 0.03 3.13 0.89 

Y2 0 0 22 0.73 2 0.06 6 0.2 0 0 3.53 0.81 

Y3 5 0.16 20 0.66 0 0 5 0.16 0 0 3.83 0.91 

Y4 0 0 15 0.5 3 0.1 12 0.4 0 0 3.10 0.90 

Y5 1 0.03 10 0.33 5 0.16 12 0.4 2 0.06 2.86 1.07 

دد
ج
ن 
ائ
زب
ب 
س
ك

 

Y6 1 0.03 8 0.26 3 0.1 17 0.56 1 0.03 2.70 1.02 

Y7 3 0.1 16 0.53 4 0.13 7 0.23 0 0 3.50 0.97 

Y8 10 0.33 15 0.5 2 0.06 3 0.1 0 0 4.06 0.90 

Y9 10 0.33 18 0.6 0 0 2 0.06 0 0 4.02 0.76 

Y10 2 0.06 21 0.7 3 0.1 3 0.1 1 0.03 3.66 0.88 

ى 
عل
ز 
كي
تر
ال

رد
وا
لم
ا

 

Y11 4 0.13 22 0.73 2 0.06 2 0.06 0 0 3.93 0.69 

Y12 2 0.06 19 0.63 0 0 9 0.3 0 0 3.46 1 

Y13 1 0.03 22 0.73 0 0 5 0.16 2 0.06 3.50 0.97 

Y14 1 0.03 8 0.26 3 0.1 17 0.56 1 0.03 3.70 1.02 

Y15 3 0.1 16 0.53 4 0.13 7 0.23 0 0 3.50 0.97 

طر
خا
لم
 ا
سة
را
د

 

Y16 10 0.33 15 0.5 2 0.06 3 0.1 0 0 4.06 0.90 

Y17 10 0.33 18 0.6 0 0 2 0.06 0 0 4.20 076 

Y18 2 0.06 21 0.7 3 0.1 3 0.1 1 0.03 3.66 0.88 

Y19 1 0.03 10 0.33 12 0.4 6 0.2 1 0.03 3.13 0.89 

Y20 0 0 22 0.73 2 0.06 6 0.2 0 0 3.53 0.81 

ي
ار
تك
الب
 ا
ل
يا
خ
ال

 

Y21 0 0 21 0.7 2 0.06 7 0.23 0 0 3.46 1 

Y22 2 0.06 9 18 11 0.36 6 0.2 2 0.06 3.10 0.90 

Y23 4 0.13 22 0.73 3 0.1 1 0.03 0 0 3.93 0.69 

Y24 7 0.23 21 0.7 0 0 2 0.06 0 0 4.10 0.71 

Y25 2 0.06 10 0.33 7 0.23 11 0.36 0 0 3.10 0.90 
ار
تك
الب
 ا
ية
غذ
ت

 
Y26 1 0.03 12 0.4 2 0.06 14 0.46 1 0.03 2.93 1.08 

Y27 1 0.03 5 0.16 3 0.1 19 0.63 2 0.06 2.46 0.97 

Y28 1 0.03 6 0.2 9 0.3 11 0.36 3 0.1 2.70 1.02 

Y29 5 0.16 0 0 0 0 20 0.66 5 0.16 3.83 0.91 

Y30 0 0 15 0.5 3 0.1 12 0.4 0 0 3.10 0.90 

                   N= 30اسوب.   الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الح
                        

 التركيز على الموارد -ت

(ُبالفقراتُ)2ُُهذاُالب عدُفيُالجدولُ)ُُإلىشارُي ُ

عتمدةُل قياسُهذاُالب عد,ُُ )51Y – 11Y (األستتتئلةُ(ُ ُوالم 

سابيةُ ُالح  ه  وهوُأكبرُُ( 3.93 )كانتُأكبرُقيمةُألوساط 

سابيُالفر نُالوسطُالح  ُ )11Y (ضي,ُوالخاصُب الفقرةُم 

لجوءُالمنظمتتةُإلىُعقتتدُتحتتالفتتاتُمعُُوالتيُت عب رَُعنُ)

رافُمعياريُبَلََغُُالمجهزينُوالزبائن ,ُ( 0.69)(ُوبانح 

ستراتيجيةُللخلفُ شيرُإلىُامتالكُالشركةُرؤىُا وهذاُي 

هاُُول مام نُاستتتتمرارُبقائ هاُوتحستتتينُموق ع  جيدةُتضتتتم 

ستتابيةُقدُبلغُالتناف ستتي,ُوكانتُأقلُقي ُالح  ه   )مةُألوستتاط 

ستتتتتتابيُالفرضتتتتتتي,ُُ( 3.46 نُالوستتتتتتطُالح  وهوُأكبرُم 

تمثلةُ )12Y (والخاصُب الفقرةُ بـتتتتتتت)ُاالستثمارُالجيدُ الم 

ُاقتنتتتاصُالفرصُ ُيتياُإمكتتتانيتتتة ُبمتتتا ُالمتتتتاحتتتة للموارد

رافُمعياريُبَلََغُ الستتانحةُفيُالبيئةُالخارجية  )(ُوبانح 

رقابيةُجيدةُُأساليبكةُعلىُ,ُوهذاُيؤكدُاعتمادُالشر( 1

نُُإمكاناتهالرقابةُوتقييمُ ماُيضتتتتتتم  تاحةُب  هاُالم  د  وموار 

ُاالستغاللُاألمثلُللف رصُالخارجية.

 ِدراسة المخاِطر -ث

(ُبالفقراتُ)2ُُهذاُالب عدُفيُالجدولُ)ُُي عبرَُعن

عتمدةُل قياسُهذاُالب عد,ُُ )20Y – 61Y (األستتتتتتئلةُ(ُ الم 

ُ سابيةُكانتُأكبرُقيمةُألوسحيث  ُالح  ه  وهوُُ( 4.20 )اط 

ستتتتابيُالفرضتتتتي,ُوالخاصُب الفقرة نُالوستتتتطُالح  ُُُُأكبرُم 

) 17Y( ُ ُرمبة التوجه صوب األعمال  )هاُبـتتتتترَُعنعبَُالم

رافُُالجديدل رمس صةةةةةةةعوبة تحقيق النجاح فيها (ُوبانح 

ماُ,ُ( 0.76 )معياريُبَلََغُ ُرغبةُاعتمادي شتتتتتتيرُإلىُُم 

جازفةُللتغلغلُإلىُُاتُهجوميةاستتتتتتتراتيجيالشتتتتتتركةُ م 

ُهذاُالب عدُأقلُقيمةُألوستتاطُ أماُُأستتواقُجديدةُواختراقها,

ستتتتتتتابيتتةُ نُالوستتتتتتطُُ( 3.13 )قتتدُبلغُفالح  وهوُأكبرُم 
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ستتتابيُالفرضتتتي,ُوالخاصُب الفقرةُ تمثلةُ )91Y (الح   الم 

امتال  المنظمة حب المغامرل والخوض في األعمال  بـ)

قيق التغلب على ذات المخاطرل العالية كونها تضةةمن تح

راف ُالتيُ(ُو المنافسةةةين وي شتتيرُ,ُ( 0.89 )معياريُُهاانح 

نافستتتتتيهاُفيُالشتتتتتركةُُذل كُإلىُاستتتتتتعداد علىُمواجهةُم 

م خاطرةُالعاليةُوالتفوقُعليه  ُ.األعمالُالجديدةُذاتُالم 

 الخيال االبتكاري -ج

لُهتتذاُالب عتتدُفيُالجتتدولُ)ُ (ُبتتالفقراتُ)2ُُي مثتتَ

عتمدةُل قياسُهذاُالب عد,ُُ )25Y – 21Y (األستتتتتتئلةُ(ُ الم 

سابيةُ ُالح  ه  ُكانتُأكبرُقيمةُألوساط  وهوُُ( 4.10 )حيث 

ستتابيُالفرضتتي,ُوالخاصُب الفقرةُ نُالوستتطُالح   )أكبرُم 

) 24Yُُعبَرَُعنهاُبـتتتتتتتتتتت)تحفيزُاألفرادُذويُالمخيالت الم 

رافُمعياريُبَلََغُ قدةُعلىُاألبداعُواالبتكار(ُوبانح  المت

صتتتتتتالشتتتتتتركةُُكُأهتمامويعنيُذلُ ,ُ( 0.71 ) ممينُبالم 

بتتدعينُإليجتتا بتكرينُالم  ُهوُجتتديتتدُتلبيتتةًُوالم  لُمتتا دُكتت 

ستتابيةُُألوستتاطُ اُوكانُاقل,ُلحاجاتُورغباتُالزبائ ن الح 

ستتتتتتابيُُ( 3.10 )هذاُالب عدُل نُالوستتتتتتطُالح  وهوُأكبرُم 

نُالفرضتتتتي,ُوالخاصُب ُ ُ )25Y (وُُ )22Y (الفقرةُك لُم 

تمثلة ين على النظر إلى منتجات تشةةجيع العامل بـتتتتتتتت) الم 

خيالية بطر  ابتكارية أو إلى المنتجات الحالية بأسةةاليب 

تحرصُالمنظمتتةُعلىُتنفيتتذُوُ)ُُ( وتصةةةةةةةةاميس جةةديةةدل

ُُ(ُاألفكتتتارُاإلبتتتداعيتتتةُبستتتتتترعتتتة ُانالتتتتوعلىُالتوالي,

رافهُ  ُمعيتتتاريُمتتتانح  ُ( 0.90 )ا ُعلىُإنُ, ُيؤكتتتد وهتتتذا

ُ)ُمادياًُت دعمُالعاملينُلديهاُب ك لُماُيحتاجونالشتتتتتتركةُ هُ 

نتجاتُجديدةُإضتتتتافةُإلىُ ومعنوياًُ(ُإليجادُتصتتتتاميمُوم 

نُ هاُم  كُاألفكارُفبلُأنُيستتتتتتب قهاُغير  ستتتتتترعةُتنفيذُتل 

نافسين. ُالم 

 تغذية االبتكار -ح

نُالجدولُ)ُُي شتتتتيرُالجزءُاألخير هذاُُإلىُ(2ُُم 

عتمدةُُ )30Y – 26Y ((ُالفقراتُ)ُاألستتتتتتئلةُبالب عدُ الم 

ستتتابيةُُإذُكانتل قياسُهذاُالب عد,ُ ُالح  ه  أكبرُقيمةُألوستتتاط 

ستتتتابيُالفرضتتتتي,ُُ( 3.83 ) نُالوستتتتطُالح  وهوُأكبرُم 

ُ الفقرة َُعنُ)ُ )29Y (والختتتاصُبتتت  تقةةةةديس ُوالتيُت عب ر

منتجةةات مسةةةةةةةتةةدامةةة من خالل األخةةذ بنظر االعتبةةار 

رافُمعيتتاريُبَلَغَُُ( التغيرات البيئيةةة ,ُ( 0.91 )ُوبتتانح 

ماُي دلُ راستتتةعلىُم  لبيئت هاُجيداًُوتحديدُك لُناُالشتتتركةُُد 

نُتغي راتُللتكيُّفُمعها م  ُُقيمة,ُأماُأدنىُتشهد هُ  ه  ألوساط 

سابيةُفقدُبلغُ سابيُُأقلوهوُُ( 2.46 )الح  نُالوسطُالح  م 

 والتيُتتمثلُبـتتتتتتتتت)ُ )27Y (الفرضتتتي,ُوالخاصُب الفقرةُ

نات  يا قاعدل ب يةامتال  المنظمة  متاحة لجميع  الكترون

عاملين يد لُ,ُ( 0.97 )رافُمعياريُبَلََغُ(ُوبانحُ ُال مماُ

علىُضتتعفُقاعدةُالبياناتُالتيُتمتلك هاُالشتتركةُأوُأنهاُ

تتتاحتتةُ غيرُالكترونيتتةُفضتتتتتتالًُعنُاحتمتتاليتتةُإنهتتاُغيرُم 

ُلجميعُالعاملينُلديها.

 ً  اختبار فرضيات البحث: ثانيا

 اختبار الفرضية األولى ) فرضية االرتباط ( -1

للبحثُوالتيُُفترضُالباحثُالفرضتتتتتتيةُاألولىأ

وجودُعالقتتةُارتبتتاطُمعنويُموجتتبُذوُداللتتةُُمفتتاد هتتاُ)

,ُإحصائيةُبينُاليقظةُاالستراتيجيةُوالتسويقُاالبتكاريُ(

لُ عام  وقدُأعتمدُالباحثُالوستتتائلُاإلحصتتتائيةُالخاصتتتةُبم 

تبُ باطُالر  ل تحديدُطبيعةُالعالقةُماُُ( spearman )ارت 

خدامُالبرنامجُ باستتتتتتت تغيراتُالبحثُ ُُُُُُُُُاإلحصتتتتتتتائيبينُم 

( spss v.18 )ُُض ُويعر  ُاالرتبتتتاط, ُعالقتتتة الختبتتتار

تغيراتُالرئيستتتتتتتة3ُُالجدولُ)ُ (ُعالقةُاالرتباطُبينُالم 

برُتحليتتلُالبيتتانتتاتُالتيُتمُ ُع  نه متتا ٌلُم  للبحتتثُوأبعتتادُكتت 

شركةُعينةُالبحث,ُويمكنُتوضياُ نُال الحصولُعليهاُم 

ُهذهُالعالقةُباالتي:ُ

باطُمو -أ جبةُذاتُداللةُمعنويةُبينُوجودُعالقةُارت

ب عدُاليقظةُالتكنولوجيةُوأبعادُالتستتتتتتويقُاالبتكاري,ُ

ُ( 7 ),ُبمجموعُعالقاتُ( 0.739 )وكانتُقيمته ُ

ثلُ ماُي م يةُُ( 100% )وب  ستتتتتتتوىُمعنو  )وعندُم 

ماُُ( 0.697 ),ُوبلغتُاعلىُقيمةُلالرتباطُ( 0.01

ُالتقنيُ ُالتقتتتدم ُوب عتتتد ُالتكنولوجيتتتة ُاليقظتتتة بينُب عتتتد

باطُقويُموجبُذوُا الستتتتتتتراتيجي,ُوهذاُي مثلُارت

ُعلىُ ماُيد لُّ داللةُمعنويةُت فستتترُقوةُالعالقةُبينه ما,ُم 

أهتمامُالشتتتتركةُبالتكنولوجياُالحديثةُكأستتتتاسُللتقد مُ

االستتتتتتراتيجيُوب ماُي حق قُالتفوقُالتناف ستتتتتيُضتتتتتمنُ

ناعة.  قطاعُالص 

باطُموجبةُذاتُداللةُمعنويةُبينُ -ب وجودُعالقةُارت

دُاليقظةُالتناف ستتتتتتيةُوأبعادُالتستتتتتتويقُاالبتكاري,ُب ع

كُب مقدارُ ل  ُ( 7 ),ُبمجموعُعالقاتُ( 0.798 )وذ

ثلُ ماُي م يةُُ( 100% )وب  ستتتتتتتوىُمعنو  )وعندُم 

ماُُ( 0.747 ),ُوبلغتُاعلىُقيمةُلالرتباطُ( 0.01

,ُالتركيزُعلىُالمواردوب عدُالتناف ستتيةُبينُب عدُاليقظةُ

وجتتبُذوُداللتتةُمعنويتتةُوهتتذاُي مثتتلُارتبتتاطُقويُم

ما,ُ أهتمامُُوهذاُي شتتتتتتيرُإلىت فستتتتتترُقوةُالعالقةُبينه 

تتتاحتتةُوالتتتأكيتتدُعلىُالشتتتتتتركتتةُ الكبيرُبتتالمواردُالم 

همُ نُت مث لُمصتتتتتدرُم  هاُباستتتتتتمرارُكون هاُت ؤم  تعزيز 

 ل قوت هاُالتناف سية.

باطُموجبةُذاتُداللةُمعنويةُبينُ -ت وجودُعالقةُارت

تستتتتويقُاالبتكاري,ُوذل كُب عدُيقظةُاألعمالُوأبعادُال

وب متتاُُ( 7 ),ُبمجموعُعالقتتاتُ( 0.776 )ب مقتتدارُ

ستتتتتوىُمعنويةُُ( 100% )ي مثلُ ,ُ( 0.01 )وعندُم 

ماُبينُب عدُُ( 0.710 )وبلغتُاعلىُقيمةُلالرتباطُ

يقظةُاألعمالُوب عدُالتركيزُعلىُالموارد,ُوهذاُي مثلُ

ارتبتتاطُقويُموجتتبُذوُداللتتةُمعنويتتةُت فستتتتتترُقوةُ

قتتةُبينه متتا,ُوهتتذاُي كتتدُأهتمتتامُالشتتتتتتركتتةُالكبيرُالعال

ثةُ حدي يبُال جاريةُوالط رقُواألستتتتتتتال ياتُالت بالعمل

تكاملةُللخلفُول مام.  للتسويقُوفقُاستراتيجياتُم 

باطُموجبةُذاتُداللةُمعنويةُبينُ -ث وجودُعالقةُارت

ب عدُاليقظةُالبيئيةُوأبعادُالتستتتتتويقُاالبتكاري,ُوذل كُ

وب متتاُُ( 7 )موعُعالقتتاتُ,ُبمج( 0.688 )ب مقتتدارُ

ستتتتتوىُمعنويةُُ( 100% )ي مثلُ ,ُ( 0.01 )وعندُم 

ماُبينُب عدُُ( 0.694 )وبلغتُاعلىُقيمةُلالرتباطُ
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اليقظتتةُالبيئيتتةُوب عتتدُالخيتتالُاالبتكتتاري,ُوهتتذاُي مثتتلُ

ارتبتتاطُقويُموجتتبُذوُداللتتةُمعنويتتةُت فستتتتتترُقوةُ

ما,ُوهذاُ لُماأهتمامُالشتتتتتتركةُُي ؤكدالعالقةُبينه  ك  ُب 

اُ نُتغي راتُب غيةُتحقيقُالتكيُّفُالناج  البيئةُم  تشتتتتهد هُ 

هاُ.ُ نُاستمرارُبقاءُالشركةُوتطور   معهاُوب ماُيضم 

ُ -ج رُالجتتتدولُ) 3ُُي ظه  وجودُعالقتتتةُارتبتتتاطُقويتتتةُ(

ُاليقظتتتةُ تغير ُم  ُبين ُمعنويتتتة ُذاتُداللتتتة موجبتتتة

تغيرُالتستتتتتتويقُاالبتكاري ُاالستتتتتتتراتيجيةُب أبعاده ُوم 

كُ أبعاده ,ُوذل  بمجموعُعالقاتُُ( 0.818 )ب مقدارُب 

ستتتتتتتوىُُ( 100% )وب ماُي مثلُُُُُُُُ( 7 ) وعندُم 

,ُوهذاُيستتتتتتماُب قبولُالفرضتتتتتتيةُ( 0.01 )معنويةُ

 األولىُللبحثُ.

 

( بين اليقظة االستراتيجية بأبعادها الفرعية التسويق االبتكاري بأبعاده  Spearmanعالقات االرتباط لـ) :( 3جدول )

 البحث عينةكة الفرعية للشر

 التسويق                

 االبتكاري                   

 

 اليقظة

 االستراتيجية

ي 
قن
لت
 ا
دم
تق
ال

ي
ج
تي
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ت

ق  
وي
س
لت
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ي
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إ

ي
ار
تك
الب
ا

 

العالقات 

 المعنوية

ال
لع
 ا
دد
ع

ت
قا

 

األهمية 

النسبية 

 للعالقات

 100% 7 0.739 0.528 0.684 0.574 0.686 0.672 0.697 اليقظة التكنولوجية

 100% 7 0.798 0.579 0.647 0.601 0.747 0.703 0.722 اليقظة التنافسية

 100% 7 0.776 0.554 0.695 0.570 0.710 0.665 0.701 يقظة األعمال

 100% 7 0.688 0.652 0.694 0.612 0.604 0.579 0.645 اليقظة البيئية

 100% 7 0.818 0.619 0.735 0.641 0.748 0.696 0.761 إجمالي اليقظة االستراتيجية 

ت 
قا
ال
لع
ا

ية
نو
مع
ال

 

  35 5 5 5 5 5 5 5 عدد العالقات

األهمية النسبية 

% للعالقات
1

0
0

 

%
1

0
0

 

%
1

0
0

 

%
1

0
0

 

%
1

0
0

 

%
1

0
0

 

%
1

0
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%100      

 ( 0.01 ) نويةمستوى الداللة المع

 

 ( التأثير) فرضية  الثانيةاختبار الفرضية  -2

فترضُالباحثُالفرضتتتتتتيةُاألولىُللبحثُوالتيُأ

نُوجودُعالقةُتأثيرُموجبُذوُداللةُإحصائيةُبي)ُمفاد هاُ

(ُإذُأستتتتعملُُاليقظةُاالستتتتراتيجيةُوالتستتتويقُاالبتكاري

تمثلةُبتحليلُ الباحثُالوستتتتائلُاإلحصتتتتائيةُالخاصتتتتة,ُالم 

دارُالخطيُالبستتتتتتيط,ُلتحديدُطبيعةُالعالقةُماُبينُاالنح

ُالبرنتتتامجُاإلحصتتتتتتتتتائيُُُُُُُُُُ تغيراتُالبحتتتثُبتتتاستتتتتتتختتتدام ُُُُُُم 

( spss v.18 )ُُضُالجدول الختبارُعالقةُالتأثير,ُويعر 

تغيراتُالرئيستتةُللبحثُوأ4ُ)ُ بعادُ(ُعالقةُالتأثيرُبينُالم 

برُتحليلُالبياناتُالتيُتمُالحصتتو نه ماُع  نُلُعليهك ٌلُم  اُم 

ُُالشركةُعينةُالبحث,ُويمكنُتوضياُهذهُالعالقةُباالتي:ُ

المحستتتوبةُبينُاليقظةُالتكنولوجيةُُ( F )بلغتُقيمةُ -أ

نُقيمت هاُُ( 65 )ُوالتستتتتتويقُاالبتكاري وهيُاكبرُم 

ماُأدىُإلىُظهورُ( 4.82 )الجدوليةُالبالغةُ  7 ),ُم 

ندُُ( 100% )عالقاتُمؤثرةُمعنوياًُوبنستتتتتتبةُُ( ع 

 .( 1.60 )ودرجةُحريةُُ( 0.05 )وىُداللةُمست

المحستتوبةُبينُاليقظةُالتناف ستتيةُُ( F )ظهرتُقيمةُُ -ب

نُُ( 80.44 )والتستتتتتتويقُاالبتكتتاريُ وهيُاكبرُم 

متتاُأدىُإلىُ( 4.82 )قيمت هتتاُالجتتدوليتتةُالبتتالغتتةُ ,ُم 

ًُوبنستتتتتتبتتةُُ( 7 )ظهورُ  )عالقتتاتُمؤثرةُمعنويتتا

ندُمستوىُداللةُُ( %100 حريةُُودرجةُ( 0.05 )ع 

( 1.60 ). 

المحستتتتتتوبتتةُبينُيقظتتةُاألعمتتالُُ( F )بلغتتتُقيمتتةُ -ت

نُُ( 24.33 )والتستتتتتتويقُاالبتكتتاريُ وهيُاكبرُم 

متتاُأدىُإلىُ( 4.82 )قيمت هتتاُالجتتدوليتتةُالبتتالغتتةُ ,ُم 

ًُوبنستتتتتتبتتةُُ( 7 )ظهورُ  )عالقتتاتُمؤثرةُمعنويتتا

ندُمستوىُداللةُُ( %100 ودرجةُحريةُُ( 0.05 )ع 

( 1.60 ). 

نُالجد -ث المحستتتوبةُُ( F )(ُأنُقيمة4ُُولُ)ُيتضتتتاُم 

ُ( 13.6 )بينُاليقظةُالبيئيةُوالتستتتتتتويقُاالبتكاريُ

نُقيمت هاُالجدوليةُالبالغةُ ماُ,ُمُ ( 4.82 )وهيُاكبرُم 

ُُُُُُُُُعالقاتُمؤثرةُمعنوياًُوبنستبةُُُ( 7 )أدىُإلىُظهورُ

ندُمستتتتتتتوىُداللةُُ( %100 ) ودرجةُُ( 0.05 )ع 

 .( 1.60 )حريةُ

ماُ -ج جدولُ)يتبينُم  قدمُأنُال مة4ُُت رُقي ُ( F )(ُي ظه 

المحستتتتتتوبتتةُبينُاليقظتتةُاالستتتتتتتراتيجيتتةُبتتأبعتتادهتتاُُ

ُ( 93.51 )والتستتتتتتويقُاالبتكاريُبأبعادهُقدُبلغتُ

نُقيمت هاُالجدوليةُالبالغةُ ماُ( 4.82 )وهيُاكبرُم  ,ُم 

عالقاتُمؤثرةُمعنوياًُوبنستبةُُ( 7 )أدىُإلىُظهورُ

ندُمستتتتتتتوىُداللةُُ( %100 ) ودرجةُُ( 0.05 )ع 

,ُونتيجةُل ذل كُفنُالفرضتتتيةُالثانيةُ)ُ( 1.60 )حريةُ

 فرضيةُالتأثيرُ(ُي مكنُقبولها.
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 عينة البحثعالقات التأثير بين اليقظة االستراتيجية بأبعادها ال رعية التسويق االبتكاري بأبعاده ال رعية للشركة : ( 4جدول  ) 

 التسويق  

 االبتكاري    

 

 

 اليقظة

 جيةاالستراتي

التقدم التقني 

 االستراتيجي
 كسب زبائن جدد

 التركيز على

 الموارد
 تغذية االبتكار الخيال االبتكاري دراسة المخاطر

إجمالي التسويق 

 االبتكاري 

العالقات 

 المعنوية
ت
قا
ال
لع
 ا
دد
ع

 

األهمية 

النسبية 

 للعالقات

اليقظة 

 التكنولوجية

0.59 0.34 0.62 0.38 0.43 0.2 0.66 0.44 0.6 0.36 0.73 0.54 0.76 0.58 
7 %100 

 دال 65 دال 54.73 دال 26.22 دال 36.66 دال 10.4 دال 28.56 دال 24.41

اليقظة 

 التنافسية

0.72 0.51 0.69 0.48 0.02 0.01 0.7 0.5 0.59 0.35 0.76 0.58 0.79 0.63 
7 %100 

 دال 80.44 دال 64.67 دال 25.68 دال 46.6 دال 0.08 دال 43.75 دال 49.09

 يقظة األعمال
0.43 0.2 0.11 0.54 0.29 0.06 0.5 0.25 0.44 0.2 0.53 0.28 0.58 0.34 

7 %100 
 دال 24.33 دال 18.5 دال 11.55 دال 15.96 دال 18.91 دال 1.56 دال 10.4

 اليقظة البيئية
0.55 0.3 0.09 0.01 0.40 0.17 0.41 0.17 0.26 0.06 0.48 0.23 0.4 0.22 

7 %100 
 دال 13.6 دال 13.76 دال 3.45 دال 9.7 دال 9.41 دال 0.85 دال 20.82

إجمالي 

اليقظة 

 االستراتيجية

0.7 0.5 0.26 0.12 0.7 0.5 0.72 0.5 0.6 0.36 0.78 0.6 0.82 0.67 

7 %100 
 دال 93.51 دال 72.73 دال 25.9 دال 48.8 دال 46.6 دال 7.85 دال 47.34

الق
لع
ا

ية
و
عن
لم
 ا
ت
ا

 

عدد 

 العالقات
5 5 5 5 5 5 5 35  

األهمية 

النسبية 

 للعالقات
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100           

 

 4.82   ( 1.60 )( ودرجة حرية   0.05المحسوبة عند مستوى داللة ) Fقيمة 

 المصفوفة الفرعية                                                                                     

 

 

 االستنتاجات والتوصيات: الرابعالمبحث 
هذاُالمبحثُعرضُألهمُماُتوصتتتتتتلُإليه ُيتضتتتتتتمنُ

العينتةُُإجتابتاتالبتاحتثُمنُنتتائ جُبتاالعتمتادُعلىُتحليتلُ

نُالتوصياتُعلىُأملُاالستفادةُ عُتقديمُعددُم  المبحوثة,ُم 

نهاُكونهاُي مكنُأنُتنفعُالشتتتتتتركةُالمبحوثةُفيُجوانبُمُ 

همة. ُم 

 االستنتاجاتأوالً: 
 االستنتاجات العامة -1

تائجُأنُالشتتتتتتركةُالمبحوثةُيعتمدُتقنياتُ -أ بينتُالن

تكنولوجيةُحديثةُإلنجازُعملياتهاُاإلنتاجيةُكونهاُ

ناعة. منُقطاعُالص  نُالتفوقُالتناف سيُض   تضم 

جماعيُواعتبارهُ اعتمدتُالشتتتتتتركةُعلىُالعملُال -ب

مُل رصتتتتتتتدُالتغيراتُالبيئيةُوإيجادُحلولُ ه  موردُم 

ها,ُمونُأعضتتتتتتتاءُفرقُالعملُتنتميُإلىُ لمواجهت

ختلفة. ستوياتُإداريةُم   م 

إمتالكُالشتتتتتتركةُقاعدةُبياناتُتعانيُضتتتتتتعفُفيُ -ت

األداءُأمتتاُلعتتدمُاعتمتتادُاألستتتتتتتتاليتتبُالتكنولوجيتتةُ

ُلجميعُ تتتتاحتتتة ُغيرُم  ُأنهتتتا ُأو الحتتتديثتتتةُإلدارت هتتتا

 لعاملين.ا

تعتمدُالشتتتتتركةُإجراءاتُالستتتتتالمةُالمهنيةُوتركزُ -ث

نهاُ علىُااللتزامُبمستتتتؤوليات هاُاالجتماعيةُستتتتعياًُم 

للحصتتتتولُعلىُمواصتتتتفاتُدولية,ُوهذاُماُي مكنهاُ

نُتعزيزُمركزهاُالتناف سيُوحصت هاُالسوقية.  م 

 استنتاجات عملية -2

تغيرُاليقظةُاالستتتتتتتراتيجيةُتبينُ -أ وجودُارتباطُبينُم 

تغيرُالتستتتتتتويقُاالبتكاريبأبعا بأبعاده ُبعالقةُُدهاُوم 

 0.818 )داللةُإحصائيةُبمقدارُمعنويةُموجبةُذاتُ

هاُقبولُالفرضتتتتتتيةُُ( وهيُعالقةُقويةُيمكنُبموجب 

 األولىُللبحث.

تغيرُاليقظةُاالستتتتتتتراتيجيةُبأبعادهاُظهورُ -ب تأثيرُل م 

تغيرُالتسويقُاالبتكاريُبأبعاده ُبعالقةُمعنويةُ علىُم 

وهذاُُ( 93.51 )ذاتُداللةُإحصتتائيةُبمقدارُُموجبة

 ماُيسماُبقبولُالفرضيةُالثانيةُللبحث.
 

 ثانياً: التوصيات
نُ -1 يتوجبُعلىُالشتتتتتتركةُعينةُالبحثُاالستتتتتتتفادةُم 

تغيراتُالبحثُالحاليُكونه ُ تفستتتتتتيرُالعالقاتُبينُم 

 عمليةُتقييمُلواق عُعمل ها.

نتجتتتات -2 ُم  ستتتتتتتتتتدامُوتقتتتديم ُالتركيزُعلىُاألبتتداعُالم 

تدامةُصتتتتتتتديقةُللبيئيةُت لبيُحاجاتُورغباتُ ستتتتتت م 

ختلفةُمعُضمانُتحقيقُأهدافها.  الزبائ نُالم 

مناُأعضتتتتتتتاءُفرقُالعملُصتتتتتتالحياتُوامتيازاتُ -3

نتتاستتتتتتبتتةُلتمكينهمُعلىُ نُإجراءاتُُم  بتتذلُالمزيتتدُم 

نافسينُالحيطة نُتأثيرُالم   .والحذرُللحدُم 

تعزيزُقاعدةُمعلوماتُالشتتتتتتركةُودعمهاُبالتقنياتُ -4

ُالعتتتاملينُاإل ُجميع ُتمكين ُمع ُالحتتتديثتتتة لكترونيتتتة

 الوصولُإليهاُوحثهمُعلىُالتفاع لُمعها.

ُوأستتتتاليبتقييمُللخططُاالستتتتتراتيجيةُالحاليةُُإجراء -5

ب غيةُأجراءُُالوقفةُاالستتتتتتتراتيجيةُ(ُتطبيقُتنفيذهاُ)

نتاستتتتتتبتةُفيُضتتتتتتوءُالتغيراتُالبيئيتةُ التعتديالتُالم 

نُتحقيقُالتكيُّفُ ستجدةُللتمك نُم   البيئي.الم 

نُقبلُ -6 قدمةُم  دراستتتتةُاألفكارُوالتصتتتتاميمُالجديدةُالم 

العاملينُأوُالزبائنُجيداًُكونهاُي مكنُأنُتكونُبذرةُ

بتكرُي حققُميزةُتناف سيةُللشركة. نتجُم   ل م 
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هاُجيداًُ -7 ر  قُوتقييمُمخاط  راستتتتتتةُالفرصُبتعم  يجبُد 

ختاطرةُغيرُالمتدروستتتتتتتةُُُُُُُُُُُُُُ كونُاالبتكتارُالُيعنيُالم 
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عضاء هيئة تدريس وطالب قسم التحديات التي تواجه التعليم االلكتروني  لعلم المحاسبة من وجه نظر ا
 حاسبة بمختلف الجامعات السودانيةالم

 

E-learning for accounting science from the viewpoint of members of the 
teaching staff and students of the accounting department in various 

Sudanese universities. 

 

ُُلمستخلص:ا
يهدفُهذاُالبحثُاليُالتعريفُبالتعليمُااللكترونيُوالتعريفُبعلمُالمحاسبةُكعلمُقابلُللتعليمُالكترونياًُوالتعرفُعلىُ

قُللتحدياتُُالتقنيةُوالفنيةُوالتحدياتُالتيُتواجهُطالبُالمحاسبةُوالتحدياتُالتيُاهمُالتحدياتُالتيُتواجههُمنُحيثُالتطر

تواجهُمعلمُمادةُالمحاسبةُوالتحدياتُالتيُتواجهُتدريسُمادةُالمحاسبةُالكترونياُكماُتكمنُاهميةُالبحثُمنُحيثُاالهميةُ

ثُوتكمنُاالهميةُالعمليةُفيُامكانيةُالتعرفُعلىُُالعلميةُفيُالتطرقُللتعريفاتُالعلميةُللمفاهيمُذاتُالصلةُبموضوعُالبح

اراءُالطالبُوأساتذةُعلمُالمحاسبةُوالتعرفُعلىُأهمُُالتحدياتُالتيُتواجهُتدريسُمادةُالمحاسبةُالكترونياًُكماُيتبعُالباحثُ

سبةُمنُخاللُالدراسةُفيُهذاُالبحثُالمنهجُالوصفيُالتحليليُفيُعرضُالتحدياتُالتيُتواجهُالتعليمُااللكترونيُلعلمُالمحا

التطبيقيةُومنُخاللُماُسبقُيمكنُالتوصلُاليُمضامينُتوحيُبأهمُالتحدياتُالفنيةُالمتمثلةُفيُضعفُشبكةُاالنترنتُوسبلُ

التواصلُالعلميُمنُخاللُبرامجُالكونفيرسُوالتحدياتُالتيُتواجهُمعلمُالمادةُمنُصعوبةُالجهدُالمبذولُفيُضبطُوادراةُ

طالبُفيُانُواحدُوصعوبةُالشرحُالعلميُللمادةُالمحاسبيةُالكترونياًُوصعوبةُالتدوينُالعلميُللمحاسبةُالكمُالهائلُمنُال

ُالمحاسبيةُ ُالمادة ُالكثيرُفيُتجهيز ُالطالبُوبذلُالجهد ُمع ُفيُالمشاركة ُ ُالعملياتُالمحاسبية ُاجراء الكترونياًُوصعوبة

اُفيُالتدريسُالمحاسبيُوصغرُشاشاتُالحاسوبُمماُيسببُخلطُالكترونياُوصعوبةُتوفرُاالدواتُااللكترونيةُالستخدامه

فيُقراءةُالقيمُواالعدادُالماليةُوتعليقُالبرامجُالتعليميةُوانقطاعُالنتُاثناءُالمحاضرةُيؤدىُاليُربكُفيُتوصيلُالمعلومةُ

ُيوصيُالباحثُالجه ُكما ُالكترونياً، ُالمحاسبة ُتعليم ُالعقباتُفيُمجال ُأهم ُتعتبرُمن ُالورشُالمحاسبية ُبعقد اتُالتعليمية

ُوالدوراتُالتأهيليةُالتيُتسهمُفيُانجاحُعمليةُالتعليمُااللكتروني.

 

 التعليمُااللكتروني،ُعلمُالمحاسبة،ُأعضاءُهيئةُتدريسُُُطلبةُُقسمُالمحاسبة.:  مفتاحيةالكلمات ال

Abstract:  
This research aims to introduce electronic education and introduce the science of 

accounting as a science that can be taught electronically and to identify the most important 

challenges that face it in terms of addressing the technical and technical challenges and 

challenges facing the accounting student, the challenges facing the accounting teacher and the 

challenges facing the teaching of accounting electronically, Research’ُimportance in terms of 

scientific importance lies in addressing the scientific definitions of to the research related 

concepts topic. The practical importance lies in the possibility of seeing ُ ُ the opinions of 

students and professors of accounting science in the most important challenges facing the 

teaching of accounting electronically as the researcher follows In this research the descriptive 

and analytical approach in presenting the challenges facing e-learning for the science of 

accounting through the applied study and through the above, it is possible to arrive at contents 

that suggest the most important technical challenges represented in the weakness of the network 

and the means of scientific communication through the conference programs and the challenges 

facing the subject teacher from the difficulty of the effort Exerted in controlling and managing 

the huge number of students simultaneously, the difficulty of scientific explanation of the 

accounting subjet electronically, the difficulty of scientific recording of accounting 

electronically , the difficulty of conducting accounting operations electronically , the difficulty 
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of conducting accounting operations electronically and the difficulty of providing electronic 

tools for use in accounting teaching and the smallness of computer screens, which causes 

Confusion in reading values and financial numbers and commenting Albram C. Educational 

and internet disconnection during the lecture leads to your Lord in the delivery of accounting 

information. It is considered one of the most important obstacles in the field of teaching 

accounting electronically. The researcher also recommends educational institutions that 

contribute to the progress of the e-learning process after workshops and recovery courses. 

  

Keywords: E-learning, accounting science, accounting faculty  

 

 المقدمة: 
اصبحتُضرورةُالتعليمُحاجةُكثيرُمنُالمجتمعاتُُالسيماُُالمجتمعاتُالتيُتعانيُكوارثُوعللُبيئيةُوتعليميةُُاالُانُ

ُالحواجزُ ُللوقوفُعند ُالتعليمُوتوصيلُالمعلومةُدونُالحاجة ُلمواصلة ُالوسائلُالمتاحة ُااللكترونيُيعتبرُمنُاهم التعليم

ُملحهُلُالجغرافيةُوالصحيةُوبسببُتزايد التعليمُااللكترونيُثمُُتبنيالكوارثُواالزماتُالصحيةُاصبحتُهنالكُضرورة

التحديات التي تواجه التعليم االلكتروني  لعلم المحاسبة من وجه نظر اعضاء هيئة تدريس وطالب صياغتهُتحتُعنوانُُ)
قوفُعنهاُللعبورُبركبُالتعليمُااللكترونيُ(ُلدراسةُاهمُالتحدياتُالتيُيمكنُالوقسم المحاسبة بمختلف الجامعات السودانية

ُاليُبرُاالمانُوامكانيةُاالستفادةُالعظمىُمنه.

 

 هدف البحث:
ُااللكترونيُ ُالبحثُاليُالتعريفُبالتعليم يهدفُهذا

ُالكترونياًُ ُللتعليم ُقابل ُكعلم ُالمحاسبة ُبعلم والتعريف

ُحيثُ ُمن ُتواجهه ُالتي ُالتحديات ُاهم ُعلى والتعرف

ُالتطرقُللتحديات التقنيةُوالفنيةُوالتحدياتُالتيُتواجهُُ

طالبُالمحاسبةُوالتحدياتُالتيُتواجهُمعلمُمادةُالمحاسبةُ

ُوالتحدياتُالتيُتواجهُتدريسُمادةُالمحاسبةُالكترونيا،ُ
 

 مشكلة البحث:
تتمثلُمشكلةُالبحثُفيُاالجابةُعلىُمجموعةُمنُ كمُا

ُبالت ُالمقصود ُهو ُما ُمنها ُاالتية ُ عليمُالتساؤالتُالعلمية

ُالمحاسبةُ ُتدريسُعلم ُبعملية ُالمقصود ُوما االلكتروني؟

الكترونيا؟ُوماهيُالتحدياتُالتيُتواجهُالتعليمُااللكترونيُ

ُلعلمُالمحاسبة؟
 

 اهمية البحث:
كماُتكمنُاهميةُالبحثُمنُحيثُاالهميةُالعلميةُفيُ

التطرقُللتعريفاتُالعلميةُللمفاهيمُذاتُالصلةُبموضوعُ

ُاالهمي ُوتكمن ُاراءُالبحث ُتلمس ُامكانية ُفي ُالعملية ة

ُالتيُ ُالتحديات ُاهم ُفي ُالمحاسبة ُعلم ُوأساتذة الطالب

ُتواجهُتدريسُمادةُالمحاسبةُالكترونياًُ.
 

 فرض البحث : 
يسعىُهذاُالبحثُجاهداُالثباتُفرضُوجودُتحدياتُ

ُنظرُ ُوجه ُمن ُالمحاسبة ُلعلم ُااللكتروني ُالتعليم تواجه

ُال ُتدريسُوطالبُقسم ُهيئة ُمنهُأعضاء ُوتتفرد محاسبة

ُمحاورُتدرسُفيُتحليلُبياناتُالدراسة.
 

 منهج  وأدوات البحث: 
يتبعُالباحثُفيُهذاُالبحثُالمنهجُالوصفيُالتحليليُفيُ

ُلعلمُ ُااللكتروني ُالتعليم ُتواجه ُالتي ُالتحديات عرض

ُاجراءهاُ ُتم ُالتي ُالتطبيقية ُالدراسة ُخالل ُمن المحاسبة

المحاسبةُبمختلفُُعلىُمجموعةُمنُأساتذةُوطالبُقسم

 الجامعاتُالسودانية.
 

ُ:هيكل البحث
ُمباحثُُ ُوثالث ُمقدمة ُعلى ُالبحث ُهذا يحتوى

ُللبحثُ ُالعام ُاالطار ُعلى ُالمقدمة ُتحتوى وخاتمة،

والدراساتُالسابقةُكماُيحتوىُالمبحثُاالولُعلىُمفهومُ

التعليمُااللكترونيُواهميتهُوالمبحثُالثانيُيحتوىُعلىُ

ُالمحاس ُبعلم ُعلىُالتعريف ُيحتوى ُالثالث ُوالمبحث بة

الدراسةُالتطبيقيةُوتحليلُالنتائجُالعلميةُوخاتمةُتحتوىُ

ُعلىُاهمُالنتائجُوالتوصيات.
 

 الدراسات السابقة:
ُتناولتُفيُ ُالدراساتُالعلمية ُمن اجريتُمجموعة

ثناياهاُبعضاًُمنُالجوانبُالعلميةُالتيُتناولهاُالبحثُمنهاُ

ُفياضُواخرون:  البحث لهذا الرئيسي الهدف ُدراسةُد.

منافعه،ُ وخصائصه، االلكتروني التعليم مفهوم توضيا هو

 عدة هنالك .عليها التغلب وكيفية تعترضه التي العقبات

 المحتوى أدارة التعليمُنظام إدارة في متخصصة أنظمة

 و التعلم أدارة نظام (LCMS) منها ولكل التعليمي

(LMS) هنالك كانت لذلك منهاُخصائصه، االلكتروني 

 المهم من وكان .بينهما اختالف وأوجه تداخل أوجه

 بين اجراءُمقارنة إلى إضافة بينهما إلىُالدمج التطرق

 .التعليم في االلكتروني واألسلوب التقليدي األسلوب

SCORM البحث يتضمن ًُ  عن متكامال ا توضيا أيضا

ُوكيفية بروتوكول استخدام كيفية  المحتوى تحويل ل

 و المفردة العلمية المادة بين للتواصل (LMS)التعليمي،

على،ُ)الكترونيُ محتوى إلى التعليمُالتقليدي تسيير نظام

،ُكماُتناولتُدراسةُدكتورةُانتظامُجاسمُاهميةُ (2009

ُعلىُُالتعليم. ُالتعريف ُفي ُالبحث ُمشكلة ُتمثلت حيث

 القدرة لديه االلكتروني التعليم وهل االلكتروني التعليم

 في التقليدي وافترضتُانُالتعليمُ.عالمجتم خدمة على

ُمن العراق منُ يجعل بالتالي وهذا جمة مشاكل يعاني
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 مشاكل من الكثير حل في محاولة االلكتروني التعليم

 ستتمحور المجتمعية الحياة السيماُوان العراق في التعليم

 للتعليم السيما فوائد االلكتروني للتعليمُ المعرفة حول

 االلكتروني التعليم عامُإن كلٍُبش وللمجتمع خاص بشكل

 فهل القادمة ل جيال أفضل مستقبل لتحقيق واعدة تقنية هو

بوجههُكماُتوصلتُالدراسةُاليُأنُُ تقف معوقات يواجه

ُأمكانية االلكتروني التعليم  أعطاء في جداًُ كبيرة يوفر

 تلك السيما المجتمع منُفئات العديد إلى التعليم فرصة

بغضُ التعليم على الحصول رصةف فاتتها التي الفئات

 أم اقتصادية أم سياسية كانت سواء ذلك أسباب عن النظر

ُص2012اجتماعية،)جاسم، ُالدراسات501ُ، ُوختمت )

 معرفةُ  إلى الدراسةُ هذه هدفتحيث   بدراسةُد.ُجميلة

 لمعايير الليبيّة الجامعات تعليم تواجه التي الّصعوبات

العالقة،ُ الطرافُذاتا نظر وجهة من الدّوليّة، المحاسبة

 المحاسبة قسم وطلبة تّدريس، ال هيئة أعضاء في المتمثلة

 أهداف ولتحقيق ليبيا، في االقتصاد كليات إحدى في

ُ ُتم عَُ استبانة، تصميم الدراسة  استبانة، 115منها وّز 

 وبنسبة والدراسة التّحليل ألغراض استبانة84منها اعت مد

 المتوّسطات استخدام تمُّ وقد ،%73بلغت استرداد

ُواالنحرافات  الختبار :واختبار المعياريّة، الحسابيّة،

ُوتشير فرضيّات ُ نتائج الدراسة  تعليم أنُّ إلى الدراسة

 يمكن متعدّدة صعوبات الدوليّةُيواجه المحاسبيّة المعايير

المحاسبةُ قسم بطالب متعلقة صعوباتُ:يلي كما ترتيبها

ُو تنظيميّة صعوبات -و  متعلقة تصعوبا وتشريعّية

 أوُاداريةُو تمويلية تّدريسُوصعوبات ال هيئة بأعضاء

الدوليةُ المحاسبة معايير بطبيعة متعلقة صعوبات

 هذه على للتغلّب توصيات بعدة الدراسة وأوصت

 والمؤتمرات النّدوات إقامةُ:يلي ما منها الصعوبات

ُ.الدّوليّة المحاسبيّة المعايير حول العمل وورش العلميّة

 تحديث يضمن بما الحاليّة، الدراسية لخططا تطوير

 التّعليم في الحديثة المحاسبيّة االتّجاهات لتواكب المناهج؛

ُالدّولية)قمبر، للمعايير الجامعيُّ ،2017ُالمحاسبيّة

ُ(.507ص

ُتناولتُ ُالسابقة ُالدراسات ُجميع ُان ُالباحث يرى

جوانبُمنُجوانبُالبحثُالمدروسُاالُانهُالُتوجدُدراسةُ

اُالباحثُعلىُحدُعلمهُ(جمعتُالتحدياتُالتيُ)وقفُعليه

تواجهُالتعليمُااللكترونيُلعلمُالمحاسبةُكماُيوجدُاختالفُ

ُبحثيةُ ُضرورة ُيوجد ُمما ُوالزمانية ُالمكانية ُالحدود في

ُلهذاُالبحث.

 

 الجانب النظري للدراسة
 :اإللكتروني وأهدافه  التعليم أوالً: تعريف

ُت ُانه ُعلى ُااللكتروني ُ قديميعرفُالتعليم  البرامج

تشملُ متنوعة الكترونية وسائط عبر والتعليمية التدريبية

ُوغيرُ بأسلوب اإلنترنت وشبكة االقراص متزامن

ُالذاتي التعلم مبدأ وباعتماد متزامنُ

االلكترونيُعلىُانه تعريفُُالتعليُم تُم  أشكال من شكل كمُا

 فعمل أصولهُالتاريخية له بعد عن والتعليم عنُبعد التعليم

 وحلقات القرآنية المدارس طريق عن المسلمون به

 اآلخرين الطلبة مع يرتبط ال الطالب إنُ فيُحين الكتاتيب

ًُ فقد الدرس مكان في أال ًُ أو عنهم يكونُمتخلفا  عليهم متقدما

ُيدرسها والمواد المعلم يختار أن يستطيع انه ثم )ُ.التي

 بدأ فلقد الحديث العصر في أما (11،ُص1999عليان،ُ

 فيُبريطانيا ١٩٦٣ عام التعليم من النوع هذا عن الناإلع

 فيما المفتوحة بالجامعة سميت ثم الهواء جامعة يسمىُ بما

ُإن بعد  العنصران هما والتلفزيون اإلذاعة معتبرين

 ولقد إلىُالمراسالت إضافة التعليم عملية في األساسيان

الفُ 25 فاستقبلت ١٩٧١ عام الجامعة بهذه الدراسة بدأت

 أخذت الحين ذلك ومنذ التخصصات مختلف من بطال

 الدول ومنها الثالث والعالم العالمُالمتقدم في أخرى دول

 عن جامعاتُللتعليم افتتاح في بريطانيا نحو تنحوا العربية

 . بعد

 اإللكتروني: التعليم من ثانياً: الغرض

 للحصول المجتمع فئات من عدد ألكبر الفرصة إتاحة

ُعوائق تغلب ألنه .يبوالتدر التعليم على  المكان على

 االتفاق صعوبة أو المواصالت صعوبة مثال والزمان،

 على التعليم تكلفة أيضاُتقليلُ.للمحاضرة محدد وقت على

 التعليم وتنامي انتشار سبب يرجع الطويل، المدى

 تكون تكاد التنقل تكلفة إن حيث قلةُالتكلفة إلى االلكتروني

إنُ كما المتدرب، أو للطالب بالنسبة سواء موجودة غير

 في الحال هو كما شهرية رواتب يتقاضون المحاضرينُال

 محاضرة كل أجورُُنظير يتقاضون بل التقليدي، التعليم

 التعليم توفير فإن ذلك إلى باإلضافة الحاالت، معظم في

 مباني إلنشاء ضخمة إلىُميزانيات يحتاج ال إلكترونيا

 مبالغ تخصيص تتطلب عادة والتي وفصولُدراسية كبيرة

وصيانتها  أيضا أإللكتروني التعليم انتشار ويعود .إلدارتهُا

تتمُ أوُالتدريب التعليم عملية إن حيث التعلم مرونة إلى

 التطور إن كما .والمكان الزمان حيث من كبيرة بمرونة

ُ بينُمقدمي الشديدة والمنافسة التقني  البرامجُالدراسية

 من كبيرة شرائا متناول مجُفيالبرا هذه جعال والتدريبية

ُالذي المجتمع ُإلى أدى األمر  التعليم انتشار بدوره

 األمثل االستغالل اإللكتروني التعليم اإللكترونيُويعتبر

 مشكلةُالتخصصات يحل فإنه والمادية البشرية للموارد

 مع التواصل المتعلم على السهل من أصبا حيث النادرة

 مباشرة العالم من موقع فيُأي نادر علمي تخصص أي

 من المعدة التدريبية المادة ان كما معدودة لحظات وخالل

 يساعد وهذا يرغب لمن متاحة التعليمية قبلُالمؤسسات

 التعليمية الفلسفة قليلةُتحويل بكلفة و تراكمُالخبرات في

 على المعتمد التعليم إلى المجموعة، على المعتمدة التقليدية

 تعتمد وتمارينه المنهج و تالوقُ:خالل وذلكُمن الفرد

معدلُ على وليس الطالب ومهارات مستوى على

ُالطالب  انتظار دون التقدم يستطيع المتميز المجموعة

 وقت لديه مستوى األقل الطالبُ.مستوى األقل الطالب

 (willim,2004ُلرفعُمستواه)

 : االلكتروني التعليم ثالثاُ: أهداف

 األهداف تحقيق إلى االلكتروني التعليم تجربة تهدف

ُ (27،ص2007كاظم،)ُ;التالية

 قدره لتعزيز كوسيلة المعلومات تقنية دخالا .1

 . طاقاته أقصىُحدود إلى التعلم على الطالب

 . التعليم فرص فاتتهم لمن التعليمية الخدمات تقديم .2

 مجتمع خلق في يساعد بما التقنية الثقافة نشر .3

  العصر مواكبةُمستجدات على قادر الكتروني
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 . الكبار وتعليم األمية محو في إلسهاما .4

 العالم في السيما) للمرأة االلكتروني التعليم يوفر .5

ُتعليمها كبيرة فرصة ( العربي  سيما وال إلتمام

 من الخروج مصاعب على فتتغلب الجامعي التعليم

 هذا ان الجامعيةُأي صفوف في البيتُواالنتظام

ًُمكانياًُوزماني التعليم مرونة هيئ التعليم  . ا

 . الطلبة مهارات تنمية .6

 المعلومات من للطلبة يقدم التعليم من النوع هذا إن .7

 إذ التقليدي التعليم مقارنةُبوسائل الكثير والمعارف

يوفرُ ( االلكتروني ) التعليم من النوع هذا إن

 عن فضالًُ للمعلومات ومتباينة متعددة مصادر

 ام كل عن التربويةُوفضالًُ الخبرات تبادل إمكانية

 كبير بشكل يراعي التعليم من النوع هذا فان تقدم

ُ). التعليمية ظروفُالدارسين

  ً  الحاسوب على اإللكتروني التعليم اعتمادية :رابعا

الحاسوبُ على المعتمد اإللكتروني التعليم زل ا ال

 اعتمادهُ ويمكن التقليدي األساسي للتعليم مرادفا أسلوبا

 عامة عهودةُوبصورةالم التعليم ألساليب مكملة بصورة

ُضمن وأساليب تقنيات تبني يمكننا  تعليم خطة عديدة

ُمجموعة تعتمد شاملة وتدريب  األساليب من على

 عبر تعليمي فيديو بث الصعب من كان إذا مثالًُ والتقنيات،

ُمانع االنترنت  أو مدمجة أقراص على تقديمه من فال

ىُومستو جودة رفع في يساهم ذلك إن طالما فيديو أشرطة

 على الموجة سعة اختناقات ويمنع والتعليم التدريب

 تبرر أساسية ناحية اإللكتروني التعليم ويتطلبُ.الشبكة

 به لاللتزامُالنافذة الرؤية وهي فيه واالستثمار اعتماده

 تقنية في ومصاعب عقبات لتجنب وذلك البعيد المدى على

 ليمالتع نجاح إن منه، المتعلمينُونفور ومقاومة المعلومات

 تعليم نظام وانتقاء تطوير على يتوقف اإللكتروني

 التعليم متطلبات تلبية حيث منُمناسب الكتروني

ُ لمواكبة المتواصل كالتحديث  ومراعات التطورات

 مستوى ليكفل المختار التعليم نظام والضوابطُفي المعايير

 التعليمية الغايات ويحقق المتعلم وتطوير

ُتقنية إذ (27،ص2007كاظم،والتربوية)  المعلومات إن

 لتوصيل وسيلة هي بل ذاتها بحد غاية أو هدفا ليست

 والتربية التعليم من االغراضُُالمعروفة وتحقيق المعرفة

 الحياة متطلبات لمواجهة مستعدا المتعلم جعل ومنها

 بآخر أو بشكل تعتمد أصبحت والتي بكلُأوجهها العملية

 .بسرعة رةالمتغي وطبيعتها المعلومات تقنيات على

 

 المبحث الثاني: علم المحاسبة:
 أوالُ مفهوم علم المحاسبة: 

ُتتعدّدُ ُاالجتماعيّة ُالعلوم ُمن ُكغيرها المحاسبة

ُالجوانبُ ُمن ُبجانب ُالتعريف ُيهتّم ُقد ُفمثالً تعريفاتها،

ويهملُالجوانبُاألخرى،ُكماُإنُالتعريفُقدُينبنيُعلىُ

ُ ُواضا ُوذلك ُالمحاسبة، ُبها ُتّمر ُالتي منُالمرحلة

ُأور ُالتي ُالمختلفة ُتطورُدالتعريفات ُمراحل ُفي ناها

ُتعريفُشاملُ ُإلى ُنصل ُالتعريفات ُتلك ُومن المحاسبة

ُبأنها)ادم، ُالعلومُ (10-9،ص2004للمحاسبة ُمن علم

االجتماعية،ُُيقومُعلىُمجموعةُمنُالفروضُوالمباديُ

ُوتحليلُ ُوتجميع ُبقياس ُتهتم ُالتي ُواألسس، والمفاهيم

حداثُالماليّة،ُوإعدادُقائمةُيّاتُواألوتبويبُوتسجيلُالعمل

المركزُالماليُللمنشأةُفيُنهايةُفترةُماليّة،ُوالمساعدةُفيُ

ُ ُفي ُاإلدارة ُتفيد ُالتي ُالمعلومات ُالقراراتُإتوفير تخاذ

الرشيدة،ُوذلكُبهدفُتحقيقُالرفاهيّةُاالجتماعية،ُوهيُ

ُاالمريكيُللمحاسبينُهيُ ُوردتُفيُتعريفُالمعهد كما

وتلخيصُاالحداثُوالعملياتُالماليةُفيُُُتسجيلُوتصنيف

،ُوقدُعرفتُ     صورةُنقديةُوتفسيرُالنتائجُالمتعلقةُبهاُ

ُتحديثاُ ُشامالُواكثر ُتعريفا ُللمحاسبة ُاالمريكية الجمعية

وهوُانُالمحاسبةُهيُوسيلةُلقياسُوتوصيلُالمعلوماتُ

المعلوماتُ ُُلمستخدميُهذُه االقتصاديةُبالشكلُالذيُيسما

ُمجاال ُاتخاذُبأفضل ُفي ُالشخصي ُالتقدير ت

ُ   (American Account,1953,p15القرارات) 

 هداف المحاسبةأثانياُ: 

ُ(:10،ص2004أهدافُعلمُالمحاسبةُتتمثلُفي)ادم،ُ

 ُمنّظمة ُبسجالت ُفي ُكافّةُُ،االحتفاظ ُعلى مشتّملة

ُواأل ُتحدثُالعمليّات ُالتي ُالماليّة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحداث

ُاألخرى.ُبينُالمنشأةُواألطراف

 ُ ُمن ُالمنشأة ُأعمال ُنتيجة ُخسارة،ُُرباتحديد أو

 عدادُقائمةُالمركزُالماليّةُفيُنهايةُالسنةُالماليّة.إو

 .مساعدةُادارةُالمنشآتُفيُالتخطيطُوالرقابة 

 ُُكفاءة ُعلى ُالحكم ُمن ُتّمكن ُالمعلوماتُالتي توفير

ةُفيُتحقيقُاألهدافُالتيُقامتُأدارةُالمنشإوفاعليةُ

 ة.ُأشمنُأجلهاُالمن

 ُُالمستخدمين ُتفيد ُالتي ُالالزمة ُالمعلومات توفير

 للقوائمُوالتقاريرُالماليّةُفيُاتخاذُالقرارُالمالئم.

 ُُاالختالسات ُمن ُالمنشأة ُأصول ُعلى المحافظة

 والضياع.ُ

 .المساعدةُفيُتحقيقُالرفاهيّةُاالجتماعيّةُللمجتمع 

ُبتسجيلُ ُيهتم ُعلم ُالمحاسبة ُعلم ُان ُالباحث يرى

ُلمعل ُالمؤسسةُُوتوصيل ُل طرافُداخل وماتُالمحاسبة

كماُفيُالمحاسبةُالحكوميةُواطرافُخارجُالمؤسسةُكماُ

ُفيُالوسطُ ُمنُالمكانة ُله ُوهوُعلم ُالمالية فيُالمحاسبة

ُدراستهُ ُيمكن ُعلما ُيجعله ُمما ُواالجتماعي االقتصادي

ُالكترونياُبإزالةُالصعوباتُوالعقوباتُالتيُتحيطُبه.

 

 ة التطبيقية المبحث الثالث: الدراس
ُ:أوالً: وصف ادوات البحث

استمارةُُالكترونيةُُمناصفة80ُُقامُالباحثُبتوزيعُ

ُ ُو40ُبين ُالمحاسبة ُاقسام ُفي لطالبُقسم40ُُل ساتذة

ُ ُبنسبة ُجميعاً ُجمعها ُتم ُوقد ُ ُتمُ%100ُالمحاسبة وقد

ُعامُ ُبشكل ُالوصفية ُاإلحصائية ُاألساليب استخدام

ُخصائص ُعن ُعامة ُقرارات ُعلي ومالماُُللحصول

تركيبةُمجتمعُالدراسةُوتوزيعه،ُوحرصُالباحثُعلىُ

ُوالخبرةُ ُالعمر ُمثل ُمتغيرات ُعلى ُالدراسة ُتشتمل ان

ذكرهاُُ سيتُم ُُاالُأنُه ، ل ساتذُة بالنسبُة والمؤهالتُالدراسيُة

ُالتوزيعُ ُأساليب ُتضمنت ُكما ُاالطالة ُخشية مختصرة

التكراريُإلجاباتُالمبحوثينُعنُطريقُإخضاعُالبياناتُ

ُليُالتحليلُواالختبارُمنُخالل:إ

:ُتمُاستخدامُمقياسُالوسيطُليعكسُمتوسطُالوسيط .1

ُ ُالوزن ُإعطاء ُحيثُتم 5ُإجاباتُعباراتُالدراسة

ُ ُوالوزن ُبشدة ُموافق ُموافق4ُُلعبارات لعبارات
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ُُوالوزن3ُُوالوزنُ لعباراتُغير2ُُلعباراتُالُادري

 لعباراتُغيرُموافقُبشدة1ُموافقُوالوزنُ

تمُاستخدامهُلقياسُمديُتجانسُُعياري:االنحراف الم .2

ُلعباراتُ ُالنسبية إجاباتُالمبحوثينُولقياسُاألهمية

 محاورُاالستبانة

ُهذاُاستخدام اختبار)كآي تربيع ( .3 ُاستخدام ُتم :

ُاالختبارُالختبارُالداللةُاإلحصائيةُلفروضُالدراسة

مستوىُمعنويُة كانتُقيمة5ُعنُد إذُا %ُويعنيُذلكُأنُه

ُكآأيُالمحسوب ُمنُمربع ُاقل ُمستويُمعنوية ُعند ة

ُالفرض5 ُويكون ُالعدم ُفرض ُ)ُُ%يرفض البديل

 فرضُالبحثُ(ُغيرُصحيا

:ُُالبرنامج المستخدم في تحليل بيانات الدراسة .4

مجُلتحليلُبياناتُأسئلةُاالستبانةُاستخدمُالباحثُبرنا

spssُاختصارُل Statistical Package For the 

Social Sciencesُإلحصائيةُوهيُتعنيُ)الحزمةُا

ُللعلومُاالجتماعيةُ(،ُويعتبرُهذاُالبرنامجُمنُأفضل

البرامجُالمستخدمةُفيُالتحليلُاإلحصائيُويختصُ

ُكانُ ُسواء ُالبيانات ُتحليل ُعملية ُفي ُالبرنامج هذا

ُبعرفُ ُما ُأو ً ُاستنباطيا ُتحليالً ُأو ُوضعياً تحليالً

 باختباراتُالفروض.

ُإجاتحليل متغير العمر ألفراد عينة الدراسة .أ باتُ:

ُالدراسة ُعينة ُفيُُأفراد ُتظهر ُالعمر ُمتغير وفق

ُالجدول
 

 رمتغير العم التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق(:1جدول)

 

 م2020االستبانة االلكترونية عام اعداد الباحث من خالل 

ُ

ُتقلُ ُالذين ُأن ُ ُالباحث ُيالحظ ُاعاله ُالجدول من

47.5ُ%ُمنُاساتذةُالجامعاتُو5بلغت20ُُاعمارهمُعنُ

ُبين ُاعمارهم ُكانت ُالذين ُوان ُالمحاسبة ُطلبة -20من

فيُالطالبُاما25ُُ%ُفيُاساتذةُالجامعاتُو20كانت30ُ

%80ُفاكثرُفكانتُنسبهم30ُُالذينُكانتُاعمارهمُمنُ

%ُمنُعينةُالطالبُمن27ُمنُعينةُأساتذةُالجامعاتُُو

80ُمجموعُالعينةُالكليُل ساتذةُوالطالبُالبالغُعددهمُ

ُ%ُلكلُمنهم.100فردُبنسبةُ

ُالدُ-ب ُعينة ُألفراد ُالعلمي ُالمؤهل ُمتغير راسة:ُتحليل

ُالعلميُ ُالمؤهل ُمتغير ُوفق ُالدراسة ُعينة إجاباتُأفراد

 (2تظهرُفيُالجدولُرقمُ)
 

 

 

التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير المههل :(2جدول )

 العلمي

المههل 

 العلمي

اساتذة 

 ةمحاسب

النسبة

% 

 

طالب 

 محاسبة

النسبة 

% 

 
 التكرار لتكرار

 75 30 7.5 3 بكالوريوس

 10 4 17.5 7 ليدبلوم عا

 10 4 55 22 ماجستير

 5 2 20 8 دكتوراه

 40 40 المجموع

 80المجموع الكلي  

 م2020اعداد الباحث من خالل االستبانة االلكترونية عام 

 

منُالجدولُاعالهُيالحظُالباحثُانُالمؤهلُالعلميُ

لكلُمنُالطالبُكانُأعلىُفيُمستوىُالبكالوريوسُحيثُ

ؤهلُالعلميُألساتذةُالجامعاتُكانُ%ُوانُالم75بلغُنسبةُ

ُمروراُ ُالعالي ُوالدبلوم ُالماجستير ُمستوى ُفي اعلى

ُبالدكتوراهُمماُيعنىُانُُنسبةُاالستجابةُكانتُكبيرةُ

تحليلُمتغيرُالتخصصُالعلميُألفرادُعينةُالدراسة:ُُ-ج

إجاباتُأفرادُعينةُالدراسةُوفقُمتغيرُالتخصصُالعلميُ

ُ(3ُتظهرُفيُالجدولُرقمُ)
 

التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير : ( 3ول )جد

 العمر

الدتدخصدددددددص 

 العلمي

اسدددددداتذة 

 محاسبة

النسددبة

% 

طالب 

 محاسبة

النسبة 

% 

 
 التكرار التكرار

 50 20  32.5 13 محاسبة.

محددداسدددددددبدددة 

 وتمويل. 

12 30 7 17.5 

محددداسدددددددبدددة 

 مالية.وإدارة 

7 17.5 3 7.5 

محددداسدددددددبدددة 

 تكاليف.

4 10 5 12.5 

 12.5 5 10 4 عة.مراج

 40 40 المجموع

 80المجموع الكلي  

 م2020اعداد الباحث من خالل االستبانة االلكترونية عام 
 

منُالجتتدولُاعالهُيالحظُالبتتاحتتثُانُالتخصتتتتتتصُ

ُالعلميُألساتذةُالجامعاتُكانُمنصباُحولُتخصص

62.5ُالمحاستتتتتبةُوالمحاستتتتتبةُوالتمويلُحيثُبلغُنستتتتتبةُ

بةُبينماُحازُوتليهاُالتخصتتتتتتصتتتتتتتاتُاالخرىُ للمحاستتتتتت

تخصتتصُالمحاستتبةُعلىُالنستتبةُاالعلىُفيُعينةُالطالبُ

%ُوتليهاُالتخصتتتصتتتاتُاالخرىُمن50ُحيثُبلغُنستتتبةُ

80ُدهمُمجموعُالعينةُالكليُل ستتتاتذةُوالطالبُالبالغُعد

ُ%ُلكلُمنهم.100فردُبنسبةُ

 

ُ:تحليل واختبار محاور فرض البحث
يدددة الفنيدددة المحور االول : محور التحدددديدددات االلكترون

 والتقنية

اساتذة  العمر

 محاسبة

النسبة

% 

طالب 

 محاسبة

النسبة 

% 

 التكرار 

 التكرار

 47.5 19 5 2 20أقل من 

 25 10 20 8 30-21من 

 17.5 7 42.5 17 40-31من

 10 4 32.5 13 41أكثر من

 40 40 المجموع

 80المجموع الكلي  
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 التحديات االلكترونية الفنية والتقنية( تحليل البيانات واختبار الفرضيات لمحور 4جدول)رقم 

الوسط  العبارة 

 الحسابي 

مستوي 

 الموافقة

االنحراف 

 المعياري

قيمة كاي   الترتيب

 تربيع

درجات 

 الحرية

وجود ضعف شديد لشبكات االنترنت في القرى 

 واالرياف.

 4 7.88 4 0.887 وافقم 3.9

 4 3.88 1 0.685 موافق 4.2 وجود تذبذب في التيارات الكهربائية.

 4 7.25 3 0.788 موافق 4.0 محدودية التعامل مع الحاسوب واالنترنت.

 4 3.58 2 0.704 موافق 4.1 صغر شاشات التعليم االلكتروني 

 4 11.6 5 0.975 موافق 3.8 صعوبة التعامل مع برامج التعليم االلكتروني.

عدم عمل بعض برامج التعليم االلكتروني في 

 السودان.

 4 7.81 6 1.12 موافق 3.7

محدودية التعليم االلكتروني بعدد معين من 

 االفراد لكل جلسة تعلمية.

 4 10.2 7 1.92 موافق 3.3

 استبانة 80المجموع الكلي لالستبانات 

 م2020ية عام اعداد الباحث من خالل االستبانة االلكترون
 

منُالجدولُاعالهُيالحظُالباحثُانُُالوسطُالحسابيُ

ُبلغُ وكانتُقيمة0.887ُُُبانحراف3.9ُُللعبارةُاالولىُ

ُتساوي ُالموافقة7.88ُُكايُتربيع ُعلى ُتدل ُالقيمة وهذه

علىُُُوجودُالضعفُالشديدُلشبكاتُاالنترنتُفيُالقرىُ

4.2ُيةُُُواالرياف،ُكماُبلغُُالوسطُالحسابيُللعبارةُالثان

ُ ُ ُ ُ ُتساوي0.685ُبانحراف ُتربيع ُكاي ُقيمة وكانت

وهذهُالقيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُوجودُتذبذبُفي3.88ُ

ُللعبارةُُ ُالحسابي ُالوسط ُبلغ ُ ُو ُالكهربائية، التيارات

4.0ُُالثالثة ُ 0.788ُبانحرافُ ُكايُتربيعُُ وكانتُقيمة

ُُعلىُمحدودية7.25ُتساويُ وهذهُالقيمةُتدلُعلىُالموافقة

ُالوسطُالحسابيُللعبارةُا ُالحاسوبُحيثُبلغ لتعاملُمع

ُ 0.704ُبانحراف4.1ُالرابعة ُتربيعُُ ُكاي ُقيمة وكانت

ُُصغر3.58ُتساويُ القيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُان وهذُه

شاشاتُالتعليمُااللكترونيُيعتبرُعقبةُمنُالعقباتُالفنيةُ

الخامسةُ وصلُالوسطُالحسابيُللعبارُة بانحراف3.8ُُُكمُا

وهذهُالقيمة11.6ُُوكانتُقيمةُكايُتربيعُتساوي0.975ُُ

تدلُعلىُالموافقةُعلىُوجودُصعوبةُالتعاملُمعُبرامجُ

ُللعبارةُ ُالحسابي ُالوسط ُ ُان ُكما ُااللكتروني التعليم

وكانتُقيمةُكايُتربيع1.12ُُبانحراف3.7ُالسادسةُُبلغُ

ُعدم7.81ُُتساوي ُ ُعلى ُالموافقة ُعلى ُتدل ُالقيمة وهذه

لتعليمُااللكترونيُفيُالسودانُكماُانُُعملُبعضُبرامجُا

1.92ُُبانحراف3.3ُالوسطُالحسابيُللعبارةُُاالخيرةُُُبلغ

وهذهُالقيمةُتدلُعلى10.2ُُوكانتُقيمةُكايُتربيعُتساوي

الموافقةُُعلىُمحدوديةُالتعليمُااللكترونيُبعددُمعينُمنُ

ُيعتبرُمنُالعوائقُااللكترونيةُ ُتعلمية ُلكلُجلسة االفراد

ُالتقنيةُللتعليمُااللكتروني.الفنيةُو

التحدياتُااللكترونيةُُالتيُتواجهُطالبُالمحور الثاني  : 

 علمُُالمحاسبةُ:

 

 التحديات االلكترونية  التي تواجه طالب علم  المحاسبة:تحليل البيانات واختبار الفرضيات  :(5جدول)

الوسط   العبارة 

 الحسابي 

مستوي 

 الموافقة

االنحراف 

 المعياري

قيمة كاي   رتيبالت

 تربيع

درجات 

 الحرية

 4 11.7 5 0.951 موافق 3.8 صعوبة شراء االجهزة الحاسوبية.

صعوبة ضبط ومزامنة وقت المحاضرة لكل 

 الطالب في ان واحد.

 4 3.45 2 0.741 موافق 4.1

صعوبة تهيئة مكان للتعليم االلكتروني)غرفة لفتح 

 الكاميرا وسماع الصوت(

 4 10.8 7 1.78 موافق 3.3

صعوبة التكيف على الشرح الحديث من قبل 

 الطالب.

 4 3.12 1 0.645 موافق 4.2

صعوبة مقدرة الطالب على التعامل مع البرامج 

 التعليمية.

 4 7.84 3 0.788 موافق 4.7

صعوبة المكوث الطويل أمام الحاسوب لحضور 

 المحاضرة.

 4 6.14 6 1.19 موافق 3.7

هربائي اثناء التعليم صعوبة استمرار التيار الك

 االلكتروني.

 4 8.2 4 0.875 موافق 4.0

 استبانة 80المجموع الكلي لالستبانات 

 م2020اعداد الباحث من خالل االستبانة االلكترونية عام 
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منُالجدولُاعالهُيالحظُالباحثُُانُالوسطُالحسابيُ

وكانتُقيمةُكأي0.951ُُُبانحراف3.8ُللعبارةُاالولىُبلغُ

ُ 11.7ُتساوي ُانُُُُ ُعلى ُالموافقة ُعلى ُتدل ُالقيمة وهذه

وبلغ11.7ُُُوجودُصعوبةُفيُُشراءُاالجهزةُالحاسوبية

ُ ُ ُالثانية ُللعبارة ُالحسابي 0.741ُُبانحراف4.1ُُالوسط

ُكأيُتساويُ 3.45ُوكانتُقيمة ُعلىُُ ُتدل ُالقيمة وهذه

الموافقةُعلىُانُوجودُُصعوبةُفيُُضبطُومزامنةُوقتُ

يُانُواحدُوبلغُالوسطُالحسابيُالمحاضرةُلكلُالطالبُف

وكانتُقيمةُكأي1.78ُُُبلغُبانحراف3.3ُُللعبارةُالثالثةُ

وهذهُالقيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُوجود10.8ُُُتساويُ

صعوبةُتهيئةُمكانُللتعليمُااللكتروني)غرفةُلفتاُالكاميراُ

وسماعُالصوت(ُكماُانُالوسطُالحسابيُللعبارةُالرابعةُُ

ُ ُو4.2بلغ ُ ُتساوي0.645ُُبانحرافُ ُكأي ُقيمة وكانت

وهذهُالقيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُوجودُصعوبة3.12ُُُ

ُانُ ُكما ُالطالب، ُقبل ُمن ُالحديث ُالشرح ُعلى التكيف

ُ ُبلغ ُ ُالخامسة ُللعبارة ُالحسابي بانحراف4.7ُالوسط

وهذهُالقيمةُتدل7.84ُُُُوكانتُقيمةُكأيُتساوي0.788ُُ

ُالط ُمقدرة ُصعوبة ُوجود ُعلى ُالموافقة ُعلىُعلى الب

ُالحسابيُ ُالوسط ُان ُكما ُالتعليمية ُالبرامج ُمع التعامل

ُُبلغ السادسة 1.19ُُبانحراف3.7ُللعبارُة كأيُُ وكانتُقيمُة

وهذهُالقيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُوجود6.14ُُُتساويُ

ُلحضورُ ُالحاسوب ُأمام ُالطويل ُالمكوث ُفي ُ صعوبة

4.0ُالمحاضرة،ُكماُبلغُالوسطُالحسابيُللعبارةُُاالخيرةُ

8.2ُوكانتُقيمةُكأيُتساوي0.875ُُبانحرافُ ُ وهذهُُ

ُاستمرارُ ُصعوبة ُوجود ُعلى ُالموافقة ُعلى ُتدل القيمة

التيارُالكهربائيُاثناءُالتعليمُااللكترونيُيعملُعلىُاعاقةُ

ُالطالبُمنُالتعليمُااللكتروني.

ُتواجهُالمحور الثالث  :  ُالتي ُااللكترونية التحديات

ُدةُعلمية(التدريسُلعلمُالمحاسبةُ)كما

 

 التحديات االلكترونية التي تواجه التدريس لعلم المحاسبة )كمادة علمية(.( تحليل البيانات واختبار الفرضيات 6جدول)

الوسط  العبارة 

 الحسابي 

مستوي 

 الموافقة

االنحرا

ف 

 المعياري

قيمة كاي   الترتيب

 تربيع

درجات 

 الحرية

 4 6.14 6 1.21 موافق 3.7 رونياً.صعوبة الشرح العلمي للمادة المحاسبية الكت

 4 8.2 4 0.875 موافق 4.0 صعوبة التدوين العلمي للمحاسبة الكترونياً.

صعوبة اجراء العمليات المحاسبية مشاركة مع 

 الطالب.

 4 3.45 2 0.741 موافق 4.1

بذل الجهد الكثير في تجهيز المادة المحاسبية 

 الكترونيا.

 4 3.12 1 0.645 موافق 4.2

عوبة توفر االدوات االلكترونية الستخدامها في ص

 التدريس المحاسبي.

 4 7.84 3 0.788 موافق 4.7

صغر شاشات الحاسوب مما يسبب خلط في قراءة 

 القيم واالعداد المالية.

 4 10.8 7 1.78 موافق 3.3

تعليق البرامج التعليمية وانقطاع النت اثناء المحاضرة 

 ومة المحاسبية.يهدى الي ربك في توصيل المعل

 4 11.7 5 0.951 موافق 3.8

 استبانة 80المجموع الكلي لالستبانات 

 م2020اعداد الباحث من خالل االستبانة االلكترونية عام 

ُ

منُالجدولُاعالهُيالحظُالباحثُانُالوسطُالحسابيُ

وكانتُقيمةُكأي1.21ُُبانحراف3.7ُُللعبارةُُاالولىُبلغُ

دلُعلىُالموافقةُعلىُوجودُُوهذهُالقيمةُت6.14ُُُتستتتاوي

صعوبةُالشرحُالعلميُللمادةُالمحاسبيةُالكترونياً،ُكماُانُ

0.875ُُُبانحراف4.0ُالوستتطُالحستتابيُللعبارةُُالثانيةُبلغ

وهذهُالقيمةُتدلُعلى8.2ُُُُوكانتُقيمةُكأيُتستتتتتتتاوىُ

الموافقةُوجودُصعوبةُالتدوينُالعلميُللمحاسبةُالكترونياًُ

بانحراف4.1ُُللعبارةُالثالثةُُبلغُُكماُانُالوستتطُالحستتابي

وهذهُالقيمةُتدل3.45ُُوكانتُقيمةُكأيُتستتاوي0.741ُُُ

ُالعمليتتتاتُ ُاجراء ُصتتتتتتعوبتتتة ُعلىُوجود علىُالموافقتتتة

المحاستتبيةُمشتتاركةُمعُالطالب،ُكماُانُالوستتطُالحستتابيُ

وكانتُقيمة0.645ُُبانحراف4.2ُُُللعبارةُُالرابعةُبلغ

علىُالموافقةُعلىُُوهذهُالقيمةُتدل3.12ُكأيُتستتتتتتاويُُ

ضتتترورةُالبذلُالجهدُالكثيرُفيُتجهيزُالمادةُالمحاستتتبيةُ

الكترونياُكماُانُالوستتتتتتطُالحستتتتتتابيُللعبارةُُالخامستتتتتتةُ

7.84ُُُوكانتُقيمةُكأيُتستاوي0.788ُُبانحراف4.7ُُبلغ

وهذهُالقيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُوجودُصتتتتتتعوبةُتوفرُ

المحاستتتبيُُاالدواتُااللكترونيةُالستتتتخدامهاُفيُالتدريس

3.3ُكماُانُالوستتتتتتطُالحستتتتتتابيُللعبارةُُالستتتتتتادستتتتتتةُبلغ

وهذه10.8ُُُُوكانتُقيمةُكأيُتستتتتتتاوي1.78ُبانحرافُُ

القيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُوجودُصتتتتتتغرُشتتتتتتاشتتتتتتاتُ

الحاستوبُيستببُخلطُفيُقراءةُالقيمُواالعدادُالماليةُكماُ

بانحراف3.8ُُانُالوستتتتتطُالحستتتتتابيُللعبارةُاالخيرةُُبلغُ

وهذهُالقيمةُتدل11.7ُُُنتُقيمةُكأيُتستتاويُوكا0.951ُ

علىُالموافقتةُعلىُوجودُتحتديُتعليقُالبرامجُالتعليميتتةُ

وانقطاعُالنتُاثناءُالمحاضرةُيؤدىُاليُربكُفيُتوصيلُ

المعلومةُالمحاستتبيةُوكلُهذهُالصتتعوباتُتمثلُتحديُفيُ

ُعمليةُالتعليمُااللكترونيُلمادةُالمحاسبة

 

االلكترونية التي تواجه معلم   التحديات: المحور الرابع  

 علم المحاسبة
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 التحديات االلكترونية التي تواجه معلم  علم المحاسبةالفرضيات ( تحليل البيانات واختبار 7جدول)

الوسط  العبارة 

 الحسابي 

مستوي 

 الموافقة

االنحراف 

 المعياري

قيمة كاي   الترتيب

 تربيع

درجات 

 الحرية

 4 10.8 7 1.98 موافق 3.3 ن الطالب في ان واحد.الكم الهائل مصعوبة ادارة 

صعوبة قياس ومعرفة االستفادة من المادة العلمية 

 أثناء المحاضرة.

 4 8.2 4 0.880 موافق 4.0

صعوبة االجابة على الكم الهائل من االسئلة  

 الطالبية.

 4 11.7 5 0.951 موافق 3.8

صعوبة القدرة على التكيف على الشرح الحديث 

 دة العلمية.للما

 4 3.12 1 0.655 موافق 4.2

صعوبة توفر خبرة كافية للقيام بمهمة التدريس 

 الكترونياً.

 4 7.84 3 0.788 موافق 4.7

صعوبة المكوث الطويل امام الحاسوب مما يسبب 

 جهد النظر

 4 3.45 2 0.744 موافق 4.1

صعوبة تهيئة غرفة دراسية خاصة بالتعليم  

ضبط الكاميرا والصوت اثناء  االلكتروني للتحكم في

 التدريس.

 4 6.14 6 1.24 موافق 3.7

 استبانة 80المجموع الكلي لالستبانات 

 م.2020اعداد الباحث من خالل االستبانة االلكترونية عام 

 

يالحظُالباحثُمنُالجدولُاعالهُانُالوسطُالحسابيُ

وكانتُقيمةُكأي1.98ُُبانحراف3.3ُُللعبارةُُاالولىُبلغ

وهذهُالقيمةُتدلُعلىُالموافقةُعلىُوجود10.8ُُُُتستتتاوي

ُطالبُفيُانُواحد،ُصتتتتتعوبةُُفيُادارةُالكمُالهائلُمنُال

بانحراف4.0ُُكماُانُالوسطُالحسابيُللعبارةُالثانيةُُبلغُ

وهذهُالقيمةُتدل8.2ُُُوكانتُقيمةُكأيُتستتتتاوي0.880ُُُ

علىُالموافقتتةُعلىُوجودُصتتتتتتعوبتتةُفيُقيتتاسُومعرفتتةُ

لمادةُالعلميةُأثناءُالمحاضتتتتتترة،ُكماُبلغُاالستتتتتتتفادةُمنُا

0.951ُُبانحراف3.8ُُالوستتتتتطُالحستتتتتابيُللعبارةُُالثالثةُ

وهذهُالقيمةُتدلُعلى11.7ُُُوكانتُقيمةُكايُتستتتتتتتاويُ

الموافقةُعلىُوجودُصتتعوبةُُفيُاالجابةُعلىُالكمُالهائلُ

منُاالستتتتتئلةُُالطالبيةُاثناءُالمحاضتتتتترةُكماُانُالوستتتتتطُ

0.655ُُُبتتانحراف4.2ُابعتتةُبلغُالحستتتتتتتتابيُللعبتتارةُُالر

وهذهُالقيمةُتدلُعلى3.12ُُوكانتُقيمةُكأيُتستتتتتتتاويُُ

الموافقةُعلىُانُصعوبةُالقدرةُعلىُالتكيفُعلىُالشرحُ

الحديثُللمادةُالعلمية،ُكماُانُالوستتتتتطُالحستتتتتابيُللعبارةُُ

وكانتُقيمةُكأي0.788ُُُبانحراف4.7ُُالخامستتتتتتتةُبلغ

لموافقةُعلىُوجودُوهذهُالقيمةُتدلُعلىُا7.84ُُُتستتتاوي

صتتتتتتعوبتةُُفيُتوفرُخبرةُكتافيتتةُللقيتتامُبمهمتتةُالتتتدريسُ

الكترونياًُكماُانُالوستتتتتطُالحستتتتتابيُُللعبارةُالستتتتتادستتتتتةُُ

3.45ُُوكانتُقيمةُكأيُتساوي0.744ُُُُبانحراف4.1ُبلغ

وهتتذهُالقيمتتةُتتتدلُعلىُالموافقتتةُعلىُوجودُصتتتتتتعوبتتةُ

المكوثُالطويلُامامُالحاستتتتوبُمماُيستتتتببُجهدُالنظر،ُ

بانحراف3.7ُُاُانُالوسطُالحسابيُللعبارةُُاالخيرةُبلغُكم

وهذهُالقيمةُتدل6.14ُُُوكانتُقيمةُكأيُتستتتتتتاوي1.24ُُ

علىُالموافقةُعلىُوجودُصعوبةُُفيُتهيئةُغرفةُدراسيةُ

خاصتتتتتتةُبالتعليمُُااللكترونيُللتحكمُفيُضتتتتتتبطُالكاميراُ

ُوالصوتُاثناءُالتدريس.

 

 النتائج والتوصيات:
يمكنُالتوصلُاليُمجموعةُمنُالنتائجُمنُخاللُماُسبقُ

ُمنها:

ُوهيُوجودُ -1 ُوالتقنيتتتة ُالتحتتتديتتتاتُالفنيتتتة فيُمحور

شبكاتُاالنترنتُفيُالقرىُواالريافُ شديدُل ضعفُ

وجودُتتتذبتتذبُفيُالتيتتاراتُالكهربتتائيتتةُومحتتدوديتتةُ

التعاملُمعُالحاستتوبُواالنترنتُتعتبرُمنُالتحدياتُ

يُُالفنيةُكماُانُصتتتتتتغرُشتتتتتتاشتتتتتتاتُالتعليمُااللكترون

وصعوبةُالتعاملُمعُبرامجُالتعليمُااللكترونيُوعدمُ

عملُبعضُبرامجُالتعليمُااللكترونيُفيُالستتتتتتودانُ

ومحدوديةُالتعليمُااللكترونيُبعددُمعينُمنُاالفرادُ

لكلُجلستتتتتةُتعلميةُتعتبرُايضتتتتتاًُمنُالتحدياتُالفنيةُ

 والتقنيةُفيُمجالُالتعليمُااللكتروني.

طالبُالمحاستبةُمنُُفيُمحورُالتحدياتُالتيُتواجهُ -2

صتتتتتتعوبتتةُشتتتتتتراءُاالجهزةُاهمُالتحتتديتتاتُُوجودُ

الحاسوبيةُوُصعوبةُضبطُومزامنةُوقتُالمحاضرةُ

لكلُالطالبُفيُانُواحدُُوصتتتعوبةُفيُُتهيئةُمكانُ

ُوستتتتتتمتتتاعُ ُلفتاُالكتتتاميرا ُااللكتروني)غرفتتتة للتعليم

الصوت(ُوُصعوبةُالتكيفُعلىُالشرحُالحديثُمنُ

طالبُعلىُالتعاملُمعُقبلُالطالبُوصعوبةُمقدرةُال

البرامجُالتعليميتةُوصتتتتتتعوبتةُالمكوثُالطويتلُأمتامُ

الحاستتوبُلحضتتورُالمحاضتترةُوصتتعوبةُاستتتمرارُ

التيتتارُالكهربتتائيُاثنتتاءُالتعليمُااللكترونيُتعتبرُمنُ

 اهمُالتحدياتُالتيُتواجهُطالبُعلمُالمحاسبة.

فيُمحورُالتحدياتُتعليمُمادةُالمحاستتتتتتبةُالكترونياُ -3

شتتتتتترحُالعلميُللمادةُالمحاستتتتتتبيةُمنهاُصتتتتتتعوبةُال

الكترونيتتاًُوصتتتتتتعوبتتةُالتتتدوينُالعلميُللمحتتاستتتتتتبتتةُ

يةُ ياتُالمحاستتتتتتب ياًُوصتتتتتتعوبةُاجراءُالعمل الكترون

مشتتتتتتاركةُمعُالطالبُوبذلُالجهدُالكثيرُفيُتجهيزُ

المادةُالمحاستتتتبيةُالكترونياُوصتتتتعوبةُتوفرُاالدواتُ

االلكترونيةُالستتتتتتتخدامهاُفيُالتدريسُالمحاستتتتتتبيُ

تُالحاسوبُمماُيسببُخلطُفيُقراءةُوصغرُشاشا

ُالبرامجُالتعليميتتتةُ ُوتعليق ُالمتتتاليتتتة ُواالعتتتداد القيم

وانقطاعُالنتُاثناءُالمحاضتتتتتترةُيؤدىُاليُربكُفيُ
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توصتتتتيلُالمعلومةُالمحاستتتتبيةُتعتبرُمنُأهمُالعقباتُ

 فيُمجالُتعليمُالمحاسبةُالكترونياً.

ُفيُمجالُالتحدياتُالتيُتواجهُمعلمُمادةُالمحاستتتبةُُ -4

ئلُمنُالطالبُفيُانُُهي ها صتتتتتتعوبةُادارةُالكمُال

واحدُوصتتتتتعوبةُقياسُومعرفةُاالستتتتتتفادةُمنُالمادةُ

العلميةُأثناءُالمحاضتتترةُوصتتتعوبةُاالجابةُعلىُالكمُ

الهائلُمنُاالستتتتتئلةُُالطالبيةُوصتتتتتعوبةُالقدرةُعلىُ

التكيفُعلىُالشتترحُالحديثُللمادةُالعلميةُوصتتعوبةُ

دريسُالكترونيتتاًُتوفرُخبرةُكتتافيتتةُللقيتتامُبمهمتتةُالتتت

وصتتعوبةُالمكوثُالطويلُامامُالحاستتوبُمماُيستتببُ

جهدُالنظرُوصتتتتعوبةُتهيئةُغرفةُدراستتتتيةُخاصتتتتةُ

ُفيُضتتتتتتبطُالكتتتاميراُ ُللتحكم ُااللكتروني ُ بتتتالتعليم

والصوتُاثناءُالتدريسُتعتبرُمنُأهمُالتحدياتُالتيُ

ُتواجهُمعلمُمادةُالمحاسبة.

 التوصيات:

ُيوصىُالباحثُباالتي:

ُلتعليميتتةُوالعلميتتةُبتتاالهتمتتامُبتتالتعليمالجهتتاتُاُ .1

االلكترونيُوعرضُاالفكارُالتيُتثمرُفيُجعلُ

 فكرةُالتعليمُالعاليُفكرةُسليمةُوذاتُجدوى.

شتتتتتتركاتُاالتصتتتتتتالُباالهتمامُبتوفيرُشتتتتتتبكاتُ .2

انترنتتتُذاتُجودةُعتتاليتتةُلالستتتتتتتفتتادةُمنهتتاُفيُ

 التعليمُااللكتروني.

لعلميةُاالستتاتذةُوالتدريستتينُااللتحاقُبالدوراتُا .3

 الخاصةُبتعلمُاساليبُالتدريسُالحديث.

ُااللكترونيُامراًُ .4 ُالتعليم ُفكرة الطالبُبوضتتتتتتع

ُمنُالتكيفُمعتتتهُوانُيكونُرديفتتتاًُ ُالبتتتد واقعتتتا

 للتعليمُالتقليدي.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 المصادر:
 العربية: صادرالمأوال: 

ُالتتتتتعتتلتتيتتم عتتبتتتدُه فتتيتتتاض د. .1 ُ  عتتلتتيُواختترون

 ليليتتتةتح التقليتتتديُدراستتتتتتتتتة والتعليم اإللكتروني

،19ُمقتتارنتتة،ُمجلتتةُكليتتةُبغتتدادُالجتتامعتتةُالعتتدد

 ،ُالعراقُبغداد.2009

د.ُانتظامُجاستتتتتتمُأهميةُالتعليمُااللكترونيُودورهُ .2

ُاآلدابُجتتتامعتتتةُبغتتتدادُ ُمجلتتتةُكليتتتة فيُالمجتمع،

 ،102ُالعدد

جميلةُستتتتتعيدُقمبر،ُالصتتتتتعوباتُالتيُتواجهُتعليمُ .3

المحاستتتتتبةُالدوليةُمنُوجهُاعضتتتتتاءُهيئةُتدريسُ

حاستتبةُوطالبُالمحاستتبةُبكليةُصتترمان،ُقستتمُالم

مجلةُالزرقاءُللبحوثُوالدراستتتتتتتاتُاالنستتتتتتتانية،ُ

 م.2017المجلدُالسابعُعشرُالعددُالثانيُ

 االتصتتتتتتتتال وستتتتتتتتائتتل ، وآخرون عليتتان ربحي .4

 .، عمان للنشتتر، الصتتفا دار ، التعليم وتكنولوجيا

 .١٩٩٩ ط

 المعلومات تقنية تطور تأثير ، كاظم إبراهيم بهاء .5

 ، بغدادُ، جامعة ، العالي التعليم في تواالتصتتاال

 ثقافة سلسلة ، المستمر والتعليم التطوير مركز ،)

 .٢٠٠٧  جامعية

الهاديُادم،ُمباديُالمحاستتتتتبةُالمالية،ُمنشتتتتتوراتُ .6

 .2004جامعةُالسودانُالمفتوحةُالطبعةُالثانيةُ

 االجنبية: صادرالمثانيا: 

1. American Jnstitute of Certified 

Accounting: accounting Terminlogey, 

Bullentin No1, new yourk   195 

2. D. Greenstein, S.E. Thorin "The Digital 

Library" 200 

3. William Stallings, Computer 

Networking with Internet Protocols 

and Technology, Copyrights @2004 by 

Pearson Education, Inc.
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 يير الدولية في تحسين نوعية المعلومات المحاسبيةدور المعا
 و أثرها على البيئة العراقية 

 

The role of International Standards in Improving the Quality of 
Accounting Information and its Impact on he Iraqi Environment  

 

ُ

 :المستخلص 
حققتُمعاييرُالمحاسبيةُالدوليةُانتشاراُواسعاُكنموذجُلمعاييرُالمحاسبةُذاتُجودةُعاليةُ,ُفأنُتطبيقُمعاييرُالمحاسبةُ

ُانُهذهُمعاييرُالمحاسبةُينتجُعنُتقاريرُماليةُبجودةُعاليةُهيُالعاملُ االساسُفيُتحديدُنوعيةُهذهُالتقاريرُالماليةُكما

الدوليةُمثلهاُمثلُايُمجموعةُاخرىُمنُالمعاييرُالتيُتسماُبقدرُمنُالحريةُفيُاختيارُالسياساتُالمحاسبيةُالتيُتبينُمشكلةُ

سينُنوعيةُالمعلوماتُالمحاسبيةُومدىُالبحثُمنُخاللُعدةُتساؤالتُهلُتساهمُمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُفيُتطويرُوتح

المعلوماتُ هذُه فيُتحسينُنوعيُة المعاييرُوانعكاسهُا هدفُالبحثُعلىُالقاءُالضوءُعلىُهذُه وكمُا ,ُ العراقيُة علىُالبيئُة تأثيرهُا

المعلومات هذُه ساهمتُفيُتحسينُنوعيُة قُد الدوليُة انُمعاييرُالمحاسبُة مفادهُا ينطلقُالبحثُمنُفرضيُة .ُ المحاسبيةُُالمحاسبيُة

منُخاللُتحليلُاالستبيانُتبينُانُالجانبُاالكبرُكانُيؤيدُتطبيقُهذهُ,ُولقدُتوصلتُالباحثةُالىُعدةُاستنتاجاتُاهمهاُ)

ُيتمُتعديلُوُتكييفُهذهُ المعاييرُالمحاسبيةُفيُتحسينُنوعيةُالمعلوماتُومدىُتأثيرهاُعلىُالبيئةُالعراقيةُوُلكنُبعدُما

ضرورةُالمساهمةُفيُقيامُمجلسُالمعاييرُُواهمُالتوصياتُالمقدمةُمنُقبلُالباحثةُ)ُبيئةُالعراقيةُ(ُالمعاييرُالدوليةُمعُال

المحاسبيةُوُالرقابيةُُفيُالعراقُمنُخاللُاصدارُمعاييرُمحليةُتتوافقُوتتطابقُمعُتلكُالموجودةُدولياُلسدُالفجوةُالكبيرةُ

 (بينُالمعاييرُالدوليةُوالعراقية

 المعاييرُالدولية,ُالمعلوماتُالمحاسبية ه:الكلمات المفتاحي

Abstract: 
 International Accounting Standards achieved wide spread have become as as a sample of 

high-quality accounting standards. The application of accounting standards results in high-

quality financial reports which are regarded as the main factor in determining the quality of 

these financial reports.  International accounting standard are like any other set of standards 

which allow with some freedom to choose accounting policies that show the problem of the 

research through several questions: do the international accounting standards contribute to the 

development of the quality of accounting information? and what is its impact on the Iraqi 

environment? As the objective of the research is to shed light on the international accounting, 

the research is based on the hypothesis that the accounting standards contributed to the 

improvement of the quality of accounting information.  The researcher concluded several 

points: the most importantly is that: (through the analysis of the questionnaire, the dominant 

part of it calling for the application of international accounting standards in improving the 

quality of accounting information and the extent of its impact on the Iraqi environment after 

obtaining modification and adaptation of these international standards with the Iraqi 

environment. The most important recommendations the researcher gives are: the necessity of 

the participation in establishing a board of accounting and auditing standards in Iraq through 

issuing local standards that are in line with those of international ones to fill the large gap 

between the Iraqi standards and the international ones 

 

Keyword: international standards, accounting information. 
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 :المقدمة
فهيُتتغيرُوتتطورُبماُيتالءمُمعُاحتياجاتُومتطلباتُ يتفاعلُمعُالبيئةُالعراقيةُالتيُتعملُبهُا علمُا كانتُالمحاسبةُدومُا

البيئةُالتيُتعملُبهاُوماُدامُقسمُكبيرُمنُالمصارفُتعملُحالياُبمحدداتُوقيودُمحليةُلذاُانُالمحاسبةُكفكرةُوكممارسةُ

ُبطرقُمخ تلفةُفيُبياناتُمختلفةُوبحسبُمحدداتُتلكُالبيناتُوعلىُالرغمُمنُذلكُمعظمُالمصارفُعمليةُشهدتُنموا

الكبرىُهيُمصارفُعالميةُفيُمعظمُعملياتهاُكماُانُالطلبُوالعرضُعلىُاالموالُاصباُعالمياُايضاُ,ُحيثُاصبحتُ

هُهذهُاالسواقُ,ُلذلكُفانهاُُيجبُانُنوعيةُهذهُالمعلوماتُالمحاسبيةُمفهومةُبشكلُعالميُوُالمحركُاالساسيُالذيُتعملُفي

تصباُعالميةُمنُحيثُاالسسُوالمفاهيمُوُالمعاييرُالتيُتستندُاليها,ُلذاُفأنُمثلُهذهُالمعاييرُتكونُمثلهاُمثلُايُمجموعةُ

لىُتوفيرُمنُالمعاييرُالتيُتسماُبقدرُمنُالحريةُفيُاختيارُالسياساتُالمحاسبيةُلمعديُمثلُهذهُالقوائمُالماليةُالتيُتهدفُا

وُضرورةُتحسينُنوعيةُالمعلوماتُالمفيدةُالتخاذُالقراراتُاالقتصاديةُُالسليمةُوُلذاُعلىُالمعلوماتُالمحاسبيةُيجبُانُ

ُتمتلكُخصائصُمعينةُلكيُتكونُمفيدةُ.

ُمحاسبيةُذاتُالجودةُالعاليةُ. وقدُحققتُهذهُالمعاييرُانتشارُواسعُُكنموذجُلمعايير

ُالبحثُالىُخم ُتقسيم ُالدوليةُوتم ُالمعاييرُالمحاسبية ُالبحثُوُالمبحثُالثانيُمفهوم سُمباحثُتناولُاالولُمنهجية

ُالمحاسبيةُ ُلمعلومات ُجاء ُما ُأهم ُالثالث ُالمبحث ُوخصص ,ُ ُاصدارها ُعن ُالمسؤولة ُوالجهات ُالتاريخي وتطوراتها

علوماتُالمحاسبيةُفيُالبيئةُالعراقيةُ,ُوخصائصهاُالنوعيةُ,ُوماُدورُهذهُُالمعاييرُالمحاسبيةُفيُتحسينُوتطويرُنوعيةُالم

كماُتناولُالمبحثُالرابعُالجانبُالتطبيقيُللبحثُ,ُاماُالمبحثُالخامسُفقدُتضمنُُاالستنتاجاتُالتيُتوصلتُاليهاُالباحثةُ

 وبعضُالتوصياتُالتيُتقدمُبهاُلغرضُتحقيقُمنفعةُوفائدةُالمرجوةُمنُالبحثُ.

ُ

 منهجية البحث :المبحث االول
ُفيُهذاُالمبحثُعرضُالمنهجيةُوكاآلتيُ:سيتمُ

 أوال : مشكلة البحث  

ُخاللُ ُمن ُمنطقية ُإجابة ُايجاد ُالبحثُفي ُمشكلة تتجلى

ُالتساؤالتُاالتيةُ:

 ُتقييمُمدىُمالئمةُالمعاييرُالدوليةُللتطبيقهاُكيفُيتم

 ؟علىُالبيئةُالعراقيةُ

 ُُمتطلبات ُمع ُيتناسب ُبما ُ ُالعراقية ُالبيئة ُتفي هل

ُعاييرُالدوليةُ؟تطبيقهاُللم

 ثانياً : اهمية البحث 

تأتيُاهميةُالبحثُمنُكونهُيحتويُموضوعاُحيوياُ

يربطُبينُالمعاييرُالدوليةُمنُجهةُوُنوعيةُالمعلوماتُ

المحاسبيةُمنُجهةُاخرىُ,ُوبيانُدورُاهميةُهذهُالمعاييرُ

ُومدىُ ُالمحاسبية ُالمعلومات ُنوعية ُتحسين ُفي الدولية

ُالعرا ُفيُالبيئة ُيؤديُالىُانعكاسهُبشكلُتأثيره ُمما ُ قية

ايجابيُعلىُالقراراتُلمستخدميُالقوائمُالماليةُوترشيدُ

ُالقراراتُبسببُاالعتمادُعلىُمعلوماتُماليةُحيثُ هذه

ُخصائصُالنوعيةُ.تتوفرُفيهاُاكبرُقدرُممكنُمنُال

 ثالثاً : هدف البحث 

يهدفُالبحثُالىُالتركيزُعلىُنشأةُالمعاييرُالدوليةُ

ُو ُنوعيةُوتطورها ُتحسين ُعلى ُالمعايير ُهذه انعكاس

المعلوماتُالمحاسبيةُُوُمدىُتأثيرهُعلىُالبيئةُالعراقيةُوُ

ُتوفيرُ ُفي ُالمالية ُالقوائم ُهذه ُمستخدمي ُاستفادة كيفية

ُختلفُالقراراتُ.المعلوماتُالتخاذُم

 رابعاً : فرضية البحث 

 -يعتمدُهذاُالبحثُعلىُعدةُفرضيةُُاساسيةُهي:ُ

ُاالسا ُالفرضية ُالدوليةُسية: ُمعايير ُمالئمة ُمدى تقييم

ُلحلُ ُالمتاحة ُالبدائل ُكأحد ُالمحلية ُالبيئة ُعلى للتطبيق

الفرضياتُ)ُالفرعيةُُالمشكلة ويتفرعُمنُهذهُالفرضيةُُ, ,ُ

ُ(ُُاالتيةُ:

  ُالعراقيةُُُ:االولىالفرضية الفرعية ُالبيئة تفي

 بمتطلباتُالتطبيقُلمعاييرُالمحاسبةُالدولية.

 الُتفيُالبيئةُالعراقيةُ:ة الثانيةفرعيلفرضية الا

ُُبمتطلباتُالتطبيقُلمعاييرُالمحاسبةُالدولية

 خامساً : أسلوب البحث 

ُُ ُُإلىُتمُاستخدامُاالسلوب الوصفيُالتحليليُباالعتماد

ومنُخاللُالبحثُسيتمُالحصولُعلىُ,ُُُطبيعةُالموضوع

اماُبالرجوعُالىُالكتبُوالبحوثُالمنشورةُفيُالمعلوماتُ

ُُالمجالت ،ُالعلميةُالمتخصصةُالتيُتناولتُالموضوعُ

ُخاللُ ُمن ُاألولية ُالمعلومات ُعلى ُالحصول ُسيتم كما

ُباستخدامُ ُالغرض ُلهذا ُإعدادها ُسيتم ُالتي االستبانات

 (.Spssأسلوبُالتحليلُاإلحصائيُ)
ُ

 المبحث الثاني )األطار النظري(
 المحور األول : المدخل المفاهيمي للمعايير المحاسبية 

: التطور المفاهيمي للمعايير المحاسبية الدولية ) أوالً 

www.acc4arab.com  . ) 

ُهيُ ُالدولية ُالمحاسبة ُمرتكزاتُمعايير انُمنُاهم

ُكماُُإعادة ُالمالية ُالتقارير ُو ُالدولية ُالمحاسبة ُفي ُالثقة بناء

لمُتهتمُبوضعُجعلتُالمنظماتُالمهنيةُفيُكثيرُمنُدولُالعا

معاييرهاُ,ُوانُاهمُهذهُالمنظماتُفيُهذاُالمجالُهوُُمجمعُ

AICPAُالمحاسبينُالقانونيينُفيُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُ

مُومنُاشهر1933ُالذيُبادرُالىُوضعُمعاييرُللتدقيقُمنذُعامُ

"ُلمراجعةُوظائفmossُتلكُاللجانُلجنةُعضوُالكونجرسُ"ُ

انونيينُكماُتمُتشكيلُهيئةُاوُمجلسُوُمسؤولياتُالمحاسبينُالق

ُ ُالمالية ُالمحاسبة ُالمتحدةFASPُُالمعايير ُالواليات في

ُ ُعام ُمنذ ُالمبادي1937ُاالمريكية ُصيغة ُألعادة ُكتطوير م

ُالعملُبهاُمنذGAAPُُالمحاسبيةُالمقبولةُعموماُ وُالتيُبدأ

 مُ.1932عامُ

ُوقدُ ,ُ ُالدولي ُالمستوى ُعلى ُالمعايير ُتحديد ُتم فقد

عُبداياتُالقرنُالحاليُوُبدأتُتعقدُالمؤتمراتُظهرتُم

ُلمحاسبةُوسنعرضُاهمهاُفيماُيليُ.الدوليةُل

ُم1904المهتمر المحاسبي الدولي االول عقد عام  .1
فيُسانتُلويسُبواليةُميسوريُفيُالوالياتُالمتحدةُ

جمعياتُالمحاسبينُالقانونيينُ اتحاُد برعايُة االمريكيُة

http://www.acc4arab.com/
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ُالمح ُقبلُتأسيسُمجمع اسبينُاالمريكيينُاالمريكية

مُوُقدُبينُالبحثُفيُذلكُالمؤتمرُحول1917ُعامُ

 مدىُامكانيةُتوحيدُالقوانينُالمحاسبيةُبينُالدولُ.

م في 1926المهتمر المحاسبي الدولي الثاني سنة  .2

 امستردام .

م في 1929الدولي الثالث سنة المؤتمر المحاسبي  .3

 نيويورك

 : وهي وبهذاُقدُتمُتقديمُثالثُابحاثُرئيسية

 ُاالستهالكُوُالمستثمر 

 .ُاالستهالكُوُاعادةُالتقويم 

 .ُُالسنةُالتجاريةُاوُالطبيعية

 ثانياً : مفهوم المعايير المحاسبية 

ُسياسةُ ُتطوير ُو ُبصياغة ُالدول ُمن ُالكثير تهتم

ُمنُاصدارُبعضُالتعليماتُالتيُُ ُبها ُالخاصة المحاسبة

ُتعكسُسي اسةُتخصُالمعاييرُالمحاسبيةُوُالتيُمنُجانبهُا

ُفيُ ُبتطبيقها ُيقوم ُو ,ُ ُما ُمجتمع ُالتيُينتهجها المحاسبة

ُبنشاطُ ُالمتعلقة مجالُقياسُوايصالُمعلوماتُالمحاسبة

الوحدةُاالقتصاديةُفيُذلكُالمجتمعُاذُتساهمُهذهُالمعاييرُ

االقتصاديةُفيُذلكُالمجتمعُوُمنُخاللهاُ بنشاطاتُالوحدُة

يكونُُتحددُالمعاييرُالمحاسبيةُالخصائصُالتيُيجبُان

متوفرةُبهاُالمعلوماتُالمحاسبيةُومنُثمُفهيُكماُيشارُ

البعضُبأنهاُالقاعدةُاالساسيةُالتيُيجبُانُتقومُباتباعهاُ

1989ُمعلوماتُ)ُعثمانُ,ُوارشادهاُلتقييمُنوعيةُذلكُال

ُ:77ُ.ُ) 

ُاوُ ُاقتصادية ُاو ُقانونية ُقاعدة ُالمعيار ُيكون وقد

ملةُقياسيةُاوُاجتماعيةُاوُسياسيةُوقدُيكونُعبارةُاوُج

ُتغذىُ ُمعدالت ُاو ُنسب ُشكل ُتأخذ ُرياضية قاعدة

ُاوُ ُالشركة ُاو ُالمشروع ُواقع ُعن ُاحصائية بمعلومات

ُ ,ُ ُالمالية ُديوانُالرقابة ُاالقتصاديةُ) 2000ُُالوحدة :6ُ

 العددُ(ُ.

 ثالثاً: المنظمات المسهولة عن اصدار المعايير 

ُنتيجةُ ُكانت ُالتي ُالمؤتمرات ُهذه ُاسفرت لقد

ُ ُمنُالضغوط ُالمالية ُالقوائم ُمستخدمي ُمن المتزايدة

ُُومنظماتُدوليةُ ُُوُنقاباتُوُدائنين مستثمرينُوُمساهمين

وُجمعياتُحكوميةُوُاتحاداتُتجاريةُوُاجهزةُحكوميةُ

ُمنظماتُالتيُاستهدفتُلوضعُالمعاييرُ عنُتشكيلُعدة

الدوليةُوُتهيئةُالمناخُالالزمُلتطبيقُمثلُهذهُالمعاييرُ)ُ

www.acc4arab,comُ.ُ) 

  IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين  .1
,  1977و هي منظمة عالمية تهتس بمهنة المحاسبة تأس  سنة 

دولة  118عضوا و منظمة في  155ويضس في عضويته 

( مليون و نصف المليون محاسب  2,5يمثلون اكثر من ) 

لمحاسبة في العالس والمساهمة يهدف االتحاد الى تعزيز مهنة ا
في تحسين تطوير اقتصاد دولي قوي مو التي ن خالل يتس 
انشاء المعايير المهنية تكون على مستوى عالي و التشجيع على 
اعتمادها , ولتحقيق مهامه فان االتحاد لديه عالقة عمل وطيدل 

ُ.محاسبيةُفيُمختلفُدولُالعالممع هيئات زميلة ومنظمات 

 االتحاد بوضع المعايير التالية :ان وقد قامت لج

 .ُمعاييرُدوليةُللتدقيقُُوُخدماتُالتأكيد 

 .ُمعاييرُدوليةُلقياسُالرقابةُوُالجودة 

 .ُقواعدُدوليةُتهتمُبإخالقياتُالمهنة 

 .المعاييرُالمؤهلةُالدولية 

 .ُمعاييرُمحاسبةُالدوليةُفيُالقطاعُالعام 

سبيةُفيُويضمُهذاُاالتحادُعضويتهُبعضُالهيئاتُالمحا

بعضُالدولُالعربيةُمثلُالبحرينُومصرُوالعراقُولبنانُ

والمغربُوالسعوديةُوتونسُ,ُوينفذُبرنامجُعملُاالتحادُ

 منُقبلُاللجانُالتاليةُ.

وُالتدريبُالتأهيليُُلجنة التعليم : .أ تضعُمعاييرُالتعليُم

ُ)ُ ُالقانونية ُالمحاسبة (ُ ُالتدقيق ُلمزاولة الالزم

ُتعليم ُتقديم ُالى ُألعضاءُُباإلضافة ُمستمر مهني

 المهنةُعلىُانُتخضعُبياناتُاللجنةُلموافقةُالمجلسُ

تضعُمثلُهذهُالمعاييرُادأبُُلجنة السلوك المهني : .ب

ُقبلُ ُمن ُوقبولها ُقيمتها ُوتعزيز ُالمهني السلوك

 تُاألعضاءُبموافقةُمجلسُاالتحادالمنظما

وتضعُالمعاييرُوالبرامجُالهادفةُُلجنة القطاع العام : .ت

الماليةلتحسينُاال  للقطاعُالعامُوقدرتهُالمحاسبيةُُدارُة

  AISCلجنة المعايير المحاسبية الدولية 

ُ ُ ُعام 29ُُفي /6ُُ ُالمعايير1973ُُ/ ُلجنة اسست

ُ (ُ ُالدولية ُالجمعياتIASCُُالمحاسبة ُبين ُباالتفاق )

والمعاهدُالمهنيةُالرائدةُفيُ),ُكنداُ,ُاليابانُ,ُاسترالياُ,ُ

,ُ هولندُا ,ُ فرنسُا ايرلنداُمكسكوُُ, المملكةُالمتحدةُُ, ,ُ المانيُا

,ُالوالياتُالمتحدةُ(ُوكانُالهدفُمنُذلكُانُتقومُاللجنةُ

بنشرُوُإعدادُالمعاييرُالمحاسبيةُُوُانُتدعمُقبولهاُوالتقيدُ

بهاُوتعزيزُالعالقةُبينهاُوبينُاالتحادُالدوليُللمحاسبينُُُ

ُ(IASCُُواعتبرتُلجنةُالمعاييرُالمحاسبيةُبعدُتشكيله)ُا

ناتُالهيئةُذاتُالمسؤوليةُواالهليةُالتيُتصدرُباسمهاُبيا

 فيُاصولُالمعاييرُالمحاسبية

ُالدوليةُ ُالمحاسبة ُمعايير ُاللجنة ُهذه ُاكتسبت وقد

اعترافاُواسعاُبأهليتهاُوالتحقُبهاُمنُخاللُعددُكبيرُمنُ

الجمعياتُالمهنيةُفيُمعظمُدولُالعالمُسواءُاورباُاوُاسياُ

ادىُف ممُا كلُالهيئات1986ُيُعاُماوُغيرهُا الىُانضماُم ُم

ُاهمُُ ُاحد ُكانت ُالتي ُو ُالمهنية ُالمحاسبة ُبها ُتعمل التي

ُيضمُ ُكان ُالذي (ُ ُللمحاسبين ُالدولي ُباالتحاد االعضاء

مائتيُهيئةُمهنيةُحولُالعالمُ(ُالىُلجنةُمعاييرُالمحاسبةُ

 معيارُمحاسبيُدوليُ.41ُالدوليةُحيثُقامتُبإصدارُ

  IASBة الدولية مجلس معايير المحاسب .3

IASCُعلىُالرغمُمنُالصعابُالتيُواجهتُعملُ

ُبتحقيقُاالتفاقُالدوليُ ُالمتمثلة منُحيثُتحقيقُاهدافها

علىُالمعاييرُالدوليةُوُالصادرةُُفيُتحقيقُالقبولُلهذهُ

ُساهمتُ ُمنُيرىُبانها ُتتفقُمع ُالباحثة ُاالُان المعايير

لعالميُبشكلُاوُبأخرُفيُصناعةُالمعاييرُعلىُالمستوىُا

ُولغايةُ ُنشأتها ُفمنذ ,ُ ُفيُالعديدُمنُدولُالعالم وتطبيقها

ُالنهايةُ.

معياراُمحاسبياُ,41ُُاصدرتُهذهُالمنظمة2006ُُ

وانُهذهُالمعاييرُاصبحتُُمرشداُلمعاييرُالمحاسبةُفيُ

ُالمعاييرُ ُهذه ُصناعة ُفان ُذلك ُمع ,ُ ُالعالم ُدول معظم

ُال ُالدولي ُالكيان ُضعفُفي ُوجود ُتكشفُعن ُوقبولها

يسماُبقبولُهذهُاالصداراتُمنُكافةُاالطرافُالمهتمةُ

ُهوُ ُذلك ُصحة ُيثبت ُومما ,ُ ُعالميا ُالمحاسبية بالمهنة

التعديالتُالتيُادخلتُعلىُهذهُالمعاييرُبهدفُتعزيزُهذاُ

ُالتيُ ُالمشاريع ُهذه ُومن ُالعالمي ُالمستوى ُعلى القبول

http://www.acc4arab,com/
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ُالمقارنةُ ُعلى ُالقابلة ُمشروع ُهو ُالجانب ُبهذا اهتمت

تحسينُ)الذيُسيتمُالتعرضُلهُبالتفصيلُالحقاُوشروعُال

ُ ُالمشروعُفيُعام ُانجزُهذا ُوقد ُونتجُعنه1993ُ( ,ُ م

ُوتتمحورُ ,ُ تعديلُعددُمنُالمعاييرُالتيُسبقُاصدارها

هذهُالتعديالتُفيُتخفيفُعددُالبدائلُالقابلةُللتطبيقُفيُ

المعاييرُولقدُادىُذلكُالىُزيادةُدرجةُالقبولُمنُجانبُ

SEC ُُو IOSCOُُُتمُاالتفاقُمع علىIOSCOُُكما

صياغةُمشروعُمجموعةُمعاييرُجوهرُالمحاسبةُوُقدُ

ُ ُالتيُانتهتُعام ُالمعايير ُبالمعايير1998ُتمثلتُهذه ُ م

 المقبولةُعالمياُفيُاالسواقُالعاالميةُالماليةُ.

 المعلومات المحاسبية :المحور الثاني 

 أوال : مفهوم المعلومات 

ُا ُالمعلوماتُاحد ُهذه ُللنشاطُتعد لعناصرُاالساسية

البشريُوتمثلُالموردُالخامسُلإلدارةُ)ُاالفرادُ,ُالموادُ

ُوهيُ ُالمعلوماتُ( ,ُ ُااللياتُوالمعدات ,ُ ُرأسُالمال ,

الموردُالذيُالُيكتسبُقيمتهُمنُشكلهُالماديُُالملموسُ

ُفهيُنتائجُانشطهُمعالجةُالبياناتُ ُيعبرُعنهُ, ولكنُبما

ُم ُالستخالص ُتركيبا ُاو ُفيُتحليال ُالبيانات ُتتضمنه ا

(ُالمعلوماتُهيُالبياناتُالتيMorreُُنظامهاُ,ُيعرفهاُ)ُ

 Morreتمُتنظيمهاُومعالجتهاُحتىُتصباُذاتُمعنىُُ)ُ

, 2000 : 61ُُ,ُ)ُ

ُ ُحقائقُاوMoskoofُُيعرفُ) ُالمعلوماتُبانها )

مماُ ارقامُذاتُمعنىُيمكنُاستخدامهاُفيُصنعُالقراراتُُ,

ينُالبياناتُوالمعلوماتُعالقةُوثيقةُتقدمُيتبينُانُالعالقةُب

ومهمةُفالمعلوماتُهيُناتجُتشغيلُالبياناتُالخامُحيثُانُ

البياناتُهيُركيزةُالمعلوماتُوهيُُالتيُتمثلُُالمتغيرُ

التابعُوانُالمعلوماتُعبارةُعنُبياناتُتمُترتيبهاُبشكلُ

اصبحتُمعهُذاتُمعنىُوفائدةُللمستخدمُوالتيُتؤديُالىُ

كرُمتخذُالقرارُفيُاتخاذُالقراراتُوزيادةُتغييرُسلوكُوف

ُللمستخدمُ ُالثقة ُعدم ُدرجة ُوتقليل ُالمعرفة مستوى

 Moskoofواستخدامهاُفيُصنعُالقراراتُاالداريةُ.ُ)ُ

, 2000 : 123ُ.ُ)ُ

 ثانياً : مفهوم المعلومات المحاسبية 

قدمتُبعضُالهيئاتُوالجمعياتُالمحاسبيةُتعاريفُ

همُوُطبيعةُُهذهُالمعلوماتُمختلفةُللمحاسبةُتركزُعلىُف

ُللمعلوماتُفضالُ ُنظاما ُكونها ُبها المحاسبيةُوُاالهتمام

ُ.مليةُاتخاذُالقراراتُاالقتصاديةعنُفعاليتهاُفيُع

ُالسعدونُ ُرأي ُحسب ُالمحاسبية ُالمعلومات وان

ُالواجباتُ ُتنفيذ ُفي ُاليها ُيحتاج ُمن ُالتيُتكمن "الوسيلة

ُ(1982ُُ:59ُُاليه"ُ)ُالسعدونُ,ُُالموكلة

ُجانبُ ُالى ُالكمية ُالمعلومات ُمجموعة ُايضا وتعد

ُمنُ ُاالخرىُوتختلفُعنُغيرها المعلوماتُاالحصائية

ُ(ُ ُالنقد ُبوحدة ُاساسي ُبشكل ُمقاسة ُبكونها المعلومات

ُ(ُ.1991ُُ:34ُالحسونُ,ُ

ثالثاً : االطراف التي تتأثر بالمعلومات المحاسبية وتهثر 

 فيها 

ُن ُاال ُهي ُما ُالمحاسبية ُالمعلومات ُمشتركُان تاج

ُ ُالشركة (ُ ُمجاميع ُُ–لثالث ُالمحاسبية ُ–المهنة

 المستخدمين(ُوهي:

 ُُالشركة ُعنها ُتفصا ُالتي ُالمعلوماتُهي مجموعة

 .لُالطرائقُلقياسهاُوالتحققُمنهاومحاولةُايجادُافض

 ُُتقديمها ُللمهنيين ُيمكن ُالتي ُالمعلومات مجموعة

والتحققُمنهاُويقومونُبتزويدهاُللمستخدمينُوُالتيُ

ُالمعلوماتُتتم ُالتيُيمكنُهذه ُالمحاسبية ُبالمهنة ثل

ُالمتضمنةُتؤثرُفيُالقوائمُالماليةُ

انُالمحاسبينُوالمدققينُيقومونُبأعدادُواثباتُكلُُ

ماُهوُموجودُفيُالقوائمُالماليةُومدىُُالتزامُوُمطابقتهاُ

ُفانُ ُوعليه ,ُ ُقبوالُعاما ُالمقبولة ُالمباديُالمحاسبية مع

معلوماتُمقبولةُمنُكلُالمجاميعُوُ(ُتكونُال1ُالمنطقةُ)ُ

ُالوحدةُ ُتوافق ُان ُيمكن ُالتي ُ ُالمعلوماتو ُلتلك متفق

ُمستخدميُ ُفيها ُويجد ُعنها ُاالفصاح ُعلى المحاسبية

التقاريرُالماليةُبماُيالئمُاحتياجاتهمُوفيُنفسُالوقتُهناكُ

ُتدقيقهاُ ُمسؤولية ُقبول ُعلى ُالمحاسبة ُلمهنة ُتام استعداد

ُالم ُباقي ُاما ُفتمثلُومراجعتها ُادناه ُالشكل ُفي ساحة

 احتماالتُتعارضُفيُاالهتماماتُ.
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 رابعاً : مستخدمي المعلومات المحاسبية 

الُتكونُللمعلوماتُايةُقيمةُاوُفائدةُماُلمُيكنُهناكُ

ُالمعلوماتُ ُتحقق ُحيث ُالمعلومات ُلتك مستخدمون

بهس من متغيرات االمر يحيط  لمستخدميهاُفرصةُلإللمامُبما

الذي يتيح لهس القدرل على معرفة قدر معقول من اليقين وبكل 
ما يتعلق بالوحدل االقتصادية هذه باإلضافة الى مجاالت التطور 
في االس  واالساليب التي تتعامل معها الوحدل من جهة 
واستخداس نواتجها من جهة اخرى فقد اثبتت المعلومات 

امها في الحيال العملية وذل  لكثرل المحاسبية دورها واهتم
مستخدميها فقد ازداده تل  االهمية نتيجة لما يشهده العالس من 
االتساع في المجال واالعمال وانةتاح االسوا  وعليه تس تقسيس 

 المستخدمين الى مجموعتين .

 المستخدمون الداخليون . .أ

تتضمنُهذهُالمجموعةُكافةُاالطرافُوُالتيُخاللهاُ

هاُبإدارةُانشطةُالوحدةُومواردهاُاالقتصاديةُيكونُاتصال

والبشريةُفيُسبيلُتحقيقُاالهدافُالموضوعيةُفالمديرُ

ُالوحدةُ ُوادارة ُوالتنظيم ُللتخطيط ُمعلومات ُالى يحتاج

ُالمدراءُ ُفئة ُعلى ُذلك ُوينطبق ُالمسؤولين ُادارة وتقويم

ُتمُ ُفقد )ُ ُالعليا ُالوسطىُ, ,ُ ُالمباشرة (ُ ُمستوياتهم بكافة

 اهتماماتُرئيسيةُ:تحديدُثالثُ

 .ُقياسُالنتائج 

 .ُمساعدةُفيُالنموُوالتوسع 
 ُ,ُ(ُ.2005ُُ:18ُضمانُاالمانُُُ)ُالعامري 

 المستخدمون الخارجيونب. 
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 ( 136:  1987) عبد العال ,  

 خامساً : اهمية المعلومات المحاسبية 

ُال ُبانتاجهاُتحتل ُتقوم ُالتي ُو ُالمحاسبية معلومات

انظمةُالمعلوماتُالمحاسبيةُللشركةُوُالتيُتكونُمتميزةُ

ُفيُهيكلُالمعلوماتُالكليُللوحدةُوذلكُبسببُ.

تعدُالمعلوماتُالمحاسبيةُالدعامةُاالساسيةُالتيُتبنىُ .1

القراراتُالماليةُوُالتيُتتخذهاُالوحدةُاالقتصاديةُوُُ

الحقائقُوالتقديراتُالقيمةُألنهاُهيُالتيُتبنىُعليهاُ

 المادةُاالوليةُلصناعةُالقرارُالصائبُ.

اكثرُ .2 منُالدقُة تتصفُبدرجُة انُالمعلوماتُالمحاسبيُة

ُالمعلوماتُاالخرىُوذلكُبسببُماُ ُمن ُغيرها من

يحتويهُنظامُالمعلوماتُالمحاسبيُمنُُوُالضوابطُ

 واالسسُوُالمعاييرُ.ُ

وىُمنُالمنطقُقدُالُتتمتعُالمعلوماتُالمحاسبيةُبمست .3

ُمنُ ُهذه ُوتستمد ُالمعلومات ُمن ُغيرها ُفي يتوفر

النظريةُالمحاسبيةُ,ُحيثُتحكمُانتاجُالمعلوماتُمنُ

ُالعملُ ُإلداء ُمرشدا ُتعتبر ُالتي ُومعايير مبادي

 المحاسبيُوُضمانُالنوعيةُ.

انُالمعلوماتُالمحاسبيةُهيُاالساسُوُالذيُتعتمدُُ .4

ُا ُسوق ُفي ُالمستثمرين ُماليين ُلتحديدُعليه لمال

ُيفترضُفيُاالسواقُ ُاوُهكذا ُاالستثمارية قراراتهم

 الماليةُ.

 (1985ُُ:53ُُ(ُ)ُالسعدونُ,1991ُُ:36ُُ)ُالحسونُ,ُ 

ُسادساً: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 
انُمنُاهمُماُُيحققُالمعلوماتُُيجبُتوفيرُالفائدةُ

)ُمنُقبلُمستخدميهاُ,ُفانُهناكُمجموعةُمنُالخواصُُ

السماتُاوُالصفاتُ(ُالتيُيجبُانُتتسمُبهاُالمعلوماتُ

ُالمحاسبيةُ,ُوهيُكمايليُ:ُ

الخصائص النوعية االساسية للمعلومات  .1

 المحاسبية 

هيُُالمالئمةُوتعرفُبالمالئمةُ)ُالصلةُاوُالمناسبةُ( .أ

قدرتهاُعلىُتغييرُالقرارُالمستخدمُُفيُالمعلوماتُوُ

ُ"الم ُمفهوم ُيتوقف ُعليه ُالتأثير الءمة"ُمدى

ُوبالشكلُ ,ُ ُالقرار ُمتخذ ُعلى ُالحياة للمعلوماتُفي

الذيُتتالءمُبهُالمعلوماتُمعُالغرضُالذيُاعدتُمنُ

 (Lewis &Pendrill :15ُ)ُ اجلهُُُ

الموثوقية ) مدى امكانيتها على االعتماد  .ب

ُتتعلقُبمدىُاعتمادُُبالمعلومات المحاسبية ( وهي

خلقُحالةُوثقةُمتخذُالقرارُعلىُتلكُالمعلوماتُ,ُايُ

ُصنعُ ُفي ُالمعلومات ُتلك ُمستخدم ُلدى االطمئنان

ُ,ُ ُالقانونيين ُللمحاسبين ُالعربي ُالمجمع (ُ قراراته

2001ُُ:3ُُ)ُ

 ثانيا: الخصائص النوعية الثانوية للمعلومات المحاسبية 

ُالنوعيةُ ُللصفات ُالمكملة ُالصفات ُتعتبر فهي

ُاالساسيةُوتتفاعلُمعهاُويمكنُتلخيصهاُبماُيأتيُ:

 انُتكونُالمعلوماتُالمعروضةُفيُُالمقارنة : قابلية

ُيستطيعُ ُالذي ُوبالشكل ,ُ ُللمقارنة ُقابلة صور

القراراتُالسليمةُ فيُاتخاُذ منهُا االستفادُة مستخدموهُا

فيُضوءُماُيقومونُبهُمنُمقارناتُللمعلوماتُالتيُ

يحصلونُعليهاُ,ُحيثُيتمُاجراءُالمقارناتُبينُفترةُ

ةُنفسهاُاوُمعُوحداتُماليةُواخرىُللوحدةُاالقتصادي

1998ُُ:79ُاقتصاديةُاخرىُمماثلةُلهاُ.ُ)ُاحسنيُ,ُ

–ُ80ُ.ُ) 

 : ُنفسهاُُالثبات ُواالساليب ُالطرق ُاستخدام وهو

ُاالقتصاديةُ ُوالعمليات ُاالحداث ُقياس ُفي المعتمدة

ُيعتمدونُ ُالمحاسبين ُان ُنجد ُوهكذا ,ُ ُمعينة لوحدة

ُالسياساتُ ُتستخدم ُكونها ُالثبات ُعلى ُكبير وبشكل

متبعةُوُالمباديُكميزةُمطلوبةُللمعلوماتُالماليةُ.ُال

ُ(Kieso & Others , 2001 : 21ُُ)ُ

دور المعايير الدولية في تحسين نوعية  :المحور الثالث 

 المعلومات المحاسبية 

أوالً : العالقة بين معايير المحاسبة الدولية و المعلومات 

 المحاسبية 

اساسيات بتحديُد الطرقُالسلميةُُتهتمُمعاييرُالمحاسبُة

لتحديدُالقياسُوُالعرضُوايضاحُعناصرُالقوائمُالماليةُ

وتأثيرُالعملياتُواالحداثُوالظروفُعلىُونتائجُاعمالُ

ُويتعلقُالمعيارُالمحاسبيُعادةُ ,ُ المركزُالماليُللمنشاة

بعنصرُمنُاحدُعناصرُالقوائمُالماليةُاوُيكونُنوعُمعينُ

ُت ُاالحداثُالتي ُالعملياتُاو ُانواع ُعلىمن المركز  ؤثر

المالي للمنشال ونتائج اعمالها ,. وتهتس مةاهيس المحاسبة المالية 
بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة 
المالية لتلبية احتياجات المستةيدين ومن هنا يتضح االرتباط 
المنطقي بين معايير المحاسبة المالية واجراء االطار المةاهيمي 

ون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستةيدين ) لها فبد
االهداف ( وكذا بدون تعريف طبيعة ونوعية هذه المعلومات 
الممكن انتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريةا دقيقا ) المةاهيس 
( يكون من الصعب تحديد اساسيات الطر  السليمة لقيا  

لعمليات وعرض وايضاح عناصر القوائس المالية وتأثير ا
واالحداث والظروف على المركز المالي للمنشال ونتائج 

 (  www.acc4arabاعمالها ) المعايير ( . ) مغرابي , 
ُاالنسانُمنذُ ُقبل ُالمعلوماتُمن ُعرفُاستخدام لقد

القدمُ,ُولكنُلمُيشهدُعصرُمنُالعصورُمثلُهذهُاالهميةُ

ُ ُوللمعلوماتُلدرجة المصطلحاتُ شيوعُبعضُالمفاهيم

التيُتكونُمعاصرةُوُبطابعُالمعلوماتُمثلُ:ُ)ُعصرُ

ُ,ُ ُاالصطناعيُ( ُالذكاء ُالمعلوماتُ, ُثورة المعلوماتُ,

ُالخبرةُ ُانظمة ُمن ُيتكون ُاالصطناعي ُالذكاء ُان حيث

والهياكلُالشبكيةُ,ُولقدُاصبحتُالمعلوماتُمنُالعناصرُ

ُيمكنُاالستغناءُعنهاُفيُالعمليةُاالنتاجيةُالمهمةُُالتيُال

ُعصرُ ُيعيشُالعالم ُ ُهذا ُوليومنا ُاالقتصادية المنظمات

والبحثُعنُافضلُطريقةُألعدادهاُ ,ُ المعلوماتُوانظمتهُا

التكلفةُ /ُ المنفعُة (ُ االقتصاديُة التكلفُة لمبدُا وفقُا واستخدامهُا

ُالمنتجةُ ُاالنظمة ُاهم ُاحد ُالمحاسبي ُالنظام ُويعتبر )

فئات ل ا مصالح مالية 
  مباشرة بالوحدة           

فئات لها مصالح غير مباشر 

 بالوحدة
  المستثمرون الحاليون

 والمرتقبون
  المقرضون الحاليون

 لمرتقبون وا
 . النقابات العمالية 

 ُالدوائرُوالسلطاتُالحكومية

 ذاتُالعالقةُ.

 .ُالسلطاتُالفضائية 

 ُالمحللونُالماليونُوالوسطاء

 الماليونُ.

 ُالمستهلكونُاوُالعمالء

 المنافسونُ.

 .ُُالمخططونُاالقتصاديون

http://www.acc4arab/
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ُ ُفي ُالمفيدة ُاالداريةُللمعلومات ُالقرارات اتخاذ

 (35ُواالقتصاديةُ.ُ)ُشبيرُ:ُ

ُالقوائمُ ُنشر ُو ُبأعداد ُالشركات ُمعظم ُتقوم حيث

الماليةُمنُخاللُالتقريرُالسنويُاوُالنصفُسنويُاوُربعُ

ُالىُ ُباإلضافة ,ُ ُعادة ُالتقرير ُيحتوي ُبحيث ,ُ السنوي

ُمنُ ُتكون ُال ُقد ُمعلوماتُاالضافية ُاما ,ُ ُالمالية القوائم

معاييرُالمحاسبةُالماليةُواالبالغُالماليُالدوليُ.ُمتطلبهاُ

 (2008ُُ:19ُ)ُابوُنصارُوحميداتُ,ُ

يتعلقُبالقوائمُاوُالتقاريرُالماليةُذاتُالغرضُ فيمُا امُا

الخاصُفهيُتلكُالموجهةُالىُمستفيدُمعينُبشخصهُوذلكُ

ُومثالُذلكُالبياناتُالماليةُالتيُ لتلبيةُحاجةُخاصةُلهُ,

ُاال ُلغرضُتحديد ُالماليةُتعد ُالتقارير ُاو ُالحكومية عانة

لمصلحةُالضرائبُوالدخلُلتديدُمقدارُالضريبةُالمستحقةُ

اوُلجهةُمعينةُللحصولُعلىُُاوُالقوائمُالماليةُالمعدةُلبنك

 (www.acc4arabُُ)مغرابي,ُ.ُقرضا

ُتبينُ ُعوامل ُعدة ُه ُالعبد ُاورد ُالصدد ُهذا وفي

حاجةُالىُالمعاييرُالمحاسبيةُالدوليةُمنهاُ:ُ)ُالشمامُ,ُال

2012ُُ:145ُُ) 

يعتمدُصنعُالقراراتُعلىُالمفاضلةُبينُُالمقارنة : .1

ُبموجبُ ُمعلوماتُمعدة ُتقتضيُوجود ُالتي البدائل

اسسُموحدةُ,ُواذاُكانُهدفُالمحاسبةُالرئيسُتقديمُ

ُفانُ ,ُ ُالقرارات ُصنع ُعملية ُفي ُمفيدة معلومات

تسهلُهذهُالمقارنةُبتوحيدُاسسُاعدادُتلكُالمعاييرُ

 المعلوماتُ.
عندماُتعدُالمعلوماتُوفقاُلطرائقُمحاسبيةُُالكلفة : .2

لتوحيدُ القرارُالىُاتباعُطريقُة يضطرُمتخُذ ,ُ متنوعُة

اسسُاعدادهاُ,ُمماُيحملهُكلفةُالمعالجةُالتيُيمكنُ

ُاسسُ ُعلى ُمعدة ُالمعلومات ُكانت ُما ُاذا توفيرها

 موحدةُ
فهمُبحاجةُالىُاجراءُالمقارناتُبينُُن :المستثمرو .3

النشاطاتُالتيُيمكنهمُاالستثمارُفيُمختلفُالبلدانُ,ُ

 وهذاُماُتوفرهُالمعاييرُالمحاسبيةُالدوليةُ.

وبماُانُمعاييرُالمحاسبةُالتيُيتمُتطويرهاُفيُايُبلدُاوُ

ُمجلسُمعاييرُ ُفيها ُبما ُلجنان ُقبل ُمن ُتطور ُالتي تلك

تحتويُعلىُاساسُاعدادُوعرضُالمحاسبةُالدوليةُقدُالُ

ُيطلبُمنُ ُفتنه ُاالحداثُوالعمليات ُلكافة ُالمالية القوائم

ُوضعُ ُفي ُالشخصي ُاجتهادها ُاستخدام ُالمنشاة ادارة

وتطبيقُالسياساتُالمحاسبيةُوطرقُالعرضُوبماُينسجمُ

معُاالطارُللمفاهيمُالمتعلقةُبأعدادُوعرضُالقوائمُالماليةُ

انصارُُةُالدوليةُ.ُ)ُابومنُمنظورُمجلسُمعاييرُالمحاسب

 (3ُُُ-2008ُُ:2وحميداتُ,ُ

 ثانياً : اهمية المعايير المحاسبية في اعداد القوائم المالية 

ُبقياسُتأثيرُ ُخدمي" ُ"كنظام ُالمالية ُالمحاسبة تهتم

العملياتُواالحداثُوالظروفُعلىُالمركزُالماليُللمنشاةُ

ُالى ُالقياس ُذلك ُنتائج ُوايصال ُاعمالها ُونتائج ُمعينة

ُهيُ ُالمالية ُالمحاسبة ُوظائف ُاهم ُفان ُلذا .ُ المستفيدين

تحديدُ,ُتحليلُ,ُقياسُ,ُتبويبُ,ُتخليصُ,ُوايصالُتأثيرُ

العملياتُواالحداثُوالظروفُلمنشاةُمعينةُعلىُمركزهاُ

الماليُونتائجُاعمالهاُ.ُوتعتبرُالمحاسبةُالماليةُاداةُخدمةُ

ُتس ُمالئمة ُمعلومات ُوايصال ُانتاج ُالرئيسي اعدُهدفها

ُ,ُ ُمعينة ُبمنشاة ُالمتعلقة ُالقرارات ُاتخاذ ُفي المستفيدين

وعليهُفمنُاجلُتحديدُاهدافُالمحاسبةُالماليةُالبدُاهدافُ

ُانُ ُ)ُالقوائمُالماليةُ,ُوالتقاريرُاالخرىُ(ُوبما منتجاتها

الغرضُالرئيسيُمنُتحديدُاالهدافُهوُاستخدامهاُكهدىُ

صرُعندُوضعُمعاييرُتحكمُقياسُوعرضُوايضاحُعنا

القوائمُالماليةُوتأثيرُالعملياتُواالحداثُوالظروفُعلىُ

ُونتائجُاعمالها,ُحيثُتقضيُعدةُ المركزُالماليُللمنشاة

يؤديُالىُالتباينُفيُتحديدُمدىُاكتمالُ انُتعددُه منُموادُه

ُاحتياجاتُ ُسد ُفي ُجودتها ُومستوى ُالمعلومات تلك

ُالمحتوىُ ُالتأثيرُالسلبيُعلىُدرجة المستثمرينُومنُثم

العالميُلهاُوالذيُقدُيعدُعائقاُعلىُتشجيعُاالستثمارُا

 (2006ُُ:32ُوتنميةُاالسواقُالماليةُ.ُُ)ُشبيرُ,ُ

مقومات ومتطلبات مدى التوافق : المحور الرابع

لية وأثرها على والتطبيق بين المعايير المحاسبية الدو

 البيئة العراقية 

 -والً: مقومات التوافق :ا

ايُبلد(ُيريدُالتوافقُمعُالبيئةُينبغيُأليُبيئةُدوليةُ)

الدوليةُالكليةُواالندماجُفيهاُانُتتوافرُمقوماتُفيهاُولهاُ

كيُتندمجُبالبيئةُالدوليةُولكيُيتمُالعملُعلىُتوافقُبيئةُ

ُاهمُ ُوجود ُينبغي ُالدولية ُالمحاسبية ُالمعايير ُمع معينة

التوافقُوتوافرُمتطلباتُهذهُالبيئةُُالتيُالمقوماتُومدىُ

ُهذه ُججاويُُتلبي ُهي:) المقومات

 (.10ُ-9,ص2008وعبدالناصر,

1. ُ,ُ ُالمعولمة ُالبيئة ُالى ُطريقتها ُفي ُاو ُمعولمة بيئة

ويعنيُهذاُانُتتوافقُالبيئةُالعالميةُ,ُأيُانُتتوافقُ

ُالىُ ُاالنضمام ُاهمها ُوبيئتها ُالعولمة ُصفات مع

ُاهمُ ُمن ُالدولي ُالطابع ُذات ُاو ُالدولية المؤسسات

ُالتجا ُمنظمة ُهي ُتوفيرُالمنظمات ُالعالمية رة

ُالعالميةُ ُالبورصات ُ,منظمة ُواتفاقياتها وشروطها

(IOSCOُُالدولية ُالمحاسبة ُمعايير ُمجلس ,ُ )

(IASB.ُُوغيرها) 

ُتعديلهاُ .2 ُويتم ُواالنظمة ُالتشريعاتُوالقوانين اعتماد

بماُيوالئمُدرجةُالتوافقُمعُالمتطلباتُالدوليةُوازالةُ

ُلكيُيسهلُت طبيقُايُتعارضُاوُعدمُتطابقُمعها

ُالصناعةُ ُالمجاالتُاهمها ُفيُكافة ُالدولية المعايير

 والتجارةُوالمحاسبةُوغيرهاُ.

انُبيئةُاالقتصادُالجزئيُيجبُانُيكونُمنُضمنُ .3

ُعلىُ ُواهمها ُ)الشركات( ُاالقتصادية ُالوحدات بيئة

ُتقومُ ُاساسها ُعلى ُو ُللبلد ُالبيئي ُاالقتصاد الصعيد

ُ ُتنظيميا ُدورا ُتمثل ُكونها ُبالتراجع وتنسيقياُالدولة

 وليسُدوراُقائداُاوُموجهاُاوُمسيطراُاوُمالكاُ.

 -ثانياً: متطلبات التوافق : 

ُاجلُ ُمن ُبه ُالقيام ُينبغي ُما ُتطبيق ُهو ُ ُبه يقصد

تحضيرُتهيئةُواعدادُالبيئةُالمحليةُفيُجانبهاُاالكاديميُ

ُطلبةُ ُألعداد ُوغيرها ُومدارس ُجامعات ُمن والعلمي

ُا ُاحد ُمواكبة ُمع ُليتمكنوا ُالعلميةُخريجين لتطبيقات

ُمنُ ُتطبيقها ُيرافق ُوما ُالدولية ُالمحاسبية للمعايير

متطلباتُضروريةُبحيثُيكونُالخريجُمعداُاعداداُجيداُ

ُوكأنهُ ُوالسليمة ُوبموجبُالمواصفاتُالصحيحة وكفؤا

ُعالميُ ُعلية ُيطلق ُ ُما ُاو ُدولية ُبيئة ُفي يعمل

(Cosmopolitanوه ,ُ النهائيةُُ( منُاجلُتحقيقُالغايُة ذُا

 ندماجُبالبيئةُالدوليةُ.لال

http://www.acc4arab/
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لذاُفانُمتطلباتُالتوافقُيمكنُانُتتشكلُمنُاالتيُ:ُ

ُ(172,ص2012)ناجيُ,

 ُاعادةُالنظرُفيُاعدادُالمناهجُالدراسيةُ)المسافات

(ُبشكلُعامُبحيثُتكونُمتناسقةُمعُبقيةُالمناهجُ

ُالمجالُ ُبهذا ُاالستعانة ُويمكن ُالدولية الدراسية

ُلهاُفيُهذاُالمجالُبمناهجُجامعاتُعالميةُمشهودُ

 ُاعادةُالنظرُفيُمفرداتُ)مواضيعُ(ُالمساقُالواحد

ُالدراسيةُبحيثُتكونُاالطروحاتُالنظريةُ للمادة

ُالمحاسبةُ ُالمعايير ُبموجب ُاو ُمتفقة والتطبيقية

 الدوليةُوعدمُاالبقاءُعلىُماُهوُعليةُالحالُ

 ُبتحقيقُالفقرتينُاالولىُوالثانيةُينبغيُتهيئةُالكادر

ُ ُبشكلُالتدريسي ُواطالعهم ُوتعريفهم المختصين

ُالدوليةُ ُالمحاسبية ُالمعايير ُعلى ُوتفصيلي كامل

وتطبيقهاُكيُيقومواُبدورهمُبنقلُالخبرةُوالتجربةُ

ُالىُالطلبةُ.

 -ثالثاً: متطلبات التطبيق :

منُاجلُاالتشاقُمعُالفقرةُالسابقةُبشأنُمتطلباتُ

لحاليُالتوافقُفيُجانبهاُالعلميُواالكاديميُفانُالجزءُا

يمثلُالجانبُالعلميُلتحقيقُالهدفُُ–متطلباتُالتطبيقُُ–

ُالبيئةُ ُو ُالمحلية ُالبيئة ُبين ُاالندماج ُو ُالتنسيق بتوافق

الدوليةُويقصدُبمتطلباتُالتطبيقُيجبُانُتقومُالجمعياتُ

المهنيةُوالمؤسساتُالمهتمةُبالمهنةُالمحاسبيةُوُمكاتبُ

المؤسساتُُالتدقيقُوتنظيمُالحساباتُمنُجهةُالشركاتُو

وغيرهاُبتطبيقُماُجاءتُالمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُوماُ

 يرتبطُبهاُبشكلُسليمُوكفءُ.

لذاُوفيُضوءُُماُتقدمُفانُمتطلباتُالتطبيقُيمكنُ

ُتشويُ (ُ :ُ ُاالتي ُمن ُتتشكل ُ ُاساسيات ُعدة ُتقدم ان

ُ(354ُ,ص2004ُواخرونُ,

تقدمُالجمعياتُالمهنيةُ)جمعيةُالمحاسبينُالقانونينُ .1

ُونقابةُومراقب ُالحسابات ُوجمعية ُالحسابات ي

ُدوراتُ ُبإقامة )ُ ُالعراقية ُوالمدققين المحاسبين

ُالمحاسبيةُ ُالمعايير ُتطبيق ُكيفية ُفي تخصصية

الدوليةُبشكلُيتوافقُمعُمتطلباتُالبيئةُالمحليةُوُ

 التكيفُمعهاُ.

ُالمؤسساتُالمهنيةُاالخرىُ)مجلسُالمعاييرُ .2 تقدم

باعتبارهاُالجهةُُ–المحاسبيةُوالرقابيةُفيُالعراقُ

المعنيةُبإصدارُالمعاييرُ(ُبنشرُواعالنُوتوصيلُ

 .ييرُالمحاسبيةُالدوليةُوتطبيقهاكلُماُيتعلقُبالمعا

ُالقانونينُ .3 ُالمحاسبين ُ)مكاتب ُالتدقيق ُمكاتب تقدم

ُمكاتبُ ُالحساباتُ) ُوتنظيم ومراقبيُالحساباتُ(

ُفيُ ُلديها ُالعاملين ُبإشراك ,)ُ ُالحسابات منظمي

ُتطويري ُالمعاييرُدورات ُتطبيق ُبكيفية ُتتعلق ة

ُالمحاسبيةُالدوليةُوماُيتعلقُبهاُ.

ُانُتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في العراق : 

تطبيقُمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُفيُالمصارفُيعدُمدخالُ

ُمتخذيُالقرارُ ُللوصولُالىُمعلوماتُتساعد ضروريا

المركزُالماليُواالعمالُواالنجازاتُالت يُتقومُعلىُتقويُم

ُاعمالُ ُلطبيعة ُالخاصة ُالمميزات ُوفهم ُالمصارف بها

 المصارف.

لذلكُجاءتُهذهُالدراسةُمركزةُعلىُالقصورُالذيُ

يعانيهُالنظامُالمحاسبيُالتيُطبقُفيُالمصارفُالعراقيةُ

منُحيثُمقوماتهُوعناصرهُوعدمُاالرتقاءُالىُالمعالجةُ

اسبيُالمحاسبيةُالتيُتؤديُالىُزيادةُفعاليةُالنظامُالمح

ُالمالئمةُ ُالمحاسبية ُالمعلومات ُوتقديم ُتوفير ُمجال في

ُوبماُ ُبشكلُكافُومناسبُلمستخدميها وذاتُالموثوقية

 يرتقيُمعه.

ووجب تطوير متطلبات المعايير المحاسبية الدولية لمواكبة 
التطوير في نظس المعلومات المحاسبية المصرفية ,لكي يكون 

المحيطة بصوره سهله  قادرا على االستجابة لمتطلبات البيئة

مستخدميُالقوائمُالماليةُومرنه والعمل على تلبية متطلبات 

ُبوقتُمناسبُوبكفايةُكبيرهُ.

ُ

 الجانب التطبيقي :المبحث الرابع 
ُاستمارةُ ُاستخدام لغرضُتطبيقُالجانبُالعمليُتم

ُاساتذةُ ُمن ُنخبة ُمن ُالبحث ُعينة ُاختيار ُوتم االستبيان

دارةُواالقتصادُومنتسبيُديوانُالجامعةُالعراقيةُ/ُكليةُاال

استمارةُاستردت30ُُالرقابةُالماليةُوُوفقاًُلهذاُتمُتوزيعُ

جميعهاُلغرضُالتحليلُ,ُحيثُتناولُهذاُالمبحثُعرضُ

ُالوسائلُ ُباستعمال ُوتحليلها ُالميدانية ُالدراسة نتائج

المناسبةُمنهاُالوصفيةُإليجادُ(spssُُاإلحصائيةُبرنامج)ُ

ُو ُالحسابي ُالوسط ُومعاملُبيان ُالمعياري االنحراف

ُبها،ُ ُالمتعلقة ُواالسئلة ُالمبحوثة ُللمتغيرات االختالف

ُ.tُومنهاُاالستدالليةُكاختبارُ

 أوالً: وصف عينة البحث 

 الجنس .1

 توزيع التكرارات والنسب المئوية لفئة الجنس :(1(جدول
 الجنس

 النسبة المئوية % التكرارات الفقرات

 60.0 18 ذكر 

 40.0 12 أنثى

 100.0 30 المجموع 

 

حسبُالجنسُ انُالنسبُالموزعُة نستنتجُمنُالجدولُاعالُه

ُبلغُتكرارُالذكورُ ُاذ ُ 60.0بنسبةُ%18ُكانتُمتفاوتة

ُ ُاالناث ُعدد ُتكرار ُ%12ُوكان ُكما40.0ُوبنسبة .

ُ(2موضحةُفيُالشكلُادناهُرقمُ)

ُ

 
 يوضح النسب المئوية للجنس :(2شكل )
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 العمر .2

 ات والنسب المئوية للعمر( يوضح التكرار2جدول )

 العمر

النسبة المئوية  التكرارات الفقرات

% 

الى اقل من  20اقل من 

25 
2 6.7 

 3.3 1 30الى اقل من  25من 

 46.7 14 40الى اقل من  30من 

 43.3 13 فاكثر 40

 100.0 30 المجموع

 

ُالموزعةُ ُالعينة ُمفردات ُإن ُاعاله ُالجدول ُمن نستنتج

ُمو ُكانت ُالعمر ُمتفاوتةحسب ُبنسب ُزعة

ُعلىُاالستبانةُممنُ فبلغتُنسبةُاالشخاصُالذينُاجابوا

46.7ُبنسبةُ% 40الىُاقلُمن30ُُمنُُكانتُاعمارهم

تليهاُنسبةُاألشخاصُثمُ،ُوهيُالنسبةُاالكبر14ُبتكرارُ

ُُالذين ُ%ُفاكثر40ُاعمارهم ُبلغتُنسبتهم ُ 43.3حيث

ُ ُالعمرية13ُبتكرار ُالفئة ُالترتيب ُفي ُوتليها .ُ

،2ُُبتكرار6.76ُُ%ُبنسبة25ُالىُاقلُمن20ُُمنُُاقل

ُ ُوجاءتُالفئة 25ُُمن ُمن ُاقل ُُ 30الى 3.3ُ%ُبنسبة

ُموضاُالشكلُرقمُ)،ُُوهيُاقلُنسبة1ُبتكرارُ (3ُكما

ُالنسبُالمئويةُالخاصةُبالفئةُالعمرية.

ُ

 
 ( يوضح النسب المئوية الخاصة بالفئة العمرية 3) شكل

 المههل العلمي  .3

لتكرارات والنسب المئوية الخاصة ( يوضح ا3جدول )

 بالمههل العلمي
 التحصيل العلمي

 النسبة المئوية % التكرارات الفقرات

 13.3 4 بكالوريوس

 0.00 0 دبلوم عالي 

 40.0 12 ماجستير

 46.7 14 دكتوراه

 100.0 30 المجموع
ُ

يوضاُالجدولُاعالهُمفرداتُالعينةُالموزعةُحسبُ

تُنسبةُاألشخاصُالذيُاجابواُالتعليميُحيثُبلغؤهلُالم

ُ ُشهادة ُحملة ُمن ُاالستبانة 46.7ُ%ُالدكتوراهعلى

وهيُاعلىُنسبةُثمُتليهاُنسبةُاألشخاصُحملةُُ 14بتكرار

ُ ُُحيثُجاءتُالماجستيرشهادة ُ %40.0بنسبة بتكرارُُ

شهادُةُُ،12 حملُة نسبُة ُ%13.3بنسبُةالبكالوريوسُوتليهُا

ىُأيُتكرار.ُعلدبلومُعاليُ،ُولمُتحصلُفئة4ُوتكرارُ

(ُالنسبُالمئويةُالخاصةُبالمؤهل4ُُويوضاُالشكلُرقمُ)ُ

ُالعلمي.
ُ

 
( يوضح النسب المئوية الخاصة بالمههل 4)شكل 

 العلمي

 عدد سنوات الخبرة .4

يوضح التكرارات والنسب المئوية لعدد  (4)جدول 

 سنوات الخبرة

 عدد سنوات الخبرة

 النسبة المئوية % التكرارات الفقرات

 13.3 4 سنوات  5ن اقل م

  9الى اقل من   5

 سنوات
13 43.3 

الى اقل من  10

 سنوات  15
5 16.7 

 26.7 8 سنة فاكثر 15

 100.0 30 المجموع 

 

ُاالعلىُلعددُسنواتُ ُانُالنسبة يتضاُمنُالجدولُاعاله

سنواتُحيثُجاءتُُ 9الىُاقلُمنُُ 5الخبرةُهيُالمدةُ

ُُ 43.3 ُ%بنسبةُمئويةُ بالترتيبُالمدةُ،ُوت13ُبتكرار ليهُا

وتليهاُُ%16.7وبنسبةُمئوية8ُُبتكرارُُ سنةُفاكثر15ُُ

5ُُسنواتُُبتكرارُ 15الىُاقلُمن10ُُفيُالترتيبُالمدةُ

وجاءتُالمدةُاقلُمنُُ%26.7ونسبةُ سنواتُبالترتيب5ُُُ.

ويوضاُالشكلُرقمُ)ُ.4ُوتكرار13.3ُُاالخيرُبنسبة%ُُ

ُلخبرة.(ُالنسبُالمئويةُالخاصةُبعددُسنواتُا5ُ
 

 
لمئوية الخاصة بعدد سنوات ( يوضح السب ا5) شكل

 الخبرة
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 المسمى الوظيفي .5

( يوضح التكرارات والنسب المئوية  5جدول رقم ) 

 المسمى الوظيفي

 المسمى الوظيفي

النسبة المئوية  التكرارات الفقرات

% 

 3.3 1 نائب مدير –مدير 

 6.7 2 رئيس قسم

 56.7 17 استاذ جامعي

عبة او وحدةمسهول ش  2 6.7 

 26.7 8 موظف

 100.0 30 المجموع 

يتضاُمنُالجدولُاعالهُانُالنسبةُاالعلىُلشاغليُمنصبُ

،ُوتاليها17ُُوتكرار56.7ُُهيُاستاذُجامعيُبنسبةُ%ُ

ُ ُبتكرار ُموظف ُيشغلون ُممن 8ُنسبة وبنسبةُُ

ُ ،وحصل%26.7 ُنسبة ُعلى ُمعاون ُ%30.0 منصب

وتكرار13.3ُُبةُ%،ُوجاءُمنصبُالمديرُبنس9وبتكرارُ

ُاو4ُُ ُحصلُكرُمنُمنصبُمنُمسؤولُشعبة ومنُثم

وحدةُوُمنصبُرئيسُقسمُعلىُنفسُنسبةُوالتكرارُبنسبةُ

،ُوجاءُمنصبُمديرُبالترتيبُاالخير2ُُوتكرار%6.7ُُ

(ُالنسب6ُ.ُويوضاُالشكلُرقمُ)1ُبتكرار3.3ُُبنسبةُُ%

 المئويةُالخاصةُالمسمىُالوظيفي.

 
ئوية الخاصة بالمسمى ( يوضح النسب الم6)شكل

 الوظيفي
 ثانيًا: وصف وتشخيص متغيرات البحث 

ُالمعياريةُ ُواالنحرافات ُالحسابية األوساط

الستجاباتُالعينةُالخاصةُبأسئلةُمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُ

وتبنيُتطبيقهاُفيُالبيئةُالعراقية

 ي تطبيقها في البيئة العراقية( يمثل نتائج اإلجابات على أسئلة معايير المحاسبة الدولية وتبن6جدول )

 العبارة

 أوافق بشدة

(5)  

 أوافق

(4)  
 محايد

(3)  

 ال أوافق

(2)  

 ال أوافق بشدة

(1)  

ط 
س
لو
ا

ي
اب
س
ح
ال
 

ف 
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
 ا

 

ل 
ام
مع

ف
ال
خت
ال
 ا

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 Q1 1 3.3 9 30.0 17 56.7 3 10.0 0 0.00 3.26 0.69 21.16 

2 Q2 - - - - - - - - - - - - - 

3 Q3 0 0.00 8 26.7 18 60.0 4 13.3 0 0.00 3.13 0.62 19.80 

4 Q4 0 0.00 10 33.3 16 53.3 4 13.3 0 0.00 3.20 0.66 20.62 

5 Q5 0 0.00 9 30.0 17 56.7 4 13.3 0 0.00 3.16 0.64 20.25 

6 Q6 16 53.3 7 23.3 7 23.3 0 0.00 0 0.00 4.30 0.83 19.30 

7 Q7 16 53.3 5 16.7 9 30.0 0 0.00 0 0.00 4.23 0.89 21.04 

8 Q8 1 3.3 2 6.7 6 20.0 
2

0 
66.7 1 3.3 2.40 0.81 

33.75 

9 Q9 18 60.0 4 13.3 8 26.7 0 0.00 0 0.00 4.33 0.88 20.32 

10 Q10 1 3.3 6 20.0 19 63.3 4 13.3 0 0.00 3.13 0.68 21.72 

11 Q11 0 0.00 7 23.3 20 66.7 3 10.0 0 0.00 3.13 0.57 18.21 

12 Q12 1 3.3 8 26.7 19 63.3 2 6.7 0 0.00 3.26 0.63 19.32 

13 Q13 0 0.00 2 6.7 19 63.3 9 30.0 0 0.00 2.76 0.56 20.28 

 0.92 3.36 إجمالي مهشرات معايير المحاسبة الدولية وتبني تطبيقها في البيئة العراقية
27.38
% 
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(ُ ُالجدول ُيشير ُاألو6إذ ُإلى ُالحسابيةُ( ساط

واالنحرافُالمعياريُومعاملُاالختالفُالمتعلقةُبوجهةُ

ُبخصوصُمتغيرُ ُالمبحوثة معاييرُالمحاسبةُنظرُالعينة

فيُالبيئةُالعراقية يعكسُوسطاًُالدوليةُوتبنيُتطبيقهُا ،ُكمُا

(ُ ُللمتغيرُقدره ًُعاماً (ُوهيُأعلىُمنُقيمة3.36ُحسابيا

نحرافُالمعياريُ(،ُعلماًُأنُاال3الوسطُالفرضيُالبالغُ)

ُ.(%27.38وكذلكُمعاملُاالختالفُ)(0.92ُالعامُهوُ)

ُالمتغيرُمنُخاللُ أماُعلىُمستوىُاألسئلةُفقدُقيسُهذا

(ُ ُالجدول ُفي ُموضا ُوكما ُسؤاالً، ُعشر (،6ُثالثة

ُالسؤالُ ُحققها وتوزعتُالنتائجُبينُأعلىُمستوىُإجابة

(ُوهيُأعلىُمن4.33ُالتاسع،ُإذُبلغتُقيمةُالوسطُلهُ)

ُ)قيم ُالوسطُالفرضيُالبالغة ُوبتشتتُمتوسطُهذه3ُة ،)

(،ُأماُالسؤال0.88ُاإلجاباتُمؤكدةُاالنحرافُالمعياريُ)

الثامنُفقدُحققُأدنىُمستوىُإجابة،ُإذُبلغتُقيمةُالوسطُ

(ُ ُيؤكده2.40ُله ُاإلجابات ُبين ُمتوسط ُوبتشتت ،)

ُ(.0.81االنحرافُالمعياريُ)

 -لىُادنىُنسبةُ:وهكذاُكانُالتحليلُمنُاعلىُنسبةُتأييدُا

السؤالُالتاسعُ)هلُتعتقدُانُمجلسُالمعاييرُالمحاسبيةُ -

الدوليةُاستطاعُاجبارُدولُالعالمُعلىُتطبيقُالمعاييرُ

ُانُ ُأي ُعلية ُتأييد ُنسبة ُاعلى ُسجل ُعنها؟( الصادرة

مجلسُالمعاييرُالدوليةُاستطاعُاجبارُدولُالعالمُعلىُ

نُتطبيقهاُتطبيقُالمعاييرُالدوليةُولهذاُيكونُمنُالممك

 بسببُانُمعظمُدولُالعالمُقامتُبتطبيقهاُ.

السؤالُالسادسُ)هلُتوافقُالرأيُانُالدولُالمتقدمةُ -

مسيطرةُعلىُعمليةُاصدارُالمعاييرُالدوليةُوتكييفهاُ

االقتصاديةُ؟(ُسجلُثانيُاعلىُنسبةُ يخدمُمصالحهُا بمُا

تأييدُعليةُوهذاُيعنيُانُالدولُالمتقدمةُقامتُبالسيطرةُ

يؤديُالىُعدمُعلىُعم ليةُاصدارُالمعاييرُالدوليةُوهذُا

 تكيفهاُمعُمصالاُالدولُالناميةُ.

ُيتمُ - ُالدولية ُالمحاسبية ُالمعايير ُ)هل ُالسابع السؤال

اصدارهاُوتطويرهاُدونُوجودُدورُللدولُالناميةُفيهاُ

ُبعدمُ ُبالموافقة ُاالكثر ُالجواب ُكان ُهذا )ُ )العراق(؟

ُ ُ)العراق( ُالنامية ُللدول ُدور ُالمعاييرُوجود بإصدار

 المحاسبيةُالدوليةُ.

ُتوافقُ - ُكمحاسبُهل ُنظرك ُوجهة ُ)من ُاالول سؤال

بتطبيقُمتطلباتُالمعاييرُالمحاسبيةُالدوليةُفيُالعراقُ

ُوالحيادُ ُالموافقة ُعلى ُتدل ُاالكبر ُالنسبة ُكانت ؟(

 بتطبيقُمتطلباتُالمعاييرُالدوليةُفيُالبيئةُالعراقية.

ُيتمُتطبيقهُالسؤالُالثانيُعشرُ)هلُتعتقدُ - انُعلىُما

ُتحسينُ ُعلى ُتأثير ُله ُالدولية ُالمحاسبة ُمعايير ُ من

ُالماليُ ُالتحليل ُلنتائج ُالمحاسبية ُالمعلومات نوعية

ُوالمحليةُ ُالمالية ُباألسواق ُالمدرجة للشركات

والعالمية؟(ُكانتُاالجابةُاالكبرُعلىُالحيادُوهذاُيدلُ

ُالمعايي ُتطبيق ُبأن ُالموافقة ُعدم ُاو ُالموافقة رُعلى

المحاسبيةُيسهلُمقارنةُنتائجُالتحليلُالماليُللشركاتُ

 المدرجةُباألسواقُالماليةُوالمحليةُوالعالميةُ.

ُالكافيُ - ُالوقت ُوفرنا ُلو ً ُ)فرضا ُالسابع السؤال

والمالُالمبذولُفيُتوحيدُوُجمعُنوعيةُالمعلوماتُ

المحاسبيةُهلُسيتمُذلكُبتطبيقُالمعاييرُالمحاسبيةُ

بةُاالكبرُايضاُعلىُالموافقةُالدوليةُ؟(ُكانتُالنس

ُالدوليةُ ُيعنيُانُالمعاييرُالمحاسبية ُوهذا والحياد

ُفيُ ُبذلته ُالتي ُوالمال ُالكافي ُالوقت ُبتوفير تقوم

 تجميعُوتوحيدُالمعلوماتُ.

ُاالقتصادُ - ُوتسهيل ُتطوير ُ)هل ُالخامس السؤال

ُالمعلوماتُ ُنوعية ُعلى ُاعتمادها ُالى يحتاج

ُعن طريقُكافةُُالمحاسبيةُواضحةُويمكنُفهمها

المستخدمينُبتطبيقُالمعاييرُالمحاسبيةُالدوليةُ؟ُ(ُ

ُأيُانُ ُوالحياد ُالموافقة ُالفقرة ُبهذه ُاالكبر النسبة

تطويرُوتسهيلُاالقتصادُيحتاجُالىُتطبيقُالمعاييرُ

 المحاسبيةُالدولية.

السؤالُالثالثُ)اذاُكانُالمطلوبُهوُلتسهيلُعمليةُ -

ُالمعلوم ُنوعية ُ ُتبادل ُوسرعة اتُاالتصال

المحاسبيةُفيُاالسواقُاالجنبيةُفهلُيتمُتطبيقُمثلُ

ُاالجراءُ ُهي ُالدولية ُالمحاسبية ُالمعايير هذه

النسبةُاالكبرُللحيادُاذُيعنيُاوُالُيعنيُ المناسبُ؟ُُ(

انُتطبيقُالمعاييرُيؤديُالىُتسهيلُعمليةُاالتصالُ

 وسرعةُتبادلُالمعلوماتُ.

هل عملية الس ال العاشر )تطبيق المعايير الدولية يس -
تقييس اداء المصارف العراقية التي لها فروع في مختلف 
بلدان العالس ؟( والحادي عشر )لو كنت من مستخدمي 
القوائس المالية المختلةة هل تظن ان المعايير الدولية 
ستلبي احتياجات  ؟( والثالث عشر )ما هو رأي  بما ان  

ولية احد الموظةين في القطاع الحكومي هل المعايير الد
تتالءس مع متطلبات الجهات الحكومية ؟( ايضا النسبة 
االكبر للحياد فهذا ال يعني بالموافقة او عدس الموافقة 

 على تطبيق معايير المحاسبة الدولية .

لسؤالُالثامنُ)ُهلُالمعاييرُالمحاسبيةُالدوليةُُفيُا -

ُمعُ ُتتالءم ُالمحاسبية ُالمعلومات ُنوعية تحسين

ُالع ُفي ُاالستثمار ُالنسبةُظروف ُكانت ُ؟( راق

أيُانُتطبيقُالمعاييرُالُيتالءمُ الموافقُة االكبرُبعدُم

 معُظروفُاالستثمارُفيُالبيئةُالعراقيةُ.

( ترتيب االهمية ألسئلة متغير معايير المحاسبة 7جدول )

الدولية وتبني تطبيقها في البيئة العراقية وفق معيار 

 معامل االختالف

 

بالترتي معامل االختالف السؤال  
Q11 18.21 1 
Q6 19.30 2 
Q12 19.32 3 
Q3 19.80 4 
Q5 20.25 5 
Q13 20.28 6 
Q9 20.32 7 
Q4 20.62 8 
Q7 21.04 9 
Q1 21.16 10 
Q10 21.72 11 
Q8 33.75 12 



  2020كانون األول,                                                                (2د المجلد األول ) العد – مجلة الريادة للمال واألعمال

 

                                                                                                                                                                                     
38 

بيقها معايير المحاسبة الدولية وتبني تطمتغير اما ترتيب اسئلة 
ول ألخير من الجدفي البيئة العراقية فيتمثل ذل  في العمود ا

ذلكُالترتي(، وتس اعتماد معيار معامل االختالف 7) ب،ُلتحديُد

ُإذُظهرُأنُالسؤالُالحاديُعشرُهوُاألعلىُترتيباً.

ُالجانبُُثالثاً: اإلحصاء االستداللي : ُتغطية لغرض

ُت ُفقد ُالبحث ُمن ُالفرضيةُاالستداللي ُواختبار ُدراسة م

ُاآلتية:

راقيةُبمتطلباتُالتطبيقُتفيُالبيئةُالعُالفرضية الرئيسية:

ُللمعاييرُالمحاسبيةُالدولية،ُويمكنُتمثيلهاُكاآلتي:

 :تفيُالبيئةُالعراقيةُبمتطلباتُالُُفرضية العدم

 .التطبيقُللمعاييرُالمحاسبيةُالدولية

 :تفيُالبيئةُالعراقيةُبمتطلباتُُالفرضية البديلة

 التطبيقُللمعاييرُالمحاسبيةُالدولية

وتتمثلtُُبقةُفقدُتمُاستخدامُاختبارُوالختبارُالفرضيةُالسا

ُ(.8النتائجُفيُالجدولُ)

 

 البيئة العراقية بمتطلبات التطبيق للمعايير المحاسبية الدوليةلتحديد مدى إيفاء  tيمثل اختبار  :(8جدول )
 T المتغير

درجة 

 الحرية
Siq. 

الفرق بين 

 المتوسطين

الحد األدنى 

 للفرق

الحد األعلى 

 للفرق

لبيئة العراقية بمتطلبات التطبيق امدى إيفاء 

 للمعايير المحاسبية الدولية
7.549 29 0.000 0.36111 0.2633 0.4589 

قدُظهرتُأقلُمنُُ.Siq(ُأنُقيمة8ُويالحظُمنُالجدولُ)

البيئةُ.ُمماُيدللُعلىُرفضُفرضيةُالعدمُالقائلةُان0.05ُ

ُالمحاسبيةُ ُللمعايير ُالتطبيق ُبمتطلبات ُتفي ُال العراقية

ُالبيئةُالدو ُأن ُتدعي ُالتي ُالبديلة ُالفرضية ُوقبول لية

ُالمحاسبيةُ ُللمعايير ُالتطبيق ُبمتطلبات ُتفي العراقية

ُالدولية.

 : االستنتاجات والتوصياتالمبحث الخامس
 -اوال: االستنتاجات:

ُاالساسيةُ .1 ُالمرتكزات ُعرض ُخالل ُومن تبين

ُانُالبحثُهدفُالىُ ,ُ ُالدولية للمعاييرُالمحاسبية

يفيةُتطورُعمليةُصناعةُودراسةُالوقوفُعلىُك

 سبةُالدوليةُومدىُقبولهاُعالمياهذهُُمعاييرُالمحا

ُبعضُا .2 ُتوافق ُالى ُاتجهت ُالعراقية ُالمعايير ن

ُحسبُ ُمختلفة ُبدرجات ُوذلك ُالدولية معاييرها

ُمؤسساتهُ ُتحتاجه ُوما ُللعراق ُالبيئية الظروف

ُبقصدُ ُالمحاسبية ُللممارسات ُتطوير ُمن المالية

ُاال ُلتطور ُالموثوقيةُالوصول ُدرجة ُوزيادة داء

 واالعتماديةُواالفصاحُفيُالتقاريرُالماليةُ.

ُالعراقيةُ .3 ُالبيئة ُبين ُوتطبيق ُتوافق ُخلق بهدف

هنالكُمتطلباتُ اوُالدوليُة العالميُة للمعاييرُمعُالبيئُة

ُالتوافقُ ُعند ُالحسبان ُفي ُاخذها ُينبغي ومقومات

 والتطبيقُ.

بةُالعراقيةُهنالكُتوافقُغيرُتامُبينُمعاييرُالمحاس .4

والدوليةُبماُيخصُموضوعُاعدادُوعرضُالقوائمُ

 الماليةُُبسببُاالختالفُبالمعايير.ُ

منُخاللُتحليلُاالستبيانُتبينُانُالجانبُاالكبرُ .5

ُفيُ ُالدولية ُالمحاسبية ُالمعايير ُتطبيق ُيؤيد كان

تحسينُنوعيةُالمعلوماتُالمحاسبيةُومدىُتأثيرهاُ

يتمُتعديلُوتكييفُُعلىُالبيئةُالعراقيةُولكنُبعدُما

 المعاييرُالدوليةُمعُالبيئةُالعراقيةُ.

من خالل مدارسة نظاس  المحاسبة تبين ان هنا  تةاوت  .6
في المعلومات بين النظاس المحاسبي و المعايير الدولية  

ُالتطوراتُوعدس تطوير النظس المحاسبية  لمواكبة

 الموجودُفيُالمعاييرُ.ُ

 -:ُثانيا : التوصيات

ُايجاد .1 ُمعُُضرورة ُتتوافق ُمحاسبية ممارسات

ُالمحاسبيةُ ُاللغة ُلتوحيد ُالدولية ُالمحاسبة معايير

وامكانيةُتوفيرُقراءةُموحدةُللقوائمُالماليةُإلضفاءُ

ُليكونُ ُ ُالمحاسبية ُالمعلومات ُعلى المصداقية

ُوبذلكُتقلُ ,ُ ُعليها ُواالعتماد ُالوثوقُبها بالمكان

ُبغرضُ ُالمختلفة ُالمحاسبية ُاالنظمة ُبين الفجوة

دعوةُالنُا لوصولُالىُتوحيدُمحاسبيُعالميُوهنُا

ُالدوليةُ ُالمعايير ُمن ُممكن ُقدر ُاكبر ُاستخدام يتم

ُفيُ ُالعراقية ُالمعايير ُمن ُحاليا وتحديثُالموجود

ُاوُ ُالعالمية ُالبيئة ُسواء ُالبيئية ُالمتغيرات ضوء

 العراقيةُ.

النظرُبالمناهجُاالكاديميةُوالتأكيدُعلىُتعديلُ .2 اعادُة

ُألقسام ُاالساتذةُُالمناهج ُوتأهيل المحاسبية

ُتقدمُ ُعجلة ُفي ُاالنخراط ُيضمن ُبما الجامعيين

ُفيُالعالمُمنُقبلُمؤسساتُ المهنةُوالعاملينُفيها

 التعليمُالعاليُوبالتنسيقُمعُالجهاتُالمعنيةُ.

ُوالمعارفُالالزمةُ .3 ُالمهارات ُبناء ُفي االستمرار

المستمرُ التعليُم للمحاسبينُالقانونيينُمنُخاللُنظاُم

ُالعراقيةُوال ُالجمعية ُتعتمدها ُالتي ُالمهنية دورات

للمحاسبينُالقانونيينُلضمانُالسيرُمعُالحداثةُفيُ

 هذاُالميدانُ.

ُمعُ .4 ُوالتطبيق ُالتوافق ُبمتطلبات ُاالخذ ضرورة

البيئةُالدوليةُوالتيُوردُتفصيالُعنهاُفيُالمبحثُ

 الثالثُمنُالبحث.ُ

ُالمعاييرُ .5 ُمجلس ُقيام ُفي ُالمساهمة ضرورة

ُمعاييرُالمحاسبي ُبإصدار ُالعراق ُفي ُ ُوالرقابية ة

ُتلكُ ُمع ُوتتطابق ُتتوافق ُان ُيجب ُمحلية تكون

ُالمعاييرُ ُبين ُالكبيرة ُالفجوة ُلسد ُدوليا الموجودة

 الدوليةُوالعراقيةُ.

ضرورل العمل على تطوير النظاس المحاسبي ولمواكبة 

  لمستجداتُالحاصلةُفيُالمعاييرُوالنظمُالمحاسبيةُالدوليةا
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 اختبار فرضية الكسل المصرفي في االقتصاد العراقي
 

Testing a lazy bank hypothesis in the Iraqi economy 

ُ

 المستخلص:
يهدفُالبحثُاختبارُالفرضيةُالمفسرةُُلسلوكُالمصارفُالتجاريةُاتجاهُاالقتراضُالحكوميُُفيُاالقتصادُالعراقيُمنُ

مصرفيُُمنُجهةُاخرىُ.ُوترىُفرضيةُالكسلُالمصرفيُاحدىُجهةُواثرُاالقتراضُالحكوميُالداخليُعلىُاالئتمانُال

الفرضياتُالمفسرةُللسلوكُالمصرفيُ،ُانُالزيادةُالمستمرةُُفيُاالقتراضُالحكوميُمنُالمصارفُالتجاريةُيمكنُانُيخلقُ

ُالقروضُللقطاعُالعا ُبمنا ُللقطاعُالخاصُالمحفوفُبالمخاطرُمقارنة ُبالمصارفُالىُتخفيضُاقراضها ُيدفع ُ)ُخطرا م

الحكومي(ُوبهذاُيقضيُعلىُحوافزهاُفيُالبحثُعنُفرصُجديدةُمربحةُلالستثمارُفيُالقطاعُالخاص.ُُاثرُالمزاحمةُيعنيُ

انُاالرتفاعُفيُانقاقُالقطاعُالحكوميُيؤديُالىُانخفاضُفيُاالنفاقُالخاصُاوُحتىُالغائهُفيُبعضُاالحيانُويمكنُالسببُ

الحكوميُاذاُتقترضُالحكومةُمنُالسوقُلسدُهذاُالعجزُفيزدادُالطلبُعلىُاالستثمارُالرئيسُوراءُالمزاحمةُفيُتقليلُالعجزُ

فيُالسوقُوتزدادُتلقائياُقيمةُاالموالُفيُالسوقُويزيدُمعدلُالفائدةُ.ُوُباستخدامُاسلوبُالتكاملُالمشتركُونموذجُتصحياُ

-2ُ2006يُاالجلينُالقصيرُوالطويلُوُللمدةُكالخطأُلقياسُالعالقةُبينُاالقتراضُالحكوميُالداخليُواالئتمانُالخاصُُف

بياناتُشهريةُُوُكانتُنتائجُالقياسُاالقتصاديُتدعمُالفرضيةُمماُينعكسُسلباُعلىُحجمُوفاعليةُالقطاعُالخاص2020ُُايار

ُودورهُفيُاالقتصادُالعراقيُ.
ُ

 .الكسلُالمصرفي,ُائتمانُخاص,ُاقتراض,ُالقطاعُالحكومي,ُمزاحمة الكلمات المفتاحيه:
 

Abstract:   

The research aims to test a hypotheses explaining the behavior of commercial banks 

towards government borrowing in the Iraqi economy on the one hand and the effect of internal 

government borrowing on bank credit. government borrowing on bank credit. The lazy bank 

hypothesis is one of the explanations for banking behavior, it believes a continuous increase in 

government borrowing from commercial banks can create a risk that leads banks to reduce their 

lending to the risky private sector compared to granting loans to the public (government) sector 

and thus eliminates their incentives to search for new profitable opportunities. To invest in the 

private sector. 

The effect of crowding out means that the rise in government sector spending leads to a 

decrease in private spending or sometimes even cancellation. The main reason for crowding out 

is to reduce the government deficit if the government borrows from the market to fill this deficit 

so the demand for investment in the market increases and the value of money in the market 

increases automatically and the interest rate increases. Using a method of Co-integration and 

an Error Correction Model to measure the relationship between internal government borrowing 

and credit in a short and long term for the period Jan. 2006-May 2020 monthly data. the results 

of the econometric model supported this hypothesis, which reflects negatively on the size and 

effectiveness of the private sector and its role in the Iraqi economy.       
 

Keyword: lazy bank, privet credit, borrow, government sector, crowding out.    
             

 المقدمة : 
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مهمُفيُاقراضُالقطاعُالخاصُ,ُكماُانُحصولُالمصارفُعلىُُفائضهُفقدُالُتؤديُزيادةُاقراضُالحكومةُالىُخفض

اصولُحكوميةُمضمونةُتتياُلهاُتحملُالمزيدُمنُالمخاطرُ,ُوبالتاليُزيادةُاقراضهاُللقطاعُالخاصُوهيُماُتعرفُبفرضيةُ

ةُالمستمرةُُتنويعُالمخاطرُ.ُفيُحينُترىُفرضيةُالكسلُالمصرفيُاحدىُالفرضياتُالمفسرةُللسلوكُالمصرفيُ،ُانُالزياد

فيُاالقتراضُالحكوميُمنُالمصارفُالتجاريةُيمكنُانُيخلقُخطراُيدفعُبالمصارفُالىُتخفيضُاقراضهاُللقطاعُالخاصُ

المحفوفُبالمخاطرُمقارنةُبمناُالقروضُللقطاعُالعامُ)ُالحكومي(ُوبهذاُيقضيُعلىُحوافزهاُفيُالبحثُعنُفرصُجديدةُ

رُالمزاحمةُيعنيُانُاالرتفاعُفيُانقاقُالقطاعُالحكوميُيؤديُالىُانخفاضُفيُمربحةُلالستثمارُفيُالقطاعُالخاص.ُُاث

االنفاقُالخاصُاوُحتىُالغائهُفيُبعضُاالحيانُويمكنُالسببُالرئيسُوراءُالمزاحمةُفيُتقليلُالعجزُالحكوميُاذاُتقترضُ

قائياُقيمةُاالموالُفيُالسوقُويزيدُمعدلُالحكومةُمنُالسوقُلسدُهذاُالعجزُفيزدادُالطلبُعلىُاالستثمارُفيُالسوقُوتزدادُتل

الفائدةُ.ُويحاولُالبحثُايجادُايجابهُوافيةُللتساؤلُاالتيُ:ُعندماُتقترضُالحكومةُدوالًراُواحدًاُمنُالقطاعُالمصرفيُالمحليُ

نُُالتحفيزُاوُ،ُفماُنتيجةُُذلكُاالنخفاضُعلىُاالئتمانُالمقدمُللقطاعُالخاصُفيُبلدُنامُ؟ُأوُهلُُيؤديُذلكُُإلىُمزيدُم

لالقتراضُالحكوميُلالئتمانُالمحليُالخاصُ؟ُ.ُبتعبيرُُ Crowding outامُمزيدُمنُالمزاحمةُُ crowding inالتحشيدُ

االقتراضُالحكوميُتهيمنُعلىُالقطاعُالمصرفيُ لسلوكُالمصارفُالتجاريةُفيُالعراقُاتجاُه اخرُايُمنُالفرضياتُالمفسرُة

السالسلُالزمنيةُمنُاختبارُجذرُالوحدةُوُاسلوبُالتكاملُالمشتركُونموذجُتصحياُالخطأُالعراقيُ؟ُُ.ُوباستخدامُنماذجُ

شباطُُ-2ُ2006لقياسُالعالقةُبينُاالقتراضُالحكوميُالداخليُواالئتمانُالمصرفيُفيُاالجلينُالقصيرُوالطويلُوُللمدةُك

 بياناتُشهريةُ.2020ُ

  
 التأصيل النظري لفرضية الكسل المصرفي  :اوال

 لنظرية النقدية الحديثةا .1

هيُنظريةُتصفُالعملةُبأنهاُاحتكارُعامُوالبطالةُ 

كدليلُعلىُأنُمحتكرُالعملةُيقيّدُعرضُاألصولُالماليةُ

ُالمدخرات ُرغبات ُوتلبية ُالضرائب ُلدفع .ُ(1)الالزمة

Modern Monetary Theoryُُُللنظرية ُبديل هي

ُاال ُقتصادية ُفيُالنيوكالسيكية ُفعالية ُأكثر ُتكون وقد

وصفُاالقتصادُالعالميُفيُالسنواتُالتيُتلتُالركودُ

أنُالحكوماتُتخلقُُنقودُجديدةُ MMT تدعيُالعظيم.

باستخدامُالسياسةُالمالية.ُووفقًاُلمؤيديُالنظريةُُ،ُفإنُ

الخطرُاألساسيُهوُالتضخمُُالذيُيحدثُعندُُوصولُ

ُحال ُإلى ُيمكنُاالقتصاد ُوالتي ،ُ ُ ُالشامل ُاالستخدام ة

ُالقوةُ ُمن ُللحد ُالضرائب ُ ُتحصيل ُخالل ُمن معالجته

ُتناقش(2)الشرائية .MMT ُُالنشط ُالحوار ُتبادل ُمع ،

ُالمفيدةُ ُالعملية ُوالتطبيقات ُالنظرية، ُفائدتها حول

الواضحةُفيُالعالمُالحقيقيُواآلثارُالمترتبةُعليها،ُجنباُ

ُالمستهدفُ ُالستخدامها ُالمختلفة ُالفعالية ُمع ُجنب إلى

ُاماُ ُللسياسةُاالقتصاديةُ. والتحدياتُالمختلفةُلوصفاتها

أنُالحكومةُهيُالتيُ MMT لـُ(3)يسةُمنُالمباديُُالرئ

أ.ُيمكنُأنُتدفعُ :fiat moneyُتصدرُالنقودُالورقيةُ

ثمنُالسلعُوالخدماتُواألصولُالماليةُدونُالحاجةُإلىُ

علىُ ُُفيُشكلُضرائبُأوُإصدارُديونُمقدمُا جمعُالنقود

ُالمشترياتُ. ُهذه ُعلىُُب.ال مثل ُاجبارها ُالحد يمكن

التخلفُبالدفعُُعنُسدادُالدينُبعملتهاُالخاصةُ.جـ.ُتقييدُ

عمليةُُخلقُالنقودُومشترياتهاُفقطُفيُحالةُحدوثُحالةُ

التضخمُفيُاالقتصادُ،ُالذيُيتسارعُبمجردُاالستمرارُ

ُالمالُ ُورأس ُ)العمالة ُالحقيقية ُالموارد ُاستخدام ُ في

لالقتصادُع الوصولُالىُاالستخدامُُوالمواردُالطبيعيةُ( نُد

.ُ ُسحبُالطلبُعنُ الكامل ُفيُتضخم ُالتحكم ُيمكن د.

ُالتداولُ ُمن ُالزائدة ُالنقود ُتزيل ُالتي ُالضرائب طريق

ُالُ ُبذلكُقد ُللقيام ُالسياسية ُاإلرادة ُأن ُمن ُالرغم )على

ه..ُالُتتنافسُمعُالقطاعُالخاصُ تكونُموجودةُدائًما(ُ؛

ُإصدا ُخالل ُمع ُالشحيحة ُالمدخرات ُسنداتعلى ُ.ر

ُفيُ ُالسائد ُاالتجاه ُنظر ُوجهة ُالمبادي ُهذه تتحدى

االقتصادُ،ُُبأنُاإلنفاقُالحكوميُيتمُتمويلهُعنُطريقُ

ُ MMT الضرائبُوإصدارُالديون.ُالُتتعارضُمبادي

األربعةُاألولىُمعُفهمُلكيفيةُعملُخلقُالنقودُوالتضخمُ

ُقالُ ُكما ،ُ ُالمثال ُسبيل ُعلى ُالسائدة. ُالنقدية للنظرية

ُ،ُالرئ ُالفيدراليُآالنُجرينسبان يسُالسابقُلالحتياطي

'يمكنُللوالياتُالمتحدةُدفعُأيُديونُلديهاُألنناُنستطيعُ

لذلكُليسُهناكُأيُاحتمالُ طباعةُالنقودُللقيامُبذلكُ. دائًمُا

ُيختلفُ ،ُ ُذلك ُومع .ُ ُ ُبالسداد ُالتعثر ُاو للتقصير

معُلتيارُاالقتصادُالقائمُحولُ MMT االقتصاديونُفي

الخامسُ،ُحولُتأثيرُالعجزُالحكوميُعلىُأسعارُُالمبدأ

ُُ.(4)الفائدة

ُيمكنُُ:  منهج النظرية ،ُ ُالسيادية ُالمالية ُاألنظمة في

للبنوكُأنُتخلقُالنقودُُ،ُلكنُهذهُالمعامالتُ'األفقية'ُالُ

تزيدُصافيُاألصولُالماليةُألنُاألصولُتقابلهاُالخصوم.ُ

العموميةُُ'وفقًاُألتباعُهذهُالنظريةُالُتتضمنُالميزانيةُُ

ُنقديةُمحليةُفيُجانبُأصوله ُ؛ايُالُللحكومةُأيُأداة ا

ُتصدرهاُ ُالتي ُالنقدية ُاألدوات ُوجميع ُنقود. ُأين تمتلك

ُجانب ُفي ُوتدميرهاُُمطلوباتُالحكومة ُ ُخلقها ويتم

.ُوُ(5)باإلنفاقوالضرائب.عروضُالسندات،ُعلىُالتوالي

فيُالتداولُمنُفيُظلُهذهُالنظريةُتدخل'ُالنقودُالرأسيةُ'

خاللُاإلنفاقُالحكوميُوالضرائبُوالعملةُالقانونيةُتمكنُُ

السلطةُمنُتصريفُالديونُوطبعُالنقودُالورقيةُكعملةُ،ُ

فيُشكلُالتزامُ قيمةُمنُخاللُخلقُطلبُعليهُا يعطيهُا ممُا

.ُفضالُعنُذلكُ،ُفإنُ(2)ضريبيُخاصُيجبُالوفاءُبه

ُتخلقُلطلبُعلىُ ُوالتراخيصُايضا الغراماتُوالرسوم

العملةُوُيمكنُأنُتكونُهذهُالعملةُصادرةُعنُالحكومةُ

ُالمستمر ُالضريبي ُااللتزام ُأجنبية. ُعملة ُأو ،ُ ُالمحلية

بالتوافقُمعُثقةُوقبولُللعملةُ،ُستحافظُعلىُقيمتهاُالنُ

ُ ُشاءت ُمتى ُعملتها ُتصدر ُيمكن ُتؤكدُ(3)الحكومة .

النظريةُُأنُمستوىُالضرائبُبالنسبةُلإلنفاقُالحكوميُ

)إنفاقُالحكومةُعلىُالعجزُأوُفائضُالميزانية(ُهوُفيُ

خمُوالبطالةُ،ُوليستُوسيلةُالواقعُأداةُسياسيةُتنظمُالتض

يصفُالمخططُوُُ.  لتمويلُأنشطةُالحكومةُفيُحدُذاتها

ُبينُ ُمعامالت ُأي ُ ُان ُالجديدة ُالنقدية ُللنظرية البياني

ُأوُ ُالحكومي ُغير ُوالقطاع ُالعام ُالقطاع ُأو الحكومة

ُيشملُ ُالحكومي ُالقطاع ُرأسية'. ُ'معاملة ُبأنها الخاص

https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money
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اعُغيرُالحكوميُالخزانةُوالبنكُالمركزي.ُوُيشملُالقط

األفرادُوالشركاتُالخاصةُالمحليةُواألجنبيةُ)بماُفيُذلكُ

النظامُالمصرفيُالخاص(ُوالمشترينُوالبائعينُاألجانبُ

 .(4)للعملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التوازنات القطاعية في نظرية النظرية  النقدية الجديدة1شكل )

 

      التفاعل بين الحكومة والقطاع المصرفي .3

ُوالبنكُ ُالحكومة ُبين ُالعالقة ُلتحليل ُالنظرية تستند

عالتُالعمليةُُالمركزيُوقطاعُالبنوكُالتجاريةُعلىُالتفا

لهذهُالعالقةُايُعلىُالعملياتُالمحاسبيةُلالحتياطياتُ.ُ

ُحسابُتشغيليُاوُو ُذاتُسيادة ُللحكومة ُيكون ُما عادة

منُهذاُالحسابُ،ُيمكنُ جاريُمعُالبنكُالمركزيُللدولةُ.

ُتنفقُوتتلقىُالضرائبُوالتدفقاتُاألخرى.ُ ُأن للحكومة

،ُيديرُُلكلُبنكُتجاريُأيًضاُحسابُلدىُالبنكُالمركزي

ُوتسويةُ ُالمقاصة ُنقود ُ)أي ُاحتياطاته ُخالله من

.ُعندماُتنفقُالحكومةُالنقودُُُ(2)ُالمدفوعاتُُبينُالبنوك(

الجاريُفيُالبنكُالمركزيُ ُُبخصمُحسابهُا تقومُالخزانة ،ُ

ُخاصةُ ُمصرفية ُحسابات ُفي ُاألموال ُهذه ُوتودع ،

ُهذهُ ُتضاف ُالتجاري(. ُالمصرفي ُالنظام ُفي )وبالتالي

ُالتجارية.ُ ُالبنوك ُقطاع ُفي ُالودائع ُإجمالي ُإلى النقود

مُخصمُالحساباتُوعلىُالعكسُتماماُتعملُالضرائبُ؛ُيت

المصرفيةُالخاصةُ،ُوبالتاليُتنخفضُالودائعُفيُالقطاعُ

المصرفيُالتجاري.ُفيُالوالياتُالمتحدةُ،ُيتمُإيداعُجزءُ

ُ،ُ منُاإليصاالتُالضريبيةُفيُحسابُالجاريُللخزانة

والجزءُاالخرُفيُالخزانةُوحساباتُالقروضُمنُبنوكُ

ُُتجارية .ُ ُ ُاالحتيمحددة ُبنوك ُتقدمها ُخدمة اطيُوهي

ُبإيصاالتُ ُتحتفظ ُوالتي ُالمتحدة ُللواليات الفيدرالي

ُفيُ ُإيداعها ُخالل ُمن ُالمصرفي ُالقطاع ُفي الضرائب

ُتلبيُمعاييرُمعينة هيُحساباتُالخزانةُو.بنوكُمختارة

ُمدفوعاتُ ُلقبول ُالتجارية ُالبنوك ُفي ُإنشاؤها ُتم التي

بديالًُ هذُا يعُد الضرائبُاإللكترونيةُوإنفاقُأموالُالخزانةُ.

داعُالمباشرُلمدفوعاتُالضرائبُفيُحساباتُالخزانةُلإلي

عملياُجميعُالبنوكُوُ. (6)لدىُبنوكُاالحتياطيُالفيدرالي

المركزيةُتحددُمعدلُالفائدةُالمستهدفُ،ُوإجراءُعملياتُ

ُعندُالسوقُالمفتوحةُلضما ُ ُتظلُاسعارُالفائدة نُقاعدة

,ُإصدارُالسنداتMMTُهذاُالمستوىُالمستهدف.ُوفقاُ

ُوليسُ ُالحكومي ُتعويضُاإلنفاق ُعملية ُبأنها الحكومية

ُحساباتُ ،ُ ُالبلدان ُمعظم ُفي .ُ ُللتمويل كمتطلب

ُُمعُالبنكُالمركزيُيجبُأنُ االحتياطياتُللبنوكُالتجارية

ُفيُبعضُيكونُهناكُتوازنُإيجابيُفيُنهايةُكلُي وم.

البلدانُ،يتمُتحديدُالمبلغُكنسبةُمنُالتزامات)ُالخصومُ(ُ

ُهوُ ُهذا ُيوم ُكل ُنهاية ُفي ُالعمالء(.. ُودائع ُ)أي للبنك

ُوبالتاليُ ُالقانوني ُاالحتياطي ُمتطلبات ُ المعروفُباسم

ُحساباتُ ُفي ُالنظر ُإلى ُتضطر ُسوف ُالتجاري البنك

يارُ.ُوالبنوكُالتيُتعانيُُمنُالعجزُلهاُُخُُاالحتياطي

ُحيثُ ،ُ ُالمركزي ُالبنك ُمن ُالمطلوبة اقتراضُاألموال

ُمعدلُ ُباسم ُإقراضُ)ي عرفُأحيانًا ُسعر ُتحميلهم يمكن

.ُومنُناحيةُأخرىُ.الخصم(ُعلىُالمبلغُالذيُيقترضونه

،ُفإنُالبنوكُالتيُلديهاُاحتياطياتُفائضةُيمكنُببساطةُ

تركُهذهُاالحتياطياتُمعُالبنكُالمركزيُوكسبُمعدلُ

.ُتحتُاالطارُالنظريُلـُ(4)ُالبنكُالمركزيُالدعمُُمن

MMTُُُفي ُاحتياطياتُجديدة ُ ُيحقن ُالحكومي اإلنفاق

ُمنُ ُتسحب ُوالضرائب ُالتجاري ُالمصرفي النظام

االحتياطياتُالمصرفيةُ،ُنشاطُالحكومةُسيكونُلهاُتأثيرُ
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البنوكُالفائضةُترغبُفوريُعلىُاإلقراضُبينُالبنوك.ُ

فيُكسبُمعدلُأعلىُمنُمعدلُالدعمُ)ُمعدلُالخصمُ(ُ

فيُحينُُ،ُلذيُيدفعهُالبنكُالمركزيُعلىُاالحتياطياتا

ُأقلُمنُمعدلُ ُأنُتدفعُسعرُفائدة أنُبنوكُالعجزُتريد

ُوبالتاليُ ُاالقتراضُللبنكُالمركزيُ. ُوُرسوم ُ الخصم

ُإلىُ ُبنك ُكل ُيصل ُحتى ُالبعض ُبعضهم سيقرضون

ُاالحتياطي ُُمتطلبات ُيوجدُ. ُحيث ،ُ ُمتوازن ُنظام في

ميعُالبنوكُلتلبيةُالمتطلباتُ،ُإجماليُاحتياطياتُكافيةُلج

سيكونُمعدلُاإلقراضُبينُالبنوكُعلىُالمدىُالقصيرُ

فيُيومُمعينُ،ُتنفقُُبينُمعدلُالدعمُومعدلُالخصم وإذُا .ُ

ُالضريبيُايُاالحتياطياتُ ُالتحصيل ُمن ُأكثر الحكومة

إلىُالنظامُالمصرفيُ)انظرُالعموديُ جديدةُتمتُإضافتهُا

إلىُفائضُعلىُمستوىُُالمعامالت(.ُهذاُعادةُماُيؤدي

إلىُنظامُُاالحتياطياتُُمعُالمنافسةُبينُالبنوكُتسعىُُ

ُيجبرُسعرُالفائدةُقصيرُ ُالزائدةُمما إقراضُاحتياطاتها

)أوُبالتناوبُ،ُإلىُالصفرُُاألجلُعلىُخفضُمعدلُالدعم

(.ُعندُهذهُالنقطةُسوفُغيرُموجودإذاُكانُمعدلُالدعمُ

ُالتجار ُالبنوك ُتحتفظ ُببساطة ُباالحتياطياتهاُُالبنوك ُ ية

الفائضةُُمعُالبنكُالمركزيُوكسبُمعدلُالدعم.ُالنقيضُ

منُذلكُُحينُُتحصلُالحكومةُالمزيدُمنُالضرائبُفيُُ

يومُمعينُمماُتنفقهُ.ُوُعندهاُتكونُمنظومةُاالحتياطياتُ

ونتيجةُلذلكُاألموالُالفائضةُسوفُتكونُ فيُحالةُعجزُُ،

التاليُفإنُأسعارُفيُالطلبُفيُسوقُماُبينُالبنوكُ،ُوب

ُوُُ ُاألجلُسوفُترتفعُنحوُسعرُالخصم. الفائدةُقصيرة

ُالفائدةُ ُسعر ُعلى ُالحفاظ ُيريد ُالمركزي ُالبنك ُكان إذا

المستهدفُُماُبينُمعدلُالدعمُوُسعرُالخصمُ،ُويجبُ

إدارةُالسيولةُفيُالنظامُللتأكدُمنُأنُالمبلغُالصحياُمنُ

.ُ(4)المصرفياالحتياطياتُهوُفيُمتناولُاليدُفيُالنظامُ

البنوكُالمركزيةُتديرُهذهُالعمليةُعنُطريقُشراءُوُبيعُ

ُكانُهناكُ ُفاذا ُفيُالسوقُالمفتوحة. السنداتُالحكومية

ُالبنكُ ُيبيع ُالمصرفي ُالنظام ُفي ُفائضة احتياطيات

المركزيُالسنداتُوبالتاليُيزيلُاحتياطياتُالزائدةُمنُ

ُيكفيُمنُ ُفيُحالةُليسُهناكُما ُاما النظامُالمصرفيُ.

ُالسنداتُاالحتيا ُبشراء ُالمركزي ُالبنك ُيقوم طيات

ُيضيفُ ُوبالتالي ،ُ ُالخاص ُالقطاع ُمن الحكومية

منُالمهمُأنُنالحظُأنُالبنكُ احتياطياتُللنظامُالمصرفيُ.

المركزيُبشراءُالسنداتُببساطةُعنُطريقُخلقُالنقودُ

هوُالُيمولُبأيُشكلُمنُاألشكالُوانماُهوُصافيُُ—

لمصرفي.ُإذاُكانُالبنكُحقنُمنُاالحتياطياتُفيُالنظامُا

المركزيُهوُالمحافظةُُعلىُسعرُالفائدةُالمستهدفُُ،ُ

فإنهُيجبُبالضرورةُشراءُوبيعُالسنداتُالحكوميةُفيُ

السوقُالمفتوحةُمنُأجلُالحفاظُعلىُالكميةُالصحيحةُ

ُ.(2)منُاالحتياطياتُفيُالنظام

االقتراض الحكومي الداخلي  والقطاع المصرفي  .4

ُالمحلي 
ُالقطاعُ ُمن ُواحدًا ُدوالًرا ُتقترضُالحكومة عندما

ُعلىُ ُاالنخفاض ُذلك ُ ُنتيجة ُفما ،ُ ُالمحلي المصرفي

االئتمانُالمقدمُللقطاعُالخاصُفيُبلدُنامُ؟ُأوُهلُُيؤديُ

ُ crowding inذلكُُإلىُمزيدُمنُالتحشيدُُاوُالتحفيزُ

ُالم ُالُلالئتمان ُبأنه ُلالستغرابُ ُوالمثير ُالخاصُ. حلي

توجدُإجابةُنهائيةُعنُهذهُاألسئلةُفيُالدراساتُالتطبيقيةُ

ُ ُالموضوع ُهذا ُبينُ(7)عن ُ ُالنظرية ُالعالقة ُاما .

ُأنهاُ ُعادةً ُالخاصُفي عتقد ُواالئتمان االقتراضُالحكومي

علىcrowding outُُسلبيةُ.ُوتعتمدُدرجةُالمزاحمةُُ

طبيعةُاالستجابةُالداخليةُللبنوكُالقتراضُحكوميُاعلىُ

ُ(9).ُفيُاالدبياتُاالقتصاديةُهناكُفرضيتانُبديلتانُ(8)

المصرفيُ.الفرضيةُاالولىُُترىُانُُُحولُطبيعةُالسلوك

بتحملُ يتياُلهُا ،ُ امنُة حصولُالبنوكُُعلىُاصولُحكوميُة

ُللقطاعُ ُاإلقراض ُزيادة ُبالتالي ُالمخاطر ُمن المزيد

ُ ُالمخاطر( ُتنويع  riskالخاص)فرضية

diversification hypothesisُُُترى ُحين ُفي ُ .

ذهُالفرضيةُالبديلةُانُذلكُقدُيخلقُمخاطرةُمعنويةُيثنيُه

ُُ(ُ ُبالمخاطر ُالخاصُالمحفوف ُإلقراضُالقطاع البنوك

.ُُ lazy bank hypothesisفرضيةُالكسلُالمصرفيُ(ُ

 Lazyواذاُكانُالقطاعُالمصرفيُيتصفُعادةُُبالكسلُُ

banksُُحينهاُقدُيؤديُاالقتراضُالحكوميُبدينارُواحد

الىُاكثرُمنُدينارُواحدُخارجُاالئتمانُالمحليُالخاصُ

.ُعلىout effect  ُ crowdingُزاحمةُُبسببُُاثرُالم

ُ ُعام ُفي ،ُ ُالمثال ُالبنك2002ُُسبيل ُ ُوصفُمحافظ ،

المركزيُانخفاضُاإلقراضُللقطاعُالخاصُبشكلُكبيرُُ

اعترفُرئيسُوزراءُموزمبيقُبان2009ُُ.وفيُعامُ(9)

ارتفاعُأسعارُالفائدةُعلىُسنداتُالخزينةُالتيُأصدرتهاُ .ُ.

الحكومةُساهمُفيُ"الكسل"ُبينُالبنوك.ُألنُالبنوكُهيُ

ُأنُاصبحتُُ ُوبمجرد التيُاستولتُعلىُسنداتُالخزانة

فيُالمائة14.47ُُمتاحةُ،ُثمُجلستُلتنتظرُسعرُالفائدةُ

ُدفعته ُُالذي ُو(10)الحكومة ُتتصرفُُ. ُأن ُالممكن من

ُمغايرُ،ُويعتمدُصافيُالتأثيرُفيُالبنوكُالمختلفةُبشكل

ُالبنوك.ُ ُمن ُالمتباينة ُاألنواع ُنسبة ُ ُعلى االقتصاد

ُعبئاُ ُعاليُيضع ُبمعدل ُالمحلية ُالسوق واالقتراضُمن

ُالقطاعُ ُ ُازاحة ُإمكانية ُويخلق ُالميزانية ُعلى إضافيا

األموالُالمتاحةُومنُالمحتملُُالخاصُوابعادهُُمنُتلقي

ُأنُيكونُلالقتراضُالمحليُآثارُخطيرةُطويلةُاألجلُ.

 

واقع االقتراض الحكومي واالئتمان : ثانيا

ُالمصرفي في العراق
وداخليةُُ العراقيُمنُصدماتُخارجيُة عانىُاالقتصاُد

ُ ُعام ُيتعلقُبصدماتُاسعارُالنفط2014ُُمنذ ُفيما سواء

ةُالمتمثلةُباحتاللُداعشُألكثرُالعكسيةُاوُالصدمةُالداخلي

ُ ُالجائحة30ُمن ُصدمة ُاو ُالعراقية ُاالراضي ُمن %

انعكست2020ُُُكوروناُوانخفاضُاسعارُالنفطُفيُعامُ

علىُقدرةُالبلدُالتمويليةُفانخفضتُااليراداتُالنفطيةُالتيُ

%ُمنُااليراداتُالعامةُفيُالموازنة95ُتشكلُاكثرُمنُ

ُ ُالمبحوثة ُللمدة ُكمتوسط ُلالقتراضُالحكومية ُفلجأ ,

الخارجيُوالداخليُلسدُالعجزُالمتزايدُفيُالموازنةُالعامةُُ

منُجهةُ.ومنُجهةُاخرىُمخططُاالنفاقُالحكوميُجامدُ

وغيرُمرنُوموجهُبشكلُاساسُنحوُاالنفاقُالتشغيليُمنُ

%ُمن77ُاجورُورواتبُواعاناتُالتيُتشكلُاكثرُمنُ

حصةُ(11)اجماليُالنفقاتُ وتمثلُمدفوعاتُالفائدةُايضُا .ُ

ُفيُكبيرةُمنُالنفقاتُبسببُارتف ُالدينُالعامُ. اعُرصيد

حينُيعاملُاالنفاقُاالستثماريُعلىُانهُمتبقيُ.ُوبسببُ

ُالنفطُ ُاسعار ُفي ُالكبير ُواالنخفاض ُاالخيرة الجائحة

ُاثرتُعلىُحتىُ ُماليةُحادة العالميةُمرُالعراقُبضائقة
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ُالموظفينُ ُبرواتب ُيتعلق ُفيما ُالحكومة التزامات

ُومُ.ُي45ُوالمتقاعدينُوتأخرُسدادهاُألكثرُمنُ

 مسار الدين الحكومي الداخلي   -

ُُ ُمن ُالعراقي ُالمحلي ُالدين ُدينار31.9ُُقفز تريليون

ليبلغ2015ُُمليارُدوالرُأمريكي(ُفيُعام27.1ُُعراقيُ)

46.6ُ(ُ ُعراقي ُدينار ُدوالر39.5ُُتريليون مليار

تريليونُفي60,6ُُ،ُو2016ُُأمريكي(ُفيُنهايةُديسمبرُ

2018ُةُشهرُديسمبرُمليارُدوالرُامريكيُ(ُنهاي51,4ُ)

2020ُوليصلُالىُاعلىُقيمةُلهُفيُنهايةُشهرُشباطُعامُ

ُ ُ ُدينار)92,9ُليبلغ ُونمى78,8ُُتريليون ُدوالر( مليار

الدينُالمحليُبشكلُأسرعُبكثيرُمنُالدينُالخارجيُمنُ

ُ 2014ُُعام 2020ُإلىُعام ُانفاُُ ل سبابُالمشارُاليها

إلىُالعمليةُويعودُجزءُمنُهذهُالزيادةُفيُالدينُالمحليُ

ُ،ُ ُحواالتُالخزينة ُأيُإصدار ،ُ ُالمباشرة ُغير النقدية

ُ،ُ ُالرشيد ُومصرف ُالرافدين ُمصرف ُيشتريها والتي

ُللبنكُ ُبيعها ُثم ،ُ ُللدولة ُالمملوكة ُالبنوك ُمن وهما

ُالتدهورُ ُخضم ُفي ُمخفض. ُبسعر ُالعراقي. المركزي

ُالدوليةُ ُالمالية ُاالسواق ُومقبولية ُالعامة ُللمالية السريع

لعراقُ،ُأجبرتُاالحتياجاتُالماليةُالهائلةُالحكومةُتجاهُا

علىُاللجوءُإلىُهذهُالعمليةُالنقديةُغيرُالمباشرةُ،ُوالتيُ

ُ ُشباط68.6ُُبلغت ُفي ُالمحلي ُالدين ُإجمالي ُمن ٪

.ُُويمثلُكلُمنُمصرفُالرافدينُ،ُمصرفُ(12)2020

ُالمركزيُ ُوالبنك ُالعراقي ُالتجارة ُومصرف الرشيد

ُ ُشباط58.9ُالعراقي ُفي ُالمحلي ُالدين ُإجمالي ُمن ُ ٪

٪ُمن71ُ.ُوبنكُالرافدينُوالرشيدُاللذانُيمثالن2020ُ

ُالدينُ ُفيُسوق ُالمستثمرين ُكبار ُمن ُالبنوكُهم ودائع

ُل دوات ُالمستثمرين ُقاعدة ُصغيرةُُالحكومي. المحلية

ُتمثلُ ُالتمويل: ُإعادة ُمخاطر ُتنوعاً. ُوأقل ً ُنسبيا الحجم

٪ُمنُالدينُالمحليُفيُشباط96.6ُالديونُقصيرةُاألجلُ

.ُومعُذلكُ،ُفإنُغالبيةُاألوراقُالماليةُالحكومية2020ُ

ُالرشيدُ ُومصرف ُالرافدين ُمصرف ُبها ُيحتفظ التي

تمُومصرفُالتجارةُالعراقيُوالبنكُالمركزيُالعراقيُي

ُالبنوكُ ُوهذه ُالمالية ُباالتفاقُبينُوزارة ُتلقائيًا تدويرها

فإنُحصةُالديونُقصيرةُ لذلكُُ، دونُإجراءُمزادُرسميُ.

ُأقلُ ُالفعلية ُالتمويل ُإعادة ُمخاطر ُولكن ُمرتفعة األجل

بكثيرُمماُيوحيُبهُالمؤشر.ُوتجدرُاإلشارةُأيًضاُإلىُأنُ

جلُحكومةُالعراقُبدأتُفيُإصدارُسنداتُحكوميةُذاتُأ

منُأغسطسُ 2016ُاستحقاقُأطولُمنُعامُواحدُاعتباًرُا

ُ ُاألجل ُطويلة ُالحكومية ُالسندات ُوتمثل ُمن24.4ُ، ٪

(1ُ.ُراجعُشكلُ)2020ُإجماليُالدينُالمحليُفيُشباطُ

ُوبياناتُالملحقُ.

  قانون االقتراض المحلي والخارجي لسد العجز

 (9)2020المالي لعام  

ُالمنعقدةُُ ُفيُجلسته صوتُمجلسُالنوابُالعراقيُ

علىُمشروعُقانون2020ُُحزيران25ُُاألربعاءُالموافقُ

ُلعامُ ُالمالي ُالعجز ُلسد ُوالخارجي ُالمحلي االقتراض

ُيسريُهذاُُ..2020 ُانه: ُعلى ُالثامنة ُنصتُالمادة فيما

أوُلحينُإقرار2020ُُالقانونُلغايةُنهايةُالسنةُالماليةُلعامُ

ُالمو ُاقربقانون ُايهما ُاالتحادية ُقانونُُ.ازنة واقر

االقتراضُالداخليُوالخارجيُبعدُتراجعُأسعارُالنفطُفيُ

ُدفعُ ُبعدم ُالتيُباتتُتهدد ُالسيولة األسواقُالعالميةُوقلة

ُوالمتقاعدين. ُالموظفين ُشرعهُُ..”رواتب ُالذي القانون

مجلسُالنوابُيجيزُللحكومةُاالقتراضُحتىُنهايةُالسنةُ

عجزُبمعنىُالُتوجدُموازنةُفعليةُللحكومةُالحاليةُلسدُال

ودخل1/12ُُالصرفُعلىُقاعدةُُيبقىُوانما2020ُلعامُ

ُفورُ ُالتنفيذ ُحيز ُوالخارجي ُالمحلي ُاالقتراض قانون

اقرارهُمنُقبلُمجلسُالنوابُلوجودُُفقرةُُتجيزُللحكومةُ

ُمنُقبلُالبرلمانُفضالُعنُذلكُ االقتراضُحالُإقراره

ُتوجهُحكوميُنحوُاال قتراضُمنُاحتياطيُالبنكُهناكُ

ُالسنةُ ُنهاية ُحتى ُالموظفين ُرواتب ُلتأمين المركزي

ُمحددُ.الحالية ُالمحلي 15ُواالقتراض ُدينارُُ تريليون

ايُُ.ُسيكونُلثالثةُأشهرُلتسديدُالرواتبُخاللُهذهُالفترة

الحكومةُستكونُبحاجةُإلىُقرابةُخمسةُتريليوناتُلكلُ

ُمنُاال ُالرواتبُوالتيُستوفرها قتراضُوربماُشهرُلسد

وفيُسياقُتقديرُالعجزُالمتوقعُفيُُتستمرُلنهايةُالعامُُ.

ُ ُالنفط2020ُُموازنة ُبرميل ُسعر ُمعدل ُ ُعلى فباستناد

خاللُالنصفُالثانيُمنُالعامُالجاريُالمتوقعُعنُيستقرُ

$ُللبرميلُ،ُفإنُمقدارُالدينُالداخليُالذيُوافق40ُعلىُُ

ارُسوفُلنُلسدُترليونُدين15ُعليهُمجلسُالنوابُوالبالغُ

ُالسنةُُالعجز ُالبدائلُالمتاحةُلتمويلُ. الماليُفيُهذه أما

علىُالمدىُالقصيرُفيُظلُ العجزُالماليُفهيُغيرُمتوفرُة

ُرواتبُ ُلدفع ُالحكومة ُلها ُتتعرض ُالتي الضغوطات

ُالسياسيينُ ُالسجناء ُوتعويضات ُوالمتقاعدين الموظفين

الُالفسادُوالشهداءُالخ.ُوالبدائلُالمقترحة،ُكاسترجاعُأمو

ُفهيُالُ ُالنفطية، ُااليراداتُغير ُإيقافُالهدرُوتعظيم و

تصلاُأنُتكونُبديالًُلخيارُاالقتراضُفيُالمرحلةُالحاليةُ

ُله الُينكرُأحدُعمقُاالزمةُالماليةُالراهنةُو ،بلُمكمالً

وصعوبةُالخياراتُالمتاحةُلتمويلُالعجزُالحكومي،ُاالُ

الخيارُاالخيرُانُاللجوءُالىُاالقتراضُينبغيُانُيكونُ

بعدُسياساتُجريئةُلضبطُاالنفاقُوتعظيمُااليراداتُغيرُ

ُوالنزاهةُ ُاالرادة ُتوفرت ُما ُإذا ُغزيرة ُوهي النفطية،

ُ ُالحكومة ُلدى ُيتركزُُ.واالستقاللية ُان ُينبغي كما

ُولعدةُ ُالداخلي ُاالقتراض ُصوب ُالحكومي االقتراض

ُاالقتراضُ ُلقانون ُالموجبة ُاالسباب ُان ُاولها: اسباب؛

ُغيرُالخ ُالتراجع ُوهذا ُالنفط، ُاسعار ُتراجع ُهي ارجي

ُتقلباتُ ُبسبب ُسنوات ُمنذ ُمعه ُويتعايشُالعراق مفاجئ

وارتفاعا،ُوبالتاليُالُضرورةُلرهنُ اسعارُالنفطُانخفاضُا

مواردُالبلدُاالقتصاديةُوالماليةُللخارجُبسببُتقلبُاسعارُ

ُالتعافيُالنسبيُل سعارُوتجاوزهاُ ُمع ُخصوصا النفط،

ُ ُكبارُد40ُحاجز ُالتزام ُبسبب ُمؤخرا، ُللبرميل والر

ُاالقتصاديُ ُالنشاط ُوبدء ُاالنتاج ُبضبط ُالنفط منتجي

ُوتحريكُالقطاعاتُ العالميُبالتعايشُمعُجائحةُكورونا

االقتصادية،ُوقطاعُالنقلُبشكلُخاص،ُتدريجيا.ُويكمنُ

ُسيولةُ ُالى ُاالتحادية ُالموازنة ُحاجة ُفي ُالثاني السبب

جوةُالتمويلُلحينُتعافيُاالسعارُبالعملةُالوطنيةُلتجسيرُف

ُيعدُ ُواخيرا ُللحكومة. ُاالخرى ُالمالية ُالموارد وتعظيم

ُلمصيرُ ُرهن ُحاليا ُالخارجي ُاالقتراض ُالى الركون

ُالسياسيُ ُألمنه ُخطير ُوتهديد ُاراداتُدولية ُالى العراق

بدالُمنُذلك،ُيمكنُاعتمادُوُُ.واالقتصاديُواالجتماعي

ُال ُالمصارف ُعبر ُالداخلي ُالحكوميةُاالقتراض عراقية

)الرافدينُوالرشيدُوالمصرفُالعراقيُللتجارة(ُوغيرهاُ

منُالمصارفُالخاصةُوسيقومُالبنكُالمركزيُبدعمُهذهُ
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2016ُالمصارفُلتمويلُالموازنةُالعامةُكماُحدثُعامُ

ُ ُوالمؤسسات2017ُوعام ُاالفراد ُاقناع ُكذلك ُويمكن .

ُمقابلُ ُالحكومية ُالديون ُمن ُجزء ُتمويل ُعلى المالية

ُمغريةُا ُوتسهيالت ُبفوائد ُوطنية ُسندات ُعلى لحصول

.ُ(13)لضماتُالتسويقُالداخليُللسنداتُالحكومية

ُ

 

ُ
 بيانات شهرية 2020-2006اجمالي وهيكل الدين العام الداخلي  للمدة   :(1شكل بياني )

 (  .2020-2006المصدر : البنك المركزي العراقي ، تقارير سنوية وشهرية لألعوام  )

 

االئتمان المصرفي المحلي المقدم الى االقتصاد  -

 العراقي 

7ُيتكونُهيكلُالجهازُالمصرفيُالعراقيُُحالياًُمنُ

ُو 66ُُمصارفُحكوميَّة (ُ ً ُوإسالميا ً ُتجاريا ً 24ُمصرفا

استناداًُُ.فرعاًُلمصرفُأجنبي18ُإسالمياً(ُو24ُتجارياًُو

إلىُالبياناتُوالمؤشراتُالماليةُالرسميةُوالصادرةُعنُ

ُ ُعام ُلنهاية ُالمركزي ُالقطاع2019ُُالبنك ُيعاني .

ُوانخفاضُ ُالمصرفي ُالنشاط ُضعف ُمن المصرفي

ُ ُوالودائع ُبعضُالسيولة ُفي ُوالربحيَّة واإليرادات

ُبنسٍبُ ُالخاصة ُالمصارف ُخاص ُوبشكل المصارف

كبيـرةُبالمقارنةُمعُالسنواتُالسابقة،ُكذلكُهبطتُأسعارُ

ُبسببُاألزمةُ ُفيُسوقُالعراقُل وراقُالمالية أسهمها

االقتصاديةُوالماليةُوالركودُاالقتصاديُالذيُعانىُمنهُ

غُمجموعُالودائعُلدىُبلوُ.العراقُل سبابُالمعروفةُانفاُ

%ُمنُمجموعُالودائعُالكليُفي24ُُالمصارفُالخاصةُ

ُالحكوميةُ ُالمصارف ُلدى ُالعراقي ُالمصرفي القطاع

%ُمن78ُُوتستثمرُالمصارفُالخاصةُ. %76ُبنسبةُ

رأسُمالُالقطاعُالمصرفيُالعراقي،ُولكنهاُتحصلُفقطُ

ُ.%ُمنُاألرباح13ُ%ُمنُموجوداتُالقطاعُو22ُعلىُ

ونُالمتعثـرةُوالتـيُالُيمكنُتحصيلهاُبحدودُوبلغتُالدي

%ُمنُمجموع15ُُتريليوناتُدينارُوهيُتشكلُنسبة٦ُُ

ُالمصرفيُالممنوحُوتالقيُالمصارفُمعوقاتُ التمويل

,ُُكبيرةُفيُتحصيلهاُألسبابُقضائيَّةُوقانونيَّةُوعشائريَّة

تعانيُالمصارفُالخاصةُُمنُعدمُقدرةُفضالُعنُذلكُ

ُفائضُالسي ُتوظيف ُالقروضُوالتمويالتُعلى ُفي ولة

%ُمنُالمحفظة15ُُللمشاريعُفيُظلُائتمانُمتعثرُبنسبةُ

:ُشهدُاالئتمانُُتطور االئتمان المصرفي.ُ(14)االئتمانية

ُالنقديُ ُباالئتمان ُالمصارفُوالمتمثل ُتقدمه ُالذي الكلي

ُال ،2011ُُعملُبهُمنُعامُواالئتمانُالتعاقديُالذيُبدا

ُبمعدلُ وان2020ُُفيُشهرُشباطُعام2.17ُُ-انخفاضا

االنخفاضُقدُحدثُفيُاالئتمانُالتعهديُالذيُانخفضُ هذُا
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الى2019ُُمنُعام2ُُفيُشهرُكمليارُدينار27.65ُُمنُ

25.33ُُ ُعام ُشباط ُفي ُدينار ُلتنخفض2020ُُمليار .

اهميتهُالنسبيةُالىُاجماليُاالئتمانُالمصرفيُالمقدمُمنُ

ُلنفسُالشهرُوالعامُ.39.7ُ%ُالى42.1ُ

ُالممنوحُ ُالتعهدي ُاالئتمان ُنمو وانخفضتُمعدالت

ُوللقطاعُ ُالعام ُالقطاع ُوللمؤسسات ُالمركزية للحكومة

%ُلكل10.5ُُ–%ُو4.1ُ-%ُو14.4ُُ-بمعدلُالخاصُ

ُيخصُاالئتمانُالنقديُفقد ُفيما ُاما ُعلىُالترتيبُ. ُمنها

ُ ُمن ُك37.1ُارتفع ُشهر ُفي ُدينار الى2ُ2019ُُمليار

38.4ُُ ُفيُشباطُعام ُدينار ُنمو2020ُُمليار ُوبمعدل .

ُالىُاالئتمان1.4 ُالنسبية ُادىُالىُارتفاعُاهميته ُ%ُمما

ُ.ُوشهد60.3ُ%ُالى57.8ُاالجماليُمنُ %ُلنفسُالمدة

ُوالقطاعُ ُالمركزية ُللحكومة ُالممنوح ُالنقدي االئتمان

الىُبُعدلُالنموُلكلُمنهماُعلىُالترتيالخاصُارتفاعُم

فيُحينُشهدُاالئتمانُالنقديُالممنوح3.9ُ%ُو38.3ُ .ُُ%

ُبمعدلُ ُانخفاضا ُومنُنا63-للمؤسساتُالعامة حيةُ%ُ.

ُاال ُالنسبة ُالمجتمع ُخدمات ُقطاع ُاحتل ُمنُاخرى كبر

النس منُانخفاضُهذُه بةُاجماليُاالئتمانُالنقديُعلىُالرغُم

%ُفيُشهرُشباط36ُالى2ُ2019ُُ%ُفيُك38.2منُ

2020ُ(14).ُُ ُالمصرفي ُالعمق ُنسبة االئتمانُُ–ان

ضةُفيُماتزالُمنخفُ-الخاصُ/ُالناتجُالمحليُاالجماليُُ

ُالبلدانُ ُمقارنة ُجدا ُوهيُمنخفضة العراقُبدونُالنفطُ.

مثلُلبنانُ قطر99ُالكويتُ%ُُ،105.5العربيُة ،ُُ%86ُُ%

ُُفيُعام8.8ُحتىُالسوادانُ ويعدُانخفاضُهذه%2019ُُ .ُ

النسبةُمؤشراُسلبياُعلىُمدىُمساهمةُالقطاعُالمصرفيُ

ُفيُ ُالوحيدة ُوااليجابية ،ُ ُالحقيقي ُالنشاط ُتمويل في

ُانخفاضُالمخاطرُ ُفي ُتأثيرها ُهي ُالنسبة انخفاضُهذه

انُالمصرفيُالمتحققةُمنُاحتماليةُتساعُمعدلُنموُاالئتم

ُفيُالعراقُ.

 

قياس واختبار فرضيات السلوك المصرفي  :ثالثا

 اتجاه االقتراض الحكومي
ُالنموذجُُتوصيف االنموذج القياسي  .1 ُتوصيف ُتم :

ُالمصرفيُ ُالخاصُللقطاع ُاالئتمان ُيحدد ُالذي األساسي

الرائدةُ Djankov et. al. (2007) علىُاساسُُدراسةُ

 وكماُيلي:ُ(15)

C𝑡  = 𝛼0 + 𝛽1𝐺𝑡 + 𝛽2𝑌𝑡  + 𝛽3 Grt 
+ 𝛽4

Cpit + 𝛽5 Rt

+  𝜀𝑡    … … . . (1) 

ُ:63ُ-حيثُان ُ%Cُُُاالئتمانُالمصرفيُالخاص،

BGُُُلحكوميُمنُالقطاعُالمصرفيُالمحلي:ُاالقتراضُا،

:ُلوغاريتمGDPُُ.Yُوكالهماُحسباُكنسبةُمئويةُللناتجُ

:ُمعدلLog GDPُ𝐺𝑟𝑡ُ الحقيقي.محليُاالجماليُالناتجُال

ُ ،ُ ُالحقيقي ُمعدلCpiُُالنمو (ُ ُالمستهلك ُاسعار مؤشر

سعرُفائدةُاالقراضُ.ُوباستعمالُبيانات𝑅𝑡ُُ،ُُالتضخمُ(

توفرُبياناتُشهريةُ.ُولتعذر2006ُُ-2020شهريةُللمدةُ

االجماليُالحقيقيُ،ُيستعاضُعنهُكمتغيرُُللناتجُالمحلي

ُ ُاالنتاجProxyُُنائب ُبمؤشر ُاالجنبية ُالدراسات في

الصناعيُ،ُلكنُفيُالعراقُنرىُمؤشرُاالنتاجُالنفطيُهوُ

العراقيُ.GDPُُاكثرُمنطقيةُلكونهُيشكلُنسبةُكبيرةُفيُ

(ُ ُعلى1ُوالمعادلة ُالتطبيقية ُلدراستنا ُاالساس ُتشكل )

𝛽1ُاالقتصادُالعراقيُ.ُويتركزُُالتحليلُعلىُقيمةُالمعلمةُ

ُومزاحم ُCrowding out ُ(16)ة ُُ ُتحشيد  او

Crowding in ُُاالقتراض ُقبل ُمن ُالخاص االئتمان

أصغرُمنُالصفرالح كانتُالقيمُة فاذُا يعني𝛽1< 0ُُكوميُُ.

ُالمصارفُ ُسلوك ُعلى ُالمخاطر ُتنويع ُفرضية هيمنة

وانُهناكُتحفيزُاوُتحشيُد العراقيُة  Crowdingالتجاريُة

in ُُُلالئتمانُالخاصُمنُقبلُاالقتراضُالحكوميُُو/ُاو

ُالصحيا ُالواحد ُمن ُاصغر ُللمعلمة ُالمطلقة ُالقيمة  ان

|𝛽1|< 1  ُيدعمُُذلكُالفرضيةُالمذكورةُ.ُاماُاذاُكانت

ُ ُ ُالصفر ُمن ُاكبر ُالمعلمة ستعكسُسلوكُ 𝛽1 >0ُقيمة

المصارفُوفقُفرضيةُالبنكُالكسولُوانُهناكُمزاحمةُ

Crowding out ُُُقبل ُالخاصُمن ُلالئتمان واضحة

االقتراضُالحكوميُ.ُوالحالةُالثالثةُوهيُحالةُاستثنائيةُ

ُ ُتأثير ُيلغي ُعندما ُتأثيرُ، ُمن ُالمخاطر ُتنويع فرضية

فرضيةُالبنكُالكسولُباإلجماليُعندهاُتكونُقيمةُالمعلمةُ

 𝛽1 ≅ −1ُُُُبحيثُيلغىُاثرُالفرضيتين وهيُحالةُاستثنائية

ُباإلجمالي.

 تقدير النموذج وتحليل النتائج :  .1

  Unit rootاختبار جذر الوحدة  -

ُالسالسلُُ ُدراسة ُفي ُأساسيا" ُالسكون ُشرط يعد

نيةُومعالجتهاُواستخدامهاُفيُعملياتُالتنبؤُ،ُوماُلمُالزم

ُالحصولُعلىُ ُيتم ُلن ُفأنه ُساكنة ُالزمنية ُالسلسلة تكن

أوُقيمُ)ُُ 2Rنتائجُسليمةُومنطقيةُ،ُكقيمةُمعاملُالتحديد

F , Tُفولرُ-(.ُوهناكُعدةُاختباراتُويعدُاختبارُديكي

وينطويُاختبارُ علىADFُُالموسعُمنُاهمُاالختباراتُ.

ُاختب ُالعدم ُفرضية B = 0ُُار ُتحتوي (tyُُ)ُ الوحدة

ساكنةُ(ُوبمقارنةُإحصائيةytُُ)β < 0ُُوالفرضيةُالبديلةُ

tُُلـβُُبالقيمُالجدوليةُ،ُفإذاُكانتُالقيمةُالجدوليةtُُاقل

المحسوبةُيتمُرفضُفرضيةُالعدمُوقبولُالفرضيةtُُمنُ

.ُأماُُدرجةُالتكاملُُفهيُتخبرناُماُأذاُكانتُ(17)البديلةُ

0Iالسلسةُالزمنيةُالمستقرةُفيُالمستويات ُُاوُمستقرة

(ُ ُاالولى ُالفروق Differences1ُفي )II ُُُفي أو

ُالثانية Differences2ُ)ُالفروق )2I ُُيوضا ُ .

حصائية،ُالتيُتمُالحصولُعليهاُ(ُالنتائجُاال1الجدولُ)

.levelُ(ُعندُالمستوىADFُمنُخاللُتطبيقُاختبارُ)

ُ والقيمةُالحرجةDifferencesُُ وعندُالفروقُاالولىُ

%(ُ،وكان10ُ%(ُوُ)5%(ُوُ)1عندُمستوىُمعنويةُ)

ُ ُمعنوية ُبمستوى ُالبحث ُمتغيرات ُ%5سكون وعندُُ

لفروقُاالولىُبقاطعُواتجاهُزمنا
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 ADFار ( اختب3جدول )

E-views.10ُالمصدر : نتائج البرنامج االحصائي 

 C ,BG ويتضح من الجدول ان السلسلة الزمنية للمتغيرات 
,Y, Cpi ,R .Gr  مير ساكنة في المستوى ، اذ كانت احتمالية

مما يعني قبول فرضية العدس   0.05كل المتغيرات اكبر من 

القائلة بعدس سكون المتغيرات في مستواها اي احتوائها على 
رات البحث جذر الوحدل . وعند اخذ الةرو  االولى لمتغي

يتضح من احتمالية المتغيرات كانت اقل من مستوى معنوية 
مما يعني قبول الةرضية البديلة بسكون المتغيرات   5%

متكاملةُمنُالدرجةُاالولىُُوخلوها من جذر الوحدل وانها 

 𝐼 ≈ 1.ُ

   تحليل  التكامل المشتركCo integration 

Analysis 

لبحثُمتكاملةُمنُلماُكانتُالسالسلُالزمنيةُلمتغيراتُاُ

(ُايُانهاُمتكاملةُبنفسُالدرجةُ،𝐼~1ُالدرجةُاالولىُ)ُ

ويدلُذلكُعلىُامكانيةُوجودُتكاملُمشتركُبينُاالئتمانُ

ُلوغاريتمُ ُو ُواالقتراضُالحكومي ُ ُجهة ُمن الخاصُ

ُالحقيقيُومعدلُ ُالنمو ُومعدل ُالنفطيُوالتضخم االنتاج

ووجودُفائدةُاالقتراضُ،ُكالُعلىُحدةُمنُجهةُأخرىُُ.ُ

ُعالقةُ ُوجود ُعن ُبدوره ُيعكس ُمشترك ُتكامل عالقة

وتعتمدُطريقة  توازنيهُطويلةُاالجلُبينُتلكُالمتغيراتُُ.

Johansen and Juselius ُُلتقديرُمتجهُالتكاملُعلى

(ُ ُاالثر ُاختبار :ُ ُاالختبارات ُمن ،Traceُُ)نوعين

(Maximum Eigen valueُواختبارُالقيمةُالعظمىُ)

ُالق )ُ (ُ ُجدول ُوُويوضا ُاالثر ُالختبار ُالمحسوبة يمة

اختبارُالقيمةُالعظمىُُويالحظُمنُالنتائجُالمتضمنةُفيُ

ُ ُاألقل ُعلى ُوجود ُ ُالمذكور ُاربعةالجدول متجهاتُُ

 للتكاملُالمشتركُ.ُ

 

 للتكامل المشترك  Johannes( نتائج اختبار 4جدول )
Johannes’s co-integration 

Hypothesized No. 

of CE (s) 2 

Trace statistic  5% critical 

value 

1% critical 

value 
R=0 176.5* 95.9 0.010 

R=1 109.6* 69.7 0.010 

R=2 67.4* 47.8 0.030 

R=3 38.5* 29.9 0.017 

Hypothesized No. 

of CE (s) 

Max-Eigen 

statistic4 

5% critical 

value 

1% critical 

value 
R=0 67.8** 40.3 0.020 

R=1 43.2** 33.8 0.014 

R=2 30.1** 27.7 0.025 

R=3 31.3** 21.6 0.044 

*Trace test indicates co-integration at both 5% and 1% levels of significance **max-eigenvalue 

test indicates co-integration at both 5% and 1% levels of significance. The 5% and 1% 

critical values in the two columns are taken from Osterwald-Lenum (1992) 

E-views.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 

Table 2: ADF unit root test 
ADF results 

Variable   With intercept   With time 
 Level First difference   

  

Level First difference 

CPRI 1.03 −17.79* −2.87 −18.09* 
CGOV −0.88 −3.00* −1.47 −5.79* 
IPI −1.83 −8.48* −1.99 −8.55* 
FIN −1.33 −7.58* −2.31 −7.55* 
I −1.09 −6.63* −1.52 −6.61* 
r −2.12 −4.20* −1.34 −4.47* 

*, **Refer to that the null hypotheses that the sires contains a unit root is rejected at 1%, and 

5%, significance level, respectively (the critical values (with time) are: 1%, −4.1; 5%, −3.5; 

and the asymptotic critical values (with intercept) are: 1%, −3.6; 5%, −2.9. 

Since the distribution of the ADF statistic is non-standard and requires the use of critical 

values tabulated by MacKinnon . 
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ُاالثرُُ ُالختبار ُالمحتسبة ُالقيمة ُبين ُ ُالمقارنة ُخالل من

القيمةُالحرجةُ)الجدوليةُاوُولمعدلُاالمكانُاالعظمُُمعُ

ُ.ُ %5منُخاللُاالحتماليةُاقلُمنُ

 ح الخطأ نموذج متجه تصحيVECM 

ُمتغيراتُ ُبين ُمشترك ُتكامل ُعالقة ُ ُوجود ُاثبات بعد

ُ(ُ ُالخطأ ُتصحيا ُمتجه ُنموذج ُبناء ُيتم ،ُ النموذج

VECMُ ُافتراضاتُ) ُوفيُضوء ،ُ )Grangerُُففي )

ُبناءُنموذجُ)ُ حالةُوجودُالتكاملُالمشتركُمنُالممكنُ

VARُُإضافة ُمع ُللمتغيرات ُاالول ُالفرق ُهيئة ُعلى )

( والذي يقي  j-tec(ألحدُتصحياُالخطُفجوةُزمنيةُمتباطئة

سرعة تكيف االختالالت في االجل القصير الى التوازن في 

 ( Johansson)االجل الطويل في النموذج المقدر ، و ذكر 

الى ان القيس المتباطئة زمنيا  للتغير في متغيرات النموذج  تعك  
اثر العالقة السببية في االجل القصير في حين  يمثل حد 

وقبل يح الخطأ اثر العالقة السببية في األجل الطويل . تصح
نباء نموذج متجه تصحيح الخطأ البد من تحديد مدل التباط  

 AICالمثلى من خالل استخداس  عدت معايير منها معيار 

ويتضح من الجدول ) ( ان التباط  الرابع    SCومعيار شوارز 

معادلة التكامل  هو التباط  االمثل للنموذج اي بعد اربعة اشهر.
 المشتر  للعالقة طويلة االجل هي :

𝐶 = 35.43 − 1.62𝐺𝑡 + 1.23𝑌𝑡  + 1.09 Grt 
+ 4.31Cpit
+ 0.02Rt … . (2) 

 مدة التباطه المثلى :(5جدول )

 المصدر : نتائج البرنامج االحصائي

(ُُانُالعالقةُبينُاالئتمانُالخاص2ُويتضاُمنُمعادلةُ)

ُ ُعالقة ُالحكومي ُمزاحمةُواالقتراض ُهناك ُاي سلبية

ُوقيمةُ ُالحكومي ُاالقتراض ُقبل ُمن ُالخاص لالئتمان

ُاكبرُمنُصفرُ) ُانطباقُسلوكُ-1,62المعلمة ُتعكسُ )

ُالكسولُ ُالبنك ُلفرضيات ُالعراقية ُالتجارية المصارف

االقتراضُ زيادُة فيُحالُة علىُاداءهُا الفرضيُة هذُه وهيمنُة

لتقديراتُ(ُتشيرُا2الحكوميُ.ُكماُيشيرُتقديرُالمعادلةُ)

دينارُفيُاالقتراضُالحكوميُمنُالقطاع1ُُإلىُأنُزيادةُ

دينار.1.62ُُالمصرفيُالمحليُيقللُاالئتمانُالخاصُبنحوُ

ُالمتوقعُ ُفمن ،ُ ُالتوضيحية ُالمتغيرات ُلبقية ُبالنسبة أما

علىُاالئتمانُالخاص.ُومعGrُُوYُُالتأثيرُاإليجابيُلـُ

سعارُفائدةُذلكُ،ُفإنُالتأثيرُالسلبيُلمعدلُالتضخمُوُأل

ألنُ يتفقُمعُالنظريةُُ، اإلقراضُعلىُاالئتمانُالخاصُبمُا

زيادةُتكلفةُاالقتراضُتثنيُاالفرادُُعنُاالقتراض.ُكماُ

ُاإلنتاجُالنفطيُ Yُأنُالتأثيرُاإليجابيُلوغاريتم يعكسُُ

كبرُلدخلُحقيقةُأنُالزيادةُفيهُعادةُماُتؤديُإلىُتدفقاتُأ

األسرةُوزيادةُاالئتمان

 

 معامالت التكامل المشترك التطبيعية :(6جدول )

   

 

 

 

 

 

 

 

                  المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 

 

 

Optimal VAR lag order  

Lag AIC SC 

0 −8.31 −9.10 

1 −28.51 −27.67 

2 −34.24 −321.88 

3 −32.96 −32.97* 

4 −33.02* −32.40 

5 −31.96 −31.77 

6 −33.98 −31.09 

*Indicates lag order selected by the. VAR: Vector auto 

regression, AIC: Akanke Information Criteria 

 

 

Normalized co-integrating coefficients 

C G Y Gr Cpi R Consta

nt 1 1.62 −1.23 −1.09 4.31 0.02 −36.42 

S.E −0.37 −1.12 −0.17 −1.66 −0.86  

t-

value 

4.14 −1.31 −9.64 3.44 3.51  
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 نموذج متجه تصحيح الخطأ :(7جدول )
 Vector error correction estimates 

Error 

correction 

D (C) D (G) D (Y) D(Gr) D (Cpi) D (R) 

EC −7.4E-05 0.001 0.151 −5.9E-05 −0.005 0.010* 

D ((1−) ؤ) −0.019 0.127− 0.0006 0.403 0.005 **0.254 

D (C (−2)) 0.066 0.065** 0.158 0.0007 0.015 0.001 

D (C (−3)) 0.045 0.016 0.570*** 0.001 0.061 0.101** 

D (G(−1)) 1.256** 0.049 −2.014** −0.002 −0.446 −0.007 

D (G(−2)) 0.189 0.235** −3.144** 0.004 0.442 −0.010 

D (G(−3)) 0.01 0.250* −2.264** −0.001 0.296 −0.219** 

D (Y (−1)) 0.012 −0.011** 0.1450** 5.26E−05 −0.010 0.016** 

D (Y (−−2)) −0.008 0.008 0.1520** −0.0003 −0.022 0.010 

D (Y (−3)) 0.002 −0.010** 0.1192*** 0.0003 −0.018 −0.002 

D (Gr (−1)) 0.509 −0.038 2.131 1.393* 9.937*** 1.2585 

D (Gr (−2)) −5.188 0.107 8.895 0.027 −22.340** −1.782 

(Gr (−3)) 4.594 −0.062 −11.753 −0.4741* 13.325** 0.006 

D Cpi (−1)) −0.016 0.009 0.2621 −0.001 −0.514* 0.001 

D (Cpi (−2)) −0.046 0.009 0.182 −0.001 −0.339* 0.022 

D (Cpi (−3)) −0.016 −0.011 −0.011 −0.0003 v0.063 0.030 

D (R (−1)) −0.067 −0.040 −2.241 0.001 −0.129 −0.423* 

D (R (−2)) 0.234 −0.050 −4.424* 0.002 0.531** −0.214** 

D (R (−3)) −0.057 0.046 −1.731** 0.001 0.151 −0.009 

C 0.003 0.002** 0.041** −6.5E−05 0.005 −0.002*** 

*The coefficient significantly different from zero at 0.01% probability level. **The coefficient 

significantly different from zero at 0.05% probability level. ***The coefficient significantly 

different from zero at 0.10% probability level. 

ُ

وُبمجردُإنشاءُالعالقةُطويلةُاالجلُُ،ُنحتاجُإلىُُ

تُالمدىُالقصيرُللنموذجُاألساسيُمنُمناقشةُديناميكيا

ُطولُ ُباستخدام ُالخطأ. ُتصحيا ُ ُمتجه ُنموذج خالل

غيرُالمقيدُ،ُوالمشارُإليهُسابقًاVARُُالتأخرُالمحددُفيُ

ُلـُ ُالمقدرة ُالنتائج ُ،وكانت ُ ُزمنية ُمدد ُاربع ليكون

VECMُُ:ُعلىُالنحوُالتالي

- ُ ُمصطلاECُُيمثل ُمعامل ُالخطأ. ُتصحيا مصطلا

ُذو ُمستوىُُتصحياُالخطأ ُعند ُسالبة ُإحصائية داللة

٪.ُوبالتاليُ،ُهناكُميلُفيُالنموذجُللعودةُإلى5ُداللةُ

مسارُالتوازنُعلىُالمدىُالطويلُعندماُينحرفُبعيدًا.ُ

ُ ُمن ُيقرب ُما ُأن ُبين0.75ُأي ُالتوازن ُعدم ُمن ٪

االئتمانُالخاصُوالمتغيراتُالتفسيريةُيتمُتعويضهُفيُ

 المدةُالتالية.

تُطويلُاألجلُُوتصحياُاألخطاءُ،ُبعدُإجراءُتحليال -

نواصلُتحليلُحالةُالنماذجُعلىُالمدىُالقصير.ُلذلكُ

،ُيعرضُالجدولُ)ُ(ُنتائجُالتحليلُقصيرُالمدىُُونجدُ

ُالخاصُواالقتراضُ ُاالئتمان ُبين ُسلبية ُعالقة وجود

اكبرُُُُ β1الحكوميُعندُالتباطؤُاالولُوقيمةُالمعلمةُ

نُالخاصُمنُقبلُمنُالصفرُايُهناكُمزاحمةُلالئتما

ُسلوكُ ُالمعلمة ُقيمة ُتعكس ُكما االقتراضُالحكومي

المصارفُالتجاريةُحسبُفرضيةُالبنكُالكسولُ.ُاماُ

بقيةُالمتغيراتُالتفسيريةُفكانتُمعظمهاُغيرُمعنويةُ

ُاالجلُبينُ ُقصيرة ُعالقة ُوجود ُتعكسُعدم احصائيا

االئتمانُمنُجهةُوبقيةُالمتغيراتُالتفسيريةُُاالخرىُ

 تراضُالحكوميُ.ُعداُاالق

ُُُُ 
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 :ستنتاجاتاأل     
ُالمفسرةُ ُالفرضيات ُاختبار ُبهدف ُالبحث أجرى

ُاالقتراضُالحكوميُ ُاتجاه ُالتجارية ُالمصارف لسلوك

ُُلالئتمانُال ُُاوُتحشيد تأثيرُلمزاحمة وجوُد محليُوامكانيُة

ُمنُقبلُاالقتراضُ ُ ُللقطاعُالخاصُفيُالعراقُ المقدم

ُ ُالعالقة ُتقدير ُتم .ُ ُ ُاالجلُُالحكومي ُوقصيرة طويلة

ُواختبارُ ُالوحدة ُاختبارُجذر ُمنُخاللُإجراء وتحليلها

(ُ ُالخطأ ُتصحيا ُالمشتركُونموذج (.VECMُالتكامل

اُأنُأكدتُالنتائجُالرئيسةُللبحثُُبداللةُُمعنويةُُإحصائي

ُالخاصُ ُاالئتمان ُبين ُ ُاالجل ُطويلة ُعالقة ُ هناك

لسلبيُواالقتراضُالحكوميُوأدلةُتجريبيةُعلىُالتأثيرُا

لالقتراضُالحكوميُعلىُاالئتمانُالخاصُوأنُالمزاحمةُ

Crowding out ُُأكثرُمنُواحدُإلىُواحدُايُانُزيادة

ُالىُ ُيؤدي ُواحد ُدينار ُبمقدار ُالحكومي االقتراض

ُوُتتماشى1,6ُُتخفيضُاالئتمانُالخاصُبمقدارُ دينار.

هذهُالنتائجُمعُفرضيةُُالبنكُالكسولُُكردُفعلُداخليُ

رفيُعلىُاالقتراضُالحكوميُ،ُمماُينعكسُللقطاعُالمص

ُداخلُ ُ ُالخاصُودوره ُالقطاع ُوفاعلية ُعلىُحجم سلبا

 االقتصادُالعراقيُ.
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 التعليم الجامعي األهلي في العراق : المزايا والمعوقات وسبل المعالجة
 

Private university education in Iraq: Advantages, constraints, and remedies 

 

 

   :المستخلص
ُالعراقيُفيُاطارُ ُفيُالمجتمع ُوتوسيعه ُالجامعيُ, ُالتعليم ُلنشر ُالوسائل ُاحد ُهو ُالجامعاتُاالهلية ُإنشاء أصبا

وذلكُاستناداًُاستراتيجيةُالتربيةُوالتعليمُ النوعُمنُالتعليمُعلىُالصعيدُالحكوميُُ, الجامعيُفيُتوسيعُالتعليمُ,ُويتمُتشجيعُهذُا

مكملةُالىُفلسفةُتنطلقُمنُمبدأُالتكاملُبينُالتعليمُالحكوميُ,ُوالتعليمُاألهليُواعتبارُاألخيرُهوُاحدُالروافدُالمتممةُ,ُاوُال

 .للتعليمُالجامعيُالحكومي

تعليمُالجامعيُاألهليُبأنهُيعطيُحريةُاكبرُفيُاختيارُالكلياتُ,ُوالتخصصاتُالعلميةُطبقاًُلرغبةُمنُاهمُمميزاتُال

 الطالبُالمتقدمينُللدراسةُفيُالجامعاتُاالهليةُ.

تعتمدُفيُالغالبُ إذُانهُا هيُانُالجامعاتُاالهليةُالُتعانيُمنُمشكلةُالبطالةُالمقنعةُاحياناًُُ, انُاهمُاستنتاجاتُالبحثُُ,

اكلُإداريةُمرنةُتؤمنُكفاءةُأداءُعاليةُبجميعُمنتسبيهاُ,ُوعلىُعكسُذلكُتتخذُجميعُاإلجراءاتُالالزمةُبحقُاألشخاصُهي

 الذينُالُيرتقيُأداؤهمُالىُالمستوىُالمطلوبُمنُالناحيةُاإلداريةُ,ُوالعلميةُ.

بحيثُيكونُمنافساًُللتعليمُالجامعيُومنُاهمُتوصياتُالبحثُهيُقيمُالكلياتُوالجامعاتُاالهليةُبكسبُثقةُالمواطنُ,ُ

 .الحكوميُ,ُويرتقيُبهُ,ُويشجعُالتعليمُاألهليُاستناداًُالىُفلسفةُتنطلقُمنُمبدأُالتكاملُبينُالتعليمُالحكوميُ,ُوالتعليمُاألهلي

 

 االهليةُ,ُالتعليمُ,ُاالستثمارُ,ُالتنميةُاالقتصاديةُ,ُالبطالةُ.ُالجامعات :الكلمات المفتاحية 
 

 Abstract:    

 The establishment of private universities has become one of the means to spreading 

university education and expanding it in the Iraqi society within the framework of the university 

education strategy to expand education and this type of education is encouraged at the 

government level according to a philosophy that stems from the principle of integration between 

government education and private education and considering the latter is one of the 

complementary substitutions to public university education.  

One of the most important advantages of private university education is that it gives 

greater freedom to choose colleges and scientific specializations according to the desire of the 

students who are applying to study in private universities. 

The most important conclusions of the research are that private universities do not suffer 

from the problem of disguised unemployment sometimes as they often adopt flexible 

administrative structures that ensure high performance efficiency for all of their affiliates and 

on the contrary they take all necessary measures against persons whose performance does not 

rise to the required level in terms of administrative, and scientific levels. 

Among the most important recommendations of the research are the values of private 

colleges and universities to gain the confidence of the citizen so that it competes with public 

university education, promotes it, and encourages private education according to a philosophy 

that stems from the principle of integration between government education and private 

education. 
 

Keyword: Privet universities, Education, Invesment, Economical development, The unemployment 
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 :المقدمة
الُيختلفُاثنانُعلىُجودةُالتعليمُالجامعيُفيُالعراقُ,ُحيثُكانتُنظمُالتعليمُالمعتمدةُ,ُتتميزُبجودتهاُلدىُالكثيرُمنُ 

ؤسساتُالعلميةُوالمنظماتُالدوليةُوالعربيةُ،ُُأالُُانُالنظامُالتعليميُقدُتعرضُالىُهزةُعنيفةُأثرتُفيُجودتهُبحيثُالم

تراجعُعنُمكانتهُالعلميةُالسابقةُمنذُبدايةُعقدُالتسعينياتُمنُالقرنُالماضيُ,ُأيُعندماُتمُفرضُالعقوباتُالدوليةُعلىُ

 العراقُومنهاُالحصارُاالقتصاديُ.ُ

ُوالمؤسساتُ,ُوالمراكزُالبحثيةُلق ُالجامعاتُ, دُشملُالحصارُاالقتصاديُجميعُالقطاعاتُالحكوميةُواألهليةُومنها

والعمليةُمماُأبعدهاُألكثرُمنُعشرُسنواتُعنُمواكبةُمسيرةُالتطورُوالتقدمُالعلميُ،ُالتيُواكبتهاُأنظمةُالتعليمُالجامعيُ

 يُتطويرُأساليبُوتقنياتُالتعليمُالجامعيُالحديثةُ.فيُالبلدانُالمتقدمةُ،ُوقطعتُشوطاًُكبيرةُف

إنُالحصارُهذاُكانُقدُأثرُبشكلُسيءُجداًُعلىُمخرجاتُالتعليمُالجامعيُ,ُكماُكانُكلُمتتبعُلمسيرةُالنظامُالتعليميُ

لعالمُالخارجيُ،ُسوفُينالُنصيبهُمنُالتطورُواالزدهارُبسببُاالنفتاحُعلىُا2003ُفيُالعراقُيعتقدُبأنُالتعليمُبعدُالعامُ

،ُوهذاُماُحصلُبالفعلُعندماُتوسعُالتعليمُالجامعيُتوسعاًُافقياًُبحيثُأصبحتُالجامعاتُالحكوميةُ,ُواألهليةُ,ُوالمراكزُ

 .بغدادُ,ُوبعضُالمحافظاتُالمهمةُالبحثيةُوالعلميةُمنتشرةُفيُعمومُمحافظاتُالعراقُبعدُانُكانتُمقتصرةُعلىُالعاصمة

يبدوُبالنسبةُللتعليمُالجامعيُلتحسينُجودةُالتعليمُالجامعيُاالُانُالتطورُاالفقي انُالتطورُ،ُعلىُاعتبارُُلمُيكنُكافياًُكمُا

االفقيُعلىُالرغمُمنُأهميتهُإالُأنُالتطورُالرأسيُيظلُهوُاألهمُلتطورُالتربيةُوالتعليمُفيُالعراقُ،ُمنُخاللُتجاوزُ

لتواكبُالمتغيراتُالحديثةُفيُثورةُاالتصاالتُ،ُوتكنولوجياُالمعلوماتُ،ُاألساليبُالتقليديةُفيُالتعليمُ،ُوتغييرُالمناهجُ

 واقتصادُُُُُالمعرفةُ.ُ

 

 أهمية البحث :
ُتكمنُأهميةُالبحثُفيُ:

 ُ،ُ ُالعراق ُفي ُاالهلي ُالجامعي ُالتعليم ُواقع معرفة

عالوةُعلىُتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُوذلكُتمهيداًُ

عرفةُالسلبياتُلدعمُالجوانبُااليجابيةُوتعزيزهاُوم

 . ومعالجتها

 ضياُالجوانبُالتيُتؤثرُعلىُأداءُالتعليمُالجامعيُتو

منُأجلُ بشكلُاعمقُوادقُُ, تمهيداًُلدراستهُا األهليُُ،

التنمويُ يتالئمُمعُواقعهُا زيادةُترصينُمخرجاتهُبمُا

 فيُالعراقُ.

ُ

 مشكلة البحث :ُ

مُلقدُشهدُالتعليمُالجامعيُاألهليُفيُالعراقُبشكلُعاُُُُُُ

،ُوبغدادُبشكلُدورُالتعليمُالجامعيُاألهليُ,ُهلُانُتوسعُ

دورُهذاُالقطاعُفيُالنشاطُاالقتصاديُسيفضيُالىُمزيدُ

منُالنموُ,ُومنُثمُالىُالمشاركةُفيُتحقيقُالتنميةُأمُعلىُ

العكسُمنُذلكُ؟ُعلماًُأنُمزيداًُمنُخريجيُهذاُالقطاعُ

ُسيؤديُالىُحدوثُضغطُإضافيُعلىُسوقُالعملُ.

 

 ضية البحث :فر
للتعليمُالجامعيُاألهليُدورُمهمُوايجابيُفيُتحقيقُُُُُُ

ُمعدالتُالنموُاالقتصاديُوالذيُيؤديُالىُُالتنميةُ.

 

   -أهداف البحث :
ُُ-يهدفُالبحثُالىُ:

ُمخرجاتُالكلياتُاألهليةُ .1 التعرفُعلىُمدىُكفاءة

ُعلىُوفقُاحتياجاتُسوقُالعملُ ,ُ النوعيةُوالكمية

 العراقيُ.

ُالتعليمُُاقتراح .2 ُللمشاكلُالتيُتواجه الحلولُالمناسبة

الجامعيُاألهليُ,ُلكيُتساعدُفيُنموُوزيادةُكفاءةُ

 المواردُالبشريةُفيهاُ.

ُ

 هيكلية البحث :

منُأجلُتناولُموضوعُالبحثُوتحقيقُأهدافةُفإنهُ

ُسيتمُتناولهُمنُخاللُالمحاورُاآلتيةُ:ُ

ُاقُفلسفةُالتعليمُالجامعيُاألهليُفيُالعرُأوالً :

ُمزاياُالتعليمُالجامعيُاألهليُفيُالعراقُُثانياً :

ُالتحدياتُالتيُتواجهُالتعليمُالجامعيُفيُالعراقُُثالثاً :

األهليُفيُالعراقُوسبلُُمشكالتُالتعليمُالجامعيُرابعاً :

ُ.معالجتها

ُاالستنتاجاتُ ُمن ُبمجموعة ُالبحث ُأ ختتم وقد

كلُالتيُوالتوصياتُالتيُأوصىُبهاُالبحثُلمعالجةُالمشا

ُيعانيُمنهاُالتعليمُالجامعيُاألهليُفيُبغدادُ.ُ

ُ

 أوالً : فلسفة التعليم الجامعي األهلي في العراق 

ترتبطُتنميةُالمواردُالبشريةُ,ُومشكالتهاُ,ُوطرقُ

ُبفلسفةُ ُلمعالجتها ُالالزمة ُوالسياسات ,ُ ُمعها التعامل

ُوفيُ ,ُ ُالسياسيُواالجتماعيُللبلدان ُالنظام وأيديولوجية

ُا ُوالنشاطُظل ُالعمل ُمشكالت ُان ُنجد ُالرأسمالي لنظام

ُ,ُ )ُ ُوالمادية ُالبشرية (ُ ُاإلنتاج ُوعناصر ,ُ االقتصادي

والسياساتُالتعليميةُتحددُعلىُوفقُفلسفةُ,ُوأيديولوجيةُ

ُذلكُالنظامُ.

ُتعتمدُ ُفلسفة ُالى ُتفتقر ُانها ُنجد ُالنامية ُالبلدان اما

واالجتماعيُة ,ُ فيُحلُالمشاكلُاالقتصاديُة وافتقارهاُعليهُا

وتوجيهُ,ُوتنميةُالمواردُ الىُالسياساتُالمالئمةُلتخطيطُُ,

البشريةُوذلكُضمنُسياسةُتعليميةُتنسجمُمعُظروفُهذاُ

البلدُ,ُومراحلُالتطورُاالقتصاديُواالجتماعيُالتيُيمرُ

بهاُ,ُلذلكُفأنُالهدفُالذيُتسعىُاليهُهذهُالبلدانُهوُتنميةُ

ُوذلكُمنُخاللُسلسل ُالبشرية ُمنُالقراراتُ,ُالموارد ة

ُالبشريُ ُباالستثمار ُالخاصة ُواإلجراءات ,ُ والسياسات

ونمطُ )ُ التعليُم نظاُم وتساهمُفيهُبشكلُفاعلُُ) ,ُ الذيُتحددُه

اإلنتاجُالسائدُفيُالمجتمعُ,ُوعليهُالبدُمنُوجودُفلسفةُ,ُ

وايديولوجيةُتؤطرُعمليةُتنميةُ,ُوتوجيهُالمواردُالبشريةُ

ُ ُالتطور ُطبيعة ُمع ُينسجم ُواالجتماعيُوبما ,ُ التاريخي

ُلهذهُالبلدُ.

ُابعادُ ُحول ُاالقتصاديين ُنظر ُوجهات ُاختلفت لقد

ُاحدُ ُوهو ُفريدمان ُان ُإذ ,ُ ُالتعليم ُعملية ومضمون
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الىُعدمُالتدخلُمنُ نراهُقدُدعُا االقتصاديينُالرأسماليينُُ,

ُ,ُ ُالمؤسساتُالتعليمية ُوتوجيه ,ُ ُفيُالتمويل ُالدولة قبل

فرضُاألجورُالمناسبةُ,ُُوتغطيةُكلفهاُوذلكُعنُطريق

كماُدعاُالىُتغطيةُكلفةُالتعليمُالمهنيُمنُقبلُالمستفيدينُ

منهُعلىُأساسُانُالعائدُمنُاالستثمارُالبشريُيعدُمرتفعاًُ

ُيكونُعنُطريقُمناُ ُيجبُان ُالتعليم ُتمويل ُفأن ُلذا ,

قروضُيعادُسدادهاُالىُالجهةُالدائنةُ,ُوذلكُباستقطاعُ

ُالف ُالدخل ُمن ُمحددة ُفيُنسبة ُالمتوقع ُالمقترض ردي

المستقبلُ,ُوينطلقُهذاُباألساسُمنُمبدأُالملكيةُالخاصةُ

طاقةُ),ُوتعميقُالتفاوتُالطبقيُ,ُوتحقيقُاألرباحُالفرديةُ

ُ(ُ.25ُ,ُص2010ُُ,ُ

ُلدىُ ُالكبير ُالقبول ُتلق ُلم ُالفلسفية ُالنظرة ُهذه أن

ُوذلكُيرجعُالىُانُالتعليمُ االقتصاديينُالبلدانُالناميةُ,

ُفالتعليمُُيوفر ُالبلدانُ, ًُمنُقبلُالبلدُفيُأغلبُهذه مجانا

المجانيُهوُجزءُمنُفلسفةُ,ُوسياسةُالنظامُالسياسيُ,ُ

واالجتماعيُالسائدُفيُالبلدانُالناميةُوالتيُيكونُهدفهاُ

ُ,ُ ُانخفاضُالمستوىُالمعيشيُل فراد ُمنع األساسيُهو

يمُواالستمرارُفيُسياسةُعدمُدخولُاالفرادُ,ُفلوُكانُالتعل

بأجورُلكانُالفردُقدُتحملُتكاليفُاقتصاديةُتؤثرُعلىُ

ُدخلهُالحقيقيُ.

ُالعراقُ ُفي ُالبشرية ُالموارد ُتنمية ُاستراتيجية إن

كانتُتنطلقُمنُمبدأُأساسيُ,ُوهوُانُالعنصرُالبشريُ)ُ

ُيعدُغايةُووسيلةُفيُعمليةُالبناءُوالتنميةُ(ُفيُآنُواحدُ.

ُ ُخالل ُمن ُواضحة ُالفلسفة ُهذه ُآثار االطارُكانت

العامُللخططُالتنمويةُخاللُمدةُالسبعينياتُ,ُوالثمانينياتُ

ُالعراقُ ُخطى ُخاللها ُمن ُوالتي ,ُ ُالماضي ُالقرن من

خطواتُمهمةُفيُمجالُاالستثمارُفيُالتعليمُ,ُوذلكُيعودُ

ُوتعليمهُ ,ُ ُوتأهيله ُالبشريُ, ُالعنصر ُأهمية ُادراكه الى

ُبالنسبةُللتنميةُ.

ُز ُاألساسُفقد ُعلىُهذا ادتُالدولةُمنُحجمُوبناًء

استثماراتهاُالماليةُالمخصصةُلهذاُالقطاعُ,ُمماُأدىُالىُ

زيادةُعددُالجامعاتُ,ُوالمؤسساتُالتعليميةُ,ُواالرتقاءُ

ُلكنُخاللُمدةُ .ُ ُونوعاًُخاللُتلكُالمدة ,ًُ ُكما بمستواها

ُ,ُ ُالبلد ُبها ُمر ُالتي ُالحصار ُوظروف التسعينيات

اديُ,ُواالجتماعيُوانعكاساتهاُعلىُمجملُالنشاطُاالقتص

قدُتطلبُتبنيُاستراتيجيةُجديدةُمالئمةُلطبيعةُالظروفُ ,ُ

بالشكلُالذيُسوفُيحدُفيهُمنُآثارُالحصارُعلىُتنميةُ

ُتمُفتاُ ُفقد ,ُ ًُقطاعُالتعليم ُالبشريةُ,ُوخصوصا الموارد

ُفيُ ُالتاريخي ُدوره ُالخاصُليؤدي ُالقطاع ُامام المجال

لجامعيُاألهليُهوُمجالُالتنميةُالبشريةُ,ُوكانُالتعليمُا

احدُالمنافذُالرئيسةُلهذهُاالستراتيجيةُوالتيُالُتتعارضُ

ُ,ُ ُالجامعاتُاالهلية ُورقابة ,ُ ُفيُتوجيه ُالدولة ُدور مع

والتربويةُوذلكُعلىُوفقُفلسفةُ العلميةُُ, وتحديدُسياساتهُا

ُواتجاهاتُالدولةُالرئيسةُ.

ُفيُ ُالدولة ُمنه ُانطلقت ُالذي ُاألساسي ُالمبدأ أن

ُه ُبينُالجامعاتُالحكوميةُواألهليةُفلسفتها وُأنُالعالقة

هيُليستُعالقةُتنافسيةُ,ُبلُهيُعالقةُمتكاملةُأحدهماُ

مكملُلآلخرُ,ُورأتُضرورةُوجودُقطاعُخاصُوذلكُ

ضمنُالنشاطُاالقتصاديُالعامُللدولةُ,ُوانُحجمُ,ُونوعُ

ُ,ُ ُالذاتية ُبالظروف ُيرتبط ُان ُيجب ُالنشاط هذا

ُالمجتمع ُلتطوير ُُوالموضوعية ,ُ ُناصر ُص2016ُُ) ,

83-84ُ.)ُ

ُ

 ثانياً : مزايا التعليم الجامعي األهلي في العراق 
لقدُأصباُإنشاءُالجامعاتُاألهليةُهوُأحدُالوسائلُ

لنشرُالتعليمُالجامعيُ,ُوتوسيعهُفيُالمجتمعُالعراقيُفيُ

ُوا ُالتربية ُاستراتيجية ُتوسيعُاطار ُفي ُالجامعي لتعليم

ُالنوعالتعليم, ُهذا ُتشجيع ُالصعيدُُويتم ُعلى ُالتعليم من

الحكوميُ,ُوذلكُاستناداًُالىُفلسفةُتنطلقُمنُمبدأُالتكاملُ

رُاألخيرُهوُبينُالتعليمُالحكوميُ,ُوالتعليمُاألهليُواعتبا

ُ.مكملةُللتعليمُالجامعيُالحكوميأوُالاحدُالروافدُالمتممة,

ُفيُ ُاألهلي ُالجامعي ُالتعليم ُمزايا ُأهم ُذكر ويمكن

ُالعراقُ:ُ

ُفرص .1 ُفيُُاتساع ُطالبيه ُلجميع ُالجامعي التعليم

ُمنُ التخصصاتُالعلميةُوالتيُيكونونُراغبينُبها

 دونُانُتتحملُالدولةُأيُأعباءُماليةُ.

ُالجامعيُاألهليُهوُنظامُتعليميُرديفُ .2 ُالتعليم يعد

ُيساهمُ ُان ُويمكن ُالرسمي ُللتعليم ُقوي ومنافس

 بتطويرُالتعليمُالجامعيُبشكلُعامُ.

األهليُحريةُاكبرُفيُاختيارُُيعطيُالتعليمُالجامعي .3

الكلياتُ,ُوالتخصصاتُالعلميةُطبقاًُلرغبةُالطالبُ

ُوامكانيةُ ،ُ ُفيُالجامعاتُاالهلية المتقدمينُللدراسة

ُبحاجةُ ً ُحقيقيا ً ُارتباطا ُالتعليم ُالنمطُمن ارتباطُهذا

 المجتمعُ.

انُالتعليمُالجامعيُاألهليُيواكبُحركةُتطورُالعلومُ .4

ُالىُالبلدُلهدفُتحسينُالحديثةُويعملُعلىُإدخا لها

بُالطالبُفرصُمنافسيهاُللجامعاتُالحكوميةُ,ُوجذ

 .المتفوقينُدراسياًُلها

ُعلميةُ .5 ُمراكز ُتكون ُان ُاألهلية ُالجامعات بإمكان

ُهوُالحالُفيُالعديدُمنُالبلدانُ ُكما للتميزُوالجودة

مينُالمتقدمةُ,ُإذاُماُأحسنُاالشرافُعليهاُ,ُوتمُتأ

 .الجيدمصادرُتمويلهاُبالشكلُ

ُالجدوىُ .6 ُمعايير ُوفق ُعلى ُاألهلية ُالجامعات عمل

التربويةُ,ُوالعلميةُ,ُواالقتصاديةُيؤمنُاستقراراهاُ,ُ

اوُغيرُ معُالجامعاتُالحكوميُة علىُالمنافسُة وقدرتهُا

 الحكوميةُ.

حريةُاكبرُفيُتصريفُشؤونهاُ .7 الجامعاتُاألهليةُلهُا

 ةُ.اإلداريةُوالعلميةُبالمقارنةُمعُالجامعاتُالحكومي

الجامعاتُاالهليةُالُتعانيُمنُمشكلةُالبطالةُالمقنعةُ .8

ًُ,ُإذُانهاُتعتمدُفيُالغالبُهياكلُإداريةُمرنةُ احيانا

وبخالفُذلكُ ,ُ تؤمنُكفاءةُأداءُعاليةُبجميعُمنتسبيهُا

تتخذُجميعُاإلجراءاتُالالزمةُبحقُاالفرادُالذينُالُ

ُ ُالمطلوب ُالمستوى ُالى ُأداؤهم ُالناحيةُيرتقي من

 .يةُ,ُوالعلميةاإلدار

التعليمُالجامعيُاألهليُيتحملُمسؤولياتُواسعةُفيُ .9

والعيوبُالتيُيعانيُمنهاُ تكرارُالنواقصُُ, مجالُعدُم

التعليمُالحكوميُباستمرارُعماُهوُجديدُ,ُومتطورُ

ُأوُ ,ُ ُالدراسية ُالمناهج ُعلىُصعيد ُذلك ُكان سواء

 االستعدادُلتلبيةُاحتياجاتُالمجتمعُ,ُوسوقُالعملُ.

ُفإنُوجودُالجامعاتُاالهليةُسوفُيحدُوأخيراًُ .10

ُوالعقولُالمحليةُوذلكُبسببُ ُالكفاءاتُ, منُهجرة



  2020كانون األول ,                                                        (       2 المجلد األول ) العدد –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
54 

التوسعُفيُسوقُالعملُ,ُوازديادُفرصُالعملُمعُماُ

يرافقُذلكُمنُتحسينُللوضعُاالقتصاديُألعضاءُ

 (.126ُ-125,ُص2016ُُهيأةُالتدريسُ)ُناصرُ,ُ

 

في  ثالثاً : التحديات التي تواجه التعليم الجامعي

 العراق 
ُوالمحليةُ ,ُ ُالتحدياتُالخارجية ُمن هناكُمجموعة

التيُيواجههاُالتعليمُالجامعيُفيُالعراقُكماُهوُالحالُفيُ

ُمعُ ُالمواءمة ُمستوى ُانخفاض ُومنها ُالبلدان اغلبية

ُوسوقُ ,ُ ُاالجتماعي ُالطلب ُوتنامي ,ُ ُالتنمية احتياجات

ُالتعليمُ ُفي ُالقبول ُسياسة ُوواقع ,ُ ُالتعليم ُعلى العمل

الجامعيُ,ُوجودةُالبرامجُ,ُوضعفُالتمويلُ,ُوالمستوىُ

ُعلىُ ُعالوة ُالعلمي ُالبحث ُومستوى ,ُ ُللمناهج النوعي

ُالمعاصرةُ ُالمستجدات ُفرضتها ُأخرى ُتحديات وجود

متمثلةُبالتطوراتُفيُتكنولوجياُاالتصاالتُوالمعلوماتُ

وتأثيرُذلكُعلىُخريجينُ ,ُوالعولمةُ,ُوالمنافسةُالعالميةُُ,

ىُالمنافسةُالعالميةُفيُسوقُالعملُ,ُوالتحدياتُقادرينُعل

ُاالقتصاديةُوغيرهاُ.

ُتواجهُ ُالتي ُالتحديات ُألهم ُخالصة ُيأتي وفيما

ُمؤسساتُالتعليمُالجامعيُفيُالعراقُ:ُ

I.  المواءمة بين مهسسات التعليم الجامعي واحتياجات

 التنمية وسوق العمل :

ُومنُضمنه ُوالبلدانُالعربية ُالنامية ُالبلدان اُمعظم

ُالتعليمُ ُمؤسسات ُبين ُالمواءمة ُموضوع ُتواجه العراق

ُالتحدياتُ ُمن ُتعد ُالعراق ُففي ُخاصُ, ُبشكل الجامعي

الجوهريةُالتيُتواجهُقطاعُالتربيةُوالتعليمُبشكلُعامُ,ُ

ُ,ُ ُتحديداً ُالعمل ُخاصُوسوق ُبشكل ُالجامعي والتعليم

ويرجعُذلكُالىُالضعفُالحاصلُفيُتطابقُالمخرجاتُ

ُ,ُمعُسوقُالعملُوذل ُالدراسية ُالمناهج ُلطبيعة كُنتيجة

وانخفاضُمستوىُالمهاراتُ,ُوقيمُالعملُلدىُالخريجينُ

,ُوافتقارهمُللمرونةُالكافيةُللتعاملُمعُاالحتياجاتُالتيُ

فرضتهاُالتطوراتُفيُسوقُالعملُالناجمةُعنُالحروبُ

وعدمُوجودُاستقرارُسياسيُ,ُوالقيامُبضخُمخرجاتُمنُ

ُا ُسوق ُيحتاجها ُال ُفيُتخصصات ُونقص ,ُ لعمل

ُإذُتشيرُالبياناتُفيُ ,ُ ُالحاجةُاليها تخصصاتُتتصاعد

وزارةُالتعليمُالعاليُوالبحثُالعلميُالىُاختاللُالتوازنُ

بينُتخصصاتُالخريجينُ,ُإذُيشكلُخريجوُتخصصاتُ

ُالتخصصاتُ ُخريجي ُمن ُأعلى ُنسبة ُاإلنسانية العلوم

ُاالقتصاد ُالتنمية ُتتطلبها ُالتي ُوالتطبيقية ,ُ ُ)ُالعلمية ية

ُ(ُ.2012وزارةُالتعليمُالعاليُوالبحثُالعلميُ,ُ

ُواالستراتيجيةُ ,ُ ُالوطنية ُالتنمية ُخطة خصصت

(ُ ُالعراق ُفي ُالجامعي ُوالتعليم ُللتربية -2010الوطنية

(ُحيزاًُمهماًُلقضيةُالمواءمةُبينُمخرجاتُالتعليم2014ُ

,ُومتطلباتُسوقُالعملُودعتُالىُتوسيعُقاعدةُالتعليمُ

ُ.فقُمعُمتطلباتُالتنميةيُمماُيتالجامع

ُبينُ ُكامل ُشبه ُانفصال ُالى ُالدراسات وأشارت

ُتتراكمُ ُثم ُومن ُالعمل ُوسوق ,ُ ُالعالي مؤسساتُالتعليم

ُالذينُ ُالعمل ُعن ُالعاطلين ُالخريجين ُمن ُهائلة اعداد

يرفضهمُالقطاعُالخاصُبسببُانخفاضُنوعياتهمُوعدمُ

ا لمتطلباتُالعملُفيُهذُا وكفاءاتهُم ,ُ قدراتهُم لقطاعُمالئمُة

ُهوُ ُالمشكلة ُتفاقم ُمن ُيزيد ُما ُوتضيفُالدراساتُان ,

ُالتيُتؤكدُعلىُحريةُحركةُ ترسخُالتوجهُنحوُالعولمة

ُعلىُ ُالمنافسة ُشدة ُالى ُيقود ُمما ُالبشري ُالمال رأس

ُ.(Promise, 2000 الوظائفُالمتوفرةُفيُسوقُالعملُ)

ُالجامعيُ ُالتعليم ُمؤسسات ُبين ُالتنسيق يتطلب

لُفيُالمجتمعُبياناتُوإحصائياتُواحتياجاتُسوقُالعم

ُ:(2001ُوقيمُكاآلتيُ)ُبطانةُ,ُ

 ُ,ُتصميمُوتخطيطُالهياكلُالتنظيميةُ,ُواللوائا

ُفيُ ُللعمل ُالمنظمة ُواإلجراءات ,ُ والوسائل

 قطاعاتُالمجتمعُ.

 .ُتوصيفُالمهنُوالوظائفُالمختلفة 

 ُُاآلنية ُالمجتمع ُمؤسسات ُاحتياجات دراسة

 والمستقبليةُ.

 ُالدورُا ُالجامعيُتحديد لفعليُلمؤسساتُالتعليم

 وذلكُلتلبيةُاحتياجاتُسوقُالعملُ.

 ُتخطيطُالسياسةُالتعليميةُعلىُوفقُاالحتياجات

ُالبشريةُ ُالكوادر ُوتأهيل ,ُ ُوالمستقبلية الفعلية

ُلسوقُ ُالالزمة ُوالقوى ُالتخصصات بحسب

 العملُ,ُوخططُالتنميةُالمرسومةُ.

كلُعامُبشكلُعامُيواجهُخريجوُالتعليمُالجامعيُبش

ُبارتفاعُ ُيتمثل ً ُتحديا ُخاص ُبشكل ُاألهلي ُوالتعليم ,

ُمواءمةُ ُوعدم ُبينُشرائاُالخريجينُ, مستوياتُالبطالة

علىُعدمُ مخرجاتُالتعليمُمعُمتطلباتُسوقُالعملُعالوُة

قدرةُجهازُالتعليمُالجامعيُمنُالتحكمُباحتياجاتُالسوقُ

ُ,ُومسايرةُالتغيراتُالدائمةُفيُتلكُاالحتياجاتُفيُظل

ظروفُتوسعُالطلبُعلىُالتعليمُ,ُوالتضخمُالحاصلُفيُ

ُ(ُ.235ُ,ُص2018ُُمخرجاتهُ)ُمحمدُ,ُ

وفيماُيأتيُبياناتُتمثلُنسبةُالبطالةُالتيُتعانيُمنهاُ

ُالنشاطُ ُنسبة ُوتقابلها ُعلىُسبيلُالمثالُ، ُبغداد محافظة

االقتصاديُالذيُتتمتعُبهُالمحافظةُفيُالسنةُنفسهاُللمدةُ

(2003ُ-ُ2017ُُ)ُ:ُ

ُ

نسبة البطالة ونسبة النشاط االقتصادي في :  (1جدول )

 (2017-2003بغداد )

نسبة البطالة  السنة التسلسل

% 

النشاط  نسبة

 %االقتصادي

1 2003 33 43.3 

2 2004 28.5 46 

3 2005 16.8 48.35 

4 2006 15.74 48.75 

5 2007 12 12 

6 2008 11.77 51.91 

7 2011 6.6 43.3 

8 2012 15 42.8 

9 2014 13.3 44.7 

10 2016 9.8 44.6 

11 2017 9.3 43.9 

المصدر : وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , 

 إحصاءات وزارة التعليم العالي , سنوات مختلفة .
 

منُالجدولُأعالهُيتضاُلناُكلُمنُنسبةُالبطالةُفيُ

عُبغدادُ,ُونسبةُالنشاطُاالقتصاديُفيُالمحافظةُ,ُونستطي
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،ُكانت2003ُُمنُخاللُهذهُالنسبُانُنعرفُانُالعامُ

%(ُ،ُوذلك33ُفيهُاعلىُنسبةُمنُالبطالةُحيثُبلغتُ)ُ

نظراًُلظروفُالحروبُالتيُمرُبهاُالبلدُ,ُوبعدُذلكُبدأتُ

نسبةُالبطالةُتنخفضُسنةُبعدُسنةُحتىُأصبحتُفيُالعامُ

2008ُ%(ُ,ُووصلتُالىُادنىُنسبةُفيُالعام12ُ)2007ُ

ُوك6.6) ُاالقتصاديُ%( ُالنشاط ُنسبة ُذلك ُحين انت

ُالى43.3ُ) ُلتصل ُ ُذلك ُبعد ُاالرتفاع ُوعاودت ,ُ )%

 .2014ُ%(ُفيُالعام13.3ُ)

أدىُارتفاعُنسبةُالبطالةُالىُحدوثُمشاكلُكثيرةُ

عالوةُعلىُالخسائرُاالقتصاديةُبسببُعدمُمساهمتهمُفيُ

ُاإلنتاجُ,ُوانُاهمُاآلثارُالسلبيةُللبطالةُهيُ:

 .ثلُزيادةُنسبةُاإلرهابُوالجريمةمُ: آثار اجتماعية .1

ُونقصُُآثار اقتصادية : .2 ,ُ ُاألجور ُانخفاض مثل

ُ,ُ ُأقل ُمستوى ُمن ُبوظائف ُوالقبول ,ُ االدخار

 وانخفاضُاإلنتاجُ.

ُالخارجيةُُآثار ديمغرافية : .3 ُالهجرة ُزيادة مثل

 والداخليةُ,ُوارتفاعُسنُالزواجُ.

 1كاإلحباطُوعدمُالثقةُبالنفسُآثار نفسية : .4

II.  االلتحاق في التعليم الجامعي :نسبة 

المؤشرُعنُقدرةُمؤسساتُالتعليمُالجامعيُ يعبرُهذُا

بلةُعلىُاستيعابُالطالبُمنُالفئةُالعمريةُالتعليميةُالمقا

ُالنسبةُخاللُالعقودُ للسكانُ,ُعلىُالرغمُمنُتطورُهذه

نُالثالثةُاألخيرةُ,ُحيثُارتفعتُنسبةُااللتحاقُالصافيُم

(ُ ُثم8حوالي ُمطلع ُفي ُالىُ%( ُالماضي ُالقرن انينيات

ُفيُالعام15ُحواليُ) ُالعالي%2004ُُ( ُالتعليم ُوزارة (

نةُوالبحثُالعلميُ,ُ(ُ.ُاالُانهاُماُزالتُمنخفضةُبالمقار

ُالنسبةُ ُبلغتُهذه ُفقد معُدولُالجوارُوالدولُاألخرىُ,

%(ُفيُبعضُالبلدانُالعربيةُ,ُوتتراوحُما25ُاكثرُمنُ)

)ُمحمدُ,ُُانُالمتقدمة%(ُفيُالبلد70%(ُالىُ)50بينُ)

2018ُُ,238ُُ.ُ) 

ُالطالبُ ُالتحاق ُنسبة ُعلى ُتأثر ُالتي ُاألمور من

ُبعضُ ُوهناك ُالبلد ُفي ُالفقر ُنسبة ُهي ُاالهلية بالكليات

المؤشراتُالتيُتوضاُنسبةُالفقرُفيُعمومُالعراقُبينُ

 :2012ُ-2012عاميُ

 

 0122-2007تجاهات الفقر بين عامي : ا(2جدول )

ُر في نسبتهمرتبة بحسب التغي

 اوالً : محافظات ارتفع فيها الفقر :

 التغير عدد النقاط %2012 %2007 المحافظة

 2007-2012 

 17 42.3 25.3 ميسان

 11.5 34.5 23 نينوى

 9.1 44.1 35 القادسية

 8.9 40.9 32 ذي قار

 3.7 52.5 48.8 المثنى

 0.2 3.6 3.4 أربيل

-2018الوطنية  المصدر : وزارة التخطيط , خطة التنمية

 . 132, ص  2018, حزيران 2022

 

 

                                                           
 
 

 ثانياً : محافظات انخفض فيها الفقر :

 التغير عدد النقاط %2012 %2007 المحافظة

 2007-2012 

 -0.7 9.1 9.8 كركوك

 -0.8 12 12.8 بغداد

 -1.3 2 3.3 السليمانية

 -3.5 5.8 9.3 دهوك

 -5.5 15.4 20.9 االنبار

 -8.7 26.1 34.8 واسط

 -12.6 20.5 33.1 ديالى

 -13.6 10.8 24.4 النجف

 -17.2 14.9 32.1 البصرة
 -23.3 16.6 39.9 صالح الدين

 -24.7 12.4 36.9 كربالء

 -26.7 14.5 41.2 بابل

-2018المصدر : وزارة التخطيط , خطة التنمية الوطنية 

132ُ, ص  2018, حزيران 2022
ُ

ُه ُالفقر ُجغرافية ُفي ُاكبر ُتركيز ُالعامُناك ُففي ,

%ُمنُالفقراءُيعيشونُفيُخمسُمحافظات40ُكان2007ُُ

ُوهيُ:ُبغدادُ,ُنينوىُ,ُالبصرةُ,ُذيُقارُ.ُلكنُاألوضاع

ُففيُالوقتُالذيُلمُتتغيرُفيهُحصة2012ُتبدلتُفيُالعامُ

%(ُفقدُضاعفتُمحافظةُنينوى19ُبغدادُالنسبيةُمنُنحوُ)

ُالىُ) ُالفقراء ُمن ً ُتقريبا ُتشكل15.7نسبتها .ُ ثالثُُ%(

محافظاتُجنوبيةُهيُالقادسيةُ,ُذيُقارُ,ُوميسانُلتصلُ

%ُمنُالفقراءُعلىُالتواليُ,6.7ُ%ُو10%ُو7ُماُنسبتهُ

وُأيُماُيقربُمنُربعُالفقراءُفيُالبالدُ,ُوبذلكُاصباُنح

ُالخمس58ُ ُالمحافظات ُهذه ُفي ُيعيشون ُالفقراء %ُمن

ُ.2012ُللعامُ

دُزادتُوقدُكشفتُالبياناتُايضاًُانُأوضاعُالفقرُق

سوءُفيُستُمحافظاتُ,ُارتفعتُفيُثالثُمنهاُبأكثرُمنُ

ونينوىُوبنحو10ُ %ُفيُالقادسيةُوذي9ُ%ُوهيُميسانُُ,

ُ%ُفيُالمثنىُ)ُعلىُالرغمُمنُانهاُالزالتُاكثر6.4قارُو

ُ(ُ,ُونحوُ %ُفيُأربيلُ,ُوانخفض0.4ُالمحافظاتُفقراً

ُت%ُفيُكلُمنُبغدادُوالسليمانيةُ,ُوتحقق1الفقرُبأقلُمنُ

اكبرُالمكاسبُفيُالتخفيفُمنُالفقرُفيُصالحُالدينُ,ُ

ُمعُ ُبالمقارنة ُأوضاعها ُتبدلت ُوقد ُوبابل ,ُ وكربالء

ُالمحافظاتُاألخرىُ.

ُالمناطقُ ُفي ُانخفضُالفقر ُفقد ,ُ ُأخرى ُناحية من

ُ%ُفيُالمناطق2.6%ُبالمقارنةُبنسبة8.6ُالريفيةُوبنسبةُ

ُف ُالفقر ُفي ُقليل ُتحسن ُهناك ُكان ُبينما ,ُ يُالحضرية

محافظةُبغدادُوإقليمُكردستانُ,ُوانخفضتُمعدالتُالفقرُ

ومع14ُُبشكلُملحوظُفيُالمحافظاتُال المتبقيةُمجتمعةُُ,

ال70ذلكُالُيزالُ %ُاالفقر40ُ%ُمنُنسبةُالسكانُفيُفئُة

ُوانُبغدادُتمثلُ منُالسكانُتعيشُفيُتلكُالمحافظاتُ,

ُ%ُاألخرىُ.20ال

ُ ُويقاس (ُ ُالفقر ُمعدالت ُتوزيع ُتغير بنسبةُكذلك

دوالرُيومياًُبحسب1.25ُُالسكانُالتيُتعيشُفيُأقلُمنُ

(ُ,ُوالتيُاستمرتُقريبة2005ُتعادلُالقوةُالشرائيةُللعامُ

تغير4ُمنُ قُد الجغرافيُة االُانُالتوزيعُبحسبُالمنطقُة ,ُُ%
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ففيُالعامُ كانُيعيشُفيُنينوىُوحدها2012ُُبشكلُكبيرُُ,

ُبينماُكانُيعيشُنصفُا18نحوُ لسكانُ%ُمنُالفقراءُ,

منُالفقراءُفيُالقادسيةُ,ُوميسانُ,ُوذيُقارُمعاًُ,ُوعليهُ

فيُالفقرُفيُنينوىُوالمحافظاتُ يمكنُاالستنتاجُانُالزيادُة

الجنوبيةُاألربعةُ)ُذيُقارُ,ُالبصرةُ,ُالمثنىُ,ُميسانُ(ُ

ُالوطنيةُ ُالتنمية ُخطة (ُ ُالفقر ُفي ُمتزايد ُتركيز رافقها

ُ(ُ.132ُُ-131,ُص2022ُُ,2018ُُ-2018

انُكلُذلكُسينعكسُبالتأكيدُعلىُالتعليمُالجامعيُو

األهليُ,ُكلماُازدادتُنسبةُالفقرُيقلُاقبالُالطالبُعلىُ

التعليمُالجامعيُاألهليُالنهمُالُيكونونُقادرينُعلىُدفعُ

المصاريفُ,ُاوُأقساطُالدراسةُومنُثمُفأنُاالستثمارُفيُ

هذاُُالتعليمُيقلُالنُنسبةُكبيرةُمنُالسكانُالُيتوجهونُالى

التعليمُاألهليُبسببُالفقرُالماديُالذيُيمرونُبهُ,ُوالُيتمُ

ُمنُ ُاألكبر ُالحجم ُالن ُاستثمار ُهكذا ُبمثل االستمرار

 اإليراداتُفيُهذاُاالستثمارُيحصلونُعليهاُمنُالطالبُ.

III.  : تمويل التعليم الجامعي 

منُالمؤشراتُالهامةُالتيُتدلُعلىُاألهميةُالنسبيةُ

طاعُالتربيةُوالتعليمُهوُاالنفاقُعلىُالتيُتوليهاُالدولةُلق

ُفأنُالتمويلُ ,ُ ُهوُالحالُفيُالبلدانُالنامية ُكما ,ُ التعليم

الحكوميُهوُالمصدرُالرئيسيُلتمويلُالتعليمُفيُالعراقُ

القطاعُالخاصُبشكلُ التيُيساهمُبُه بعكسُالبلدانُالمتقدمُة

حيثُيتنامىُهذاُ لكنُالتمويلُالحكوميُيبقىُمؤثراًُُ, كبيرُ,

فاقُفيُالعراقُخاللُالسنواتُاألخيرةُ,ُوارتفعُمنُاالن

يقاربُ)2008ُُ%(ُفيُالعام6.8ُ) %(ُفيُالعام11ُالىُمُا

,ُاالُانهُماُزالُمنخفضاًُمقارنةُمعُالبلدانُالعربية2012ُُ

,ُاذُأوضحتُبياناتُاليونسكوُفيُالجدولُانُاالنفاقُعلىُ

ُمنُالناتجُالمحليُاإل ُمئوية ُكنسبة حُجماليُتتراوالتعليم

(ُ ُتونس7.2بين ُفي )%(ُ ُو ُفي6, )%ُُ,ُ السعودية

ُالمغرب6.3و) ُفي ُمقارنة6.5ُو),ُ%( ُاليمن ُفي )%

%(ُفيُُُالعراقُ)ُمنظمةُالتعاونُوالتنمية3.5ُبحواليُ)

 .(2008ُاالوربيةُ,ُ

IV.  الجودة الشاملة واالعتماد في مهسسات التعليم

 الجامعي :

ُالتربيةُ ُفي ُالجودة ُالجامعاتُالعربية يعرفُاتحاد

أنهاُمجموعةُمنُالخصائصُالتيُتعبرُبدقةُ,ُوشموليةُب

ُ,ُ ُوابعادها ,ُ ُومدخالتها ,ُ ُوحالتها ُالتربية ُجوهر عن

ُالتيُ ُالمتواصلة ُوالتفاعالت ,ُ ُوعملياتها ,ُ ومخرجاتها

ُللجميعُ)ُ ُوالمناسبة تؤديُالىُتحقيقُاألهدافُالمنشودة

 (ُُ.2009ُاتحادُالجامعاتُالعربيةُ,ُ

ُمجموعة ُفهو ُاالعتماد ُوالعملياتُُاما اإلجراءات

التيُتقومُبهاُهيأةُاالعتمادُمنُأجلُأنُتتأكدُمنُالمؤسسةُ

ُلدىُ ُالمعتمدة ُالجودة ُومواصفات ُشروط ُحققت هل

 مؤسساتُالتعليمُ.

ُ,ُ ُالتعليمية ُالعملية ُمفاصل ُجميع ُتشمل ُالجودة إن

ُالجامعيُ ُالتعليم ُاهداف ُتحقيق ُفي ُأساسي ُعمل وانها

 ىُالمستوياتُالعالميةُ.واالرتقاءُبمخرجاتُمؤسساتهُال

ُوالبحثُ ُالعالي ُالتعليم ُوزارة ُادركت ُالعراق في

وبادرتُالىُانشاءُوحداتُمتخصصةُبإدارةُ العلميُذلكُُ,

ُولكنُ ,ُ ُالعراقي ُالجامعي ُالتعليم ُمؤسسات ُفي الجودة

ُالجامعيُ ُالتعليم ُواقع ُتحليل ُفإن ُذلك ُمن ُالرغم وعلى

تعليمُالعاليُفيُالواردُفيُاالستراتيجيةُالوطنيةُللتربيةُوال

ُ,ُ ُوالمناهج ُالتكنولوجيا ُقدم ُالى ُبوضوح ُأشار العراق

ُ,ُ ُاالقتصادية ُالتنمية ُبحاجات ُارتباطهما وضعف

,2016ُُواالجتماعيةُ,ُومتطلباتُسوقُالعملُ)ُناصرُ,ُ

ُ(ُ.81-80صُ

رابعاً : مشكالت التعليم الجامعي األهلي في العراق وسبل 

 معالجتها 

ُالكلياتُوالجامعُُُُُ ُالنشاطُتعد ُروافد ُاحد ,ُ اتُاألهلية

ُ,ُ ُوالعلمي ,ُ ُالتربوي ُنشاطها ُينصب ُوالذي الخاص

ُبجوانبهاُ ُالتنمية ُمجاالت ُفي ُالتنظيمية وهياكلها

ُهيُ ُاالهلية ُالكليات ُوتعد ,ُ ُواالقتصادية ,ُ االجتماعية

احدىُمؤسساتُالتعليمُالجامعيُوالتيُتقعُعليهاُمسؤوليةُ

وخ وواجباتُمهمةُفيُمجالُإعدادُُ, لقُالكوادرُالوظيفيةُُ,

ُقيادةُ ُفي ُومتخصصة ُقادرة ُتكون ُالتي ُوالعلمية ,

النشاطاتُاإلنتاجيةُالمختلفةُفيُالمجتمعُ)ُطاقةُ,ُعجالنُ

ُ(ُ.176ُ,ُلمُيتمُذكرُالسنةُ,ُصُ

أنُزيادةُاعدادُالطالبُالملتحقينُفيُالتعليمُالجامعيُُُُُُ

ُالتعليمُ ُفي ُدراستهم ُاكمال ُفي ُمنهم ُرغبةً الحكومي

ُالذيُالجا ُوالتوسع ُاالنتشار ُهذا ُوراء ُالدافع ُكان معي

يشهدهُالعالمُالعربيُللجامعاتُ,ُوالكلياتُاألهليةُ,ُاالمرُ

ُالقطاعُ ُامام ُالمجال ُفتا ُالى ُالعربية ُالبلدان ُدفع الذي

األهليُلالستثمارُفيُالتعليمُالجامعيُ,ُوعلىُالرغمُمنُ

ُاخذتُبعينُاالعتبارُ ُقد ذلكُفأنُبعضُالكلياتُاالهلية

ُاالُانهُنجدُانُبعضهاُوقعُ احتياجاتُالمجتمعُالمحليةُ,

فيُالمشكالتُنفسهاُوالتيُواجهتُالكلياتُ,ُوالجامعاتُ

ُعلىُ ُوالتركيز ,ُ ُالتدريس ُطرق ُحيث ُمن الحكومية

التخصصاتُالنظريةُ,ُعالوةُعلىُذلكُمشكالتُالتعليمُ

الجامعيُاألهليُكثيرةُوهيُالُتقتصرُعلىُالعراقُ,ُبلُ

لبلدانُالعربيةُاألخرىُ,ُوانُالتصديُلهذهُتتجاوزهُالىُا

ُمنُعمليةُإصالحُالتعليمُالجامعيُ المشكالتُكانُجزءاً

ومنُثمُاستخدامُ وذلكُعبرُتشخيصُمفاصلُالضعفُفيهُُ,

ُواألساليبُالحديثةُوالتيُتمكنهُمنُلعبُدورُ الوسائلُ,

ُ(ُ ُللمجتمع ُومنتجة ,ُ ُنافعة ُعناصر ُتخريج ُفي إيجابي

ُ.(98ُُ,ُص2016ُناصرُ,ُ

ُمؤسساتُُُُُُُُ ُتواجه ُمشكالت ُوجود ُيتضا ُتقدم مما

ُوالكميُلهذهُ ُففيُظلُالتطورُالنوعيُ, التعليمُاألهليُ,

ُ,ُ ُوانُتبرزُبعضُالمردوداتُالسلبية ُالبد المؤسساتُ,

ُأداءهاُ ُوكفاءة ,ُ ُونموها ,ُ والمشكالتُالتيُتعيقُتقدمها

ُالسليمةُ ُاإليجابية ُالظروف ُتوفير ُمن ُوالبد ,ُ اإلنتاجي

ُهذهُللعم ُابرز ُتناول ُيمكن ُالعموم ُوعلى ,ُ ُالتعليمية لية

ُالمشكالتُمنُخاللُماُيأتيُ:ُ

 ُ,ُنقصُالكادرُالتدريسيُفيُكثيرُمنُاالختصاصات

ُتشكلُ ُأصبحت ُحيث ,ُ ً ُسنويا ُاستقراره وعدم

االمتيازاتُ,ُواالغراءاتُالماديةُالتيُتمنحهاُبعضُ

الجامعاتُالعربيةُفيُالبلدانُالمجاورةُ,ُوالجامعاتُ

األساتذةُا لغالبيُة ورئيسُة ,ُ عواملُجذبُمهمُة لخليجيُة

ُ,ُ ُالهندسية ُاالختصاصات ُذوي ُمن ُوالتدريسيين ,

واإلداريةُالمطلوبةُباستمرارُ والمحاسبيةُُ, والعلميةُُ,

ُ,ُ ُاالهلية ُللكليات ُالعلمية ُاألقسام ُحاجة ُلسد وذلك

ُالىُ ُاالهلية ُبعضُالجامعات ُاضطرت ُلذلك نتيجة

ُالعلمي ُالكادرُغلقُبعضُاألقسام ُتوفر ُوذلكُلعدم ة

التدريسيُمنُذويُاأللقابُالعلميةُالالزمةُالستمرارُ
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ةُالتعليمُالعاليُعملُهذهُاألقسامُحسبُشروطُوزار

 .والبحثُالعلمي

 ُ(ُأغلبُالجامعاتُ,ُوالكلياتُاألهليةُالُتمتلكُابنية

مملوكةُ(ُواالبنيةُالتيُتشغلهاُحالياًُهيُغيرُمناسبةُ

ُ ُكأبنية ُتصمم ُلم ُالتطورُألنها ُمع ُتتناسب جامعية

ُاغلبُ ُأصبحت ُلذلك ُالكليات ُلهذه ُوالكمي النوعي

ُمجالُ ُفي ُنقصُمستدام ُمن ُتعاني ُاالهلية الكليات

والمرافقُاإلداريةُالذيُ تخصيصُالقاعاتُالدراسيةُُ,

اًُمعُاالعدادُالمتزايدةُالُيتناسبُالموجودُمنهاُحالي

 .للطالب

 ُبعضُاألق ُفي ُوالتجهيزات ,ُ سامُنقصُالمختبرات

ُلحجمُ ُطبيعية ُنتيجة ُذلك ُوكان ,ُ ُاألهلية للكليات

االضرارُ,ُوعملياتُالنهبُوالسرقةُالتيُتعرضتُ

ُالدولةُ ُبمؤسسات ُأسوة ُاالهلية ُالكليات ُبعض لها

ُلبعضُالكلياتُ ُالموقفُالمالي ُان ُحيث ,ُ األخرى

ُهذهُ ُشراء ُوإعادة ,ُ ُبتعويض ُيسما ُلم االهلية

ُا ُالكليات ُان ُذلك ُعلى ُلمُالتجهيزاتُعالوة الهلية

ُحصلتُ ُالتي ُوالتعويضات ,ُ ُالمالية ُبالمنحة تشمل

ُبعضُ ُاعتمدت ُلذلك ,ُ ُالحكومية ُالجامعات عليها

الكلياتُاالهليةُعلىُإعادةُأعمارُابنيتهاُالمتضررةُ,ُ

ُعلىُ ُالمسروقة ُالمواد ُمن ُمختبراتها وتجهيز

ًُثقيالًُعلىُ ًُماليا إمكانياتهاُالذاتيةُمماُشكلُذلكُعبئا

 .يُظلُإمكانيتهاُالماليةُالمحددةكلياتُفميزانيةُهذهُال

 ُ,ُ ُالجامعات ُفي ُالقبول ُسياسة ُفي ُاالستقرار عدم

ُيرجعُسببُذلكُالىُعدمُ ,ُ ً والكلياتُاألهليةُسنويا

ُالجامعيُاألهليُ ُللتعليم ُوكمية ُاهدافُنوعية تحديد

عندماُتعدُوزارةُالتعليمُالعاليُوالبحثُالعلميُخطةُ

لذلكُفيُضوءُالقبولُفيُالجامعاتُالحكوميةُسن وياًُُ,

عدمُالتنسيقُ,ُوالتعاونُالمسبقُفيُهذاُالمجالُتعانيُ

والكلياتُاألهليُمنُانخفاضُنسبُالقبولُ الجامعاتُُ,

ُنسبُ ُالقبول ُفي ُالسنوية ُخططها ُوتحقق ً سنويا

انحرافُكبيرةُجداًُ,ُمماُيؤديُالىُتحقيقُفاقدُبشريُ

ُالماليةُ ُميزانيتها ُمؤشرات ُعلى ً ُسلبا ُيؤثر كمي

ُتحقيقُالتخم ُدون ُذلك ُيحول ُثم ُومن ُالسنوية ينية

اهدافهاُالماديةُ,ُوالماليةُ,ُوالتربويةُالمحددةُسنوياًُ

ُالبشريُ ُالفاقد ُهذا ُان ُوبالحقيقة ,ُ ُالخطط ُهذه في

ُويؤديُ ُالقبول ُانخفاضُنسب ُنتيجة ُكان المتحقق

ُفيُ ُالمتاحة ُالطاقات ُاستغالل ُعدم ُالى بالنتيجة

استغاللُالكلياتُاالهليةُبشكلُاقتصاديُُ, وايضاًُعدُم

ُاوُ ُالمحلية ُالبيئة ُفي ُالمتوفرة ُالتعليمية المصادر

ُالثمنُ ُباهضة ُتعليمة ُوأدوات ,ُ ُوسائل باستخدام

ُيؤديُالىُارتفاعُكلفةُ ُللوسائلُالمتاحةُمما بالنسبة

ُ(ُ ُنسبة ُزيادة ُخالل ُمن ُاألهلي ُالجامعي التعليم

ُ(ُ ُاالهلية ُالكليات ُتحددها ُالتي )ُ ُالدراسية األجور

 (ُ.177ُ,ُص2016ُُ,ُناصرُ

 ُُمن ُاالن ُحتى ُاألهلي ُالجامعي ُالتعليم ُيتمكن لم

ُللتعليمُ ً ُمنافسا ُيكون ُبحيث ,ُ ُالمواطن ُثقة كسب

الجامعيُالحكوميُ,ُويؤديُالىُاالرتقاءُبهُ,ُويتمُ

تشجيعُالتعليمُاألهليُاستناداًُالىُفلسفةُتنطلقُمنُ

 .هليمبدأُالتكاملُبينُالتعليمُالحكوميُ,ُوالتعليمُاأل

 ُعلميةُغ ُتنظم ُالتي ُوالضوابط ,ُ ُالتشريعات ياب

االشرافُعلىُالتعليمُالجامعيُاألهليُوالتيُيجبُ

االلتزامُبهاُوعدمُالخروجُعنُاألهدافُالمرسومةُ

ُتهدفُالىُ ُتجارية ُالىُسلعة ُتحوله ُثم ُومن ,ُ له

 الرباُبدرجةُرئيسةُ.

 ُُاالهلية ُالجامعات ُفي ُالملتحقين ُالطلبة ُاعداد قلة

ُذلكُالىُار ُومنُثمُيعود ,ُ ُالدراسية تفاعُالرسوم

ُالحكوميُ ُالجامعي ُالتعليم ُعلى ُالضغط استمرار

ُعلىُ ُالمواطن ُتعود ُعدم ُعلى ُعالوة ,ُ المجاني

بأنُالتعليمُمسؤوليةُ شراءُالخدمةُالتعليميةُواعتقادُه

 الدولةُوحدهاُ.

 ُُالتدريسُالعاملينُفي ُهيئة ُعلىُأعضاء االعتماد

ُالساعاتُ ُوبنظام ُتوفرُالجامعاتُالحكومية وعدم

وجعلُالدوامُفيُكثيرُ الهيئاتُالتدريسيةُالمتفرغةُُ,

ُفيُ ُأيام ُثالثة ُاو ُيومين ُيتجاوز ُال ُالكليات من

ُإذُ ُالتربوية ُبالعملية ُيخل ُالذي ُاالمر ,ُ األسبوع

ُثمُ ُومن ,ُ ُالتدريسية ُالعملية ُعلى ُدورهم يقتصر

فقدانُالقدرةُعلىُالقيامُبالنشاطُالبحثيُالذيُيساهمُ

 ستوىُالتعليمُالجامعيفيُاالرتقاءُبم

 ُُدون ُالنظرية ُالدراسات ُعلى ُالتركيز يكون

ُلقلةُ ُنظراً ,ُ ُاألهلية ُالكليات ُمعظم ُفي التطبيقية

التكاليفُالتيُتتطلبهاُ,ُعالوةُعلىُذلكُفأنُالموادُ

التدريسيةُعبارةُعنُمالزمُمنُوريقاتُمعدودةُالُ

تتناسبُمعُأهميةُالمادةُ,ُوالمستوىُالعلميُ)ُسعدُ

ُ,2000.ُ) 

وهناكُوسائلُوإجراءاتُالبدُانُتتبعهاُالدولةُلكيُ

ُفيُ ُالتعليم ُمنها ُيعاني ُوالتي ُالمشكالت ُهذه تتجاوز

ُالجامعاتُوالكلياتُاالهليةُوهيُ:

 ُُكفاءة ُلقياس ُاقتصادية ُدراسات ُإجراء ضرورة

ُمستوىُ ُعلى ُاالهلية ُللجامعات ُالتعليمي النشاط

ال وتحديدُمؤشراتُاألداءُالفعليةُلهذُه كلياتُالدولةُُ,

)ُأيُتحديدُمعاييرُمعينةُ(ُتقاسُفيُضوئهاُكفاءةُ

فيُالمجال والتربويُُاألداءُللكلياتُاالهليُة  العلميُُ,

 ُتقديمُالتسهيالتُوالدعمُالعلميُ,ُوالماديُ,ُوالفني

ُبأشكالهُ ُالدعم ُبوسائل ُوشمولها ُاألهلية للكليات

المختلفةُالتيُتقدمهاُوزارةُالتعليمُالعاليُوالبحثُ

 العلميُ.

 ُالعملُعلىُدراسةُإمكانيةُاستقدامُكوادرُتدريسيةُمن

الجامعاتُالحكوميةُفيُبعضُاالختصاصاتُالعلميةُ

ُلتدعيمُ ُاالهلية ُللكليات ُورفدها ُوالنادرة ,ُ المتميزة

ُالكلياتُ ُلطاقات ُالنوعية ُالمستويات ُرفع مسيرة

 االهليةُ.

 ُُوالمدرسيين ,ُ ُعامة ُالتدريسية ُالكوادر تشجيع

واإلنتاجُفيُمجالُُالمساعدينُبشكلُخاص علىُالتقدُم

ُالعلميةُ ُإجراءاتُالترقية ُواختزال ,ُ البحثُالعلمي

الخاصةُبهؤالءُالكوادرُدونُالمساسُبموضوعيتهاُ,ُ

 ودقتهاُ.

 ُُاالكتتابُفيُبعضُالكليات ُنسبة العملُعلىُزيادة

والجامعاتُاألهليةُوذلكُبهدفُاالستثمارُ,ُوالتوسعُ

المالُالتشغيليُُفيُمجالُاألبنيةُ,ُوزيادةُحجمُرأس

ُاهدافُ ُوتحقيق ُوالتوسع ,ُ ُالتطور ُلمواكبة وذلك
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المؤسسةُالتعليميةُاألهليُ,ُسواءُفيُمجالُاألبنيةُ,ُ

ُ,ُ ُالمستلزمات ُتوفير ُمجال ُاو واالنشاءات

ُا ُاألخرى ُللعمليةُوالتجهيزات ُالزمة ُتكون لتي

 .التربية

 ُُحرية ُفي ُاالستقاللية ُبعض ُاألهلية ُالكليات منا

تُ,ُوالمناهجُالدراسيةُبماُيتناسبُمعُاختيارُالمفردا

خصوصيةُالكلياتُ,ُوالتطورُالعلميُ,ُوالنوعيُفيهاُ

ُبالكلياتُ ُبها ُالمعمول ُبالسياقات ُتقيدها ُوعدم ,

ُوالعملُ ُالتعاون ُامكانية ُمع ،ُ ُالمناظرة الحكومية

ُلتطويرُ ُواالهلية ُالجامعاتُالحكومية المشتركُبين

 المناهج

 ُوالتر ,ُ ُالعلمية بويةُفيُمجالُالتعليمُتكثيفُالجهود

الثانويُمنُخاللُإعادةُالنظرُفيُالمناهجُالعلميةُ,ُ

ُ,ُ ُالوسائل ُوإيجاد ,ُ ُالتدريس ُوطرق ,ُ والتربوية

ُ,ُ ُالعلمي ُالمستوى ُلرفع ُالالزمة واإلجراءات

 والتربويُللطالبُفيُالمرحلةُالثانويةُ.

 ُاستحداثُوحداتُمتخصصةُداخلُالجامعاتُاألهلية

تعنىُبأعدادُالدراس والبحوثُعنُواقعُالطالبُُ, اتُُ,

ًُ(ُ,ُعالوةُعلىُمعرفةُاألسبابُ ًُوتربويا )ُاجتماعيا

ُنحوُالتسربُوعدمُااللتزامُ التيُتدفعُالبعضُمنهم

ُيمكنُوضعُ ُللخروجُبمؤشراتُفيُضوئها بالدوام

ُواإلجراءاتُالتيُيمكنُانُتقللُمنُنسبُ األسسُ,

ُالكلياتُاألخرىُ,ُ ُفي ُمنها ُاالستفادة التسربُبغية

ُاالشرافُع ُدور ُتفعيل ُاعادة ُضرورة ُعلى الوة

التربويُفيُالجامعاتُاألهليةُلتشخيصُأسبابُهذهُ

 الظاهرةُوالحدُمنهاُ

 ًُانُاغلبُالكلياتُاالهليةُالُتعقدُمؤتمراًُسنوياًُتقويميا

ومناقشةُمسيرةُالكليةُ ,ُ الهدافهُا لمناقشةُمدىُتحقيقهُا

نقترحُخاللُالعامُ,ُوخطةُالعملُللعامُالقادمُ,ُلذلكُ

استمرارُعقدُالمؤتمراتُسنوياًُعلىُمستوىُالكلياتُ

ُوالجامعاتُاالهليةُفيُالدولةُلمناقشةُخططُعملُ ,

ُالتيُ ُوالمعوقات ُاألهدافُ, ُناحية ُالكلياتُمن هذه

ُوالسياساتُ ,ُ ُالسبل ُواقتراح ,ُ ُالكليات ُهذه تواجه

لمُيتمُذكرُالسنةُ عجالنُُ, ُُ)ُطاقةُُ, الالزمةُلمعالجتها

ُ(ُ.178ُ,ُصُ

ُ

 االستنتاجات والتوصيات
 أوالً : االستنتاجات 

ُمنُخاللُماُتقدمُيمكنُانُنستنتجُماُيأتيُ:

 ُ ُالعام ُالتعليم2003ُُبعد ُلمسيرة ُمتتبع ُكل اعتقد

العراقيُبأنُالتعليمُسوفُينالُنصيبهُمنُالتطورُ

واالزدهار,ُبسببُاالنفتاحُعلىُالعالمُالخارجيُ,ُ

يمُالجامعيُوهذاُماُحصلُبالفعلُعندماُتوسعُالتعل

ُ,ُ ُبحيثُأصبحتُالجامعاتُالحكومية ً ُافقيا ً توسعا

واألهليةُمنتشرةُفيُعمومُالعراقُوليسُبغدادُفقطُ

يبدوُلتحسينُ التوسعُاالفقيُغيرُكافيُمكُا وانُهذُا ,ُ

 جودةُالتعليمُالجامعيُ.

 ُانُالعالقةُبينُالجامعاتُالحكوميةُ,ُواألهليةُهي

ُمت ُعالقة ُهي ُبل ,ُ ُتنافسية ُعالقة كاملةُليست

 احداهماُمكملُآلخرُ.

 ُيعطيُالتعليمُالجامعيُاألهليُحريةُاكبرُفيُاختيار

الطالبُ طبقاًُلرغبُة والتخصصاتُالعلميُة الكلياتُُ,

 المتقدمينُللدراسةُفيُالجامعاتُاالهليةُ.

 ُُالبطالة ُمشكلة ُمن ُتعاني ُال ُاألهلية الجامعات

ُهياكلُ ُالغالب ُفي ُتعتمد ُانها ُإذ ,ُ ُاحياناً المقنعة

يةُمرنةُتؤمنُكفاءةُأداءُعاليةُبجميعُمنتسبيهاُإدار

وبخالفُذلكُتتخذُجميعُاإلجراءاتُالالزمةُبحقُ ,ُ

ُالمستوىُ ُالى ُأداؤهم ُيرتقي ُال ُالذين االفراد

 المطلوبُمنُالناحيةُاإلداريةُ,ُوالعلميةُ.

 ُُالجامعاتُاالهليةُسوفُيحدُمنُهجرة إنُوجود

عُفيُالكفاءاتُ,ُوالعقولُالمحليةُوذلكُبسببُالتوس

ُيرافقُ ُوازديادُفرصُالعملُمعُما سوقُالعملُ,

ذلكُمنُتحسينُللوضعُاالقتصاديُألعضاءُهيأةُ

 التدريسُ.

 ُيواجهُخريجوُالتعليمُالجامعيُبشكلُعامُ,ُوالتعليم

األهليُبشكلُخاصُتحدياًُيتمثلُبارتفاعُمستوياتُ

ُمواءمةُ ُوعدم ,ُ ُالخريجين ُشرائا ُبين البطالة

 تُسوقُالعملُمخرجاتُالتعليمُمعُمتطلبا

 ُ(ُأغلبُالجامعاتُ,ُوالكلياتُاألهليةُالُتمتلكُابنية

حالياًُهيُغيرُمناسبةُ التيُتشغلهُا واالبنيُة )ُ مملوكُة

ُتتناسبُمعُالتطورُ ُكأبنيةُجامعية ُتصمم ُلم ألنها

ُالكلياتُلذلكُأصبحتُاغلبُ النوعيُوالكميُلهذه

الكلياتُاالهليةُتعانيُمنُنقصُمستدامُفيُمجالُ

ُاإلداريةُتخصيصُالقا ُوالمرافق ,ُ ُالدراسية عات

ُاالعدادُ ُمع ً ُحاليا ُمنها ُالموجود ُيتناسب ُال الذي

 المتزايدةُللطالبُ.

 ُُمن ُاالن ُحتى ُاألهلي ُالجامعي ُالتعليم ُيتمكن لم

ُللتعليمُ ً ُمنافسا ُيكون ُبحيث ,ُ ُالمواطن ُثقة كسب

الجامعيُالحكوميُ,ُويؤديُالىُاالرتقاءُبهُ,ُويتمُ

تناداًُالىُفلسفةُتنطلقُمنُتشجيعُالتعليمُاألهليُاس

 .عليمُالحكوميُ,ُوالتعليمُاألهليمبدأُالتكاملُبينُالت

 ُُدون ُالنظرية ُالدراسات ُعلى ُالتركيز يكون

ُلقلةُ ُنظراً ,ُ ُاألهلية ُالكليات ُمعظم ُفي التطبيقية

ُالتكاليفُالتيُتتطلبهاُ

 ثانياً : التوصيات 

ُبماُُ ُيوصي ُمتضمناتُالبحثُ, وفيُضوء

ُيأتيُ:

 ُاق ُغيرُاستحداث ُاألهلية ُالكليات ُفي ُجديدة سام

ُلتفاديُ ُوذلك ،ُ ُالحكومية ُالكليات ُفي الموجودة

ُسوقُ ُتمد ُولكي ,ُ ُناحية ُمن ُالحاصلة االختالالت

ُاختصاصُ ُذات ُجديدة ُبشرية ُعمل ُبقوة العمل

 مستحدثُمنُناحيةُأخرىُ.

 ُعلىُالجامعاتُاألهليةُالتركيزُعلىُأنُتكونُاقسامها

ميةُواإلنسانيةُالنُاغلبُمتوازنةُماُبينُاألقسامُالعل

 الجامعاتُاالهليةُتكونُاقسامهاُإنسانيةُ.

 ُُبشكل ُواألهلية ُالجامعاتُالحكومية ُتطور ُيكفي ال

يبدوُبالنسبةُ افقيُفيُعمومُالعراقُألنهُغيرُكافُكمُا

للتعليمُالجامعيُلتحسينُجودةُالتعليمُالجامعيُفالُبدُ

ًُيتمثلُبنوعيةُالتعليمُ منُوجودُتطورُعموديُايضا

 منُخاللُاألقسامُالمختلفةُالتيُيمكنُاستحداثهاُ.
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 ُُحل ُعلى ُتعتمد ُفلسلفة ُالى ُالنامية ُالبلدان تفتقر

هاُالمشاكلُاالقتصاديةُ,ُواالجتماعيةُ,ُوايضاًُافتقار

ُوتوجيهُ ُوتنمية ُلتخطيط ُالمالئمة ُالسياسات الى

ُمعُ ُتنسجم ُتعليمية ُضمنُسياسة ,ُ ُالبشرية الموارد

ُالض ُمن ُلذلك ,ُ ُالبلد ُفلسفةُظروف ُوجود روري

ُالمواردُ ُوتنمية ُتوجيه ُعملية ُتؤطر وايديولوجية

ُالتاريخيُ ُالتطور ُطبيعة ُمع ُينسجم ُوبما البشرية

 واالجتماعيُلهذاُالبلدُ.

 النُاأل مناسبُة ابنيُة بنيةُيجبُانُتمتلكُالكلياتُاالهليُة

ُهيُغيرُمالئمةُ ُالكلياتُاالهلية التيُتؤسسُعليها

ُ ُفيُالجامعة ُتعانيُمنُنقصُلمتطلباتُالتعليم ألنها

ُالدراسيةُ ُالقاعات ُتخصيص ُمجال ُفي مستدام

ُالطلبةُ ُاعداد ُمع ُتتناسب ُوال ُاإلدارية والمرافق

 المتزايدةُ.

 ُالبدُمنُتحديدُاهدافُنوعيةُوكميةُللتعليمُالجامعي

ُوالبحثُ ُالعالي ُالتعليم ُوزارة ُتقوم ُعندما األهلي

ُالحكوميةُ ُالجامعات ُفي ُالقبول ُخطة ُبعمل العلمي

 اًُ,ُوالُبدُمنُالتنسيقُفيُهذاُالمجالُ.سنوي

 ُالعملُعلىُدراسةُإمكانيةُاستقدامُبعضُمنُالكوادر

ُالتدريبيةُالحكوميةُفيُاالختصاصاتُالمميزةُالعلمية

للكلياتُاالهليةُلتدعيمُمسيرةُرفعُالمستويا تُورفدهُا

 النوعيةُلطاقاتُالكلياتُاالهليةُ.

 ُبعضُاالستق ُالكلياتُاألهلية ُمنا ُمن ُفيُالبد اللية

يتناس بُحريةُاختيارُالمفرداتُوالمناهجُالدراسيةُبمُا

معُخصوصيةُالكلياتُوالتطويرُالعلميُ,ُوالنوعيُ

ُبالكلياتُ ُبها ُالمعمول ُبالسياقات ُتقيدها وعدم

 الحكوميةُالمناظرةُ.

 ُالبدُمنُانُتكونُالزيادةُفيُقوةُالعملُالموجودةُفي

ُوذاتُأثر ُاكبر ُإنتاجية ُاألهليُتعني تنمويُُالتعليم

ُالطلبةُ ُاعداد ُزيادة ُمن ُجدوى ُال ُوإال ,ُ إيجابي

ُبمعنىُأنُتكونُالمخرجاتُنوعيةُ ،ُ المقبولينُفيها

ُاالقتصادُ ُطبيعة ُمع ُيتناسب ُوبما ُكمية وليست

 العراقيُ.

 ُُالكلياتُوالجامعاتُاألهليةُباالستعانة ُقيام ضرورة

ءُبالخبراتُاألجنبيةُمنُالكوادرُالتدريسيةُأوُالخبرا

ُاعُ،ُلالستفادةُمنُخبراتهمُفيُتطويرُهذاقدرُالمستط

ُالكلياتُيمكنُأن ُألنُهذه ُنظراً ُالنوعُمنُالتعليمُ،

ُاتخاذُ ُفي ُبالمرونة ُلتمتعها ُالمجال ُهذا ُفي تتميز

ُالقراراتُ.
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 دور التدقيق الداخلي في الحد من الفساد االداري والمالي
 )دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب(

 

The role of internal audit in reducing administrative and financial 
corruption 

(An applied study at the General Tax Authority) 
 

ُ

 المستخلص :
اماُفيُعملُتلكُالمنشأةُالُانُالدورُالذيُيمارسهُالتدقيقُالداخليُفيُايُمنشأةُخدميةُكانتُاوُربحيةُيشكلُمحوراُه

نهُيعتبرُهوُصمامُاالمانُوالمسيطرُعلىُمدىُالتزامُتلكُالوحدةُاالقتصاديةُبالتعليماتُالنافذةُفيُاعمالهاُالتشغيليةُومدىُ

منُالتزامهاُباألنظمةُالمحاسبيةُوالتقاريرُالماليةُاالمرُالذيُسينعكسُعلىُكفاءةُوفاعليةُتلكُالوحدةُاالقتصاديةُُفيُوقوفهاُ

محاولةُاستغاللُاعمالهاُفيُعملياتُالفسادُاالداريُوالماليُوالذيُيعتبرُمنُالعواملُالخطيرةُالتيُتهدمُعملُتلكُالمنشأةُ

داخلياُُوخارجياُ.ُوفيُهذاُالبحثُالذيُركزُعلىُدورُالتدقيقُالداخليُفيُعمليةُالحدُمنُالفسادُاالداريُوالماليُفيُالهيئةُ

رفةُماهيُالواجباتُُالمناطةُبالتدقيقُالداخليُوضرورةُااللتزامُبالتعليماتُالتيُتصدرُمنُالعامةُللضرائبُمنُخاللُمع

الهيئةُالعامةُللضرائبُالنُايُمخالفةُلتلكُالتعليماتُقدُتكونُبابُمنُابوابُالفسادُاالداريُوالماليُاالمرُالذيُيتطلبُانُ

تستغلُلممارسةُالفسادُاالداريُوالماليُبالتزامهُوبالتعليماتُُيكونُللمدققُالداخليُدوراُمهماُفيُالوقوفُبوجهُايُمحاولةُقد

ُوابالغُاالدارةُبايُمخالفةُفيُالعملُالضريبيُ.
ُ

ُالتدقيقُالداخلي,ُالوحدةُاالقتصادية,ُالفسادُاالداريُوالمالي,ُالتحاسبُالضريبي. الكلمات المفتاحية:

  

Abstract: 
The role played by the internal audit in any service establishment or profitability is an 

important focus in the work of that establishment because it is considered the safety valve and 

controls the extent of the commitment of the economic unit of the instructions in force in its 

operational and the extent of its commitment to accounting systems and financial reports, which 

will reflect on the efficiency and effectiveness of those The economic unit in its stand to try to 

exploit its work in the administrative and financial corruption, which is one of the serious 

factors that destroy the work of that establishment internally and externally. 

In this research, which undermined the role of internal auditing in the process of reducing 

the administrative and financial corruption in the General Authority for Taxation through the 

knowledge of the duties assigned to the internal audit and the need to comply with the 

instructions issued by the General Authority for Taxes because any violation of these 

instructions may be a door of administrative and financial corruption Which requires that the 

internal auditor has an important role in standing against any attempt that may be exploited to 

exercise administrative and financial corruption in his obligation and instructions and to inform 

the administration of any violation in the tax work . 
 

Keyword: internal audit, economic unity, administrative and financial corruption, tax 

accounting  
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الفسادُجزءُمنُالطبيعةُالبشريةُونزاعُالخيرُوالشرُفيهاُظاهرةُةُالخدميةُاوُالربحيةُُ،ُويعدُفيُعملُالوحداتُاالقتصادي

موجودةُمنذُوجودُاالنسانُلكنهاُتتزايدُوتتسعُبشكلُخاصُفيُظلُالحروبُوتدهورُالحالةُاالقتصاديةُوالمعيشيةُوفيُظلُ

ةُكبيرةُفيُالمجتمعاتُالىُجانبُالتأثيراتُالسلبيةُالصراعاتُالتيُتحصلُفيُالمجتمعات.ُويتسببُالفسادُبخسائرُاقتصادي

 االجتماعيةُوالسياسية.ُ

ويعدُالفسادُاالداريُوالماليُاحدُانواعُالفسادُالمنتشرةُبصورةُكبيرةُفيُانظمةُجبايةُاالموالُُوالذيُيسببُارباكُفيُُ

سُسلباُعلىُجودةُتلكُالمشاريعُُفنياُ،ُوخللُفيُتنفيذُالمشاريعُوالمقاوالتُبسببُالتالعبُبالمواصفاتُوالذيُينعكالعملُ

وفيُميدانُالعملُالضريبيُفيؤثرُالفسادُاالداريُوالماليُفيُنقصُااليراداتُالضريبيةُوالذيُيحرمُالدولةُمنُمواردُتحتاجهاُ

اُيؤثرُعلىُفيُتمويلُموازنتهاُاالمرُالذيُيحتمُعلىُالهيئةُالعامةُللضرائبُاتخاذُاالجراءاتُالالزمةُوالكفيلةُبالحدُمنهُلم

سمعةُتلكُالهيئةُوانعدامُالثقةُبينهاُوبينُالمكلفينُبدفعُالضريبةُُ،ُواحدُهذهُاالجراءاتُهوُاالعتمادُعلىُالتدقيقُالداخليُ

الضريبيُللحدُمنُالممارساتُاليُتؤديُالىُالفسادُاالداريُوالماليُوذلكُالختيارُمدققينُذاتُمؤهالتُمنُالخبرةُوالنزاهةُُ

انُضدُاالعمالُالتيُينفذُمنُخاللهاُموظفيُالهيئةُالعامةُللضرائبُلممارسةُالفسادُاالداريُوالماليُفيُليكونواُصمامُام

.ُ ُللضريبة ُالخاضعين ُمكلفيها ُمع ُالتحاسبُالضريبي ُيمكنُُعملية ُالتي ُبعضُالحاالتُالتطبيقية ُالبحثُدراسة .وتناول

داخليُفيُالحدُمنُتلكُالممارساتُ,ُوقسمُالبحثُالىُثالثةُمحاورُاستغاللهاُلممارسةُالفسادُاالداريُوالماليُودورُالتدقيقُال

اذُتناولُالمحورُاالولُالتدقيقُالداخليُوانواعهُومبادئهُ،ُوماُهوُالتدقيقُالداخليُالضريبيُواهدافهُ،ُوالمؤهالتُالتيُيجبُ

الداريُوالماليُومظاهرهُواسبابهُيتصفُبهاُالمدققُالداخليُالضريبيُ،ُوتناولُالمحورُالثانيُُالفسادُوانواعهُوالفسادُا

وسبلُمكافحتهُُ،ُاماُالمحورُالثالثُفتناولُالتدقيقُومظاهرُالفسادُاالداريُوالماليُووضحناُفيهُبعضُالحاالتُالتطبيقيةُ

التيُيمكنُانُتكونُمنُابوابُالفسادُاالداريُوالماليُوالتيُيجبُانُيكونُللمدققُالداخليُالضريبيُدوراُكبيراُُفيُالحدُ

هاُالُنهاُتؤديُفيُالنهايةُالىُالتهربُالضريبيُوانخفاضُالحصيلةُالضريبيةُمنُجهةُ،ُومنُجهةُاخرىُالىُتدنيُسمعةُمن

ُالهيئةُالعامةُللضرائبُفيُالمجتمعُبسببُُتفشيُحالةُالفسادُاالداريُوالماليُبينُموظفيهاُ.

 

 مشكلة البحث : 

تيُيعدُالفسادُالماليُواالداريُمنُالمشاكلُالمهمةُال

تواجهُالدولُنتيجةُلماُيسببهُمنُهدرُوضياعُفيُاالموالُ

ُلتقديمُالخدماتُ ُ العامةُالتيُتسعىُالدولةُفيُاستخدامها

لمواطنيهاُللوصولُالىُاعلىُمستوىُلرفاهيتهمُ،ُوالفسادُ

ُالذيُيؤثرُبشكلُ ُالفساد ُانواع ُاحد الماليُالضريبيُهو

ُلسعيُالموظفي ُفيُانخفاضُااليراداتُالضريبية نُكبير

ُاحياناُ ُبل ُالضريبة ُلمكلفي ُوالمساومة ُاالبتزاز الى

ُمنافعُ ُعلى ُللحصول ُالتعليمات ُتطبيق ُفي التالعب

ُعلىُ ُالمتحققة ُالضرائب ُتخفيض ُمقابل ُلهم شخصية

ُالمكلفُ ُفيوهم ُتعاملهم ُعند ُالغش ُواستخدام المكلفين،

يريدُ للحصولُعلىُمُا بتخفيضُالضريبُة الضريبيُبانُقاُم

ُمبل ُان ُالحقيقة ُوفي ُالمبلغُ، ُهو ُالمحتسب ُالضريبة غ

الحقيقيُ.ويعدُالمدققُالداخليُفيُالضريبةُحلقةُمهمةُفيُ

ُالنوعُمنُالفسادُمنُخاللُتطبيقُالقوانينُ الحدُمنُهذا

الضريبيةُوتعليماتهاُالتيُتوضاُكيفيةُتطبيقهاُبالصورةُ

الصحيحةُبعيداُعنُاستخدامُاساليبُالغشُوالتحايلُالتيُ

ُال ُالموظف ُيستخدمها ُمماُقد ُخاصة ُلمكاسب ضريبي

ُينعكسُسلباُعلىُاالدارةُالضريبيةُوسمعتهاُ.

ُ

 اهمية البحث :
تأتيُاهميةُالبحثُلماُتمثلهُالضريبةُمنُاهميةُكبيرةُفيُ

تمويلُالدولةُبااليراداتُالعامةُالتيُتستخدمهاُفيُتحقيقُ

ماُتصبواُاليهُمنُخططُومشاريعُمستقبليةُخدمةُللصالاُ

لماليُواالداريُلهُتأثيرُكبيرُعلىُتلكُالعامُ،ُفانُالفسادُا

ُالفسادُ ُيتبعه ُلما ُفضال ُ ،ُ ُبتخفيضها ُيقوم االيراداتُاذ

الماليُمنُاثارُاجتماعيةُعلىُالمجتمعُمنُخاللُتفشيُ

حاالتُالرشوةُواالبتزازُالخُ،ُوتأتيُاهميةُدورُالمدققُ

ُالحاالتُمنُاالمورُالتيُيجبُ الداخليُفيُالحدُمنُهذا

ُواعط ُعندُالحرصُعليها ُللوقوف ُبه ُالالئق ُالدور اءه

ُبواجبهُُ ُالقيام ُوبالتالي ُالفساد ُشبهات ُفيها ُالتي الحاالت

ُوالغشُ ُالتالعب ُاستخدام ُسيمنع ُ ُصحيحة بصورة

 يُ.الضريب

 

 هدف البحث :
يعدُالفسادُالماليُعندُتطبيقُالقوانينُالضريبيةُمنُُ

اهمُالمشاكلُالتيُتواجهُاالنظمةُالضريبيةُ,ُوتهدفُهذهُ

ُالمدققُالدر ُودور ُالفساد ُمن ُالنوع ُهذا ُمعرفة ُالى اسة

ُاالسسُوالقواعدُ ُاتباع ُخالل ُمن ُمنه ُالحد ُفي الداخلي

ُالسليمةُفيُعمليةُالتدقيقُالضريبيُ.
 

 فرضية البحث : 
ُقامُ ُ"كلما ُمفادها ُرئيسية ُفرضية ُالبحثُعلى يقوم

ُكلماُ ُودقيقة ُصحيحة ُبصورة ُبواجباته ُالداخلي المدقق

ُ ُمنُأنعكسُذلكُفاعلية ُالتدقيقُالداخليُفيُالحد وكفاءة

ُالفسادُاالداريُوالماليُفيُالعملُالضريبي"ُ.ُ
 

 حدود البحث :
 ُالهيئةُلحدود الزمانية :  ا ُفي ُالضريبي التحاسب

 2017-2015ُالعامةُللضرائبُل عوامُ

 ُستنحصرُحدودُالبحثُالمكانيةُفيُُالحدود المكانية:

ُفروعُالهيئةُالعامةُللضرائبُ

ُ

الول : مفهوم التدقيق الداخلي ومعايير المحور ا

 وانواعه
 اوال: تعريف التدقيق الداخلي:

أقتصرُالتدقيقُالداخليُفيُبادىُاألمرُعلىُالتدقيقُ

ُوُ ُالمالية ُالعمليات ُتسجيل ُصحة ُمن ُللتأكد المحاسبي

تسجيلُاألخطاءُإنُوجدتُ،ُوُلكنُمعُتطورُالمشروعاتُ

ُالداخليُ ُالتدقيق ُالضروريُتطوير ُمن ُتوسيعُأصبا و

ُمدىُ ُتقويم ُلفحصُو ُكأداة ُيستخدم ُبحيث ُعمله نطاق
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فاعليةُاالساليبُالرقابيةُوُأمدادُاالدارةُبالمعلوماتُ،ُوُ

بهذاُأصباُالتدقيقُالداخليُأداةُتبادلُمعلوماتُوُأتصالُ

ُوُ ،ُ ُالعليا ُاإلدارة ُو ُالمختلفة ُاإلدارية ُالمستويات بين

التطورُأصباُبرنامجُالتدقيقُالدا خليُيتضمنُبموجبُهذُا

ُ(2006ُ)ُمصطفىُ،ُ تقويمُنواحيُالنشاطُُاالخرى.

ُسنةُ ُالصادر ُالداخليين ُالمراجعين ُمعهد ُتعريف أما

ُ"نشاط1999ُ ُ ُأنه ُعلى ُالداخلي ُالتدقيق ُإلى ُفينظر م

مستقل،ُتأكيدُموضوعيُواستشاري،ُمصممُلزيادةُُقيمةُ

المنشأةُوتحسينُعملياتها،ُومساعدتهاُعلىُانجازُأهدافهاُ

منهجُمنظمُدقيقُلتقييمُوتحسينُفاعليةُعملياتُبواسطةُ

(ُ .ُ ُالمؤسسات ُحوكمة ُالرقابة، ُالمخاطر،  Theإدارة

Institute of Internal Auditors, Definition of 

internal Auditingُ) 

ُبفحصُُ ُالداخلي ُالتدقيق ُيقوم ُالتعريف ُهذ ووفق

ُلفاعليةُ ُمستقل ُتقويم ُتوفير ُبغرض ُل دلة موضوعي

ُ ُإدارة ُوعملياتُوكفاية ُالرقابية ُواألنظمة المخاطر

الحوكمةُباإلدارة,ُاضافةُالىُتقديمُالمشورةُالىُالوحداتُ

التنظيميةُداخلُالمنشأةُأوُخارجها،ُوتحددُطبيعةُنطاقُ

ُوالهدفُمنهاُ ُالشركات، ُتلك ُمع ُالعملياتُباالتفاق هذه

ُإضافةُقيمةُللوحدةُوتحسينُعملياتها.

ًُمنُكونُالتدقيقُالداخُُ ليُأحدُعواملُاألسنادُوانطالقا

ُالتدقيقُ ُمعايير ُلتطور ً ُانعكاسا ُو ُالشركات لحوكمة

ُالدورُ ُتغير ُفقد ،ُ ُالداخلي ُالمدقق ُدور ُعلى الداخلي

ُمخاطرُ ُتحديد ُعملية ُتجاوز ُو ُالداخلي ُللمدقق التقليدي

بدورُاستشاريُكبيرُ نظامُالرقابةُالداخليةُليصلُالىُالقياُم

ُاألداء ُتشغيل ُمؤشرات ُتعديل ُو ُوُُلتطوير ،ُ الرئيسية

ُمنُ ُعدد ُلديه ُيكون ُبأن ً ُمطالبا ُالداخلي ُالمدقق أصبا

ُبناءُ ُأسس ُو ُالخطط ُفهم ُفي ُلتساعده ُالفنية المهارات

ُالالزمةُ ُالتوصيات ُتقديم ُعلى ُللعمل ُتؤهله ُو البرامج

لخفضُالتكاليفُمعُالمحافظةُعلىُنفسُمستوىُالجودةُ

ُ(2005ُ)عبدهُ، ُ.فيُاألداءُ

ُال ُالتدقيق ُوظائف ُنظامُان ُتحقيق ُمن ُالتأكد ُهو داخلي

ُالفرعيةُوهي:ةُالرقابةُالداخليةُالمتكونُمنُاألنظم

ُالتيُ ُوالمحاسبية ُالتنظيمية ُالخطة ُ:هو ُالداخلي الضبط

ُالوحدةُ ُممتلكات ُحماية ُفي ُ ُالكفاية ُتعزيز ُالى تسعى

ُتضبطُ ُوبموجبها ُالضياع ُاو ُاالختالس ُمن االقتصادية

ُمن ُالوحدة ُبها ُتقوم ُالتي ُوبطريقةُُالعمليات ُآلخر يوم

ُوذلكُبانُيكونُعملُايُموظفُيتممهُ ُمستمرة تلقائية

ُلغرضُ ُمستقلة ُبطريقة ُصحته ُمن ُيتحقق موظفُآخر

محاولةُمنعُارتكابُاالخطاءُاوُالغشُاوُلغرضُاكتشافهاُ

 المبكر.

 : ُالمحاسبيةُُالرقابة المحاسبية ُاالجراءات وهي

والماليةُالتيُتحافظُعلىُمواردُوممتلكاتُالوحدةُ

منُالسرقةُوالضياعُ،ُوالتأكدُمنُالتقاريرُوالقوائمُ

الماليةُالمعدةُُتتوفرُفيهاُالدرجةُالمطلوبةُمنُالثقةُ

 (2013ُ)ُابراهيمُ،ُُ،ُومدىُامكانيةُاعتمادهاُ.ُ

 الرقابة االدارية :ُ ُوكلُُ ُالتنظيمية ُالخطة تشمل

الطرقُواالجراءاتُالتيُتتعلقُاساساُبرفعُالكفايةُ

ُعل ُوتعمل ُاالداريةُالوظيفية ُالسياسات ُتطبيق ى

وترتبطُبطريقةُغيرُمباشرةُبالسجالتُالمحاسبيةُ

ُكالموازناتُ ُمختلفة ُادوات ُضمنها ويدخل

ُالوقتُ ُودراسات ُالمعيارية ُوالتكاليف التخطيطية

والحركةُوبرامجُتدريبُالعاملينُونظمُالمعلوماتُ

 (1999ُ)عثمانُ،ُ.

ُ ُضملذلك ُمستقل ُجهاز ُبانه ُالداخلي ُالتدقيق نُيعرف

تشكيالتُالمنشاةُويعتبرُمنُاحدُوسائلُالرقابةُالداخليةُ

ُانُ ُعلى ُوطمأنتها ُبخدمتها ُللقيام ُاالدارة ُتنشئه الفعالة

ُخاللُ ُمن ُوكافية ُمطبقة ُالموضوعة ُالضبط وسائل

مجموعةُالضوابطُواالجراءاتُلتحقيقُالعملياتُوالقيودُ

ُالمحاسبيةُ ُالبيانات ُدقة ُلضمان ُمستمر وبشكل

أكدُمنُحمايةُالموجوداتُواموالُالمنشاةُواالحصائيةُوالت

ُوالخططُ ُللسياسات ُالمنشاة ُموظفي ُاتباع ُمن والتحقق

.ُ ُلهم ُالمرسومة ُاالدارية ُالرقابةُُُواالجراءات )ديوان

ُ(2015ُالماليةُالعراقيُ،ُ

 التدقيق الداخلي:ثانيا :معايير

لقدُقامُمعهدُالمدققينُالداخليينُفيُالوالياتُالمتحدةُ

بوضعُمعاييرُللتدقيقُالداخلي1978ُُعامُاالمريكيةُفيُ

 وهيُ:)ُعثمانُُ،ُمصدرُسابقُ(ُُُُُُ

 معاييرُخاصةُباالستقاللُالمهنيُ. .1

 معاييرُخاصةُبكفاءةُاالداءُالداخليُ. .2

 معاييرُخاصةُبنطاقُالعملُ. .3

 معاييرُخاصةُبتنفيذُعمليةُالتدقيقُ. .4

ُُمعاييرُخاصةُبادارةُالعمل .5

 ثالثا: انواع التدقيق الداخلي 

ُ ُ :ُ ُوهي ُالداخلي ُللتدقيق ُانواع ُعدة )ديوانُهناك

ُ(2015ُالرقابةُالماليةُالعراقيُ،ُ

ويقصدُبهُتحليلُالنشاطُاالقتصاديُُالتدقيق المالي : .1

للمنشأةُوتقييمُاالنظمةُالمحاسبيةُوانظمةُالمعلوماتُ

 والتقاريرُالماليةُومدىُاالعتمادُعليهاُ.

ُالضوابطُالرُتدقيق االلتزام : .2 ُمراجعة ُ)ُوهو قابية

ُجودةُ ُعلى ُللحكم )ُ ُوالعمليات ُوالتشغيلية المالية

ومالءمةُاالنظمةُالتيُتمُوضعهاُللتأكدُمنُااللتزامُ

منُقبلُ والتشريعاتُوالسياساتُالموضوعُة باألنظمُة

 االدارةُواالجراءاتُ.

ُللوظائفُُالتدقيق التشغيلي: .3 ُشاملة ُمراجعة هو

رياتُ،ُالمختلفةُداخلُالمنشأةُمثلُ)ُالمبيعاتُ،ُالمشت

للتأكدُمنُكفاءةُ الخُُ( الصيانةُ...ُ. االنتاجُ,الحساباتُُ,

ُاهدافُ ُتحقيق ُفي ُالوظائف ُهذه ُومالئمة وفاعلية

ُُالمنشأة.

رابعا : الصفات الواجب توفرها في المدقق الداخلي 

 الضريبي :

ُالضريبيُ ُالتدقيق ُوحدة ُموظفي ُيتمتع ُان يجب

ُوالصفاتُ ُالكافية ُوالمعرفة ُوالخبرات بالمهارات

الشخصيةُالتيُتؤهلهُللقيامُبعملهُوفقُماُمطلوبُالسيماُ

ُللمعاملةُ ُالفنية ُواالجراءات ُالتدقيق ُمعايير ُتطبيق في

ُالضريبيةُُويمكنُانُتحديدُتلكُالصفاتُبماُيليُ:

ُالخبرةُوالمعرفةُوالمهارةُ: .1

ُتطبيقُ ُفي ُكفوء ُالضريبي ُالمدقق ُيكون ُان يجب

وذاتُاجراءاتُتدقيقُالضوابطُوالتعليماتُالضريب يُة

ُالمطلوبةُلعلمهُ معرفةُبمبادىُالمحاسبةُوالتكنلوجيا

كمدققُ,ولديهُمعرفةُبالقوانينُواالنظمةُوالتعليماتُ

 الضريبيةُ.
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انُيكونُالمدققُالضريبيُلديهُالمهارةُوالكياسةُفيُ .2

التعاملُمعُاالخرينُواالتصالُمعهمُُبكفاءةُليعبرواُ

 عنُوجهةُنظرهمُبوضوحُوفاعليةُ.

رُمهاراتُومعرفةُالمدققُالضريبيُلماُالبدُمنُتطوي .3

 يستجدُفيُمجالُاختصاصهُ.

ُالشكُ .4 (ُ ُالحذر ُيمارس ُان ُالضريبي ُالمدقق على

المهني(ُفيُعملهُوهوُافتراضُاحتمالُوجودُاخطاءُ

فيُالبياناتُالماليةُاوُفيُاجراءاتُالمعاملةُالضريبيةُ

والعملُعلىُجمعُاالدلةُمنُخاللُاجراءاتُالتدقيقُ

 .ُالضريبيُالفني

علىُالمدققُالضريبيُانُيكونُموضوعيُفيُعملهُ .5

ُمنُخاللُ:

 ُالُيعتمدُعلىُاراءُاالخرينُفيُحكمه 

 ُوتجنبُايُشبهات التدقيقيُبأمانُة  اداءُعملُه

 ُانُالُيقومُبـأعمالُتنفيذية 

ُ:قُالضريبيُعلىُالسلبياتُالتاليةيجبُانُيبتعدُالمدق .6

 ُ)االبتعادُعنُممارسةُاسلوبُالفوقيةُ)ُاالستعالء

فيُتعاملهُمعُالوحداتُالتيُيقومُبتدقيقُاعمالهاُ

 ومسؤوليُتلكُالوحداتُ.

 ُاالبتعادُعنُاستخدامُاالسلوبُغيرُالمهذبُعند

 طلبُالمعلومةُوخاصةُمنُالمكلفينُ.

 ُُالدخولُفيُالفرعياتُعلىُحساب ُعن االبتعاد

 االساسياتُ.

 ُُعلى ُحكمه ُفي ُوالمنطق ُالعقل ُاستعمال عدم

ُع ُفقط ُواالصرار ُفيُاالشياء ُموجود ُما لى

 التعليماتُ

 ُسوءُالمظهرُوضعفُالشخصيةُوعدمُاالنضباط

 بالسلوكُوعدمُااللتزامُبالدوامُ.

 ُُتربط ُقد ُما ُلعالقة ُالحقائق ُنقل ُعن التغاضي

المدققُمعُاحدُمسؤوليُالوحدةُالتيُيقومُبتدقيقُ

 اعمالهاُ.

ُالخارجيُ .7 ُبالمظهر ُيتميز ُان ُالداخلي ُالمدقق على

ُ ُفي ُواللباقة ُوالمناقشةُالمناسب ُوالحديث التعامل

 والقدرةُعلىُالحصولُعلىُاالحترامُوالثقةُ.

ُاالخرينُ .8 ُاستجابة يتميزُبالعدالةُواالستقامةُالعتماد

 علىُقناعتهمُبعدالةُواستقامةُالمدقق.

ُب .9 ُدائريتميز ُمصلحة ُفي ُوالتفاني تهُاالخالص

 .وتفضيلهاُعلىُمصلحتهُالشخصية

لمدققُالضريبيُيتميزُبالتواضعُاذُيجبُانُالُيكونُا .10

 مغرورُويولدُردةُفعلُعدائيةُلآلخرين.

ُاوُ .11 يتميزُباالتزانُيجبُانُيكونُمتزنُليسُودودا

ُتحترمُ ُالناس ُالن ُالالزم ُمن ُاكثر ُبشكل متحفظا

 الشخصُالمتزنُ.

ُالقدرةُ .12 ُولديه ُاالخرين ُمتعاطفُمع ُيكون يجبُان

 علىُتفهمُمشاعرهمُ.

ُيتميزُبحبُاالستطالعُوالفضولُفيُالحصولُعلى .13

 المعلوماتُوالُيكتفيُباالجاباتُالعموميةُ.

ُمعرفتهُ .14 ُمن ُبالنفسُوتأتي ُثقة ُلديه ُتكون ُان يجب

 وايمانهُبانهُيفعلُافضلُماُيمكنهُ.

ُاالحكامُ .15 ُاعطاء ُعلى ُالقدرة ُلديه ُتكون ُان يجب

ُفيُ ُومتعارضة ُمختلفة ُعوامل ُوجود ُعند السليمة

ُعمله

 خامسا :التدقيق الداخلي الضريبي : 

واعُتدقيقُااللتزامُحيثُتتمُفيُعمليةُوهوُنوعُمنُان

ُالمعاملةُ ُانجاز ُخاللها ُمن ُيتم ُالتي ُالضوابط مراجعة

ُالموظفُالضريبيُباألنظمةُ ُالتزام ُمن ُللتأكد الضريبية

ُاالدارةُ والتشريعاتُوالتعليماتُالضريبيةُالتيُوضعتها

الضريبيةُ.ُاالُانُالبعضُيرىُأنُالتدقيقُالضريبيُهوُ

سبيةُذاتُالطبيعةُالدوليةُالُتقتصرُنوعُمنُالمشاكلُالمحا

ُللرباُ ُبالقياسُالمحاسبي ُتتعلق ُالتي ُالمشاكل ُتلك على

ُمجاالتُأخرىُفيُنطاقُ ُعدة ُلتشمل ُتمتد ُولكنها فقط،

ُواالداريةُ ُالضريبية ُالمحاسبة ُمثل ُالمحاسبي الهيكل

ُانُ ُ ُ .ُ ُالحسابات ُتدقيق ُالى ُالتكاليفُاضافة ومحاسبة

مراحلُمتعاقبةُتمثلُكلُُالعمليةُالضريبيةُهيُعبارةُعن

ُفهمُ ُفلذلكُانُ ُالتيُتليها ُللمرحلة ُقانونية ُمقدمة مرحلة

األساسُالقانونيُللتشريعُالضريبيُوتطبيقاتهُمنُخاللُ

قانونهُالنافذُ،ُأوُمنُخاللُاألجراءاتُالتطبيقيةُالمتعارفُ

ُمنُ ُضرورة ُهي ُالمراحل ُمن ُمرحلة ُ ُكل ُفي عليها

ُُالتدقيقُالضريبيُأل نهُيؤديُإلىُتحقيقُضرورياتُعملية

ُااليراداتُ ُضياع ُوعدم ُالضريبة ُمن األهدافُالمتوخاة

ُالضريبيةُُ.

ُمركبة إجرائية، عمليه عملياُهو الضريبي انُالتدقيق

 من عمل كل ويعتبر زمنيا، متعاقبة أعمال من تتكون

 للقيام قانونية ومقدمهُعليه السابق للعمل نتيجة األعمال

 خالل المالية البيانات باتإث فعملية .،ُيلي الذي للعمل

 التي المالية التقارير إلعداد مقدمة تعتبر المحاسبيةُالفترة

 الفاحص فانُوبالتالي الضريبي اإلقرار لتقديم نتيجة تعتبر

 المالية القوائم عدالة من أيضا التحقق إلى يهدف الضريبي

 التدقيق أساليب مستخدما الضريبيُاإلقرار ضمن المقدمة

المتعارفُ التدقيق قواعد من قواعدها تمدةالمس الضريبي

للتأكدُمنُُُىُُُأخر ومعايير قواعد إلى باإلضافة عليها،

ُ(2005ُ:)ُحوسوُ،ُ

 ووقتُتحققهاُ. ةللضريب المنشأة الواقعة تحقق .1

ُالخاصةُ القانون تحديد .2 ُوالتعليمات الضريبي

 .للضريبة المنشأة تطبيقهُعلىُالواقعةب

التزامُالمخمنُوالسماحاتُومدىُ السعر تحديد .3

ُالضريبيُبهاُ

ُ ُان ُالى  يهدفُالى الضريبي المدقق عمل اضافة

 موضوع  الفترة عن الدخل صافي صحةُمن التحقق

ُالمتعارفُعليهاُ ل صول وفقا المعدة التدقيق المحاسبية

والتيُيجبُانُتراعيُالقوانينُالضريبيةُالسائدةُمستخدماُ

ُال ُالمدقق ُقبل ُمن ُالمستخدمة ُاالجراءات ُمعُنفس مالي

ُالضريبيُ ُالتدقيق ُمع ُتنسجم ُالتي ُاالساليب استخدام

لتحويلُهذاُالرباُالمحاسبيُالىُدخلُُضريبيُمنُخاللُ

 التحقق في تساعدُالتي والقرائن األدلة من قدر أكبر جمع

 نفقات هي والخسائر األرباح قائمة في إدخاله تم ما أن من

ُومقبولة فعلية،  واعدلق وفقا مسجلة ضريبيا، ومعقولة،

ُالضريبي. القانونُمع وتتماشى المحاسبة،

ُ ُانُنوصفُ ُسبقُيمكن  هو الضريبي التدقيقمما

 األدلة من ممكن قدر أكبر لجمع ومنظمة منهجية عملية
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 إبداء من الضريبي الفاحص تمكن التي اإلثباتُوقرائن

ُاإلقرارات وعدالة صحة عن والمحايد الفني رأيه

ُ) نم المقدمة الضريبية  شركات، أشخاص،المكلفين

ُتمثيلهاُُصدقها من التأكد بهدف الخ(.تمؤسسا ومدى

ُالضريبيةُ ُالتشريعات ُوفق ُالمكلف ُلسجالت الحقيقي

ُالمعمولُبها.ُ

 اهداف التدقيق الداخلي الضريبي :سادسا :

ُالضريبي ُالتدقيق ُاهداف ُالخططُبت ترتبط حقيق

والسياساتُواالهدافُالضريبيةُالمرسومةُمنُقبلُاالدارةُ

ُ:يلي بيةُوتتمثلُبماالضري

 الماليةُمنُالضرائبُالمستحصلة. االيرادات تحقيق .1

فيُقيامهاُُ المختصة الضريبية اإلدارةتعزيزُدورُُ .2

ُعلىُاتمُوجهُمنُخاللُالتنظيمُالضريبي  بعملها

 الضريبية يولدُثقةُالتعاملُبينُاإلدارة الفعالُالذيُ

 .  نالمكلفيو

 وعادلة. صحيحة ضريبية اقرارت تقديم .3

 .وعادلة وواضحة صادقة مالية بيانات ديمتق .4

 المكلف يدفعه ما بين الضريبية الثغرة تقليل .5

 .يدفعه أن يجب وما بالضريبية

 .الضريبي التهرب ظاهرة تقليل  .6

دافعيُالضريبةُوكالُُ بين  الضريبية العدالة تحقيق .7

 حسبُمقدرتهُعلىُالدفعُ.

 وفقًا عملياتها تنفيذ في اإلدارة كفاءة مدى بيان .8

ُوالقوانينُالضريبيةُالنافذة.ُ  نظمةل

ُ ُاخر ُجانب ُعلى ومن ُالضريبي ُالتدقيق  يهدف

  اإلدارةُتعسف من المواطن حقوق على المحافظة

ُالقانونيُالمستحقُلضمانُ ُحقه ُواعطاءه ُ ُ همخالفتعدم

ُضريبياُولجؤهُالىُالتهربُالضريبي.

مماُسبقُيتضاُانُالمدققُالداخليُلهُدورُمؤثرُفيُ

ُالتد ُفيُعملية ُاالمان ُصمام ُيعتبر ُنه ُال ُالضريبي قيق

عمليةُالتحاسبُالضريبيُ,ُفعندُوجودُخطأُماُفيُعمليةُ

التحاسبُالضريبيُمقصودُمنُقبلُالمخمنُالضريبيُامُ

ُاكتشافُهذاُ ُالضريبي ُالمدقق ُعلى ُيجب ُمقصود غير

الخطأُوتثبيتُالمالحظاتُالمطلوبةُعلىُاضبارةُالمكلفُ

ُا ُالضريبية ُالمعاملة ُلغرضُتعديلهاُواعادة لىُالمخمنُ

وفقُالتعليماتُوالمالحظاتُالمؤشرةُمنُالمدققُ.ُومنُ

جهةُاخرىُانُللمدققُالضريبيُدورُكبيرُفيُعمليةُالتأكدُ

فيُحساباتهُالختاميةُهلُهيُ منُبياناتُالمكلفُالتيُقدمهُا

فعليةُامُانُهناكُمبالغةُفيُالمصروفاتُاوُتخفيضُفيُ

ُُاالمرُالذيُينعكسُ علىُالرباُالمحاسبيُ.والبدُااليرادات

ُاالدارةُ ُقبل ُمن ُاختياره ُيكون ُان ُالضريبي للمدقق

الضريبيةُعلىُوفقُالمؤهالتُالعلميةُوالعمليةُالمطلوبةُ

فيُانجازُعملهُبعيداُعنُكلُالمؤثراتُالجانبيةُوالذاتيةُ

ُوبماُينسجمُمعُمعاييرُالتدقيقُالداخلي

 

  المحور الثاني : الفساد االداري والمالي:
ُمختلفُ ُفي ُالباحثين ُباهتمام ُالفساد ُظاهرة حظيت

ُالسياسةُ ُوعلم ُوالقانون ُكاالقتصاد االختصاصات

واالجتماع،ُوأصبحتُظاهرةُالُيكادُيخلوُمجتمعُأوُنظامُ

ُسياسيُمنها.

ُفيُ ُموجودة ُظاهرة ُاإلداري ُالفساد ُظاهرة إن

ُمعُ ُالفساد ُهذا ُدرجة ُوتختلف ُالرأسمالية المجتمعات

لدولة.ُإماُفيُبلدانُالعالمُالثالثُاختالفُتطورُمؤسسةُا

ُالرفاهُ ُمستويات ُوتدني ُالدولة ُمؤسسات ُلفساد فإن

ناتجُعنُدرجةُ االجتماعيُتصلُإلىُأقصىُمدياتها،ُوهذُا

ُفيُ ُينتشر ُقد ُفالفساد ُالبطالة. ُمعدالت ُوازدياد التخلف

البنىُالتحتيةُفيُالدولةُوالمجتمع،ُوفيُهذهُالحالةُيتسعُ

ُالوظي ُالجهاز ُفي ُالمجتمعيةُوينتشر ُالعالقات ُونمط في

ُالتقدمُ ُحوافز ُويقيد ُالمجتمع ُتطور ُحركة ُمن فيبطأ

ُاالقتصادي.

 اوال : تعريف الفساد اإلداري والمالي :ُ

َُصل َاُ ُضد ُ)فسد( ُفي ُهو ُاللغة ُمعاجم ُفي الفساد

ُبط َلُ ُأي ُالشيء ُفسد ُفيقال ُالبطالن، ُلغة )والفساد(

ُُواضمحل، نُمصطلاُيتضمُ(Corruption)إنُالفساد

ُكافةُ ُفي ُموجود ُوالفساد .ُ ُطياته ُفي ُعديدة معاني

ُفيُأيُ ُموجود ُفهو ُوالخاصة ُمنها القطاعاتُالحكومية

تنظيمُيكونُفيهُللشخصُقوةُمسيطرةُأوُقوةُاحتكارُعلىُ

ُأوُصاحبُقرارُوتكونُهناكُحريةُفيُ ُأوُخدمة سلعة

تحديدُاألفرادُالذينُيستلمونُالخدمةُأوُالسلعةُأوُتمريرُ

ُد ُلفئة ُ.والقرار ُاألخرى ُبأنهُون ُاالداري ُالفساد يعرف

ُلغرضُتحقيقُمكاسبُشخصيةُ استغاللُالمنصبُالعام

وبمعنىُآخرُهوُاستغاللُ والعمولةُواالبتزازُ، مثلُالرشوُة

ُالحصولُعليهُمنُ ُلتحقيقُرباُماليُيتم المنصبُالعام

خاللُتقديمُخدمةُاوُعرضُعقودُللمشترياتُالحكوميةُ

معلوماتُعنُتلكُالعقودُُوالخدماتُالحكومية،ُاوُافشاء

ُالرسمُ ُأو ُالضرائب ُدفع ُالتهربُمن ُعلى ُالمساعدة أو

الحكوميُأوُالجمركيُأوُالمساعدةُعلىُغسيلُاالموالُاوُ

التمكنُمنُالحصولُعلىُقرضُمصرفي)حكومي(ُبفائدةُ

اقلُمنُالسائدةُفيُالسوقُلقاءُرشوةُأوُخدمةُللموظفُ

2011ُمُ،ُ.)ُعبدُالكاظُُالمسؤولُوغيرهاُمنُالممارسات

وفيُُالفسادُاإلداريُطرفينُهماُالموظف،ُوالشخصُُ(ُ،ُ

الذيُيسعىُلتحقيقُشيءُماُعنُطريقُالفسادُ،ويتمُبشكلُ

ُتوجدُ ُو ُاألطراف. ُبين ُمتبادلة ُمنفعة ُوهناك ,ُ سرّي

مجموعةُمنُالنظريّاتُالفكرية،ُالتيُصاغتُأفكارُحولُ

ُالفسادُاإلداري،ُوهي:

 :لنظريةُإلىُأنُالفسادُتشيرُهذهُاُالنظرية األخالقيّة

ويظهرُ فيُاألخالقُ، عامالًُمنُالعواملُالمؤثرُة يعُد

 فيُالسلوكُالذيُيتبعهُالموظفُأثناءُعمله.ُ

 :تشيرُهذهُالنظريةُإلىُأنّهُليسُُالنظرية الوظيفيّة

بالضرورةُأنُيكونُالموظفُالفاسدُذاُأخالقُغيرُ

جيدة،ُبلُالفسادُهوُعدمُاحترامُالقواعد،ُوالقوانينُ

 يفيّة.ُالوظ

 :تشيرُهذهُالنظريةُإلىُأّنُللفسادُُالنظرية الثقافيّة

أسباباًُوعواملُخاصةُبه،ُوتؤديُإلىُحدوثُنتائجُ

ُفيُ ُفرع ُأو ُالموظفين ُأحد ُكان ُوإذا ُبه، ترتبط

ُتكونُ ُأن ً ُفليسُضروريا ُبالفساد ُيتصف الوحدة

 كاملُالوحدةُفاسدة.ُ

 :ُإلىُتأثيرُُالنظرية الحضاريّة ُالنظرية تشيرُهذه

ُالسياساتُالع ُمثل: ُالموظف، ُفي ُالمحيطة وامل

االقتصاديّة،ُواالجتماعية،ُوالتيُتدفعهُللجوءُإلىُ
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الفسادُكوسيلةُتساعدهُعلىُعالجُنقصُيعانيُمنه،ُ

ُوفيُالغالبُيكونُنقصاًُماديّاً.

 ثانيا : انواع الفساد اإلداري :

هناكُعدةُانواعُمنُالفسادُتؤثرُفيُبيئةُالعملُالتيُ

http://mawdoo3.comُها:ُتحدثُفيها،ُومن

ُاإلداريُُالفساد المالي : .1 ُالفساد ُأنواع ُأكثر يعد

إذُيحصلُفيهُالموظفُعلىُمبلغُماليُمقابلُ انتشاراًُ،

عدمُ ومنُاألمثلةُعليهُ: لشخصُماُ، التيُقدّمهُا الخدمُة

،ُالتقيدُباألحكامُوالقوانينُوالقواعدُوالتعليماتُالمالية

التقصيرُفيُالعمل،ُوالذيُيسببُتضييعُمبلغُماليُ

ُالمكلفينُ ُ ُمثلُالضرائبُمنُأجلُتحقيقُرضا عام

 عندُتخفيضُمبالغُالضريبةُالمتحققةُعليهمُ.ُ

هوُمجموعةُاألخطاءُالتيُتصدرُُالفساد التنظيمي: .2

ُأثناءُأدائهُلعمله،ُومنُاألمثلةُعليه:ُ عنُالموظف،

ُغيا ُالعمل. ُتطبيق ُفي ُاألمانة ُبينُعدم ُالتعاون ب

ُُالموظفين.ُعدمُااللتزامُبمواعيدُالدوامُالرسمي.ُ

  -ثالثا : مظاهر الفساد :

ُيجنيهاُ ُالتي ُوالمعنوية ُالمادية ُالمكاسب ُإن والشك

المفسدُهيُالتيُتدفعهُالرتكابُمثلُهذهُاألفعالُوالتيُقدُ

 (2007ُ)ُالفطافطةُ،ُُتأخذُاحدُالمظاهرُالتاليةُ:

ُعلُالرشوة : .1 ُمنافعُأيُالحصول ُأية ُأو ىُأموال

ُعملُأوُاالمتناعُعنُتنفيذهُ أخرىُمنُاجلُتنفيذ

 مخالفةُل صولُ.

أيُتنفيذُأعمالُلصالاُفردُأوُجهةُُ: المحسوبية .2

الشخصُمثلُحزبُأوُعائلةُأوُمنطقةُ...ُ ينتميُلهُا

 الخُ,دونُأنُيكونواُمستحقينُلهاُ.

أيُتفضيلُجهةُعلىُأخرىُفيُالخدمةُُالمحاباة : .3

 لحصولُعلىُمصلحةُمعينةُ.بغيرُحقُل

ُجماعةُُالواسطة : .4 ُأو ُما، أيُالتدخلُلصلاُفرد

ُالالزمةُمثل ُدونُااللتزامُبأصولُالعملُوالكفاءة

ُتتعلقُ ُألسباب ُمعين ُمنصب ُفي ُشخص تعيين

بالقرابةُأوُاالنتماءُالحزبيُرغمُكونهُغيرُكفؤُأوُ

 غيرُمستحقُ.

أيُالحصولُعلىُأموالُالدولةُُنهب المال العام: .5

ُحقُتحتُمسمياتُوالت ُوجه ُمنُغير صرفُبها

 مختلفةُ.

أيُالحصولُعلىُأموالُمنُطرفُمعينُُ:االبتزاز .6

ُبوظيفةُ ُمرتبطة ُمصالا ُتنفيذ ُمقابل ُالمجتمع في

 الشخصُالمتصفُبالفساد.

ُالمهمةُُالتباطه في أنجاز المعامالت .7 وخاصة

ُوجوازُ ُوالجنسية ُالتقاعد ُكمعامالت والمستعجلة

ُص ُصحة ُتأييد ُووثائق ُأوُالسفر ُالشهادات دور

ُالكتبُالرسميةُُومعامالتُالتحاسبُالضريبيُُ.

وفيُالعراقُهناكُمؤسساتُرقابةُتعملُعلىُمكافحةُ

ُُ-الفسادُاإلداريُوالماليُوهيُ:

 ُ-هيئة النزاهة االتحادية : .1
2004ُلسنة55ُُأنشئتُهيئةُالنزاهةُبموجبُاألمرُ

ُكقبولُ ُفيها ُالمشكوك ُالتحقيقُفيُحاالتُالفساد مهمتها

ُوالرشاويُوالمحسوبيةُوالمنسوبيةُوالتمييزُعلىُ الهدايا

ُلتحقيقُ ُالسلطة ُواستغالل ُالطائفي ُأو ُالعرقي األساس

األ أوُسوءُاستخداُم منُخاللأهدافُشخصيُة  :موالُالعامُة

وضعُأسسُومعاييرُل خالقُالواردةُفيُالئحةُ .أ

السلوكُالتيُيستوجبُااللتزامُبتعليماتهاُمنُقبلُ

 .ُجميعُموظفيُالدولةُ

عقدُندواتُوإعدادُبرامجُتوعيةُللتثقيفُوتبنيُ .ب

ُوالشعورُ ُوالنزاهة ُالشفافية ُعلى ُمبنية ثقافة

ُبالمسؤوليةُ.ُ

  -ديوان الرقابة المالية االتحادي  : .2

وهيُالجهةُالمسؤولةُعنُالتدقيقُالماليُفيُالعراقُ

ُ ُالقانون ُبموجب 17ُُأنشئت ُآخر1927ُُلسنة ُ وجرى

ُ ُباألمر ُلقانونها ُلسن77ُتعديل ُتزويد2004ُُة مهمتها

الجمهورُوالحكومةُبالمعلوماتُالدقيقةُالخاصةُبالعملياتُ

الحكوميةُواألوضاعُالماليةُلغرضُتعزيزُاالقتصادُمنُ

اءُولغرضُمكافحةُخاللُمهمةُالتدقيقُالماليُوتقييمُاألد

ُ.الفسادُالمالي

 رابعا : اسباب الفساد :

ُتؤديُالنتشارُالفسادُُومنُاه مُهذهُهناكُاسبابُعديدة

 (2012ُ)ُصالاُ:ُُاالسبابُ:

انعدامُالعدالةُاالجتماعية:ُعندماُيحدثُتباينُحادُ .1

بينُثراءُوترفُألقلية،ُوبينُعوزُوشقاءُاكثريةُ

فيعمدُقسمُمنُالموظفينُالىُالفسادُللحصولُعلىُ

ُالضميرُ ُمحاسبة ُ ُعن ُبعيدا ُمعيشته متطلبات

 .ضعافُمبدأُالحاللُوالحرامُلديهموا

ُو .2 ُالمحاسبة ُالمحاسبةُغياب ُغياب ُأن الشفافية:

والشفافيةُهوُاحدُاالسبابُالرئيسيةُلظهورُوادامةُ

ُالفسادُ.

 خامسا : آثار الفساد االداري :

انُالفسادُاالداريُوالماليُيتركُجملةُمنُالتأثيراتُ

ُ(2012ُ)ُالعليانُ،ُُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوأهمها:

بُيترتبُعلىُممارسةُالفسادُاالداريُوالماليُمكس .1

منُقبلُالمسؤولُأوُالموظفُمماُينعكسُعلىُرفعُ

تكلفةُالحصولُعلىُالخدمةُومنُهناُفأنُالفسادُهوُ

 بمثابةُضريبةُتفرضُعلىُطالبيُالخدمة.

ُالحالُيؤديُالىُ .2 ُبطبيعة انُانتشارُتعاطيُالفساد

تقليلُايراداتُالخزينةُالعامةُويحرمهاُمنُمواردُ

ُالع ُالخدمات ُعلى ُل نفاق ُالدولة امةُتحتاجها

 وتطويرها.

يؤثرُالفسادُعلىُالعدالةُالتوزيعيةُللدخلُوالثرواتُ .3

ُفيُالمجتمعُ)والذينُيحتكرونُ لصالاُاالكثرُقوة

ُالفوارقُ ُوبالتاليُتزداد ُأوُالمقربينُمنها السلطة(

ُمنُ ُذلك ُفي ُبما ُوالثروات ُالدخل ُفي الطبقية

تأثيراتُسلبيةُعلىُالنسيجُاالجتماعيُواالستقرارُ

 السياسي.

سادُفيُمجالُتنفيذُالمشروعاتُوالمقاوالتُانُالف .4

ُللتالعبُ ُالمشروعات ُهذه ُلمنفذي ُالمجال يفسا

بالمواصفاتُبماُينعكسُسلباًُعلىُجودةُالمشاريعُ

 ُمنُالناحيةُالفنيةُفضالًُعنُارتفاعُتكاليفها.

ُالمختلفةُوتكيفهاُ .5 تأثيرُالفسادُعلىُوسائلُاألعالم

هزةُوضمنُالمتطلباتُالخاصةُللمفسدينُوجعلُأج

ُومحاربةُ ُالتوعية ُفي ُدورها ُعن ُبعيدة األعالم

ُالفسادُ.

 

http://mawdoo3.com/
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 سادسا : مكافحة الفساد االداري : 

ُوتجنبُاثارهُُ ُاالداريُالماليُ ُالفساد يمكنُمكافحة

:ُ ُاالساسيين ُاالتجاهين ُهذين ُ ُخالل ُشيخةُُمن ُابو (

،1994)ُ

 ُاإلداريةُُاالتجاه األول ُباإلصالحات :العمل

ملُهذاُالتوجهُاستخدامُوالترتيباتُالوقائية،ُويش

ُمنعُ ُبهدف ُالوقائية ُواألساليب ُالطرق كافة

 حدوثُحاالتُاالنحراف.

 ُمقاضاةُالمخالفينُوالضربُبيدُُاالتجاه الثاني:

ُالجهازُ ُداخل ُالرؤوسُالفاسدة ُعلى ُحديد من

ُكافةُ ُاستخدام ُالتوجه ُهذا ُويشمل اإلداري،

ُمعالجةُ ُبهدف ُالعالجية ُواألساليب الطرق

ُ.ُُُُُحاالتُاالنحراف

مماُسبقُيتضاُانُللفسادُوسائلُعديدةُمنهاُالرشوةُُ

ُالدولةُ ُعلى ُكبير ُبشكل ُتؤثر ُكبيرة ُاثار ُوله واالبتزاز

ُالقطاعاتُ ُكل ُيشمل ُاالداري ُالفساد ُان ,ُ والمجتمع

الحكوميةُوالخاصةُوماُيهمناُفيُبحثناُُحولُالفسادُفيُ

ُُالدوائرُالحكوميةُالسيماُالهيئةُالعامةُللضرائبُبفروعها

المتعددةُوالمنتشرةُفيُمحافظاتُالقطرُ،ُفلهذاُالفسادُاثرُ

ُالمستحصلةُ كبيرُفيُعمليةُخفضُااليراداتُالضريبية

والتيُتمولُالموازنةُالعامةُللدولةُ,ُمعُانُانتشارُالفسادُ

االداريُوالماليُفيُدوائرُالدولةُبصورةُعامةُُولفتراتُ

ُطويلةُبسببُالظروفُالمحيطةُسوفُينعكسُسلباُعلى

ستبصرُ عاداتُوسلوكُافرادُالمجتمعُالنُاالجيالُالجديدُة

ُثقافةُ ُستتولد ُاي ُالمجتمع ُفي ُطبيعية ُحالة ُالفساد ان

مجتمعيةُوهيُثقافةُالفسادُوتبريراتهُعندُاالجيالُالقادمةُ

ُبحزمُ ُيعدُكارثةُمستقبليةُالبدُمنُالوقوفُتجاهها وهذا

وُ وُمجتمعيُا دينينُا حكومياُمنُقبلُكلُالجهاتُذاتُالعالقُة

ُوثقافياًُ.

ُالعامةُ ُالهيئة ُاالداريُوالماليُفي ُالفساد ُعملية ان

للضرائبُتتمُمنُخاللُمساعدةُالمكلفُفيُعمليةُتهربهُ

ُمص ُاخفاء ُاو ُبماُُالضريبي ُالتصريا ُوعدم ُدخله ادر

ُبصورةُ ُضريبيا ُلمحاسبته ُالمصادر ُتلك ُمن يملكه

ُمبالغُ ُعلى ُالضريبي ُالموظف ُحصول ُمقابل صحيحة

ُاوُ ُاخرىُيكونُمالية ُومنُجهة .ُ ُسرية ُبصورة عينية

ُالضغطُ ُاساليب ُاستخدام ُخالل ُمن ُاالداري الفساد

واالبتزازُوالمساومةُمنُقبلُالموظفُالضريبيُلغرضُ

ُانُ ُمثال ُاخرى ُطرق ُوهناك ,ُ ُيريد ُما ُعلى الحصول

ُفيُ ُالمكلف ُساعد ُانه ُويبين ُيوهم ُالضريبي المخمن

ُالمتحققُلغرضُالحصول ُالضريبية علىُُتخفيضُمبلغ

مقابلُلذلكُوهوُفيُالحقيقةُلمُيقمُبذلكُ,ُاضافةُالىُانُ

بعضُالموظفينُيلجؤونُالىُطريقةُتأخيرُانجازُالمعاملةُ

ُلغرضُ ُالتأخير ُلذلك ُواهية ُحجج ُابداء ُمع الضريبية

ُحصولهمُعلىُماُيريدونُ.

 

المحور الثالث : التدقيق الداخلي ومظاهر الفساد 

 ة للضرائب  :االداري والمالي في الهيئة العام
انُالهيئةُالعامةُللضرائبُهيُالجهةُالمسؤولةُعنُُ

االدارةُالضريبيةُفيُالعراقُبأقسامهاُُوفروعهاُالمختلفةُ

التيُتتوزعُعلىُاغلبُمحافظاتُالعراقُ,ُويعهدُالىُقسمُ

الرقابةُوالتدقيقُفيُمركزُالهيئةُالمذكورةُعمليةُالرقابةُ

ختلفةُ،ُاضافةُالىُوالتدقيقُالداخليُعلىُفروعُالهيئةُالم

فيُمركزُ الموجودُة االقساُم ُُبقيُة التدقيقُعلىُاعمال عمليُة

ُالهيئةُ.

ُللضرائبُ ُالعامة ُالهيئة ُفروع ُفي ُالمدقق ُدور ان

يعتمدُعلىُاالدارةُبشكلُكبيرُفهناكُاداراتُفروعُتوليُ

االهميةُالكبيرةُلعملُالمدققُباعتبارهُصمامُاالمانُُفيُ

ُوتس ُالتحاسبُالضريبيُ ُومناقشاتهُعملية معُمالحظاته

ُالُ ُادارات ُالعكسُهناك ُوعلى ,ُ ُجدية ُبصورة واراءه

ُبشكلُ ُوتعتمد ُالالزمة ُاالهمية ُالداخلي ُالمدقق تعطي

ُوالُتصغيُلمالحظاتُ رئيسيُعلىُالمخمنُالضريبيُ

ُالمدققُ ُارتباط ُان ُمالحظة ُمع ُالداخليُ، ُالمدقق واراء

سمُ)ُقسمُالداخليُادارياُبمديرُالفرعُالضريبيُاوُمديرُالق

الشركاتُ(ُوهذاُاالرتباطُالتنظيميُقدُيكونُفيهُجوانبُ

ُانُالمدققُالداخليُسيخضعُألوامرُالمديرُ ُومنها سلبية

المسؤولُعنهُفيُعمليةُالتحاسبُالضريبيُوتجاوزُامورُ

ُمهمهُفيهاُ.

ولتوضياُمدىُاهميةُودورُالرقابةُوالتدقيقُالداخليُ

لتدقيقُالضريبيُفيُالهيئةُالعامةُللضرائبُسنبينُآليةُا

ُالداخليُالمعتمدةُُفيُالهيئةُُوالتيُتتكونُمنُنوعينُ:

ُوقسمُ .1 ُالضريبية ُالفروع ُفي ُالداخلي ُالمدقق قيام

الشركاتُفيُمركزُالهيئةُبواجباتُالتدقيقُالمناطةُ

 بهُوهيُ:

 ُُاذُيقومُبعمليةُالتدقيقُ)ُالمستمرُ(ُلكافةُالمعامالت

ُيومي ُالمختصين ُالمخمنين ُقبل ُمن اُالمنجزة

قيامهُ فعنُد ,ُ لغرضُانجازُعمليةُتدقيقهُا والمحالةُلُه

ُومحاسبياُ ُالضريبيةُللمكلفُفنيا بتدقيقُاالضبارة

والُيوجدُماُيشوبُعمليةُالتحاسبُالضريبيُمنُ

اخطاءُيقومُبالمصادقةُعلىُُتلكُالعمليةُوااليعازُ

 باستالمُمبلغُالضريبةُ.ُالىُشعبةُالجباية

 ُالفروعُقيام ُفي ُالداخلي ُوقسمُُالمدقق الضريبية

ُسجلُ )ُ ُالمستمر ُالتدقيق) ُبعملية الشركات

ُمعُ ُومطابقتها ُ ُاليومية ُالضريبية االيرادات

ُ ُالضريبية ُالمبالغ ُتلك ُاستالم وقسائمُُوصوالت

ُوبعد ُالمصرفُ ُفي ُالمطابقةُُتسديدها ُمن التأكد

يقومُبالتوقيعُوالمصادقةُعليهاُلغرضُايداعهاُفيُ

 المصرفُالمختصُ.

ُالرقا .2 ُقسم ُالعامةُقيام ُالهيئة ُمركز ُفي ُوالتدقيق بة

للضرائبُبالتدقيقُدورياُعلىُالفروعُالضريبيةُمنُ

 ارسالُموظفيهُالىُتلكُالفروعُوتدقيق:خاللُ

 ُُاالضابير ُمن ُمقصودة ُاو ُعشوائية عينات

بيةُالضريبيةُالمختلفةُُللمكلفينُوالمعامالتُالضري

بمعامالتُنقلُملكيةُالعقارُللتأكدُمنُمدىُُالخاصة

ُالمطاب ُوالتعليمات ُللقانون ُوالضوابطُقتها صادرة

 عمليةُالتحاسبُالضريبي.ُالتيُيعملُبهاُفي

 ُتدقيقُالسجالتُالضريبيةُالتيُُتشملُعلىُاسماء

 المكلفينُوطريقةُتحاسبهمُونوعهاُالخُ.

 معُسج ومطابقتُه لُتدقيقُسجلُااليراداتُالضريبيُة

 .وصوالتُاستالمُتلكُااليرادات

ُآليةُعملُال مدققُالداخليُفيُالهيئةُالعامةُوُسنوضاُ

للضرائبُوواجباتهُواالجراءاتُالتفصيليةُالتيُيقومُبهاُ

ُفيُعمليةُالتدقيقُالضريبيُفهوُيقومُبماُيلي:
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يتركزُعملُالمدققُالداخليُفيُفروعُالهيئةُالعامةُ .1

ُباستمرارُ ُالضريبية ُالمعامالت ُبتدقيق للضرائب

المخمنُالضريبيُواحالهُا ُُمنُوالتيُالتيُانجزهُا اليه

ُفيقومُ ُ ُالحسابية ُالناحية ُومن ُالفنية الناحية

 باالجراءاتُالتاليةُ:

ُيقومُ .أ ُالضريبية ُللمعاملة ُتدقيقه ُعمل ُبداية في

بتدقيقُاسمُالمكلفُوتولدهُومهنتهُُواسمُزوجتهُُ

ُتقديمهُ ُوتاريخ ُوتولداتهم ُاطفاله ُوعدد ومهنتها

 تقريرُضريبةُالدخلُ.

مُمحاسبتهُبمراجعةُمصادرُدخلُالمكلفُالتيُت .ب

 عليهاُللسنواتُالسابقةُبسبب:

 ُُالحتمالُورودُمقتبساتُجديدةُعنُمقاوالت

ُبعدُ ُللضريبة ُالمكلف ُبموجبها يخضع

ُمخالفُ ُيجعله ُمل ُ ُاالخيرة ُللسنة محاسبته

 خفاءهُمصدرُالدخلُهذاُ.ضريبياُأل

 ُُالتي ُالضريبة ُيسدد ُالمكلفُلم ُان الحتمال

سبتهُتحققتُعليةُللسنةُالسابقةُبعدُانُتمُمحا

 عليهاُووافقُعلىُالتسديدُ.

 ُالحتمالُانُالمكلفُقامُبتقسيطُمبلغُالضريبة

المتحققُفيجبُمراجعةُعمليةُالتقسيطُوهلُ

ُالمتحققةُ ُاالقساط ُبدفع ُقام ُالمكلف ان

ُوفوائدهاُفيُالمواعيدُالمحددةُ.

ُالمخمنُ .ت ُعمل ُبمراجعة ُبعدها ُالمدقق يقوم

ُللسنةُ ُالمتحقق ُللضريبة ُاحتسابه ُفي الضريبي

الحاليةُفيتأكدُمنُمصادرُدخلُالمكلفُوعددهاُ

اذاُكانُهناكُاكثرُمنُمصدرُ،ُوبالرجوعُالىُ

ُمنُ ُوالصادرة ُالحالية ُللسنة ُالمعتمدة الضوابط

ُالمخمنُ ُان ُهل ُيالحظ ُللضرائب ُالعامة الهيئة

ُوفقُ ُالمتحقق ُالضريبة ُمبلغ ُاحتسب الضريبي

هذهُالضوابطُامُالفيُحالةُوجودُتقديرُلمصدرُ

 لفُفيُالضوابطُ.دخلُالمك

فيُحالةُعدمُوجودُتقديرُلمصدرُدخلُالمكلفُ .ث

فيُالضوابطُالمذكورةُيتحرىُعنُكيفيةُمحاسبةُ

ُمساُ ُهناكُاستمارة ُ ُباالتفاقُام المكلفُهلُتم

 ميدانيُخاصةُبمصدرُالدخلُُالخُ.

ُفيُ .ج ُالدخل ُمصادر ُكافة ُوجود ُمن ُالتأكد عند

تقريرُضريبةُالدخلُومبالغُتقديرهاُسواءُكانتُ

ُالمدققُُمن ُيقوم ُاخرى ُطرق ُمن ُاو الضوابط

ُللمكلفُ ُاالجمالي ُالدخل ُمن ُبالتحقق الضريبي

المتأتيُمنُكلُمصادرُدخلهُثمُطرحُالسماحاتُ

ُمنُ ُوالمتكونة ُالمكلف ُيستحقها ُالتي القانونية

سماحهُلذاتهُوسماحُزوجتهُبعدُالتأكدُمنُمهنتهاُ

ُكانتُموظفهُفالُتضافُعلىُ ُبيتُ(فاذا ُربة (

ُلكون ُاحتسابُدخلهاُُسماحه ُعند ينزلُسماحها

المتأتيُمنُراتبهاُالشهريُفيُدائرتهاُ،ُويضافُ

ُمنُ ُالتأكد ُبعد ُالقاصرين ُاطفاله ُسماح ايضا

اعمارهمُبموجبُهوياتُاالحوالُالمدنيةُوللطلبةُ

طالب25ُُممنُكانُعمرهمُاقلُمنُ سنةُوالزالوُا

بعدُجلبُتأييدُمنُكلياتهمُيؤيدُذلكُ,ُمعُاالشارةُ

63ُسماحُاضافيُلمنُتجاوزُعمرهُالُالىُاضافة

 سنةُ)ُسماحُالسنُالقانونيُ(ُ.

بعدُمعرفةُالدخلُاالجماليُومجموعُالسماحاتُ .ح

ُالمكلفُالضريبيُيتأكدُ ُالتيُيستحقها الضريبية

ُللضريبةُ ُالخاضع ُالدخل ُاحتساب ُمن المكلف

)الدخلُالصافيُ(ُوالذيُتحتسبُعليهُالضريبةُ

 المتحققةُ.

الخاضعُللضريبةُيتأكدُبعدُالوصولُالىُالدخلُ .خ

المدققُمنُاحتسابُمبلغُالضريبةُالمتحققُعلىُ

المكلفُبعدُاخضاعهُللنسبُالضريبيةُ)ُالسعرُ

ُكانُ ُفاذا ،ُ ُالسنة ُلتلك ُبه ُالمعمول )ُ الضريبي

ُلعمليةُُ ُمطابقُحسابيا االحتسابُلمبلغُالضريبة

التدقيقُفهناُتمتُعمليةُالتدقيقُوتصادقُعمليةُ

ُقب ُمن ُالضريبي ُاصلُالتحاسب ُعلى ُالمدقق ل

تقريرُضريبةُالدخلُالُحالةُاضبارةُالمكلفُالىُ

 يبةُالمتحققةُشعبةُالجبايةُفيُالفرعُلتسديدُالضر

معُمالحظةُانُوجودُايُخللُفيُهذهُاالجراءاتُ .د

التيُيقومُبهاُالمدققُعلىُالمعاملةُالضريبيةُيقومُ

ُضريبةُ ُتقرير ُعلى ُمالحظاته ُبتثبيت المدقق

ُ ُاضبارة ُويعيد ُالمخمنُالدخل ُالى المكلف

ُاالضبارةُ ُواعادة ُالخلل ُهذا ُلمعالجة الضريبي

ُالصحيحةُ ُالمعالجة ُمن ُللمدققُللتأكد الضريبية

ُفيُعمليةُاحتسابُالضريبةُُ.

ُبتدقيقُ .2 ُالداخلي ُالمدقق ُيقوم ُاخرى ُناحية ومن

التيُتستلمُمنُقبلُالفرعُُُااليراداتُالضريبيةُاليومية

ُاالجراءاتُالتاليةُ:وفقُُ

لمدققُبينُالمبالغُالمسجلةُفيُوصوالتُيقارنُا .أ

استالمُالمبالغُالضريبيةُمنُالمكلفينُُوبينُسجلُ

تسجيلُااليراداتُفيتأكدُمنُالمعلوماتُالمثبتةُفيُ

وصلُاالستالمُمنُُاالسمُالكاملُللمكلفُومبلغُ

الضريبةُالمتحققُونوعهاُهلُهيُضريبةُدخلُ

ُمعُالمعلوماتُ ُالخُُومطابقها اوُضريبةُعقارُ

 كلفُنفسهُالمثبتةُفيُسجلُااليراداتُ.للم

بعدُاكمالُالمدققُمطابقةُجميعُوصوالتُاستالمُ .ب

المبالغُالضريبيةُُمعُسجلُااليراداتُالضريبيُ

ُالمبالغُ ُجمع ُمن ُالتأكد ُبعملية ُيقوم ُكامل ليوم

الضريبيةُلكافةُالمكلفينُفيُنهايةُاليومُوهلُتمتُ

عمليةُجمعُتلكُالمبالغُبصورةُدقيقةُوصحيحةُ

 قبلُامينُالصندوقُ.ُمن

اذاُكانتُعمليةُجمعهُللمبالغُالضريبةُلذلكُاليومُ .ت

ُالمدققُ ُيقوم ُهنا ُالصندوق ُامين ُلجمع مطابقة

ُالتيُ ُااليداع ُقسائم ُعلى ُ ُوالمصادقة بالتوقيع

ُفيُ ُاليومية ُالضريبية ُااليرادات ُفيها ستودع

المصرفُُبعدُتوقيعهاُومصادقتهاُمنُقبلُامينُ

ُ ُالى ُتحال ُثم ،ُ ُلتوقيعهاُالصندوق ُالفرع مدير

ُااليداعُ ُانُقسائم ُمعُمالحظة والمصادقةُعليها

 تنظمُللصكوكُعلىُحدةُوللنقدُعلىُحدةُ.

فيُنهايةُالشهرُيقومُالمدققُالداخليُبتدقيقُكشفُ .ث

ُااليراداتُ ُميالغ ُعلى ُالمحتوي ُالشهري البنك

اليوميةُالتيُتمُتسديدهاُفيُالمصرفُمعُسجلُ

المثبتُفيهُايراداتُااليراداتُالضريبيةُاليوميةُُ

 الفرعُيومياُ.
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فيُحالةُوجودُعدمُمطابقةُفيُايُفقرةُمنُالفقراتُُ .ج

ُااليراداتُ ُسجل ُعلى ُالمدقق ُيصادق ُال اعاله

ُبهاُ ُويبلغ ُالحالة ُحول ُمالحظاته ُويثبت اليومية

 ادارةُالفرعُالتخاذُاالجراءاتُالمناسبةُ.

وفيُحالةُعدمُمطابقةُكشفُالبنكُوماُيحتويهُمنُ .ح

يراداتُيوميةُمعُسجلُااليراداتُالضريبيةُمبالغُُا

ُاوجهُ ُفيه ُمثبتا ُبالحالة ُالمدققُتقرير ُيقدم اليومية

فيُكشفُالبنكُالىُ االختالفُوالمبالغُالغيرُظاهرُة

 ادارةُاالفرعُالتخاذُاالجراءاتُالالزمةُ.

أماُاجراءاتُتدقيقُموظفيُقسمُالرقابةُوالتدقيقُالداخليُ

ُمةُللضرائبُفهيُ:المرسلينُمنُمركزُالهيئةُالعا

 ُُاضابير ُمن ُمقصودة ُاو ُعشوائية ُعينات اختيار

ُوابداءُ ُوحسابيا ُفنيا ُتدقيقها ُلغرض المكلفين

 مالحظاتهمُعليهاُُ.

 ُُوسجالت ُالمكلفين ُاسماء ُتسجيل ُسجالت تدقيق

المبالغُالضريبيةُالمسجلةُوسجلُالموقوفاتُالخُمنُ

 السجالتُالمتنوعةُفيُالفروعُالضريبية.

 دقيقُ)ُكبس(ُعلىُشعبةُالصندوقُفيُاجراءُعمليةُت

الفرعُالضريبيُوالتأكدُمنُالمبالغُالمستلمةُُفيُيومُ

 التدقيقُومطابقتهاُمعُااليراداتُالضريبيةُالمسجلةُ.

 ُتدقيقُلمعامالتُُنقلُملكيةُالعقارُفيُالفرعُعشوائيا

ُللضوابطُالموضوعةُفيُ والتأكدُمنُمدىُمطابقتها

سابُالضريبةُعلىُاحتسابُقيمةُالعقار,ُوعمليةُاحت

ُنظامُ ُمن ُبالتأكد ُيقوم ُان ُبعد ُالعقار ُبيع ارباح

المعلوماتُالضريبيُالخاصُبحجزُاالموالُونظامُُ

 المقتبساتُالضريبيةُ.

 ُتدقيقُمعامالتُالتحاسبُالضريبيُفيُقسمُالشركات

 فيُالهيئةُالعامةُللضرائبُ.

 ُُاالخرىُفيُمركزُالهيئةُمثل تدقيقُاعمالُاالقسام

 ي.ُُُالقسمُاالدار

وُبعدُمعرفةُُآليةُالمدققُالداخليُُومهامهُفيُالهيئةُ

ُلبعضُ ُالبحث ُهذا ُفي ُتحليلنا ُسيكون ُللضرائب العامة

الحاالتُالتطبيقيةُفيُالهيئةُالعامةُللضرائبُوالتيُيمكنُ

ُفيُ ُوالمالي ُاالداري ُالفساد ُحاالت ُممارسة ُخاللها من

ةُعمليةُالتحاسبُالضريبيُللمكلفينُمنُقبلُموظفيُالهيئ

المذكورةُُودورُالمدققُالداخليُفيُالحدُمنهاُوالوقوفُ

بوجهُمنُيحاولُممارستهاُوكيفيةُتعاملهُمعُهذهُالحاالتُ

ُمماُ ُالدولةُضريبيا ُالمكلفُاو ُفيُغبن ُالستغاللها منعا

ُالممولةُ ُعلىُالمكلفُوعلىُايراداتُالدولة ينعكسُسلبا

ةُمنُالضرائبُُ،ُُسيماُانُدورُالمدققُُالداخليُفيُعملي

ُالعامةُ ُالهيئة ُفي ُواالداري ُالمالي ُالفساد ُمن الحد

للضرائبُيكونُمنُخاللُحرصهُعلىُالحدُمنُعمليةُ

ُ,ُ ُبعضُالمكلفين ُاليه ُيلجا ُقد ُالذي ُ ُالضريبي التهرب

وتطبيقُالتعليماتُالضريبيةُبصورةُصحيحةُوكفؤةُبعيداُ

عنُاالنحيازُالىُالمغرياتُوالواسطةُالتيُقدُيتعرضُلهاُ

انُهذه الحاالتُتخصُالمدققينُالداخليينُفيُالفروعُُُُعلمُا

ُلكلُ ُوالمستمر ُالكلي ُالتدقيق ُعملية ُيمارسون لكونهم

ُالرقابةُ ُقسم ُمدققي ُاما ،ُ ُالضريبي ُالتحاسب معامالت

والتدقيقُالداخليُفهمُيمارسونُالتدقيقُالجزئيُ)ُالعيناتُ

ُ.ُ ُدوريا ُاعمالها ُلتدقيق ُالضريبية ُلفروع ُايفادهم ُعن )

هُالحاالتُالتطبيقيةُالتيُيكونُللمدققُالداخليُوسنوردُادنا

ُا ُالتالعب ُكشف ُفي ُمهما ُللفسادُدورا ُمنعا ُفيها لوارد

ُ:الماليُ

 :السماحات الضريبية للمكلف  .1

ُيقدمُ ُالضريبي ُالتحاسب ُعملية ُاجراء ُبداية عند

المكلفُالمستمسكاتُالثبوتيةُ)ُهوياتُاالحوالُالمدنيةُ(ُ

ُزو ُواسم ُوتولده ُ ُالحتسابُالتيُتبينُاسمه ُواوالده جته

ُالدخلُ ُمن ُلتنزيلها ُلهم ُالمستحقة ُالضريبية السماحات

ُبمبلغُ ُاحتساب ُعملية ُتتم ُوبعدها ُللضريبة الخاضع

ُوفقُ ُالسائد ُالضريبي ُالسعر ُوفق ُالمتحقق الضريبة

وتعديالتهُ،ُوقدُيقوم1982ُُلسنة113ُُالقانونُالضريبيُ

ُالوالدُ ُضريبية ُسماحات ُباحتساب ُالضريبي المخمن

مكلفُوهمُالُيستحقونُالسماحُالضريبيُلكونهمُطلبةُال

لكنُيعملونُولديهمُدخلُضريبيُمماُيؤديُالىُانخفاضُ

ُالمخمنُ ُاليه ُيسعى ُما ُوهو ُالمتحقق ُالضريبة مبلغ

200000ُوالمكلفُفمثالُاحتسابُسماحُضريبيُمقدارهُ

دينارُالحدُاوالدُالمكلفُكونهُطالبُاالُانهُلديهُمصدرُ

ُيؤديُبالتا ُبقدرُدخلُمما ليُالىُتخفيضُمبلغُالضريبة

سماحُولدهُالمنزلُمنُالدخلُوالذيُالُيجوزُتنزيلهُ.ُوهناُ

ُفيُ ُمهما يجبُانُيكونُللمدققُالداخليُالضريبيُدورا

ايقافُعمليةُالتحاسبُالضريبيُواحتسابُالضريبةُوفقُ

ُاحتسابُ ُخالل ُمن ُعمله ُتنظم ُالتي ُوالتعليمات القانون

 تحقهاُالمكلفُفعالُُ.السماحاتُالحقيقيةُوالتيُيس

 ضوابط احتساب الدخل الخاضع للضريبة: .2

ُدخلهُ ُمصادر ُعن ُالضريبي ُالمكلف ُمحاسبة عند

يسعىُالمخمنُُاحياناُالىُاحتسابُالضريبةُالمتحققةُوفقُ

ُالهيئةُ ُمن ُالصادرة ُبالضوابط ُالموجودة ُمن ُاقل نسب

العامةُللضرائبُفمثالُاذاُكانتُُضوابطُاحتسابُاستيرادُ

%منُاالرباحُيعمد18ُشغولُ)ُالمصاغ(ُهيُالذهبُالم

المخمنُباتفاقهُمعُالمكلفُباحتسابُالضوابطُوفقُنسبةُ

ُمما7ُ ،ُ ُالذهبُالخام ُاستيراد ُمنُالرباُوهيُنسبة ُ%

يجعلُمبلغُالضريبةُاقلُبكثيرُعندُاحتسابهُوفقُالنسبةُ

االولىُ.وايضاُيمكنُالتالعبُمنُخاللُمحاسبةُالمكلفُ

يةُبضوابطُالصيدلياتُ)ُالفئةُصاحبُصيدليةُفيُالحارث

(ُ ُالبالغة 18000000ُب( ُلسنة ُ ُدينار تقديرية2017ُُ(

ُالبالغةُ )ُ ُ ُأ ُ)الفئة ُوفق ُالمفروضُمحاسبته ُمن بينما

تقديريةُلكونُالصيدلية2017ُُ(دينارُُلسنة25000000ُ)

تقعُفيُمنطقةُمعروفةُبكثرةُاالطباءُوالصيدلياتُوكثرةُ

ُيأ ُوهنا .ُ ُ ُالمواطنين ُمن ُالمدققُمراجعيها ُدور تي

الضريبيُالداخليُُفيجبُتثبيتُرأيهُالصحياُحولُالخللُ

الموجودُواعالمُادارةُالفرعُبذلكُلعدمُتكرارُتلكُالحالةُ

ُاالحتسابُ ُالمكلفُالىُالمخمنُالعادة ُضبارة ُاعادة مع

ُالضريبيُوفقُالقانونُوالضوابطُالنافذة.ُ

 اخفاء مخالفات ضريبية على المكلف : .3

ُاحيا ُالتالعب ُباخفاءُيتم ُالمكلف ُمحاسبة ُعند نا

وهناكُ ايُتجاهلهُا مخالفاتهُالضريبيةُوعدمُمحاسبتهُعنهُا

تق2016ُُحاالتُكثيرةُمنهاُُفمثالُمكلفُمتحاسبُللسنةُ

تقُظهرُانُلديه2017ُُوعندُمراجعتهُللمحاسبةُفيُسنةُ

مصدرُدخلُآخرُمثال)ُمقاولةُ(ُلمُيصرحُبهُفهناُيقومُ

المكلفُبتاريخُسابقُايُُالمخمنُالضريبيُبأخذُتعهدُمن

ُ ُالدخلُلسنة ُمقاولة2016ُُعلىُتقريرُضريبة ُلديه بان

غيرُمنجزةُوسيصرحُبهاُالحقاُويضيفُكلمةُاحتياطيُ
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المكلفُالتيُتوجبُ تالعبُفيُاخفاءُمخالُة وبذلكُيكونُقُد

ُيسألُ ُان ُهنا ُالمدقق ُوعلى .ُ ُومثليها ُالضريبة دفعه

ُو ُوالمخمن ُالمكلف ُمن ُالحالة ُهذه ُعن ايقافُويتحرى

ُيعلمُ ُالمخالفة ُوجود ُمن ُالتأكد ُوعند ُالضريبية المعاملة

ُتعادُ ُو ُالمختص ُالمخمن ُلمحاسبة ُبذلك ُالفرع ادارة

 المعاملةُُالحتسابُتلكُالمخالفةُايُالضريبةُومثليهاُُ.ُ

 كشف تقدير قيمة العقار لغرض بيعه : .4

ُالعقارُ ُقيمة ُتقدير ُفي ُالتالعب ُيتم ُالحالة ُهذه في

لُاللجنةُُالمشتركةُالمشكلةُمنُالهيئةُالمرادُبيعهُمنُقب

ُالتسجيلُالعقاريُالمسؤولةُمنُ ُللضرائبُودائرة العامة

خاللُالتالعبُفيُوصفُالعقارُفجعلهُمسقفُبالشيلمانُ

بدلُمنُحديدُالتسلياُاوُتخفيضُمساحةُبناءُالعقارُوالذيُ

سيؤديُبالنتيجةُالىُتخفيضُقيمةُالعقارُالكليةُاالمرُالذيُ

غُالضريبةُالواجبةُالتسديدُعنُبيعُذلكُينعكسُعلىُمبل

متر150ُُالعقارُفمثالُعندُتخفيضُمساحةُبناءُالعقارُمنُ

ُسيؤديُالى100ُُالىُ ُدينار ُمليون ُالمقدر ُالمتر وسعر

مليونُدينارُمما50ُُتخفيضُالقيمةُالعموميةُللعقارُبمقدارُ

سيقللُمبلغُالضريبةُالمحتسبةُعلىُبيعُالعقارُبقدرُذلكُُ

ُالبد ُوهنا ُتلكُُ، ُعن ُيتحرى ُان ُالضريبي للمدقق

ُحولُ ُالمكلف ُالى ُاالسئلة ُتوجيه ُخالل ُمن المعلومات

ُالمعلوماتُالتيُ ُالخُمن ُغرفه ُوعدد العقارُومواصفاته

تساعدهُفيُالوصولُالىُالقيمةُالحقيقيةُللعقارُوعندُالشكُ

فيُتلكُالقيمةُعليهُانُيبلغُمديرُالفرعُبذلكُألجراءُكشفُ

قبلُمديرُالفرعُاوُمنُيخولهُبذلكُتفصيليُعنُالعقارُمنُ

للتأكدُمنُوصفُاللجنةُالمشتركةُللعقارُوفيُحالةُعدمُ

المطابقةُيقدرُالعقارُمنُجديدُبالقيمةُالحقيقيةُلهُوسيدفعُ

ُالغشُ ُعن ُبعيدا ُالعقار ُعلى ُالفعلية ُالضريبة المكلف

 واالحتيالُفيُعمليةُتقديرهُ.

حسابات المكلف بزيادة مصروفاته او تخفيض  .5

 اداته.اير

المكلفُالضريبي)ُ ُُالختاميةُالتيُيقدمهُا انُالحسابات

الشركات(ُلغرضُاجراءُعمليةُالتحاسبُالضريبيُتعدُ

ُاجراءُ ُبعد ُالضريبي ُدخله ُالى ُالوصول ُفي االساس

التعديالتُالمطلوبةُعلىُالدخلُالمحاسبيُالواردُفيُتلكُ

الحساباتُ,ُُوهناُاحياناُيقومُمحاسبُالشركةُبالتالعبُ

ُالح ُزيادةُفي ُخالل ُمن ُللشركة ُالختامية سابات

ُبالنتيجةُ ُيؤثر ُلكي ُتخفيضُااليرادات ُاو المصروفات

ُمبلغُ ُزيادة ُفعند ُالمحاسبي ُالربا ُمقدار ُ ُعلى النهائية

المصروفاتُلسنةُمعينةُاوُادخالُمصروفاتُسنةُاخرىُ

ضمنُتلكُالسنةُسيؤديُالىُتخفيضُالدخلُالمحاسبيُ,ُ

ُفقرة ُتخفيضُايرادات ُعند ُالميزانيةُُوايضا ُفي معينة

العموميةُللشركةُُمنُخاللُاخفائهاُاوُنقلهاُالىُسنةُماليةُ

اخرىُسيؤديُالىُتخفيضُالرباُالمحاسبيُوبالتاليُالىُ

ُايرادُ ُاظهار ُفمثالُعند ُالمتحقق ُالضريبة تخفيضُمبلغ

ُ ُسنة ُفي ُتحقق 2019ُشركة ُُ ُحاول2018ُُفي فبذلك

ُ ُيؤد2019ُالمحاسبُتخفيضُايراداتُالسنة يُالىُمما

ُاضافةُ ُاو ُالشركة، ُعلى ُالمتحققة ُالضريبية تخفيض

مصروفُسنةُاخرىُعلىُسنةُالتحاسبُالضريبيُمثلُ

علىُمصاريفُسنة2018ُُاضافةُرواتبُالعاملينُللسنةُ

ُ ُالضريبي ُوبالتالي2019ُُالتحاسب ُالمصاريف لزيادة

تخفيضُالدخلُالخاضعُللضريبةُُ،ُوهناُيقعُعلىُالمدققُ

ُفي ُكبير ُدور ُالعموميةُُالداخلي ُفقراتُالميزانية تحليل

ُبالمستنداتُالضروريةُ ُالشركة ُالشكُومطالبة موضوع

وفيُحالةُالتأكدُمنُانُالرباُالمحاسبيُ التيُتؤيدُحساباتهُا

الُيمثلُالرباُالحقيقيُللشركةُالبدُللمدققُانُيتوصلُالىُ

الرباُالضريبيُبعدُطرحُالمصروفاتُالغيرُحقيقيةُُاوُ

االيراداتُالغ يرُمثبتةُعلىُالرباُالواردُفيُحساباتُزيادُة

ُالشركةُ.

التقديرات االحتياطية المبالغ بها في التحاسب  .6

 الضريبي:

ُمحاسبةُ ُعند ُفيها ُالمبالغ ُاالحتياطية ُالتقديرات تعد

المكلفينُاحدُاالمورُالمهمةُُالتيُتؤثرُبشكلُكبيرُعلىُ

عمليةُالتحاسبُالضريبيُوبالتاليُعلىُالمبالغُالضريبيةُ

فقدُيبالغُالمخمنُالضريبيُفيُتقديرُالمكلفُالمتح ققةُمنهُا

ُاحتياطياُ ُيقدر ُفمثال ُتستوجبُذلك ُألسبابُال احتياطي

لورودُاسمهُفيُفروعُاخرىُعنُمصادرُدخلُاخرىُاوُ

لعدمُتقديمهُهوياتُاالحوالُالمدنيةُالحتسابُسماحُاوالدهُُ

وايضاُُتكرارُالتقديرُاحتياطياُألكثرُمنُسنةُلعدمُتقديمهُ

حساباتُالختاميةُاوُالسحوباتُالخاصةُبمصدرُدخلهُ،ُال

ُاالداريُ ُالفساد ُاسباب ُاحد ُالمذكورة ُاالمور ُهذه وتعد

ويجبُعلىُالمدققُانُيكونُلهُدورُفيُانُيعترضُعليهاُ

ُووفقُ ُبشروطه ُاال ُاالحتياطي ُالتقدير ُعلى ُيوافق وال

 التعليماتُالنافذةُبذلكُ.

 ُ:دمج دخل المكلف في غير شروطه .7

ُعنُُاحيانا ُبعيدا ُزوجته ُالمكلفُمع ُدخل ُدمج يتم

الدمجُتلكُُوذلكُالضافةُ عمايُة فيهُا الشروطُالتيُيجبُتتُم

ُاوُ ُضريبيا ُمحاسبته ُعند ُ ُزوجته ُالى ُالزوج سماحات

العكسُللتقليلُمنُالدخلُالخاضعُللضريبةُوبالتاليُمقدارُ

ُفمثالُيتغاضىُالمخمنُالضريبيُاوُ ُ ُالمتحققة الضريبة

كلفُموظفةُُوالُيجوزُاضافةُسماحهاُيهملُانُزوجةُالم

ُالبالغُ ُسماحها ُباضافة ُمتعمدا ُبذلك ُويقوم ُزوجها مع

دينارُالىُسماحُزوجهاُعندُمحاسبتهُضريبيا2000000ُُ

ُالسماحاتُ ُمبلغ ُزيادة ُبسبب ُالضريبية ُمبلغ لتخفيض

المنزلةُمنُالدخلُتبعاُلذلكُ،ُُوعلىُالمدققُالداخليُانُ

ُهكذا ُانجاز ُعند ُمنيعا ُسدا ُالُُيقف ُضريبية معامالت

ُابالغُ ُخالل ُمن ُالدخل ُبدمج ُالنافذة ُللتعليمات تخضع

االدارةُالضريبيةُبتلكُالمخالفاتُالقانونيةُالتيُيمارسهاُ

 المخمنُُ.

 عدم التأكد من المكلف بان لديه اكثر من مصدر دخل: .8

يجبُالتأكدُمنُالمكلفُالضريبيُبانُمصادرُدخلهُ

مطابقةُلماُموجودُُالمصرحُبهاُفيُتقريرُضريبةُالدخلُ

ُأليُمصدرُدخلُستشكلُ ُانُاخفاءه ُفعالُواعالمه لديه

عليهُمخالفةُضريبيةُتؤديُالىُدفعهُالضريبةُومثليهاُُ،ُ

ُالمدققُالداخليُفيُتدقيقُمصادرُدخلُ ُيأتيُدور وهنا

ُالدخلُ ُمصادر ُمع ُمقارنتها ُمع ُبها ُالمصرح المكلف

لمُالمؤشرةُفيُنظامُمكلفيُالدخلُوهلُهناكُمصدرُدخلُ

يصرحُبهُالمكلفُ،ُواحياناُيقومُالمخمنُالضريبيُبأخذُ

ُفيُ ُالوارد ُالدخل ُمصدر ُعائدية ُالمكلفُبعدم ُمن تعهد

نظامُمكلفيُالدخلُاليهُوبالتاليُعدمُمحاسبتهُعلىُذلكُ

ُبكلُ ُيتحرى ُان ُالحالة ُهذه ُفي ُللمدقق ُوالبد المصدر

الطرقُعنُمصدرُالدخلُالمذكورُمنُالمعلوماتُالداخليةُ

يةُالواردةُللفرعُُمنُدوائرُالدولةُاالخرىُوانُوالخارج
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ُعائديةُ ُمن ُللتأكد ُالدوائر ُتلك ُمفاتحة ُاالمر استوجب

ُمصدرُالدخلُ.

نظام الحجوزات ومدى خضوع المكلف لحجز  .9

 االموال:
العملُالضريبيُهيُنظامُ المشاكلُالتيُتواجُه منُاهُم

رافقهُمنُمعوقاتُتؤثرُبشكلُكبيرُعلىُ حجزُاالموالُومُا

ُاالسماءُُعملية ُتشابه ُفمشكلة ُالضريبية ُالمعاملة انجاز

الشائعةُفيُنظامُحجزُاالموالُوالتيُالُتوجدُمعلوماتُُ

كافيةُعنهاُوخاصةُاالسماءُالثنائيةُوالثالثيةُ)ُمثلُعليُ

حسينُاوُمحمدُجاسمُمحمدُ(ُتعدُمنُاالسبابُالمهمةُفيُ

ُالفسادُاالداريُفيُالهيئةُالعامةُللضرائبُنظراُلماُيعانيه

ُاكثرُمنُدائرةُ المكلفُمنُتعبُماليُونفسيُلمراجعته

ُالشخصُ ُليس ُانه ُألثبات ُمختصة ُمحكمة ُاو حكومية

ُيدفعُ المذكورُفيُنظامُحجزُاالموالُاالمرُالذيُيجعله

ُمعاملتهُ ُانجاز ُلغرض ُكبيرة ُتكون ُقد ُمعينة مبالغ

الضريبيةُودونُعرقلتهاُفيُهذاُالنظامُالسلبيُعلىُالعملُ

لىُالمدققُالداخليُانُيالحظُجيداُاسمُالضريبيُ،ُوهناُع

حجزُاالموالُمنُعدمهُ فيُنظاُم منُشمولُه المكلفُوالتأكُد

ُمنُ ُ ُالمرسلة ُبالمعلومات ُالمثبت ُالحجوزات ُنظام في

الحاسبةُااللكترونيةُوبالطرقُالقانونيةُوالتعليماتُالنافذةُ

بذلكُوالتحريُعنُذلكُُوانُتطابُاالمرُمخاطبةُدوائرُ

ُاخرىُُ.

ساب الفوائد التأخيرية على المكلف الذي عدم احت .10

وافق على التقدير الضريبي ومبلغ الضريبة ولم 

 يسدده :

منُاالمورُالتيُيجبُعلىُالمدققُاالنتباهُلهُجيداُهوُ

ُالضريبيُ ُالتحاسب ُبعملية ُقام ُالذي ُالمكلف ُمن التأكد

ووافقُعلىُالتقديرُومبلغُالضريبةُانُسددُمبلغُالضريبةُ

القان فوائدُخاللُالمدُة واالُسوفُتحتسبُعليُه المحددُة ونيُة

تأخيريةُمنُتاريخُتوقيعهُعلىُعمليةُاالحتسابُالضريبيُُ

اشهر6ُُ،ُفمثالُعندُتأخرُالمكلفُعنُدفعُالضريبةُلمدةُ

بعدُاحتسابهاُوموافقةُالمكلفُعليهاُفالبدُلموظفُالجبايةُ

احتسابُالفائدةُالتاخيريةُعنُتلكُالمدةُوحسبُالتعليماتُ

ُالتأخيرُونسبةُُالصادرة ُللضرائبُبمدد ُاالمة منُالهيئة

الفائدةُالمقررةُلذلكُ.وهناُالبدُللمدققُمنُاعادةُاضبارةُ

المكلفُالضريبيُالىُشعبةُالجبايةُفيُالفرعُالضريبيُ

ُلمبلغُ ُواضافتها ُصحيحة ُبصورة ُالفوائد ُتلك الحتساب

 الضريبةُالمتحققُقبلُمنحهُايُبراءةُذمةُ.ُ

في المصرف مع سجل  مطابقة قسائم االيداع .11

 االيرادات يوميا ومع كشف دخل البنك الشهري  :

ُايداعُُ ُهو ُالضريبي ُالعمل ُفي ُالمهمة ُاالمور من

االيراداتُاليوميةُللفرعُالضريبيُفيُالبنكُفأيُخللُفيُ

قسيمةُايداعُسيؤديُالىُخللُفيُااليراداتُالكليةُوعدمُ

يُمطابقةُبينُايراداتُالفرعُوكشفُالبنكُالذيُيصدرُف

ُالشهرُ ُااليداعاتُخالل ُكافة ُيظهر ُوالذي ُالشهر نهاية

ُتدقيقُ ُعملية ُعن ُالمسؤول ُالمدقق ُعلى ُينبغي وهنا

ُالجبايةُ ُشعبة ُبين ُيوميا ُيطابق ُان ُالبنك ُمع الصندوق

ُايداعهُ ُوقسائم ُالصندوق ُوسجالت ُالتخمينية والوحدات

ُايُ ُلحدوث ُمنعا ُالشهر ُنهاية ُفي ُالبنك ُكشق وتدقيق

ُقدُتحدثُ.ُمحاولةُفسادُاداري

مماُسبقُيتضاُانُهناكُعدةُامورُمهمةُيجبُعلىُ

المدققُالداخليُاخذُدورهُالكبيرُفيهاُلضمانُعدمُتهربُ

المكلفُضريبياُاالمرُالذيُيؤديُالىُانخفاضُااليراداتُ

ُتمويلُ ُمصادر ُمن ُمهما ُمصدرا ُتعتبر ُالتي الضريبية

ُااللتزامُ ُالداخلي ُالمدقق ُوعلى ،ُ ُللدولة ُالعامة الموازنة

ُالقانونُالضريبيُالمعمولُبهُ ُبتنفيذ بالتعليماتُالصادرة

ُاالخرينُ ُوالموظفين ُالمخمنين ُالى ُالمجال ُافساح وعدم

ُالماليُ ُالفساد ُعمليات ُخالل ُمن ُالتعليمات ُتلك تجاوز

واالداريُالتيُقدُيمارسوهاُعندُمحاسبتهمُللمكلفينُبدفعُ

ُبدورهاُ ُوالتي ُشخصية ُمنافع ُعلى ُللحصول ُ الضريبة

ُع ُالضريبيُستؤثر ُالسيما ُالعام ُالموظف ُسمعة لى

وبالتاليُعلىُسمعةُالهيئةُالعامةُللضرائبُوالدولةُبصورُ

عامةُ.ُومنُجهةُاخرىُالبدُلالدارةُالضريبيةُفيُمركزُ

ُهذاُ ُوهل ُالداخلية ُالرقابة ُنظام ُمتابعة ُوفروعها الهيئة

النظامُكفوءُوفعالُفيُعمليةُالرقابةُعلىُعمليةُالتحاسبُ

بدُمنُايجادُالحلولُوتطويرهُعندُتعرضُالضريبيُ،ُوال

هذاُالنظامُالىُخللُيسببُقصورُفيُعملهُ،ُاضافةُالىُ

اعطاءُالدورُالمطلوبُللمدققُالداخليُفيُعمليةُالتحاسبُ

الضريبيُوابداءُاالهميةُالمطلوبةُعلىُمالحظاتهُواالخذُ

ُويرىُ ،ُ ُومنطقية ُواضحة ُحجة ُذات ُتكون ُعندما بها

يكونُارتباطُالمدققُالداخليُُالباحثُانُمنُاالفضلُان

فيُالفروعُُمهنياُبقسمُالرقابةُوالتدقيقُالداخليُفيُمركزُ

الهيئةُليبتعدُعلىُالتأثيراتُالتيُقدُتمارسُعليهُمنُقبلُ

ُقدُ ُاالرتباطُوالتيُ ُمنُسلبياتُهذا ُالفرعُبالرغم ادارة

تجعلُالمدققُالداخليُينظرُباستعالءُعلىُالفرعُوموظفيهُ

ُهُعليهمُ.ويبدأُبفرضُاراء

ُ

 االستنتاجات والتوصيات :
 اوال: االستنتاجات : 

ُميدانُ .1 ُفي ُتمارس ُالتي ُبعضُالحاالت ُهناك ان

ُاالداريُ ُالفساد ُلغرض ُتستغل ُالضريبي العمل

 والماليُمنُخاللُالتالعبُفيُُ:

 .السماحاتُالضريبيةُللمكلفُ .أ

 ضوابطُاحتسابُالدخلُالخاضعُللضريبة. .ب

 مكلفُ.اخفاءُُمخالفاتُضريبيةُعلىُال .ت

 كشفُتقديرُقيمةُالعقارُلغرضُبيعهُ. .ث

حساباتُالمكلفُبزيادةُمصروفاتهُاوُتخفيضُ .ج

 ايراداته.

ُفيُالتحاسبُ .ح ُالمبالغُبها التقديراتُاالحتياطية

 الضريبي.

 دمجُدخلُالمكلفُفيُغيرُشروطه. .خ

عدمُالتأكدُمنُالمكلفُبانُلديهُاكثرُمنُمصدرُ .د

 دخل.

ُنظامُالحجوزاتُومدىُخضوعُالمكلفُلحجزُ .ذ

 االموال.

ُالمكلفُ .ر ُعلى ُالتأخيرية ُالفوائد ُاحتساب عدم

ُومبلغُ ُالضريبي ُالتقدير ُعلى ُوافق الذي

 الضريبةُولمُيسددهُ.

ُااليداعُفيُالمصرفُمعُسجلُ .ز ُقسائم مطابقة

 ومياُومعُكشفُدخلُالبنكُالشهريااليراداتُي
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الحضاريُ .2 ُُيعكسُالوجُه انُالمدققُالداخليُالضريبي

الضريبيةُمنُخاللُ وتحقيقُممارسةُواجباتهُالالدارُة

وجهُوتحقيقُرقابةُفاعلةُعلىُعمليةُ ُُعلىُاتُم اهدافها

الضريبةُُحاسبُالضريبيُتضمنُالحصولُعلىالت

 الحقيقيةُمعُعدمُغبنُالمكلفُوتعسفهُ.

انُعملُالمدققُالداخليُالضريبيُيكونُبعدُاحتسابُ .3

ُالمتحققةُمنُقبلُالمخمنُالضريبيُفيجبُ الضريبة

رهُفيُايقافُالمعاملةُُالضريبيةُانُيأخذُالمدققُدو

ُا ُمخالفتها ُعند ُوالتعليمات ُالضريبية النافذةُلقوانين

ُالضريبيةُ ُالسلطة وانُكانُالمخمنُالضريبيُيمثل

 فهوُالُيحقُلهُمخالفةُتلكُالقوانينُ.

انُالمدققُالداخليُفيُالهيئةُالعامةُللضرائبُيرتبطُ .4

ُقسمُُُُُُُُ ُفي ُالحال ُوكذلك ُالضريبي ُالفرع ُُبمدير

ُوقسم ُفيكونُالشركات ُالداخلي ُوالتدقيق ُالرقابة

 ارتباطهاُبمدراءُاالقسامُالمذكورةُ.ُ

ُفيُعمليةُ .5 ُمهما ُالداخليُالضريبيُدورا ُللمدقق ان

ُالعامةُُ ُالهيئة ُفي ُواالداري ُالمالي ُالفساد ُمن الحد

ُالضريبيُ ُالتهرب ُمن ُالحد ُخالل ُمن للضرائب

 للمكلفينُ.

ُالعامةُللضرائبلداخليُفيُالهيئنُدورُالمدققُاا .6 ُة

ُادار ُمن ُاالدارةُيختلف ُنظرة ُحسب ُاخرى ُالى ة

 وفهمهاُلذلكُالدورُالذيُيمارسهُالمدققُالداخليُ.

 ثانيا :التوصيات :

ُاالعتباراتُُاوال: ُالداخلي ُالمدقق ُيراعي ُان ضرورة

 االتيةُعندُانجازُاعمالهُ:

ُاحتسابُ .أ ُمن ُالتأكد ُفي ُمهم ُدور ُله ُيكون ان

ُبصو ُالضريبية ُووفقُالسماحات ُصحيحة ُ ره

ُعمليةُ ُفي ُذلك ُالستغالل ُمنعا ُالنافذة التعليمات

 الفسادُاالداريُوالماليُمنُقبلُالموظفينُ.

التحققُعندُتدقيقهُللمعاملةُالضريبيةُانُالضريبةُ .ب

المحتسبةُقدُاحتسبتُوفقُالضوابطُالمعتمدةُوالتيُ

ُوعدمُ ُللضرائب ُالعامة ُالهيئة ُمن ُسنويا تصدر

ُوان ُذلك ُفي ُتالعب ُاالدارةُُوجود ُبتبيلغ يقوم

الضريبيةُفيُحالةُوجودُذلكُالتالعبُمعُايقافُ

ُوفقُ ُالضريبة ُاحتساب ُواعادة ُالمعاملة تلك

ُعمليةُ ُفي ُذلك ُيستغل ُال ُلكي ُالحقيقية الضوابط

 الفسادُالماليُ.

ُعندُ .ت ُضريبية ُمخالفة ُاي ُاخفاء ُعدم ُمن التأكد

احتسابُمبلغُالضريبةُمنُقبلُُالمخمنُالمختصُ

الستغ فيُعمليةُالفسادُالماليُوانُوجدُتجنبُا اللهُا

ُالتخاذُ ُالحالة ُتلك ُعن ُالفرع ُادارة ُتبلغ ذلك

 االجراءاتُالمناسبةُبحقُمنُقامُبذلكُ.

انُيكونُدوراُمهماُفيُالتأكدُمنُوصفُالعقارُُ .ث

المرادُبيعهُلكونهُيؤثرُبشكلُكبيرُعلىُقيمةُذلكُ

العقارُوبالتاليُعلىُمبلغُالضريبةُالمتحققُفيقومُ

غُاالدارةُبضرورةُالكشفُمنُلجنةُمختصةُبابال

 للتأكدُمنُوصفُالعقارُوتقديراتهُ.

انُيأخذُدورهُفيُعمليةُالتحاسبُالضريبيُفيُ .ج

قسمُالشركاتُفيجبُانُيدققُالحساباتُالختاميةُ

ُووفقاُ ُدقيقة ُبصورة ُوفقها ُللتحاسب المقدمة

ُوجودُ ُعدم ُمن ُوالتأكد ُالنافذة للتعليمات

ُبه ُمبالغ ُغيرُمسموحُمصروفاتُاضافية ُ ُاو ا

ُُوعدمُاخفاءُايُايراداتُمعترفُبهاُ باضافتها

ُالماليُ ُالفساد ُعملية ُفي ُالستغاللها ضريبيا

ُبعدُ ُبذلك ُالضريبية ُاالدارة ُوابالغ واالداري

ُالمعاملةُ ُتلك ُترويج ُبعدم ُمالحظاته تثبيت

 الضريبيةُ.

يجبُانُالُيسماُُبتمريرُايُمعاملةُضريبيةُاالُ .ح

تياطيُوالذيُتمُتثبيتهُعلىُبعدُانهاُتقديرهاُاالح

تقريرُمكلفيُالدخلُلسنواتُسابقةُوانهاءهُوجعلهُ

تقديراُنهائياُمنعاُمنُاستغاللُذلكُمنُقبلُبعضُ

 الموظفينُ.

ُتمتُوفقُ .خ ُقد ُالدخل ُدمج ُشروط ُان ُمن التأكد

ُفيُ ُاستغاللها ُلعدم ُ ُالنافذة ُوالتعليمات القانون

ُالبعضُوعدمُ ُقبل ُمن ُواالداري ُالمالي الفساد

صادقةُعلىُتلكُالمعاملةُوتثبيتُالمالحظاتُالم

 المطلوبةُوابالغُاالدارةُبذلك.

التحريُبشكلُدقيقُعنُمصادرُدخلُالمكلفُمنُ .د

خاللُدراسةُاضبارتهُبدقةُواالستفسارُمنهُحولُ

ُمعينُُ ُدخل ُمصدر ُاخفاء ُحالة ُفي ُشكوك اي

مخاطبةُدوائرُاخرىُانُتطلبُاالمرُمنعاُ وايضُا

 وظفينُالسيئينُلُذلكُمنُقبلُالمالستغال

ُانُتطلبُُ .ذ ُبنفسه ُاالموال ُحجز ُمنُنظام التأكد

ُذلكُ ُفي ُاسمه ُالمكلفُوورود ُحالة ُعن االمر

ُوانُ ُفقط ُاسماء ُتشابه ُحالة ُهو ُام ُفعال النظام

ُالحالةُ ُعن ُاخرى ُدوائر ُمخاطبة ُاالمر تطلب

التهاُقدُتستغلُفيُعمليةُالفسادُاالداريُوالماليُ

 .منُقبلُالمسؤولينُعنُذلكُالنظامُ

ُدقيقةُ .ر ُبصورة ُالضريبي ُالمكلف ُاضبارة دراسة

ُُللسنواتُالسابقةُ المتحققة للضريبُة منُدفعُه والتأكُد

وفيُحالةُعدمُتسديدهُالضريبةُلتلكُالسنواتُعليهُ

ُاهمالُتلكُ ُالتاخيريةُوعدم ُفوائدها ُمع انُيدفعها

ُالفسادُ ُحاالت ُمن ُكحالة ُتستغل ُقد ُوالتي الفوائد

 االداريُ.

اداتُاليوميةُُمنُخاللُمطابقةُتدقيقُسجالتُاالير .ز

ُالمصرفُ ُقبل ُمن ُالمرسل ُالشهري ُالبنك كشف

ُتلكُااليراداتُمعُسجلُااليراداتُ الذيُتودعُبه

اليوميُوقسائمُااليداعُاليوميةُمنُجهةُ،ُومنُجهةُ

ُسجالتُ ُ ُبين ُالفرع ُداخل ُمطابقة ُتنظيم اخرى

ُوسجالتُ ُالجباية ُسجالت ُمع الوحداتُالتخمينية

ُم ُللتأكد ُاختالفُبينُالصندوق ُاي ُوجود ُعدم ن

االرصدةُالمختلفةُومنعاُالستغاللُذلكُفيُالفسادُ

 االداريُوالماليُ.

االختيارُالصحياُوالدقيقُُللمدققينُالداخليينُومنُُ:ثانيا

ُفيُ ُبالصفاتُالواجبُتوفرها ُيتمتعون األشخاصُالذين

ُوالخبرةُ ُوالنزاهة ُالتخصص ُمن ُالداخلي المدقق

 والشخصيةُ...الخُ.

ُفيُُ:ثالثا ُالداخليين ُالمدققين ُألداء ُدوري ُتقويم اجراء

الهيئةُالعامةُللضرائبُومكافاتهمُفيُحالةُكشفُالحاالتُ

 السلبيةُالتيُغايتهاُالفسادُاالداريُوالماليُ.

علىُاإلدارةُالعلياُفيُالهيئةُالعامةُللضرائبُأخذُُ:رابعا

دورهاُوُتكثيفُالجهودُلتطويقُمشكلةُالفسادُوالسيطرةُ
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ُو ُاتخاذُعليها ُخالل ُمن ُعودته ُمن ُوالوقاية معالجته

 القراراتُالحاسمة.

ُانُتجعلُارتباطُمدققيُُ:خامسا ُالضريبية علىُاالدارة

ُقسمُ ُللضرائب ُالعامة ُالهيئة ُبمركز ُالضريبية الفروع

وُالرقابةُوالتدقيقُالداخليُوليسُكماُمعمولُبهُحالياُوه

 ارتباطهمُبادارةُالفرعُُاوُالقسمُ.

راتُالفروعُالضريبيةُاعطاءُاهميةُاكبرُعلىُاداُ:سادسا

ُصمامُ ُيعتبر ُنه ُال ُالفرع ُفي ُالداخلي ُالمدقق الىُعمل

 االمانُفيُعمليةُالتحاسبُالضريبيُ.

ُعقوباتُُ:سابعا ُاصدار ُللضرائب ُالعامة ُالهيئة على

ُالفسادُ ُعملية ُيمارسون ُالذين ُموظفيها ُبحق صارمة

ُخلُالذياالداريُوالماليُفيُالهيئةُبعدُانُتوفرُلهمُالد

 يؤمنُلهمُمعيشتهمُبعزُورفاهيةُُ.

ُ
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سهم/ دراسة تطبيقية في شركة قياس الموجودات غير الملموسة وتأثيرها على قرارات االستثمار في اال
 الخاتم لالتصاالت )زين العراق(

 
Measuring intangible asseets and their impact on investment decisions in 

shares / an applied study at AL-Khatim Telecom Company (Zain Iraq) 

ُ

 

 المستخلص:
تعدُالموجوداتُغيرُالملموسةُمهمةُللعديدُمنُالمنشآتُفيُأغلبُالقطاعاتُكالصناعيةُمنهاُوالحاجةُالىُقياسهاُلتقليلُ

وداتُغيرُالملموسةُوتأثيرهاُفيُقراراتُاالستثمارُفيُاالسهمُحيثُلذاُتناولُالبحثُموضوعُُقياسُالموجُ,حجمُالمخاطر

فيُالوجودُغيرُالماديُوغيرُالملموسُللموجوداتُغيرُالملموسةُمماُيجعلُمنُعمليةُقياسهاُمحاسبيا"ُتتجسدُمشكلةُالبحثُ

االمرُالذيُيضفيُجانبا"ُُ,ُعمليةُصعبةُومعقدةُومتضمنةُالعديدُمنُالمخاطرُالماليةُالتابعةُمنُعدمُالتأكدُفيُهذاُالشأن

الىُكماُيهدفُالبحثُُ,كبيرا"ُمنُالصعوبةُفيُامكانيةُربطهاُمعُُقراراتُالمستثمرينُوتحديدُتأثيرهاُفيُهذهُالقراراتُ

تحديدُمدىُتأثيرُقياسُالموجوداتُغيرُالملموسةُفيُالقراراتُاالستثماريةُفيُالشركاتُمنُخاللُتأثيرهاُفيُالقيمُالسوقيةُ

وقامُالبحثُعلىُاختبارُالفرضيةُاالتيةُ"ُيؤثرُقياسُالموجوداتُغيرُالملموسةُفيُقراراتُاالستثمارُمنُخاللُتسببهُفيُُ,السهمها

تأخذُالعالقةُبينُنسبُومبالغُالموجوداتُغيرُالملموسةُتذبذبُالقيمةُالسوقيةُالسهمُالشركات".وتمُالخروجُبعددُمنُاالستنتاجاتُاهمهاُ:

ُ,قيةُالسهمُالشركاتُمنُجهةُاخرىُشكلُواسلوبُالتذبذبُاذُتكنُمرةُطرديةُواخرىُعكسيةُومنُسنةُالخرىمنُجهةُوبينُالقيمُالسو

ُالتقلبُالىُانُقيمُونسبُالموجوداتُغيرُالملموسةُالتعدُسوىُواحدُمنُجملةُعواملُتؤثرُفيُسلوكُوقراراتُ ويعزىُسببُهذا

بيعُوشراءُاالسهمُالخاصةُبهمُوبماُيؤثرُفيُقيمهاُفيُالسوقُالماليةُبشكلُالمستثمرينُفيُاسهمُالشركاتُمنُخاللُتأثيرهاُفيُقراراتُ

وقدُخرجُالبحثُبعددُمنُالتوصياتُاهمها:ُدراسةُومراقبةُسلوكُالمستثمرينُوالسيماُقراراتهمُالمتعلقةُببيعُوشراءُاسهمُُ,غيرُمباشرُ

المتعلق القراراتُوالسلوكياتُوانعكاسُالشركاتُوالعملُعلىُتقليصُالتأثيرُالسلبيُللمعلوماتُالماليُة فيُهذُه بالموجوداتُغيرُالملموسُة ُة

ُذلكُعلىُالقيمُالسوقيةُلالسهم.

 

 القياسقراراتُاالستثمارُ,الموجوداتُغيرُالملموسةُ,ُالكلمات المفتاحية : 

Abstract: 
          Intangible assets are important for many establishments in most sectors, such as the 

industrial ones, and the need to measure them to reduce the volume of risks, so the research 

dealt with the issue of measuring intangible assets and their impact on investment decisions in 

shares, where the problem of research is embodied in the intangible and intangible existence of 

intangible assets, which makes The process of measuring it accounting "is a difficult and 

complex process and includes many financial risks related to the uncertainty in this regard, 

which gives a" large "aspect of the difficulty in linking it with investor decisions and 

determining its impact on these decisions. Therefore, the research aims to determine the extent 

of the impact of measuring Intangible assets in investment decisions in companies through their 

influence on the market values of their shares, the research is based on testing the following 

hypothesis: “The measurement of intangible assets affects investment decisions by causing 

fluctuations in the market value of companies’ shares.” A number of conclusions were drawn 

up, the most important of which are: The relationship between the ratios and amounts of 

intangible assets on the one hand and the market values of companies’ shares on the one hand 

was taken. Other, the shape and manner of fluctuation, as they are direct and opposite, and from 

year to year, and the reason for this fluctuation is that the values and ratios of intangible assets 
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are only one of a number of factors that affect the behavior and decisions of investors in 

companies' shares through their influence on the decisions of buying and selling their shares. It 

affects its values in the financial market indirectly, and the research came up with a number of 

recommendations, the most important of which are: studying and monitoring the behavior of 

investors, especially their decisions related to buying and selling companies' shares, and 

working to reduce the negative impact of financial information related to intangible assets on 

these decisions and behaviors and its reflection on the market values of shares . 

 

Key words: intangible assets, investment decision, measurement 

ُ

 مقدمة:ال
كماُُ,تتحكمُبهُالوحدةُاالقتصاديةُنتيجةُأحداثُسابقةُويتوقعُأنُيحققُتدفقاتُنقديةُداخلةُللوحدةُاالقتصاديةُيعتبرُالموجودُمورد

اُالفردُأوُالشركةُالتجاريةُلتحقيقُاهدافُمستقبلية.ُكماُويمكنُتقسيمُالموجوداتُغيرُالملموسةُأنهاُاألموالُواألشياءُالثمينةُالتيُيملكه

إلىُموجوداتُغيرُملموسةُقابلةُللتمييزُبشكلُمستقلُوموجوداتُغيرُملموسةُغيرقابلةُللتمييزُبشكلُمستقلُوالتيُتعدُمنُالعواملُ

العالماتُالتجاريةُُ,وحقوقُالطبعُوالنشرُُ,لةُللتمييزُتشملُبراءاتُاالختراعُفالموجوداتُغيرُالملموسةُالقابُ,التيُتؤثرُفيُالشهرة

واالمتيازاتُوالتراخيص.ُأماُالموجوداتُغيرُالملموسةُالمؤثرةُفيُالشهرةُُ,ومصاريفُالتأسيسُُ,واإليجاراتُطويلةُاالجلُُ,المسجلةُ

ًُُ,مشتراةُُ,فتنقسمُإلىُثالثةُأنواعُ ُباالعتمادُعلىالبة.ُوقدُتناولتُموضوعُالموجوداتُغيرُالملموسةُوالشهرةُالسُ,ومطورةُداخليا

ُ,والمملكةُالمتحدةُ,المعاييرُالصادرةُعنُجهاتُمختلفةُتتولىُوضعُمعاييرُالمحاسبةُكالمعاييرُالصادرةُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكية

فضالًُعنُذلكُتضمنتُمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُمعياراًُوالمكسيك,ُوجمهوريةُمصرُالعربيةُوالمملكةُالعربيةُالسعوديةُُ,وشيليُ,وكندا

لبيانُصحةُوموثوقيةُالمعلوماتُالمحاسبيةُواالعتمادُعليهاُفيُاتخاذُالقرارُاالستثماريُُ,IAS38ُ)خاصاًُبالموجوداتُغيرُالملموسةُ)

ُ,اُفيُمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُاالخرىُوالذيُيبينُالمحاسبةُواالفصاحُعنُالموجوداتُُغيرُالملموسةُالتيُلمُيتمُتناولهُ,للشركات

محاسبيةُُ,وكذلكُيحددُكيفيةُقياسُالقيمةُالدفتريةُللموجودُغيرُالملموسُ وقدُاصدرُمجلسُالمعاييرُالمحاسبيةُوالرقابيةُفيُالعراقُقاعدُة

 قتصاديا".وهذاُيدلُعلىُاهميةُالموجوداتُغيرُالملموسةُمحاسبيا"ُواُ,(2خاصةُبالموجوداتُغيرُالملموسةُرقمُ)

 

 منهجبة البحث

 : مشكلة البحث :اوال
ُوغيرُ ُالمادي ُغير ُالوجود ُفي ُالبحث ُمشكلة تتجسد

الملموسُللموجوداتُغيرُالملموسةُمماُيجعلُمنُعمليةُ

ومتضمنةُالعديدُمنُ محاسبيا"ُعمليةُصعبةُومعقدُة قياسهُا

ُ,ُ ُالشأن ُهذا ُفي ُالتأكد ُعدم ُمن ُالتابعة ُالمالية المخاطر

فيُجانبا"ُكبيرا"ُمنُالصعوبةُفيُامكانيةُاالمرُالذيُيض

ربطهاُمعُُقراراتُالمستثمرينُوتحديدُتأثيرهاُفيُهذهُ

القراراتُويمكنُصياغةُالمشكلةُفيُالسؤالُالذيُمفادهُ"ُ

هلُيؤثرُقياسُالموجوداتُغيرُالملموسةُعلىُقراراتُ

ُاالستثمار".

 

ُ:ُ: اهمية البحثثانيا
فيرُوعرضُموروثُانُاالهميةُالعلميةُتنبعُمنُخاللُتو

عنُالمعاييرُالمهنيةُذاتُالصلةُ علميُعنُاالراءُالصادرُة

بالموضوعُ،ُاماُاالهميةُالعمليةُتتمثلُفيُامكانيةُتلمسُ

اوجهُقياسُالموجوداتُونتائجهاُعلىُقراراتُاالستثمارُ

منُخاللُالدراسةُالميدانيةُعلىُشركةُالخاتمُلالتصاالتُ

ُ)زينُالعراق(.

 

 : هدف البحث :ثالثا
ُغيرُ ُالموجودات ُقياس ُتأثير ُالى ُالبحث ُهذا يهدف

فيُالشركاتُمنُخاللُ فيُالقراراتُاالستثماريُة الملموسُة

تأثيرهاُفيُالقيمُالسوقيةُالسهمهاُمنُخاللُالتطبيقُعلىُ

ُشركةُالخاتمُلالتصاالتُ)زينُالعراق(.

 : فرضية البحث :رابعا
ُيقومُهذاُالبحثُعلىُفرضُمفادهُانه:ُُ

ُالم ُقياس ُقراراتُيؤثر ُفي ُالملموسة ُغير وجودات

االستثمارُمنُخاللُتسببهُفيُتذبذبُالقيمةُالسوقيةُالسهمُ

ُالشركات.

 

 : حدود البحث :خامسا
ُالحدودُالمكانيةُ:ُشركةُالخاتمُلالتصاالت)ُزينُالعراق(

2018ُ-2014الحدودُالزمانيةُ:ُمنُ

 

 : مصادر جمع المعلومات :سادسا
 ريُعلىُاآلتي:اعتمدناُفيُتغطيةُالجانبُالنظ

ُساتُوالبحوثُالسابقةُالعربيةالمصادرُوالدراُوالً:أُُُُُ

 واألجنبية.ُُُُُُُُُُُُ

ُالدورياتُالعلميةُالعربيةُواالجنبية.ُثانياً:ُُُُُ

ُماتُالمهنيةُالدوليةُمنُالمعاييراصداراتُالمنظُثالثاً:ُُُُُ

ُالمحاسبية.ُُُُُُُُُُُُ

ُوماتُ)االنترنت(.الشبكةُالعنكبوتيةُللمعلُرابعا:ُُُُُ

ُعلىُالوسائلُ ُيخصُالجانبُالعمليُفقدُاعتمدنا ُفيما أما

 اآلتيةُللحصولُعلىُمعلوماتُالبحث:ُ

ُالبياناتُالماليةُالخاصةُبالشركةتمُالحصولُعلىُُأوال:   

ُعينةُالبحثُمنُسوقُالعراقُلالوراقُالمالية.ُُُُُُُُُ

ُالبحثاتُالماليةُللشركتينُموضوعُدراسةُالبيانُثانيا:ُُُ

ُ.ُ)2018-2014(وتحليلهاُللسنواتُُُُُُُُُُ
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 : منهج البحث :سابعا
يعتمدُالبحثُعلىُالمنهجُاالستقرائيُفيُاختبارُفرضياتهُ

ُسوقُ ُفي ُمتداولة ُفعلية ُبيانات ُعلى ُاعتماده ُحيث من

ُالعراقُلالوراقُالمالية.

 : دراسات سابقة : ثامنا

 

 (2011دراسة الحجوج ) -1

التزامُالشركاتُاالردنيةُالمساهمةُالعامةُباالفصاحُعنُالمخصصاتُوالموجوداتُمدىُ عنوان الدراسة

(ُواثرُذلكُعلى37ُوالمطلوباتُالمحتملةُالمنصوصُعليهاُفيُالمعيارُالمحاسبيُالدوليُرقمُ)

ُموثوقيةُالقوائمُالمالية.

وُتقديمُعروضُلشراءُالتعرفُعلىُمدىُالتزامُالشركاتُالتيُتقدمُكفاالتُمابعدُالبيعُا-1 هدف الدراسة 

ُ(.37منتجاتهاُبالمعيارُالمحاسبيُالدوليُرقمُ)

التعرفُعلىُاثرُأاللتزامُللشركاتُالمساهمةُاالردنيةُبتطبيقُبنودُالمعيارُعلىُموثوقيةُ-2

ُقوائمهاُُالماليةُ.

ُ(؟37)هلُتلتزمُالشركاتُالمساهمةُاالردنيةُبتطبيقُنصوصُمعيارُالمحاسبةُالدوليُرقمُ-1 مشكلة الدراسة

هلُهناكُاثرُاللتزامُالشركاتُالمساهمةُاالردنيةُبتطبيقُبنودُالمعيارُعلىُموثوقيةُقوائمهاُ-2

ُالمالية؟

ُهلُتختلفُوجهاتُالنظرُبينُالفئاتُالمشمولةُبالدراسةُحيالُالموضوعاتُالمشارُاليها؟-3

ونُلمُيولواُعمليةُاالفصاحُعنُانُجميعُالقائمينُعلىُتلكُالشركاتُوتحديداُمديروهاُالمالي أهم االستنتاجات

ُالتزاماتهمُالمحتملةُُاالهميةُالمطلوبة.

 (2015دراسة الصفدي ) -2

اثرُاالفصاحُالمحاسبيُاالختياريُفيُالتقاريرُالماليةُعلىُترشيدُقراراتُالمستثمرينُفيُ عنوان الدراسة

ُالشركاتُالصناعيةُالمدرجةُفيُبورصةُعمان

ُفصاحُالمحاسبيُاالختياريُ.التعرفُعلىُاال-1 هدف الدراسة 

ُالتعرفُعلىُاكثرُبنودُاالفصاحُالمحاسبيُاالختياريُتأثيراُعلىُقراراتُالمستثمرين.-2

التعرفُعلىُاثرُاالفصاحُالمحاسبيُاالختياريُفيُالتقاريرُالماليةُعلىُترشيدُقراراتُ-3

ُالمستثمرينُفيُالشركاتُالصناعيةُالمدرجةُفيُبورصةُعمان

هلُيؤثرُاالفصاحُالمحاسبيُاالختياريُعنُالمعلوماتُاالستراتيجيةُعلىُترشيدُقرارُ-1 مشكلة الدراسة

ُالمستثمرينُفيُالشركاتُالصناعيةُالمدرجةُفيُبورصةُعمان؟

هلُيؤثرُاالفصاحُالمحاسبيُاالختياريُعنُالمعلوماتُغيرُالماليةُعلىُترشيدُقرارُُ-2

ُةُعمان؟المستثمرينُفيُالشركاتُالصناعيةُالمدرجةُفيُبورص

هلُيؤثرُاالفصاحُالمحاسبيُاالختياريُعنُالمعلوماتُالماليةُعلىُترشيدُقرارُالمستثمرينُُ-3

ُفيُالشركاتُالصناعيةُالمدرجةُفيُبورصةُعمان؟

تؤثرُاالفصاحاتُالمحاسبيةُاالختياريةُبشكلُواضاُعلىُترشيدُقراراتُالمستثمرينُفيُ أهم االستنتاجات

يُبورصةُعمانُسواءُأكانُذلكُبأتخاذُقرارُاالستثمارُامُُالبيعُُامُالشركاتُالصناعيةُالمدرجةُف

ُاالحتفاظ.

 (2016دراسة بالل ) -3

البدائلُالمحاسبيةُالمتعلقةُبالعناصرُغيرُالملموسةُواثرهاُعلىُقيمةُالمؤسسةُدراسةُمجموعةُ عنوان الدراسة

ُمنُالمؤسساتُالجزائريةُ،ُالفرنسيةُواالنجليزية

لوقوفُعلىُواقعُالعناصرُغيرالملموسةُفيُالقوائمُالماليةُللمؤسساتُومدىُمساهمتهاُفيُاُ هدف الدراسة 

ُاثراءُقيمتهاُالسوقية.

هلُتوجدُعالقةُذاتُداللةُاحصائيةُبينُالمقاييسُالمحاسبيةُللعناصرُغيرُالملموسةُوالقيمُ-1 مشكلة الدراسة

ُجةُفيُالسوقُالمالي؟السوقيةُللمؤسساتُالجزائريةُوالفرنسيةُواالنجليزيةُالمدر

هلُتساهمُالمقاييسُالمحاسبيةُللعناصرُغيرُالملموسةُفيُتفسيرُالقيمُالسوقيةُللمؤسساتُ-2

ُالجزائريةُوالفرنسيةُواالنجليزيةُالمدرجةُفيُالسوقُالماليُ؟

هلُتؤثرُالمقاييسُالمحاسبيةُللعناصرُغيرُالملموسةُعلىُالعالقةُبينُالمعلوماتُالمحاسبيةُ-3

ُسوقيةُللمؤسساتُالجزائريةُوالفرنسيةُواالنجليزيةُالمدرجةُفيُالسوقُالماليُ؟والقيمُال

ضرورةُتطويرُالمعاييرُالمحاسبيةُحتىُيتسنىُللقوائمُالماليةُاستيعابُبنودُاخرىُمنُالعناصرُ أهم االستنتاجات

ُغيرُالملموسةُ.
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4- Gosh, Wang (2016)ُ

 Audit Quality of Complex Accounting Estimates: Evidence from Audit ُ عنوان الدراسة

Tests of Goodwill and Special Chargesُ

جودةُالتدقيقُلتقديراتُمحاسبيةُمعقدةُ:ُدليلُمنُاختباراتُالتدقيقُلشهرةُالمحلُوالرسومُ

ُاوالنفقاتُالخاصةُ.

اسبيةُالمعقدةُوردودُفعلُسوقُالتأكيدُعلىُسماتُالتدقيقُالرئيسيةُلالرتباطاتُمعُالتقديراتُالمح هدف الدراسة 

ُاالسهمُالمرتبطةُباالعالنُعنُهذهُالتقديراتُ.

تبينُاوجهُالقصورُالمزمنةُفيُعملياتُتدقيقُتقديراتُالقيمةُالعادلةُوانخفاضُالقيمةُمماُيثيرُ مشكلة الدراسة

ُمخاوفُبشأنُجودةُالتدقيقُوسالمةُالبياناتُالمالية.

يقُالشهرةُتتضمنُتقديراتُالقيمةُالعادلةُواحكامُالتدقيقُالهامةُُويمكنُللمدققينُانُاختباراتُتدق أهم االستنتاجات

فقطُتوثيقُاختباراتهمُوالتعليقُعلىُمدىُمعقوليةُاالفتراضاتُالتيُقدمتهاُاالدارةُوالتيُتقومُ

ُعلىُحسابُتقديراتُالقيمةُالعادلة.ُ

5- Lohrey, Digabriele, Nicholson(2017)ُ

 A Risk Assessment of Intangible Asset Valuation: The Post-Hocُ عنوان الدراسة

Associationُbetween Goodwill Impairments and Risk Hazards in Mergers 

and Acquisitionsُ

Post- Hocُُتقديرُمخاطرُتقييمُالموجوداتُغيرُالملموسةُ:ُجمعيةُاوُشركةُ

ُفةُفيُاالندماجاتُواالستحواذُاوُاالكتسابُمابينُتدهورُقيمةُشهرةُالمحلُوخطورةُالمجازُ

انُعملياتُالدمجُواالستحواذُتحددُعواملُالخطرُذاتُالصلةُلمساعدةُمراقبيُالحساباتُفيُ هدف الدراسة 

ُتقييمُالمخاطر.

ُماهيُمخاطرُالتقديرُعندُتقييمُاالصولُغيرُالملموسةُ؟ مشكلة الدراسة

ُلالصولُغيرُالملموسةُسيؤديُفيُكثيرُمنُاالحيانُالىُتدهورُالشهرة.انُالتقييمُغيرُالدقيقُ أهم االستنتاجات

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

لموسة الموجودات غير الم: المبحث االول

 وقياسها وقرارات االستثمار
 مفهوم وتعريف الموجودات غير الملموسة:اوال : 

ُمنُ ُللعديد ُمهمة ُالملموسة ُغير ُالموجودات تعد

مثلُبراءاتُالمنشآتُ فيُأغلبُالقطاعاتُكالصناعيةُمنهُا

ُوالخدماتُمثلُأعمالُتطويرُبرامجُالحاسبُ االختراع,

ُاولهاُ ُنوعين؛ ُمن ُالموجودات ُهذه ُوتتكون اآللي.

ُبشكلُ ُتمييزها ُيمكن ُالتي ُالملموسة ُغير الموجودات

ُوالثانيُيمثلُتلكُالموجوداتُ مستقلُمثلُحقوقُالطبع,

تمييزهاُعنُالشركةُوالُعنُغيرُالملموسةُالتيُالُيمكنُ

ُخبراتُ ُمثل ُاألخرى ُالموجودات ُحتى ُوال بعضها

ُ,ُ ُاإلدارية ُوالكفاءة ُالبيع ُوخدمات ُالموظفين ومهارات

يختلفُتعريفُالموجودُباختالفُوجهاتُالنظرُالمتبعةُ

ُاليهُاذُيمكنُتقسيمُتعاريفُالموجوداتُإلىُ:

 من وجهة نظر أصحاب المشروع او الشركة : .1

ُالمو ُعرف ُفقد ُأصحابAssetُُجود ُنظر ُوجهة من

المشروعُعلىُأنه:"ُكلُشيُمملوكُللمشروعُولهُقيمةُ"ُ

حيثُيعتبرُأصحابُالمشروعُأنُجوهرُأيُموجودُيكمنُ

فيُقدرتهُعلىُسدادُديونُالشركةُولكيُيكونُقادراُعلىُ

ُذلكُالُبد:

 أنُيكونُمملوكاُللشركةُ. .أ

 أنُيكونُلهُقيمةُمعينهُ. .ب

ُالكتاب ُمن ُمجموعة ُأيد ُفيُُوقد ُالسابقة ُالنظر وجهة

عرفُ فقُد للموجوداتُُ, الموجوداتSherradenُُتعريفهُم

ُالوحدةُ ُحيازة ُفي ُوسيلة ُأي ُهو ُالموجود "ُ ُان بقوله

ُعليهااالقتصادي ُقانونية ُحقوق ُلها ُويكون ُة "( 

Sherraden,2015:103ُُلجنة ُحددت ُكذلك ,)

ُالقانونيينُ ُللمحاسبين ُاألمريكي ُللمعهد المصطلحات

(American Institute of Certified Public 

Accountants - AICPAُُ"ُُمفهومُالموجوداتُبأنها)

شيُماُيمثلُرصيدُمدينُقابلُللترحيلُللفترةُالتاليةُلقفلُ

الحساباتُتبعاُللمباديُالمحاسبيةُعلىُأساسُأنهُيمثلُإماُ

حقُملكيةُأوُقيمةُيمكنُالحصولُعليهاُأوُمنُالمحتملُ

("ُ ُمستقبال  American Institute of إيجادها

Certified Public Accountants,2011:13ُُكما .)

بأنها"ُأنهاُتلكُالمواردُالتيُتستخدمOLIVERُُعرفهاُ

فيُسدادُااللتزاماتُوالديونُعلىُالمشروع",ُومماُسبقُ

ُبالجانبُالقانونيُالذيُ ُأنُتعريفُالموجوداتُاهتم نجد

المقدرةُاشترطُتوافرُحقُالملكيةُوالحيازةُللموادُوبالتاليُ

ُمنُ ُموجودآ ُيكون ُحتى ُااللتزامات ُسداد على

ُ(.Oliver,2019:145الموجودات)

 من وجهة نظر االدارة : .2

فقدُعرفُالموجودُعلىُأنهُعاملُمنُعواملُاإلنتاجُ,ُ

فاالهتمامُينصبُهناُعلىُالمقدرةُاإلنتاجيةُللموجودُوهذاُ

يرجعُإلىُظهورُالمشروعاتُ التحولُفيُتعريفُالموجوُد

لُالشركاتُالمساهمةُوكذلكُنتيجةُإتجاهاتُالضخمةُمث

ُالمشروعُ ُبمقدرة ُيهتمون ُأصبحوا ُالذين المقرضين

ُالىُ ُبالمحاسبين ُأدى ُمما ُلإلقراض ُكأساس اإلنتاجية

ُالمشروعُعلىُالربحيةُ)الصقر, :2013ُاالهتمامُبمقدرة

175.)ُ
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 من وجهة نظر المشروع : .3

ُفهيُُ ُالمشروع ُنظر ُتعريفُالموجوداتُمنُوجهة اما

ةُعنُخدماتُمستقبليةُوقدُأخذُبهذاُالتعريفُالكثيرُعبار

ُكماعرفتُلجنةُالمفاهيمُوالمعاييرُ منُالكتابُوالهيئات,

(ُالموجوداتAAAُ التابعةُلجمعيةُالمحاسبةُاألمريكيةُ)

ُألغراضُ ُالمخصصة ُاالقتصادية ُالموارد "ُ بأنها

فهيُعبارةُعنُ المشروعُمنُخاللُكيانُمحسوبُومحددُ,

ُامكانا ُمن ُعليهاُمجاميع ُالحصول ُالمتوقع ُالخدمة ت

(ُ "ُ  American Accountingمستقبال

Association,2010ُ"ُُكذلكُعرفتُالموجوداتُبأنها,)

أوُالحقوقُالتيُحصلُ المتوقعُة المنافعُالمستقبليُة مجموعُة

عليهاُالمشروعُنتيجةُألحداثُماليةُتمتُفيُالماضيُأوُ

ُعرفBrian,2007:54ُالحاضر") ُكما ,ُ )Herman 

sonُُالموجوداتُبأنهاُتمثلُ"ُكلُالمواردُالنادرةُوالعاملة

ُحالياُ ُامتالكها ُاليمكن ُوالتي ُاالقتصادية ُالوحدة خالل

ُ("ُ ُمستقبال ُعليها ُالحصول ُيتوقع ولكن

Kocak,2007:1.)ُ

ُانُ ُيجب ُالموجودات ُأن ُيتضا ُالسابقة ُالتعاريف من

ُ(2016ُ:30يتوافرُفيهاُاالتيُ:)الحيالي,

ُاق .1 ُخدمات ُهناك ُيكون ُفيُأن ُمتوقعة تصادية

 المستقبل.

أنُتستفيدُالشركةُمنُالخدماتُاالقتصاديةُوالمزاياُ .2

 المستقبلية.

ُالحقوقُأوُالخدماتُ .3 ُلهذه ُالقانونية توافرُالمطالبة

ُأوُ ُالماضي ُفي ُتمت ُمالية ُأحداث ُمرجعها الن

 الحاضر.

ُبأنهاُ ُفتعرف ُالملموسة ُغير ُالموجودات ُعن اما

ُوجو ُاالجلُليسُلها ُولكنُلهاُموجوداتُطويلة ُماديآ دآ

ُمنافعُ ُاوُاقتصاديُيمناُمالكها ُقانونيُ)ُنظامي( وجود

اقتصاديةُمحتملةُمستقبالُمنُخاللُاستخدامهاُفيُتوليدُ

(.ُكماُعرفُمنُخالل2014ُ:410ُااليراداتُ)الشباني,

(ُبأنهُموجودُغيرُنقدي38ُمعيارُالمحاسبةُالدوليُرقمُ)

دُبينُالمعيارُقابلُللتحديدُلكنُليسُلهُوجودُماديُ,ُولق

انهُيجبُانُيتوفرُشرطانُفيُالموجودُغيرُالملموسُهماُ

:ُسيطرةُالشركةُعليهُنتيجةُاحداثُماضيةُمثلُالشراءُ

ُيتوقعُ ُان ُفهو ُالثاني ُالشرط ُاما ُالداخلي, ُالتطوير او

الحصولُعلىُمنفعةُمستقبليةُمتمثلةُبتدفقاتُنقديةُنتيجةُ

ُ(.2015ُ:15اقتناءُهذاُالموجودُ)الشمايلة,

ُتعرفُ ُبأنُالموجوداتُغيرُالملموسة ترىُالباحثة

للقياسُومتوقعُ االجلُغيرُقابلُة موجوداتُطويلُة علىُانهُا

وذلكُالنُهذهُ مستقبليُة علىُمنافعُاقتصاديُة الحصولُمنهُا

ُحصولُ ُالى ُتؤدي ُقد ُتنافسية ُمزايا ُعلى ُتقوم المنافع

ُالشركةُعلىُعوائدُمستقبليةُغيرُمؤكدة.

 ات غير الملموسة :ثانيا": انواع الموجود

الذيُيبرزُ :Good Willشهرة المحل  .1 هيُالموجوُد

ُالزبون,ُ ُ,والء ُ,السمعة ُاالسم ُمثل ُلعناصر كنتيجة

ُمنفصلةُ ُغير ُمماثلة ُعوامل ُاو ُوالمنتجات الموقع

ُالملموسةُ ُغير ُالقيمة ُهي ُاو ُومحدد, ُمميز بشكل

ُاالداريةُ ُالقيادة ُبسبب ُاساسا ُتنشأ ُوالتي للمنشأة

ُ ُالحسنة ُ)السليم,والسمعة ُعمالئها 2007ُلدى :6ُ.)

ُ بأنهاُكلُشيءُيمكنُانُيساهمPatonُُوقدُوصفها

فيُاعطاءُميزةُلماُهوُبحوزةُشركةُقائمةُعماُهوُ

بحوزةُشركةُجديدة,ُومنذُذلكُالوقتُتطورُمفهومُ

الشهرةُالىُمفهومُالقدرةُعلىُتحقيقُاالرباح,ُحيثُ

ُانُ ُمايتوقع ُلمجموع ُالحالية ُبالقيمة ُالشهرة تتحدد

ُشركةُ ُماتحققه ُعن ُزيادة ُمستقبال ُالشركة تحققه

(ُ.ُولقدُلخصُكلُمنpaton,2014:356ُ) مشابهة

Catlettُو Olsenُُتميزها ُالتي خصائصُالشهرة

ُ)شرويدرُ ُباالتي: ُاالخرى ُالقيمة ُعناصر عن

ُ(2010ُ:395واخرون,

انُقيمةُالشهرةُليستُلهاُعالقةُموثوقةُبشيءُ .1

مكنُانُتكونُويمكنُالتنبؤُبهاُبالتكاليفُالتيُي

 قدُانفقتُلنشوئها.

انُالعواملُغيرُالملموسةُالمختلفةُالتيُيمكنُ .2

 انُتساهمُفيُنشوءُالشهرةُاليمكنُتقييمها.

 انُالشهرةُترتبطُبالمشروعُككل. .3

ُوبشكلُ .4 ُتتقلبُفجأة ُان ُيمكن ُالشهرة ُقيمة ان

 كبيرُبسببُعواملُالحصرُلهاُتؤثرُفيُالقيمة.

ُهيُعاملُمنُعواملُالقي .5 ُيعودُانُالشهرة مة

ُمباشرةُالىُالمستثمرُفيُمشروعُاالعمال.

ُذلكُُ: Trade Markالعالمة التجارية  .2 هو

ُاوُ ُكلمة ُاية ُعن ُعبارة ُالمعنويُالذيُهو الموجود

ُمعينُ ُترتيب ُاو ُلون ُاو ُتصميم ُاو ُاوعبارة رمز

ُلتمييزُ ُمعينة ُشركة ُقبل ُمن ُتستعمل للمنتجات

منتجاتهاُاوُخدماتهاُالتيُتؤديُالىُانتاجُتدفقُنقديُ

ُهذهُ ُعلى ُبالحصول مرتبط

 (corneau,2011:1العالمة)

ميزةُأوُمؤشرُيستخدمهُوتعرفُايضاُبأنهاُعالمةُم

ُعلىُآخرُللداللة كيانُقانوني فردُأوُشركةُ,ُأوُأي

ُوالتي للمستهلك المقدمة الخدمات أو المنتجات أن

تظهرُعليهاُالعالمةُالتجاريةُتنشأُمنُمصدرُوحيدُ,ُ

ُعنُمنتجاتُوخدماتُ ُأوُخدماتها ولتمييزُمنتجاتها

ُ(.onishi,2011:42اآلخرين)

هوُذلكُالحقُالذيُيمنحهُُ: Patentبراءة االختراع  .3

قسمُبراءاتُاالختراعُويكونُاستخدامهُقاصراُعلىُ

ذكورُاسمهُفيُالبراءةُويكونُلهُالحقُمستفيدُمعينُم

بتصنيعُاوُبيعُمنتجُمعينُاوُاالختراعُلمدةُتصلُالىُ

ُالبراءةُ ُمنا ُتاريخ ُمن ُعاما عشرين

عنُرخصة328ُُ:2009)الشرقاوي, اوُهوُعبارُة ,ُ )ُ

ُبغرضُتصنيعُ ُمخولة اوُتصرياُمنُجهةُرسمية

ُملكاُ ُيصبا ُالحق ُوهذا ُاستخدامة ُاو ُبيعه ُاو منتج

ُواليج ُاخرىُللمنشأة ُجهات ُقبل ُمن ُاستخدامه وز

 (.2016ُ:20)عبدربه,

هوُاتفاقُ: Franchisingالوكالة او حق االمتياز  .4

تعاقديُتقومُبموجبهُالشركةُالمانحةُلالمتيازُبأعطاءُ

الحقُلمستفيدُمعينُبأنُيقومُببيعُمنتجاتُمعينةُاوُ

ُاوُ ُتجارية ُاسماء ُاستخدام ُاو ُمعينة ُخدمات تأدية

2009ُالشرقاوي,ُعالماتُتجاريةُمعينة) :331ُ,ُ )

اوُهوُعبارةُعنُترتيبُاوُترخيصُيعطىُبمقتضاهُ

شخصُ)ماناُالحق(ُلطرفُاخر)متمتعُبالحق(ُحقُ

تسويقُمنتجُاوُخدمةُمعينة,ُويمناُحقُاالمتيازُعنُ

ُالوحداتُ ُالحدى ُالحكومية ُالسلطات طريق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
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ُشيراتونُ ُوفندق ُكنتاكي ُمطاعم ُمثل االقتصادية

ُ ُقام ُفاذا ُمبلغُوهيلتونُوغيرها ُبدفع ُبالحق المتمتع

مبدئيُالستغاللُحقُاالمتيازُفانهُيتعينُعليهُاثباتُ

ماتحملهُمنُنفقةُفيُسبيلُالحصولُعلىُهذاُالحقُ

ُواخرون, ُملموس)الصبان ُغير :2003ُكموجود

117.) 

هوُُ:  Copyrightsحقوق الطبع والتأليف والنشر .5

حقُمقتصرُعلىُصاحبهُباعادةُانتاجُوبيعُعملُفنيُ

ُمنشور ُواخرون,او 2009ُ)كيسو ُوتعرف550ُ: .)

ُللمؤلفاتُ ُمطلقة ُحماية ُحقوق ُتعطي ُبانها ايضا

والتصاميمُوالنشرُاالدبيُوالعلميُولهاُعمرُقانونيُ

ُالتأليفُ ُحق ُتمنا ُالدول ُفبعض ُالقانون. يحدده

بواسطةُالدولةُلحمايةُانتاجُالمؤلفاتُوالموادُالفنيةُ

ُمحدود ُتكون ُ,وايراداتها ُالمؤلف ُحياة ُمدى ةُعلى

بعددُقليلُمنُالسنواتُاذُينبغيُاستنفادُتكلفةُالشراءُ

ُعلىُمدىُسنواتُ ُايراد ُفيها ُيتحقق ُان ُيتوقع التي

ُاالنتاجيُ العمر

 (.charmasson,2008:51)االستفادة()

وهيُُ: Computer Softwareبرامج الحاسوب  .6

ُالتكونُ ُالكمبيوترُومنُدونها الكيانُالمعنويُلنظام

ديةُمنُاالجهزةُوالوسائطُاذُهناكُفائدةُللمكوناتُالما

ُبهاُ ُاالعتراف ُحيث ُمن ُكبير ُبأهتمام ُحظيت انها

كموجودُمعنويُفكريُووفرتُالحمايةُالقانونيةُلهاُ

ُتقنيةُ ُاو ُالمعلوماتية ُمصنفات ُواهم ُاول ُتعد لذلك

 (.2007ُ:6المعلوماتُ)السليم,

ُوتعتمدُدرجةُأهميةُالموجوداتُغيرُالملموسةُ هذا

يُتمتلكُمثلُهذهُالموجوداتُ,ُعلىُطبيعةُالمنشأةُالت

ُ,ُ ُوالنشر ُالطبع ُوحقوق ,ُ ُاالختراع ُبراءات فأن

ُأوُ ُالشركة ُوسمعة ,ُ ُوالعالماتُالتجارية واألسماء

ُهيُاالُموجوداتُعاليةُالقيمةُللعديدُمنُ المنتجُما

ُأوُ ُ"بيبسي" ُاسم ُقيمة ُأن ُنجد ُفمثالً الشركات.

"ماكدونالدز"ُبالنسبةُلشركتيهماُهيُأعلىُبكثيرُمنُ

إجماليُموجوداتهماُالملموسة.ُوفضالُعنُذلكُنجدُ

يعادلُعشراتُ أنُشهرةُشركةُمايكروسوفتُت قيَّمُبمُا

يؤكدُاهميةُوقيمةُ األخرىُممُا المراتُمنُموجوداتهُا

ُهذاُالنوعُمنُالموجوداتُفيُالشركة.

 ثالثا: قياس الموجودات غير الملموسة :

غيرُالملموسةُاهميةُكبيرة, بدأتُُاصباُلقياسُالموارُد لذُا

ُاالدارةُ ُاقناع ُاجل ُمن ُلقياسها ُالمقاييس ُبتطوير الشركات

والمالكينُالستخدامهاُفيُحسابُقيمةُالمعرفةُوالتعبيرُعنهاُ

:2011ُفيُصورةُكمية,ُإذُاصباُهذاُاالمرُمهمُجداُ)الكعبي,

85,)ُُ,ُ ُاألساسية ُالمحاسبة ُوظائف ُاحد ُالقياس فيعد

بقةُأحدُجوانبُويعرفُبشكلُعامُعلىُأنهُمقابلةُأوُمطا

أوُخصائصُمجالُمعينُبأحدُجوانبُأوُخصائصُمجالُ

ُاألرقامُ ُباستعمال ُالمطابقة ُأو ُالمقابلة ُهذه ُوتتم أخر

(,ُو2010ُ:85ُوالرموزُوذلكُطبقاُلقواعدُمعينةُ)جابر,

فيهاُدقةُالنتائجُعلىُدقةُ إنُالقياسُهوُالعمليةُالتيُتتوقف

اُنحصلُعلىُاألداةُالمستعملةُفيُالقياسُُالتيُبواسطته

ُالفردُمنُ ُعند ُيوجدُفيُالظاهرة ُكميةُلمقدارُما صورة

ُسمةُمعينةُ.

ُعنُ ُالمحاسبة ُبأن ُالقول ُيمكن ُعامة وبصفة

ُالمباديُ ُنفس ُعليها ُينطبق ُالملموسة ُغير الموجودات

ُالثابتةُ ُالموجودات ُعن ُبالمحاسبة ُالمتعلقة المحاسبية

تمُالملموسةُ,ُوهذاُمعناهُانُالموجوداتُغيرُالملموسةُي

تسجيلهاُبالتكلفةُطبقاُلمبدأُالتكلفةُويتمُتوزيعهاُعلىُفترةُ

ُوعندُ ,ُ ُومنتظم ُمنطقي ُبشكل ُالموجودات ُتلك حياة

التخلصُمنهاُيتمُالغاءُالقيمةُالدفتريةُلهاُواالعترافُبأيةُ

ُذلكُ ُعن ُناتجة ُراسمالية ُخسائر ُاو ارباح

2009ُ)الشرقاوي, ُتكلفة327ُ: ُقياس ُولغرض ,)

ُموسةُيمكنُتقسيمهاُالىُقسمينُ:الموجوداتُغيرُالمل

موجوداتُغيرُملموسةُمحددةُيمكنُتمييزهاُعنُ .1

بعضهاُالبعضُوعنُالموجوداتُاالخرىُللشركةُ

 مثلُالشهرةُوحقُالتأليفُ.

ُبقيةُ .2 ُعن ُتمييزها ُاو ُفصلها ُاليمكن وموجودات

 موجوداتُالشركةُوغيرُقابلةُللتحديدُ.

ُا ُمنُالغيرُاو ُيتمُشراؤها كتشافهاُوالموجوداتُالمحددة

ُتكونُالتكلفةُسعرُالشراءُ ُداخلُالمنشأةُوهنا وتطويرها

مضافآُاليهُكلُالمصاريفُالالزمةُلجعلُالموجودُجاهزآُُ

لالستخدامُ,ُاماُالموجوداتُغيرُالمحددةُوالتيُتنتجُداخلُ

الُرأسماليةُ مصاريفُاداريُة فتعتبرُكلُمصاريفهُا المنشأُة

ُالمحاسبية)عبدرب ُالفترة ُايرادات ُعلى :2016ُه,تحمل

18.)ُ

ُوحددُ ثالثةُدوافعُرئيسةُللمديرينُلقياسSkyrmeُُهذا

ُفي:ُ ُتتلخص ُشركاتهم ُفي ُالملموسة ُغير الموجودات

ُ(2010ُ:74)جابر,

ُيوفرُ .1 انُالتركيزُعلىُالموجوداتُغيرُالملموسة

 اساسُلتقييمُالشركة.

انُالقياسُيحفزُويحثُاإلدارةُللتركيزُعلىُالنشاطُ .2

(ُ ُ ُالفعل ُالتركيزُهوُُ(Action Focusأو ُالن ,

ُالمعرفةُولكنُيعتمدُ وجودُأوُعدمُوجودُأرصدة

 علىُوجودُأساليبُلقياسهاُوتقييمها.

ُفيُ .3 ُاالستثمار ُلتبرير ُكأساس ُالقياس ُيستعمل قد

ُعلىُ ُالتركيز ُخالل ُمن ُالمعرفة ُإدارة نشاطات

 المنفعةُأوُالفائدة.

ُيكونُ ُاالساسُيتمُاالعترافُبالموجودُعندما وعلىُهذا

لُانُتتدفقُمنهُالمنافعُاالقتصاديةُالمستقبليةُمنُالمحتم

وانُللموجودُكلفةُاوُقيمةُتتحددُعنُطريقُ علىُالشركةُُ,

اختيارُاساسُمحددُبالقياسُ,ُفبناءآُعلىُالتكلفةُالتاريخيةُ

ُاوُ ُالعادلة ُالقيمة ُاو ُالنقدي ُبالمبلغ ُالموجود ُتسجيل يتم

وجوداتُالكلفةُالجاريةُاوُالقيمةُالقابلةُللتحققُايُانُالم

تسجلُبالمبلغُالنقديُاوُمايعادله,ُوالذيُيمكنُالحصولُ

ُعليهُفيُالوقتُالحاضرُمقابلُبيعُالموجودُبطريقةُما.

ُغيرُ ُالموجودات ُطبيعة ُاختالف ُإن ُآخرون ُيرى لكن

الملموسةُعنُغيرهاُمنُالموجوداتُيؤديُإلىُاختالفُ

أسسُقياسُوتقييمُهذهُالموجوداتُعنُتلكُالمستخدمةُفيُ

قييمُأيةُموجوداتُأخرىُبخالفهاُويمكنُتلخيصُقياسُوت

ُ :2006ُتلكُاالختالفاتُفيُاالتيُ:)الصبانُوآخرونُ,

109)ُ

يتمُإثباتُجميعُالموجوداتُغيرُالملموسةُبتكلفتهاُ .1

ُالنفقاتُ ُجميع ُفي ُتتمثل ُوالتي ,ُ التاريخية

ُصالحاُ ُالموجود ُلجعل ُالالزمة الضرورية
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ُ ُأجله ُللغرضُالذيُأقتنىُمن ُلالستخدام بذلكُو·

ُإليهُ ُمضافا ُالموجود ُشراء ُثمن ُفي ُتتمثل فهي

الرسومُالقانونيةُالالزمةُبتسجيلُالموجودُ,ُأتعابُ

المحاماةُ,ُالعمولةُأوُالدالليةُأوُالسمسرةُ,ُوغيرُ

 ·ذلكُمنُالنفقاتُ

ُاستنفادهاُ .2 ُيتم ُالملموسة ُغير ُالموجودات جميع

بطريقةُالقسطُالثابتُعلىُمدارُالعمرُاالفتراضيُ

ُبالعمرُالقانونيُأوُالعمرُالمقدرُله ُوالذيُيتحدد ا

ُأقصرُ ُبالنسبةُللموجوداتُ·ُاالقتصاديُأيهما أما

ُعلىُ ُتستنفد ُفأنها ُالشهرة ُمثل ُالعمر ُمحددة غير

ُلماًُُمدارُمدةُالُتزيدُعنُأربعينُسنةُ,ُوذلكُوفقا

 هوُمعتادُعليهُمحاسبياًُ.

عندُإجراءُقيدُالتسويةُالخاصُبمصروفُاالطفاءُ .3

نُمخصصُألطفاءُالموجودُالثابتُغيرُقدُيتمُتكوي

الملموسُاوُأنُيتمُخصمُمصروفُاألطفاءُمباشرةُ

منُقيمةُالموجودُ,ُوبذلكُتظهرُالموجوداتُغيرُ

الملموسةُفيُالميزانيةُبالقيمةُالدفتريةُفقطُوليسُ

 بالتكلفةُمطروحُمنهاُمجموعُاألطفاء)االستهالك(.

ُتوفر ُيجب ُملموس ُغير ُكموجود ُبند ُبأي ُولالعتراف

ُ(2015ُ:76الشروطُاالتية:)ادم,

مطابقةُشروطُتعريفُالموجودُغيرُالملموسُعلىُ .1

البندُ,ُوانُيكونُقادرآُعلىُتقديمُمنافعُاقتصاديةُ

ُاوُ ُتبديله ُاو ُبيعه ُيمكن ُبحيث ُمستقبال محتملة

 تـأجيرهُوتقاسُقيمتهُالعادلةُبموثوقية.

ُتحققُ .2 ُحيث ُمن ُالمحاسبي ُالقياس ُمعايير توافر

المستقبليةُوقياسُكلفتهاُاحتماليةُالمنا فعُاالقتصاديُة

 بشكلُموثوقُ.

ُالملموسُيتمُ ُغير ُاالعترافُبالموجود ُتم ُان وبعد

تسجيلهُعموماُبالتكلفةُالمدفوعةُالتيُتمُاستالمهاُمنُقبلُ

ُشراءُ ُتكلفة ُمثل ,ُ ُاقتنائه ُفيُسبيل االطرافُالخارجية

ُوغيرهاُ ُ ُالقانوني ُالتسجيل ُوتكلفة ُالتجارية العالمات

تمثلُتكلفةُرأسماليةُتدفعهاُالشركةُفيُسبيلُتأمينُُوالتي

بالنسبةُللموجودُغيرُالملموسُالذيُيتمُتطويرهُ ,ُامُا حقهُا

ُللحكمُ ُتخضع ُفأنها ُوالتطوير ُالبحث ُ ُكتكاليف داخليا

ُالمحاسبيةُ ُبالمعايير ُاالسترشاد ُمع ُللمحاسب الشخصي

ُالتكاليفُويحملُ ُمنُهذه ُالواجبُرسملته ُالجزء لتحديد

ُالخرُعلىُمصروفاتُالفترة.الجزءُا

ُتكلفةُ ُقياس ُبها ُيمكن ُالتي ُاالساسية ُالقاعدة وان

ُمنُ ُعليها ُالحصول ُتم ُالتي ُالملموسة ُغير الموجودات

ُوهناكُ ُبالقيمةُالعادلةُ, خاللُعمليةُالمبادلةُهيُقياسها

ُالملموسُ ُغير ُالموجود ُتكلفة ُبقياس ُالتسمحان حالتين

هاتينُالحالتينُيتمُبالقيمةُالعادلة,ُوفيُحالةُتحققُاحدىُ

ُ:ُ ُهما ُالحالتين ُوهاتين ُللموجود ُالدفترية ُبالقيمة قياسها

ُ(2015ُ:29)الشمايلة,

انُعمليةُالتبادلُتفتقرُالىُالجوهرُالتجاريُالنهُ .1

ُالتبادلُ,ُواليعتمدُعلىُ هوُاالساسُفيُعملية

 المجامالتُاوُالعالقاتُمعُالبائع.

ُقُ.عدمُامكانيةُقياسُالقيمةُالعادلةُبشكلُموثو .2

وإلغراض القياس المحاسبي يتم تقسيم الموجودات غير 

 (27: 2014الملموسة الى مجموعتين :)رمضان,

 

 الموجودات غير الملموسة المشتراة:  .1

ُفانهاُ ُاخر ُطرف ُمن ُالموجودات ُهذه ُشراء عند

ُوجميعُ ُاالقتناء ُتكاليف ُمن ُتتكون ُالتي ُبالتكلفة تسجل

ُالملمو ُغير ُالموجود ُلجعل ُالالزمة ُجاهزاُالنفقات س

لالستخدامُفيُالغرضُالذيُتمُشراؤهُمنُاجلهُ.ُومنُاهمُ

هذهُالتكاليفُسعرُالشراءُ,ُواألتعابُالقضائيةُوغيرُذلكُ

ُمنُالمصروفات.

مقابلُموجوداتُ غيرُالملموسُة اقتناءُالموجوُد تُم واذُا

ُغيرُ ُالموجود ُتكلفة ُفان ُمثالً( ُسلعي ُ)مخزون اخرى

ُ ُالعادلة ُالسوقية ُالقيمة ُاوُالملموسُهي ُالمقدم للموجود

القيمةُالسوقيةُالعادلةُللموجودُغيرُالملموسُايهماُاكثرُ

داللةُعلىُاالثباتُ.وعندُشراءُمزيجُمنُالموجوداتُغيرُ

ُتوزيعُ ُينبغي ُفانه ُمعا ُوالموجوداتُالملموسة الملموسة

التكلفةُالكليةُعلىُالموجوداتُالمشتراةُعلىُاساسُنسبةُ

يُالقيمةُالعادلةُلمجموعةُالقيمةُالعادلةُلكلُموجودُإلجمال

ُالمحاسبيةُ ُالمعالجة ُان ُهذا ُمن ُ.ويالحظ الموجودات

للموجوداتُغيرُالملموسةُالمشتراةُتتماثلُالىُحدُكبيرُ

ُللموجوداتُ ُبالنسبة ُالمتبعة ُالمحاسبية ُالمعالجة مع

ُالملموسةُالمشتراة.

 الموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً: .2

ُالتكاليفُالتيُ ُالشركةُلتطويرُتعالجُعموما تتحملها

ُانهاُ ُعلى ُانفاقها ُعند ً ُداخليا ُملموسة ُغير موجودات

ُلذلكُفانُالشركاتُقدُتتحملُتكاليفُكبيرةُ مصروفات.

ُملموسةُ ُموجوداتُغير ُبهدفُتطوير للبحثُوالتطوير

ُورغمُذلكُتعالجُكمصروفات.

ُلتطويرُ ً ُداخليا ُالتكاليفُالمنفقة ُالبعضُان ُيرى اذ

ُل ُالحقيقيةُموجوداتُغيرُملموسة ُبالقيمة ُعالقة يسُلها

ُمعالجتهاُ ُالمالئم ُفمن ُثم ُومن ُالموجودات لتلك

ُللموجوداتُ ُبالنسبة ُالبعضُانه ُيرى ُكما كمصروفات,

ُدقيقُوموثوقُ ُرقم ُيمكنُتحديد ُالمشتراة غيرُالملموسة

ُللموجوداتُ ُبالنسبة ُاما ُالملموسُ, ُغير ُالموجود لتكلفة

تصاديةُفانهُمنُغيرُالملموسةُالمطورةُداخلُالوحدةُاالق

ُالمنفقةُ ُالتكاليف ُبين ُبدقة ُتربط ُعالقة ُايجاد الصعب

وموجوداتُغيرُملموسةُمحددة.ُويرىُالبعضُاالخرُانهُ

نتيجةُلعنصرُالحكمُالشخصيُالمرتبطُبالموجوداتُغيرُ

ُينبغيُ ُاي ُمتحفظ ُمدخل ُاتباع ُينبغي ُفانه الملموسة

ُفانُ ُلذلك ُونتيجة ُانفاقها. ُعند ُمصروفات اعتبارها

اليفُالداخليةُالوحيدةُالتيُيتمُرسملتهاُهيُالتكاليفُالتك

المباشرةُالتيُتمُانفاقهاُخصيصاًُللحصولُعلىُالموجودُ

ُالملموسُمثلُالتكاليفُالقضائيةُ.غيرُ

ُقياسُالموجوداتُغيرُ ُاهمية ُفأن ُسبق فضالُعما

الملموسةُترجعُالىُماقدُيترتبُعليهاُمنُمنافعُواهمهاُ:ُ

ُ(2015ُ:7)رزق,

ُقيم .1 ُالموجوداتُتحديد ُومكونات ُعناصر ُواهمية ة

 غيرُالملموسةُ.

انُتحقيقُرقابةُفعالةُعلىُالموجوداتُغيرُالملموسةُ .2

ُالعائدُ ُالتقاريرُالماليةُيترتبُعليهُتحديد عندُاعداد

 المتوقعُمنُاالستثمار.

المساعدةُفيُدعمُالمزاياُالتنافسيةُللشركةُمماُيؤديُ .3

ُوا ُوالتعقيد ُالتأكد ُعدم ُدرجة ُتخفيض لتشابكُالى

 والتعاونُبينُالشركات.
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انُتحديدُالقيمةُالسوقيةُللشركةُيساعدُاالدارةُعلىُ .4

ُرقابةُوتقويمُاداءُعناصرُالموجوداتُغيرُالملموسة.

 : مفهوم القرارات االستثمارية وانواعها :رابعا

ُاالقتصاديةُ ُالتنمية ُعمليات ُاهم ُمن ُاالستثمار يعد

ُلرفع ُوالضرورية ُالمهمة ُالوسائل ُاحد مستوىُُكونه

مختلفُالمجاالتُالسياسيةُواالجتماعيةُوالثقافيةُوغيرهاُ

ُُوتوسيعُنشاطُ فيُتطويرُالمجتمع لهُمنُاهميةُكبيرُة ،ُلمُا

ُواستغاللُ ُاالنتاج ُفي ُزيادة ُتحقيق ُحيث ُمن الشركات

ُاالستثماريةُ ُالقرارات ُوتعد ،ُ ُوالبشرية ُالمادية للموارد

قراراتُ،ُالتيُتتخذهاُاالدارةُاوُالمستثمرُمنُاصعبُال

كونهاُتؤثرُعلىُبقاءُواستمراريةُالشركةُواعتمادهاُعلىُ

الكثيرُمنُالتنبؤاتُوصعوبةُالتراجعُفيهاُ،ُوالقرارُفيُ

الحقيقةُماُهوُاالُاختيارُبديلُمنُبينُمجموعةُمنُالبدائلُ

ُمعينُ ُعمل ُلتسيير ُاو ُما ُازمة ُاو ُمشكلة لحل

(.ُوتعرفُقراراتُاالستثمارُفي2019ُ:185ُ)الجبوري،

ُيمتلكهاُا ُاموال ُعن ُالتخلي ُبأنها ُالمالية ُاالوراق سواق

الفردُفيُلحظةُزمنيةُمعينةُاوُعنُموجودُاوُاكثرُمنُ

بغرضُُالحصولُعلىُتدفقاتُ الموجوداتُالتيُيحتفظ بهُا

ُاالموالُ ُلتلك ُالحالية ُالقيمة ُعن ُتعوضه ُمستقبلية مالية

المضحىُبهاُاوُتعوضهُعنُالمخاطرُالناشئةُعنُاحتمالُ

ولُالتدفقاتُالماليةُالمرغوبُفيهاُكماُهوُمتوقعُعدمُحص

ُوعبده، ُ)علي 2018ُلها ُالقرار56ُ: ُعرف ُوقد ،ُ )

االستثماريُبأنهُمجموعةُمنُالمواردُالماليةُالتيُيتقررُ

ُالمواردُ ُمن ُمجموعة ُعلى ُالحصول ُسبيل ُفي انفاقها

ُاستغاللهاُ ُامكانيات ُوتوفير ُفيها ُالمرغوبة الرأسمالية

ُللغرضُالذ ُ)ابوسن،تحقيقأ :2017ُيُخصصُمنُاجلها

40.)ُ

ُاتخاذُ ُمن ُتتطلب ُمواقف ُثالثة ُالمستثمر ويواجه

ُطبيعةُ ُعلى ُيتخذه ُالذي ُالقرار ُطبيعة ُوتتوقف قرار،

ُجهةُ ُمن ُاالستثمارية ُاالداة ُسعر ُبين ُالقائمة العالقة

وقيمتهاُمنُجهةُاخرىُ،ُوهناُيمكنُتشخيصُثالثةُانواعُ

ُ(39-2009ُ:37منُالقراراتُهيُ:)مطر،

ُالسعرُُ:قرار الشراء .1 ُيكون ُعندما ُالمستثمر يتخذه

ُيولدُ ُمما ،ُ ُاالستثمارية ُاالداة السوقيُاقلُمنُقيمة

وراءُتحقيقُمكاسبُ سعيُا تلكُاالداُة لشراُء حافزُا لديُه

ُالسوقيُ ُسعرها ُفي ُيتوقعه ُارتفاع ُمن راسمالية

ُفيُ ُشرائية ُضغوطآ ُذلك ُعلى ُويترتب ،ُ مستقبال

السوقيُفيُاالتجاهُُالسوقُمماُيؤديُالىُرفعُسعرها

 الذيُيخفضُالفارقُبينُالسعرُوالقيمة.

ُانُُ:قرار عدم التداول .2 ُالسابقة ُالحالة ُعلى يترتب

تستجيبُاليةُالسوقُلتلكُالضغوطُفيواصلُُالسعرُ

باالرتفاعُالىُنقطةُيتساوىُفيهاُالسعرُمعُالقيمةُمنُ

وجهةُنظرُالمستثمرُ،ُوهناُيصباُالسوقُفيُحالةُ

كانُلديهمُحافزُبيعُاوُشراءُُتوازنُتفرضُعلىُمن

التوقفُعنُذلكُفيكونُالقرارُاالستثماريُفيُهذهُ

ُفيُُ ُيكون ُالمستثمر ُالن ،ُ ُالتداول ُعدم ُهو الحالة

ُراسماليةُ ُمكاسب ُلتحقيق ُاالمال ُلديه ُتنتفي وضع

ُالمخاطرُمنُانخفاضُ ُتنتفيُلديه وفيُالوقتُنفسه

ُباالداةُ ُاالحتفاظ ُيقرر ُلذا ،ُ ُالمستقبل ُفي السعر

 ستثمارية.اال

ُفيُالسوقُُ:قرار البيع .3 ُالتوازنُالتيُتمر ُحالة بعد

ُمنُمستثمرُ ُاالداة ُلشراء ُفيه تخلقُرغباتُاضافية

جديدُ،ُفعندماُيرىُالمستثمرُبأنُسعرُالسوقُاصباُ

اقلُمنُقيمتهُيتطلبُمنهُانُيعرضُسعراُجديداُلتلكُ

االداةُيزيدُعنُقيمتهُوهكذاُيرتفعُالسعرُعنُالقيمةُ

حافزُا لدىُغيرهُللبيعُفيكونُقرارُالمستثمرُهوُمولدُا

ُقرارُبيعُ.

 :رة في صنع القرارات االستثمارية: العوامل المهثخامسا

أنُهناكُعواملُعديدةُتؤثرُعلىُعمليةُاتخاذُالقرارُ

ُتؤثرُعلىُاتخاذُ ُالعواملُقد ُهذه ,ُ ُالمختلفة فيُمراحلها

القرارُبصورةُُصحيحةُاوُقدُتؤديُالىُالتأخرُفيُاتخاذهُ

ُالعواملُفيُ:)هواريُواخرون,وتت ُهذه :2013ُمثلُاهم

ُ(61و58ُ

ُاالقتصاديُُالظروف االقتصادية : .1 ُالنشاط يمر

ُمايعرفُ ُاطار ُفي ُوالكساد ُالرواج ُمن بفترات

ُاالستثمارُ ُعملية ُوتتأثر ,ُ ُاالقتصادية( )بالدورة

بالظروفُالسائدةُسلباُاوُايجابا.ُففيُفتراتُالرواجُ

فيُاالنفاقُعلىُشراءُُاالقتصاديُتزدادُرغبةُاالفراد

ُبدورهُ ُوهذا ُعليها ُالطلب ُويزيد ُوالخدمات السلع

يشجعُالمستثمرينُعلىُدراسةُفرصُاالستثمارُفيُ

ُاستثماريةُ ُتوسعات ُاجراء ُاو ُجديدة مشروعات

ُاالقتصاديُ ُاالنكماش ُفترة ُفي ُقائمة.اما لمشاريع

فتحدثُالحالةُالعكسيةُحيثُيقلُالطلبُعلىُالسلعُ

ُيؤديُ ُواذاُوالخدماتُمما الىُالركودُاالقتصاديُ,

مااستمرتُظروفُاالنكماشُلفترةُطويلةُفقدُتؤديُ

ُقدرتهمُ ُلعدم ُالسوق ُمن لخروجُبعضُالمستثمرين

ُوارتفاعُالتكاليفُممايؤديُ علىُتصريفُمنتجاتهم

ُيجبُ ُلذا ,ُ ُالتزاماتهم ُمقدرتهمُعلىُتسديد الىُعدم

علىُُالمستثمرُدراسةُالظروفُاالقتصاديةُفيُالبيئةُ

ُنجاحُُمحل ُيضمن ُلكي ُدقيقة ُدراسة االستثمار

 استثمارهُواستمرارهُفيُالسوق.

ُيتخذهُُالتوقعات : .2 ُالذي ُاالستثماري ُالقرار ان

ُفيُ ُالناتجة ُالثقة ُ ُيعكس ُتصرف ُهو المستثمر

ُقدُ ُفأنه ُفيُتوقعاته ُالمستثمر ُاخطأ ُفأذا ,ُ المستقبل

يتعرضُلخسائرُكبيرةُفيجبُتوخيُالدقةُوالحذرُفيُ

ُمد ُحول ُمجاالتُالتنبؤ ُومعرفة ُالسوق ُتوسع ى

النشاطُاالكثرُربحيةُلالستثمارُوبذلكُفأنُالتوقعاتُ

ُفيُاتجاهاتُالسلوكُاالستثماريُ ُكبيرا تلعبُدورا

 سواءُاثبتتُهذهُالتوقعاتُصحتهاُامُخطأها.

انُسياسةُاالدارةُوفلسفتهاُقدُتؤثرُُفلسفة االدارة : .3

ُيالحظُ ُفعندما ,ُ ُاالستثماري ُالقرار ُاتخاذ على

ُعليهُال ُيجب ُمنتجاته ُعلى ُالشديد ُاالقبال مشروع

اجراءُتوسعاتُضروريةُقدُتعجزُالطاقةُاالنتاجيةُ

الحاليةُعنُتلبيتهاُوُتغطيةُهذاُالطلبُمنُالعمالءُ,ُ

عدمُ اخرىُبمشروعُمشابُه ادارُة فيُحينُترىُسياسُة

اجراءُالتوسعاتُفيُالوقتُالحاليُتوقعاُمنهاُالقامةُ

ُيقوم ُمشابه ُاستثماري ُمنتجُُمشروع ُنفس بأنتاج

ُلزيادةُ ُتوسعات ُاجراء ُاليستدعي ُمما المشروع

 (2015ُ:7الطاقةُاالنتاجيةُللمشروعُ)ابوخشبة,

ُوكميةُُنوع المنتج : .4 ُنوع ُالسوق ُدراسة توضا

الطلبُعلىُالمنتجاتُالتيُتحتاجُالىُانفاقُاستثماريُ
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النتاجهاُ,ُويمثلُتحديدُنوعُالمنتجُاحدُالعواملُالتيُ

القرارُاالستثماريُ,ُفقدُيحتاجُنوعُتؤثرُعلىُاتخاذُ

المنتجُالىُاالتُمتخصصةُاوُعمالةُمنُنوعُمعينُ

يصعبُتوفرهاُفيُالوقتُالحاليُكماُقدُيحتاجُالىُ

موادُخامُغيرُمتوفرةُفيُالسوقُالمحليُاوُقدُتكونُ

متوفرةُفيُاسواقُخارجيةُولكنُهناكُتواجهُصعوبةُ

ديدُنوعُفيُاستيرادهاُ,ُففيُهذهُالحالةُقدُيكونُلتح

ُالمشروعُ ُرفض ُاو ُقبول ُفي ُبالغ ُاثر المنتج

 االستثماري.

انُمنُاهمُالعواملُاالساسيةُالتيُُمصادر التمويل : .5

ُاوُ ُبقبول ُاالستثماري ُالقرار ُاتخاذ ُعلى ُتؤثر قد

ُالالزمةُ ُاالموال ُمصادر ُتحديد ُاالستثمار رفض

لتمويلُاالستثمارُالمقترحُ.ُوتتعددُمصادرُالتمويلُ

الذاتيُبمعرفةُالمستثمرُوالتمويلُعنُفمنهاُالتمويلُ

ُمنُ ُاالجل ُوطويلة ُاالجل ُالقروضُقصيرة طريق

 البنوكُ,ُاوُمنُصناديقُاالقتراض.

:ُيمثلُراسُالمالُالعاملُاهميةُُراس المال العامل .6

ُويجبُاالُ ,ُ ُالقراراتُاالستثمارية ُاتخاذ ُفي كبيرة

تركزُاالدارةُعندُاتخاذُالقراراتُاالستثماريةُعلىُ

ُااليراداتُالتكالي ُوعلى ُوالتشغيلية ُاالستثمارية ف

فقطُ منُالمشاريعُاالستثماريُة المتوقعُالحصولُعليهُا

بلُيجبُانُتسعىُاالدارةُللمحافظةُعلىُراسُالمالُ

ُالمتداولةُ ُالموجودات ُبين ُالفرق ُيمثل ُالذي العامل

والمطلوباتُالمتداولةُويمثلُايضاُالحركةُاالساسيةُ

مقدماُالستكمالُاالموالُُلالموالُوالذيُيتعينُتدبيره

 الالزمةُلالستثمار.

ُثؤثرُُالفرص البديلة : .7 ُالتي ُاالساسية ُالمفاهيم من

ُتكلفةُ ُمفهوم ُهو ُاالستثماري ُالقرار ُاتخاذ على

ُانهاُ ُعلى ُالكتاب ُاحد ُيعرفها ُالتي ُالبديلة الفرصة

لوُيتمُاتخاذُقرارُاخرُعندُ االرباحُالتيُيمكنُتحقيقهُا

ُ ُالحالي ُالقرار ُعن ُتكونُالتخلي ُان ُالطبيعي ومن

االرباحُالمحققةُمنُالقرارُالحاليُاكبرُمنُاالرباحُ

ُ(ُ ُالبديل ُالقرار ُمن ُتتحقق ُان ُيمكن التي

2018ُالمغربي, ُاالساسيةُفيُتقييم59ُ: ُفالقاعدة ,ُ )

ُصافيُ ُاستخدام ُهي ُاالستثمارية ُ المشروعات

ُالمحسوبةُ ُالنقدية ُالتدفقات ُوان ُالنقدية التدفقات

فقاتُقيدُالقبضُفقطُوانماُتشملُالتشملُصافيُالتد

ُلتنفيذُ ُنتيجة ُمنها ُالمستثمر ُحرم ُالتي التدفقات

ُلذلكُ ,ُ ُالتقييم ُمحل ُالمقترح ُاالستثماري المشروع

ُالقرارُ ُاتخاذ ُعند ُالبديلة ُالفرصة ُتكلفة ُاخذ يجب

 االستثماريُحتىُيتمُالتقييمُعلىُاساسُسليم.

ةُانُمنُاهمُالعواملُالمؤثرُالمخاطرة وعدم التأكد : .8

ُاالستثماريةُ ُالقرارات ُاتخاذ ُفي ُكبيرة بدرجة

عنصريُالمخاطرةُوعدمُالتأكدُالمرتبطينُبالمستقبلُ

ُببعضُ ُالتنبؤ ُصعوبة ُبسبب ُالتأكد ُعدم ُوينشأ ,

ُالدقيقُلحجمُ ُالتحديد ُعدم ُعنه ُينتج المتغيراتُمما

ُللتغيراتُ ُنتيجة ُالمستقبل ُفي ُوالتكاليف المنافع

يةُوغيرهاُالتيُقدُالتكنولوجيةُواالقتصاديةُوالسياس

ُالمخاطرةُ ُاما ,ُ ُحياته تحدثُللمشروعُخاللُدورة

فهيُتلكُالحالةُالتيُيستطيعُفيهاُمتخذُالقرارُانُيتنبأُ

اوُيقدرُاحتمالُحدوثُتدفقُنقديُمستقبليُغيرُمالئمُ

ُهوُ ُالتأكد ُوعدم ُبينُظروفُالمخاطرة ُالفرق وان

ُالقرارُ ُعن ُموضوعية ُبيانات ُتوفر ُعدم ُاو توفر

 (.2015ُ:11ريُ)ابوُخشبة,االستثما

ُفيُ ُالمؤثرة ُالعوامل ُاهمية ُلنا ُيتبين ُسبق مما

ُاوُ ُقبول ُخاللها ُمن ُيمكن ُالتي ُاالستثمارية القرارات

رفضُالمشروعُاالستثماريُ,ُوعليهُهناكُعواملُتؤثرُ

ُمثلُ ُللشركة ُاالستثماري ُالقرار ُعلى ُمباشرة بصورة

ُالتمويلُ ُومصادر ُوالتوقعات ُاالقتصادية الظروف

خاطرةُوعدمُالتأكدُاذُانُهذهُالعواملُقدُتؤديُالىُوالم

اتخاذُقرارُاستثماريُرشيدُ,ُاماُالعواملُاالخرىُكنوعُ

المنتجُوفلسفةُاالدارةُوراسُالمالُالعاملُوالفرصُالبديلةُ

ُ.فأنُلهاُتأثيرُغيرُمباشرُعلىُاتخاذُالقرارُاالستثماري

ُ

تأثير فاعلية قياس الموجودات : المبحث الثاني

لملموسة في قرارات االستثمار في اسهم غير ا

شركة الخاتم لالتصاالت )زين العراق( للفترة 

(2014-2018) 
اوال" : نبذة مختصرة عن شركة الخاتم لالتصاالت ) زين 

 العراق( :

ُزينُلالتصاالتُفيُ 24/6/2015ُأعلنتُمجموعة

عنُإتمامُجميعُإجراءاتُاإلدراجُوالبدءُبالتداولُفيُأسهمُ

الشركةُالمالكةُلشركةُأثيرُلالتصاالتُفيُُ-ُشركةُالخاتم

وتلبيةُكلُالتزاماتهاُُ-العراقُالتيُتعملُتحتُاسمُزينُ

ُفيُ ُاالتصاالت ُبقطاع ُوالمعنية ُالرقابية ُالجهات تجاه

ُالناجحةُ ُاإلدراج ُعملية ُأن ُالمجموعة ُ.وكشفت العراق

جاءتُتنفيذاُالتفاقيةُومذكرةُمشتركةُبينُكلُمنُ"شركةُ

ُالمساهم ُلالتصاالتُالخاتم ُأثير ُلشركة ُاألم ُالشركة "ُ ة

ُفيُ )ُ ُزين (ُ ُاسم ُتحت ُتعمل ُالتي ُالمحدودة )العراق(

العراقُمنُجهةُوبينُهيئةُاالعالمُواالتصاالتُالعراقية"ُ

ُ)بورصة(ُ ُو"سوق ُالعراقية" ُالمالية ُاألوراق و"هيئة

ُالعراقي ُاإليداع ُو"مركز ُالمالية" ُل وراق منُ"العراق

ُجهةُاخرى.

كرُأنُشركةُزينُتعملُفيُالعراقُمنذُوالجديرُبالذ

ُ 2003ُالعام ُمن ُأكثر ُاستثمرت ُاذ ُدوالر5ُُ، مليارات

أمريكيُحتىُاآلنُفيُإنشاءُبنيةُتحتيةُأساسيةُلالتصاالتُ

العراق،ُكماُأنهاُتوظفُماُيقاربُُالمتنقلةُفيُكافةُأنحاء

ُلالتصاالت2500ُُ ُالخاتم ُشركة ُوان ُعراقي، موظف

برأسُمالُتأسيسيُقدره2013ُُتموزُعام29ُُتأسستُفيُ

ُدينارُعراقي.1,829,782,653,400ُ

ُالتشغيليةُ ُالرخصة ُوأحكام ُشروط ُمع وانسجاما

ُ ُفإن ُالخاتم، ُلشركة ُتم25ُُالممنوحة ُأسهمها ُمن %

ُالمساهمينُ ُأحد ُقبل ُمن ُالسوق ُفي ُللبيع عرضها

ُبيعُُُالمؤسسين، ُعمليات ُللتداول ُاألول ُاليوم ُشهد وقد

ُالس ُسعر ُمعدل ُكان ُاذ ُوشراء ُبعد6.09ُُهم دينار

دينارُعراقيُ،ُوهوُماُعكس5.99ُُعلىُسعرُُُاالغالق

تريليونُدينار10.96ُُالقيمةُالسوقيةُلشركةُالخاتمُبقيمةُ

 مليارُدوالرُأمريكي(.9.4ُُُعراقيُ)ماُيعادل

: تحليل نسب الموجودات غير الملموسة في شركة ثانيا

 الخاتم لالتصاالت :
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قُالموجوداتُغيرُنستعرضُونحللُهناُفاعليةُتدقي

ُتذبذبُ ُوفي ُاالستثمار ُقرارات ُفي ُوتأثيرها الملموسة

ُ)زينُ ُلالتصاالت ُالخاتم ُشركة ُالسهم ُالسوقية القيمة

العراق(ُ,ُوتبينُالميزانيةُالعموميةُللشركةُ)الملحقُرقمُ

(ُُحسابُالموجوداتُالرتباطهاُبموضوعُالبحثُللفترة1ُ

ُدلي2014-2018) ُحسب ُمبوبة ُالحسابات ُوهذه ,ُ لُ(

النظامُالمحاسبيُالموحدُالمعتمدُفيُالعراقُ,ويالحظُانُ

الشركةُبدأتُميزانيتهاُبالموجوداتُالثابتةُثمُالموجوداتُ

غيرُالملموسةُتحتُعنوانُ)ُالنفقاتُااليراديةُالمؤجلة(ُ

وقدُاصابُمنظمُالحساباتُفيُذلكُكونُانُتلكُالحساباتُ

,ُويدعمُتمثلُاولويةُللشركةُباالستنادُالىُطبيعةُنشاطهاُ

هذاُالرأيُبشكلُخاصُحجمُالموجوداتُالثابتةُالملموسةُ

ُوغيرُالملموسةُالىُاجماليُالموجوداتُفيُهذهُالشركة.

ُفيُ ُمعتمد ُهو ُوكما ُالميزانية ُبنود ُخالل ُمن نالحظ

ُااليراديةُ ُالنفقات ُان ُالعراق ُفي ُالمحاسبية التطبيقات

(ُالذيُيشملُجميعُانواع118ُالمؤجلةُتتمثلُفيُالحسابُ)

النظامُ يسميهُا الموجوداتُغيرُالملموسةُ)ُاوُالمعنويةُكمُا

المحاسبيُالموحد(,ُويمكنُحسابُنسبُالموجوداتُغيرُ

الملموسةُلكلُسنةُعلىُوفقُاالتيُكونهاُتؤثرُفيُالمركزُ

ُقراراتُ ُفي ُمؤثرة ُيجعلها ُقد ُمما ُللشركة المالي

ُالمستثمرين:

نسب اجمالي الموجودات الثابتة الملموسة وغير  .1

 لموسة الى اجمالي الموجودات في الشركة :الم

ُبنوعيهاُ ُالثابتة ُالموجودات ُمبلغ ُبقسمة وتحتسب

ليُالموجوداتُالملموسةُوغيرُالملموسةُعلىُمبلغُاجما

ُفيُالشركةُوكاالتي:

   2014النسبة لعام 
𝟏,𝟖𝟕𝟐,𝟒𝟎𝟑,𝟖𝟕𝟓,𝟖𝟔𝟏

𝟏,𝟖𝟕𝟐,𝟓𝟐𝟎,𝟔𝟏𝟓,𝟖𝟔𝟏
  ≃99.9% 

   2015النسبة لعام 
𝟑,𝟏𝟎𝟔,𝟔𝟔𝟓,𝟑𝟏𝟖,𝟐𝟕𝟑

𝟒,𝟎𝟕𝟑,𝟕𝟗𝟔,𝟐𝟗𝟒,𝟎𝟗𝟏
 ≃ 76.3% 

   2016النسبة لعام 
𝟐,𝟗𝟔𝟒,𝟏𝟒𝟕,𝟏𝟕𝟎,𝟑𝟗𝟕

𝟑,𝟕𝟐𝟔,𝟖𝟓𝟎,𝟓𝟔𝟒,𝟑𝟒𝟐
 ≃ 79.5% 

   2017النسبة لعام 
𝟐,𝟖𝟑𝟐,𝟒𝟓𝟗,𝟕𝟓𝟓,𝟎𝟎𝟎

𝟑,𝟒𝟒𝟏,𝟑𝟏𝟖,𝟐𝟗𝟐,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 82.3% 

   2018النسبة لعام 
𝟐,𝟖𝟑𝟏,𝟏𝟓𝟏,𝟒𝟐𝟕,𝟎𝟎𝟎

𝟑,𝟑𝟓𝟔,𝟐𝟗𝟖,𝟖𝟏𝟑,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 84.4% 

ُ

ُذهُالنسبُبالشكلُالبيانيُاالتيُ:ويمكنُتلخيصُه

 
نسب اجمالي الموجودات الثابتة الملموسة : (1شكل)

 الى اجمالي الموجودات في الشركة وغير الملموسة

باالعتماد على بيانات شركة  ةالمصدر: من اعداد الباحث

 الخاتم لالتصاالت

نسب الموجودات غير الملموسة الى اجمالي  .2

 الموجودات في الشركة :

ُغيرُ ُالثابتة ُالموجودات ُمبلغ ُبقسمة وتحتسب

(ُعلىُمبلغ1185ُ-الملموسةُ)الموجوداتُالثابتةُالمعنويةُ

ُاجماليُالموجوداتُفيُالشركةُوكاالتي:

   2014النسبة لعام 
𝟎

𝟏,𝟖𝟕𝟐,𝟓𝟐𝟎,𝟔𝟏𝟓,𝟖𝟔𝟏
   0% 

   2015النسبة لعام 
𝟐,𝟎𝟕𝟐,𝟒𝟑𝟗,𝟎𝟑𝟎,𝟔𝟓𝟎

𝟒,𝟎𝟕𝟑,𝟕𝟗𝟔,𝟐𝟗𝟒,𝟎𝟗𝟏
 ≃ 50.9% 

   2016النسبة لعام 
𝟏,𝟗𝟒𝟕,𝟒𝟔𝟖,𝟑𝟖𝟓,𝟖𝟕𝟏

𝟑,𝟕𝟐𝟔,𝟖𝟓𝟎,𝟓𝟔𝟒,𝟑𝟒𝟐
 ≃ 52.3% 

   2017النسبة لعام 
𝟏,𝟖𝟎𝟒,𝟏𝟔𝟒,𝟒𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎

𝟑,𝟒𝟒𝟏,𝟑𝟏𝟖,𝟐𝟗𝟐,𝟎𝟎𝟎
 ≃  52.4% 

   2018النسبة لعام 
𝟏,𝟔𝟓𝟕,𝟓𝟔𝟓,𝟐𝟗𝟒,𝟐𝟐𝟓

𝟑,𝟑𝟓𝟔,𝟐𝟗𝟖,𝟖𝟏𝟑,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 49.4% 

 

ُويمكنُتلخيصُهذهُالنسبُبالشكلُالبيانيُاالتيُ:

         
نسب الموجودات غير الملموسة الى اجمالي (: 2شكل)

 ات في الشركة"الموجود

المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات شركة 

 الخاتم لالتصاالت
نسب الموجودات غير الملموسة الى اجمالي الموجودات  .1

 الثابتة في الشركة :

ُالملموسةُ ُغير ُالثابتة ُالموجودات ُمبلغ ُبقسمة وتحتسب

(ُعلىُمبلغُاجمالي1185ُ-)الموجوداتُالثابتةُالمعنويةُ

 داتُالثابتةُفيُالشركةُوكاالتي:الموجو

   2014النسبة لعام 
𝟎

𝟏,𝟖𝟕𝟐,𝟒𝟎𝟑,𝟖𝟕𝟓,𝟖𝟔𝟏
   0% 

   2015النسبة لعام 
𝟐,𝟎𝟕𝟐,𝟒𝟑𝟗,𝟎𝟑𝟎,𝟔𝟓𝟎

𝟑,𝟏𝟎𝟔,𝟔𝟔𝟓,𝟑𝟏𝟖,𝟐𝟕𝟑
 ≃ 66.7% 

   2016النسبة لعام 
𝟏,𝟗𝟒𝟕,𝟒𝟔𝟖,𝟑𝟖𝟓,𝟖𝟕𝟏

𝟐,𝟗𝟔𝟒,𝟏𝟒𝟕,𝟏𝟕𝟎,𝟑𝟗𝟕
 ≃  65.7% 

   2017النسبة لعام 
𝟏,𝟖𝟎𝟒,𝟏𝟔𝟒,𝟒𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎

𝟐,𝟖𝟑𝟐,𝟒𝟓𝟗,𝟕𝟓𝟓,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 63.7% 

   2018النسبة لعام 
𝟏,𝟔𝟓𝟕,𝟓𝟔𝟓,𝟐𝟗𝟒,𝟐𝟐𝟓

𝟐,𝟖𝟑𝟏,𝟏𝟓𝟏,𝟒𝟐𝟕,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 58.5% 

ُ

ُويمكنُتلخيصُهذهُالنسبُبالشكلُالبيانيُاالتيُ:
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الي نسب الموجودات غير الملموسة الى اجم (:3) شكل

 الموجودات الثابتة في الشركة

المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات شركة 

 الخاتم لالتصاالت

ُالقيمُ ُمع ُالسابقة ُالنسب ُوتوضيا ُتلخيص ويمكن

السوقيةُالسهمُشركةُالخاتمُلالتصاالتُفيُالجدولُاالتيُ

ُ(:2018-2014وللسنواتُالخمس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهشرات والنسب المتعلقة بالموجودات غير الملموسة لشركة الخاتم لالتصاالت" (:1جدول )

 السنوات                 

 المهشرات والنسب  

2014 2015 2016 2017 2018 

القيمة السوقية للسهم ) سعر االغالق السنوي( 

 دينار

1 3.110 3.260 3.250 2.850 

موجودات الثابتة الملموسة نسب اجمالي ال-1

 وغير الملموسة الى اجمالي الموجودات 

99.9% 76.3% 79.5% 82.3% 84.4% 

نسب الموجودات غير الملموسة الى اجمالي  -2

 الموجودات

0% 50.9% 52.3% 52.4% 49.4% 

نسب الموجودات غير الملموسة الى اجمالي  -3

 الموجودات الثابتة

0% 66.7% 65.7% 63.7% 58.5% 

 باالعتماد على بيانات شركة الخاتم لالتصاالت المصدر: من اعداد الباحثة
 

ومنُخاللُالجدولُالسابقُنالحظُبأنُنسبُاجماليُ

الموجوداتُالثابتةُالملموسةُوغيرُالملموسةُالىُاجماليُ

ُ (ُ ُبين ُتتراوح ُللسنوات99.9ُ-%76.3الموجودات )%

ُ(ُوالتيُتدلُعلىُحجمُوثقلُالموجودات2014-2018)

ُالشركةُ ُفي ُالملموسة ُوغير ُالملموسة ُبنوعيها الثابتة

وُنالحظُهناُُ,والسببُكونُانُالشركةُذاتُطابعُصناعي

انُنسبُالموجوداتُغيرُالملموسةُالىُاجماليُموجوداتُ

(ُ ُبين ُتتراوح ُالسنوات52.4ُ-%0الشركة ُخالل )%

الخمسُومنُخاللُربطهاُمعُالقيمُالسوقيةُللسهمُنجدُبأنُ

ُوانخفاض ُالسوقيةُُارتفاع ُالقيمة ُعلى ُيؤثر ُالنسبة هذه

للسهمُبعالقةُطرديةُاحيانا"ُاوُعكسيةُاحيانا"ُوُحسبُ

ُالنسبُ ُفي ُنسبُالموجوداتُغيرُُ,التغير ُأن ُحين في

ُالىُاجماليُالموجوداتُالثابتةُوُالتيُتتراوحُ الملموسة

(ُ ُالسوقية66.7ُ-%0بين ُالقيمة ُعلى ُايضا" ُتؤثر )%

متذبذبةُحسبُالتغيرُفيُُللسهمُبعالقةُطرديةُاوُعكسية

ُ ُالنسب ُنسبُُ,هذه ُبين ُتذبذب ُهناك ُبأن ُيتبين وعليه

الموجوداتُغيرُالملموسةُمنُجهةُوالقيمةُالسوقيةُللسهمُ

منُجهةُاخرىُوانُهذاُالتذبذبُفيُالعالقةُقدُيدلُعلىُ

ُتأثيرُبمبالغُ ُوجود ُاولهما ُالشأنُ؛ ُأمرينُفيُهذا وجود

لسوقيةُالسهمُالشركةُالموجوداتُغيرُالملموسةُفيُالقيمُا

ُاستقرار ُوليس ُبينهما ُالعالقة ُفي ُتذبذب ُوجود ُ,بسبب

والثانيُانُهذاُالتأثيرُهوُغيرُمباشرُعلىُالقيمةُالسوقيةُ

للسهمُالتيُتتأثرُبجملةُعواملُداخليةُوخارجيةُمثلُ)اداءُ

ُ,مصادرُالتمويلُُ,راسُالمالُالعاملُُ,الشركةُالماليُ

ُ ُالبديلة ُُ,الفرص ُالمنتج ُكونهاُُونوع ُاخرى( وعوامل

ُمراقبُ ُوتقرير ُالمالية ُالتقارير ُفي تؤثر)ظهورها

ُقدُيسببُبعضُ الحسابات(ُفيُقراراتُالمستثمرينُمما

التغيرُفيُسلوكهمُمنُحيثُقراراتُبيعُوشراءُاالسهمُ

ُوبالتاليُتغيرُاوُتأثرُقيمتهاُفيُالسوقُالمالية.

ي ة فثانيا: تحليل مكونات حساب النفقات اإليرادية المهجل

ُشركة الخاتم لالتصاالت: 
جاءُفي118ُيضمُحسابُالنفقاتُاإليراديةُالمؤجلةُ) كمُا )ُ

(ُسبعةُحساباتُكماُموضحة7ُالنظامُالمحاسبيُالموحدُ)

ُ:بالجدولُاالتيُ
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 مكونات حساب النفقات االيرادية المهجلة لشركة الخاتم لالتصاالت" ( :2)الجدول
رقم الدليل  اسم الحساب

 المحاسبي

ُالمبالغُبالدينارُُ

ُللسنوات

ُُ

2014 2015 2016 2017 2018 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 3,695,387,055 1181 . نفقات التأسيس1

. نفقات قبل 2

 التشغيل

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 1182

. نفقات 3

 استكشاف ومسح

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 1183

ابحاث  . نفقات4

 وتجارب

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 1184

. موجودات ثابتة 5

 معنوية 

 1,657,565,294,225 1,804,164,444,000 1,947,468,385,871 2,072,439,030,650 اليوجد 1185

. ديكورات 6

 وتركيبات وقواطع

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 1186

. نفقات مهجلة 7

 متنوعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 39,042,575,406 1187

مجموع حساب 

النفقات االيرادية 

 المهجلة

118 42,737,962,461 2,072,439,030,650 1,947,468,385,871 1,804,164,444,000 1,657,565,294,225 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات شركة الخاتم لالتصاالت
ُ

وع الى كشف تحليل النةقات اإليرادية الم جلة تبين ولدى الرج
بأن الشركة استخدمت حساب الموجودات الثابتة المعنوية 

( إلثبات انواع وقيس ومعالجات الموجودات مير 1185)

ُالحساباتُوقد صنف هذا الحساب  ,الملموسة لديها  الى

ُالنوعيةُالفرعيةُاالتية:

 (11851حساب امتياز التشغيل ) .أ

الحسابُالمبلغُالمدفوعُمنُقبلُالشركةُالىُُيمثلُهذا

ُامتيازُ ُعلى ُالحصول ُلقاء ُواالتصاالت ُاالعالم هيئة

(ُ ُولمدة ُالعراق ُفي ُهذا15ُالتشغيل ُظهر ُوقد ُسنة, )

عندماُمنحتُالشركةُرخصة2015ُُالحسابُخاللُعامُ

ُاالعالمُ ُهيئة ُقبل ُمن ُالمتنقلة ُالهواتف ُشبكة تشغيل

ُوتحتسبُن ُحقوقُاالمتيازُواالتصاالتُفيُالعراق. سبة

الىُاجماليُالموجوداتُغيرُالملموسةُبقسمةُمبلغُحقوقُ

امتيازُالتشغيلُ)انُوجد(ُعلىُمبلغُاجماليُالموجوداتُ

ُالم ُالثابتة ُ)الموجودات ُالملموسة ُغير ُالثابتة -عنوية

ُ(ُفيُالشركةُوكاالتي:1185

    2014النسبة لعام 
𝟎

𝟎
 ال يوجد = 

   2015النسبة لعام 
𝟗𝟔𝟏,𝟕𝟎𝟎,𝟒𝟔𝟗,𝟑𝟓𝟒

𝟐,𝟎𝟕𝟐,𝟒𝟑𝟗,𝟎𝟑𝟎,𝟔𝟓𝟎
 ≃ 46.4% 

   2016النسبة لعام 
𝟖𝟐𝟓,𝟑𝟑𝟕,𝟔𝟑𝟒,𝟐𝟎𝟐

𝟏,𝟗𝟒𝟕,𝟒𝟔𝟖,𝟑𝟖𝟓,𝟖𝟕𝟏
 ≃42.4 % 

   2017النسبة لعام 
𝟔𝟖𝟎,𝟏𝟑𝟒,𝟗𝟗𝟒,𝟎𝟎𝟎

𝟏,𝟖𝟎𝟒,𝟏𝟔𝟒,𝟒𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 37.7% 

   2018النسبة لعام 
𝟓𝟑𝟑,𝟓𝟑𝟓,𝟖𝟒𝟒,𝟏𝟔𝟎

𝟏,𝟔𝟓𝟕,𝟓𝟔𝟓,𝟐𝟗𝟒,𝟐𝟐𝟓
 ≃ 32.2% 

 

ُهذهُالنسبُبالشكلُالبيانيُاالتي:ويمكنُتلخيصُ

وع نسب حساب امتياز التشغيل الى مجم :(4شكل)

 الموجودات الثابتة المعنوية"

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات شركة 

 الخاتم لالتصاالت
 (11852حساب الشهرة ) .ب

ُ ُفيُسنة ُقامتُالشركة ُالحسابُعندما ُهذا 2015ُظهر

ُوالسعرُ ُالمقتناة ُالموجودات ُكلفة ُبين ُالفرق بمعالجة

دينارُعراقي1,110,738,561,296ُالمدفوعُالذيُبلغُ) )ُ

ُ ُسنة ُوفي ,ُ ُمحل ُالفرق2016ُُكشهرة بلغ

ُسنة1,122,130,751,669ُ) ُفي ُاما ُعراقي, ُدينار )

ُا2017ُ ُبلغ ُ)فقد ُدينار1,124,029,450,000ُلفرق )

ُ ُسنة ُوفي ُالفرق2018ُُعراقي, بلغ

(ُدينارُعراقي.ُوتحتسبُنسبة1,124,029,450,065ُ)

شهرةُالمحلُالىُاجماليُالموجوداتُغيرُالملموسةُبقسمةُ
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ُاجماليُ ُمبلغ ُعلى ُوجدت( ُ)ان ُالمحل ُشهرة مبلغ

ُالثابتةُ ُالموجودات (ُ ُالملموسة ُغير ُالثابتة الموجودات

ُ(ُفيُالشركةُوكاالتي:1185-يةُالمعنو

   2014النسبة لعام 
𝟎

𝟎
 ال يوجد = 

   2015النسبة لعام 
𝟏,𝟏𝟏𝟎,𝟕𝟑𝟖,𝟓𝟔𝟏,𝟐𝟗𝟔

𝟐,𝟎𝟕𝟐,𝟒𝟑𝟗,𝟎𝟑𝟎,𝟔𝟓𝟎
 ≃ 53.6% 

   2016النسبة لعام 
𝟏,𝟏𝟐𝟐,𝟏𝟑𝟎,𝟕𝟓𝟏,𝟔𝟔𝟗

𝟏,𝟗𝟒𝟕,𝟒𝟔𝟖,𝟑𝟖𝟓,𝟖𝟕𝟏
 ≃ 57.6% 

   2017عام النسبة ل
𝟏,𝟏𝟐𝟒,𝟎𝟐𝟗,𝟒𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟏,𝟖𝟎𝟒,𝟏𝟔𝟒,𝟒𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 62.3% 

   2018النسبة لعام 
𝟏,𝟏𝟐𝟒,𝟎𝟐𝟗,𝟒𝟓𝟎,𝟎𝟔𝟓

𝟏,𝟔𝟓𝟕,𝟓𝟔𝟓,𝟐𝟗𝟒,𝟐𝟐𝟓
 ≃ 67.8% 

ُ

ُويمكنُتلخيصُهذهُالنسبُبالشكلُالبيانيُاالتي:

 
وع نسب حساب شهرة المحل الى مجم( :5شكل)

 الموجودات الثابتة المعنوية"

المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات شركة 

 الخاتم لالتصاالت
 

ُالمؤجلةُ ُااليرادية ُالنفقات ُكشف ُخالل ُمن ونالحظ

ُالنفقاتُ ُحسابات ُمن ُتتضمن ُلم ُالشركة ُان التفصيلي

ُالممنوحُ ُالتشغيل ُسوىُحسابُامتياز ُالمؤجلة االيرادية

(.2018ُ-2017-2016-2015عوامُ)وحسابُالشهرةُلال

(ُلمُتتضمنُهذين2014ُفيُحينُانُقوائمُالشركةُلعامُ)

الحسابينُبلُاقتصرُحسابُالنفقاتُااليراديةُالمؤجلةُفيهاُ

ُالمتنوعةُ علىُكلُمنُنفقاتُالتأسيسُوالنفقاتُالمؤجلة

فقطُ,ُومنُخاللُتحليلُحسابيُ)امتيازُالتشغيلُوالشهرة(ُ

تزدادُسنويا"ُعلىُالعكسُمنُقيمةُيتبينُبأنُقيمةُالشهرةُ

حقُاالمتيازُالتيُتتناقصُسنويا"ُبسببُأنُاالخيرُيحتسبُ

لهُاطفاءُسنويُأماُاالولُفلمُيحتسبُلهُايُاطفاءُمنُقبلُ

ُقيمةُ ُمن ُاكبر ُوبنسبة ُثقل ُللشهرة ُجعل ُمما الشركة

ُاالمتياز.

ثالثا: تحليل نسب اطفاءات الموجودات غير الملموسة 

 التصاالت:في شركة الخاتم ل
ومنُجانبُآخرُولغرضُاستكمالُتحليلُالموجوداتُغيرُ

ُتلكُ ُنسب ُلمعرفة ُاطفاءاتها ُمبالغ ُنحلل الملموسة

االطفاءاتُالىُاجماليُالمصروفاتُالجاريةُمنُجهةُوالىُ

ُاخرىُكونهاُ ُواالندثاراتُمنُجهة اجماليُاالطفاءاتُ

تؤثرُفيُنتيجةُنشاطُالشركةُمنُرباُاوُخسارةُمماُقدُ

ُمؤثرةُفيُقراراتُالمستثمرين,ُُوكاالتي:ُيجعلها

نسب اطفاءات الموجودات غير الملموسة الى اجمالي 

 المصروفات الجارية:

وتحتسبُمنُخاللُقسمةُمبلغُاطفاءاتُالموجوداتُغيرُ

ُوجد( ُ)ان ُالمصروفاتُ الملموسة ُاجمالي ُمبلغ على

ُالجاريةُفيُالشركة,ُوكاالتي:

   2014النسبة لعام 
𝟎

𝟏𝟔𝟎,𝟔𝟕𝟎,𝟎𝟒𝟓
   0%ُ

   2015النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟒,𝟗𝟖𝟗,𝟓𝟑𝟏,𝟎𝟖𝟏

𝟕𝟏𝟓,𝟓𝟗𝟔,𝟑𝟖𝟎,𝟐𝟔𝟗
  ≃20.3% 

   2016النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟔,𝟑𝟓𝟏,𝟓𝟏𝟔,𝟒𝟕𝟓

𝟕𝟏𝟏,𝟓𝟏𝟒,𝟕𝟏𝟓,𝟗𝟑𝟗
 ≃ 20.6% 

   2017النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟔,𝟓𝟓𝟕,𝟖𝟕𝟖,𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟒𝟐,𝟓𝟎𝟐,𝟎𝟎𝟖,𝟎𝟎𝟎
  ≃19.7% 

   2018النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟔,𝟓𝟗𝟗,𝟏𝟓𝟎,𝟐𝟒𝟔

𝟕𝟑𝟗,𝟐𝟗𝟒,𝟕𝟖𝟗,𝟎𝟎𝟎
  ≃19.8% 

ُ

ُهذهُالنسبُبالشكلُالبيانيُاالتي:ويمكنُتلخيصُ

نسب اطفاءات الموجودات غير الملموسة الى (: 6شكل)

 اجمالي المصروفات الجارية"

لى بيانات شركة المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد ع

 الخاتم لالتصاالت

 

 موجودات غير الملموسة الى اجمالينسب اطفاءات ال .1

 االطفاءات واالندثارات:
وتحتسبُمنُخاللُقسمةُمبلغُاطفاءاتُالموجوداتُغيرُ

الملموسةُ)انُوجد(ُعلىُمبلغُاجماليُاالطفاءاتُ

ُ:واالندثاراتُفيُالشركة,ُوكاالتي

    2014النسبة لعام 
𝟎

𝟎
  يوجد  ال 

   2015النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟒,𝟗𝟖𝟗,𝟓𝟑𝟏,𝟎𝟖𝟏

𝟐𝟔𝟒,𝟖𝟐𝟑,𝟑𝟖𝟏,𝟑𝟏𝟎
 ≃ 54.7% 

   2016النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟔,𝟑𝟓𝟏,𝟓𝟏𝟔,𝟒𝟕𝟓

𝟐𝟖𝟕,𝟗𝟒𝟎,𝟗𝟖𝟓,𝟕𝟒𝟖
  ≃50.8% 

   2017النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟔,𝟓𝟓𝟕,𝟖𝟕𝟖,𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟗𝟔,𝟓𝟓𝟔,𝟑𝟐𝟏,𝟎𝟎𝟎
 ≃ 49.4% 

   2018النسبة لعام 
𝟏𝟒𝟔,𝟓𝟗𝟗,𝟏𝟓𝟎,𝟐𝟒𝟔

𝟑𝟎𝟒,𝟔𝟎𝟗,𝟓𝟑𝟑,𝟎𝟎𝟎
  ≃48.1% 

ُويمكنُتلخيصُهذهُالنسبُبالشكلُالبيانيُاالتيُ:
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نسب اطفاءات الموجودات غير الملموسة الى  :(7شكل)

 اجمالي االطفاءات واالندثارات"

نات شركة المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيا

 الخاتم لالتصاالت

 

ويمكنُتلخيصُوتوضياُالنسبُالسابقةُمعُالقيمُالسوقيةُ

ُاالتيُ ُالجدول ُفي ُلالتصاالت ُالخاتم ُشركة السهم

ُ(ُ:2018-2014وللسنواتُالخمس)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المهشرات والنسب المتعلقة بأطفاءات الموجودات غير الملموسة لشركة الخاتم لالتصاالت": ( 3جدول)

 السنوات                 

 المهشرات والنسب  

2014 2015 2016 2017 2018 

 2.850 3.250 3.260 3.110 1 القيمة السوقية للسهم ) سعر االغالق السنوي(

نسب اطفاءات الموجودات غير الملموسة -1

 الى اجمالي المصروفات الجارية

0% 20.3% 20.6% 19.7% 19.8% 

ت غير الملموسة نسب اطفاءات الموجودا -2

 الى اجمالي االطفاءات واالندثارات

 %48.1 %49.4 %50.8 %54.7 اليوجد

 باالعتماد على بيانات شركة الخاتم لالتصاالت المصدر: من اعداد الباحثة

ويمكنُتوضياُتذبذبُالقيمُالسوقيةُللسهمُايضا"ُبالشكلُ

ُالبيانيُاالتي:

  

ة الخاتم قية السهم شركتذبذب القيم السو( : 8شكل)

 لالتصاالت

المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات شركة 

 الخاتم لالتصاالت

ضمنُ منُخاللُتحليلُحركةُنسبُاالطفاءاتُوقيمهُا

مجموعُالمصاريفُالجاريةُوعالقتهاُبحركةُقيمُاالسهمُ

السوقية,ُنجدُبأنُالعالقةُبينهماُعالقةُغيرُمنتظمةُيغلبُ

تبدوُفيُبعضُالسنواتُطرديةُوفيُعليهاُالتذبذبُاذُانهاُ

ُيدلُ ُفأنما ُانُدلُعلىُشيء البعضُاآلخرُعكسيةُوهذا

علىُتأثيرُمبالغُاطفاءاتُالموجوداتُغيرُالملموسةُفيُ

ُتؤثرُفيُمبالغُالرباُالصافيُ ُالسوقيةُكونها ُاالسهم قيم

مؤثرةُبشكلُغيرُمباشرُفيُسلوكُالمستثمرينُ يجعلهُا ممُا

أ االستثماريُة يُفيُعملياتُبيعُوشراءُاسهمُوفيُقراراتهُم

الشركةُوبالتاليُفيُقيمهاُفيُالسوقُالماليةُوهوُماُيؤكدُ

ُغيرُ ُالموجودات ُقيم ُبتأثير ُالمتعلق ُالسابق تحليلنا

ُهذهُ ُقيم ُتؤثر ُاذ ُالسوقية, ُاالسهم ُقيم ُفي الملموسة

ُقيمُ ُتؤثر ُبينما ُالمالي ُالشركة ُمركز ُفي الموجودات

نشاطُ فيُنتيجُة السنويُة يؤثرُاطفاءاتهُا قُد كلُه وهذُا الشركُة

فيُسلوكُوقراراتُالمستثمرينُوفيُالقيمُالسوقيةُللسهمُ

تثبتهُالعالقةُالمتذبذبةُالتيُاثبتهاُ بشكلُغيرُمباشرُوهوُمُا

ُألطفاءاتُ ُالتأثير ُهذا ُويؤكد ُالسابق, ُالجدول تحليل

الذيُيفوقُاحيانا"ُ الموجوداتُغيرُالملموسةُحجمُمبالغهُا

مبالغُاالندثاراتُللموجوداتُ)ُفيُبعضُالسنوات(ُحجمُ

الملموسةُويقتربُمنهاُاحيانا"ُ)ُفيُسنواتُاخرىُ(ُمماُ

يؤكدُأهميةُوتأثيرُاالطفاءاتُفيُالرباُالصافيُللشركةُ

ُوبالتاليُفيُسلوكُالمستثمرينُوقيمُاالسهمُفيُالسوق.
 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الثالث 
 اوال: االستنتاجات 

ُا .1 ُالموجوداتُغير ُفيُتعد ُواساسية لملموسةُمهمة

ُوغالبا"ُماتقترنُ اغلبُشركاتُالقطاعُالصناعي,

ُالتأكدُ ُعدم ُمن ُعالية ُبدرجة ُالمستقبلية منافعها
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ُاوُتقديرُعمرهاُمثلُشهرةُ ويصعبُتحديدُقيمتها

ُوماُ ُالتجارية ُوالعالمات ُاالختراع ُوبراءة المحل

 الىُذلك.

االجراءاتُالمحاسبيُة .2 كبيرُ–تتشابُه ةُالخاصُ-الىُحُد

ُاذُ ,ُ بكلُمنُالموجوداتُالملموسةُوغيرُالملموسة

ُبعضُ ُمع ُالمحاسبية ُالمبادي ُنفس ُتطبيق يتم

 االختالفاتُفيُالقياسُواالبالغُالماليُلهما.

3. ُ ُالمحاسبية ُالمعايير ُالى ُاستنادا" يتمُالعراقية

االعترافُبالموجوداتُغيرُالملموسةُالمشتراةُوالُ

ُالملموسة ُغير ُبالموجودات ُاالعتراف المولدةُُيتم

 داخلياً.

ُغيرُُ .4 ُالموجودات ُومبالغ ُنسب ُبين ُالعالقة تأخذ

الملموسةُمنُجهةُوبينُالقيمُالسوقيةُالسهمُالشركاتُ

منُجهةُاخرىُشكلُواسلوبُالتذبذبُاذُتكنُمرةُ

ُويعزىُ ُالخرى, ُسنة ُومن ُواخرىُعكسية طردية

سببُهذاُالتقلبُالىُانُقيمُونسبُالموجوداتُغيرُ

احدُمنُجملةُعواملُتؤثرُفيُالملموسةُالتعدُسوىُو

سلوكُوقراراتُالمستثمرينُفيُاسهمُالشركاتُمنُ

خاللُتأثيرهاُفيُقراراتُبيعُوشراءُاالسهمُالخاصةُ

بهمُوبماُيؤثرُفيُقيمهاُفيُالسوقُالماليةُبشكلُغيرُ

ُمباشرُمماُيثبتُفرضيةُالبحث.ُ

ُفيُُ .5 ُالملموسة ُغير ُالموجودات ُومبالغ ُنسب تؤثر

ُتظهرُفيُالميزانيةُالمركزُالماليُللشرك ُكونها (ُ ة

فيُنتيجةُ فيُحينُتؤثرُنسبُومبالغُاطفاءاتهُا العامةُ(

ُالعملياتُ ُبيان ُفي ُتظهر ُكونها (ُ ُالشركة نشاط

مؤثرةُفيُقراراتُاالستثمارُفيُ يجعلهُا الجارية(ُممُا

ُ.ُُاسهمُالشركات

 ثانيا: التوصيات :

ُيجبُتوجيهُالتوصياتُباالتي:ُ

ُالمحاسُ .1 ُالمعايير ُمجلس ُتطويرُعلى ُالعراقي بية

ُالمحاسبيةُرقمُ) (ُمنُقبلُمجلسُالمعايير2ُالقاعدة

ُانواعُ ُكل ُلتشمل ُالعراقي ُوالرقابية المحاسبية

 الموجوداتُغيرُالملموسة.

نقترحُعزلُحسابُالموجوداتُالثابتةُغيرُالملموسةُ .2

عنُحسابُالنفقاتُااليراديةُالمؤجلةُواعطائهُالرقمُ

ُباقي119) ُعن ُواختالفه ُالهميته ُفيهُُ( الحسابات

 ضمنُالنظامُالمحاسبيُالموحدُفيُالعراق.

دراسةُومراقبةُسلوكُالمستثمرينُوالسيماُقراراتهمُ .3

ُعلىُ ُوالعمل ُالشركات ُاسهم ُوشراء ُببيع المتعلقة

ُالمتعلقةُ ُالمالية ُللمعلومات ُالسلبي ُالتأثير تقليص

ُالقراراتُ ُهذه ُفي ُالملموسة ُغير بالموجودات

 ىُالقيمُالسوقيةُلالسهم.ُوالسلوكياتُوانعكاسُذلكُعل

ُالتيُ .4 ُالمخاطر ُوحجم ُقيمة ُتقدير ُاو ُقياس محاولة

يمكنُانُتسببهاُالموجوداتُغيرُالملموسةُللشركاتُ

ُعمليةُ ُفي ُالنسبية ُالهميتها ُمنها ُالصناعية السيما

 اتخاذُالقرارُاالستثماري.

علىُالجامعاتُوالمراكزُالبحثيةُاالهتمامُبموضوعُ .5

ُا ُحيث ُمن ُالموجودات ُغيرُقياس لموجودات

 الملموسةُوبيانُتأثيرهاُفيُقراراتُاالستثمار

 : المقترحات :ثالثا

نقترحُعزلُحسابُالموجوداتُالثابتةُغيرُالملموسةُ

ُالرقمُ ُواعطائه ُالمؤجلة ُااليرادية ُالنفقات ُحساب عن

(ُالهميتهُواختالفهُعنُباقيُالحساباتُفيهُضمن119ُ)

ُالنظامُالمحاسبيُالموحدُفيُالعراق.
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 دور اإلغراق التجاري في تقليص الفرص االستثمارية للدول النامية
ُ

The role of trade dumping in reducing investment opportunities for developing 
countries 

ُ

 

 المستخلص
يعدُاالغراقُأحدُأدواتُالسياسةُالتجاريةُ،ُوهوُمنُاألدواتُالشائعةُاالستخدامُبينُالدولُفيُعالقاتهاُاالقتصاديةُالدوليةُ

 .1995ُُتهاُ،ُعندماُتمُانشاؤهاُفيُالعامُ،ُحتىُبعدُأنُمنعتهُمنظمةُالتجارةُالعالميةُفيُاتفاقيا

عمليةُمكافحةُاالغراقُأخطرُسالحُضدُتحريرُالتجارةُالعالميةُوعرقلتهاُ،ُومعُاستمرارُهذاُالوضعُلفتراتُطويلةُ،ُ

أصباُمنُالضروريُتتبعُسياسةُمكافحةُاالغراقُفيُمعظمُالدولُ،ُالسيماُالدولُالناميةُوبوجهُخاصُالعربيةُمنهاُ،ُلتقليلُ

التداولُالتجاريُبينُالدولُالُبدُمنُالتنسيقُبينُالدولُالعربيةُ،ُوالناميةُفيُاطارُمنظمةُالتجارةُُاآلثارُالتيُقدُتلحقُبعملية

العالميةُ،ُعالوةُعلىُمناُصالحياتُحقيقيةُلجهازُفضُالمنازعاتُمعُتقديرُودراسةُدرجةُالضررُلموازنتهُمعُاالضرارُ

بالدولةُالمستوردةُ،ُفليسُُالم صدرةُنتيجةُمكافحةُاإلغراقُ،ُفضالًُعنُالضررُالمؤثرُؤثرُبالدولةاالقتصاديةُواالجتماعيةُالتيُت

منُاالنصافُانُتتجهُاالنظارُعلىُاضرارُالدولُالصناعيةُالمتقدمةُفقطُ،ُواهمالهاُلماُقدُتصابُبهُالدولُالناميةُ،ُوبهذاُالبحثُ

ُالتجاريُ،ُوماُسببهُلها.سوفُنسلطُالضوءُعلىُتجاربُبعضُالدولُمعُاالغراقُ

ُ

ُالفرصُاالستثماريةُ،ُاالغراقُالتجاريُ،ُالدولُالنامية. :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
ُُُُُُDumping is one of the tools of trade policy, and it is one of the tools commonly used among 

countries in their international economic relations, even after the World Trade Organization banned 

it in its agreements, when it was established in 1995. 

ُُُُُُُThe anti-dumping process is the most dangerous weapon against the liberalization and 

obstruction of global trade, and with the persistence of this situation for long periods, it has become 

necessary to follow the anti-dumping policy in most countries, especially the developing countries 

and especially the Arab ones, to reduce the effects that may affect the process of commercial trading 

between countries. Coordination between the Arab and developing countries within the framework 

of the World Trade Organization, in addition to granting real powers to the dispute settlement body 

with an assessment and study of the degree of damage to balance it with the economic and social 

damages that affect the exporting country as a result of anti-dumping, as well as the harm affecting 

the importing country, so it is not fair to address The focus is on the damages of the advanced 

industrial countries only, and their neglect of what may befall developing countries, and with this 

research we will shed light on the experiences of some countries with trade dumping, and what 

caused it. 

 

keywords: Investment opportunities, dumping trade, developing countries 
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 ثأهمية البح
ُتتجلىُأهميةُالبحثُفيُجانبينُ:ُُُُُُ

 . األهمية العلمية : 1

-ُ ُالسياسةُُ ُادوات ُاحدى ُالتجاري ُاالغراق ُظاهرة تعد

التجاريةُ،ُوالتيُتبرزُاثارهاُالسلبيةُعلىُاقتصادياتُالدولُ

ُمنظمةُ ُدعا ُالذي ُاألمر ،ُ ُالظاهرة ُهذه ُعليها ُتطبق التي

لُالدولُ،ُوفرضُالتجارةُالعالميةُالىُمنعُاستخدامهاُمنُقب

 عقوباتُعلىُممارسيها.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ-ُ ُحقهاُُ ُفي ُالمستخدمة ُالدول ُتجارب ُلبعض عرض

ُاالغراقُوالمؤثرُعليهاُالسيماُاقتصادياتُالدولُالناميةُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 . األهمية التطبيقية :2

اجراءاتُمكافحةُاإلغراقُُالتيُتتأتىُمنُتأثيرُتطبيقُُُُُُُ

التجاريُالتيُدعتُاليهاُمنظمةُالتجارةُالعالميةُفيُمعظمُ

ُالدولُالسيماُالناميةُمنها.

ُ

 :مشكلة البحث
ُتكمنُمشكلةُالبحثُفيُإثارةُالتساؤالتُاآلتيةُ:ُُُُُُ

ُالدولُُ-ُُ ُاقتصاديات ُعلى ُاالغراق ُظاهرة ُتأثير مدى

ُالنامية؟

المتولدةُمنُهذهُالظاهرةُُهلُيمكنُتحديدُحجمُاالضرارُ-ُُ

ُ،ُوسبلُالفحصُ،ُواالجراءاتُالالزمةُلمواجهتها؟

ُماُهوُتأثيرُاالغراقُعلىُالفرصُاالستثمارية؟ُ-

ُ

 :فرضية البحث
ُاالغراقُُُُُ ُانُظاهرة :ُ ُمفادها ُالبحثُعلىُفرضية يقوم

الحقتُاكبرُاالضرارُعلىُاقتصادياتُالدولُالناميةُ،ُومعُ

الدولُفيُ هذُه مقدرُة االغراقُعدُم قضايُا معظُم التكفلُإلدارُة

ُ،ُادتُ ُالظاهرة ُلمكافحةُهذه ُواتباعُاالجراءاتُالالزمة ،

الىُاستمرارُضعفُهذهُالدولُفيُالتصديُللظاهرةُالمعنيةُ

ُ،ُمماُادىُالىُتقليصُانبثاقُالفرصُاالستثمارية.

ُ

 :منهج البحث
استخدمُالباحثُالمناهجُالعلميةُالمختلفةُوعلىُوفقُماُُُُُُ

ُالباحثُعلىُيتن ُفقدُاعتمد اسبُمعُمقتضياتُالموضوعُ،

ُالنظريُ ُالتحليل ُفي )ُ ُاالستنتاجي (ُ ُاالستنباطي المنهج

ُالنظرياتُ ُمن ُقاعدة ُعلى ُعلىُظاهرةُالمعتمد ُتؤثر التي

ُ ُباألدبياتُالتيُتناولتُالموضوعُ.ُاالغراقُمع االستعانة

ُدراسةُ ُفي ُلالنطالق ُالمعتمد ُاالستقرائي ُالمنهج واتباع

ُفيُُظاهرة ُعليه ُستكون ُما ُومعرفة ُالواقع ُمن االغراق

المستقبلُ،ُوماُتتركهُمنُآثارُسلبيةُعلىُاقتصادياتُالدولُ

ُالناميةُ.

 

 :هيكلية البحث
ُتقسمُالبحثُالىُاربعُمحاورُرئيسيةُ،ُوهيُكاآلتيُ:

ُالتجاريُواالسسُُالمحور االول : ُاالغراق ُمفهوم تحديد

ُالنظريةُللمضمون.

ُوراتُالفرصُاالستثماريةُ.:ُتطُالمحور الثاني

االغراقُفيُالدولُالناميةُ،ُالتحقيقاتُفيُُالمحور الثالث :

ُمكافحةُهذهُالظاهرةُ.

ُتجاربُبعضُالدولُالنامية.ُالمحور الرابع :

 

المحور االول: تحديد  مفهوم االغراق التجاري 

 واألسس النظرية للمضمون :
لتجاريةُ،ُيعدُاإلغراقُالتجاريُمنُالممارساتُالضارةُاُُُ

حالةُمنُالتمييزُفيُتسعيرُمنتجُما،ُوذلكُعندماُيتمُبيعُذلكُ

المنتجُفيُسوقُدولةُمستوردةُبسعرُيقلُعنُسعرُبيعهُفيُ

لذلكُيمكنُالتحققُمنُوجودُاإلغراقُ سوقُالدولةُالمصدرةُ.

عندُمقارنةُاألسعارُفيُسوقيُالبلدينُُ–فيُأبسطُصورهُُ–

درُأنُيكونُالحالُبهذهُالمستوردُوالمصدر،ُإالُأنهُمنُالنا

البساطة.ُففيُأغلبُالحاالتُيجبُأنُتتخذُسلسلةُطويلةُمنُُ

ُالبلدُ ُسوق ُفي ُالمناسب ُالسعر ُلمعرفة ُالمعقدة التحليالت

ُالسعرُ ُومعرفة ،ُ ُالعادية ُيعرفُبالقيمة ُما ُوهو المصدر،

ُيعرفُبسعرُ ُوهوُما المناسبُفيُسوقُالدولةُالمستوردة

 مناسبُبينُالسعرين.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالتصدير،ُوتحديدُأسلوبُمقارنة

ُأوالً : نشأة االغراق التجاري وتاريخه:ُُ
إنُمصطلاُاإلغراقُليسُحديثُالنشأةُفيُعالمُالتجارةُُُُُ

أولُالدولُ فقدُكانتُكندُا الدوليةُأوُفيُاألدبياتُاألقتصاديةُُ،

ُظ ُلمكافحة ُقانون ُأصدرت ُالعامُالتي ُفي ُاإلغراق اهرة

ُفي1904ُُ ُوأستراليا ُنيوزيلندا ُكلُمن ُتبعتها ُبعد ُوفيما ،

ُالتوالي1905ُ-1906ُ ُُعلى ُصفحة2013ُ)لخضر، ،

49)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ. ُ

ُاُُُ  ُابداء ُاألقتصادية ُاألدبيات ُبدأت ُأكبرُوعندما ً هتماما

ُ ُمنذ ُوذلك ُالدولية ُالتجارة ُفي ُاإلغراق عامُالبسياسة

المنافسةُبينُالمنتجينُعلى1914ُ) (،ُكماُبحثتُحولُقضايُا

نطاقُاألسواقُالمحليةُالتابعةُلهاُ،ُوكثفتُاهتمامهاُفيُفترةُ

ُاألولىُبسياسةُاالغراقُوطرقُمواجهتها ُالحربُالعالمية

(Trujillo, 2020, p. 113)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ

 ُُُُ ُفيُالعام ُاألمريكية ُقامتُالوالياتُالمتحدة 1916ُكما

بإمضاءُالتعريفةُالجمركيةُ)التعريفةُالحمائيةُ(ُوالتيُكانتُ

البارزةُواالولىُمنُنوعهاُفيُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُ،ُ

ُالع ُوفي ُ ُنشوء1919ُُام ُبتحليل ُبعضُاالقتصاديين قام

الممارساتُلسياسةُاإلغراقُ،ُوالتيُأ عدتُناتجُل زماتُ

الخاصةُبالتجارةُعبرُالسوقُالمجهزةُوأسعارهاُالمنخفضةُ

ُ ُالعام ُفي ُهاجم1938ُُالسائدة ُالحين ُذلك ُفي ُحيثُإنه ،

ُبالمنتجاتُ ُاالمريكية ُاالسواق ُالبريطانيون المصدرون

هذاُفقدُاصباُالمصطلاُالمعروفُباإلغراقُالمصنعةُ،ُوب

ُاالسواقُ ُفي ُالمنخفضة ُباألسعار ُالبيع ُعملية ُالى يشير

المصطلاُلكنُعلىُ البعيدةُكنواتجُطبيعيةُألستعمالُمثلُهذُا

الرغمُمنُذلكُفانُاستعمالُمثلُهذهُالكلمةُ،ُوبهذاُالمدلولُ

ُاوُالمعنىُلمُتعرفهُاالدبياتُاالقتصاديةُحتىُالقرنُالعشرين

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(59،ُصفحة2010ُ)الكعبي،ُ

  ثانياً : تعريف االغراق اقتصادياً وقانونياً واسالمياً:

االغراقُفيُالشيءُ:ُجاوزُتعريف اإلغراق في اللغة:  -أ

ُالحدُوبالغُفيه.
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ً : -ب قُيعدُإجراءُيرميُالىُالسيطرةُعلىُالسوُأقتصاديا

ُأكبر ُمالية ُأعباء ُالوطنيين ُالمستهلكين ُبتحميل ،ُُاألجنبية

ُُوالىُبيعُالمنتجُفيُالخارجُبأسعارُاقلُكثيراَُمنُاسعار

ُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(650،ُصفحة1989ُ)مصطفى،ُُالسوقُالداخلية

ُالمصدرُُُُُ ُاالجنبي ُالمنتج ُقيام :ُ ُبأنه ُتعريفه ويمكن

للمنتجاتُببيعهاُفيُاسواقُالدولُالمستوردةُلهذهُالمنتجاتُ

ُ،ُ ُالمحلية ُفيُاسواقُانتاجها بأسعارُتقلُعنُاسعارُبيعها

ُالمستوردةُ ُالدول ُبأسواق ُاالنفراد ُهو ُذلك والغرضُمن

ُال ُفي ُالمنتجات ُبقية ُمنافسات ُالمعنيوالتخلصُمن ُسوق

(Murphy, 2019, p. 376).ُ

كماُيجبُاالشارةُالىُانُسياسةُاالغراقُعادةُماُتحدثُُُُُُ

ُالنقديةُمنخفضةُعنُقيمةُعملةُ ُقيمةُعملتها منُقبلُدولة

الدولةُالمستوردةُاذاُماُق رنْتُمعُدولُالعمالتُالصعبةُ،ُ

تينُالتركيةُوالصينيةُ،ُكماُانهُتحدثُومثالُعلىُذلكُالعمل

ُبأسعارُ ُالتيُتتمتعُعملتها ُاالغراقُمنُقبلُالدولة ظاهرة

تحويلُمرتفعةُامامُالعملةُالصعبةُوكماُهوُمتعارفُعليهُ

انُمنُوسائلُتنميةُالصادراتُفيُدولُمعينةُعبرُخفضُ

قيمةُعملتهاُالمحليةُبماُتقابلهاُمنُالعمالتُالصعبةُ،ُومعُ

ُسيا ُ ُبالمنشآتُارتباط ُيعرف ُبما ُالتجاري ُاالغراق سات

ُسياساتُ ُممارسة ُالمنشآت ُهذه ُتفضل ُوالتي االحتكارية

التمييزُالسعريُ،ُالتيُيمكنُتوضيحهاُبانهاُ:ُعمليةُفرضُ

ُمنُ ُمختلفة ُاخرى ُفئات ُأو ُطبقات ُلعدة ُمتنوعة اسعار

ُمستهلكيُهذاُالمنتجُأوُالخدمةُوخاللُظروفُمعينةُُوهي

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-:ُ(6،ُصفحة2018ُ)البياتي،ُ

.يُُ-أُ نت جُهوُالمحتكرُإلنتاجهُ  ُعدُالم 

ولُالمنتجُاوُالخدمةُمنُاسواقُالىُاخرىُالُيمكنُتحُُ-بُ

ُوذلكُبسببُبقاءُالمستهلكينُفيُاسواقُمنفصلة.

 فُاالسواقُ.فُمرونةُطلبُالمنتجُباختالاختالُ–جُ

ُوتبعاُلماُسبقُنصلُالىُانُمنُاسبابُقيامُسياسةُاالغراق

ُ:ُ(6،ُصفحة2010ُ)زكي،ُ

ُاستجاباتُ ُهو ُالظاهرة ُهذه ُمثل ُلقيام ُالسببُاالول يكون

ُبيعُ ُلالنكماشُاالقتصاديُالمحليُوذلكُمنُخالل قصيرة

لمنتجاتُفيُالخارجُبأسعارُمنخفضةُللتخلصُالفائضُمنُا

 منها.

ُالتصديرُُُُُ ُبأسواق ُلالختراق ُوسيلة ُالثاني ُالسبب ويعد

علىُالمدىُالطويلُمنُخاللُكسبُهذهُاالسواقُفيُالدولةُ

،ُوعلىُوفقُمنُذلكُنصلُالىُانُ التيُيتمُالتصديرُاليها

ُاالسواقُ ُعلى ُالهيمنة ُالى ُسيؤديان ُالسابقين السببين

)الفتالوي،ُُاليهاُومنعهاُمنُنموُصناعاتهاُالمحليةُالمصدرة

ُ.(21،ُصفحة2009ُ

                                                           
 ديداً وهي احدى جوالت االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ، وتح

من دول 102ة : بمشارك1979-1973الجولة السابعة: جولة طوكيو 

 العالم، والتي ناقشت مسألة القيود غير الجمركية، فرغم انخفاض

 أن السابقة، إالالرسوم الجمركية على السلع المصنعة بعد االتفاقات 

القيود غير الجمركية تزايدت، مما جعل التخفيضات الذي شملت 

 .الرسوم الجمركية غير ذات جدوى

ُبصورةُُُُُ ُاتت ُاإلغراق ُسياسة ُان ُبالذكر ُالجدير ومن

متزامنةُمعُقيامُالنظامُالرأسماليُوالتيُتهدفُالىُأستحواذُ

همُللسوقُالمحليةُوالتوطنُفيُأسواقُتلكُالدولُ،ُوبذلكُتسا

ُاوليُ ُبشكل ُوتدميرها ُالوطنية ُالمحلية بتقليصُالمنتجات

ُاوُ ُكانتُصناعية ُاذا ُاجهاضُالقطاعاتُاالنتاجية بمعنى

زراعيةُمعُمحاربةُاوُاضعافُايُامكانيةُذاتيةُعالوةُعلىُ

ُاوُ ُالمنتجات ُمن ُمعينة ُالنواع ُالمستهلك ُاستعمال زيادة

تُالخدماتُذاتُنوعياتُجيدةُوبأسعارُمنخفضةُاذاُماُتم

ُانُ ُممكن ُالتي ُالوطنية ُالمحلية ُالمنتجات ُبتكلفة مقارنتها

ُتكلفتهاُ ُاو ُبسعرها ُمقارنة ُمنخفضة ُنوعية ُذات تكون

ُالمرتفعةُومنُثمُالُيمكنُمجاراتهاُمنُقبلُهذهُالمنتجات

(Solusi, 2019, pp. 1-3)ُُُُُُُُُُُُُُ.ُ

ُنُُ ُان ُسنحاول ُالصدد ُهذا ُسياسةُفي ُمفهوم ُالى تطرق

ُالقانونيُكماُوردتُفيُبعضُالتشريعاتُ اإلغراقُبشكلها

ُاآلتي ُالنحو ُعلى ،ُ ً ُتاريخيا ُتسلسلها ُوفق ُعلى ،ُ ُالوطنية

ُ-:ُ(55،ُصفحة2013ُ)لخضر،ُ

 كندي: االغراق في القانون ال -1

امُةُالدوليةُعاصدرتُكنداُقانوناُلتنظيمُالممارساتُالتجاري

ُوالذيُكانُيطلقُعليهُ)ُقانونُمكافحةُاالغراق(ُيعد1904ُ

ُالممارساتُ ُهذه ُمثل ُتنظيم ُحاولت ُالتي ُالقوانين أول

اتُالتجارية،ُوقدُتمُتعديلهُلعدةُمراتُليتماشىُمعُالمستجد

منُوالتيُتحصلُعلىُالظاهرةُ،ُالسيماُاإلتفاقياتُالدوليةُ،ُ

التي1985ُُكانتُفيُعامُابرزُالتعديالتُالتيُطرأتُعليهُ

ُ ُ ُقياسspecial import measure actُُسميت قانون

(ُ ُوالتيُتضمنتsimaُاالستيرادُالخاصُ،ُومختصرها ُ )

ًُلإلغراقُوهوُكاآلتيُ"المنتجاتُالمغرقةُعندماُي تمُتعريفا

ُفي ُتباعُبها ُالتي ُتقلُعنُاالسعار ُبأسعار ُفيُكندا ُبيعها

ُاالسواقُ.ُُُ

 :األمريكي ي القانوناإلغراق ف -2ُ

ةُكانتُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُتنتهجُاساليبُمعين

ُالمحليةُمنُاألحتكارُالخارجيُللمصدرينُ ُاسواقها لحماية

ُتك ُعن ُتقل ُبأسعار ُأو ،ُ ً ُمقدارجميعا ُبأضافة ُانتاجها ُلفة

 .الربا

بالصناعاتُالمحليةُاألمريكيةُأوُإعاقةُنموهاُ"،ُثمُتمُ

بعدُكلُاتفاقُدوليُ،ُال1921ُُتعديلُهذاُالقانونُفيُالعامُ

ُبعدُمفاوضاتُ ُ ُإلىُأنُوصلُتعديلهُبعدُسيما طوكيوُ،

ُأوروغوايُ ُفيُذلك1995ُُفيُالعامجولة ُتعريفه حيثُتم

 الحينُكاآلتي:

وع كما ناقش ممثلو الدول إشكالية القيود غير الكمية. وقد ظل موض

 .تخفيض الرسوم الجمركية الحاضر االبرز في جميع الجوالت

 :متنوعة مثلوقد ناقشت جولة طوكيو وضع إطار التفاقيات 

 .دعم المنتوجات الوطنية، و إجراءات الرد على دعم الصادرات •

 .الحواجز الفنية على التجارة •

 .اإللزام الحكومي المعوق لالستيراد •

 .أسلوب تقييم الرسوم الجمركية •

ُ.إجراءات مكافحة اإلغراق •
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(dumping refer to the sole or likely sole of 

good at less than value fair)ُُُالبيع "ُ ُبمعنى أو

ُالعادلة".ُالمحتملُلمنتجُبأقلُمنُالقيمة

 اإلغراق في التشريع المصري:  -3

ُ ُالمادة ُوفق ُفي32ُُعلى ُالتنفيذي ُالقانون ُالئحة من

ُ ُالمرقم 161ُُمصر ُاالقتصاد1998ُُلعام ُبحماية المتكفل

لبعضُالممارساتُ القوميُالمصريُمنُاالضرارُالمصاحبُة

ُإذاُُ ُالدوليةُيرىُأنُالمنتجاتُتعدُمنتجاتُمغرقةُ للتجارة

يرهاُإلىُاألسواقُالمحليةُأقلُمنُقيمتهاُكانتُاسعارُتصد

 يةُ.ُُُُُُداخلُالدولةُالمصدرةُفيُمجرىُالتجارةُالعاد

 ثالثاً : عناصر االغراق :

ُيمكنناُحصرُعناصرُسياسةُاالغراقُ،ُعلىُالنحوُاآلتي:ُُُ

 أ. االفعال غير المشروعة )وقوع سياسة االغراق(: 

التيُي كملُوهيُاكتسابُاحدُالصفاتُغيرُالمشروعةُوُُُُ

ُبعضُ ُتوفر ُخالل ُمن ُوتتحقق ،ُ ُالظاهرة ُمعنى وجودها

االسسُلتأكيدُعلىُعدمُمشروعيتهاُوالتيُيمكنُاستعراضهاُ

ُاآلتية ُُبالمسائل 2001ُ)حسن، ُصفحة فعلُُ-ُ:(303،

ُُاالغراق:

ُبتصديرهُُُُُُُُ ُتقوم ُالتي ُالدولة ُفي ُالمنتج ُبيع ُيتم حيث

رُاقلُمنُاالسعارُالمقابلةُلهُللمنتجاتُالمماثلةُالمباعةُبأسعا

يكونُسعرُالمنتجُالمصدرُ ايُيتحققُعندمُا ،ُ فيُالدولةُذاتهُا

ُبأقلُمنُالقيمةُالعاديةُله.ُ

ُغيرُ- ُللفعل ُالمضافة ُالمشروعية ُعدم ُبفعل اسسُالتحكم

ُالمشروعُلظاهرةُاإلغراق:ُ

إغراقاًُغيرُُيجبُانُيتسمُالفعلُبعدةُصفاتُلكيُي عدُُُُُُُ

ُهامشُ ُيتضمن ُالذي ُهو ُالمشروع ُفاإلغراق ،ُ ً مشروعا

%ُمنُاسعارُالتصديرُ،ُويشكلُحجم2ُإغراقُيقلُبنسبةُ

%ُمنُالواردات3ُالوارداتُالمغرقةُفيُدولةُماُيقلُبنسبةُ

ُاساسُللحكمُ ُوهو ُالمنتجاتُالمماثلة ُمن ُالمستوردة لدولة

 بعدمُالمشروعيةُ.

 ب .  نطاق حدوث الضرر :

هناُالُيعدُالوجودُالمجردُلإلغراقُفقطُلوحدهُيكفيُ،ُوُُُ

بلُالُبدُمنُانُيقتضيُحدوثُالضررُ،ُويتجزأُالىُأمرينُ

ُمهمينُ،ُوهماُُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ._ُاألزديادُفيُحجمُالواردات.ُُُُُُُُ

ُ_ُاآلثارُالتيُتلحقُالوارداتُعلىُالمنتجينُالمحليينُُُُُُُُ

 ج. وجود العالقة السببية بين ظاهرة االغراق والضرر :

الضررُالحادثُوالذيُكانُسببهُُُُُُ علىُانهُا وُيتمُتفسيرهُا

ُالـوارداتُ ُإن ُاثبـات ُيـتم ُ،أي ُاإلغراق ُظاهرة وجود

ثلُللدولةُالمغرقـةُ،ُوسببُتأثيرهاُعلىُسعرُالمنتجُالمما

ُباألضـرارُ ُتسـببت ُالتي ُذاتها ُوهي ،ُ المسـتوردة

ُبالصـناعاتُالمحليـةُوبتأثيرُمباشــر.

وعندُثباتُتحقيقُالشروطُالسابقةُفيمكــنُللدولُالمستوردةُ

ُل جراءاتُ ُأتخاذها ُاالغراق ُظاهرة ُمن ُالمتضررة او

ُالوقائيةُالالزمةُضدُهذهُالمنتجاتُالمغرقةُ.ُ

ُ

 طورات الفرص االستثمارية :المحور الثاني : ت

ُاالجنبيُُُُُُُ ُاالستثمار ُلتدفقات ُالسريع ُالتنامي مع

ُهذهُ ُستكون ،ُ ُواإلنتاج ُاألسواق ُعولمة ُلنمو المصاحب

التدفقاتُذاتُفائدةُأكبرُلالقتصادُالعالميُككلُإذاُكانُيمكنُ

ُأنُتستندُإلىُنظامُشفافُوقابلُللتنبؤُبهُ.

ستثمارُاالجنبيُ،ُمحركانُوبماُانُالتجارةُالدوليةُواالُُُُُُ

حيويانُللنموُاالقتصاديُعلىُالمستوىُالعالميُ،ُفمعُتغيرُ

حجمُوشكلُاالقتصادُالمعنيُالسيماُفيُالسنواتُاألخيرةُ،ُ

ُتتطورُ ُأن ُواالستثمار ُللتجارة ُالتقليدية ُاألنماط ُعلى كان

بسرعةُإلىُانبهُيكمنُالتحديُفيُضمانُاستمرارُاإلطارُ

ُالمحر ُلهذين ُادواتُالتنظيمي ُاستعمال ُبين ُالتالؤم ،ُ كين

التجارةُالدوليةُوتأثيرهاُفيُالفرصُاالستثماريةُ،ُحيثُالُ

تؤديُالتجارةُالدوليةُإلىُزيادةُكفاءةُهذهُالفرصُفحسبُ،ُ

بلُتسماُأيًضاُللدولُبالمشاركةُفيُاالسواقُالعالميةُ،ُمماُ

ُاالستثمارُ ُخاص ُوجه ُوعلى ُاالستثمار ُفرصة يشجع

ُُُُُاألجنبيُالمباشر.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ: ُاوالً : تعريف الفرص االستثمارية 
الف رَصةُفيُاللغة :ُال نهَزةُُ(326،ُصفحة1971ُ)الرازي،ُُأُ.

،ُويقالُوجدُفالنُف رصةًُايُاغتنمهاُ،ُاوُانتهزهاُ،ُاوُفازُ

ُبها.

ب.ُالفرصةُفيُاالقتصاد:ُيمكنُتعريفهاُبشكلُعامُعلىُانهاُ

:ُمنفعةُاوُحاجةُلمُيتمُاشباعهاُ،ُعالوةُعلىُامكانيةُالجهةُ

المعنيةُسواءُكانتُمؤسسةُ،ُاوُشركةُ،ُاوُدولةُمنُتحقيقُ

ُهذاُاالشباعُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاالستثمُُُُُُُ ُالفرصة ُمعنى ُحادثةُوالستدالل ُهي :ُ ارية

استغاللهاُ يتُم والتيُلُم االحتياجاتُبمختلفُالمجاالتُُ، تحديُد

منُقبلُالمنافسينُ،ُاوُعدمُتواجدُشركةُاوُمؤسسةُتستطيعُ

ُتلبيةُهذاُاالحتياج.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

وكماُيمكنُتعريفهاُعلىُانهاُ:ُالطلبُالذيُيمكنُانُُُُُُُُ

قبلُمؤسسةُ،ُاوُشركةُتستطيعُتوفيرهُ،ُُُُيتمُاستغاللهُمنُ

ُالفرصُ ُبين ُللتفاضل ُوالتي ُالفرص ُبدائل ُتحليل عند

ُالمناسبةُ ُالفرصة ُالى ُوالوصول ُالمتنوعة االستثمارية

والمثلىُمعُضمانُاالستغاللُاالمثلُللخارطةُاالستثماريةُ

ُواالنجازُ ُللمشروع ُالفعلي ُاالنجاز ُبين ُالفجوة وتقليص

ُ.ُُُُُُ(1،ُصفحة2012ُ)الفضل،ُُالمتوقع

ُالفرصُُُُُُ ُمحددات ُمن ُوالمكان ،ُ ُالزمان ُويعتبر كما

عالوةُعلىُالفعلُالحقيقيُوالصحياُالقادرُعلىُاالستثمارُ

ُاالعمال ُميادين ُمختلف ُفي ُالفرص )بطرس،ُُالقتناص

ُ.ُُُ(8،ُصفحة2009ُ

ً : كيفية البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة ثا نيا

 :(215،ُصفحة2018ُ)الدين،ُ التنموية الحقيقية

ُالمشروعُُُُُُ ُقبل ُمن ُالمرجو ُالهدف ُالى للوصول

االستثماريُ،ُالُبدُمنُإيجادُالفرصةُاالستثماريةُالمثلىُ،ُ

لُفكرةُاالستثماريةُالمبدئيةُ،ُوالتيُتعدُالبدايةُالحقيقةُلقبو

منُخاللُمعرفةُالمواصفاتُاالوليةُللمجاالتُاالستثماريةُ

بعدُ،ُومعُوجودُ فيُمُا ،ُاوُتطويرهُا التيُيمكنُالدخولُفيهُا

تشكيلةُمتعددةُمنُالمشاريعُاالستثماريةُُذاتُاالوليةُللتنفيذُ

ُوالتيُ ،ُ )ُ ُالعامة ُوالمصلحة ُالخاصة ُالمصالا ُتمثل )اي
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ُسبقُتعكسُمنف ُومما ،ُ ُ ُالمجتمع ُلحاجاتُافراد ُحقيقة عة

ُيستهدفُتلكُ ُالمتوقع ُاالستثماري ُالنشاط ُان ُالى نتوصل

ُالمنافعُالحقيقيةُ،ُنظراًُألنهاُتنتجُاآلتيُ:ُُ

ُللحياةُ ُوجود ُال ُالتي ُضرورية ُوالخدمات ُ ُالمنتجات أ.

ُبدونها.

ب.ُالمنتجاتُوالخدماتُالضروريةُالتيُتتيسرُالحياةُمنُُ

ُغيرها.ُ

ُالحياةُُ ُتزيد ُوالتي ،ُ ُالتحسينية ُوالخدمات ُالمنتجات ج.

ُرفاهيةُوسعادة.ُ

وعلىُالرغمُمنُذاكُالبدُلناُمنُاخذُبعضُاالعتباراتُُُُُ

السيماُوانُالفرصةُاالستثماريةُتعدُخيارُمستقبليُمتوفرُ

علىُالظروفُالسائدةُ عالوُة ،ُ إلمكانياتُه ودراستُه للمستثمرُ،

ُوا ،ُ ُالسياسية ،ُ ُمعُ)االقتصادية ،ُ ُإلخ( ..ُ .،ُ الجتماعية

ُُ،ُ ُإليها ُالدخول ُالمراد ُاالستثمارية ُالفرصة انعكاس

ومجاالتُ،ُوالوسائلُالمشروعةُللوصولُإليهاُ،ُمعُمراعاةُ

ُهدفُالربحيةُالتجاريةُمقابلُالربحيةُاالجتماعية.ُُُُُُُُُُ

)االشوح،ُ ثالثاً: استطالع فرص االستثمار االكثر كفاءة 

 :(177،ُصفحة2016ُ

ُالمشروعُ       ُانشاء ُفي ُالتفكير ُبدء ُمنذ ُعادة ُتتم والتي

ُاالستثماريُ،ُحيثُتكونُبشكلُمراحلُمتسلسلةُوكاآلتي:ُ

 : . استطالع الفرص االستثمارية القطاعية1

هيُمجملُالفرصُالمتاحةُفيُمختلفُقطاعاتُاالنتاجُ

مُالىُالحاديُعشرُقطاعُ،ُ،ُوالتيُوفقُالتقسيمُالدوليُتنقس

ُمعادنُ ُقطاع ،ُ ُوغابات ُوصيد ُزراعة ُقطاع :ُ وهي

ُالنقلُ ُقطاع ،ُ ُوالخدمات ُالتجارة ُقطاع وحواجز،

ُالخدمةُ ُقطاع ،ُ ُالمالية ُالخدمة ُ،القطاع والمواصالت

ُالصناعةُ ُقطاع ُالحكومة، ُالخدمة ُقطاع ،ُ االجتماعية

ُوالكهرب ُالمياه ُقطاع ُوالبناء، ُالتشغيل ُقطاع اءُالتحويلية،

 والغاز.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

. استطالع الفرص االستثمارية الحد االنشطة داخل 2

ُ:  القطاع الذي تم اختيارهُ 
ُللصناعاتُُُُُُ ُالتابعة ُاالنشطة ُاحد ُاختيار ُتم ُحالة وفي

ُ،ُ ُالغذائية ُالصناعة :ُ ُتتضمن ُوالتي ،ُ ُكنموذج التحويلية

ُو ،ُ ُاالخشاب ُوصناعة ،ُ ُوالجلود ،ُ الصناعاتُوالنسيج

ُالكيمياويةُ،ُوااللكترونيةُ،ُوالمعادن.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

. استطالع الفرص االستثمارية على مستوى المشروع 3

 :المعني

ُفيُُُُ ُااللكترونية ُالصناعة ُجانب ُاختيار ُفي وكمثال

ُيختارُ ُان ُفيكونُعلىُالمستثمر ،ُ ُاعاله ُالمحددة االنشطة

لصناعةُالمعنيةُ)ُمثل:ُمنتجُمعينُيكونُارتباطهُقويُمعُا

ُالمستثمرُ ُيقوم ُوبهذا ،ُ ُوالطباعة( ،ُ ُالمستخدمة االوراق

ُالمشروعُ ُنشاط ُمحل ُليصبا ُودراسته ُعليه بالتركيز

ُاالستثماريُالخاصُبه.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

باره . استطالع الفرص االستثمارية لمورد محدد باعت4ُُُ

 مدخل رئيسي للصناعة المختارة في المرحلة مسبقاً:     

ولوُاستكملناُنموذجناُالمختارُوقامُالمستثمرُبالتركيزُعلىُ

صناعةُالورقُ،ُحيثُيمكنهُفيُالمرحلةُالراهنةُانُيبحثُ

ُصناعةُ ُفي ُالداخلة ُوالرئيسية ُالطبيعية ُالموارد ُاحد عن

ًُمنُالورقُ،ُالسيماُاذاُكانُهذاُالموردُغيرُمست غلُمسبقا

قبلُالدولةُكماُينبغيُ)مثل:ُوردُالنيل(ُ،ُوالذيُيعتبرُمشكلةُ

قوميةُلماُيسببهُمنُآثارُاقتصاديةُواخرىُصحيةُضارةُ،ُ

ُوارتفاعُتكلفتهاُاالجتماعيةُ.

ً : تأثير االغراق على الفرص االستثمارية  )لخضر،ُرابعا

 : (156،ُصفحة2013ُ

ُتتوقفُُُُُُ ُاستثماري ُمشروع ُالي ُ ُاالستثمارية الفرصة

ُالعائدُ :ُ ُوهي ،ُ ُنجاحها ُفي ُتتحكم ُعناصر ُعدة على

االستثماريُ،ُواألرباحُ،ُوالتدفقاتُالنقديةُ،ُوتجميعُرؤوسُ

ُاالموالُ،ُوكلُمنهاُيتأثرُبالممارساتُاالغراقية.ُ

اإلغراقُوالعائدُعلىُاالستثمارُ:ُالُيمكنُللمنت جُمجاراةُُ

قُفيُاألسعارُالتيُيتعاملُمعهاُالمنتَجُالمماثلُ،ُفإذاُا لمغر 

األستثماريةُ سيقلصُمنُنسبةُعوائدُه عملُعلىُخفضُسعرُه

،ُأماُإذاُطالتُمدةُاألغراقُُأصباُهامشهُكبيرُفالُيمكنُ

،ُوالذيُسيؤثرُ للمنت جُانُيستمرُباألنتاجُدونُتنميةُإيراداتهُ 

وتوقفُالمشروعُُعلىُعوائدُعناصرُاألنتاجُالمستخدمةُ،

ُكلياً.

أماُاإلغراقُواألرباحُ،ُفهيُالفرقُبينُاإليراداتُالكليةُُُُُ

ُممارسةُ ُتأثير ُتوصل ُفإذا ،ُ ُلالنتاج ُالعامة والمدفوعات

اإلغراقُالىُهبوطُاالسعارُالىُالحدُالذيُتنعدمُفيهُاالرباحُ

ُتحويلُ ُينحنيُمنُاالسواقُاو ُالمنت جُان ُالُيضطر ُهنا ،

ُوُنوعُاخر.انتاجهُالىُقطاعُا

ُالبيانُُُُُُ ُوهو ،ُ ُاالستثماري ُالنقدي ُوالتدفق االغراق

االحصائيُلحركةُاالصولُالنقديةُالسائلةُالتيُتستحصلُاوُ

تنفقُمنُوالىُالمؤسسةُخاللُفترةُمحددةُ،ُواإلغراقُيؤديُ

إلىُتباطؤُدورانُرأسُالمالُ،ُأوُفيُبعضُاألحيانُتوقفهُ،ُ

يةُالداخلةُوالخارجةُوالذيُيخفضُاوُيوقفُالتدفقاتُالنقد

منُوإلىُالمشروعُاألستثماريُ،ُفإذاُكانتُالممارسةُقويةُ

ًُعندُالبيعُبالقيمةُالعاديةُ وطويلةُبهامشُاإراقيُكبيرُنسبيا

فانُتأثيرهُسيظهرُبوقتُقصيرُعلىُالتدفقُالنقديُ‘ُللمنتَجُ

ُللمشاريعُاالستثمارية.
ثل أما اإلمرا  وعنصر تجميع ر و  االموال ، والمتم   

بالقدرل على جمع االموال الالزمة للقياس بانشاء مشاريع أستثمارية 
جديدل او أستحداث مشاريع سابقة وتوسيعها ، والقدرل الالزمة 
لتمويله ، فأصحاب الةائض في رأ  المال يصعب إقناعهس من 
طرف المستثمر الذي يمار  اإلمرا  ضده بتمويل المشروع 

هس مشروع ال يحقق ارباح م كدل الجديد أو توسعه ، ألنه في نظر
، والذي ي دي ألى أنةا  أستهالكي لتل  الةوائض المالية للمنتجات 
االمراقية التنافسية منخةضة الثمن، وعدس تحويلها الى منتجات 

ُ.خدماتُمستقبالًُاو 

ُ

المحور الثالث : االغراق في الدول النامية 

 التحقيقات في مكافحة هذه الظاهرة :
تُالمفاوضاتُالتجاريةُوالمقترحاتُالخاصةُأصبحُُُُُُُُ

ُبينُ ُمتزايد ُاهتمام ُمحط ُالتجارية ُللسياسة ُجديد بنهج

المستثمرينُوالسياسيينُوالمشاركينُفيُالسوقُعلىُصعيدُ

ُالتيُ ُالشرعة ُارتفاعُالظواهرُغير ُومع ،ُ ُالمختلفة الدول
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ُفيُ ُوخدماتها ُبعضُالدولُفيُتصريفُمنتجاتها تمارسها

ماُظاهرةُاالغراقُ،ُاستدعىُاالمرُالىُبعضُاالحيانُوالسي

وفيُ الظواهرُُ، باتخاذُالتدابيرُالالزمةُلمكافحةُمثلُهذُه البدُأ

هذاُالمطلبُسوفُنتطرقُالىُهذهُالتدابيرُمنُوجهةُنظرُ

ُالدولُالنامية.

 اوالً: االغراق التجاري في الدول النامية : ُُ

حصُانُتحديدُاالغراقُواالضرارُالناجمةُعنهُ،وسبلُالفُُُ

ُعنُ ُعالوة ،ُ ُلمواجهته ُاتباعها ُينبغي ُواالجراءاتُالتي ،

ُالتعقيدُ ُاصبحتُشديدة ،ُ ُالعملية ُهذه ُإلدارة ُالالزمة المدة

بسببُاعتمادهاُعلىُالممارساتُالتيُتتبعهاُالدولُالمتقدمةُ

ُالقضيةُ،ُوفيُ ُالمجالُ،ُمعُتقديراتُنفقاتُاعداد فيُهذا

تقومُبتجميعُهذهُالوقتُالذيُيتعذرُعلىُالدولُالنامية*ُانُ

ُالتجاريةُ ُومؤسساتها ُالسلطات ُتعد ُحيث ،ُ المعلومات

ُ،ُ ُمصادرها ُوجمع ُتحديد ُمن ُمهيأة ُغير ،ُ والصناعية

وغيرهاُمنُمتطلباتُالقضاياُ،ُوعلىُالرغمُمنُالفروقاتُ

ُ)المتكفلةُ ُوالمتقدمة** ُالنامية ُالدول ُموارد ُبين الشاسعة

الدولُالناميةُبتحديدُقضاياُاالغراق(ُالتيُتظهرُتحيزاًُضدُ

،ُالسيماُفيُحالُعدمُاستعدادهاُالنفاقُمبالغُُطائلةُلتجميعُ

المادةُوالبياناتُالمطلوبةُللقضاياُ،ُحيثُاشارتُمناقشاتُ

ُفيُ ُالدولُالناميةُفيُسياتل***)االطرافُالمشتركة وفود

المؤتمرُهيُالوالياتُالمتحدةُ،ُواالتحادُاالوربيُ،ُواليابانُ

ُبصورة ُالنامية ُوالدول ُخاصة(ُ، ُومصرُبصورة ُعامةُ،

ُ 2016ُ)الحاج، ُصفحة ُالدعاويُُ(252، ُاوضاع ُالى ،

ُلمواجهةُ ،ُ ُالعالمية ُالتجارة ُمنظمة ُفي ُباإلغراق الخاصة

ُاالمريكيةُ ُالمتحدة ُالواليات ُتتصدر ُحيث ،ُ ُبها االخرين

قائمةُُالقوىُالتجاريةُ،ُواالقتصاديةُالعالميةُالع ظمىُعلى

(ُ ُبلغت ُوالتي ُالمقدمة ُاما60ُالدعاوي ،ُ ُإغراق ُدعوى )

(ُدعاوىُ،7ُ(ُدعوىُ،ُواليابانُ)47االتحادُاالوربيُقدمُ)

%ُمنُاعضاءُالمنظمة80ُاماُجملةُالدولُالناميةُالتيُت مثلُ

سوىُ) تقدُم لُم ل)44ُ، بمقابلُتعرضهُا دعوىُُ، دعوى61ُُ( )ُ

حيزُالتطبيقُُاغراقُ،ُوعلىُالرغمُمنُدخولُاالتفاقياتُالى

الشاملُ،ُالذيُكانتُنتيجته ُاعفاءُالدولُالناميةُمنُتحملهاُ

لبعضُالقواعدُالمفروضةُ،ُفإنُاالغراقُالزالُي عدُكالسيفُ

،ُوتهميشُ ُُاراضيهُا ُُ الحادُعلىُرقابُجميعُالم صدرينُمن

ُالدولي ُالتجاري ُالنظام ُفي ُالمتواضع ُونصيبها ،ُ ُدورها

،ُوبالرغمُمنُاالعتراضاتُُ(56،ُصفحة2003ُُ)ابراهيم،ُ

ُومعُ ُالدولُالناميةُ،ُحولُكيفيةُالتعاملُمعها ُ التيُابدتها

قضاياُاالغراقُالخاصةُبهاُمنُقبلُالدولُالمتقدمةُ،ُعالوةُ

معُعدمُابداءُ ،ُ وقيودُعديدُة تحدُقواعُد علىُوضعُصادراتهُا

ُالقوانين ُبتخفيف ُطلباتها ُحيال ُالهادفةُُالليونة االمريكية

ُتقديراًُ ،ُ ُالخدمات ُاو ُبالمنتجات ُاالسواق ُاغراق لمكافحة

ل وضاعُالصعبةُللدولُالناميةُولصادراتهاُالتيُتعدُقضيةُ

ُ،ُ ُالتجارة ُفيُمؤتمرُسياتلُمناقشة ُتم ُكما ،ُ ُلها مصيرية

واالستثمارُ،ُوالشفافيةُفيُالمشترياتُالمنافسةُوالحكوميةُ،ُ

ُحيثُتمثلتُمطالبُ

ُ،ُالدو ُوالمالبس ،ُ ُالمنسوجات ُتحرير ُحول ُالنامية ل

ُُ،ُوالع ماليةُ)محمد،ُ ُ(198،،ُصفحة2018ُوالمعاييرُالبيئية

)بياناتُمتاحةُفيُ ثانياً: بدأ التحقيقات في مكافحة االغراق

ُفيُ ُالمنعقتتتد ُلمؤتمرهتتتا ُالعتتتالميتتتة ُالتجتتتارة تقريرُمنظمتتتة

 :(31،ُص21/11/2019

ُتُُُُُ ُالبيانات ُأحدث ُاالول)ظهر ُالسادسُُ-الشهر الشهر

٪ُفيُعددُتحقيقاتُمكافحةُاإلغراق46ُزيادةُبنسبةُ(2019ُ

ُ ُبدأتها ُالعشرين)التي ُمجموعة ُبفترةُُ(اقتصادات مقارنة

ُالسابقة ُأشهر ُالسابع)ُالستة ُ-الشهر ُالتاسع (.2018ُالشهر

(ُأنُاقتصاداتُمجموعةُالعشرينُبدأت33ُيوضاُالجدولُ)

فيُمكافحةُاإلغراقت(82ُ) فيُالفترةُاألخيرةُ،ُمقارنةُُحقيقُا

 .ُُُخاللُاألشهرُالستةُالسابقةُ(56)بـ

 

 ( بدأ تحقيقات مكافحة االغراق33جدول )

 
 .  31، ص21/11/2019بيانات متاحة في تقرير منظمة التجارة العالمية لمهتمرها المنعقد في : المصدر

___________ 
عة الدول التي لم تحسن استغالل الثروة البشرية والطبيعية الموجودة فيها إلى أعلى حد ممكن، كما وتعاني من نقص في خدماتها *الدول النامية : مجمو ُ

دولة، ويطلق في بعض األحيان على هذه الدول مصطلح دول العالم الثالث، ويعيش فيها من السكان ما تقارب  130األساسية، كالتعليم والصحة، وعددها 

الصناعي السبعين بالمئة من إجمالي سكان العالم، ويبلغ إنتاجها الزراعي نسبة خمس وثالثين بالمئة من مجمل إنتاج العالم، في حين أّن اإلنتاج نسبته 

 يعادل سبعة بالمئة من إنتاج العالم للصناعة.                                                                                 

يث التقدم بناًء ** الدول المتقدمة هي تلك التي تتمتع باقتصاد متطور وبنية تحتية تكنولوجية متطورة، وتدعى دول العالم األول، ويتم تقييم الدول من ح

ومقدار اتساع البنية على عدد من المعاير منها إجمالي الناتج القومي وإجمالي الناتج المحلي ومستوى التصنيع ومستوى المعيشة العام ودخل الفرد 

خرى ، وعلى التحتية وغيرها من األمور باإلضافة إلى مهشر التنمية البشرية الذي يجمع ما بين الدخل القومي والمقياس االقتصادي وبعض المقاييس األ

 دمة والدول النامية ما زالت قائمة.       الرغم من تقدم العديد من دول العالم اقتصادًيا وصناعيًا في القرن العشرين إال أن الفجوة بين الدول المتق
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الشتتتتتهرُُ–2018ُالشتتتتتهرُالستتتتتابعُ)ومعُذلكُ،ُخاللُُُُُُ 

إلى2017ُُالشتتتتتهرُالستتتتتابعُ)ُمقارنةُمعُ(2019الستتتتتادسُ

،ُالمستوىُالعامُانخفضُبشكلُكبيرُُ(2018الشهرُالسابعُ

138ُإلى202ُُمنُ) ُإلى(. ُاالنخفتتتاضُالعتتتام ُويعزىُهتتتذا

تُالتيُبدأتهاُاألرجنتينُواسترالياُانخفاضُفيُعددُالتحقيقا

مقارنةُبالهند،ُوإندونيستتتتياُُوالبرازيلُ،ُوكنداُ،ُوالصتتتتينُ،

ُوالمكسيكُ،ُواالتحادُالروسيُ،ُوتركيا،ُوالوالياتُالمتحدة

،ُوفيُ(2018ُالشتتتهرُالستتتادسُُ–2017ُرُالستتتابعُالشتتته)

قات عددُالتحقي فاعُفيُ بمبادرةُمنُُنفسُالفترةُ،ُلوحظُارت

منُ)،ُوجمهوريةُكورياُ(11ُإلى8ُُمنُ)وبيُاالتحادُاألور

،ُوفيُُ(5إلى3ُُمنُ)والمملكةُالعربيةُالستتتعوديةُ(7ُإلى6ُُ

نقبتتلُتتتدابيرُمكتتافحتتةُاإلغراقُالمفروضتتتتتتتتةُممتتاُيخصُ

ُاقتصادياتُمجموعةُالعشرين.ُ

50ُ-٪25ُُحواليُ)شكلتُالمنتجاتُالمعدنيةُأكبرُحصةُُُُ

كماُموضتتتتتاُ-فتراتُإعدادُالتقاريرُُمنُالمبادراتُعبر(ُ٪

مبادرة22ُُ،ُفيُحينُاستتتحوذُهذاُالقطاعُعلىُ-(5الشتتكلُ)

فيُالنصتتتتفُاألول2017ُ،28ُُفيُالنصتتتتفُالثانيُمنُعامُ

اُفيُالنصتتتتتتفُالثتتانيُمن2018ُُمنُ ،2018ُُ،ُظتتلُثتتابتتتً

ُ.2019ُُنصفُعامُُفيُالنصفُاألول24ُوانخفضُإلىُ

كماُواحتلتُمنتجاتُالصتتتتتتلبُالغالبيةُالعظمىُمنُهذهُُُُُ

فيُ.ُ٪75ُُ،ُايُ(102منُأصتتتتل76ُُ)التحقيقاتُُاتالمنتج

العديدُمنُالحاالتُ،ُبدأُعضتتوُمستتتوردُواحدُمنُمجموعةُ

تحقيقاتُحولُنفسُمنتجُالصتتتتتتلبُمنُعددُمنُُالعشتتتتتترين

المنتجاتُتمثلُُفوالذ7ُالمصتتتتتادرُالمختلفةُفيُوقتُواحدُ،

الفترات،ُالُتزالُالصتتتتتينُهيُ منُالتحقيقاتُخاللُهذه30ُ

رُمنُالتحقيقاتُبشتتتأنُالمنتجاتُالمعدنيةُهدفُمتكرُاألكثر

ُ–2018ُالشتتتهرُالستتتابعُ)ُتحقيقاُعلىُمنتجاتهاُفي17ُ،ُمع

4ُ،ُتليهاُجمهوريةُكورياُمعُُ(2019الشتتتتتتهرُالستتتتتتتادسُ

لكلُمنهما،ُبدأت3ُُمبادراتُ،ُوتركياُ،ُوتايبيهُالصينيةُمعُ

حدةُ عام12ُالوالياتُالمت هذاُالقطاعُ قاُفيُ الشتتتتتتهرُ)تحقي

)ُ،ُتليهاُالهندُبـتتتتتتتُ(2019لشتتهرُالستتادسُا–2018ُالستتابعُ

ُُُُ(.8)ُوكنداُبـُ(10

لثُأكبرُحصتتتتتتتةُمنُ ثا المنتجاتُالكيماويةُالتيُشتتتتتتكلتُ

وفيُالنصتتتتتتف2017ُُالمبادراتُفيُالنصتتتتتتفُالثالثُلعامُ

ُ ُعتتتام ُالثتتتانيُفي2018ُُاألولُمن ُإلىُالمركز ُانتقلوا ،

النصتتتفُاألولُمنُعامُُوفي2018ُالنصتتتفُالثانيُمنُعامُ

شتتهًراُ،ُومعُذلكُ،ُفإنُعدد12ُُعلىُأستتاسُُولكن.2019ُ

انخفضُبشتتكلُملحوظُ،ُُالمداخالتُفيُالمنتجاتُالكيميائية

ُ(2018الشهرُالسادسُُ–2017ُالشهرُالسابعُ)في42ُُمنُ

(2019ُالشهرُالسادسُ–2018ُالشهرُالسابعُ)في22ُُإلىُ

منُالصتتتينُكانتُاألكثرُاستتتتهدافًاُ،ُحيثُمثلتُُ،ُالمنتجات

فحصُهذاُالقطاعُُيًقاُجديدًاُللمنتجاتُفيتحق64ُ٪ُمن31ُُ

الشتتتهرُُ–2018ُالشتتتهرُالستتتابعُ)شتتتهراًُُفي24ُُعلىُمدىُ

،ُالصتتتتينُ،ُستتتتنغافورةُ،ُاليابان،ُوكانتُ(2019ُالستتتتادسُ

جمهوريةُكورياُهيُاألعضتتتاءُاألكثرُاستتتتهدافًاُبالمبادراتُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.22ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفيُهذاُالقطاعُ،ُبمبادرتينُمنُأصلُ

يةُفيُُُُُُ ثان بةُال يك،ُوالمطاطُالمرت ماُواحتلُالبالستتتتتتت ك

،ُوفيُالنصفُاألولُمنُعام2017ُُالنصفُالثانيُمنُعامُ

،ُوانخفضُإلىُالمركزُالستتتادسُفيُالنصتتتفُالثاني2018ُُ

،ُوانتقلتُُ(٪ُمنُإجماليُالتحقيقات4يمثلُ)2018ُمنُعامُ

،2019ُكزُالثتتالتتثُفيُالنصتتتتتتفُاألولُمنُعتتامُإلىُالمر

مبادرةُجديدةُفي65ُُُمنها11ُوشتتتتكلتُالمنتجاتُالصتتتتينيةُ

والمنستتوجاتُالتيُشتتكلتُُشتتهًرا،24ُهذاُالقطاعُعلىُمدىُ

خاللُكتتامتتلُفترةُالتقريرُ،ُاحتلتتتُُ٪ُمنُكتتلُالبتتدايتتات7

والنصف2017ُُالمرتبةُالخامسةُفيُالنصفُالثانيُمنُعامُ

وأقتتلُمنُالمركزُالستتتتتتتتادسُفيُُ،2018ُاألولُمنُعتتامُ

والنصتتتتتتفُاألولُمنُعام2018ُُالنصتتتتتتفُالثانيُمنُعامُ

2019ُ.ُُُُُ 

 

( مبادرات اقتصاديات مجموعة العشرين في مكافحة االغراق ، وفق المنتجات.5الشكل )

 
ُ.33ص  ،21/11/2019شكل متاح في تقرير منظمة التجارة العالمية لمهتمرها المنعقد في المصدر:  
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ُ

لرغمُمنُانُتحقيقاتُمكافحةُاإلغراقُالُتؤديُبالضرورةُبا

قدُيشيرُاالرتفاعُفيُعددُالتحقيقاتُُإلىُفرضُاإلجراءاتُ،

التيُبدأتُإلىُارتفاعُمحتملُفيُعددُالتدابيرُالمفروضتتتتتة،ُ

شتتتتهًراُالتيُيغطيهاُهذاُالقستتتتمُ،ُوبلغ24ُُعلىُمدارُالـتتتتتتتتتتُ

هاُ(287ُ)إجماليُإجراءاتُمكافحةُاإلغراق التيُتفرضتتتتتت

كماُهوُموضتتاُفيُالجدولُ)اقتصتتاداتُمجموعةُالعشتترينُ

ومعُذلك،ُحيثُيمكنُأنُيستتتغرقُاألمرُماُيصتتلُإلىُُ(34

التحقيقُالذيُستتيتمُاالنتهاءُمنهُ،ُقدُالُتكونُهذهُُشتتهًرا18ُ

الجتديرُ.ُالتتدابيرُضتتتتتتروريةُنتيجتةُللبتدءُفيُالفترةُعينهتا

هاُوانخفضتتتتتتتت بدءُفي قاتُالتيُتمُال عددُالتحقي لذكرُأنُ ُبا

اعدادُالتدابيرُالمفروضتتتتتتتةُمنُقبلُاقتصتتتتتتتاداتُمجموعةُ

إلىُالشتتتهرُالستتتادس2017ُُالشتتتهرُالستتتابعُ)العشتتترينُمنُ

ُالشهرُالسادس2019ُُ–2018ُالشهرُالسابعُ)ُإلىُ(2018

ُ(.علىُالتوالي121ُإلى166ُُومن138ُُإلى202ُُمنُ(ُ)

ُ

عشرين( تدابير مكافحة االغراق التي تفرضها اقتصاديات مجموعة ال34جدول )  

 
.32ص  ،21/11/2019بيانات متاحة في تقرير منظمة التجارة العالمية لمهتمرها المنعقد في المصدر :   

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

تعميمُتقريرُمراقبتتةُُكمتتاُويجتتدرُبنتتاُاالشتتتتتتتتارةُالىُانُُُ

المعنيُبمكافحة2009ُُالتجارةُاألولُفيُالشتتتتتتهرُالتاستتتتتتعُ

نخفضتتتُأنشتتطةُأعضتتاءُمجموعةُالعشتترينُفيُاإلغراقُا

،ُثمُانتعشتتتتتُ،ُوبلغتُذروتهاُفي2011ُُالبدايةُخاللُعامُ

تحقيقًاُجديدًاُمنُقبلُاقتصتتتتتادات238ُُبدأُُ،ُمع2013ُعامُ

-2014مجموعةُالعشتتتتتترينُ،ُومعُبدأهاُباالنخفاضُخاللُ

قاًُ،ُومنُثمُتبدأُباالرتفاعُلتصتتتتتتتل175ُُلتبلغ2015ُُ تحقي

213ُوتصتتتتتبا2017ُُلتنخفضُستتتتتنةُ،2016ُُخالل226ُُ

تحقيقاًُ،ُومعُاستمرارهاُباالنخفاضُلسنةُالتيُتليهاُوبلغتُ

جلتُاقلُعددُتحقيق2019ُُتحقيقاًُ،ُاماُفيُستتتتتنة168ُُ ستتتتت 

ُ:(6،ُبشكلُمفصلُمنُخاللُالشكلُ)82وهو

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مبادرات مجموعة العشرين للتحقيقات في  :(6شكل )

 (2019-2009)مكافحة اإلغراق للفترة 

شكل متاح في تقرير منظمة التجارة العالمية المصدر : 

 .34، ص21/11/2019لمهتمرها المنعقد في 
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 ً ة تدابير مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضي: ثالثا

ُ:من قبل الشريك التجاري
ُُُُُُ(ُ ُالشكل ُتأثروا7ُي ظهر ُتجاريين ُشركاء ُستة ُأكبر )

(ُاتُالوقائيةاإلجراءُباستثناء)بمبادراتُالمعالجةُالتجاريةُ

2008ُ)التيُأبلغُعنهاُكلُعضوُفيُمجموعةُالعشرينُبينُ

،ُمعُبقاءُُ(2019الشهرُالسادسُُ–كانونُالثاني2019ُُوُ

ُقبلُ ُمن ُاستهدافًا ُاألكثر ُالمصدر ُ ُاآلن ُحتى الصين

ُوهوُ ،ُ ُالفترة ُهذه ُخالل ُعنها ُاإلبالغ ُتم ُالتي المبادرات

ُ(٪31)ُيقاربُلثًلثُالمبادراتُالمبلغُعنهاُايُماُالمحاسبة

ُالفترةُُ، ُهذه ُخالل ُاستهدافًا ُاألكثر ُالثاني ُالمصدر ُاما

٪ُمنُمجموع7ُحيثُاستحوذتُعلىُُالجمهوريةُالكوريةُ،

ُالمجموعةُ ُأعضاء ُمن ُالمنتجات ُشكلت ُكما ،ُ المبادرات

٪ُمنُإجماليُالمبادراتُ،ُفيُفترات72ُُالعشرينُماُيقربُ

ُعلى ُعالوة ،ُ ُمُاإلبالغ ُالمنتجات ُبعمل ُأعضاءُالبدأ ن

إجماليُمبادراتُُ٪ُمن53المجموعةُالعشرينُماُالُيقلُعنُ

ُ.كلُفردُمنُأعضاءُمجموعةُالعشرين

 

 
 (2019-2008مكافحة االغراق والمبالغ التعويضية من قبل الشركاء التجاريون للفترة ) :(7شكل )

 .37، ص21/11/2019شكل متاح في تقرير منظمة التجارة العالمية لمهتمرها المنعقد في المصدر : 
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 .37، ص21/11/2019شكل متاح في تقرير منظمة التجارة العالمية لمهتمرها المنعقد في المصدر : 

ُ

ُ،ُ ُالوقائية ُالتدابير ُيخص ُما ُفي ُعلىُُاما والمفروضة

ُالمنتجاتُمنُجميعُالمصادرُاستجابةُلزيادةُالوارداتُمن

ُالضماناتُ ُتخضع ،ُ ُخطيرة ُإصابات ُتسبب ُالتي السلع

اإلغراقُوُالتدابيرُلقوا عنُمكافحُة مختلفُة وجداولُزمنيُة عُد

التعويضيةُالخاصةُبهُ،ُومنُثمُليستُقابلةُللمقارنةُمباشرةُ

ويظهرُالشكلُ) ،ُ بينهُم العشرين8ُفيُمُا بدءُمجموعُة اتجاُه )ُ

إلىُجنبُمع اتجاهُفرضُتدابيرُُمنُالتحقيقاتُالوقائيةُ،ُجنبُا

ويميةُ،ُمنذُعامُمجموعةُالعشرينُ،ُعلىُأساسُالسنةُالتق

ُ.2019وحتى2008ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 
(: بدء التحقيقات الوقائية وفرض الضمانات 8شكل )

 (2019-2008)الوقائية من قبل مجموعة العشرين للفترة 

شكل متاح في تقرير منظمة التجارة العالمية المصدر : 

 .39، ص21/11/2019لمهتمرها المنعقد في 
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دراتُ(ُ،ُبلغُعددُالمبا8فيُالفترةُالتيُيغطيهاُالشكلُ)ُُُُُ

ُ ُفي 2012ُُذروتها ُ،2014ُُو ُالعالي ُالمستوى ُهذا من

ُيتزايد2015ُانخفضُالعددُفيُالعامُ ُومنذُذلكُالحينُ، ُ،

نُتدريجياًُمرةُأخرىُإذاُاستمرُاالتجاهُفيُالنصفُاألولُم

ُ ُالمبادراتُالذي2019ُُعام ُأنُيكونُعدد ُالمتوقع ُفمن ،

عاُم فيُعاُممشابهاًُلمُا2019ُسيكونُعليُه ُ،2018كانُعليُه

انتُأماُبالنسبةُلفرضُإجراءاتُالحمايةُفإنُالقمةُالك برىُك

لكنه2016ُُ،ُوبلغُأدنىُمستوىُلهُفيُعام2014ُفيُعامُ

ذلكُالحين منُذ النصفُسنويُلعاُمُ.زاُد يظهرُالرقُم 2019ُإُذ

وُهذاُالرقمُهُسيكونُمنُستةُفرضُتدابيرُوقائيةُ،ُوالنتيجة

ُأي)امُفرضُاللتجارةُلتقاريرُالرصدُاالكبرُمنذُتجميعُأرق

ُ(.2008ُُُمنذُعامُ

ُ

 المحور الرابع : تجارب بعض الدول النامية :
لقدُتمُاتخاذُدولةُمصرُكإحدىُدولُالشرقُاالوسطُ،ُ

ُلتعدد ُنظراً ،ُ ُالتجاري ُباإلغراق ُتأثرها ُمدى ُلبيان ُوذلك

ُامثلةُ ُعلى ُعالوة ،ُ ُاالغراق ُمكافحة ُلتدابير استخدامها

ُالناميةُاالخرىُ.ُلبعضُالدول

ً اوالً: االغراق في الشرق االوسط : مصر مثاالً )إ  :(نموذجا

علىُمستوىُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُاماُُ     

(ُأنُمصرُهيُالمستخدمُالرئيسيُلتدابير9ُ،ُيوضاُالشكلُ)

مكافحةُاإلغراقُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقيا،ُ

إلغراقُلمنظمةُالتجارةُالعالميةُ،ُكماُي تياُبياناتُمكافحةُا

،ُوشرعتُدولُمنطقةُالشرق2017ُُ-1995خاللُالفترةُ

فيُ وشمالُإفريقيُا اإلغراق120ُُاألوسطُُ، فيُمكافحُة تحقيقًُا

منهاُفيُمصر،ُويأتيُالمغربُفيُالمركزُالثانيُبـ100ُُ،ُ

تحقيقات5ُُتحقيقًاُمفتوًحاُ،ُثمُمجلسُالتعاونُالخليجيُبـ14ُُ

ُ.(Hazem, 2020, p. 10)ُردنُبتحقيقُواحدوأخيراًُاأل
 

 
التحقيقات التي بدأتها دول الشرق األوسط  (9شكل )

 (2017-1995)وشمال إفريقيا 

Source: Nada Hazem, Chahir Zaki, On the 

Effect of Anti-Dumping Investigations in 

Egypt,2020, p10 
ُ

( يقارن مصر مع بعض االقتصادات التي 10) اما الشكل 

   لديها حصة مماثلة من واردات السلع المصنعة من إجمالي
واردات البضائع، في الواقع ، يجدر بنا أن نرى ما إذا كانت 

مزيدُفيُالالبلدان المماثلة التي لديها أسهس استيراد مماثلة تشرع 

تشملُهذه  ةالمجموعُأوُأقلُمنُالتحقيقاتُلمكافحةُاإلغراقُ،

ُوشمالُُُُ ُالشرقُاألوسطُ، ُفيُمنطقة ُالبلدانُبعضها من

إفريقياُذاتُهيكلُتجاريُومستوىُدخلُمشابهُلمصرُ،ُمثلُ

تونسُوالمغربُواألردن،ُكماُيشملُالجزائرُ،ُوهيُدولةُ

مصدرةُللنفطُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُ،ُوشمالُإفريقياُ،ُ

ُوشم ُاألوسط ُالشرق ُمنطقة ُخارج ُأخرى ُناشئة الُودول

ُ،ُمثلُتشيليُوتركيا ،ُفيُحينُأنُمصرُواألردنُُإفريقيا

لديهماُنفسُالحصةُتقريباًُمنُوارداتُالسلعُالمصنعةُالتيُ

تحقيقُفي100ُُ٪ُ،ُفقدُشرعتُمصرُفي55ُُتبلغُحواليُ

شرعتُشيليُفيُُمكافحةُاإلغراقُبينماُاألردنُواحدُفقطُ،ُ

رُبينُلذلكُ،ُهناكُتفاوتُكبيُُمنُتركيا221ُتحقيقًاُو29ُُ

 ُالبلدانُالمختارةُمنُحيثُعددُالتحقيقاتُ،

منُو2017ُ-1995أيُتحقيقاتُخاللُالفترُة وارداتهُا تساهُم

ُتتراوحُبينُ ُبنسبة ٪ُمن70ُُ٪ُو60ُُالمنتجاتُالمصنعة

ُحصةُ ُفإن ،ُ ُوشيلي ُلتركيا ُبالنسبة ُأما ُالمستوردة، السلع

وارداتُالسلعُالمصنعةُأعلىُبقليلُمنُمصرُ،ُومعُذلكُ،ُ

لرغمُمنُأنُحصصُوارداتُالسلعُالمصنعةُمتشابهةُعلىُا

ُعنُأنهُمقارنةُبالدولُاألخرىُ،ُفإنُإلىُحدُكبير، ُفضالً

مصرُتشرعُفيُإجراءُتحقيقاتُأكثرُمنُالدولُاألخرىُالتيُ

ُ.لديهاُهيكلُتجاري
ُ

 
حصة الواردات المصنعة في إجمالي الواردات ( 10شكل )

 (2017-1995)وعدد التحقيقات التي تم البدء فيها 

Source: Nada Hazem, Chahir Zaki, On the 

Effect of Anti-Dumping Investigations in 

Egypt:    2020, p11. 
ُ

منُالمهمُمواصلةُتحليلُالحالةُالمصريةُبينُاألعوامُ

فتحتُمصرُحيثُ،ُ(ُآخرُالبياناتُالمتاحة)2015ُو2001ُُ

ًُللتقاريرُنصفُالسنو16ُتحقيقاُضد55ُُ يةُالتيُدولةُوفقا

ُالعالمية،ُ ق دمتُإلىُلجنةُمكافحةُاإلغراقُلمنظمةُالتجارة

(ُأنُالصينُ،ُمنُخاللُاالستشهادُبهاُفي11ُيوضاُالشكلُ)

تحقيقاُ،ُهيُالدولةُاألكثرُاستهدافاُمنُقبلُتحقيقات15ُُُُُُُ

9ُوالثانيةُهيُالهندُ،ُتمُاالستشهادُبهاُفيُُمكافحةُاإلغراق،

عددُالتحقيقاتُالتيُتمُإجراؤهاُُاستطالعات،ُاماُعندُمقارنة

يمكنُللمرءُأنُيالحظُأنهُتمتُ ،ُ بعددُالحاالتُالموافقُعليهُا

الموافقةُعلىُأكثرُمنُنصفُالتحقيقاتُالتيُبدأتُضدُكلُ

55ُتحقيقاُمنُالتحقيقاتُالـ34ُُوتمتُالموافقةُعلىُُدولةُ،

مصر، التجارةُُالتيُبدأتهُا سمحتُمنظمُة الحاالتُُ، ُُوفيُهذُه

يةُللحكومةُالمصريةُبفرضُرسومُمكافحةُاإلغراقُالعالم

ُأجلُ ُمن ،ُ ُالتحقيق ُقيد ُالدولة ُالمستهدفُمن ُالمنتج على

غيرُالعادلة األجنبيُة المنتجينُالمصريينُمنُالمنافسُة .حمايُة
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 (2015-2001)التحقيقات التي بدأتها وقبلتها مصر  :(11)شكل 

Source: Nada Hazem, Chahir Zaki, On the Effect of Anti-Dumping Investigations in Egypt:    

2020, p12. 
ُ

أثيرُيمكنناُالتوصلُإلىُأنُتدابيرُمكافحةُاإلغراقُكانُلهاُت

ُالتيُتغطيهاُ ُالدول ُمن ُالوارداتُالقادمة ُعلى سلبيُكبير

التالي ليظهرُأعلىُمعدلُفيُالعاُم ،ُ عندماُُالتحقيقاتُالمعتمدُة

ُاإلغراق، ُمكافحة ُرسوم ُفرض ُعنُُيتم ُالكشف ُتم كما

ُ،ُ ُالتحقيق ُمراجعة ُفترة ُخالل ُلالستيراد ُكبيرة استجابة

ُكتحويلُالوارداتُ ،ُ وتسليطُالضوءُعلىُمستوىُتأثيراته

ىُمنُالدولُالمعنيةُبالتحقيقُإلىُدولُأخرىُ،اماُعلىُمستو

غراقُالسياسةُ،ُمنُالمهمُمالحظةُأنُتنفيذُتدابيرُمكافحةُاإل

يجُمكلفُعلىُالمستويينُاإلجرائي والزمنيُفيُالواقعُُ، بُُ،

ُالمتعلقةُ ُالمطولة ُتكاليفُاإلجراءات ُتحمل ُالمنتجين على

ُااللتماس ُالنظر)ُبتقديم ُأيضاًُ(إعادة ُالسلطات ُوتتحمل ،

.ُهائيتكاليفُإداريةُخاللُفترةُالتحقيقُحتىُاتخاذُالقرارُالن

يجبُأنُتؤخذُفيُاالعتبارُالتكاليفُالتيُتنطوي عليهاُُثانياًُُ،

ُمكاسبُمكافحةُُالرفاهية ُتكون ُيجبُأن ُكما االقتصادية،

ُلتجاوزُ ُكافية ُالمحليون ُالمنتجون ُحققها ُالتي اإلغراق

فاعُالخسائرُالتيُيعانيُمنهاُالمستهلكونُالذينُيواجهونُارت

ةُاألسعارُ،ُمنُناحيةُاخرىُ،ُإنُاالقتصادُالسياسيُلمكافح

ُالتجارية ُفيُالسياسة ُهام ُب عد ً ُيمكنُأنُاإلغراقُهوُأيضا

تمارسُجماعاتُالضغطُالمحليةُأوُالشركاتُذاتُالصلةُ

ًُعلىُقرارُالحكومةُببدءُتحقيقُلمكافحةُ السياسيةُضغوطا

ُخاصةُُاإلغراق، ،ُ ُالمستقبلي ُللبحث ً ُمهما ُبعداً ُهذا يعد

ُ.باستخدامُالبياناتُعلىُمستوىُالشركة

 .Brussels, 2020, p) ثانياً: اإلغراق في الدول االجنبية

23): 

 امثلةُلذلكُ،ُكاآلتي:

 :منتجات الصلب المطلي العضوي من الصين . أ

ُالثالث14ُُفيُُُُُُ ُفي2018ُُمنُالشهر ُشرعتُاللجنة ،

مراجعةُانتهاءُالصالحيةُللتدابيرُالمفروضةُعلىُوارداتُ

الناشئةُفيُ(OCSُ)بعضُمنتجاتُالفوالذُالمطليُالعضويُ

ُعنُط ُفضالً ُالصلبُاألوروبيةُالصينُ، لبُقدمتهُرابطة

(EUROFERُ)ُُنيابةُعنُالمنتجينُالذينُيمثلونُأكثرُمن

ُ.٪ُمنُإجماليُإنتاجُاالتحاد70

ُفيُُُُُُ ُالصين ُتدخل ُبسبب ُأنه ُاللجنة ُتحليل ُأظهر كما

ُأوُ ُاألسعار ُفإن ،ُ ُالصلب ُقطاع ُفي ُوخاصة ،ُ االقتصاد

والعمالةُُالتكاليف،ُبماُفيُذلكُتكاليفُالموادُالخامُوالطاقة

ُبالتدخلُ ُتتأثر ُألنها ُالحرة ُالسوق ُلقوى ُنتيجة ُليست ،

ولمُيتعاونُمنتجُم صدّرُمعُالتحقيقُ،ُولمُُالحكوميُالكبير،

،ُ ي قدمُأيُادعاءُبأنُبعضُالتكاليفُالمحليةُلنُيتمُتشويهها

الُيمكنُاستخدامُاألسعارُوالتكاليفُالمحليةُالصينيةُوبهذاُ

صينُعلىُأساسُتكاليفُاإلنتاجُوتمُإنشاءُالقيمةُالعاديةُلل

واستوفتُماليزياُُوالبيعُالمقابلةُفيُالدولةُالتمثيليةُالمعنية،

مناسبةُكدولُ ،ُوالمكسيكُجميعُالمعاييرُالتيُيجبُاعتبارهُا

المراجعةُ إنتاجُكبيرُمنُالمنتجُقيُد كانُلديهُم محتملةُ، تمثيليُة

تاجُ،ُومجموعةُكاملةُمنُالبياناتُالمتاحةُلجميعُعواملُاإلن

واألرباحُ،SGُُ&Aُُ،ُوالنفقاتُالعامةُللتصنيعُ،ُونفقاتُ

الحالةُ،ُقامتُاللجنةُباإلضافةُإلىُذلكُبتقييمُمستوىُ فيُهذُه

ُصدقتُ ُوقد ُالدولتين، ُلكال ُوالبيئية ُاالجتماعية الحماية

ُالدوليةُ ُالعمل ُاتفاقياتُمنظمة ُعلىُجميع ُتقريبا المكسيك

ميعُاالتفاقياتُالبيئيةُوج(ُباستثناءُاتفاقيةُواحدة)األساسيةُ

ُعلىُثالثُمنُاتفاقياتُ ُلمُتصدقُماليزيا ُبينما الرئيسيةُ،

منظمةُالعملُالدوليةُالثمانيُاألساسيةُ،ُوالُعلىُواحدةُمنُ

ُاختيارُ ُاللجنة ُقررت ُلذلك ُالرئيسية، ُالبيئية االتفاقات

ُ.المكسيكُكدولةُتمثيليةُمناسبة

ُالُُُ ُالعادية ُقارنتُاللجنةُسعرُالقيمة ركَّبُمعُسكما عرُم 

التصديرُإلىُالدولُأخرىُغيرُاالتحادُعلىُأساسُاألعمالُ

عبرُاإلغراقُ،ُالمُهامشالسابقةُ،ُووجدتُاللجنةُأنُمتوسطُ

منُالسعرُالحدوديُالتحاُد مئويُة كنسبُة هوCIFُُعنُه ،ُ134ُ

٪،ُوأظهرُتحقيقُمراجعةُانتهاءُالصالحيةُأنهُعلىُالرغمُ

كذلكُوارداتُالصينُمنُمنُانخفاضُمستوىُالوارداتُ،ُو

 فيOCُُمنتجاتُ

قامتُاللجنةُبتح غرقةُ،ُكمُا ليلُدخولُسوقُاالتحادُبأسعارُم 

ُحالةُ ُفي ُاإلغراق ُاستمرار ُاحتمال ُهناك ُكان ُإذا ما

يرةُاإلجراءاتُواألنشطةُللقدراتُاالحتياطيةُالكب   انقضاءُ

الصينُ،ُحقيقةُأنُدواًلُأخرىُتفرضُتدابيرُُالموجودةُفي

ُتجا ُمقارنةُدفاعية ُاالتحاد ُسوق ُوجاذبية ُالصين ُضد رية

ُببعضُاألسواقُالثالثةُوالسوقُالمحليةُ،ُكانُمنُالمحتمل

أنُيكونُالمنتجُالمصدرينُالصينيينُسوفُيعيدونُدخولُ

ُحالةُ ُفي غرقة ُم  ُبأسعار ُكبيرة ُكميات ُمع ُاالتحاد سوق

ُومنُالمحتملُأنُيؤديُانتهاءُإجراءاتُالسماحُبالتدابير،

  .اقُإلىُاستمرارُاإلغراقمكافحةُاإلغر

ُ:ُتجهيزات األنابيب والمواسير من تركيا  ب.
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2017ًُُمنُالشهرُالعاشر25ُُفيُُُُُُُ ُتلقتُاللجنةُطلبا ،ُ

ُلمراجعةُانتهاءُالصالحيةُفيماُيتعلقُبتدابيرُوارداتُبعض

ُ ُوأنابيب ُكورياُُ(*TPF)مواسير ُمنشؤها ُ الحرارية

ُا ُتقديم ُتم ُ،وتركيا، لطلبُمنُقبلُلجنةُ،وماليزيا،ُوروسيا

الدفاعُعنُصناعةُتجهيزاتُاللحامُبعقبُالصلبُ،ُنيابةُعنُ

ُالذينُيمثلونُحواليُ ُالنقابيين ٪ُمنُإجمالي51ُُالمنتجين

ُانابيب ُمن ُاالتحاد ُتنتهيُُ(TPF)ُإنتاج ُعلىُأساسُأن ،

اإلجراءاتُ،وُمنُالمحتملُأنُيؤديُإلىُاستمرار،ُأوُتكرارُ

ُصناع ُتكرارُإصابة ُأو ُبدأتُاللجنةُاإلغراقُ، ُاالتحاد، ة

ُ.2018منُالشهرُاالول27ُُمراجعةُانتهاءُالصالحيةُفيُ

كانتُوارداتُانابُُُُ إذُا TPFُ)يبتقومُاللجنةُأوالًُبتحليلُمُا

ُفيُحينُتمُالعثورُعلىُاإلغراقُفيُ،منُالدولُالمعنيةُ(ُ

معُ)،ُكورياُ(ُ٪41.8ُبهامشُ)حالةُالوارداتُمنُروسياُ

اءُإغراقُفيُحالةُتركياُلمُيتمُإنشُ،(ُ٪9.1ُُ-٪7.2ُُهامشُ

،ُفيُحينُأنُالوارداتُمنُماليزياُكانتُالُتسماُبتحليلُ

ُاإلغراق،ُعالوةُعلىُذلكُ،ُحللتُاللجنةُماُإذاُكانُهناك

ُعلىُ ُالتدابير ُانقضاء ُحالة ُفي ُاإلغراق ُلتكرار احتمال

لُمنُالدولُالمحددةُ،ُكماُوتمُتحليُ(TPFُ)ُوارداتُانابيب

ُالتال ُيةالعناصر ُوالقدرةُ: الصادراتُإلىُوجهاتُأخرىُ،

ُ.داإلنتاجيةُ،ُوالقدراتُاالحتياطيةُ،ُوجاذبيةُسوقُاالتحا

ُانابيبُُُُ ُمنتجو ُيقوم ُأن ُالمحتمل ُمن ُأنه ُاللجنة ووجدت

(TPF)ُُُكميات ُبتصدير ُوروسيا ،ُ ُوكوريا ،ُ ُماليزيا من

2ُكبيرة TPFُُمن ُمغرقة ُبأسعار ُالطاقةُ، ُكانت ،ُ وأخيًرا

ُلروسي ُوكانالفائضة ،ُ ً ُأيضا ُمنُاستهالكُاالتحاد ُقريبة  ا

 TPF االتحاد األوروبي تقليديا  سو  تصدير رئيسية ألنابيب

ُ.الروسي
تركية فيما يتعلق بتركيا ، وجدت اللجنة أن السو  المحلية ال     

األترا  ، وتصدير  TPF محور التركيز الرئيسي لمنتجي انابيب

ة ضئيلة، من ناحي( تحادإلى جانب اال)الصادرات إلى دول ثالثة 
أخرى ، مثلت االحتياطيات التركية ما يقرب من نصف استهال  

 خالل فترل المراجعة، ومع ذل  ، أثبت TPF االتحاد من انابيب

ائضة التحقيق أنه من مير المحتمل أن يتس إعادل توجيه الطاقة الة
 إلى سو  االتحاد بكميات كبيرل في حالة انقضاء التدابير، في

اقع ، على الرمس من استةادتها من رسوس مكافحة اإلمرا  الو
ن المنخةضة ، مما أعطى ميزل نسبية فيما يتعلق بغيرها المصدري
. تحادالمنتجين ، لس يزيد المنتجون األترا  حصتهس السوقية في اال

ما هو أكثر من ذل  ، حيث لس يتس العثور على إمرا  بشأن 
س إمرا  الصادرات الصادرات، ومن مير المحتمل أن يت

 بيبكما من الممكن أن يتكرر إمرا  انا المستقبلية إلى االتحاد،
TPF دات من تركيا ، يتعين عليه إلغاء التدابير المتعلقة بالوار

اما فيما يتعلق بالدول األخرى ذات الصلة ، عرض ) التركية،

ُسنواتُالتحقيق أنه  ُخمس ُلمدة ُاإلجراءات ُتمديد يجب

ُ(.أخرى

البطاطس المجمدة من بلجيكا وهولندا  -ا كولومبي ج.

 : وألمانيا

                                                           
 األنابيب الحرارية المستخدمة في مواسير التغذية والسباكة *

ُ ُعشر ُالحادي ُالشهر ُكولومبيا2018ُُفي ُفرضت ،

إجراءاتُنهائيةُلمكافحةُاإلغراقُلمدةُعامينُعلىُوارداتُ

ُتتراوحُ ُوألمانيا، ُوهولندا ُبلجيكا ُمن ُالمجمدة البطاطس

٪ُإلى3ُُالرسومُعلىُالوارداتُمنُالمنتجينُالمتعاونينُمنُ

ُتقري8ُ ٪ُ ُعلى ُوتؤثر ُاالتحاد75ُُبًا ُصادرات ُمن ٪

بنسبةُ"ُالم صدرينُاآلخرين"األوروبي،ُوتقدرُالرسومُعلىُ

٪ُمنُنموُاالتحادُاألوروبي،ُكانت9ُُ٪ُعلىُحوالي44ُُ

ُالتحقيقُوتدخلتُمعُالسلطاتُ ُللغايةُفيُهذا اللجنةُنشطة

علىُالمستوىُالتقنيُوالسياسيُأكثرُمنُ مرة،30ُُالكولومبيُة

منُانُالجهودُالكبيرةُ،ُالُيمكنُتجنبُتدابيرُعلىُالرغمُ

كماُدعتُالدولُاألعضاءُبقوةُإلىُإجراءُُمكافحةُاإلغراق،

ُ-منظمةُالتجارةُالعالميةُتقومُبتكرارهاُمنُقبلُدولُأخرىُ

ُهيُبالفعلُالدولةُالثالثةُالتيُتفرضُتدابيرُعلىُ كولومبيا

ُوالبرازيل ُأفريقيا ُجنوب ُبعد ،ُ ُالمجمدة ُوبعدُ-البطاطس

فرضُالتدابيرُ،ُطلبتُاللجنةُإلغائهاُمنُخاللُإجراءُإداريُ

لمحاولةُللتوصلُإلىُتسويةُسريعةُفيُالقضية،ُ فيُكولومبيُا

الشهرُالخامس13ُُومعُذلكُ،ُرفضتُكولومبياُاإللغاءُفيُ

ًُُاألوروبيُاالتحاد،ُبالرغمُمنُطلب2018ُ لمنظمةُُرسميا

فيُ رُالحاديُعشرُمنُالشه15ُالتجارةُالعالميةُمعُكولومبيُا

2019. 

ة بعض األسمدة النيتروجينية واألسمد - أوكرانيا. د

 المعقدة:

شرعتُأوكرانياُتحقيقيينُبشأنُوارداتُبعضُاألسمدةُُُُُُ

ُالشهرُ ُفي ُالمعقدة ُاألسمدة ُواردات ُوعلى ،ُ النيتروجينية

ُوضحتُبانُهناكُمشاركةُنشطةُمنُُ،2019التاسعُ كما

ُ ُاألعضاء ُالدول ُبل-قبل ُسيما ُوبولندوال ُوليتوانيا ُ-اغاريا

ال األوروبيُفيُالتحقيقينُالمتوازيينُُ، سيماُوصناعةُاالتحاُد

مليونُيورو190ُُحواليُ)المصلحةُاالقتصاديةُكبيرةُُفي

ُاألسمدة ُمن ُالنوعين ُبكال ُيتعلق ُالمفوضيةُ(فيما ُوتقدم ،

تعليقاتُلدعمُصناعةُاالتحادُاألوروبيُوستواصلُنشاطهاُ

 .ليةاُاالقتصاديةُالمهمةُلقضاياُالحا،ُخاصةُللقيامُبالمصال

 ً  .Pam, 2010, pp) التأثير على الدول النامية : ثالثا

68-70): 
من  لمكافحة اإلمرا  القلق دولتثير الزيادل في استخداس ال     

أن الكثير من التزامات تحرير التجارل التي تعهدت بها 

اللتزامُجولة أورومواي قد تكون معطلة نظرا   المةاوضات من

انُالصناعاتُالتيُبعضُالدول ُبسياساتُحمايةُجديدةُ،ُكمُا

ُباستخدامُ ُالواردات ُمن ُجديدة ُحماية ُإلى ُبنجاح تسعى

كثرُإنهاُأكبرُ،ُوأ:ُبالخصائصُاآلتيةُمكافحةُاإلغراقُتتمتع

ُمنافسة ُوتواجه ،ُ ُأعلى ُرأسمالية ُنفقات ُولديها ،ُ ُتركيًزا

داتُبأسعارُالوارُيرادُكبيرةُومتزايدةُ،ُوتتناقصُمقارنةاست

 .المنافسة
لمكافحة  منها  -السيما النامية -الدول إن فهس أسباب استخداس     

اإلمرا  أمر مهس ،حيث اخذت هذه الدول بنظر االعتبار منظمة 
التجارل العالمية التي تحد من قدرتها على استخداس سياسات تقييد 

 

 



  2020كانون األول,                                                         (       2 المجلد األول ) العدد –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
102 

ى، ويكون النمط الناتج عن حماية الواردات التجارل األخر
متزايد األهمية للنمط العاس لهذه الدول المضادل لإلمرا  م شرا  

الحماية  على وارداتها الصناعية، ومع ذل  ، اقترح  وفرض

ُالتيُبعض المحللين وظيةة مهمة  ُاإلغراق ُلمكافحة محتملة

ُالنامية، ُالدول ُهذه ُبها ُالشائعُتقوم ُعلىُاالمر ُفيُعالوة

ُأنُ ُهو ،ُ ُالقطري ُالمستوى ُعلى ُالحالة ُدراسات معظم

ُالذيُ ُالهروب ُصمام ُتوفير ُفي ُساعدت ُاإلغراق مكافحة

ُشاملُ ُبرنامج ُإلدارة ُالمحلية ُالسياسات ُصانعو استخدمه

نظرياًُأنُمكافحةُاإلغراقُُللتجارةُخاللُهذهُالفترةُالزمنية،

ُالتحريريُ ُااللتزام ُاستدامة ُعلى ُإيجابي ُبشكل ُت ؤثر قد

ُاستعدادها ُمن ُتزيد ُأو ،ُ ُما ُلدولة ُلتحملُُالشامل الشامل

ُالتحريرية ُبدونُااللتزامات ُستتخذه ُمما ُاكبر هذاُُبشكل

ُُ.الخيار

ُساهمتُمكافحةُاإلغراقُفيُعمليةُتحريرُ ولكنُحتىُإذا

ُالتكاليفُ ُتحديد ً ُأيضا ُالمهم ُفمن ،ُ ُما ُدولة ُفي التجارة

ُا ُلهذه ُالطويل ُالمدى ُعلى ُالمحتملة لمساهمة،ُاالقتصادية

ُمنهاُ ُيعاني ُالتي ُبعضُالتكاليف ُإلى ُاإلشارة ُخالل ومن

ُبسجلُطويلُ ُالسياسة ُاإلغراقُحيثُتتمتع ُمكافحة تاريخ

ُالحكوماتُفيُ ُعنُالصعوبةُالتيُتواجهها وحافلُ،ُفضالً

ُالمرتبطُ ُـ ُفرضه ُاإلغراقُبمجرد ُإجراءاتُمكافحة إزالة

ُأ ُبينما ُتوفرها، ُالتي ُالحماية ُمن ُالصناعة دخلتُباستفادة

ُ ُلمكافحة11ُُالمادة ُالعالمية ُالتجارة ُمنظمة ُاتفاقية من

ُ ُلمدة ُإلزامي ُتحقيق ُإجراء ُألجراء5ُُاإلغراق سنوات

عالوةُعلىُذلكُ،ُبَينُمراجعةُعلىُكلُتدبيرُمفروضُ،ُ

أعضاءُمنظمةُالتجارةُالعالميةُ،ُبانهُالُتوجدُسابقةُتاريخيةُ

،ُللحدُولدولةُماُتعتمدُعلىُمكافحةُاإلغراقُبشكلُمكثفُ

ُمنُاستخدامهُنهائياً.

ُنتوصلُالىُانُالتأثيرُُُُُُُُُ ،ُ عندُجمعُالنتائجُالمذكورة

التراكميُلتدابيرُمكافحةُاإلغراقُالمعمولُبهاُفيُاالقتصادُ

كبيرةُعلىُالرغمُمنُأنُكلُتحقيقُمعنيُبمكافحةُاإلغراقُ

ُمنُالمنتجاتُبالنسبةُلجميعُالتهديداتُ قدُيغطيُعدداًُقليالً

ُالستخدامُاالقتصا ُالتراكمية ُحولُاآلثار ُوفيُدراسة ،ُ دية

ُبعضُ ُاستنتج ُاإلغراقُ، ُمكافحة ُلقانون الوالياتُالمتحدة

المؤلفينُأنُحمايةُاالستيرادُالتيُتفرضهاُالوالياتُالمتحدةُ

ُبرنامجُ ُأكثر ُثاني ُمنه ُتجعل ُاإلغراق ُمكافحة ُإطار في

ُ.1993سياسيُمنُناحيةُالتكلفةُوصوالًُلعامُ

ُاُُُُُُ ُبدائلُومن ُاستكشاف ُتم ُما ُنادراً ،ُ ُالعملية لناحية

ُالنامية ُالدول ُصادرات ُعلى ُللرسوم ُالفوري ،ُُالتطبيق

ُالسنواتُ ُفي ُاإلغراق ُمكافحة ُتدابير ُإلى ُاللجوء فارتفع

هناكُمسألةُاخرىُ،ُظهورُالعديدُمنُالتحقيقاتُ،ُُاألخيرة،

ُوالمناهجُُوفرض ،ُ ُاإلغراق ُمكافحة قيودإجراءات

ُالموج ُالمفوضيةُالتعويضية ُمعُتقدم ُإلىُالدولُالنامية، هة

هلُ لتطويرُالصناعاتُالتحويليةُ، األوروبيةُبرامجُالمساعدُة

منُالمقبولُإذنُمعاقبةُتلكُالدولُمنُخاللُفرضُالعالجاتُ

ُعلىُ ُالتنافسية ُميزتها ُصناعاتها ُتستخدم ُعندما التجارية

ُالتكلفةُ ُبمنتجاتُمنخفضة ،ُ ُاألوروبية شركاتُالمجموعة

ُإلىُالمفوضيةُاألوروبية؟ُللتصدير

ُللمفوضيةُُُُُُ ُالتجارية ُالسياسة ُستحتاج ،ُ ُالمستقبل في

ُاإلجراءاتُضدُ ُبين ُأوضا ُبشكل ُالتمييز ُإلى األوروبية

ُأنُ ُيجب ُ ،ُ ُالحمائية ُواألساليب ُالمشروع ُغير اإلغراق

تقتصرُاإلجراءاتُالعالجيةُالتجاريةُمثلُمكافحةُاإلغراقُ

ُصار ُبشكل ُالتعويضية ُغيرُوالتدابير ُالممارسات ُعلى م

ُستعملُضدُ ُألوروبا ُاالقتصادية ُاللجنة ُفإن ُوإال ،ُ العادلة

ُانُ ،ُ ُالحرة ُالتجارة ُلتحسين ُوالداخلية ُالدولية التزاماتها

ُآثارُ ُلها ُالتعويضية ُوالرسوم ُاإلغراق ُمكافحة اجراءات

معُآثارُضارةُ يمكنُأنُتخلقُتشوهاتُكبيرُة سلبيةُمتنوعةُُ،

، والمنافسُة بشكلُخاصُُعلىُالتجارُة وتتضررُالدولُالناميُة

ُوكيفيةُ ،ُ ُالصغيرة ُمؤسساتها ُسيما ُوال ُاآلثار، ُهذه من

دخولهاُإلىُاالسواقُالدوليةُ،ُوبغيابُالخبرةُوالمقدرةُعلىُ

ُعنُعدمُاليقينُبالعالقاتُ التنبؤ،ُوالمعداتُالتقنيةُ،ُفضالً

ُعلىُ ُخطورة ُاكثر ُاالمر ُيجعل ُمما ُالدولية التجارية

والشركاتُالدفاعُعنُمصالحهاُ،ُعالوةُُصناعاتُالدولُ،

ُاآلثارُ ُاستيعاب ُعلى ُبكثير ُقدرة ُأقل ُفإنهم ،ُ ُذلك على

ُ،ُ ُوالتعويضات ُاإلغراق ُمكافحة ُخالل ُمن االقتصادية

يمكنُأنُيكونُلعمليةُفتاُالتحقيقُآثارُسلبيةُعلىُالتدفقاتُو

بغضُالنظرُعماُإذاُكانُسيتمُفرضُواجبُفيُُ-التجاريةُ

التهديدُبالتحقيقُالمفتوحُيمكنُأنُيؤديُُفإنُمجردُ-النهاية

ُإلىُاالنخفاضُفيُالصادرات.

إنُالحجةُالمؤيدةُإلجراءاتُمكافحةُاإلغراقُكوسيلةُلمنعُ

الُتفيُبالغرضُعندُ للمنافسُة المناهضُة الممارساتُالتجاريُة

ُالسيناريوهات ُهذه ُلمثل ُالفعلي ُالتكرار ُإلى ُالنظر ووفقًاُ.

التعاونُاالقتصا منظمُة فإنُلدراسُة ،ُ فيُالمائة5ُُديُوالتنميُة

ُفقطُمنُ

ُبالفعلُ ُمرتبطة ُلإلغراق ُالمضادة ُالحاالت جميع

ُالمفترس ُالتسعير ُمثل ُللمنافسة ُالمضادة أوُ*بالممارسات

ُ.ُاالستراتيجي

ُالكبيرةُُُُ ُالتكاليفُالقانونية ُعن ُفتاُُوبصرفُالنظر إن

تحقيقُيربطُالشركاتُالمصدرةُبالشكلُحولُالنتيجةُالتيُ

ُأ ُعلىُيمكن ُالصعب ُمن ُيجعل ُوهذا ُلسنوات، ُتستمر ن

ُانحصارُ ُو ُمصالحهم ُعن ُالدفاع ُالنامية ُالدول َصدري م 

ُالقانونيةُوالماليةُعلىُالطعنُفيُشرعية وقانونُُمواردها

هذهُالتأثيراتُإلىُإحباطُمتزايدُبينُالدولُُعملُ،ُوقدُت ؤدي

النامية،ُكماُانُُإساءةُاستخدامُتدابيرُالعالجُالتجاريُمنُ

دولُُلُبعضُالدولُالمتقدمةُضدُالم صدرينُالقادمينُمنقب

الناميةُُأصباُعائقاًُكبيراًُُأمامُاالخيرةُ،ُومنُجانبُاخر،ُُ

القلقُمنُأنُسهولةُالوصولُالدولُالمتقدمةُإلىُمثلُهذهُ

ُفوائدُ ُستبطل ُعليها ُاالعتماد ُوزيادة ُالتجارية العالجات

ُ.التخفيضاتُالتعريفيةُبشكلُعام

 

 والتوصياتاالستنتاجات 
 :اوالً : االستنتاجات

ُتحريرُ .1 ُضد ُسالح ُاخطر ُاالغراق ُمكافحة عملية

 التجارةُالعالميةُُ،ُوعرقلتهاُ.ُ
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ُلظاهرةُ .2 ُالمصاحبة ُاالضرار ُعلى ُاالنظار توجيه

االغراقُفيُالدولُالصناعيةُالمتقدمةُفقطُ،ُواهمالهاُ

 .لماُقدُتصابُبهُالدولُالنامية

بينُمواردُالدولُُوجودُالعديدُمنُالفروقاتُالشاسعة .3

ُاالغراق(ُ ُقضايا ُبتحديد ُ)المتكفلة ُوالمتقدمة النامية

ُ،ُ ُالنامية ُالدول ُالتحيزاتُضد ُبناء ُفي والتيُتساعد

ُطائلةُ ُ ُمبالغ ُالنفاق ُاستعدادها ُعدم ُحال ُفي السيما

ُالخاصةُ ُللقضايا ُالمطلوبة ُوالبيانات ،ُ ُالمادة لتجميع

 باإلغراقُ.

ُلُ .4 ُاإلغراق ُمكافحة ُبيانات ُوفق ُالتجارةُعلى منظمة

ُاألوسطُ ُالشرق ُمنطقة ُمستوى ُوضمن ،ُ العالمية

ُالمستخدمُ ُهي ُمصر ُأن ُنستنتج ،ُ ُأفريقيا وشمال

ُالشرقُ ُمنطقة ُفي ُاإلغراق ُمكافحة ُلتدابير الرئيسي

األوسطُوشمالُإفريقياُ،ُمعُتسجيلُأعلىُقضاياُتحقيقُ

 .فيُمكافحةُاالغراقُ

ُالمصريةُ .5 ُللحكومة ُالعالمية ُالتجارة ُمنظمة سماح

بفرضُرسومُمكافحةُاإلغراقُعلىُالمنتجُالمستهدفُ

ُالمنتجينُ ُحماية ُأجل ُمن ،ُ ُالتحقيق ُقيد ُالدولة من

 .المصريينُمنُالمنافسةُاألجنبيةُغيرُالعادلةُ

ُتأثيرُسلبيُكبيرُ .6 ُاإلغراقُكانُلها ُتدابيرُمكافحة أن

علىُالوارداتُالقادمةُمنُالدولُالتيُتغطيهاُالتحقيقاتُ

 .المعتمدةُ

ُالمس .7 ُوعلى ،ُ ُالسياسي ُتدابيرُتوى ُتنفيذ ُأن نالحظ

ُ،ُ ُاإلجرائي ُالمستويين ُعلى ُمكلف ُاإلغراق مكافحة

 .والزمنيُفيُالواقع

ُبهاُ .8 ُتعهدت ُالتي ُالتجارة ُالتزاماتُتحرير ُمن الكثير

المفاوضاتُمنُجولةُأوروغوايُقدُتكونُمعطلةُنظراًُ

 .اللتزامُبعضُالدولُبسياساتُحمايةُجديدةُ

دتُفيُتوفيرُصمامُالهروبُأنُمكافحةُاإلغراقُساع .9

الذيُاستخدمهُصانعوُالسياساتُالمحليةُإلدارةُبرنامجُ

أنُمكافحةُ الفترةُالزمنيةُ،ُكمُا شاملُللتجارةُخاللُهذُه

ُت ؤثرُبشكلُإيجابيُعلىُاستدامةُااللتزامُ اإلغراقُقد

ُاستعدادهاُ ُمن ُتزيد ُأو ،ُ ُما ُلدولة ُالشامل التحريري

ُااللتزاماتُالتحرير ُلتحمل ُمماُالشامل ُاكبر ُبشكل ية

 .ستتخذهُبدونُهذاُالخيار

التراكميُلتدابيرُمكافحةُاإلغراقُالمعمولُانُالتأثيرُ .10

بهاُفيُاالقتصادُكبيرةُعلىُالرغمُمنُأنُكلُتحقيقُ

ُمنُ ُقليالً ُعدداً ُيغطي ُقد ُاإلغراق ُبمكافحة معني

 المنتجاتُبالنسبةُلجميعُالتهديداتُاالقتصاديةُ.

والرسومُالتعويضيةُلهاُانُاجراءاتُمكافحةُاإلغراقُ .11

آثارُسلبيةُمتنوعةُ،ُيمكنُأنُتخلقُتشوهاتُكبيرةُمعُ

ُوالمنافسةُ،ُوتتضررُالدولُ آثارُضارةُعلىُالتجارة

الناميةُبشكلُخاصُمنُهذهُاآلثار،ُوالُسيماُمؤسساتهاُ

 الصغيرةُ،ُوكيفيةُدخولهاُإلىُاالسواقُالدوليةُ

ُالالزمةُالمصادرُتوافرُعندُاالستثماريةُالفرصُت خلقُ .12

ُعلىُعالوةُ،ُمبتكرةُانتاجيةُفنونُعلىُومعتمدةُ،

ُالفكريُالمستوىُمعُتتوافقُجديدةُموادُاستخدام

ُوالتشريعيةُالماليةُوالسياساتُ،ُللسكانُوالثقافي

 .للدولة

ُمعينةُقوىُلجذبُالمتاحُالمجالُبانهاُالفرصةُتشخص .13

ُالخطىُوعلىُنسبيةُبمميزاتُيتمتعُتخصصُفيُمتاحة

ُتحقيقُفيُومساندتهاُالقوىُهذهُعليهاُتسيرُالتيُعينها

ُجديدةُمبيعاتُتوليدُفيُامامهاُاالفقُيفتاُاوُ،ُاهدافها

ُوتمددُ،ُاعمالهاُتوسيعُفيُاوفرُحظُواعطاء

ُهذهُتطلبهاُالتيُالمتطلباتُوفقُعلىُاستثماراتها

ُفيُتكونُانُقبلُاقتناصهاُنجاحُعلىُوالعملُ،ُالفرص

 .الغيرُمتناول

ُ

 يات ثانياً : التوص

ضرورةُتتبعُسياسةُمكافحةُاالغراقُفيُمعظمُالدولُ .1

ُ،ُ ُ،ُوبوجهُخاصُالعربيةُمنها ُالدولُالناميةُ السيما

لتقليلُاآلثارُالتيُقدُتؤثرُبعمليةُالتداولُالتجاريُبينُ

 الدولُ.

ُفرضُ .2 ُلجهاز ُحقيقية ُصالحيات ُمنا ُمن ُبد ال

المنازعاتُ،ُمعُتقديرُودراسةُدرجةُالضررُلموازنتهُ

ُاالضر ُيلحقُمع ُالذي ُواالجتماعية ُاالقتصادية ار

ُعنُ بالدولةُالم صدرةُنتيجةُمكافحةُاإلغراقُ،ُفضالً

 الضررُالملتحقُبالدولةُالمستوردة.

يجبُعلىُالمنتجينُتحملُتكاليفُاإلجراءاتُالمطولةُ .3

ُمحلُ ُبالقضايا ُالنظر ُااللتماسُوإعادة ُبتقديم المتعلقة

 .التحقيق

التحقيقُفيُتحملُالسلطاتُلتكاليفُاإلداريةُخ .4 اللُفترُة

 .قضاياُاالغراقُُحتىُاتخاذُالقرارُالنهائيُ

يجبُأنُتؤخذُفيُاالعتبارُالتكاليفُالتيُتنطويُعليهاُ .5

الرفاهيةُاالقتصاديةُ،ُيجبُأنُتكونُمكاسبُمكافحةُ

اإلغراقُالتيُحققهاُالمنتجونُالمحليونُكافيةُلتجاوزُ

ُالمستهلكونُالذينُيواجهو نُالخسائرُالتيُيعانيُمنها

 .ارتفاعُاألسعار

ُلمكافحةُ .6 ُالسياسي ُاالقتصاد ُاالعتبار ُبنظر االخذ

ُب عدُهامُفيُالسياسةُالتجاريةُ،ُ اإلغراقُ،ُوالذيُيعدً

ُأوُ ُالمحلية ُالضغط ُتمارسُجماعات ُأن ُيمكن حيث

ُقرارُ ُعلى ً ُضغوطا ُالسياسية ُالصلة ُذات الشركات

ُبعداًُ ُهذا ُيعد ُتحقيقُلمكافحةُاإلغراق، ُببدء الحكومة

للبحثُالمستقبليُ،ُخاصةُباستخدامُالبياناتُعلىُمهماًُ

 .مستوىُالشركةُ

علىُالرغمُمنُانُمكافحةُاإلغراقُساهمتُفيُعمليةُ .7

ُتحديدُ ً ُأيضا ُفمنُالمهم ،ُ ُما ُفيُدولة ُالتجارة تحرير

التكاليفُاالقتصاديةُالمحتملةُعلىُالمدىُالطويلُلهذهُ

 المساهمةُ.

لرسومُعلىُالُبدُمنُاستكشافُبدائلُالتطبيقُالفوريُل .8

صادراتُالدولُالناميةُ،ُللحدُمنُارتفاعُاللجوءُإلىُ

 .تدابيرُمكافحةُاإلغراقُالُسيماُفيُالسنواتُاألخيرةُ

العملُعلىُتوفيرُجميعُماُتحتاجُاليهُالسياسةُالتجاريةُ .9

ُبينُ ُأوضا ُبشكل ُلتمييز ُاألوروبية للمفوضية
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ُواألساليبُ ُالمشروع ُغير ُاإلغراق ُضد اإلجراءات

حيثُيجبُأنُتقتصرُاإلجراءاتُالعالجيةُُالحمائيةُ،ُ

ُالتعويضيةُ ُوالتدابير ُاإلغراق ُمكافحة ُمثل التجارية

بشكلُصارمُعلىُالممارساتُغيرُالعادلةُ،ُوإالُفإنُ

ُالتزاماتهاُ ُضد ُستعمل ُألوروبا ُاالقتصادية اللجنة

 .الدوليةُوالداخليةُلتحسينُالتجارةُالحرةُ

10. ُ ُالتجاعدم ُالعالج ُتدابير ُاستخدام ُقبلُإساءة ُمن ري

ُمنُ ُالقادمين ُالم صدرين ُضد ُالمتقدمة ُالدول بعض

 .الدولُالناميةُُ

ُالفرصةُاختيارُعندُاالعتباراتُبعضُاخذُمنُبدُال .11

ًُُخياراًُُتعدُوالتيُُالمرجوةُاالستثمارية ُوفرمتُمستقبليا

ُالظروفُعلىُعالوةُ،ُإلمكانياتهُودراستهُللمستثمر،

(ُلخإ..ُ،ُجتماعيةواالُ،ُالسياسيةُ،ُاالقتصادية)ُالسائدة

ُإليهاُالدخولُالمرادُاالستثماريةُالفرصةُانعكاسُمعُ،

ُمعُ،ُإليهاُللوصولُالمشروعةُوالوسائلُ،ُومجاالتُُ،

ُالربحيةُمقابلُالتجاريةُالربحيةُهدفُمراعاة

ُلنتائجُالمستثمرينُتقييمُعنُفضالًُُ،ُاالجتماعية

ُفترةُمعيارُواخذُالمختارةُاالستثماريةُالفرصة

ُيفُت عتمدُالتيُالتقليديةُالطرقُافضلُكإحدىُاداالسترد

ُانتائجهُوتقييمُالمقترحةُاالستثماريةُالمشروعاتُتقييم

ُالمتوفرةُاالستثماريةُالفرصُنتائجُترتيبُيتمُحيثُ،

ًُُ،ُامامهم ُداسترداُبفترةُيتميزُالذيُالمشروعُالىُوفقا

ًُُاقل ُقبلُمنُالموضوعةُالمعاييرُمعُومتطابقُنسبيا

 .االخرىُاالستثماريةُالمشاريعُبينُمنُالمؤسسة

ُ
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الصغيرة والمتوسطة  المهسساتأهمية اعتماد أسلوب التعاقد من الباطن كإستراتيجية فعالة لتطوير 
 -بأرزيو والية وهرانFRICION TECدراسة حالة مهسسة صناعة البطاريات - الجزائرية

 

Industrialhandling as an effective strategy for developing Algerian SMEs A 

case study of the FRICION TEC battery industry in Arzew, Oran State. 
 

 

 ص:لخستالم
وتنميةُالمؤسساتُ،ُوتعتبرُالمؤسسةُ يهدفُهذاُالبحثُإلىُمعرفةُمدىُفعاليةُومساهمةُالتعاقدُمنُالباطنُفيُتطويرُ

ُُالمحركُاألساسيُالقتصادياتُالدولُوتطورها ُُتعانيُم الصغيرةُوالمتوسطة نُعدةُمشاكلُوصعوباتُ،ُغيرُأنهُفيُالجزائر

تعيقُتنميتهاُوتطورهاُ،ومنُهناُتعتبرُالمناولةُالصناعيةُُالخيارُاالستراتيجيُللنهوضُبالقطاعُالصناعيُُنظرُلماُتحققهُ

المناولةُمنُنتائجُُتعكسُإيجاباُعلىُُُالمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطةُالمناولةُُالناشطةُفيُالسوقُ،ُمنُُاجلُاكتسابُ

ُُالعاليةُوتدريبُالعنصرُالبشريُعلىُاآلالتُوالعملياتُالتصنيعيةُالمعارفُوُالمهار اتُوتحويلُالتكنولوجيُوُإتباعُالتقنيات

،ُورفعُُاألداءُالماليُللمؤسساتُالصناعيةُسواءُكانتُمؤسسةُكبيرةُ،ُصغيرةُأوُمتوسطةُوالعالقةُتعاونيةُُالتيُتربطهماُُ

ُافُالمتعاقدة.ُ.والتيُتتحولُُفيُالمستقبلُإلىُشراكةُُبينُاألطر

ُ

ُالمناولةُالصناعية،ُالمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطةُ،المؤسساتُاآلمرةُ،ُالمؤسسةُالمناولةُ.ُالكلمات المفتاحية :

ُ

ُ.JEL ُ: M21،L24، L16،L14تصنيف

Abstract: 
This research proposal aims to know the effectiveness and contribution of industrial 

handling in the up grading and development of institutions, small and medium enterprises is 

considered as the main engine of the economies of the countries and their development, but in 

Algeria they suffer from several problems and difficulties impeding their development and 

progress, and thus industrial handling is the strategic choice to promote this sector. The results 

of the handling reflect positively on the small and medium enterprises active handling in the 

market in order to acquire knowledge skills, technological transformation, indoctrination of 

high technologies and training of human element in machines and manufacturing processes, 

and to increase the financial performance of industrial enterprises whether large, small or 

medium, and the cooperative relationship between them, which in the future will become a 

partnership between the contracting parties.Key words:Industrial handling, Small and Medium 

Enterprises, Jus Institution, Handling Institution.  

 

Keywords:ُ Industrialُ handling, Small and Medium Enterprises, Jus Institution, Handling 

Institution. 
 

JEL Classification :M21،L24، L16،L14.
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 تمهيد:
نظراُللتطوراتُالتيُيشهدهاُاالقتصادُالعالميُبظهورُالعولمةُوالشركاتُالمتعددةُالجنسياتُوانفتاحُاألسواقُالدوليةُوإلغاءُُُُُُُُ

تجاريةُعلىُمستوىُالتجارةُالدوليةُ،جعلتُالعديدُمنُالدولُتفكرُفيُوضعُآلياتُجميعُُالقيودُالمفروضةُعلىُحركةُالمبادالتُال

ُللقاراتُ،ُومنُأجلُتحسينُلوضوابطُ ُالعابرة ُالدولية ُمنُقبلُالمؤسساتُالصناعية ُالشديدة ُالتحدياتُوالمنافسة مواجهةُهذه

ُ ُوالمتوسطة، ُالمؤسساتُالصغيرة ُأداء ُوزيادة ُالجودة ُوتحقيق ُفيأالقدراتُالتنافسية ُالدول ُمن ُبالمناولةُُهتمتُالعديد العالم

كبرُالمكاسبُأالصناعيةُوجعلتهاُاألوليةُوالهدفُالرئيسيُلتطويرُالمؤسساتُ،ُوتعتبرُاليابانُمهدُهذاُالنشاطُوهيُاآلنُتحققُ

ألمريكيةُُودولُاالتحادُلتتبناهاُبعدهاُالعديدُمنُالدولُكالوالياتُالمتحدةُاُإستراتجيةُُالمناولةُالصناعية،مؤسساتهاُجراءُتبنيُ

تشملُالمناولةُوُاألوروبيُ،ُودولُجنوبُشرقُآسياُ،باإلضافةُإلىُنموُنشاطُالمناولةُفيُالدولُالمجاورةُكالمغربُوتونس،

والمتوسطةُفيُالجزُ،ُكالسياراتُوالطائراتُوالصناعةُالفضائيةالصناعاتُالكبيرُة ُُالمؤسساتُالصغيرُة ائرُالحجمُاألكبرُوتشكل

نشاطُُظلمقارنةُبالمؤسساتُالكبيرةُالتيُتنشطُفيُالسوقُالوطنيُوتساهمُبنسبةُقليلةُفيُاالقتصادُالوطنيُ،وعددهاُمنُحيثُت

المناولةُفيُالجزائرُمحتشمُمقارنةُبالدولُالتيُأعطتُللمناولةُالصناعيةُالقاعدةُاألساسيةُلتنميةُمؤسساتهاُ،ُوتعانيُالمؤسساتُ

مماُُدةُمشاكلُوعقباتُتعيقُتطويرهاُوترقيتهاُإلىُمصفُالدولُالرائدةُفيُهذاُالقطاعُ،الصغيرةُوالمتوسطةُُبالجزائرُمنُع

التيُتنعكسُعلىُهذهُساتُ،ُنظرُإلسهاماتهاُالمتعددةُويجعلُمنُالمناولةُالصناعيةُُالخيارُاالستراتيجيُللنهوضُبهذهُالمؤس

ُالتناف ُالميزة ُوتحقيق ُالتنافسية ُالقدرات ُبزيادة ُالصناعية ُاالبتكارُالمؤسسات ُالمؤسساتُوزيادة ُهذه ُوإنتاجية ُأداء ُورفع سية

والتحويلُالتكنولوجيُوالمعارفُوالمهاراتُوتحسينُمخرجاتُجودةُمنتجاتُالمؤسساتُالصناعيةُوغيرهاُمنُاالمتيازاتُالتيُ

ُبينُ ُالمناولةُالصناعيةُعنُطريقُالعالقةُالتعاونية ُالثقةُوجهةُالتعاقدُوالمقاولُتمنحها التعاونُلتحقيقُاألهدافُالتيُيسودها

ُالمرجوةُمنُهذهُالعالقة،والشراكةُبينُاألطرافُالمتعاقدة.

 

 :مشكلة البحث
ُالنحوُ ُعلى ُاإلشكالية ُصياغة ُيمكننا ُسبقُذكره منُخالل

ُاألتي:

 اتالمهسستطوير المناولة الصناعية في مدى مساهمة  ما

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؟.

ُطرحُاألسئلةُالفرعيةُالتالية:ُُمنُخاللُهذهُاإلشكاليةُيمكن

 ُتتمثلُدوافعُتبنيُإستراتيجيةُالمناولةُالصناعيةُفي فيمُا

ُالمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطةُ؟.

 ُهلُتساهمُالمناولةُالصناعيةُفيُالمؤسساتُالصغيرة

ُاإلنتاجيةُ ُقدراتها ُمن ُوتحسين ُبالرفع والمتوسطة

 وتنميتها؟.

 

 : البحثفرضيات 

ُ ُالدراسة ُجوانب ُطرحُولتحليل ُيمكن ُمفصل بشكل

 :الفرضيتينُالتاليتين

 ُالمؤسسةُالصغيرةُوالمتوسطةُتعانيُمنُضعفُاألداء

ُلتبنيُ ُتدفعها ُالتنافسية ُالقدرات ُوانخفاض المالي

ُإستراتيجيةُالمناولة.ُ

  يمكن أن يكون للمناولة الصناعية دورا في تنمية الم سسات
 الصغيرل والمتوسطة من خالل تحسن اإلنتاجية والجودل
 .والرفع من القدرات المالية للم سسة الصغيرل والمتوسطة

 

 :البحثأهداف 

ُ:ُعىُالبحثُلتحقيقُاألهدافُالتاليةيس

o فيُالجزائرُومساهمتهاُفيُُالمناولةُوواقعُُإبرازُأهمية

 ُتحقيقُالتنميةُللمؤسسةُالصغيرةُوالمتوسطة.ُ

o ُمؤسسةُصناعةُإبرازُإسهاماتُالمناولةُالصناعيةُفي

ُ.(FRICION TEC)ُالبطاريات

o ُع ُالصناعية ُالمناولة ُتأثير ُكيفية ُقدراتُتحديد لى

 .ُ(FRICION TEC)مؤسسةُلاإلنتاجيةُُوالماليةُُ

ُُُُُ

 :البحثمنهج 
ُبجوانبهاُ ُولإللمام ُالسابقة ُاإلشكالية ُعلى لإلجابة

الفرعيةُتمُاالعتمادُفيُهذهُالدراسةُعلىُالمنهجُالوصفيُ

وعُمنُإثراءُالجوانبُالتحليليُالذيُيتالءمُوطبيعةُالموض

 المتعلقةُبالمناولةُوالمؤسسةُالصغيرةُوالمتوسطة.

ُ

 : البحثالتعريفات اإلجرائية لمتغيرات 
 المؤسسات قدرة في يتمثل الدراسة في لالمتغيرُالمستق

 المناولة إستراتجية تطبيق عل والمتوسطة الصغيرة

ُتطرأُالتيُبالتغيراتُثلفيتمُ عالمتغيرُالتاب ماأ ،الصناعية

ُهذهُتبنيهاُبعدُوالمتوسطةُالصغيرةُالمؤسسةُعلى

ُواالبتكار،البحثُودةالجُتحسينُفيُوتتمثلُاإلستراتجية

 المتطورة، التكنولوجيا على ،الحصولصصوالتطوير،التخ

 .دالمحد الوقت في التكاليف،واإلنتاج وتخفيض الربحية

 

 دراسات سابقة: 
 ،( بعنوان: المناولة 2016دراسة )محمد األسود

إخراج األنشطة في قطاع المحروقات: حالة الجزائر و

ُاالستبيانُعلىُُ(2012-2014) ُباستخدام ُوالتيُتم ،

مؤسسةُأمرةُوطنيةُوأجنبيةُفي87ُُعينةُمتكونةُمنُ

ُالتطرقُ ُخالل ُمن ،ُ ُبالجزائر ُالمحروقات قطاع

ُالمحروقاتُ ُقطاع ُفي ُالمناولة ُوطبيعة لخصوصية

ُاألع ُلتنفيذ ُالمناسب ُالمناول ُوتوصلتُواختيار مال،

الدراسةُإلىُأنُطبيعةُالمناولةُفيُقطاعُالمحروقاتُ

ُواضحةُ ُوهيمنة ُالسوق ُمناولة ُهي ُاألولى بالدرجة

لقطاعُالخدماتُ،ُواعتبارُمعيارُالجودةُاهمُمعيارُفيُ
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ُالمناولين. ُهيُُاختيار ُالبحث ُالتوصيات ُاهم ومن

ُيتماشىُ ُبما ُالمؤسسات ُإنشاء ُفي االستمرار

 .واالحتياجاتُالوطنية

 ( بعنوان: تحويل 2016راسة )مصطفى زهير ،د

المعارف والمهارات  قي عالقات الترابط والشراكة في 

المناولة في المهسسات الكبيرة والمهسسات الصغيرة 

والمتوسطة حالة صناعة السيارات في المغرب 

ُتطبيقيةُُ(2012-2014) ُدراسة ُباستخدام ُوالتيُتم ،

ُ ُجنرال ُمؤسسة ُإلكتريكفي ُوُ المؤسساتُبالمغرب

المتعاقدةُمعهاُلتصنيعُقطعُالغيارُُ،ُمنُخاللُالتطرقُ

إلىُُكيفيةُنقلُالمعرفةُمنُالمؤسسةُالصناعيةُاآلمرةُ

ُوالعالقةُ ُالمناولة ُوالمتوسطة ُالصغيرة ُالمؤسسة إلى

ُالشراكةُ ُخالل ُمن ُالباحث ُوتوصل ُتربطهما، التي

نقلُالمعرفةُ يتُم والمناولُة اآلمرُة والتعاونُبينُالمؤسسُة

ضمانُالجودةُوتخفيضُالتكاليفُمنُخاللُالمعارفُل

ُالكفاءاتُ ُبتدريب ُاآلمرة ُالمؤسسات ُتنقلها التي

منُالمعارفُوالمهاراتُ واستخدامُالتكنولوجياُوغيرهُا

ومنُاهمُالتوصياتُالمزيدُمنُالشراكةُُُالتيُتكتسبها.

ُومهاراتُ ُمعارف ُوخلق ُالمتعاقدة ُالمؤسسات بين

 تتماشىُُوالتطورُالصناعي.

 

ُالمناولة الصناعية. لمحور األول:ا

 المناولة الصناعية: .1
 .تعريف المناولة الصناعية:1-1

المناولةُفيُاللغةُتعنيُالعطاء،ُفهيُمنُالتعريف اللغوي:-

ُالواو(ُ ُ)بكسر ُمناول ُفهو ُمناولة، ُيناول ُناول مصدر

فـُ"ُناولهُالشيءُ"ُأيُأعطاهُإياه،ُأيُُُوالمفعولُمناول،ُ

 .(bouhadida, 2000, p. 18) أعطاهُبيده

 التعريف االصطالحي: -

ُ:ُحسبُقاموسُالتسييرُ

هيُالممارسةُ"AFNOR"حسبُالمنظمةُالفرنسيةُ .1

التيُيتمُمنُخاللهاُإسنادُجزءُمنُالعملُأوُعمليةُتصنيعُ،ُ

تصميمُأوُتنفيذُأوُصيانةُلصالاُمؤسسةُأخرىُ،تكونُتحتُ

ُ(Afnour, 1978, p. 06) فقُعقدُمنُالعملمسؤولياتهاُو

." 

"ُنسميُإطارُالعالقاتُبينُمعطيُاألوامرُوالشركاتُُ .2

ُخاصةُ ُتوجهات ُوفق ُاألوامر ُمعطي ُلصالا ُتعمل التي

ومحددةُللمناولةُ،ُفالمناولةُهيُعبارةُعنُشراكةُوتعاونُ

ُا ُتنفيذ ُقرار ُعلى ُمبني ُالشركات ُأنُبين ُحيث ،ُ ألوامر

مصدرُأوُمعطيُاألوامرُهوُالذيُينصُعلىُطريقةُالعملُ

ُالم ُأما ،ُ ُالالزمة ُالتوجهات ُيقومُُقاولويعطي ُالذي هو

 .(bouhadida, 2000, p. 19)بالتنفيذُ"

المناولةُهيُعقدُبينُالمؤسسةُاآلمرة،ُتقومُمنُخاللهاُ .3

ُ ُللمؤسسة ُأوامر ُبعضُبإعطاء ُإنشاء ُأو ُبتصنيع المناولة

السلعُالنصفُالمصنعةُ،ُوتتعهدُمنُخاللهاُبتنفيذهُلصالاُ

ُطُالمحددةُفيُالعقد.ُوالمؤسسةُاآلمرةُوفقُالشر

ُفيُالعقدُوفقُ ُبتنفيذُجميعُالشروطُالمحددة فالمناولُيقوم

ُطرفُ ُمن ُقيود ُوتحت ُالمطلوبة ُومقاييس مواصفات

ُ.المؤسسةُاألصلية

لمقاولةُمنُالباطنُبأنهُ"ُهيُإنابةُيمكنُتعريفُعقدُا .4

الغيرُفيُتنفيذُاألعمالُمهماُكانتُطبيعتهاُوالطريقةُ

ُتسمىُُ ُالمؤسسة ُبين ُعقد ُبواسطة ُتتم ،ُ المستعملة

)المنفذةُُالمؤسسةُاآلمرةُُباألعمالُوالمؤسسةُُالمناولة

ُمنُ ُبجزء ُاآلمرة ُالمؤسسة ُبموجبه ُتعهد ُوالذي ،)

اإلنتاجيُلصالاُالمؤسسةُ  ,blondel) المناولةنشاطهُا

2000, p. 259). 

ُيسودهُُ .5 ُالعربية ُفيُالدول ُللمناولة ُالدقيق ُالمفهوم إن

ُ"ُ ُتحتُ ُحيثُعرفتُبمصر ُالغموضُ، ُمن الكثير

"ُالتعاقدُمنُالباطنُ"ُأماُفيُُُالصناعاتُالمغذيةُ"ُأوُ

ةُالعربيةُيطلقُعليهاُ"ُالتعاقد"،ُوفيُالمملكُالعراقُ

ُفيُ ُأما ،ُ ُالصناعي" ُالتكامل ُعليها" ُيطلق السعودية

الجزائرُفتعرف"ُالمناولةُ منطقةُالمغربُالعربيُومنهُا

"(Sous-traitance industrielle)ُُغياب ُوفي .

تعاريفُمنُخاللُ ُُهناكُعدُة نجد عالميُُ، تعريفُواحُد

ُأهمهاُ ُومن ُاقتصادية ُومنظمات ُاقتصاديين مفكرين

 نجد:ُُ

ُالمفك .6 ُمؤسسةFrançois Blondelُرحسب "تقوم

مناولةُصناعيةُبعمليةُاتجاهُالطرفُاآلخر)ُالمؤسسةُ

اآلمرةُ(ُوتكونُبتصميمُأوُتصنيعُ،ُإعدادُأوُصيانةُ

لصالاُالزبونُ،ُمعُتنفيذُجميعُااللتزاماتُالتيُتحددهاُ

المؤسسةُاآلمرةُوفقُمطابقاتُومواصفاتُفيُالعمليةُ

 "ُ(blondel, 2000, p. 260) اإلنتاجيةُوالتصنيعية

"ُهيُتلكُالعقدُالذيُمحمد طه إبراهيم حسبُالمفكرُ .7

يبرمهُمتعاقدُأوُمؤسسةُمشتركةُمعُمؤسسةُأخرى،ُ

ُبغيةُتنفيذُالعملُاألصليُ يدعىُالمقاولُمنُالباطنُ،

والحصولُعلىُمنفعةُناشئةُعنُالعقدُألصليُ،ُوالذيُ

ُوجود ُفي ُالعقدُونُهيستند ُإلى ُومدته طاقه

ُوجوده ُسبب ُاألصلي،باعتباره ،2008ُ)ابراهيم،

ُ"ُ.ُ(37صفحةُ

 . أشكال المناولة الصناعية:2
ُوهذُ ُأشكال ُعدة ُإلى ُالمناولة ُتصنيف ُحسبُيمكن ا

ُ ُتتبناها ُالتي ُالصناعيةاإلستراتجية ُيتميزُالمؤسسة ُحيث ،

والقدرةُعلىُاالستجابةُللتغيراتُُأسلوبُالمناولةُبالمرونة

يمكنُ المختلفةُوالتأقلمُمعُمتطلباتُالسوقُالمتجددةُ،ُمنُهنُا

ُ:ُالمناولةُحسبُالمعاييرُالتاليةُُأنُنصنف

 : (تصنيف المناولة حسب محل التطبيق )التموقع.2-1

o  مناولة وطنية(Sous-traitance nationale):ُ
ُاآلمر ُالمؤسسة ُتقوم ُالصيغة ُهذه ُبتكثيفُمنُخالل ة

ُالرئيسية، ُاألنشطة ُعلى ُاألنشطةُُجهودها ُإهمال مع

ُبنفسُ ُوالمناولة ُاآلمرة ُالمؤسسة ُوتتمتع الثانوية،

ُالحدودُ ُداخل ُونشاطها ُعملها ُ،وتمارس الجنسية

ُ.(14،ُصفحة2013ُ)علي،ُُاإلقليميةُللدولةُالواحدة
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o  إقليمية(مناولة جهوية(:ُُ ُمن ُتواجدُتكون خالل

ُوقريبةُ ُمحاذية ُمنطقة ُفي ُوالمناولة ُاآلمرة المؤسسة

ُبينهماُداخلُاإلقليمُالدولةُالواحدة.

o ( مناولة دوليةSous-traitance 

internationale:)ُُُطرفي ُيكون ُالحالة ُهذه خالل

العقدُ)ُالمؤسسةُاآلمرةُوالمناولةُ(ُمنُجنسيةُمختلفة،ُ

ُتمارسُفي ُالتي ُللمكان ُاالعتبار ُاخذ ُ،دون ُالنشاط ُه

وعادةُماُيكونُالفرعُتابعُللمؤسسةُاألمُوهيُاآلمرة،ُ

وُتأخذُ وهيُتعطيُاألوامرُللمؤسسةُالمناولةُ)المنفذة(ُ.

ُاألنواعُالتالية:ُ

 :مرةُأيتمُالعقدُبينُطرفين،ُاألولىُمؤسسةُُالنوع األول

ُوهيُ ُالجنسيات ُمتعددة ُشركات ُتكون ُما وعادة

تمثلُفرعُفيُُمؤسسةُاألمُواألخرىُمؤسسةُمناولةال

ُمحلية،ُ ُوتكونُعلىُشكلُمؤسسة ُناميةُمضيفة دولة

ُوهذاُمنُخاللُتصنيعُوتصديرُللشركةُاألم.ُ

 :ُفيُدولةُُالنوع الثاني ُطرفين ُبين ُاتفاقية ُفي تتمثل

األمُواألخرىُلمؤسسةُُلمؤسسةلُُحدهاُفرعأمضيفةُ

ُالمحليةُ ُالمؤسسة ُتقوم ُحيثُ ُالدولةُ، ُفيُهذه محلية

وتسليمهاُتُرااسويكسالطعُغيارُأوُابإنتاجُأوُتصنيعُق

ُتعديالتُ ُأو ُبإضافة ُاألخر ُهو ُيقوم ُالذي ُالفرع إلى

إلىُاألسواقُالمحليةُ إمُا عملياتُأخرىُ،ويتوجُه وزيادُة

ُالمتعددةُ ُ)الشركات ُاألم ُالمؤسسة ُإلى ُتصديرها أو

ُ.(126-125،ُالصفحات2013ُ)أمحمد،ُُالجنسيات(

 :ُُالنوع الثالث ُفرعين ُطرفين ُبين ُللمؤسستيناتفاقية

محليةُوهيُمناولةُواألخرىُأجنبيةُُاهماحدأ،وتكونُ

ُ ُفي ُوفالمركزها ُاألم ُالمضيفةُدولة ُالدولة ُفي رعها

قومُالمؤسسةُالمناولةُالمحليةُبانجازُتصنيعُت،علىُأنُ

ُ ُأو ُلقطع ُمكونات ُأو ُأجزاء ُإنتاج ُسورات،يكساالأو

ُ ُإلى ُالسوقُوتصديرها ُفي ُبيعها ُأو ُاألم المؤسسة

المحليُللدولةُالمضيفةُأوُتصديرهاُإلىُأسواقُأجنبيةُ

ُأخرىُ،ُوتكونُلحسابُالمؤسسةُاألمُ.

 :ُالعمليةُُالنوع الرابع ُفي ُثالث ُطرف ُهناك يكون

ُ،حيثُيقومُ ُأوُخارجها ُالمضيفة ُبالدولة ُإما ومتواجد

تعددةُشركةُاألمُ)ُالشركةُالملبالتعاقدُمعُالفرعُالتابعُل

ُأوُ ُالنجاز ،ُ ُالمضيفة ُبالدولة ُالمتواجد )ُ الجنسيات

تصنيعُقطعُأوُإنتاجُسلعُمعينةُ،فيُنفسُالوقتُيقومُ

ُبالباطنُمعُمؤسسةُ ُبالتعاقد الوسيطُ)الطرفُالثالث(

ُ.عنفيذُالعقدُالمبرمُسابقاُمعُالفرمحليةُمناولةُلت

 :المناولة حسب القطاع.2-2

 :ُمختلُالمناولة الصناعية ُتشمل ُالقطاعاتُوهي ف

ُوالصلب،ُُالصناعية ُالحديد ُالميكانيكية، )الصناعة

ُ...ُ ُكيماوية ُالبترو ُالصناعة ُااللكترونية، الصناعة

 االخ(.

 ُ ُالخدماتية  La sous-traitance de)المناولة

service:)ُُتلجأُالعديدُمنُالمؤسساتُإلىُمكاتبُأو

ومنُأهمُالخدماتُالتيُ مؤسساتُمختصةُألداءُأعمالهُا

ُبه ُوُتتكفل ُ،التامين،األمن ُالنقل ُ)الصيانة، ُهي ا

التغليف...ُُاإلعالمُاآللي،ُالنظافة،ُاإلطعام،ُالحراسة،

ُبكافةُ ُالقيام ُقادرة ُغير ُاألصلية ُوالمؤسسة الخ(،

األعمالُ،حيثُتضطرُإلىُاللجوءُإلىُمكاتبُخبرةُأوُ

ُ)المناولة( ُالمنفذة ُالمؤسسة ُمع ُمتخصصة ُمؤسسات

 ,morcos, 2004) ُيةمعهاُبخدماتُغيرُمادالمتعاقدُ

p. 03). 

 :المناولة حسب طبيعتها.2-3

 المناولة القدرة اإلنتاج أو طاقة اإلنتاج :(La sous-

traitance de capacité) ُُقدرة ُعدم ُحالة في

ُتفوقُ ُالتي ُالمتزايدة ُطلبات ُبتلبية ُاآلمرة المؤسسة

ُال ُتصل ُأوحين ُاإلنتاجية ُطرفُقدرتها ُمن طلبات

العمالءُدفعةُواحدةُوفيُنفسُالفترةُ،أوُعطلُأصابُ

ُطويلةُ ُعقود ُإبرام ُ،أو ُأوُضعفُتجهيزاتها أجهزتها

المدىُبهدفُاالحتفاظُبطاقةُإنتاجيةُمرتفعةُفيُصناعةُ

ُمحيطهاُ ُفي ُمتوفرة ُإنتاجية ُطاقات ُباستغالل معينة

إلىُالتعاقدُ اآلمرُة تبحثُالمؤسسُة منُخاللهُا الخارجيُ،

القدرةُلديهاُالمؤسسةُالمناولةُ)المنفذة(ُالتيُتتوفرُمعُ

ُ،بإنتاجُ ُوالمعداتُالالزمة ُوالتقنية والمؤهالتُالمالية

تصنيعُطلباتُذاتُالمواصفاتُالذيُيمليهاُصاحبُُأو

ُاآلمرة(ُالطلب ُ)المؤسسة ُصفحة2011ُ)رقاقية، ،

03)ُُ. 

  مناولة التخصص(La sous-traitance de 

spécialité):ُُالمؤسسةُاآلمرةُإلى فيُهذهُالحالةُتلجُا

ُ ُتتوفر ُالتي ُالمناولة ُالمؤسسة ُمع لديهاُالتعاقد

التجهيزاتُوالمعداتُوالتكنولوجياُالمتطورةُوالتقنياتُ

ُكفاءاتُ ُلها ُ)المناولة( ُالمنفذة ُالمؤسسات ُإضافة ،

ُ،ُ ُاإلنتاج ُبمكونات ُتتعلق ُمتخصصة ُجد ومهارات

قرُإليهاُالمؤسسةُاآلمرةُ،ُمنُاجلُإنتاجُأوُوالتيُتفت

ُالعاليةُ ُالجودة ُذات ُومعقدة ُدقيقة ُمنتوجات تصنيع

ُ ُالكبير ُاالنتشار ُ،وبدأ ُالمنافسة مثلُلوحسبُالشروط

هذاُالنوعُفيُاألوساطُالصناعيةُ)صناعةُالفضائيةُوُ

ُوصناعةُ ُالطائرات ُغيار ُوقطع ُمكونات صناعة

ُالسفن(.

 حسب المدة: .2-4

 ُ ُ)المناولة  La sous-traitanceالظرفية

occasionnelle):ُُُوعابرة ُظرفية ُألسباب وتعد

لمواجهةُالطلبُفيُظرفُمعين،حيثُبإمكانُالمؤسسةُ

اآلمرةُإنتاجُبإمكانياتهاُالداخليةُغيرُأنهاُولظروفُأوُ

فيُإطارُمناسبةُ،تلجاُالمؤسسةُاآلمرةُفيُإطارُصفقةُ

 .اإلنتاجيةُمعُالمؤسسةُالمناولةُلتنفيذُجزءُمنُالعملية

 :)يتمُاللجوءُإليهاُخاصةُفيُُالمناولة الهيكلية )الدائمة

ُ ُالمتعلقة ُالعمليات ُوتكونُُبالمنتجاتحالة ،ُ المعقدة

ُوالمؤسسةُ ُاآلمرة ُالمؤسسة ُبين ُتربط ُالتي العالقة

تكونُدائمة. وأحيانُا المدىُ، طويلُة المتخصصُة ُالمناولُة

 ُالعالقاتالمناولةُحسبُدرجةُتعقد:ُ

 ُمعُُتكونُ:ةمناولة بسيط ُمباشرة ُعالقة هناك

 المؤسسةُاآلمرةُوُالمؤسسةُالمناولة.
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 :تكونُفيُهذهُالحالةُوجودُتسلسلُُمناولة متدرجة

ُفيُ ُ،حيث ُأهميتهم ُحسب ُوتكون ،ُ ُالمناولين في

اليابانُتأخذُشكلُالمناولةُُهرمي،ُوتكونُالمؤسسةُ

ُفيُأعلىُقمةُالهرمُفيُشكلُمؤسسةُكبيرةُ اآلمرة

اتُمناولةُتكونُفيُشكلُمؤسساتُ،تليهاُعدةُمؤسس

،ُ ُأمرة ُبدورها ُالتيُتعد ُومتوسطة بالنسبةُُصغيرة

ُمن ُتتبعهاُُللمؤسساتُالمناولة الصفُالثانيُوهكذا

 .(blondel, 2000, p. 260)ُقلأمؤسساتُدرجةُ

ُ

 :وسلبيات أسلوب التعاقد من الباطن  ميزات. م3
 التعاقد من الباطن: مميزات اسلوب.3-1

ُاآلمرةُو ُالمؤسسات ُاألسبابُجعلت ُمن ُالعديد هناك

ُتتبنىُ ُ ُالصناعية ُوالمتوسطة ُالصغيرة والمؤسسات

حتميةُومنُُةُالمناولةُالصناعيةُوجعلهاُضرورُإستراتجية

ُأهمها:ُ

 ُُللمؤسسة ُيمكن ُوالتسويق: ُاإلنتاج ُتكاليف تخفيض

نتاجُاللجوءُإلىُمؤسسةُأخرىُ)مناولة(ُفيُمجاالتُاإل

ُالتس ُمنُويقو ُاقل ُتكاليف ُمزايا ُعلى ُوالحصول ،

ُبالنشاطُ ُتقوم ُكانت ُلو ُ،مقارنة ُالمناولة المؤسسات

المناولةُالمختصةُفيُُبنفسهاُ،وهذاُيعودُإلىُالمؤسسة

لكُتعددُالزبائنُللمؤسسةُالمناولةُيسماُلهاُمجالهاُ،كذ

ُ ُتتوفر ُال ُإنتاجية ُاآلمرةُُلدىبتحقيق المؤسسة

(BEGLIN, 2006, p. 2006).ُ

 ُاالستراتيجي ُتملكُفالمؤسساتُ:الدافع دائماُُالكبرى

ُاالستثمارالتي ُتعجزُفرص ُبمفردهاعن ُتحقيقها

ُالتسييرُُ،فتغيرات ُوطرق ُالتقنية ُوالتطورات السوق

ُ.ُُتضعُأفاقاُوفرصاُجديدةُلالستثمار

 زيادةُالمرونةُفيُالتموين. 

 لمهاراتُالمتطورةُُواكتسابُالمعرفة.الحصولُعلىُا 

 ُابتعادُعنُاألخطارُالتقنيةُوتقاسمُالمخاطرُُالتيُيمكن

 أنُتطرأُخاللُالعمليةُاإلنتاجية.

مناولةُللاللجوءُإلىُوهناكُمجموعةُمنُاألهدافُأدتُ

ُالمؤسسةُ ُتنافسية ُلزيادة ُحتمية الصناعيةُوجعلهاُضرورة

قُُالدوليةُاألسواُاآلمرةُوُالمؤسسةُالمناولةُفيُظلُانفتاح

ُومنُاألسبابُنجد:ُ

 :ُُالتخصص،ُ ُمختصين ُمناولين ُيكون ُما غالبا

فالمؤسساتُالكبيرةُالُترغبُفيُإنتاجُوتصنيعُجميعُ

ُبينُ ُعقود ُبإبرام ُمناولين ُإلى ُتلجأ ُعادة ُ،و عملياتها

المؤسسةُاآلمرةُوالمؤسسةُالمناولةُ،ُقصدُإنتاجُمنتجُ

 ذوُمواصفاتُعالية.

 ُجميعُة العولمةظهور وتنامي ظاهر ُشملت ُوالتي :

ُواإلنتاجيةُ ُوالتسويقية ُوالتقنية ُالمالية المجاالت

والتكنولوجيةُ،ُحيثُأصبحتُقيودُشديدةُفيُالمنافسةُ

ُالطلبُ،ُ ُإلىُعالمية ُأدتُالعولمة ُكما فيُاألسواقُ،

ُتطويرُ ُضرورة ُإلى ُأدى ُ،هذا ُوالمنافسة العرض

ُعلىُ ُصعوبة ُيجعل ُ،مما ُاستراتجياتها ُمن المؤسسة

ُدونُ ُنجاح ُتحقيق ُالخارج ُفي ُالمستثمرة المؤسسات

ُالمناولة(ُاختيار ُ)المؤسسة ُالعملية ُفي ُثاني ُطرف

فيُالوقتُالمحددُوالحدُمنُُاإلنتاجية.(2006)شاهد، 

ُيسماُ ُالمناولة ُإلى ُاللجوء ُالحالة ُهذه ُ،وفي التأخر

ُالموردينُ ُطرف ُمن ُالطلبات ُلمختلف لالستجابة

ُتغيراتُ،و ُوفق ُ ُالمحدد ُوقتها ُفي ُالطلبيات تسليم

 السوق.

 :ُالمناولةُالحد من االستثمارات التكنولوجية حيثُأن

الصناعيةُتوفرُاستغناءُعنُالبحثُوالتطويرُفيُمجالُ

ُحيثُ ُأخرى، ُلمؤسسة ُتفويضه ُمادام ُمعين ُنشاط أو

ُلالستثماراتُ ُالكبيرة ُالمالية ُالموارد تتجنب

ُتطويرُالتكنولوجية، ُاجل ُُمن ُالنشاط )قلش،ُهذا

 ُ(12،ُصفحة2010ُ

 ُالتقنية الماليُة تكريسُجميعُالموارُد يجبُعلىُالمؤسسُة

ُ ُومجال ُقطاع ُعلى ُ،ُوالبشرية ُتقومُُواحد ُأن بدال

ُُمجموعةُمنُالقطاعاتُ،ُهيُغيرُ على بتكثيفُجودهُا

قادرةُعليهُويهيمنُعليهُمؤسساتُأخرىُمتخصصةُ

 ه.في

 ُتقليلُمنُالكلفةُالتشغيليةُوالتكاليفُالثابتةُ،ُمنُحيث

ُالالزمةُ ُوالمعدات ُالخام ُالمواد ُاإلضافية العمالة

ُللتصنيع.

 .سلبيات أسلوب التعاقد من الباطن: 3-4

     ُ ُمن ُالمؤسساتُُالمميزاتبالرغم ُطرف ُمن المقدمة

اآلمرةُوالمناولةُمنُتطبيقُإستراتجيةُالمناولةُالصناعيةُ،ُ

هناكُأخطارُقدُتحدثُوُتنجرُعنهاُجراءُاعتمادُعليهاُُغير

ُهذهُ ُوتتعدد ،ُ ُالمؤسسة ُوتنافسية ُأداء ُتنعكسُعلى ُوقد ،

آلمرةُمعُالمؤسسةُالمنفذةُالمخاطرُجراءُالتعاقدُالمؤسسةُا

لمناولةُ،ومنُمنُعملهاُلصالاُالمؤسسةُاعنُجزءُُبتنازل

آلمرةُُقدُتقعُُللمؤسسةُالكبيرةُاالتيُُمجموعةُهذهُالمخاطر

هيُضعفُأداءُونوعيةُخدماتهاُجراءُرداءةُجودةُمنتجاتهاُ

ُر:وعدمُالتسليمُفيُالوقتُالمحدد،ُومنُأهمُالمخاط

 :إعادةُُُعدم استقرار تثبيت األسعار وطلبيات التسليم

النظرُفيُاألسعارُمنُطرفُالمؤسسةُالمناولة،ُوالتيُ

عادةُيتمُالتفاوضُعليهاُبتحديدُالسعرُالمناسبُجراءُ

فاعُالموادُاألوليةُُوقدُتتضاعفُعنُسعرهاُاألولُارت

ُتتميزُُ ُالصناعية ُالمناولة ُمراتُ،حيثُآنُعقود بعدة

ُإلىُ ُاآلمرة ُالمؤسسة ُطرف ُمن ُالدفع ُفترة بطول

ُصغيرةُ ُمؤسسة ُتكون ُعادة ُالتي ُالمنفذة المؤسسة

ُ،إضافةُإلىُعدمُ ُتثقلُكاهنها ُمما ومتوسطةُالحجمُ،

غيرُالمحددةُسابقاُُحيثُالتحديدُالدقيقُواجلُالتسليمُال

مماُ والعكسُُ، ُُبتخفيضُطلبياتهُا يمكنُللمؤسسةُاآلمرة

ُالمناولة ُالمؤسسة ُعلى ُُينعكس ،2010ُ)خضرة،

 .(12صفحةُ

 :ُالمناولينُُُخطر قلة المناولين في السوق قلة

المتخصصينُُذاتُالسمعةُالعالميةُفيُالسوقُخاصةُ

ُا ُصناعة ُوصناعةُفي ُالفضائية ُومركبات لطائرات

األدويةُالجنيسةُذاتُاألمراضُالمستعصيةُ،ويقلُعددُ

ُُيجبرُ ومنُهنا التخصصُ، زادتُدرجُة المتعاملينُكلمُا
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المؤسسةُاآلمرةُإلىُاللجوءُإليهاُ)الخدمةُالمعروضةُ

ُالمناولين(، ُهؤالء ُفيُُُعلى ُغير ُكان ُوان حتى

رةُُمنُحيثُالمستوىُ،ُُمماُينعكسُعلىُالمؤسسةُاآلم

ُ ُومخرجات ُفشلُُُمنتجاتهاجودة ُأو ُخطر ُوكل ،

ُعلىُ ُسلبا ُينعكس ،ُ ُالمتعاقدة ُ ُالمناولة المؤسسات

 .(Tazi, 2008, p. 20) المؤسساتُاآلمرةُُمباشرة

 :ُمنُُخطر انخفاض األداء ُانخفاضُاألداء ُينجر قد

ُاح ُعدم ُ،نتيجة ُالمناولة ُالمؤسسة ُالبنودُطرف ترام

المبرمةُفيُالعقدُوفقُخصائصُُومواصفاتُمحددةُ

الواجبُتصنيعهاُأوُإنتاجهاُ،األمرُالذيُينعكسُعلىُ

فيُ المؤسسةُاآلمرةُمنُحيثُاألداءُوتنافسيةُمنتوجاتهُا

 األسواقُمقارنةُمعُمنافسينُآخرينُفيُنفسُالقطاع.

 ُُقبلُمناولينُمنافسيُفي ُمن ُالمناولة وقوعُالمؤسسة

والتيُتستطيعُُالسوقُأو ذاتهاُ، بحُد حتىُمؤسساتُأمرُة

اخذُمكانُالمناولُبإنتاجُوتصنيعُالعملياتُالتيُكانتُ

 توردهاُمنُقبل.

 ُقدُتكونُالمؤسسةُالمناولةُفيُتبعيةُتقنيةُوتجاريةُمن

فيُتطويرُقدراتهاُ طرفُالمؤسسةُاآلمرةُوعدمُقدرتهُا

 التقنيةُوالتكنولوجية.

 اُنتيجةُالعرضُحصولُالمؤسسةُعلىُعطاءُغيرُمرب

 المنخفضُمنُطرفُالمؤسساتُاآلمرةُفيُالسوق.

 ُ،ُمحدوديةُاليدُالعاملةُالمتخصصةُفيُبعضُاألحيان

ُمنُ ُتتطلبه ُ،وما ُتكوينها ُعلى ُتتوقف ُمهاراتها ألن

 تكاليفُمنُتكاليفُمرتفعةُفيُالتكوينُوالتدريب.

 ُتميزُنشاطُالمناولةُبعدُاالستقرارُوالثباتُفيُالطلبيات

ؤسسةُاآلمرةُباألعمالُألنُالعالقةُليستُمنُطرفُالم

 دائمة.

 ُُالمؤسسة ُاألولى ُبالدرجة ُتتضرر ُالكساد ُحالة في

،التيُعادةُ ُُفيُالسوقُمقارنةُبالمؤسسةُاآلمرُة المناولة

ُتفاديُ ُاجل ُمن ُالمناولة ُالصناعات ُاسترجاع تفضل

ُالنزاعاتُمعُموظفيه.

. امتيازات المهسسات المناولة في الجزائر 4

 :وصعوباتها
االمتيازات الجبائية والجمركية والتسهيالت التي .4-1

الصغيرة والمتوسطة مقاوالت تمنحها الدولة للمهسسات 

 :حجمال

كبرُورفعُاألعباءُأمنُاجلُتقديمُامتيازاتُوتسهيالتُُُُُُُُ

ُعل ُوالتصنيعية ُوالمتوسطةُالمالية ُالصغيرة ُالمؤسسات ى

ُامتيا، ُتسهيالت ُوالمناجم ُالصناعة ُوزارة زاتُقدمت

ُ ُالجزائر ُفي ُتعمل ُالتي ُالمناولة ُمنُبللمؤسسات اإلعفاء

حقوقُوالرسومُالجمركيةُوالرسمُعلىُالقيمةُالمضافةُلمدةُال

خمسُسنواتُبدايةُمنُانطالقةُعمليةُالتصنيعُفيُالمنشأةُ

للمكوناتُوالموادُألوليةُالمستوردةُوالمقتناةُمحلياُمنُقبلُ

نتاجُاألطقمُواألطقمُأنشطتهمُإلُلينُالمعتمدينُفيُإطارالمناو

الفرعيةُالموجهةُلمنتجاتُوتجهيزاتُالصناعةُالميكانيكيةُ

ُوااللكترونيةُوالكهربائيةُ.

ُ ُفيُالجزائروحددتُالجريدة ُُُالصادرة الصادرة25ُُرقم

ُ ُوالحقوق2018ُُُوماي2ُبتاريخ ُباإلعفاءات المتعلقة

الجمركيةُوالرسمُعلىُالقيمةُالمضافةُللمؤسساتُالمناولةُ

دُوفهمُالمناولُأوُمتلقيُاألوامرُالمستفيدُحسبُالمادةُ،بتحدي

ُللقانون ُخاضعة ُمؤسسة ُكل ُالجزائريُُالثانية" التجاري

ُبانجازُعمليةُأوُعدةُعملياتُمؤسسةُأمرتكلفُمنُقبلُ ة

أوُأطقمُأوُأطقمُفرعيةُموجهةُللمنتجاتُوالتجهيزاتُُنتاجإ

ُاألولىُ"وحد ُفيُالمادة دتُالتابعةُللصناعاتُالمشارُإليها

ُاألمر"ُ ُمن ُمناولة ُعقد ُيربطه ُمن ُكل ُالمعتمد" المناول

ُ.ُ(15،ُصفحة2018ُ)الجريدة،ُ

ُالصادرةُفيُالجزائرُُالجريدةوحددُالفصلُاألولُمنُُُُُُُ

منُطرفُاريةُألجلُاالستفادةُمنُاإلعفاءُاإلجراءاتُاإلد

وفقُالمادةُركيةُالمناولةُمنُاإلعفاءاتُالجمالمؤسسةُ وهذُا ،ُ

،ُوحددُُ(19،ُصفحة2018ُ)الجريدة،ُُ(04-05-06-07ُ)ُ

ُمنُ ُلالستفادة ُالتأهيل ُشروط ُالثاني الفصل

ُ 08ُُاإلعفاءات،واعتبرتُالمادة ُصفحة2018ُ)الجريدة، ،

هُاإلعفاءاتُللمؤسسةُالمناولةُُاالستفادةُمنُهذاشترطُُ(20

شروط09ُُُأنُتكونُمعتمدُُلدىُالمؤسسةُاآلمرة،أماُالمادةُ

االستفادةُمنُاإلعفاءُُأنُيبررُالمناولُبتوفرهُعدةُشروطُ

ُالنجازُ ُالبشرية ُوالوسائل ُوالتجهيزات ُالوسائل بمختلف

ُعمليةُالمنصوصُعليهاُفيُعقدُالمناولة.ال

 ُ ُوالمتوالإعفاء ُمنُمؤسساتُالصغيرة ُالمناولة سطة

الحقوقُالجمركيةُوالرسمُعلىُالقيمةُالمضافةُلمدةُ

خمسُسنواتُللموادُاألوليةُالتيُتدخلُفيُصناعةُ

منُقانون110ُُالمادةُُاالتيُنصتُعليهُقطعُالغيارُ،

 .2017الماليةُ

 ُُينفي ُالمستثمر ُلصالا ُالممنوحة ُالضريبية المزايا

ُ ُمن ُاالستثمار ُقانون ُإلى3ُُإطار سنوات

ُالمضافةُسنو10 ُالقيمة ُعلى ُالرسم ُعلى اتباإلعفاء

(TVAُ ُأرباحُ( ُعلى ُالضريبة ُمن واإلعفاء

ُ ُالمهنيُ(IBS) الشركات ُالنشاط ُعلى .والرسم

علىُالممتلكاتُالواقعةُضمنُنطاقُُوالرسمُالعقاري

 االستثمار.

 ُُالمؤسسات ُلصالا ُمنخفضة ُفائدة ُمعدالت منا

 المناولةُالقتناءُقروضُبنكية.

 ُالممنو ُلصالاُاإلعانات ُالدولة ُطرف ُمن حة

 المؤسساتُالمناولة.

 ُتدعيمُمنُطرفُوزارةُالصناعةُللرفعُمنُقدرتهم

ُالدعمُ ُلتوفير ُصناعية ُتقنية ُمركز ُبإنشاء التنافسية

ُوالمتوسطةُ ُالصغيرة ُالمؤسسات ُلصالا والمرافقة

ُعلىُ ُوالتصديق ُاالعتماد ُعلى ُالحصول ُاجل من

 منتجاتها.

 ُالصن ُفي ُاآلمرة ُالمؤسسات ُااللكترونيةُتستفيد اعة

ُ ُنظام ُمن ُاألدوية ُو ُالسيارات CKDُوتصنيع

ُباإلعفاءُمنُجميعُالحقوقُوالرسومُالجمركية.

الصعوبات والعراقيل التي تواجه ترقية المناولة .4-2

 الصناعية في الجزائر:
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ُعقباتُُ ُالمناولةُفيُالجزائرُعدة تواجهُتطبيقُإستراتجية

اعيُومنُأهمُهذهُتعيقُتنميتهاُوانتشارهاُفيُالقطاعُالصن

ُالصعوباتُنجد:ُ

 ُُالصفقاتُالعمومية،وغيابُالثقة ُإجراءاتُقانون ثقل

ُ ُاالقتصاديين ُالمتعاملين ُُبين ُمن المؤسساتُلكل

 المناولةُواآلمرة.ُ

 ُُباإلستراتجية ُالبالد ُفي ُالعليا ُالسلطات ُاهتمام غياب

ُ ُالمؤسسات ُوتشجيع ُالتصنيعية االنخراطُعلى

ُالصناعيةُفيها،األمرُالذيُيعيقُتطورُ نشاطُالمناولة

نشاطُالمناولينُُتحويلفيُالجزائرُ،ُوالذيُيؤديُإلىُ

ُبالنشاطُ ُمقارنة ُتعقيد ُأقل ُفيها ُأخرى، ُمجاالت إلى

ُوتكنولوجي ُالصناعيُالذيُيكلفُأموالُكبيرة حديثةُا

 ودقيقة.

 ُغيابُمناولينُمتخصصينُعلىُالمستوىُالوطنيُُفي

ُذاتُمعايي ُعالية ُبجودة ُالغيار ُقطع ُدولية،ُصناعة ر

ُفيُالجزائرغير ُالمناولة ُوتبقىُالمؤسساتُالصناعية

،وتخوفُالمؤسساتُالمنتجاتُمؤهلةُبصناعةُمثلُهذُه

 حفاظاُعلىُامنُوسالمةُزبائنها.ُباقتنائهااآلمرةُ

 ُنقصُاليدُالعاملةُالمؤهلةُوغيابُالنوعية،ُاألمرُالذي

ُالمواردُالبشريةُفيُصناعةُالسيارات،ُوفيريستدعيُت

ُا ُفيُوهيكلة ُالمناولة ُوالمتوسطة لمؤسساتُالصغيرة

ُالمطابقةُ ُشهادة ُعلى ُوالحصول ُالغيار ُقطع صناعة

 لكسبُثقةُالمتعاملينُاالقتصاديين.ُ

 ُُاغلبُالمؤسسات ُلدى ُوالترويج ُاإلعالم غيابُثقافة

الوطنيةُوالتيُتنشطُفيُمجالُالمناولةُالصناعية،األمرُ

ُالمنتوجُ ُواكتشاف ُاطالع ُ ُعدم ُعلى ُينعكس الذي

ُالمؤسساتُا ُطرف ُمن ُالجزائر ُفي ُالمصنع لوطني

ُ ُتلبي ُوالتي ،ُ ُاآلمرة ُالكبيرة ُطريقُطلباتها عن

 االستيرادُمنُالمؤسساتُالمناولةُالدولية.ُ

 ُُالمؤسسات ُطرف ُمن ُالصناعي ُاإلنتاج نقصُحجم

ُالسياراتُ ُتركيب ُمصانع ُ،خاصة ُاآلمرة الكبيرة

ُيعادلُ ُإلىُما ألفُوحدة100ُُوضرورةُرفعُإنتاجها

يكونُسببُومحفزُللمؤسساتُللسياراتُفيُالسنةُمنُا

ُالغيارُ ُقطع ُلتصنيع ُالمناولة ُنشاط ُالقتحام المناولة

 التيُتدخلُفيُتركيبُالسيارات.ُُواإلكسسوارات

 ُُالصناعة ُوزارة ُلدى ُدقيقة ُإحصائيات ُوجود عدم

ُفيُ ُالمناولة ُنشاط ُحجم ُحول ُالمناولة وبورصات

 القطاعُالصناعي.

 ُالمناول ُمفهوم ُوضوح ُاألوساطُعدم ُفي ُالصناعية ة

 الصناعيةُصاحبةُالقرارُوالقوانينُالمنظمةُلها.

 الكبيرةُاآلمرةُباألعمال،علىُاقتناءُُعزوفُالمؤسسات

ُفيُ ُفيُصناعتهم،خاصة ُالمنتجاتُالمحلية واستخدام

بالرغمُمنُنجاحُعدةُمؤسساتُُالصناعةُالميكانيكية،

مناولةُُفيُصناعةُقطعُالغيارُوجودةُمنتوجاتُوفقُ

 معاييرُالدولية.ال

 ُضعفُالهيكلُالصناعيُالجزائريُنتيجةُقلةُالترابط

 بينُالوحداتُاإلنتاجية.

 ُُالعملية ُفي ُتدخل ُالتي ُاألولية ُالمادة ُتوفر عدم

رأسُالمالُُصالتصنيعيةُوعدمُاستقرارُأسعارهاُ،ُونق

ُيؤثرُعلىُالمؤسساتُالمناولةُ ُمما ،ُ ُلتخزينها الالزم

بتكلفةُمنخفضةُُ، ينعكسالحصولُعليهُا علىُتكلفةُُممُا

 تصنيعهاُوبالتاليُيؤثرعلىُتنافسيتها.

ُ

 المهسسات الصغيرة والمتوسطة. المحور الثاني:
 .مفهوم المهسسات الصغيرة والمتوسطة:1

 لدولية:منظمة العمل ا.1-1

ُبأنها ُالحجمُتنتجُوتوزعُ عرفتها هيُوحداتُصغيرة

نُسلعُوخدماتُ،ُوُتتألفُغالباُمنُمنتجينُمستقلينُيعملو

ُداخلُ ُالعمل ُعلى ُيعتمد ُبعضهم ُحيث ُالخاص، لحسابهم

ُعلىُ ُيستأجرُعمالُأوُحرفيين،ويعتمد ُوالبعضُقد العائلة

ُت ُوتستخدم ُوصغير، ُثابت ُمال ُمستوىُرأس ُذات قنيات

ُفرص ُتحققُُمنخفض،وتهيأ ُما ُوعادة ُمستقرة ُغير عمل

 .(2017)الرحمان،ُدخالُغيرُمنتظم

ُُ:(UNIDO)األمم المتحدة لتنمية الصناعية لجنة .1-2

تعرفُهيئةُاألممُالمتحدةُلتنميةُالصناعيةُللمؤسساتُ

الصغيرةُوالمتوسطةُفيُالدولُالنامية،تصنفُبأنهاُمؤسسةُ

(20ُ(ُإلىُعشرونُ)15صغيرةُُعندماُتشغلُخمسةُعشرُ)

ُعشرُفي ، عامل ُمن ُالمتوسطة ُالمؤسسة ُتشغل ونُحين

ُ.عاملُ(100(عاملُإلىُمئةُُ)20)

 : زائر للمهسسات الصغيرة والمتوسطةتعريف الج.1-3

الجزائرُمثلهاُمثلُالدولُاألخرىُالذيُغابُعليهاُتعريفُ

واضاُللمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطةُ،حيثُاصدرُالمشرعُ

ُ ُرقم ُالقانون ُخالل ُمن 18ُُ-01الجزائري ُفي 27ُالمؤرخ

ُ 1422ُُرمضان ُوالموافق 12ُُه ،المتضمن2001ُديسمبر

ُ ُوالمتوسطة،القانون ُالصغيرة ُالمؤسسات ُلترقية  التوجيهي

ُ ُالقانون ُهذا ُمن ُالخامسة ُالمادة ُتفحسب ُالمؤسسةُيعرتم ف

250ُإلى50ُُمؤسسةُتشغلُماُبينُ"بأنهاُُالصغيرةُوالمتوسطةُ

ُ ُرقم ُالمالعامال،ويكون ُ)ُرأس ُمائتي ُبين مليونُُ(200ما

(ُ ُمائة2ُوملياري ُبين ُما ُالسنوية ُحصيلتها ُيكون ُأو ُدينار )

(100)ُ(ُ ُدينار500وخمسمائة ُمليون ُالتوجيهيُ" ( )القانون

 .(2001لترقيةُالمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطة،ُ

المادةُالسابعةُمنُالقانونُالسابقُعرفتُالمؤسسةُالصغيرةُ

عمال09ُ)ُ(ُإلىُتسعة01والمتوسطةُ"مؤسسةُتشغلُمنُواحد) )ُ

اقلُمنُعشر (ُمليونُدينارُأوُيتجاوز20ُين)وتحققُرقمُأعمالهُا

ُالسنويةُعشرة) ُُ(10مجموعُحصيلتها )القانونُماليينُدينار"

 .(2001التوجيهيُلترقيةُالمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطة،ُ

ُُأنُغير 17ُُ-02قانون ُبتاريخ 10/01/2017ُالصادر

ُالمؤسساتاُالمتضمن ُلترقية ُالتوجيهي الصغيرةُُلقانون

ُللمؤسساتُوا ُ ُالسابق ُالتعريف ُنفس ُعلى لمتوسطة،حافظ

ُتغيرُرقمُأعمالها، ُ،ُبينما ُالصغيرةُوالمتوسطةُوتعدادُعمالها

ُالخامسة ُحسبُالمادة ُالسنويُ" وهذا ُأعاملها ُرقم ُيتجاوز ال

 مالييرُدينارُجزائري.ُ(04أربعة)

. إسهامات المناولة الصناعية في المهسسات الصغيرة 2

 والمتوسطة.

 الصناعية على اإلبداع واالبتكار:ع  المهسسات تشجي2-1
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أكدتُعدةُأبحاثُودراساتُفيُالسنواتُاألخيرةُُأنُ

اعُفيُالمؤسساتُالصناعيةُاستولتُمصدرُاالبتكارُواإلبد

ُبالمؤسساتُ ُمقارنة ُومتوسطة ُصغيرة ُمؤسسات عليها

ُفيُ ُ ُالمناولة ُوالمتوسطة ُالصغيرة ُفالمؤسسات ،ُ الكبيرة

ُ،الكبيرُمقارنةُبالمؤسساتُاألخرىُُُاليابانُُتشكلُُالعدد

ُ ُبهذهُتتميز ُالمناولة ُوالمتوسطة ُالصغيرة المؤسسات

ُكانتُ ُسواء ُمعين ُإنتاج ُفي ُتخصصها ُنتيجة الخاصية

ُ ُو ُغيار ُقطاع ُأو ُمنُُراتاكسسوإلامستلزمات وغيرها

باإلضافةُُالموادُالتيُيتمُُتصنيعهاُعلىُمستوىُالمؤسسة،

طُالمؤسسةُالمناولةُواآلمرةُإلىُالعالقةُالتعاونيةُالتيُترب

وتتكونُنوعُمنُُوالتيُتتحولُإلىُشراكةُفيُالمدىُالبعيد،

الثقةُوااللتزامُبينُالطرفينُفيُتبادلُالمعارفُوالمهاراتُ

ُإلىُ ُتلكُالمعارفُوتتحول ُوتدمج بينُاألطرافُالمتعاقدة

التصنيعيةُفيُُعملياتُابتكارُوإبداعُوتستخدمُفيُالعمليات

 .(123،ُصفحة2018ُ)سمير،ُُالمؤسسةُالصناعية

 :  .البحث والتطوير2-2

تشكلُعمليةُالبحثُوالتطويرُداخلُالمؤسسةُالمناولةُ

ُهوُتطويرُ ُوالمناولةُالهدفُالوحيدُلديهما سواءُكانُأمرة

ُمناولةُ ُخالل ُمن ُتسعى ُالمناولة ُفالمؤسسات قدراتهما

إدخالُتحسيناتُوتغييراتُعلىُبُالتخصصُومناولةُالحجم،

المنتجُالمصنعُحيثُنجدُمعظمُالمنتجاتُالمصنعةُمنُقطعُ

ُوا ُالطائراتُيكسالغيار ُصناعة ُقطاع ُمجال ُفي سورات

ُالفضائية، ُوالصناعة ُمؤسساتُُوالسيارات ُعليها تستولي

مناولةُنظراُللتخصصُالكبيرُفيُتصنيعها،أماُالمؤسساتُ

ُصناعت ُمن ُجزء ُبتحويل ُفتقوم ُ ُالمؤسسااآلمرة ُإلى تُها

ُ ُوفق ُطلبيات ُطريق ُعن ُوشروطُالمناولة مقاييس

ُالبحثُ ُعمليات ُمن ُبالرفع ُاآلمرة ُالمؤسسة محددة،وتقوم

ُورشاتهاُ ُداخل ُالتصنيعية ُالعملية ُمن ُلجزء والتطوير

وتحاولُالتخصصُفيهُوتحسينُجودتهُعنُطريقُعملياتُ

 .ُُ(18،ُصفحة2011ُُ)كمال،ُالبحثُوالتطوير

 .تخفيض التكاليف:2-3

حولُدورُالمناولةُالصناعيةُُقامتُالعديدُمنُالدراسات

ُالدراسةُأيةُتكاليفُالعملياتُاإلنتاجيةُومنُندفيُت همُهذه

ُ ُالتيُ،Van(Eenennaam)ُ1995ُ نجد ُالمزايا حول

المناولةُالصناعيةُفيُُتحققُوتوصلُإلىُُتتمتعُبهُالمناولة

ُالتعاقد ُُإطار ُالمناوبين ُالمدىُالمؤسسة ُعلى ُواآلمرة لة

تتمثلُفيُأماُالمزاياُاألخرىُُفيُتخفيضُالتكاليف.ُالطويلُ

ُد ُالمرونة ُالجودةُميزة ُواآلمرة. ُالمناولة ُالمؤسسات اخل

 .التحويالتُالتكنولوجيةُُووالتموينُالثانويُ

 

 Van(Eenennaam)حسب   تمنحها  المناولة الصناعية (: المزايا التنافسية التي1الجدول رقم )

مزايا  المزايا

في 

 التكاليف

مرونة 

 جيدة

تخفيض 

 التكاليف

السياسات 

 البيئية

تحسين 

 الجودة

تموين النشاطات 

 الثانوية

إمكانية الحصول 

على التكنولوجيا 

 الجديدة

 35 % 82 النسبة

% 

18 % 15 % 10 % 10 % 03 % 

جية عالئقية داعمة لتنافسية المهسسات ،مجلة لتواصل في اإلدارة واالقتصاد المصدر : سمية بن علي ،التعاقد من الباطن إسترات

 ..2016،مارس 45والقانون ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير ،جامعة عنابة ، العدد 

 

 : الجودة ن. تحسي2-4

إنُعملياتُالمناولةُالصناعيةُفيُإنتاجُذوُجودةُعاليةُ

ُمنُطرفُالمؤسسةُمُوفقُشروطُومقاييسُعالمية حددة

لتخصصُالمؤسسةُالمناولةُفيُإنتاجُمعينُُُنتيجةواآلمرةُ،

ُ ُالكافية ُالخبرة ُتملك ُاكتسبفإنها ُالتي ُفتراتُو ُخالل تها

ُ ُاإلنتاجُالطويلة ُفيُجودة ُيزيد المنتوجُالنهائيُويجعلهُ،

 لتلبيةُطلبياتُالعمالءُ.ُتهأكثرُقدر

ُزيادة المرونة اإلنتاجية والتنظيمية:2-5
المؤسسةُُيعطيتركيزُالمؤسسةُعلىُنشاطُمعينُُإن

المناولةُالقدرةُالكافيةُلالستجابةُللتغيراتُالمحيطُالداخليُ

االستجابةُمنُُوالخارجيُللمؤسسةُ،ُكماُتمكنُالمؤسسةُ

ُواالستجابةُ ،ُ ُالمواسم ُمناولة ُفي ُالسريعة للطلبيات

للتغيراتُالتيُقدُتحدثُنتيجةُوجودُانحرافاتُوأخطاءُفيُ

ةُالتصنيعيةُُوسرعةُتصحيحهاُفيُاتخاذُالقراراتُالعملي

ُ ُالوقت ُفي ُمشكلةُالمناسبة ُإلى ُتتحول ُأن ُقبل المناسب

ُ.ُ(502،ُصفحة2009ُ)وسيلة،ُُيصعبُحلها

ُ.االستغالل األمثل للطاقات:2-6

ُا ُفي ُكبير ُبشكل ُالصناعية ُالمناولة ستغاللُالتساهم

ُللطاق ُاألمثل ُكانت ُسواء ُوالمتواجدة ُالمتوفرة ُداخلُات

ُ ُأو ُالمؤسسة ُلفي ُالخارجي ُتعملُُهاالمحيط ُخاللها ،من

ُُفيُنشاطُمعينُ ُُوقدراتها المؤسساتُبتسخيرُجميعُإمكانيتها

مؤسساتُالقُفيهُ،ُوتفوضُالنشاطاتُاألخرىُوالتيُتتفو

 منُخبرةُوكفايةُلتلبيةُطلباتهاُ.ُلماُلهاُمختصةُ

ُخبرات المهارات والمعارف:.االستفادة من 2-7
ُ ُالاستطاعت ُالتونسية ُالصناعية تحويلُمؤسسات

ُالدوليةُ المعارفُوالمهاراتُمنُطرفُالمؤسساتُاآلمرة

ُُفخاللُالسنواتُاألخيرةُ والمختصةُفيُصناعةُقطعُالغيار،

أكثرُمنُثالثُملياراتُدوالرُمنُُماُقيمتهُُقامتُبتصدير

ُالمؤس ُومستلزماتُلصالا ُنصفُمصنعة ُاآلمرةُمواد سة

الدوليةُواكتسبتُمنُخاللهاُالخبرةُالكافيةُفيُإدارةُجميعُ

ُفيُاآلال ُالجيد ُوالتحكم ُوالعملياتُالتصنيعية ُ ُهذات، ُبعد

نوعُمنُالمناولةُالدوليةُالوسيلةُالفعالةُالكتسابُالخبراتُال

ُ.معارفُوالمهاراتُالالزمةُلإلنتاجوتحويلُال
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د في المحورالثالث: واقع تطبيق أسلوب التعاق

بطاريات ال( لتصنيع FRICION TEC) شركة

 .في الجزائر
 : نبذة تعريفية عن المهسسة .1

ُفيُ ُمختصة ُ ُمحدودة ُمسؤولية ُذات ُشركة هي

ُوالشاحناتُ ُبالسيارات ُالخاصة ُالبطاريات صناعة

ُبمختلفُ ُ ُالمحركات ُبطاريات ُإلى ُإضافة والجرارات

ةُاألحجامُواألنواعُ،ُُباشرتُالمؤسسةُنشاطهاُبدايةُمنُسن

عاملُ،ُُتتمركز84ُُ،ُوهيُُتشغلُاآلنُُأكثرُمن2005ُُ

بالمنطقةُالصناعيةُبعينُالبيةُبأرزيوُُواليةُوهرانُ،ُتتعاقدُ

معُعدةُمؤسساتُصناعيةُُ(FRICION TEC)مؤسسةُُ

ُلت ُللبطارياتُالتيُزويأمرة ُواألنواع ُبمختلفُاألحجام دها

ُقدرهاُُ ُمساحة ُعلى ُتتربع ُو ،ُ ُ ُالمناولة ُالمؤسسة تنتجها

ُ.3ُم2128ُ

ُ:واقع أنشطة المهسسة .2

 .ُُورشةُلصهرُالرصاص

 .ُُورشةُلتركيبُعناصرُالبطارية

 .ُُورشةُشحنُالبطارية

 ورشةُخدمةُماُبعدُالبيع.

ُ

 
 (FRICION TECالهيكل التنظيمي للمهسسة  ) ( : 1) شكل

 .0220(، FRICION TECمهسسة )قدمت من طرف معلومات من إعداد الباحث من خالل  المصدر:

 

ُ ُالمؤسسة ُأن ُنالحظ ُالشكل ُخالل  FRICION)من

TEC)ُُُتتكونُمنُالمديرُالعامُوالذيُيعتبرُهرمُاألعلى

ُ ُللمؤسسة ُالتنظيمي ُيقومللهيكل ُإذ ُمنُُبإعطاءُ مجموعة

ُلصالاُ ُتكون ُوالتي ُالمناسبة ُالقرارات ُواتخاذ األوامر

المؤسسةُوتخطيطُوتنفيذُواالستراتيجياتُالقصيرةُوالبعيدةُ

نهاُالمؤسسةُعدةُأقسامُأخرىُمنُبيبطُبإدارةُيرتالمدىُ،ُ

مُفيهُالعملياتُاإلنتاجيةُوالتصنيعيةُمنُتتُذيقسمُاإلنتاجُال

ُنهائية،وقسمُ ُوسلع ُمخرجات ُإلى ُمعالجتها ُيتم مدخالت

الميكانيكُوالصيانةُوقسمُالمواردُالبشريةُُالذيُيضمُالعديدُ

ُو ُالكفاءات ُالميكانيكُُالخبراتمن ُفي ُمهندسين من

ُهذهُواإللك ُ،وتعتبر ُالبشرية ُالموارد ُمن ُوغيرها ُ ترونيك

األقسامُبمثابةُسلسلةُالقيمةُالتيُتكملُبعضهاُالبعض،فمنُ

ُالبشريةُ ُالموارد ُكفاءات ُيحدد ُوالذي ُاإلنتاج ُقسم خالل

ُوالمعاييرُ ُالشروط ُوفق ُالميكانيك ُمجال ُفي المختصة

ُقسمُ ُمن ُاعتمادها ُوتم ُالتصنيعية ُالعمليات ُفي المحددة

ُ ُمعُالتسويق ُأبرمتها ُالتي ُمحددة ُعقود ُوفق والتجارة

مؤسساتُأمرةُبالجودةُالمطلوبةُواألحجامُوالوقتُالمناسبُ

ُللتسليمُُ.

مساهمات المناولة الصناعية في مهسسة .3

(FRICION TEC): 

 من حيث المورد البشري: .3-1

تساهمُالمناولةُالصناعيةُفيُتعدادُتوزيعُالمواردُ

ُ:ُضحهُالجدولُالتاليسسةُوهذاُماُيوالبشريةُللمؤ

 

للمهسسة  المالك الوظيفي(:تعداد توزيع 02الجدول رقم )

(FRICION TEC:) 

  مجموع عقود دائمة عقود مهقتة

 رئيس المهسسة 01 01 

 إطارات عليا 09 03 60

 مهندس دولة 02  02

 تقني سامي 20 02 18

 عون تنفيذ 52  52

 المجموع 165 33 132

 .2020مت خالل الفترة التربصية المصدر : معلومات قد

 

ُ ُ ُالجدولُنالحظُانُمؤسسة  FRICIONمنُخالل

TECُُ ُمن ُأكثر ُتوظف ُأن ُمن165ُُاستطاعت عامل

ُلطاقمُ ُ،وتقدم مهندسينُومختصينُفيُالعملياتُالتصنيعية

البشريُمختلفُالدوراتُالتكوينيةُوالتدريبيةُعلىُالعملياتُ

المطلوبةُُاإلنتاجيةُمنُأجلُالتحكمُالعاليُفيُاآلالت والجودُة

والتقليصُمنُاألخطاءُللتحكمُفيُُفيُالعملياتُالتصنيعية،

تسليمُالمنتجُفيُالوقتُالمحددُكماُقامتُالمؤسسةُبإرسالُ

الخارج،وُتطماُفيُالمستقبلُمنُأجلُتوظيفُُإلىمهندسينُ

ُخاللُ ُبالسوق،من ُالموجودة ُالكفاءات ُمن ُأكثر عدد

زيادةُالطاقةُُمنُاجلاالستثماراتُوالتوسعاتُالتيُتقومُبهاُ

عدةُعقودُمعُمؤسساتُُوالتوقيعُعلى،ُاإلنتاجيةُللمصنعُ

،ُوتعتبرُالمناولةُالصناعيةُبمثابةُأداةُمنُأجلُتوفيرُُأمرة

الشغلُُوالقضاءُعلىُالبطالةُ،وتوفيرُكافةُالوسائلُُفرص

واإلمكانياتُمنُاجلُتحسينُقدراتهمُالفنيةُوزيادةُكفاءتهمُ

ُالتصنيعيةُ.ُ

 حجم اإلنتاج من حيث الجودة والتكاليف:.رفع 3-2

 

 
 
 

 
 

 رئي  الم سسة 

والتجاريُقسمُالتسويقُ قسمُالميكانيكُوالصيانة قسمُاإلنتاجُ  قسمُالمواردُالبشريةُ 
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 FRICION: الحجم اإلنتاجي لمهسسة  ) )3) الجدول

TEC)2017-2019: 

 2019 2018 2017 السنوات

حجم 

 اإلنتاج

90000 

 بطارية

 200000 بطارية136000

 بطارية

معلومات قدمت خالل الفترة التربصية بالمهسسة المصدر : 

2020. 

ُمنُخالل ُبزيادةُُاستطاعتُالمؤسسة ُ ُالحجم مناولة

ُمختلفُ ُوتلبية ُالبطاريات ُصناعة ُفي ُاإلنتاجية الطاقة

الطلبياتُمنُقبلُالمؤسساتُاآلمرةُوفقُاألشكالُواألحجامُُ

والتيُقدمتُشروطُومقاييسُالتيُحددتهاُُفيُالعقدُمنُاجلُ

ُالثالثةُ ُالسنوات ُخالل ُفمن ،ُ ُالمحدد ُالوقت ُفي استالمها

ُإنتا ُالمؤسسة ُضاعفت ُاألخيرة ُسنة ُلتصل 2017ُجها

ُمن90000ُُإلى ُأكثر ُإلى ُلتتضاعف ُ ،ُ بطارية

136000ُ ُسنة ُخالل 2018ُُبطارية ُسنة فقد2019ُُ،أما

عاليةُوتم200000ُُأنتجتُالمؤسسةُأكثرُمنُ بطاريةُبجودُة

احترامُُجميعُالشروطُوالمقاييسُُالتيُحددتهاُالمؤسساتُ

ُبمختل ُببطاريات ُ ُلتزويدها ُ ،ُ ُ ُمعها ُالمتعاقدة فُاآلمرة

األحجامُُواألنواعُوفقُالشروطُالمنصوصُعليهاُفيُالعقدُ

والتيُتمُالتوافقُعليهاُقبلُالعمليةُالتصنيعيةُ،ُواستطاعتُ

المؤسسةُتلبيةُجميعُالطالبياتُالتيُأبرمتهاُمعُالمؤسساتُ

اآلمرةُفيُالسوقُ،ُوتقدرُالقدرةُاإلنتاجيةُللمؤسسةُوالتيُ

بطاريةُ،500000ُُُبإمكانهاُإنتاجهاُفيُالسنةُإلىُأكثرُمن

تعاقدُمعُعددُاكبرُتحاولُفيُالمستقبلُمنُاجلُجذبُُوهي

ُالسياراتُ ُوصناعات ُتركيب ُفي ُاآلمرة ُالمؤسسات من

إلبرامُمثلُهذهُالعقودُ،ُوتزويدُُالفالحةُالتآووالشاحناتُ

ُاستالمؤس ُمن ُبدل ُالبطاريات ُبمختلف ُمنُاريسات دها

اتُ،ُومنُالخارج،ُورفعُنسبةُاالندماجُداخلُهذهُالمؤسس

ُللمؤسسةُ ُفعالة ُإستراتيجية ُالصناعية ُالمناولة ُتعتبر هنا

ُاإلنتاجيةُُ ُالطاقة ُزيادة ُاجل ُمن ُوالمتوسطة الصغيرة

للمؤسسةُوالتيُتستطيعُاكتسابُالخبرةُُالالزمةُُفيُإنتاجهاُ

ُ،وفيُاألخيرُ ُجودتها ُوزيادة منُخاللُالعملياتُالمتكررة

ُتنعكسُبتعظيمُاألرباح.

ُ:المهسسة أرباح زيادة.3-3

يوضاُالجدولُالتاليُأرباحُالمؤسسةُمنُقبلُالمؤسساتُ

ُ:2019-2017اآلمرةُ

 بالدينار الجزائري)دج( ،: رقم أرباح المهسسة )4)الجدول

2017-2019: 
 2019 2018 2017 السنوات

رقم 

 األرباح

4 533 738,00 

 دج 

6 139 390,00 

DA دج 

12 305 631,00   

 دج

نسبة 

 التغيير 

%32 %26.15 %50.10 

المصدر: معلومات قدمت خالل الفترة التربصية 

 .2020بالمهسسة 

ُ

منُخاللُالجدولُنالحظُأنُالمؤسسةُُاستطاعتُخاللُُُُُُ

(ُ ُاألخيرة 2019ُُ-2017السنوات ُأعمالهاُُبزيادة( حجم

ُتطماُُبتحسين ُالتي ُاإلستراتيجية ُتحقيق ُو ُالمالي األداء

عقودُُخاللللوصولُإليهاُُ(FRICION TEC)مؤسسةُ

ُلتزويدهاُ ُآمرة ُمؤسسات ُعدة ُمع ُأبرمتها ُالتي المناولة

بمختلفُالبطارياتُ،ُاستطاعتُمؤسسةُخاللُثالثُسنواتُ

2017ُففيُسنةُُجيدةبتحقيقُُأرباحا2019ُُ-2017خيرةُاأل

ُبــحقق ُ ُتقدر ُأرباحا ُالمؤسسة ُُ 738,00 533 4ُت ،ُدج

ُخاللُ ُ ُيحقق ُو ُالضعف ُإلى ُاألرباح ُرقم ُ ليتضاعف

2019ُ،ُأماُخاللُسنةُُدجُُ 390,00 139 6بـــ2018ُسنة

ُ ُبـــ ُمعتبرة ُأرباحا دج631,00ُُ 305 12فحققتُالمؤسسة

ُُكانتُتهدفُوتطماُإليهُالمؤسسةُ،ُمنُخاللُتبنيُ ما ،وهذُا

إستراتجيةُالمناولةُُتستطيعُالمؤسسةُُتحقيقُأرباحاُوزيادةُ

ُالسنوا ُخالل ُالتنافسية ُقدراتها ُمن ُوالرفع ُالمالي تُأدائها

األخيرةُ،ُومنُهناُتعتبرُالمناولةُدورُهامُللمؤسسةُبزيادةُ

ُأرباحهاُالسنوية.ُ

ُ:ُ.احترام آجال التسليم في الوقت المحدد3-4

استطاعتُالمؤسساتُاحترامُجميعُالبنودُالمحددةُ

فيُالعقدُالمبرمُمعُالمؤسساتُاآلمرةُبتزويدهاُبالبطارياتُ

ُالمختلفةُوالمنص ُاألشكالُواألحجام ُفيُمختلفة وصُعليها

العقدُوفقُشروطُمحددةُ،ُالمؤسسةُتجنبتُأيُصراعاتُأوُ

نزاعاتُمعُالمؤسساتُاآلمرةُمنُخاللُالتعاونُوالشراكةُ

واحترامُاآلجالُالمحددةُبالجودةُالمطلوبةُوالمعاييرُالمتعاقدُ

عليها،فاستطاعتُالمؤسسةُبالرفعُمنُالطاقةُاإلنتاجيةُنتيجةُ

ُو ُالمتتالية ُوالعمليات ُالعملياتُالخبرة ُفي التخصص

ُاكتسب ُالعملياتُتالتصنيعية ُفيُجميع ُبالتحكم ُآلية ُكفاءة ها

ُوسلعُ ُمخرجات ُإلى ُمدخالت ُمن ُوالتصنيعية اإلنتاجية

ُنهائيةُ.

 :2019-2017لسنوات  .تخفيض تكاليف اإلنتاج3-5

ُوتصنيعُُ ُإنتاج ُفي ُالطويلة ُالخبرة نتيجة

دُالمبرمةُالبطارياتُبمختلفُاألشكالُواألحجامُُوفقُُالعقو

ُالمؤسسةُ ُاستطاعت ،ُ ُ ُاآلمرة ُالمؤسسات مع

(FRICION TEC)ُأنُترفعُمنُالطاقةُاإلنتاجيةُبكفاءة

ُكانتُ ُالتي ُأولية ُمواد ُمن ُمدخالت ُعلى عالية،باعتماد

تستوردهاُقبلُمنُالخارجُُوأصبحتُتصنعهاُفيُورشاتُ

داخليةُوإعادةُرسكلةُبعضُالموادُمنُالمخلفاتُُالعملياتُ

ضُمنُتكاليفُيتخفالوبهذاُاستطاعتُالمؤسسةُُالتصنيعيةُ،

ُإنتاجُالبطاريات.

 .التكنولوجيا المستعملة:  3-6

منُبينُاهمُُ(FRICION TEC)تعتبرُمؤسسةُ

ُبفرضُ ُاألخيرة ُالسنوات ُفي ُاستطاعت ُالتي المؤسسات

ُمنتوجاتهاُُ ُتسويق ُخالل ُمن ُالوطنية ُ ُاألسواق ُفي نفسها

ُال ُحيث ُمن ُاألجنبية ُالمنتجات ُوالسعرُومنافسة جودة

والمشاركةُفيُمختلفُالمعارضُالوطنيةُوالدوليةُمنُاجلُ

ُوزيادةُ ُمعها ُوالتعاقد ُاآلمرة ُالمؤسسات ُمن ُالعديد جلب

ُطريقُ ُعن ،ُ ُآخرين ُموردين ُمن ُ ُمنتجاتها ُعلى الطلب

ُتمتلكالمؤسسات،ُكماُُُعليهامختلفُالطلبياتُالتيُتتعاقدُ

ُ ُمتطور ُوأجهزة ُ ُالمؤسسة ُاإلنجدا ُالعمليات ُوُفي تاجية

والصيانةُوتدريبُالعمالُُجداُالتصنيعيةُُوالتيُتعتبرُمعقدة

ُعاليةُعنُطريقُدوراتُ ُ ُبكفاءة ُفيُاآلالتُ علىُالتحكم
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ُقبلُاستيراد ُالمعداتُ،ُواستطاعتُُتكوينيةُوتدريبيةُ هذه

ُكتسابُالعديدُمنُالتقنياتُوالاُةالمؤسس

ُمعارفُمنُالمؤسساتُاآلمرةُالمتعاقدُمعهاُُوفقُالتصميم

ُيج ُوفقُشروط ُ ُالمبرم ُالعقد ُفي ُفيُالمحدد بُمراعاتها

ُ.العمليةُالتصنيعية

 ( المستقبلية:FRICION TEC.أهداف مهسسة )4

تعزيزُمكانتهاُفيُالسوقُالوطنيةُللتعاقدُمعُمؤسساتُ -

ُالسياراتُ ُوتصنيع ُتركيب ُمجال ُفي ُتنشط آمرة

اإلنتاجيةُ القدرُة والشاحناتُوالمحركاتُمنُخاللُزيادُة

 راتُجديدةُ.باستثما

 إعادةُتدويرُالمنتجاتُالبالستيكية. -

 إعادةُتدويرُوتكريرُالرصاصُ.ُ -

 .وحقنُالبالستيكُفيُسياقُالتكاملرسكلةُ -

 .تصنيعُالبطارياتُالصناعية -

 .الحصولُعلىُعالمةُالجودةُايزو -

 .إدخالُتكنولوجياتُوعتادُجديد -

ُبمثابةُُُُُُُُُ ُالمؤسسة ُتبنتها ُالتي ُاألهداف ُهذه تعتبر

ُالموادُاإلست ُعلى ُاعتمادها ُبتقليل ُالمستقبلية ُ راتيجية

ُالتيُ ُالفضالت ُرسكلة ُطريق ُعن ُالخارج ُمن المستوردة

تطرحهاُالعمليةُالتصنيعيةُوإعادةُتدويرهاُواستخدامهاُفيُ

العمليةُالتصنيعيةُ،ُوتعتبرُهذهُالعمليةُحمايةُللبيئةُمنُجهةُ

ُتعتبرُالمنا ولةُوتدنيةُالتكاليفُمنُجهةُأخرىُ،ُومنُهنا

الصناعيةُبمثابةتنميةُالمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطةُعنُ

ُالتيُ ُالمنتجات ُوجعل ُالصنع ُتكاليف ُمن ُالتقليل طريق

ُبالمنتوجاتُ ُمقارنة ُتنافسية ُأكثر ُالمؤسسة تطرحها

ُ.ُارجُوالحفاظُعلىُحصتهاُفيُالسوقالمستوردةُمنُالخ

 الصعوبات التي تواجهها المهسسة:.5

ُتفر- ُالتي ُالتعسفية ُتركيبُالشروط ُبعضُمؤسسات ضها

ُالسياراتُ.

ُايزوُفيُمنتجاتُ- ُمعيارُالجودة فرضُالمؤسساتُاآلمرة

ُالمؤسسةُ.

ُالتأخيرُفيُتسديدُمستحقاتُالمؤسسةُالمناولةُ.-

-ُ ُمقارنةُُ ُالمطلوبة ُوالتسهيالت ُامتيازات ُمنا عدم

 بمؤسساتُتركيبُوتصنيعُالسياراتُ.

 

 .: االستنتاجات والتوصياتالرابعالمحور
 الستنتاجات:.ا1

-ُ ُ*تعتبر ُالصناعية ُبالنهُاألداةالمناولة وضُالفعالة

ُ.الجزائريةبالمؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطةُ

ُبُ ُالصناعية ُالمناولة ُتساهم ُقدرات* ُمن اإلنتاجيةُُالرفع

ُوالمتوسطةُ ُالصغيرة ُللمؤسسات ُمنتجات ُجودة وتحسين

ُو ُمنُُ،أدائهاتحسين ُوالتعاون ُالعمل ُخالل ُمن وهذا

التيُتعطيُجزءُمنُالمنتجُكبيرُةالمؤسساتُال لصالاُاآلمرُة

المؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطةُإلنتاجهاُبالجودةُالمطلوبةُ

ُ.محددُللتسليمالوالوقتُ

*ُُ ُالبطريات ُصناعة ُمؤسسة  FRICION)استطاعت

TEC) ُتبنيُخيارُوإستراتيجيةُالمناولةُوُالتعاقدُمعُالعديد

ُُبتطويرُقد سماُلها ممُا ُُوطاقتهاُمعُالمؤسساتُاآلمرُة راتها

اإلنتاجيةُوتحسينُأدائهاُوقدراتهاُالتنافسيةُورفعُُمنُجودةُ

ُمنتجاتها.

( FRICION TEC)ؤسسةُموجودُعالقةُارتباطُبينُ*ُ

ُمع ُالمتعاقدة ُاآلمرة ُالمؤسسة ُالتعاونُهوبين ُخالل ُمن ا

والشراكةُالتيُتربطهماُ،ُبتحويلُالمعارفُوالمهاراتُبينُ

 األطراف.

 :. التوصيات 2

فعيلُدورُالمناولةُالصناعيةُفيُالمؤسساتُاالقتصاديةُالجزائريةُُتُ-

ُ.لدخولُفيُعالمُالمناولةُالصناعيةُوالتعاقدُمعُالمؤسساتُاآلمرة

ُالصناعةُُ- ُمجال ُفي ُالدولية ُ ُالمناولة ُنشاط تشجيع

ُالجزائرية ُالمناولة ُالمؤسسات ُبتعاقد معُُالميكانيكية

ُ.المؤسساتُاآلمرةُالدولية

اونُوالشراكةُبينُالمؤسساتُالمناولةُواآلمرةُزيادةُالتعُ-
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 الملخص :
المخاطرُاالئتمانيةُعلىُاسعارُاالسهمُالتيُتتعرضُلهاُالوحداتُيهدفُالبحثُالىُتسليطُالضوءُعلىُدراسةُُأثرُ

االقتصاديةُوالمتمثلةُبالمصارفُالتجاريةُعينةُالبحثُ,ُنتيجةُللتسهيالتُاالئتمانيةُالتيُتمنحهاُوالمتمثلةُبالقروضُوالسلفُ

ضُالمخاطرُبسببُتخلفُالبعضُعنُ,ُوبماُانُهذهُالوحداتُتجنيُاالرباحُمنُخاللُالتسهيالتُاالئتمانيةُاالُانهاُتتحملُبع

السدادُ,ُحيثُتتعلقُالمخاطرُبالعائدُبصورةُطردياُحيثُكلماُزادُالعائدُزادتُالمخاطرُ,ُاماُعينةُالبحثُفتمثلتُبالمصارفُ

(ُوتمُاستخدامُمؤشرات2019ُ-2015التجاريةُوالبالغةُخمسُمصارفُمدرجةُفيُسوقُالعراقُل وراقُالماليةُللفترةُمنُ)

لتحليلُالبياناتُواختبارُالفرضياتُوتمُالتوصلُالىُمجموعةُُ spssاسُتلكُالمخاطرُفضالُعنُاستخدامُبرنامجُماليةُلقي

منُاالستنتاجاتُوالتوصياتُالتيُتدعمُالبحثُواظهرتُالنتائجُبوجودُاثرُذوُداللةُاحصائيةُللقروضُالمتعثرةُعلىُاسعارُ

صائيةُلمخصصُالخسائرُاالئتمانيةُعلىُاسعارُاالسهمُ,ُكماُاظهرتُاالسهمُ,ُكماُتوصلُالبحثُالىُوجودُاثرُذوُداللةُاح

نتائجُالتحليلُالماليُعنُنسبُالقروضُالمتعثرةُلبعضُالمصارفُوصلتُلمرحلةُخطيرةُحيثُبلغتُلدىُمصرفُأشورُ

ُ(.2018(ُلعامُ)0.82(ُومصرفُبغدادُ)2017(ُلعامُ)1.09)

ُ

ُمخاطرُاالئتمانيةُ,ُالتسهيالتُاالئتمانيةُ.ُاسعارُاالسهم.مخاطرُاالئتمانُ,ُانواعُالُ:الكلمات االفتتاحية 

ُ

Abstract :      
The research aims to shed light on the effect of credit risk on the share prices that economic 

units are exposed to, represented by commercial banks, the sample of the research, as a result 

of the credit facilities they grant, which are represented in loans and advances, and since these 

units earn profits through credit facilities, they bear some risks due to some default In terms of 

payment, where the risks relate to the return directly, as the higher the return, the greater the 

risk. As for the research sample, it was represented by commercial banks, which amounted to 

five banks listed on the Iraq Stock Exchange for the period from (2015-2019). Financial 

indicators were used to measure these risks as well as the use of the SPSS program. To analyze 

the data and test hypotheses, a set of conclusions and recommendations were reached that 

support the research, and the results showed a statistically significant effect of non-performing 

loans on stock prices. The research also found a statistically significant effect of the provision 

for credit losses on stock prices. Bad loans for some banks reached a dangerous stage, reaching 

(1.09) for the Assyrian Bank for the year (2017) and the Bank of Baghdad (0.82) for General 

(2018). 

 

 Key words: credit risk, types of credit risk, credit facilities,stocks prices. 

ُ
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 المقدمة :
ُاالئتمانية ُالتسهيالت ُاهم ُاحد ُالمصرفي ُاالئتمان ُيعتبر

ُالتيُتقدمهاُالمصارفُالىُالعمالءُلكونهُيعززُالمشاريع

مُموردُماليُللمصارفُبغضُالصغيرةُوالكبيرةُويعدُاه

المصرفُ النظرُعنُااليراداتُاالخرىُالتيُيحصلُعليهُا

ُاالخيرةُ ُاالونة ُفي ُزادت ُوقد ُاالخرى ُالعمليات جراء

ُعملياتُمناُاالئتمانُالمتمثلُبالقروضُوالسلفُُللعمالء

ُالمصارفُهيُمنُ ُاموال ُاكثر ُان ُ,وبما ُالعمالء وغير

ُيتع رضُالمصرفُاموالُالمودعينُوالمستثمرينُوربما

الىُسحوباتُماليةُمفاجئةُفسوفُتنخفضُالسيولةُالنقديةُ

فيتعرضُالمصرفُالىُالمخاطرةُ,ُفمنُخاللُهذاُالبحثُ

ُالمخاطرُ ُهما ُاساسين ُالتعرفُعلىُمتغيرين سوفُيتم

ُالبحثُالىُمبحثي ُفقدُقسم ,ُ ُواسعارُاالسهم نُاالئتمانيةُ

ةُتناولُالمبحثُاالولُاالطارُالنظريُواالدبياتُالخاص

اُبالبحثُوالتعرفُعلىُماهيهُالمخاطرُاالئتمانيةُوانواعه

ُعلىُ ُاالستعالم ُخالل ُمن ُالمخاطر ُتلك ُادارة وكيفية

ُالتسهيالتُاالئتمانية ُالوضعُالماليُللزبونُمعُذكرُاهم

ُللعميلُمعُبيانُعالقةُالمخاطرُاالئتماني ةُالتُتمُمنحها

ُالج ُتناول ُفقد ُالمبحثُالثانيُ ُاما ,ُ ُاالسهم ُانببااسعار

ُالتطبيقيُللبحث.ُ

ُاوال:ُمشكلةُالبحث

تعدُالصناعةُالمصرفيةُمنُاكثرُالصناعاتُالتيُتنطويُ

علىُمخاطر,ُوقدُلوحظُتعاظمُهذهُالمخاطرُفيُالسنواتُ

ُانُ ُاال ُطبيعتها, ُتغيير ُالى ُباالضافة ُالماضية القليلة

ضُالمخاطرُاالئتمانيةُمازالتُتعدُأهمُالمخاطرُالتيُتتعر

ُوت ُالمصارف, ُباجراءاتُلها ُجاهدة ُالمصارف حاول

ُالُ ُذاته ُالوقت ُفي ُولكنها ُالمخاطر, ُهذه ُلتقليل معينة

ُهذهُ ُزيادة ُوان ُكما ُالمخاطر. ُكل ُتلغي ُان تستطيع

المخاطرُسوفُتؤثرُكثيراُعلىُاداءُالمصارفُُوتعظيمُ

ةُثروةُالمالكُوذلكُبسسبُتعددُُاشكالُالمخاطرُاالئتماني

هيُمخاطرُالتخلفُُومنُاهمُاشكالُالمخاطرُاالئتمانية

ُالبحثُبالتساؤلُاالتيُ عنُالسدادُويمكنُوصفُمشكلة

ُالتيُ ُاالسهم ُاسعار ُعلى ُاالئتمانية ُ ُالمخاطر ُتؤئر هل

ُبالنهايةُُتؤثرُعلىُتعظيمُثروةُالمالكين؟ُ

ُثانيا:ُاهدافُالبحث

غيرُيهدفُالبحثُالىُبيانُُتأثيرُالمخاطرُاالئتمانيةُعلىُت

ُاسعارُاالسهمُمنُخالل:

ُالتيُُتوضيا -1 ُواالنواع ُاالئتمانية ُالمخاطر مفهوم

تتعرضُلهاُالشركاتُالمساهمةُالسيماُالمصارفُ

 .فيُسوقُالعراقُلالوراقُالماليةُالتجاريةُالمدرجة

ُاالئتمانيةُ -2 ُالمخاطر ُادارة ُوفلسفة ُسياسة توضيا

 لالستفادةُمنهاُمنُقبلُالمصارفُعينةُالدراسة.

ُلدىُالمصا -3 ُاالئتمانية رفُتوضياُنسبُالمخاطر

 المدرجةُفيُسوقُالعراقُلالوراقُالمالية.

اثباتُتاثيرُالمخاطرُاالئتمانيةُعلىُاسعارُاالسهمُ -4

 منُخاللُالتطبيقُعلىُالمصارفُعينةُالدراسة.

 ثالثا: اهمية البحث
تنبع اهمية الدراسة من االهتماس الكبير الذي أولي للمخاطر 

ماس بهذه من قبل الم سسات المصرفية. وقد تس االهت االئتمانية
المشكلة لما لها من آثار عديدل على المصارف التجارية والتي 
قد تمتد لتنال النظاس المصرفي بأكمله بسبب هذه اآلثار ،حيث  
يبذل المس ولون الذين يعملون في هيئات الرقابة ، بما في ذل  
البن  المركزي العراقي جهود ا كبيرل للتغلب على المخاطر 

هذه الهيئات إلى تطوير اإلجراءات  االئتمانية. حيث تهدف
التنظيمية والرقابية المتعلقة بالمخاطر االئتمانية  اذ تعمل هذه  
اإلجراءات إلى حماية المصارف والعمالء والمساهمين 

كما  وتعزيز ثقة ه الء في المصارف التي يتعاملون معها.
تكمن االهمية العملية لهذا البحث من خالل عرض الجوانب 

 لبحث على عينة المصارف المدرجة فية لموضوع االتطبيقي
 .سو  العرا  لالورا  المالية

 

 رابعا: فرضيات البحث
ة ) ان المخاطر االئتماني تستند الدراسة الى فرضية اسا  هي

ةُالفرضياتُالفرعيومنه تنبثق  س(لها تاثير على اسعار االسه

ُاالتية:

1. 1Hoُُالُيوجدُاثرُذوُداللةُاحصائيةُللقروض:

 تعثرةُعلىُاسعارُاالسهم.الم

2. 2Hoُُاليوجدُاثرُذوُداللةُاحصائيةُلمخصص:

  .الخسائرُاالئتمانيةُالمتوقعةُعلىُاسعارُاالسهم

 خامسا: مجتمع وعينة البحث
فيُجميعُالمصارفُالتجاريةُُالبحثيتمثلُمجتمعُُ

ُ ُالخاصة ُلالوراقُُالمدرجةالمساهمة ُالعراق ُسوق في

(ُ ُعددها ُالبالغ ُمصرفا19المالية ُعينةُ( ُمنها ُاختير ,

ُ ُ)عشوائية ُوبواقع ُهي:5ُألغراضُالبحث, ُمصارف )

ُالمصرفُالتجاريُالعراقي,ُ المصرفُاالهليُالعراقي,

ُالدوليُ ُاشور ُمصرف ُلالستثمار, ُالمتحد المصرف

ُلهذهُ ُسنوية ُتقارير ُتوافر ُبسبب ُبغداد. ومصرف

المصارفُتضمُحساباتُختاميةُ)المركزُالماليُوالدخلُ

يهاُمنُالجهاتُالرقابيةُالمتخصصةُالشامل(ُمصادقُعل

ُ ُمدة ُتوافرُُ(2019-2015).البحثخالل ُعن فضال

البياناتُالمتعلقةُباسعارُاسهمهاُالعاديةُفيُسوقُالعراقُ

ُلكلُسنواتُ ُفضالُعنُذلكُانُالبحثلالوراقُالمالية .

ُقروضُمتعثرةُ ُقروضُولدية ُمنا ُالمصرفُقد يكون

 .البحثخاللُمدةُ

 ( )المبالغ بمليارات الدنانير(2019-2015ف عينة البحث خالل مدة البحث )( نبذة عن المصار1جدول)

 المصرف ت

 العوائد المتحققة راس المال
 تاريخ االدراج 

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 

1 Commercial 250 250 250 250 250 6.532 10.833 10.05 7.577 7.36 25/07/2004 

2 National 250 250 250 250 250 9.964 -7.912 2.965 23.501 2.207 08/07/2004 

3 United 300 300 300 300 300 -2.255 -10.493 0.836 -4.265 19.831 20/08/1994 

4 Ashur 250 250 250 250 250 6.083 4.782 13.498 14.741 17.788 11/11/2007 

5 Baghdad 250 250 250 250 250 7.298 4.152 7.404 20.009 4.264 15/06/2004 

 (2019-2015المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث )
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 الدراسات السابقة: 

 ( وهي بعنوان:2016دراسة )اليوسف  .1
اثر مخاطر االئتمان في اسعار اسهم المصارف المدرجة ''

 .''في سوق دمشق لالوراق المالية
فت الدراسة الى معرفة اثر المخاطر االئتمانية  المتمثلة هد

في نسبة الديون مير المنتجة ونسبة مخصص الخسائر 
االئتمانية على اسعار اسهس المصارف المدرجة في سو  
دمشق لالورا  المالية. واهتمت الدراسة في التحقيق في قطاع 

(. 2015-2010المصارف التجارية السورية خالل المدل )

صلت الدراسة الى عدس وجود عالقة ذات داللة احصائية بين تو
كل من نسبتي مخاطر االئتمانية واسعار االسهس للمصارف 
المدرجة لضالة حجس السو  وانخةاض كةائتها. كما تبين هذه 
الدراسة هنا  حاجة ماسة الى وضع ضوابط واجراءات اكثر 

ُومعالجةُالقروضُالمتعثرةُ.كةاءل لمنح االئتمان 

 ( وهي بعنوان:Hashem et al. 2017راسة )د .2

'' The Impacts of Non-Performing 

Loans upon the Prices of Stocks in 

Jordanian Commercial Banks ''. 

أثر القروض المتعثرة على أسعار األسهم في البنوك "

 ."التجارية األردنية
لة تهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كان هنا  تأثير ذو دال

األسهس أو ال في  اسعارإحصائية للقروض المتعثرل على 
(. 0.05المصارف التجارية األردنية عند مستوى داللة )أ = 

اهتمت هذه الدراسة بالتحقيق في قطاع المصارف التجارية 
الدراسة إلى أن  ت(. توصل2015-2005األردنية خالل مدل )

على أسعار هنا  تأثيرا ذو داللة إحصائيا للقروض المتعثرل 
األسهس في المصارف التجارية األردنية عند مستوى داللة )أ 

(, وقد أولت الدراسة اهتماما كبيرا لهذا القطاع ألنه 0.05= 

يعتبر أكثر القطاعات حيوية في النظاس االقتصادي األردني. 
كما تبين هذه الدراسة أن هنا  حاجة لتدريب العاملين على 

يجب أن يرفع هذا التدريب والمتبعة. تطبيق السياسة االئتمانية 
من مستويات الكةاءل العملية له الء الموظةين. كما أوضحت 

يجب أن تكون أكثر صرامة وأن  الدراسة أن رقابة المصارف

التسهيالتُفيما يتعلق بمنح  صرامةعليها فرض عقوبات أكثر 

ُدونُوجودُضماناتُكافية.

( وهي Mwaurah et al, 2017دراسة ) .3

 بعنوان:

'' The Influence of Credit Risk on Stock 

Returns '' 

 '' تأثير مخاطر االئتمان على عوائد األسهم ''

ُالدراسةُهوُإجراءُفحصُتجريبيُ الهدفُمنُهذه

لتأثيرُمخاطرُاالئتمانُعلىُعوائدُاألسهمُفيُالمصارفُ

التجاريةُالمدرجةُفيُسوقُاألوراقُالماليةُفيُنيروبي.ُ

ُ ُالدراسة ُسعت ُلحجمُوكما ُالوسيط ُالتأثير ُتحديد إلى

المصرفُعلىُتأثيرُمخاطرُاالئتمانُعلىُعوائدُاألسهم.ُ

ُالمصارفُ ُقطاع ُفي ُالتحقيق ُفي ُالدراسة واهتمت

ُفيُنيروبيُ ُفيُسوقُاالوراقُالمالية ُالمدرجة التجارية

(ُ ُنسبة2015ُ-2006للمدة ُان ُالدراسة ُتوصلت .)

(ُ علىُ(ُكانتُذاتُداللةُسلبيةNPGُالقروضُالمتعثرة

ُخسارةُ ُمخصصات ُنسبة ُكانت ُبينما ُاالسهم عوائد

(ُذاتُداللةُإيجابيةُعلىُعوائدُاالسهم.LLGُالقروضُ)

ُتأثيرُ ُعلى ُإيجابي ُمعتدل ُتأثير ُله ُالبنك ُحجم ُأن وجد

مخاطرُاالئتمانُعلىُعوائدُاألسهم.ُبشكلُعامُ،ُخلصتُ

الدراسةُإلىُأنُمخاطرُاالئتمانُتؤثرُعلىُعوائدُاألسهمُ

كماُبينتُالدراسةُانُُبيُل وراقُالمالية.فيُسوقُنيرو

ُأنُمخاطرُ ُفيُكينيا ُالمصرفية ُفيُاألسهم المستثمرون

ُتخاذُالقرارُلتعظيمُاستثماراتهم.االئتمانُعاملُمهمُفيُا

علىُقياسُاثرُمخاطرُاالئتمانيةُُالحاليُالبحثركزُي

المدرجةُفيُسوقُالتجاريةُعلىُاسعارُاالسهمُللمصارفُ

ُ)العراقُلالوراقُال (ُاي2019ُ-2015ماليةُخاللُالمدة

ُللمعيارُالدوليُ ُتطبيقُالمصارفُالعراقية ُتاتيُبعد انها

(ُ ُلقياسُمخصصُالخسائر9ُرقم ُنموذج ُوضع ُالذي )

ُوتصنيفُ ُاالئتمان ُمنا ُوشروط ُالمتوقعة االئتمانية

ُتسهيالتُاالئتمانية

 المبحث االول : المخاطر االئتمانية 
 ةاوالً: مفهوم المخاطر االئتماني

 تمهيد:
تعد البنو  ذات صلة بالتنمية االقتصادية من خالل 
الخدمات المالية التي تقدمها. ويمكن القول أن دور الوساطة 
الذي يقومون به هو حافز للنمو االقتصادي.اذ  إن األداء الةعال 
للصناعة المصرفية بمرور الوقت هو م شر لالستقرار المالي 

بتقديس االئتمان للجمهور  في أي دولة. وإن مدى قياس البن 
لألنشطة اإلنتاجية يسرع من وتيرل النمو االقتصادي للدولة 
واستدامتها على المدى الطويل.حيث  تعزز الوظيةة االئتمانية 
للبنو  قدرل المستثمرين على استغالل المشاريع المربحة 

الئتمان هو النشاط الرئيسي المولّد لدخل االمطلوبة. وان إنشاء 
ومع ذل  ، فإنه يعرض البنو  لمخاطر االئتمان, حيث للبنو  

( مخاطر االئتمان 2001حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية )

على أنها ، فقدان القرض القائس جزئيا  أو كليا  بسبب األحداث 
االئتمانية )مخاطر التخلف عن السداد(.حيث أن  مخاطر 

تعرض البن  االئتمان هي محدد داخلي ألداء البن . كلما زاد 
لمخاطر االئتمان ، زاد ميل البن  لتجربة األزمة المالية 
والعك  صحيح. مع الشكو  والقلق في كل بعد من أبعاد 
عملياتها. بال ش  ، في ظل األجواء المتةجرل التي ال يمكن 
التنب  بها في الوقت الحاضر ،حيث  تواجه جميع البنو  

خاطر السيولة ، مخاطر كبيرل مثل: مخاطر االئتمان ، وم
ومخاطر التشغيل ، ومخاطر السو  ، ومخاطر الصرف 
األجنبي ، ومخاطر أسعار الةائدل ، إلى جانب مخاطر اآلخرين 

 ,kolapo والتي قد تخيف بقاء ونجاح األداء الم سسي للبن .)
et. al.,2012:31 فعندما تزيد المخاطر يكون را  المال )

الى قياس المصارف   مير كافي لتخةيف الخسائر مما ي دي
بالبحث عن مصادر تمويل اخرى  مختلةة لتغطية الخسائر  
ومن الجدير بالذكر ان مخاطر االئتمان والعوائد مترابطة 
بحيث كلما زادت مخاطر االئتمان  قل العائد ,حيث تعتبر 
مخاطر االئتمان الخطر الرئيسي الاداء اي وحدل والسبب 

ايد الطلب على االئتمان من الرئيسي النهيار الوحدل  ومع تز
قبل الجمهور بسبب التطوارات االقتصادية وعدس القدرل على 
التسديد سي دي الى االفال  في حالة العجز عن تحصيل 

النقدية الداخلة  التدفقاتالديون وسوف ي ثر سلبا على 
 Spuchľáková (,حيث يشير  oino,2016:97للمصرف  )

لتي يمكن للبن  ان يقترضها مخاطر االئتمان وهي االمكانات ا
او سيةشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته وفقا  للشروط 

ُ(Spuchľákováُ ,2015:680ُُ,)المتةق عليها 

 ثانيا:أنواع المخاطر االئتمانية.
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وهي من أهس مخاطر مخاطر التخلف عن السداد :  .1
االئتمان في قرارات االستثمار وتتميز قرارت االستثمار 

سواء كانت استثمارات عينية اس استثمارات مالية  عموما  
بعدس قدرل المستثمر على تحديد العائد المتوقع لذل  
االستثمار على وجه اليقين .ويرجع ذل  إلى عدس القدرل 
على االحاطة بشكل المستقبل االمر الذي يجعل االستثمار 
محاطا  بدرجة من المخاطر , وتنشأ مخاطر االئتمان 

تطيع البن  تقييس قدرل العميل على الوفاء عندما ال يس
)مطر,الشيخلي . بالتزاماته بتسديد أصل القرض وفائدته 

,2012 :29 ) 
 محةظة في اي التركزاالئتماني :  مخاطر التركز .2

 زبون مع المصرف تعامل تركز بسبب القروض

 نتيجة أو, الزبائن من محددل مجموعة  أو, واحد
 او صناعة معينة أو اقتصادية بقطاعات أهتمامه
( وان عدس دقة 92 :2013الطائي,( محددل مناطق

المصرف قي  تحديث الجدارل االئتمانية للزبون اي 
قدرل الزبون على تسديد التزاماته وذل  بسبب 
انخةاض كةاءل العاملين وعدس دقة البيانات 
. والمعلومات التي يتس تزويد المصرف بها 

 ( 241: 2012)شبيب,
هي المخاطر التي تواجه المصرف  : مخاطر السيولة .3

بسبب انعداس الثقة مع الزبائن او زيادل الطلب مير 
المتوقع على النقد , وقد يواجه المصرف مشاكل 
السيولة الم قتة التي تجعل المصرف يقترض من 
سو  ما بين المصارف او قد يلجا الى االقتراض من 
ا البن  المركزي ويعد اللجوء الى البن  المركزي ذ
تاثير سلبي من جانبين االول تكاليف القرض تكون 
عالية االرتةاع معدالت الةائدل التي يتقاضها والجانب 
الثاني يكون تاثيره على مكانة المصرف وسمعته في 

 (.295: 2019السو  )الشرع , الهرموشي,
: وهي المخاطر التي مخاطر الطرف المقابل)العميل(  .4

ير رامب مقادر او تتعلق بالمدين والذي يكون مير 
في تسديد االلتزامات التعاقدية كاملة , وكذل  مخاطر 
السو  التي ت ثر على الجدارل االئتمانية للمدين 

وتنشا  واالفال  وتدهور الوضع المالي للمقترض
 المخاطر االئتمانية للشركة من مصدرين هما

والتي هي أحتمال عدس الدفع أو الدفع (  )المخاطر المالية
بسبب ظروف مالية هي في اإلسا  نقص السيولة متأخرا  

بالنسبة للعميل ,)ومخاطر العمل (هي احتمال عدس قياس 
عميل االئتمان بالدفع بسبب ظروف مرتبطة بأنشطة عمل 

 ((Gunnars,2017:7العميل وادارل ذل  العميل 

 سة و فلسفة إدارة مخاطر االئتمانثالثاً:سيا

 تسهم التي القطاعات اهم من واحدا المصرفي القطاع يعد

 في مهمة حلقة ويعد االقتصادي النشاط في تحري  فعال بدور
 االئتمان ويعتبر .العالس بلدان من بلد اي في المالي النظاس تطوير

 ارباح من يحققه بما المصرفية االنشطة اهس من المصرفي
 االئتمان مخاطر من تزيد التي من االنشطة يعد انه اال جيدل،
ادارتها  يتس لس إذا االخرى المصرفية األنشطة مع مقارنة  
فمن  ( 138 :2019وكة ل،) عبد الحميد,محمود, فاعلة بصورل

الواضح أن على كل بن  تطوير استراتيجياته الخاصة لمحاربة 
المنافسين في نة  الصناعة من خالل النجاح. يتعين على البن  

القرض ، تقييس الجدارل االئتمانية للمقترض ، وحتى بعد منح 

يلزس إجراء مراقبة م قتة حتى ينتهي المقترض من سداد 
القرض. هذه المراقبة مهمة جد ا ألنه مع عدس اليقين في 
المستقبل ، يمكن تحديد أي حدث محتمل يمكن أن يتسبب في 
دفع المقترض ، أو يمكن وضع آلية في الوقت المناسب لتقليل 

لتعرف المبكر تكرار أو شدل الخسارل يجب أن تحدث. يعد ا
ا جيد ا وتحديد النوع  على المقترضين المعرضين للخطر أمر 
األكثر فعالية من الموظةين  للتواصل مع العمالء ، وبدء خطط 
السداد قبل تةاقس الوضع المالي للمقترض إلى النقطة التي ال 

( وضعت Focardi,2009:73يمكن فيها تةادي الرهن.  )

ة أخرى ، سياسات ومبادئ البنو  ، مثل أي شركة أو م سس
رسمية وضعت من قبل مجل  اإلدارل حول كيةية إدارل 
االعتمادات وهذا يجب أن يتس تنةيذه بعناية من قبل اإلدارل 
واتخاذ إجراءات لالزمة بصددها . يجب عل المديرين  القياس 
بذل  من خالل النظر في السياسات الموضوعة لمعرفة ما إذا 

حددو ان   كما صحيح في الوقت المناسبكانوا يةعلون الشيء ال
سياسة االئتمان لها أربعة مكونات رئيسية تشمل: معايير 
االئتمان وشروط االئتمان وحدود االئتمان وإجراءات 

 2005:139ُManess & Zietlowالتحصيل.ُ)

:ُهوُالملفُالشخصيُللعميلُالذيُُمعايير االئتمان .1

 ألدنىيبينُالجدارةُاالئتمانيةُالمقبولُبالحدُا

ُالمدةُشروط االئتمان .2 ُاالئتمانُالتيُتحدد :ُهيُفترة

ُالعميلُمنُالفاتورةُ،ُوالخصمُالنقديُ التيُسيدفعها

 )إنُوجد(.

:ُهذاُهوُالمبلغُبالدوالرُالذيُيمكنُأنُُحد االئتمان .3

تصلُإليهُمشترياتُاالئتمانُالتراكميةُللعميلُإذاُتمُ

 تمديدُاالئتمان.

ُإجراءات التحصيل  .4 ُبيانات ُهي ُتتعلقُ: تفصيلية

ُالشركةُبتحصيلُالحساباتُالتيُ بموعدُوكيفيةُقيام

 ُفاتُموعدُاستحقاقها.
على الرمس من القواعد ، ال يعني ذل  أن السياسات االئتمانية 
نمطية. "إن سياسة اإلقراض الجيدل ليست تقييدية بشكل مةرط 

( ،Greuning & Bratanovic,2003: 137 ا ألن (. نظر 

كد ، يجب السماح بالمرونة للتكيف بسهولة المستقبل مير م 
خارجية (. لتحقيق إدارل  او مع الظروف المتغيرل )ربما داخلية

عمالء سليمة ، بعد تحديد المخاطر في نشاط اإلقراض  عالقات
، يجب استخداس سياسات إدارل مخاطر االئتمان لدى البن  من 

 & Greuning)أجل السيطرل على مخاطر االئتمان 

Bratanovic,2003:15ُ.)ُ

 رابعاً: التسهيالت االئتمانية 

 التسهيالت االئتمانية المباشرة : .1
اذُيعدُهذاُالنوعُاالكثرُشيوعاًُواستعماالًُفيُالمصارفُ 

التجاريةُوهوُيشكلُالتوظيفُاالكثرُاهميةُواالكثرُربحيةُ

االئتمانُويكونُثالثُاشكالُاساسيةُ منُقبلُادارُة وضمانُا

 (2013ُ:62هي:ُ)طه,

ُاالئتمانُُلقروض والتسليفاتا .أ ُأنواع ُأكثر ُوتعد :

ُأحتياجاتُ ُلتغطية ُوذلك ,ُ ً ُأستخداما المصرفي

ُاحتياجاتُ ُتمويل ُفي ُسواء ,ُ ُالمختلفة المقترضين

طويلةُ راسُالمالُالعاملُاوُتمويلُمشاريعُاستثماريُة

 (Juwaid,2018:7االجلُ.ُ)

ُخصمُُالكمبياالت المخصومة .ب ُعملية ُتعتبر :

الوراقُالتجاريةُمنُقبلُالمصارفُالكمبياالتُأوُا

ُسندُ ُالتجارية ُالمصارف ُأنواع ُمن ُنوع التجارية

قانونيُيتعهدُبمقتاضاهاُأحدُالتجارُبدفعُمبلغُمعينُ
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ُمنُ ُيمكنه ُوعليه ُمحدد, ُتاريخ ُفي ُآخر ُتاجر الى

ُ,ُ ُاستحقاقها ُآجل ُحلول ُقبل ُقيمتها ُعلى الحصول

ُالمدينُ ُبمطالبة ُاالستحقاق ُبتارخ ُالمصرف ويقوم

 (2016ُ:50متهاُ.ُ)اليوسف,بقي

هوُالنوعُاالكثرُاهميةُلكنُالحساب الجاري المدين .ت :ُُ

ُينطويُعلىُ ُالنه ُبشكلُمحدد المصارفُتستخدمه

مخاطرُماليةُعاليةُ,ويسمىُبالسحبُعلىُالمكشوفُ

(. معينُة بمدُة  (AL-rawashdeh,2013:13 وبحدُد

 :التسهيالت االئتمانية غير المباشرة .2
ُا ُالنوعُمن ُالنقديُيختلفُهذا ُاالئتمان الئتمانُعن

المباشرُ,ُانُادارةُاالئتمانُفيُالمصرفُاليعطيُالحقُ

ُانها ُكما ,ُ ُمباشر ُبشكل ُالنقد ُبأستعمال ُلطالبُاالئتمان

ًُمباشراًُعلىُالعميلُاتجاهُالمصرفُ,ُاالُ يُفاليمثلُدينا

كثرُالحالةُالتيُالُيحترمُفيهاُطالبُاالئتمانُبتعهداتهُوا

ُالمباشرُ:ُانواعُاالئتمانُغير

هوُتعهدُمكتوبُصادرُمنُُاالعتماد المستندي : .أ

المصرفُلصالاُالبائعُوبناًءُعلىُطلبُمقدمُمنُ

المشتريُيتعهدُفيهُالمصرفُبسدادُقيمةُالبضاعةُ

ُتقديمهاُ ُعند ُعليه ُمسحوبة ُكمبياالت ُقبول او

ُتمُ ُوالتي ُاالعتماد ُفي ُالواردة ُللشروط مستوفاة

غُئعُ,ُفيُحدودُمبلاالتفاقُعليهاُبينُالمشتريُوالبا

ُ ُ)محمد, ُعليها ُمتفق ُمدة ُوخالل :2020ُمعين

125ُ,ُ)Alwi et a) ,(2013:127 

ويتضمنُقيامُالمصرفُبتمويلُُالتأجير التمويلي : .ب

ُدفعاتُ ُمقابل ُلالخرين ُوتأجيره ُاالصل شراء

ُمعُاعطاءُالمستاجرُ ,ُ محددةُوفقُشروطُمحددة

.ُ ُالفترة ُنهاية ُفي ُالمستاجر ُاالصل ُتمليك ُحق

 (2015ُ:34ظم,كا)

ُوتسهيلُُخطاب الضمان : .ت ُتنشيط ُفي تساهم

المعامالتُالماليةُ,ُحيثُيقومُالمصرفُالمصدرُ

لهاُبدورُالوسيطُالمؤتمنُبينُاالطرافُالمتعاملةُُ

ُ.(2016ُ:51)اليوسفُ,

 م خامساُ: العالقة بين المخاطر االئتمانية واسعار االسه

حدثُيتاثرُسوقُاالوراقُالماليةُ)البورصة(ُلكلُماي

ُفهوُمرآةُلكلُمايجريُباالحداثُالسياسيةُ,واالقتصادية,

ُباالحداثُ ً ُوايضا ُالدولة ُالتيُتحدثُداخل واالجتماعية,

ايجاباًُوذلكُفيُطورُتشابكُاالسواقُ سلباًُاُو لماليةُاالدوليُة

ُفيُ ُمدرجة ُمحلية ُاسهم ُووجود ,ُ ُاالقتصادية والعوامل

فبدونُالتح فيُنفسُالوقتُُ, ُليلُالعلمياسواقُاخرىُدوليُة

ُوبياناتُ ُمعلومات ُعلى ُالمستند ُاالسهم ُاسعار لسلوك

شفافةُودونُتخطيطُمسبقُالاتخاذُالقراراتُالماليةُسوفُ

ُفزيادةُ ُكبيرة, ُمخاطر ُالى ُمعرض ُاالستثمار يكون

ُمنُ ُالعديد ُتوقف ُاحتمال ُمنها ُسلبية ُاثار ُلها المخاطر

ُاالعمالُوتدنيُايراداتُ ُمنُدنيا المشروعاتُوخروجها

فُنتيجةُُتجنيبُجزءُملموسُمنُااليراداتُفيُالمصر

المديرينُوالمناخُ وضعفُثقُة المخاطرُالمصرفيُة مواجهُة

المصرفيُبصفةُخاصةُالىُغيرُذلكُمنُالعواملُالتيُ

ُتلكُالمخاطرُكلُهذاُسوفُيؤثرُعلىُ تؤثرُعلىُزيادة

ُاسعارُاسهمُالمصارفُالمتداولةُفيُسوقُاالوراقُالمالية

ُ(.2015ُ:4)الشرقاويُ,

 سادساً: اسعار االسهم 

ُاداواتُالتمويلُ ُانواع ُاحدى ُالمالية ُاالوراق تعتبر

ُتعتبرُ ُانها ُكما ُالمالية ُاالوراق ُاسواق ُفي واالستثمار

اصوالُماليةُمنُوجهةُُنظرُالمستثمرينُفيهاُُومنُهذهُ

ُاالدواتُالماليةُ ُالتيُتعتبرُمنُبينُاهم االوراقُاالسهم

فيُجزءُمنُاالرباحُُالمتداولةُفهيُتعطيُلصاحبهاُالحق

ُفيُ ُالحق ُوكذلك ُ ُللسهم ُالمصدرة ُالجهة ُتجنيها التي

ُسوقُ ُخالل ُمن ُوتداولها ُفيها ُالقرار ُباتخاذ المشاركة

2017ُاالوراقُالماليةُ)المسوتي, ُتحديدُسعر26ُ: ُانُ )

السهمُفيُالسوقُقدُيعتمدُعلىُمعلوماتُفيُالسوقُعنُ

ارتفعتُُتوقعاتُاالرباحُاذُكلماُارتفعتُتوقعاتُاالرباح

اسعارُاالسهمُكماُانُللتاثيراتُالنفسيةُدورُفيُتغيراتُ

ُاستشعرُالمتعاملُفيُ ُفاذاُما اسعارُاالسهمُفيُالسوقُ,

السوقُبانُالوضعُاالقتصاديُللبلدُفيُحالةُانكماشُمماُ

قدُيقللُاالمرُمنُرغبةُالمستثمرينُفيُالشراءُ,ُاماُاذاُ

لمستثمرُفيُاستشعرُباالنتعاشُفقدُيزيدُاالمرُمنُرغبةُا

ُالسوقُ ُفي ُالتداول ُحركة ُتفعيل ُالى ُفيؤدي الشراء

ُ(2007ُ:9)الحمدانيُ,ُالعباديُ,

 سادساً: العوامل المهثرة على اسعار االسهم 
المصارفُعلىُاختالفُانواعهاُتتعرضُللعديدُمنُ

فالهدفُاالساس ونشاطهاُ, يُالمخاطرُالتيُتؤثرُعلىُادائهُا

ُالم ُثروة ُمصرفُهوتعظيم ُاالدارة ُايُتعظيمُمن الكين

وتتطلبُعمليةُتعظيمُالثروةُانُ قومُيالقيمةُالسوقيةُللسهمُ,

ُال ُوالمخاطر ُالنقدية, ُللتدفقات ُتقييم ُبعملية تيُالمديرون

يعرضُلهاُالمصرف,ُنتيجةُتوجيهةُالمواردهُالماليةُفيُ

وع واالتجاهُنحوُزيادةُالعوائدُ, ليةُمجاالتُتشغيلُمختلفةُ.

ُارُفيُالموجوداتُتولدُاكبرتقومُادارةُالمصرفُباالستثم

قدرُممكنُمنُالعوائدُمعُخفضُالمخاطر,ُُولخفضُهذهُ

ُلتعرفُعلىُ ُالمصرفُبتحليلها ُيقوم المخاطرُيجبُان

ُومراقبتها,ُ ُومتابعتها ُقياسها ُمن ُيتمكن ُلكي مصادرها,

ُالصنفُاالول:ُ ُصنفين, ُالى ُالمخاطر ُهذه ُتقسيم يمكن

ُيتجسد ُوالذي ُواالكبر ُاالهم ُالخطر ُعلى فيُُيشمل

ُمنُ ُكل ُيشمل ُالصنفُالثاني: ُاما ,ُ ُاالئتمانية المخاطر

ُالصرفُ ُومخاطر ,ُ ُالفائدة ُاسعار ُالسيولة, مخاطر

ُ(2017ُ:114والسوق)الجبوري,

ُ

: الجانب التحليلي والتطبيقي الثانيالمبحث 

ُللبحث

 اوال: التحليل المالي

يتضمنُهذاُالمبحثُتحليلُومناقشةُالبياناتُالخاصةُ

ُلمستخرجةُمنُالقوائمُالماليةُللمصارفبمتغيراتُالبحثُا

لمخاطرُاوتشمل2019ُُُ-2015عينةُالبحثُوللمدةُمنُ

رةُاالئتمانيةُالتيُتمثلُبالمؤشراتُ)ُنسبةُالقروضُالمتعث

الىُاجماليُالقروضُومعدلُمخصصُالخسائرُاالئتمانيةُ

ُاالغالقُ ُسعر ُمتمثلة ُاالسهم ُواسعار المتوقعة(,

ُللمصارفُعينةُالبحث.

 ناقشة التسهيالت االئتمانية تحليل وم .1

تيُ(ُالخدماتُالماليةُال2تعدُاالرقامُادناهُفيُجدولُ)

ُالمصرفُعلىُ ُالمصرفُللزبائنُمقابلُحصول قدمها

ُمقاب ُالزبون ُدفعها ُالخدماتُفوائد ُهذه ُعلى ُحصوله ل

 المالية
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 ( .                                          2019-2015المصدر : التقارير السنوية  للمصارف عينة البحث )

ان المصرف المتحد لالستثمار  اعالهيتبين من الجدول 
دينار عراقي,  ( الف471966582بلغ ) متوسطاعلى  حقق

( وهذا يعني ان المصرف 49741570وانحراف معياري )

تحقيق عائد اعلى من بقية ليسعى الى سياسة ائتمانية متساهلة 
المصارف, اما المصرف التجاري فقد حقق اقل متوسط بلغ 

( الف دينار عراقي, وانحراف معياري 30380733)

يعني ان المصرف يتبع سياسة ائتمانية ( وهذا 1553763)

متشددل للحد من المخاطر االئتمانية. اما مصرف االهلي حقق 
( الف 163663548متوسط اقل من المتوسط العاس وقد بلغ )

( وهذا يعني ان 45254212دينار وانحراف معياري )

المصرف يتبع سياسة ائتمانية متوازنة للموازية بين العائد 
مصرف اشور قد حقق متوسط اقل من والمخاطرل. اما 
( الف دينار عراقي وانحراف 43044164المتوسط العاس )

( وذل  للتحول الذي حدث في السياسة 15985383معياري )

(  2019-2015االئتمانية حيث قاس المصرف خالل المدل )

( مليار دينار 33( مليار دينار عراقي الى )60تخةيض من )

ت االئتمانية وذل  بسبب ارتةاع عراقي الى تحةيض التسهيال
(. اما 3القروض المتعثرل لدى المصرف وكما في جدول )

مصرف بغداد حقق متوسط اعلى من المتوسط العاس وقد بلغ 
( الف دينار عراقي, وانحراف معياري 185397129)

(  خةض المصرف من التسهيالت االئتمانية 39567340)

( 243( من )2019-2015الممنوحة للزبائن خالل المدل )

( مليار دينار عراقي للسيطرل 188مليار دينار عراقي الى )

%( خالل 80 -% 25على نسبة القروض التي بدا ترتةع من )

ُ(.3ُالمدةُنفسهُكماُفيُُالجدولُ)

تحليل ومناقشة العالقة بين اسعار االسهم ونسبة  .2

 القروض المتعثرة

اليُتمثلُهذهُاالرقامُنسبةُالقروضُالمتعثرةُمنُاجم

ُواسعا ُللمصارف ُاالئتمانية ُخاللُالتسهيالت ُاالسهم ر

(2019-2015المدةُ)

 نسبة القروض المتعثرة واسعار االسهم : (3الجدول  )

Rate NPL SP 

Years 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 

Commercial 0.30 0.29 0.32 0.30 0.28 0.46 0.47 0.49 0.48 0.41 

National 0.11 0.23 0.36 0.19 0.13 0.61 0.34 0.47 0.41 0.55 

United 0.31 0.24 0.07 0.12 0.43 0.07 0.09 0.23 0.31 0.37 

Ashur 0.59 0.91 1.09 1.06 0.09 0.24 0.23 0.30 0.34 0.93 

Baghdad 0.80 0.82 0.63 0.55 0.25 0.30 0.29 0.61 0.91 1.17 

 (2019-2015عتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث )المصدر: اعداد الباحثان باال

منُخاللُمقارنةُنسبُالقروضُالمتعثرةُمعُاسعارُ

(ُتنخفضNPLُاالسهمُفيُالجدولُاعالهُكلماُارتفعتُ)

اسعارُاالسهمُحيثُيالحظُانُالمصرفُالتجاريُحافظُ

(.NPLُعلىُاسعارُاسهمُمتقاربةُبسببُاستقرارُنسبةُ)

ُارتفع ُ)بينما ُانخفضتSPُت ُعندما ُاالهلي ُللمصرف )

(NPLُ ُفي ُالمفاجئ2019ُ( ُارتفاع ُسبب ُحين ُفي .

(NPLُللمصرفُالمتحد انخفاضُقويُفيُاسعارُاالسهُم )ُ

(.ُكذلكُانخفضتُاسعار2019ُو2018علىُالتواليُفيُ)

(ُارتفاعاNPLُاالسهمُانخفاضاُشديدا.ُعندماُُارتفعتُ)

حظُكيفُشديداُلدىُمصرفُاشور.ُاماُمصرفُبغدادُنال

ُ ُفي ُاالسهم ُاسعار ُيقابلة2015ُُكانت لتنخفضُتدرجيا

ُ ُلسنة ُالقروضُالمتعثرة ُنسبة ُفي ُوكما2016ُصعودا .

موضاُفيُالشكلُادناهُكيفُتنخفضُاسعارُاالسهمُعندُ

ُ.ارتفاعُنسبةُالقروضُالمتعثرةُوالعكسُصحيا

  ( التسهيالت االئتمانية )بااللف الدنانير( للمصارف عينة الدراسة2جدول )

Rate Gross Loans   

Years 2019 2018 2017 2016 2015 Mean S. deviation 

Commercial 32150410 31242075 30932322 29244571 28334288 30380733 1553763 

National 194222357 93536344 172479892 149126892 208952253 163663548 45254212 

United 470664049 540438342 478434172 470175282 400121066 471966582 49741570 

Ashur 33029377 20810630 47875733 52989524 60515558 43044164 15985383 

Baghdad 188244891 195322441 137585722 162568417 243264176 185397129 39567340 

Mean 153052184 146891975 144551643 144017784 156864893 178890431 ـــــــــــــ 

S. deviation 178989280 215073911 180542735 176110668 150194552 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 
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 (2019-2015سهم للمصارف عينة البحث خالل المدة )( يوضح العالقة بين نسبة القروض المتعثرة واسعار اال1شكل )

 

تحليل ومناقشة العالقة بين نسبة مخصص الخسائر  .3

 االئتمانية المتوقعة واسعار االسهم

تمثلُهذهُاالرقامُنسبةُمخصصُالخسائرُاالئتمانيةُ

ُخاللُ ُالبحث ُعينة ُللمصارف ُاالسهم ُواسعار المتوقعة

ُ(.2019-2015المدةُ)

(ُ ُالجدول ُمن ُالمصارف4ُنالحظ ُاغلب ُلدى ُانه )

(ُمعُاسعارُاالسهمُُلكنُبعضECLُتقاربُبينُنسبُ)

(ُاكبرNPLُارقُكبيرُبسببُانهُتاثيرُُ)االحيانُيوجدُف

(ُ ُلدىECLُمن ُظهر ُحيث .ُ ُاالسهم ُاسعار ُعلى )

ُنسبُالمخصصُواسعارُ ُتقاربُبين المصرفُالتجارة

االسهمُسببُذلكُانُنسبُُالقروضُالمتعثرةُثابتةُُتقريباُ

ُعندُحدُمعينُ.

 (2019-2015بحث )المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة ال
 

(ُ ُانخفضُنسبة ُفقد ُاالهلى ُالمصرف ُلسنةNPLُاما )

2019ُُ ُالىُانخفاضُ) ُادىُ (ُحسبُالمعيارECLُمما

ُ(.ُاماُاسعارُاالسهمُفقدُارتفعتُالىُالنصفُ.9الدوليُ)

(ُعلىُاسعارNPLُوكماُبيناُُذلكُيرجعُللتاثيرُُاالكبرُ)

رفُوكذلكُبالنسبةُالىُمصرفُالمتحد.ُاماُمصُ االسهم.

(ُوالمخصصNPLُاشورُُفانُاالرتفاعُالكبيرُفيُنسبةُ)

ُادىُالىُانخفاضُكبيرُ) ُالنسبةُ (SPُيغطيُنصفُهذه

(ُ(NPLلتعودُاالخيرةُتستقرُعندُحدُمعينُالانخفاضُُ

لبُالقروضُالمتعثرة.ُاماُبالنسبةُالىُ(ُالاغECLوتغطيةُ)

مصرفُبغدادُالصعودُالمفاجئُلنسبةُالقروضُالمتعثرةُوقلةُ

صصُاالزمُلمواجهةُهذاُاالرتفاعُادىُالىُهبوطُاسعارُاالمخ

ُمؤشرُ ُفان ُادناه ُالشكل ُمن ُنالحظ ُوكما ُللمصرف. االسهم

SP)ُُيتبعُحركةُمؤشر )ECL)ُُالنةُيمثلُعنصرُامانُاو)

ُنس ُارتفاع ُلمواجهة ُدفاع ُلدىُوحدة ُالمتعثرة ُالقروض بة

المصارف

 
ة المتوقعة واسعار االسهم للمصارف عينة البحث للمدة (: يوضح العالقة بين مخصص الخسائر االئتماني2شكل )

(2015-2019) 

 صص الخسائر االئتمانية المتوقعة واسعار االسهمنسب مخ : (4جدول )

Rate ECL SP 

Years 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 

Commercial 0.31 0.30 0.33 0.36 0.37 0.46 0.47 0.49 0.48 0.41 

National 0.09 0.12 0.16 0.12 0.11 0.61 0.34 0.47 0.41 0.55 

United 0.15 0.13 0.13 0.12 0.15 0.07 0.09 0.23 0.31 0.37 

Ashur 0.41 0.40 0.58 0.49 0.43 0.24 0.23 0.30 0.34 0.93 

Baghdad 0.16 0.15 0.22 0.16 0.12 0.30 0.29 0.61 0.91 1.17 
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هُعندُجمعُالمتغيراتُالثالثةُاعالُنالحظُمنُالشكل

فيُشكلُواحدُانُمؤشرُاسعارُاالسهمُيقعُبينُالمؤشرينُ

(ُيحاولُجرُاسعارُاالسهمُ(NPLاالخرينُوهذاُيعنيُانُ

ُيحاولُ نُ(ُرفعُاسعارُاالسهمُم(ECLالىُالهاويةُفيما

وسيلةُدفاعُ خاللُمناُالثقةُالمساهمينُانُالمصارفُلديهُا

(ُقاعدةُ(ECLلمواجهةُحالةُتعثرةُالمقرضين.ُحيثُمثلُ

ُ ُتقليلُمنُتأثيرُ(SPلـ ُمحاولةُ ُللتكاءُُعليها )NPL)ُ)

لكنُبعضُاالحيانُتجاوزتُاسعارُاالسهمُنسبةُمخصصُ

ُتقديرُ ُبسببُعدم ُوذلك ُالنزول ُبتجاة ُالئتمانية الخسائر

ُيتناسبُمعُحجمُالقروضُالمتعثرة.ُمخصص

 
 يوضح العالقة بين متغيارت البحث :(3شكل )

 ثانيا: اختبار فرضيات البحث
رُ(ُالختباSpssتمُاستخدامُبرنامجُالتحليلُاالحصائيُ)ٍ

ُالفرضياتُالبحث:

اختبار قوة االرتباط بين متغيرات البحث من  .1

 خالل تحليل االرتباط بيرسون

 (2019-2015المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث )   
 

منُجدولُاالرتباطُبينُمتغيراتُالبحثُُحيثُيالحظ

ُ ُباالتجاه ُقوي ُارتباط ُوجود ُتبين ُنسبةُُالعكسياذا بين

زاد كلمُا يعنيُانُه وهذُا ُتالقروضُالمتعثرُواسعارُاالسهُم

ُتراجع ُالمتعثرة ُواُتالقروض ُاالسهم عكسُلاسعار

الطرديُ ارتباطُقويُباالتجاُة فيُحينُظهرُوجوُد صحياُ.

يةُالمتوقعةُواسعارُاالسهمُبينُمخصصُالخسائرُاالئتمان

ُُ.ُاسعارُاالسهمُتالمخصصُزادُاايُانهُكلماُزاد

 اختبار الفرضية الفرعية االولى .2

ُللقروض1Hoُُاوال: ُاحصائية ُداللة ُاثرذو ُاليوجد :

ُالمتعثرةُعلىُاسعارُاالسهم.

:ُيوجدُاثرذوُداللةُاحصائيةُللقروضُالمتعثرة1Haُثانيا: 

 علىُاسعارُاالسهم.

 الفرضيةُتمُاستخدامُتحليلُاالنحدارُالخطي.الختبارُهذهُ

 (2019-2015المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث )

 الرتباط بيرسون لمتغيرات الدراسةمعامل ا :(5جدول )

Correlations 

  NPL ECL SP 

NPL Pearson Correlation 1 -.251- -.559** 

Sig. (2-tailed)  .225 .004 

N 25 25 25 

ECL Pearson Correlation -.251- 1 .639** 

Sig. (2-tailed) .225  .001 

N 25 25 25 

SP Pearson Correlation -.559** .639** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .001  

N 25 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 عار االسهمتفسير االرتباط بين القروض المتعثرة و اس  (6جدول )

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .559a .313 .283 .21338 .313 10.465 1 23 .004 

a. Predictors: (Constant), NPL       
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يبينُالجدولُاعالهُأنُقيمةُمعاملُاالرتباطُالثنائيُ

,ُممايعنيُان0.313ُ,ُكماُبلغُمعاملُالتحديد0.559ُُكان

الىُالتغيرُفيُُرجعمُيسعارُاالسهال%ُمنُالتغير31.3ُ

 القروضُالمتعثرة.

وهي10.465ُُتساويُُالمحسوبةFُوحيثُانُقيمةُ

,ُوبماُانُمستوى4.26ُالبالغةُُلهاُالجدوليةُةاكبرُمنُقيم

ىُالداللةُمستو0.05ُوهوُاقلُمن0.004ُُالداللةُيساويُ

ونقبلُالفرضيةُالبديلةُُالعدمفرضيةُالمعتمد,ُفانناُنرفضُ

ُذ ُأثر ُبوجود ُللقروضُالمتعثرةُالقائلة ُاحصائية ُداللة و

ُ.ُُعلىُاسعارُاالسهم

 تحليل االنحدار لقياس تاثير القروض المتعثرة على اسعار االسهم  :(7جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .812 .105  7.774 .000 

NPL -.596- .184 -.559- -3.235- .004 

a. Dependent Variable: SP     

 (2019-2015المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث )  
 

يشيرُالجدولُاعالهُالىُمعادلةُاالنحدارُالخطيُبينُ

ُالقروضُالمتعثرةُواسعارُاالسهمُكماُيلي:

SP= 0.812+(0.596)NPL 

تمثلُهذهُالمعادلةُاثرُالقروضُالمتعثرةُعلىُاسعارُ

ُاالُانُ-0.596(ُوقيمتةُ)Bاالسهمُبواسطةُالمعاملُ) ,)

(Bُهذاُالتفسيرُيمكنُانُيكونُاكثرُفهماُاذاُقمناُبتحويلُ)

ُ ُمعيارية ُدرجات ُالمتعثرةZُُالى ُالقروض للمتغيرين

(ُ ُمعامل ُعنه ُينتج ُمما ُاالسهم ُالبالغBetaُواسعار )

ُالمعياريةُ-0.559) ُالمعادلة ُتحت ُيظهر ُوالذي .)

Standardized Coefficients ُ.ُفيُالجدول

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية .3

ُلمخصص2Hoُوال:ا ُاحصائية ُداللة ُاثرذو ُاليوجد :

ُالخسائرُاالئتمانيةُالمتوقعةُعلىُاسعارُاالسهم.

ُلمخصص2Haُثانيا:  ُاحصائية ُداللة ُاثرذو ُيوجد :

ُلخسائرُاالئتمانيةُالمتوقعةُعلىُاسعارُاالسهم.ا

الختبارُهذهُالفرضيةُتمُاستخدامُتحليلُاالنحدارُالخطي

 

 ( تفسير االرتباط بين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة و اسعار االسهم8جدول )

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .639a .409 .383 .19790 .409 15.905 1 23 .001 

a. Predictors: (Constant), ECL       

 (2019-2015المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث )

يُهُأنُقيمةُمعاملُاالرتباطُالثنائيبينُالجدولُاعال

,ُممايعنيُان0.409ُ,ُكماُبلغُمعاملُالتحديدُ 0.639كان

%ُمنُالتغيرُفيُاسعارُاالسهمُيعودُالىُالتغيرُفي40.9ُ

ُمخصصُالخسائرُاالئتمانيةُالمتوقعة.

وهي15.905ُُالمحسوبةُتساويFُُوحيثُانُقيمةُ

يساويُُاكبرُمنُقيمتهاُالجدولية,ُوبماُانُمستوىُالداللة

ىُالداللةُالمعتمد,ُفانناُمستو0.05ُوهوُاقلُمن0.005ُُ

ونقبلُالفرضيةُالبديلةُالقائلةُبوجودُُالعدمفرضيةُنرفضُ

أثرُذوُداللةُاحصائيةُلمخصصُالخسائرُاالئتمانيةُعلىُ

 اسعارُاالسهم.

 االسهمتحليل االنحدار لقياس تاثير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على اسعار   (9جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .159 .095  1.671 .108 

ECL .895 .225 .639 3.988 .001 

a. Dependent Variable: SP     

 (2019-2015رير السنوية للمصارف عينة البحث )المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقا  
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يشيرُالجدولُاعالهُالىُمعادلةُاالنحدارُالخطيُبينُ

مخصصُالخسائرُاالئتمانيةُالمتوقعةواسعارُاالسهمُكماُ

ُيلي:

SP= 0.159 +0.895ECL 

ُاثرُمخصصُالخسائرُاالئتمانيةُ ُالمعادلة تمثلُهذه

(ُوقيمتةBُالمتوقعةُعلىُاسعارُاالسهمُبواسطةُالمعاملُ)

,ُاالُانُهذاُالتفسيرُيمكنُانُيكونُاكثرُفهماُاذا0.895ُ

(ُ ُبتحويل Bُقمنا ُمعيارية ُدرجات ُالى )Zُُللمتغيرين

مخصصُالخسائرُاالئتمانيةُالمتوقعةُواسعارُاالسهمُمماُ

معاملُ) البالغBetaُينتجُعنُه والذيُيظهرُتحت0.639ُُ( .ُ

فيُُ Standardized Coefficientsالمعادلةُالمعياريةُ

ُالجدول

 اختبار الفرضية الرئسية للبحث : .4
ُعلىُ ُاالئتمانية ُالمخاطر ُتاثير ُادناه ُالجدول يظهر

( البحثُخاللُالمدُة للمصارفُعينُة -2015اسعارُاالسهُم

2019)

 

 ( تفسير االرتباط بين متغيرات البحث10جدول )

 (2019-2015المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث ) 

 

ُبحثالىُاختبارُالنموذجُالعامُلليشرُالجدولُاعالهُ

انُقيمةُمعاملُاالرتباطُالثنائيُُبحثحيثُاظهرُنتائجُال

,ُممايعنيُان0.540ُ,ُكماُبلغُمعاملُالتحديدُ 0.760كان

ُالىُالتغيرُفي54ُ %ُمنُالتغيرُفيُاسعارُاالسهمُيعود

ُالمخاطرُاالئتماية.

وهي15.084ُُالمحسوبةُتساويFُُوحيثُانُقيمةُ

اكبرُمنُقيمتهاُالجدولية,ُوبماُانُمستوىُالداللةُيساويُ

مستوىُالداللةُالمعتمد,ُفاننا0.05ُُوهوُاقلُمن0.000ُُ

القائلةُيوجدُاثرُذوُداللةُُبحثنقبلُالفرضيةُالرئيسيةُلل

احصائيةُللمخاطرُاالئتمانيةُعلىُاسعارُاالسهمُفيُسوقُ

 العراقُلالوراقُالمالية.

 ل االنحدار لقياس تاثير  المخاطر االئتمانية على اسعار االسهمتحلي  (11جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .451 .128  3.522 .002 

ECL .746 .200 .532 3.722 .001 

NPL -.453- .153 -.425- -2.973- .007 

a. Dependent Variable: PS     

 (2019-2015المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث ) 

 

ُبينُ ُالخطي ُاالنحدار ُمعادلة ُالى ُاعاله ُالجدول يشير

ُالمخاطرُاالئتمانيةُواسعارُاالسهمُكماُيلي:

SP= 0.451 + 0.746ECL+ (0.453)NPL 

ُاسعارُ ُعلى ُاالئتمانية ُالمخاطر ُاثر ُالمعادلة ُهذه تمثل

ُاالسهمُ.

 

ُتحليل النتائج :
منُخاللُاالطالعُعلىُالتقاريرُالسنويةُوالبياناتُالماليةُ

وكشفُالدخلُوتحليلُتلكُالبياناتُتوصلُالباحثانُالىُ

ُالنتائجُاالتية:

بينُالقروضُالمتعثرةُ -1 احصائيُة ذوُداللُة عالقُة وجوُد

ُاال ُفيُوأسعار ُالمدرجة ُالتجارية ُللمصارف سهم

 سوقُالعراقُلالوراقُالماليةُ.

ُمخصصُ -2 ُبين ُاحصائية ُداللة ُذو ُعالقة وجود

ُاالسهمُ ُواسعار ُالمتوقعة ُاالئتمانية الخسائر

ُالعراقُ ُسوق ُفي ُالمدرجة ُالتجارية للمصارف

 لالوراقُالماليةُ.

ُداللةُ -3 ُذو ُأثر ُوجود ُللدراسة ُالعام ُالنموذج ظهر

ُللمخاط ُاالسهمُاحصائية ُأسعار ُعلى ُاالئتمانية ر

ُسوقُ ُفي ُالمدرجة ُالتجارية ُالعراقية للمصارف

 العراقُلالوراقُالماليةُ.

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .760a .578 .540 .17090 .578 15.084 2 22 .000 

a. Predictors: (Constant), NPL, 

ECL 
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ُالقروضُ -4 ُنسب ُان ُالمالي ُالتحليل ُالنتائج أظهرت

ُوصلتُ ُالدراسة ُعينة ُالمصارف ُلبعض المتعثرة

ُبلغتُلدىُمصرفُأشورُ ُحيث لمستوياتُخطيرة

ُ(0.82(ُومصرفُبغدادُ)2017(ُفيُعامُ)1.09)

 (ُ.2018فيُعامُ)
 

 االستنتاجات:
ُتوصلُالبحثُالىُمجموعةُمنُاالستنتاجاتُوهيُاالتي:

انُالمخاطرُاالئتمانيةُتحتلُاهميةُكبيرةُفيُالقطاعُ -1

الكبيرُعلىُاالداءُالمصرفيُ المصرفيُبسببُتاثيرهُا

المرُالذيُادىُانشاءُادارةُخاصةُلهذهُالمخاطرُالتيُ

ُاتخا ُالمصارفُعلى ُادارة ُالقراراةُسوفُتساعد ذ

الصائبةُفيُتجنبُاالزماتُالتيُيمكنُاتحصلُنتيجةُ

 هذهُالمخاطر.

ُاالستقرارُ -2 ُان ُاالدبيات ُمراجعة ُخالل ُمن اتضا

الماليُاليُدولةُيعتمدُبنسبةُكبيرُعلىُالدورُالفعالُ

 للصناعةُالمصرفية.

يتبينُمنُالتحليلُاالحصائيُوجودُاختالفُبينُتاثيرُ -3

ُالخسائ ُومخصص ُالمتعثرة ُاالئتمانيةُالقروض ر

ُعلىُ ُسلبي ُتاثيرها ُفالقروضُالمتعثرة ,ُ المتوقعة

ُاالئتمانيةُ ُالخسائر ُمخصص ُاما ُاالسهم, اسعار

 المتوقعةُتاثيرهُايجابيُعلىُاسعارُاالسهم.

ُانُ -4 ُاالحيان ُبعض ُفي ُ ُالمالي ُالتحليل ُمن يتبين

ُال ُالمتوقعة يتناسبُمعُمخصصُالخسائرُاالئتمانية

 .حجمُالقروضُالمتعثرة

ُ

ُ:يات التوص
ُيوصيُالبحثُالىُمجموعةُمنُالتوصياتُوهي:

تفعيلُدورُالرقابةُالداخليةُلمراجعةُعلىُالمصارفُ -1

ُوكشفُ ُعليها ُللسيطرة العملياتُالماليةُوالمحاسبية

ُتفاقمُ ُقبل ُالمصرف ُلها ُيتعرض ُالتي المخاطر

 المشكلةُ.

ُالمخاطرُ -2 الحصولُعلىُمعلوماتُكافيةُعلىُادارة

ينُتمُمنحهمُاالئتمانُمعُعنُالعمالءُواالشخاصُاللذ

 معرفةُالوضعُالماليُللعميلُقبلُمنحةُاالئتمانُ.

ُكلُُ -3 ُفي ُالمصرفي ُاالئتمان ُوحدة ُوجود ُمن البد

 .سيرُالعملياتُوطرقُمناُاالئتمانلمراقبةُُمصرفُ

ُالتكنلوجياُ -4 ُاالساليب ُواستخدام ُالتطوارات مواكبة

ُاالئتمانيةُ ُالتسهيالت ُلمنا ُوالمستخدمة المتقدمة

ُوالنداوتُُوتدريب ُالدورات ُخالل ُمن العاملين

 المحليةُوالدوليةُ.

5- ُ ُالعراقية ُالمصارف ُالمخاطرُعلى ُعن االفصاح

االئتمانيةُفيُالتقاريرُالدوريةُللسيطرةُعليهاُوالحدُ

 منهاُللحفاظُعلىُاموالُالمودعينُوالمستثمرينُ.
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  المستخلص:
خطُتجميعُالسياراتُالصالونُ)صبا(ُلتحديدُوقتُدورةُاالنتاجُوعددُالمحطاتُالعملُللقضاءُُيهدفُالبحثُالىُموازنة

علىُاالختناقاتُوالوقتُالعاطلُبينُالمحطاتُوزيادةُكفاءةُخطُالتجميعُ.ُتمثلتُمشكلةُالبحثُفيُانخفاضُكفاءةُخطُتجميعُ

طبقُالبحثُوحجمُاالنتاجُبسببُعدمُموازنةُخطُالتجميعُووجودُالوقتُالعاطلُبينُ المحطاتُالعملُواختالفُاوقاتُالمهامُُ.

ُالصالونُ ُسيارات ُتجميع ُمعمل ُعلى ُاالختيار ُووقع ُاالسكندرية /ُ ُوالمعدات ُالسيارات ُلصناعة ُالعامة ُالشركة في

منهجُ)دراسةُالحالة(ُفيُتشخيصُُمجتمعاًُلدراسةُ،ُوخطُتجميعُسياراتُالصالونُ)ُصباُ(ُعينةُللدراسةُ.ُاعتمدُالبحث

كلةُوجمعُالبياناتُوالمعلوماتُالالزمةُمنُخاللُالمعايشةُالميدانيةُفيُالشركةُلالطالعُعلىُواقعُالعملُفيُخطُالتجميعُالمش

وتحديدُالمشكالتُالتيُتؤديُالىُانخفاضُكفاءةُالخطُ،ُتمُتصميمُبرنامجُمحاكاةُلتطبيقُالخوارزميةُالجينيةُالختيارُافضلُ

تمُاستعمالُالتزواجُمنُالنوعُالبسيطُ)كرموسومُبواسطةُعددُمنُالمهامُواوق (ُلتوليدُالجيلُالجديدSimple crossoverُُاتهُا

ُلتحديدُوقتُدورةُاالنتاجُ،اكدتُالنتائجُامكانية(ُُ partial Genوتمُتنفيذُالبرنامجُباستعمالُالطفرةُمنُنوعُالجينُالجزئيُ)ُ

ادةُمخرجاتُالخطُوتقليلُاالختناقاتُوالوقتُالعاطلُ،ُالذيُيساعدُفيُزيُتحديدُافضلُكرموسومُ)ُوقتُدورةُاالنتاجُ(

ُوزيادةُكفاءةُخطُالتجميعُ.

 

:خطُالتجميعُ،ُموازنةُالخطُ،ُالخوارزميةُالجينيةُ،ُكفاءةُالخطُ،ُوقتُدورةُاالنتاجُ،ُاالختناقاتُ،ُُالكلمات المفتاحية

ُالوقتُالعاطلُ.ُ

                                                                                                                                                

Abstract: 
The study aims to balance the saloon car assembly line (Saba) to determine the production 

cycle time and count the work stations to eliminate bottlenecks and idle time between stations 

and to increase the efficiency of the assembly line.  The study problem represented in the 

decrease in the efficiency of the assembly line and the production volume due to the unbalanced 

assembly line, the idle time between the work stations and the different task times.  The study 

was applied in the General Company for Automobile and Equipment Manufacturing / 

Alexandria, and the saloon assembly plant, the study community, and the saloon car assembly 

line (Saba), Abla, were selected for the study.  The study adopted the case study approach (in 

diagnosing the problem, the data and information needed through the field coexistence in the 

company, to see the reality of work in the assembly line and to identify the problems that lead 

to the decrease in the efficiency of the line. A simulation program was designed to apply the 

genetic algorithm to choose the best chromosome by a number of tasks and their time, then  The 

use of simple-type mating (Simple crossover) to generate the new generation, and the program 

was implemented using the mutation of the partial genome to determine the time of the 

production cycle.  Idler and increasing efficiency of assembly line W.     

 

Keywords: line balancing, genetic algorithm, line efficiency, production cycle time, 

bottlenecks, idle time        
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  المقدمـــــة
ُالتجميعُ ُخطوط ُوتصميم ُترتيب ُمشكالت تبرز

أحدىُأهمُالقضاياُ بوصفهُا ومعالجةُمشكالتُعدمُتوازنهُا

عملياتُالتجميع،ُفيُظلُت غيرُانظمةُاالنتاجُالتيُتواجههُا

ُوقدُ ُمستمر. ُديناميكي ُذاتُطابع ُمشكالتها ُجعل ُمما ،

ُبينُ ُوتراوحت ُالتجميع ُخطوط ُموازنة ُاساليب تعددت

االساليبُالمبسطةُالىُالخوارزمياتُاالجتهاديةُوماُفوقُ

االجتهاديةُُلتمثلُمداخلُحديثةُتهدفُإلىُتحسينُمستوىُ

ُتجم ُخط ُمشكلة ُتجسدت ُوقد ُالتجميع. ُخطوط يعُكفاءة

الخطُويسببُ فيُانخفاضُكفاءُة سياراتُالصالونُ)صبا(ُ.

عدمُموازنةُالخطُوانخفاضُحجمُاالنتاجُووجودُوالوقتُ

وقتُالعاطلُبينُمحطاتُالعملُواختالفُاوقاتُالمهامُو

ُدورةُاالنتاج.

ُالجينيةُ ُالخوارزمية ُالبحثُاستعمال تبلورتُأهمية

ززُكفوءةُفيُتحقيقُتوازنُخطُالتجميعُبالشكلُالذيُيع

ُالتنافسُ ُمواجهة ُعلى ُقدرة ُاكثر ُويجعلها ُالشركة واقع

ُورفعُمستوياتُاالنجازُوتنفيذُالخططُاالنتاجية.

وتوزعتُمواضيعُالبحثُالىُاربعُمحاورُالمحورُ

خصصُ المحورُالثانيُلقُد البحثُامُا االولُتضمنُمنهجيُة

ُخطُ ُموازنة ُاالول ُجانبين ُمتضمنا ُالنظري للجانب

ُ ُالثاني ُوالجانب ُالمحورُالتجميع ُاما ُالجينية خوارزمية

الثالثُفتضمنُجانبينُالجانبُاالولُوصفُعينةُالبحثُ

والجانبُالثانيُموازنةُخطُالتجميعُباستعمالُالخوارزميةُ

ُاالستنتاجاتُ ُاهم ُفتضمن ُالرابع ُالمحور ُاما الجينية

ُوالتوصيات.

 

  المحور االول : منهجية البحث:

 :ُمشكلة البحث :أوالً  

ُال ُالشركة ُالسياراتُوالمعداتُتواجه ُلصناعة عامة

شكلةُانخفاضُكفاءةُخطُتجميعُسياراتُالصالون)صبا(ُ م 

ُمتوازنةُعلىُمحطاتُ بسببُعدمُتوزيعُالمهامُبصورة

العملُفيُخطُالتجميعُ،ُمماُيؤديُالىُوجودُاختناقاتُفيُ

ُأ خرى.ُ ُمحطات ُفي ُعاطلة ُواوقات ُالمحطات بعض

راتُالتيُيتمُوبالتاليُانخفاضُمخرجاتُالخطُ)عددُالسيا

ُتجميعها(.

ُالتساؤالتُ ُفي" ُالبحث شكلة ُم  ُتتجسد ُعليه  بناًء

ُ- ":اآلتية

عتمدُفيُموازنةُخطُالتجميعُفيُ .1 ماُاألسلوبُالم 

 الشركة)ُخطُتجميعُسياراتُالصالونُصباُ(؟

ماُامكانيةُموازنةُخطُتجميعُسياراتُالصالونُ .2

 )صبا(؟

ُلموازنةُ .3 ُالجينية ُتطبيقُالخوارزمية ُإمكانية ما

  طُالتجميعُمنُخاللُتصميمُبرنامجُالمحاكاة؟خ

ُتطبيقُ .4 ُبعد ُخطُالتجميع ُمدىُتحسينُكفاءة ما

ُالخوارزميةُالجينية؟

   أهداف البحث:  :ثانياً 

ُ:تتمثلُاهدافُالبحثُباالتي

ُخطُتجميعُ .1 ُفيُموازنة ُاالسلوبُالمعتمد تقييم

 .سياراتُالصالونُ)صبا(

مدىُموازن .2 مُا خطُالتجميعُلتحديُد  .تهقياسُكفاءُة

ُخطُ .3 ُموازنة ُفي ُالجينية ُالخوارزمية تطبيق

  التجميعُمنُخاللُتصميمُبرنامجُمحاكاةُ.

قياسُكفاءةُخطُالتجميعُمنُخاللُوقتُالدورةُ .4

ُالعاطلُ ُوالوقت ُالعمل ُمحطات وعدد

ُتُبعدُتطبيقُالخوارزميةُالجينية.واالختناقا

 أهمية البحث:: ثالثاً 

ُمحاولة     ُكونه ُفي ُالبحث ُهذه ُأهمية الستعمالُُتكمن

ُسياراتُ ُتجميع ُخط ُموازنة ُفي ُالجينية الخوارزمية

ُالصالونُ)صبا(ُمنُاجلُ:

ُحلُ .1 ُفي ُالشركة ُيساعد ً ُمنهجيا ُالبحثُاطار تقدم

مشكلةُاالختناقاتُوالوقتُالعاطلُمنُخاللُتطبيقُ

 .الخوارزميةُالجينية

خطُالتجميعُمنُخاللُتجزئةُ .2 موازنُة مشكلُة معالجُة

ترتيبهاُفيُمحطاتُعملُالمهامُالمعقدةُوالمركبةُو

 ،ُوفقُالتسلسلُالمنطقيُلعملياتُخطُالتجميعُ.

ُحجمُاالنتاجُوااليراداتُالتيُ .3 المساهمةُفيُزيادة

ُتنعكسُفيُقدرةُالشركةُعلىُالمنافسةُ.

  منهج البحث:: رابعـاً 

ُالحال ُدراسة ُمنهج ُالبحث  Case) اعتمدت

Study)ُفيُتطبيقُالجانبُالعمليُمنُالبحثُيقومُعلى

ايشةُالميدانيةُوجمعُالبياناتُوالمعلوماتُالالزمةُمنُالمع

ُإلىُ ُوالرجوع ُالشخصية ُوالمقابالت ُالمالحظة خالل

سجالتُوالوثائقُبهدفُتحديدُالمشكالتُووضعُالحلولُ

ُ.المناسبةُلهاُ

 ً  حدود البحث: خامسا

  الحدود المكانية: .1

ُالسياراتُ ُلصناعة ُالعامة ُالشركة ُاختيار تم

ُجراءُالجانبُالعمليُمنُالبحث.والمعدات/االسكندريةُإل

  الحدود الزمانية: .2

(ُ ُمدة ُللدراسة ُالزمنية ُالحدود ُاشهر3ُامتدت )

ُالبياناتُ ُوجمع ُالتجميع ُخط ُواقع ُعلى للتعرف

ُوعددُ ُاالنتاج ُوحجم ُالمهام ُاوقات ُعن والمعلومات

ُالمحطاتُالعملُووقتُدورةُاالنتاج.

 مجتمع البحث وعينتهُ : .3

لعامةُلصناعةُالسياراتُوقعُاالختيارُعلىُالشركةُا

ُواختيرُ ُالبحث، ُمن ُالعملي ُالجانب ُإلجراء والمعدات

ًُللدراسةُ،ُوخطُ معملُتجميعُسياراتُالصالونُمجتمعا

ُتجميعُسياراتُالصالونُ)ُصباُ(ُعينةُللدراسة.

 ً  األساليب الكمية والبرامج ::  سادسا

اعتمدُتطبيقُالجانبُالعمليُمنُالبحثُعلىُاالساليبُ

ُ-االتيةُ:

 اييسُموازنةُخطُالتجميعُ.مق .1

 وقتُدورةُاالنتاج .أ

 عددُالمحطاتُالعملُ .ب

 كفاءةُخطُالتجميعُ .ت

 توازنُالخط .ث

 الوقتُالعاطلُ .ج

 الخوارزميةُالجينيةُ. .2

 (ُلتصميمُبرنامجُالمحاكاةُ (Mat lab 2018برنامجُ .3

ُ

ُ
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 المحور الثاني : النظري 
 الجانب االول : موازنة خط التجميع

  ـة خــــط التجميـــع اوال ً:  تعريف موازنـــــ

ُعلىُ ُبتخصيصُالعمل ُالتجميع ُخط ُموازنة تتمثل

محطاتُالعملُلتحقيقُمعدلُالمخرجاتُالمرغوبُمعُأقلُ

عددُمنُمحطاتُالعملُوعادةُماُيتمُإجراءُموازنةُخطُ

ُتلبيةُ ُأثناء ُ ُالتوازن ُعدم ُحاالت ُلمعالجة ُ التجميع

ةُُالمخرجاتُالمطلوبةُبمعدلُمحددُ،ُوينبغيُعلىُاإلدار

ُالمستخدمةُ ُالعمل ُواساليب ُوالمعدات ُاألدوات معرفة

 , Heizerلتحديدُالمتطلباتُالزمنيةُلكلُمهمةُتجميعُ)

et al.,2017:426ُ.) 

ُتتطلبُالمراحلُفيُالتجميعُُ يتحققُالتوازنُعندما

جميعهاُالوقتُنفسه،ُبحيثُالُيظهرُالوقتُالضائعُفيُايةُ

وعندماُالُمحطةُعملُفيحصلُماُيسمىُبالتوازنُالتام،ُ

يتساوىُالوقتُالالزمُإلنجازُالمراحلُاالنتاجيةُالمتعاقبةُ

فيُخطُالتجميعُتظهرُحالةُعدمُالتوازن،ُعندهاُتصباُ

كميةُاالنتاجُاالعلىُللخطُمساويةُألبطأُمرحلةُفيه،ُمماُ

يعنيُعدمُتحقيقُاالستغاللُالكاملُللوقتُالمتاحُفيُجميعُ

اخ المرحلةُالتيُيحصلُفيهُا تناق،ُالتيُتكونُالمراحلُعدُا

ُ.فيهاُكميةُاالنتاجُلمرحلةُمعينةُاقلُمنُالمرحلةُالسابقة

(ُوتعدُموازنةُخطُالتجميعُُذات2017ُ:30ُ)ُالجنابي،ُ

أهميةُكبيرةُكونهاُتتعلقُبتصميمُوتوزانُمحطاتُالعملُ

ُواإلنتاجيةُ ُوالفاعلية لتحقيقُاكبرُقدرُممكنُمنُالكفاءة

(Nejad and Kashan,2019:487ُتساع،)ُدُالموازنة

فيُجعلُتدفقُاإلنتاجُأكثرُانسيابيةُواالنتاجيةُاكبر،ُكماُ

ُالتشغيلُ ُومعدل ُاإلنتاج ُدورة ُوقت ُتقليل ُفي تساعد

ُوردتُعدةIbrahim, 2013: 1752ُالمطلوبُ) ُوقد )

 (.1تعريفاتُُلموازنةُخطُالتجميعُنوضحهاُفيُالجدولُ)

 

 تعريف  موازنة خط التجميع :( 1جدول ) 

 التعريف سنةالباحث ،ال ت

 2012ُ:47دودين،ُ -1

"ترتيبُالخطُاإلنتاجيُبالشكلُالذيُيحققُانسيابيةُُالتدفقُالمنتظمُ

للموارد،ُبحيثُالُيكونُهناكُُتأخيرُأوُتعطلُفيُأيةُمحطةُعمل،ُ

والتيُتؤديُإلىُتوقفُالمحطةُالتاليةُعنُالعملُوانتظارُوصولُ

 لالزمةُعليها".الموادُأوُاألجزاءُإلتمامُالعملياتُالتصنيعيةُا

2- Krajewski , et al., 2013 : 254 
"تخصيصُالعملُعلىُمحطاتُالعملُُلتحقيقُمعدلُالمخرجاتُ

 المرغوبُمعُأقلُعددُمنُمحطاتُالعمل".

3- Heizer , et al., 2017: 386 
ُوقتُ ُباقل ُاإلنتاج ُخط ُفي ُعمل ُمحطة ُكل ُمخرجات "تحقيق

 تأخير".

4- Stevenson , 2018: 270 
دُكيفيةُتخصيصُالمهامُُعلىُمحطاتُالعملُللوصولُإلىُ"تحدي

 مجموعاتُالمهامُالتيُتتطلبُاوقاتُمتساويةُتقريبا".

2019ُ:68ُنوريُومحمدُ، -5
عمليةُتخصيصُالمهامُعلىُمحطاتُخطُالتجميعُبأفضلُطريقةُ

ُممكنةُ

 .المصدر : من اعداد الباحث باالستناد إلى المصادر الواردة

.

  موازنة خط التجميعثانياً : اهداف 

يتمثلُالهدفُفيُموازنةُخطُالتجميعُإلىُتقليلُعددُ

منُخاللُتجزئةُالعملُُإلىُعناصرهُمنُ، محطاتُالعمل

ُواوقاتُ ُاسبقيات ُتحديد ُمع ُالمتعاقبة ُوالمهام االنشطة

انجازهاُبدقة،ُثمُتخصيصهاُعلىُمحطاتُالعمل،ُوذلكُ

ُمحطاتُ ُبين ُمتساوي ُمخرجات ُمعدل ُتحقيق ُاجل من

ُ.(2011ُ:70ملُالالزمةُ)الُفيحانُ،ُالع

 وكماُيمكنُتحديدُاهدافُموازنةُخطُالتجميعُباالتي

(Jameel, 2015:1360) ُ،2009ُ:9)العامريُوداود(ُ

 .تقليلُالوقتُاإلجماليُفيُمحطاتُالعمل .1

 .القضاءُعلىُاالختناقات،ُوضمانُانسيابيةُتدفقُالعمل .2

3. ُ ُفي ُوالمهام ُالعمل ُلمحطات ُاألمثل ُالعدد كلُتحديد

 .محطة

ُالوقتُ .4 ُتقليل ُخالل ُمن ُالموارد ُمن ُاالستفادة تعظيم

 .العاطلُفيُمحطاتُالعمل

 . تقليلُاوقاتُاالنتظارُوالهدرُ .5

  تقليلُتكاليفُمناولةُالموادُُبينُمحطاتُالعمل. .6

  .  زيادةُكفاءةُوفاعليةُخطُالتجميع .7

 تحقيقُمعدالتُانتاجُاعلىُ. .8

 .تقليلُكلفةُالوحدةُالواحدةُمنُاالنتاج .9

 . قليلُوقتُدورةُاالنتاجت .10

ُ. التخلصُمنُاالرباكُوالفوضىُفيُالعمل .11

الهدفُمنُ (Krajewski et. al., 2013: 275) ويحدد

ُ :موازنةُالخطُالتجميعُبتحقيقُاالتي

 .ضمانُالتسليمُفيُالوقتُالمحدد .1

 . تقليلُمنُتراكمُالمخزون .2

ُ. تجنبُتأخيرُالزبائن .3

 The importance ثالثاً: اهمية موازنة خط التجميع

of balancing the assembly line 

ُفيُتجنبُحدوثُظاهرتيُ ُ ُموازنةُخطُالتجميع تساهم

ُ(2004ُ:57ُاالختناقُوالوقتُالعاطلُ)الموسويُ،ُ

ُتكدسُالوحداتُ Bottleneck: االختناقات: .1 تعني

المطلوبُانجازُالعملُعليهاُعندُمحطةُعملُمعينةُ

 . بسببُتفوقُانتاجيةُالمحطةُالسابقةُعليها

ُتكونIdle Timeُ: الوقت العاطل: .2 ُعندما يحدث

ُالمحطةُ ُانتاجية ُمن ُاقل ُالسابقة ُالمحطة انتاجية

ُللمحطةُ ُالفعلية ُاالنتاجية ُان ُيعني ُمما الالحقة،
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ُالسابقةُ ُالمحطات ُإلنتاجية ُمساوية ُتصبا الالحقة

ُويبقىُفيُالمحطةُالالحقةُالوقتُالفائض.

     رابعاً: مشكالت موازنة خط التجميع 

ُتوزيعُتظ هرُمشكالتُموازنةُخطوطُالتجميعُعند

المهامُعلىُمحطاتُالعملُمعُمراعاةُترتيبُوتوافقُتلكُ

المهامُمنُاجلُتحسينُكفاءةُخطُالتجميعُمنُخاللُتقليلُ

 Hamzaday and) عددُمحطاتُالعملُاوُوقتُالدورة

Bektas, 2019: 55 )ُُيتوقفُتصميمُخطُاإلنتاجُعلى،

نيةُمحددة،ُوالعملياتُأوُالمهامُمعدلُاإلنتاجُخاللُمدةُزم

الواجبُالقيامُبهاُإلنتاجُالمنتجُ،ُوكذلكُالوقتُالالزمُلكلُ

ُالعملياتُ ُلتتابع ُالتكنولوجي ُوالمسار ،ُ ُعملية ُأو مهمة

والمهام،ُاذُيتمُتجميعُالمهامُأوُالعملياتُالالزمةُإلنتاجُ

ُوقتُ ُفي ُومتقاربة ُمتناسقــة ُمحطاتُعمل ُفي ُ المنتج

ُالالزم ُكلُُالتشغيل ُوالعملياتُالتيُتضمها ُالمهام ألداء

ُ  (.2019ُ:33محطةُ)فواز،ُ

تعالجُموازنةُخطُالتجميعُمشكلةُتقليلُعدمُالتوازنُبينُ

اآلالتُأوُالعاملينُأثناءُانجازُالمهامُُالمطلوبةُفيُخطُ

،ُوتحدثُهذهُ (Heizer , et al., 2017: 386) اإلنتاج

تبطُفيُتقليلُالمشكالتُفيُمرحلةُالتصميم،ُويمكنُانُتر

 وقتُدورةُمحطاتُالعملُبهدفُزيادةُكفاءةُخطُالتجميع

(Akyol and   Baykaso ̆glu, 2016:3) .ُوقدُصنفت

ُباالتي: ُالتجميع ُخط ُموازنة  Asl , et) مشكالت

al.,2019: 2-3 ) 

 (Ibrahim, 2013: 1752)ُ

:ُيوصفُخطُُمشكالت موازنة خط التجميع الفردي .1

نتجُنموذًجاُواحدًا،ُايُهذاُالتجميعُالفرديُبانهُخطُُي

انتاجُكمياتُكبيرةُمنُمنتجُواحدُدونُأيُاختالف،ُ

فالمهامُالتيُتؤديُفيُكلُمحطةُهيُنفسهاُبالنسبةُ

لجميعُالوحداتُالمنتجةُ،ُوتمثلُمشكالتُهذاُالنوعُ

ُباالتي ُالتجميع ُالخط  ,Nearchou) من

2006:1018) ُ

بحيثُ .أ مشكلةُتخصيصُالمهامُعلىُمحطاتُالعملُ،

ُإنتاجُمعينُالُُيتم ُمعدل ُالمحطاتُمع تقليلُعدد

 . يمكنُبعدهُتقليلُعددُمحطاتُالعمل

 .فيُبعضُمحطاتُالعملمشكلةُتقليلُوقتُالدورةُ .ب

ُوقتُ .ت ُتقليل ُخالل ُمن ُالخط ُكفاءة ُزيادة مشكلة

ُ.   الدورةُوالوقتُالعاطل

:ُتنتجُخطوطُُمشكالت خط التجميع متعدد النماذج .2

ةُوفقُدفعاتُمتعددة،ُالتجميعُالمتعددُمنتجاتُمتنوع

ُالكميةُ ُإلنتاج ُالعمل ُمحطات ُإعداد ُيتم ُما وعادة

المطلوبةُمنُنموذجُمعين،ُثمُإعادةُترتيبُالمحطاتُ

إلنتاجُنوعُآخرُمنُالمنتجات،ُومنُخاللُذلكُتبرزُ

ُالنماذج ُالمتعدد ُالتجميع ُخط ُموازنة   مشكالت

(Slack , et al.,2004: 156)  

ينتجُخطُُالتجميعُمشكالت خط التجميع المختلط:   .3

المختلطُُأكثرُمنُنموذجُ،ُاذُُيتمُتصنيعُُكلُمنتجُُ

فيُمحطةُعملُُفيُنفسُخطُالتجميع.ُوبالتاليُُيتمُ

تهيئةُُكلُمحطةُألداءُالمهامُالمختلفةُالالزمةُإلنتاجُ

ُ(Meyr,2004: 348) المنتجُالذيُينتجُفيها

 خامساً: محددات موازنة خط التجميع

خطُالتجميعُالتدفقُاالنسيابيُُينبغيُانُتحققُموازنة

ُُللموارد،ُ للمواردُخاللُالخطُُلتحقيقُاالستغاللُاالفضلُ

 االُانُذلكُالُيحدثُدونُمحدداتُيمكنُتحديدهاُباالتي.

(Stevenson, 2018:270)   ُ

ُوالعملياتُفيُ .1 ُالجمعُبينُبعضُالمهام ُامكانية عدم

 محطةُواحدةُ.

 . اختالفُمتطلباتُالمعدات .2

 . مهامُوالعملياتعدمُتوافقُُال .3

ُمحطةُ .4 ُفي ُوالعمليات ُالمهام ُبعض ُجمع صعوبة

ُواحدةُبسببُالتسلسلُالتكنولوجيُلخطُالتجميع.

 سادسا: متطلبات موازنة خط التجميع

تتأثرُموازنةُخطُالتجميعُبعددُمنُالمتطلباتُيمكنُ

ُباالتي)  (Krajewski,et.al., 2013: 254تحديدها

(Evans and Collier,2007:322):ُ

 Precedenceلبات االسبقية: متط .1

Requirementsُُُالعمليات ُمتطلباتُاسبقية تحدد

التيُينبغيُانُتنجزُقبلُغيرها،ُوالعملياتُالتيُتنفذُ

والتيُيجبُانُتنتظرُحتىُوقتُالحقُ فيُوقتُواحدُ،

ويتطلبُذلكُرسمُمخططُاالسبقيةُلتحديدُتتابعُانجازُ

ُموضاُفيُالشكلُ ُوكما العملياتُفيُخطُالتجميع,

(1ُ:) 

 
 ( : مخطط األسبقية لعناصر العمل 1شكل) 

Source: Krajewski, Lee J., Ritzman, 

Larry P., and Malhotra, Manoj K., 

2013, Operations Management: 

Processes and Supply Chains,10th ed., 

Prentice Hall, Inc, USA, P: 275. 

 

المدةُ Cycle Time (CT): وقت الدورة: .2

ةُالمطلوبةُإلنجازُدورةُواحدةُمنُالعمليةُاوُالزمني

ُويحسبُ ُالنهاية، ُإلى ُالبداية ُمن ُمهمة ُاو وظيفة

ُفيُ ُلإلنتاج ُالمتاح ُالوقت ُخالل ُمن ُالدورة وقت

اليومُمقسوماُعلىُالطلبُاليوميُويمكنُتوضيحهُ

ُ (:1ُمنُخاللُالمعادلةُ)

CT=
𝑷𝑻

𝑫
  معادلة(1).……..……………   

                                                                                  ان: إذ

Production Time   =  (PT)   الوقت المتاح

  لإلنتاج في اليوم

Demand   =   (D)  الطلب اليومي 
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 العدد النظري االدنى لمحطات العمل: .3

Theoretical Minimum Number of Work 

Station  (WSt):  

ُالُيتحقق ُيكونُمجموعُاوقاتُالتوازن مثاليُعندما

ًُمعُوقتُالدورة   عناصرُالعملُفيُكلُمحطةُُمساويا

(CT) ُليتوازنُعبءُالعملُفيُكلُمحطةُبشكلُتامُوال

فيُايةُمحطة،ُ (Idle Time)  يكونُهناكُوقتُعاطل

ُالنظريُاالدنىُلمحطاتُالعملُمنُ ويمكنُحسابُالعدد

ُالال ُاالوقات ُ)مجموع ُالعمل ُمحتوى ُ ُقسمة زمةُخالل

إلنجازُاالنشطةُالالزمةُلتجميعُوحدةُواحدةُمنُالمنتج(ُ

ُالدورة ُوقت ُخاللُ (CT) على ُمن ُتوضيحه ويمكن

ُ(:2ُالمعادلةُ)

     WSt = 
𝑱𝑪

𝑪𝑻
      معادلة (2)………………      

  إذ ان:

Job Content   =    JC ) محتوى العمل(     

CT     وقت دورة االنتاج   
يشيرُإلىُمجموعةُ :Idle Time(I): لوقت العاطلا .4

االوقاتُغيرُالمستغلةُمنُوقتُاالنتاجُُفيُمحطاتُ

العملُجميعها،ُويتمُحسابهُمنُحاصلُضربُعددُ

محطاتُالعملُالفعليةُفيُوقتُالدورةُمطروحاُمنهاُ

ُويمكنُتوضيحهُمنُخاللُالمعادلةُ محتوىُالعمل،

(3ُ:) ُ

aI = (WSُ  (J –× CT     ..) …3( معادله             

  إذ ان:

aWS  عدد محطات العمل الفعلية   

CT    وقت الدورة االنتاج   

  =     JC ُمحتوى العمل
تعدُاحدُمعاييرُتقييمُ  Efficiency (E) : الكفاءة: .5

ُلمحتوىُ ُالمئوية ُالنسبة ُوتمثل ُالتجميع، ُخط اداء

ُالنظريُ ُبالعدد ً ُمضروبا ُالدورة ُوقت ُإلى العمل

ُتوضي ُويمكن ُالعمل ُلمحطات ُخاللُاالدنى ُمن حه 

 (:4ُالمعادلةُ)

= E*   100 (4)..……معادلة  
𝑱𝑪

𝑪𝑻 × 𝐖𝐒𝒕
  ُ

ُ-إذ ان :

   JC     محتوى العمل    

   CT     وقت دورة االنتاج    

   tWS      ُالعدد النظري االدنى لمحطات العمل
يمثلُُ Balance Delay(BD) :تأخير التوازن: .6

عدمُالتوازنُبينُُمقدارُالوقتُالضائعُالذيُينجمُعن

ُ-: (5ُمحطاتُالعملُ،ُويحسبُمنُخاللُالمعادلةُ)

BD = 1 – E ................(5)   معادلة   

ُإذ ان :

BD  تأخير التوازن    

 E        الكفاءة   ُ

ويمكن معالجة حالة عدم التوازن بإحدى الطرائق االتية 

ُ( 350: 2012) محسن والنجار،
 . لطرائقُاالجتهاديةاعادةُترتيبُالخطُبإحدىُا .1

ُبهاُ .2 ُالمكلفين ُالنشاطات ُإلنجاز ُالعاملين تدريب

 .بوقتُاقصر

ُانجازُ .3 ُعلى ُتساعدهم ُبمعدات ُالعاملين تزويد

 . اعمالهمُبسرعة

تكليفُعمالُمؤقتينُلتعجيلُالعملُفيُمحطةُالعملُ .4

  التيُيحدثُفيهاُاختناق

تجزئةُمحطةُالعملُالبطيئةُإلىُمحطتينُاوُاكثرُ .5

 . هالزيادةُمخرجات

استخدامُبرمجياتُجاهزةُقادرةُعلىُاعادةُترتيبُ .6

وتوزيعُالنشاطاتُ علىُاساسُالمنتوجُبسرعةُفائقُة

ُمنُ ُاكثر ُإلى ُعددها ُيصل ُالعمل ُمحطات على

 . (ُمحطة100)

 . العملُبالوقتُاإلضافي .7

 Genetic الجانب الثاني :الخوارزمية الجينية

algorithm 

ُواخرون ُهوالند ُجون ُالعالم  John قدم

Holland,et.,al  الخوارزميةُالجينية(GA) ُُفيُجامعة

,ُوالتيُتعتمدُعلىُالمفهوم1975ُميشكانُاألمريكيةُعامُ

ُضمانُ ُفي ُيساعد ُالتنوع ُأن ُوتقترح ُللتطور الطبيعي

ُالظروفُ ُتغير ُمن ُالرغم ُعلى ُالحياة ُعلى الحفاظ

(،ُاستوحتُالخوارزمية2014ُ:122ُ)السبعاويُوخليل،ُ

ُحسابي ُنماذج ُمن ُوالتطورُالجينية ُالوارثة ُعلم ُمن ة

تعملُ (Pimenta and Silva, 2011:45) الطبيعي

علىُحلُالمشكالتُالمعقدةُمثلُالجدولةُوأنظمةُالتصنيعُ

2019ُ)الحكاك، ُالخوارزمية471ُ: ُتصنيف ُويمكن ،)

ُالتطويرية ُالخوارزميات  Evaluation كإحدى

Algorithm ُُمن ُالطبيعة ُعمل ُتقليد ُعلى ُتعتمد والتي

الذيُيتضمنُعلىُانُالكائناتُالحيةُُُ  (Drown) منظور

ُوتحاولُانُتتكيفُمنُ ُبها ُمعُالظروفُالمحيطة تتالئم

غيرُتغيرُالظروفُعبرُاألجيالُوفيُحالةُعدمُتمكنهاُمنُ

التكيفُوالتطويرُفالكائناتُذاتُالصفاتُالقويةُهيُالتيُ

ُالصفاتُ ُذات ُالكائنات ُوتموت ُتضمحل ُبينما تسود

رةُالوراثيةُالتيُتحدثُبنسبُقليلةُالضعيفة،ُكماُتعدُالطف

جداُمنُالعواملُالتيُتساعدُفيُتطويرُالصفاتُالوراثيةُ

ُ(.2014ُ:16المنقولةُعبرُالجيناتُ)رضاُوصالاُ،ُ

ُبعضُ        ُتوليد ُفي ُالجينية ُالخوارزمية ُفكرة تكمن

الحلولُعشوائياًُثمُتفحصُهذهُالحلولُومقارنتهاُببعضُ

خوارزميةُ،ُوأفضلُالحلولُالمعاييرُالتيُيعملهاُمصممُال

هيُالتيُتبقىُأماُالحلولُاألقلُكفاءةُفتهملُعمالًُبالقاعدةُ

ُالحلولُ ُمزاوجة ُثم ُومن ُل صلا(, ُ)البقاء البيولوجية

ُعلىُ ُجديدة ُحلول ُنتاج ُال ُكفاءة ُاألكثر ُالحلول المتبقية

غرارُماُيحصلُفيُالكائناتُالحيةُوذلكُبمزجُجيناتها،ُ

تجُستكونُصفاتهُعبارةُعنُمزيجُإذُأنُالكائنُالجديدُالنا

منُصفاتُوالديهُوهذهُالحلولُالناتجةُمنُالتزاوجُُتدخلُ

ُكفاءتهاُُ ُمدى ُلمعرفة ُوالتنقيا ُالفحص ُتحت ً أيضا

ُعملياتُالتزاوجُُ ُتتم ُ ُوهكذا ُمنُالحلُاألمثل, واقترابها

واالنتقاءُحتىُتصلُالعمليةُإلىُعددُمعينُمنُالتكراراتُ

ُ ُأو ُالخوارزمية ُمصمم ُأوُيقدره ُالناتجة ُالحلول تصل

أحدهاُإلىُنسبةُكفاءةُعالية.ُوهكذاُفالخوارزميةُالجينيةُ

ُوإعادةُ ُالطفرة ُتكرار ُبواسطة ُالفرضيات ُبنجاح تولد

ُالخوارزميةُ ُإن ُالموجودة. ُالفرضيات ُأفضل تجميع

ُبدونُقيودُ ُأو ُدالةُهدفُمع ُيمكنُأنُتعالجُأية الجينية
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قدُيكونُببعدُسواءُأكانتُخطيةُامُالُخطيةُومجالُالحلُ

ُ(2019ُ:371واحدُأوُأكثرُ.)ُالحكاك،ُ

ُبالتاليُ ُالجينية ُالخوارزمية ُعمل ُخطوات تتمثل

ُ ُوخليل، 2014ُ:)السبعاوي :122) 

(Goldberg,1989:127)ُ

ُتوليدُمجتمعُعشوائيُمنُ  Start : البداية .1 تمثلُ

ُمناسبةُ ُحلول ُإيجاد ُخالل ُمن الكروموسومات,

 .للمشكلة

ُ Fitness : المالئمة .2 ُالهدفُهي ُدالة  تحويل

Objective Function ُإلىُُدالةُمناسبةُللحلُفي

 .الخوارزميةُالجينية

توليدُ New Population : توليد مجتمع جديد .3

ُيكتملُ ُأن ُإلى ُاآلتية ُالخطوات ُبتكرار ُجديد جيل

 :الجيلُوتتضمن

ُمنSelectionُ: االختيار .4 ُزوج ُاختيار يتم

ُاستنا ُاالبتدائي ُالمجتمع ُمن ُإلىُالكروموسومات دا

ُفرصُاكبرُ ُلديها ُالتي ُالقيم ُألفضل ُالمالئمة دالة

 .لالختيار

ُعملياتُ Crossover: التهجين .5 ُإحدى إجراء

ُبصفاتُ ُتتميز ُكرسومات ُعلى ُللحصول التعابر

تحددُمنُ وافضلُمنُصفاتُالكرموسوماتُاالصليةُ

60ُ ُإلى ُويتم٪90ُ ُاستبدالهم ُليتم ُاألفراد ُمن ٪

سابيةُإلنتاجُذريةُاختيارهمُعشوائياُألجراءُعمليةُح

 .جديدة

ُللجيلُ : Mutation : الطفرة .6 ُالطفرة ُعمل يتم

الجديدُبموقعُمعينُفيُالكروموسومُمنُخاللُاجراءُ

تغييرُبسيطُاوُاستبدالُقيمةُالكروموسومُالناتجُمنُ

ُلتحسينُ ُالطفرة ُعملية ُتجري ُاالختيار، عملية

٪ُمنُاألفراد5ُ٪ُإلى0.1ُتحددُمنُ الصفاتُالجينية

ُاستب ُتمُليتم ُالكروموسوماتُالتي ُمن ُبالطفرة دالهم

   اختيارهاُعشوائيا

استبدالُاالنباءُُفيُ Replacement : االستبدال .7

 .المجتمعُالجديدُليصبحواُآباءُُفيُالمجتمعُالالحق

ُفإنُ Test : االختبار .8 ُالتوقف ُشرط ُتحقق عند

الخوارزميةُالجينيةُتتوقفُوتختارُالحلُالمالئمُمنُ

 .آخرُجيلُمتكون

ُتتوقفُ Loop: رةالدو .9 ُتحققُمعيارُالتوقفُ، اذ

(2ُالخوارزميةُوبعكسهُيتمُالرجوعُإلىُالخطوةُ)

وبعدُ Generation وتسمىُتكرارُالعمليةُُبالجيل

نهايةُالتنفيذُيقومُالباحثُبتقديمُتقريرُعنُالحقائقُ

ُإليها ُالتوصل ُتم ُُ.التي (ُ ُالشكل 2ُويوضا ُُ)

ُخطواتُتطبيقُالخوارزميةُالجينية

 

ُ

 

 

 خطوات تطبيق الخوارزمية الجينية: (  2كل ) ش

Source :Pimenta Ricardo, Silva, Manuel and, Reis Cecília .,2011, Assembly Line 

Balancing Using Genetic Algorithms Conference Paper ,June p:47 
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 المحور الثالث : الجانب التطبيقي
الون ) الجانب االول : وصف خط تجميع سيارات الص

 صبا (

    مراحل تجميع سيارات الصالون )صبا(. -اوالً :

ُأساسُ       ُعلى ُبكونه ُللمعمل ُالداخلي ُالترتيب يمتاز

ُعملياتُ ُتتابع ُأساس ُعلى ُالمعدات ُترتب ُإذ المنتوج،

ُاالولى ُالمحطة ُمن ُتبدا ُالتي ُ وتنتهيُ (TO1) التجميع

تتألفُعمليةُالتجميعُمنُثالثةُمراحلُُ(F11بالمحطة)ُ

ُالمرحلةُُهي ُو ُالميكانيكية ُالمرحلة ُو ُالرئيسة المرحلة

ُ:النهائيةُوكاالتي

   المرحلة الرئيسة -المرحلة االولى:

استيرادُالهياكلُمنُشركةُ)سايبا(ُاالمُفيُايرانُإلىُ .1

ُفيُ ُوالمعدات ُالسيارات ُلصناعة ُالعامة الشركة

العراقُعنُطريقُالبرُوعلىُشكلُوجبات،ُكماُيتمُ

 . يةُالخاصةُبهاارسالُالموادُاالول

تخزنُالهياكلُوالموادُنصفُمصنعةُفيُالمخازن،ُ .2

ُتتعرضُالهياكلُ ُلعملياتُالتحميلُوالمناولة ونتيجة

ورشةُإلصالحُ يتطلبُوجوُد للخدوشُاوُالضررُممُا

ُيجريُ ُتلكُالعمليات، ُمنُجراء الهياكلُالمتضررة

فيُالورشةُاصالحُاالضرارُقبلُدخولُالهيكلُإلىُ

ُتتضمن ُالتجميع ُسمكريينُُمحطات ُالورشة هذه

الهيكلُإلىُوضعهُالطبيعيُ ماهرينُوصباغينُإلعادُة

لكيُيتمُتجميعُالسيارةُبشكلُوتجريُعمليةُاصالحُ

 . الهيكل

ُاكمالُ .أ ُبعد ُالمعالجة ُورشة ُإلى ُالسيارة دخول

 .تجميعها

 . تفكيكُالقطعُالمجمعةُبعدُاكمالُعمليةُالتجميع .ب

 .ررتلفُاالجزاءُنتيجةُالتفكيكُوالتجميعُالمتك .ت

  . سهولةُوسرعةُعمليةُاالصالحُقبلُالتجميع .ث

بعدُاصالحُالهيكلُالمتضررُوتنظيفهُوغسلهُمنُالداخلُ 

والخارجُُيجريُتحميلهُعلىُعربةُخاصةُلنقلُالهياكلُ

إلىُخطُالتجميعُبواسطةُعمالُمتخصصينُلمنعُحدوثُ

ُ.ايُاصطدامُللعربةُالناقلةُمعُايُجزءُاخرُفيُالمعمل

ُالحامل .3 ُالعربات ُبصورةُتصف ُالجاهزة ُللهياكل ة

متوازيةُمعُبعضهاُوتعلقُبواسطةُذراعُمعلقُيقومُ

ُالصفرية ُالمحطة ُفي ُالسيارة  Zero) بتعليق

Station)ُُيتم ُان ُقبل ُالتجميع ُخط ُخارج ُتقع التي

وضعُهيكلُالسيارةُعلىُالحزامُالناقلُلوضعهاُعلىُ

اولُمحطةُوتقومُهذهُالمحطةُبوضعُاالجزاءُتحتُ

ُا ُانابيب ُوتأسيسُالهيكل ُالوقود ُ،انابيب لفرامل

االسالكُالكهربائيةُوكذلكُوضعُعازلُبينُالمحركُ

   والهيكلُ،ُوربطُمشطُالمقودُ،ُوُخزانُالوقود.

ُخطُ .4 ُمحطات ُمن ُمحطة ُاول ُفي ُالهياكل انزال

ُتسمى ُوالتي ُفيهاُُ (To1) ُالتجميع ُتجري والتي

وضعُهيكلُالسيارةُفيُخطُالتجميعُ،حيثُيقومُفيهاُ

ُبفحصُوتدقيقُالعاملينُف ُ ُالنوعية ُالسيطرة يُقسم

الهيكلُللتأكدُمنُخلوهُمنُالعيوبُوتسجيلُالعيوبُ

ُُفيُورقةُخاصةُبتلكُالعمليةُ انُوجدتُوالمالحظات

وتوضعُفيُهيكلُالسيارةُليتمُمعالجتهاُفيُمحطاتُ

 خاصةُبتلكُالعملية.

ترتيبُالقطعُالمرادُتجميعهاُعلىُرفوفُمقسمةُإلىُ .5

ُكل ُعلى ُوتوجد ُتتضمنُُخانات، ُملصقات خانة

ُقسمُُ (Code)رمز ُفي ُالعاملين ُتساعد ُمادة، كل

االمدادُعلىُترتيبُالموادُوفقاُلهذهُالرموزُ،ُويوجدُ

ُبتجميعُ ُيقومون ُالعاملين ُمن ُعدد ُمحطة ُكل في

االجزاء،ُاذُيتمُتجميعُاألجزاءُيدوياًُولكلُعاملُعدةُ

يستخدمهاُلتجميعُالجزءُالخاصُبهُووفقاُللتعليماتُ

ةُله،ُتنتقلُالسيارةُمنُمحطةُإلىُاخرىُبعدُالموكل

اكتمالُتجميعُكلُاالجزاءُفيُالمحطةُبواسطةُناقلُ

ُلوحُ ُبواسطة ُوحركته ُبسرعته ُالتحكم ُيتم ارضي

ُفيُالمرحلةُ ُتجميعُاالجزاء ُانتهاء ُوبعد الكتروني،

االولىُيجريُفحصُالسيارةُوتتضمنُالمرحلةُمنُ

(ُ ُالتجميع 14ُخط ُلها ُيرمز ُمحطة ) 

(Trim1,Trim2 ,Trim3, ….. , Trim14)  

 المرحلة الميكانيكية -المرحلة الثانية :

تنتقلُالسيارةُالىُمرحلةُالميكانيكيةُبعدُتجميعُجميعُ

ُاالولىُُ ُالمرحلة ُفي ُالفحص ُواجراء ُوالقطع االجزاء

والتيُيطلقُعليهاُمرحلةُتجميعُمحركُالسيارةُوملحقاتهُ

يقومونُُ(ُعمال8(ُالتيُيعملُفيهاُ)15فيُمحطةُرقمُ)

ُبالمهامُاالتية.

ُبالمحركُوربطُالسلفُبناقلُ .أ ربطُناقلُالحركة

 . الحركة

 . ربطُكهرباءُالسلفُبالداينمو .ب

 Power) ربطُقاعدةُالكمبريسرُضاغطُالمقود .ت

Steering)  

  ربطُقاعدةُالمحركُ)حاملُالمحرك( .ث

  . بالكيربوكس (Drive Shift) ربط .ج

ُربطُعنبرُالزيتُ)سيُاؤيل(. .ح

ُالم  ُهذه ُسطاُتكون ُعن ُتقريبا ُمتر ُارتفاع ُعلى حطة

ُللعاملينُ ُتسما ُبصورة ُالسيارة ُتعلق ُلذلك االرض،

بتجميعُاالجزاءُالميكانيكيةُوتفرعاتُالمحركُمنُاعلىُ

ُهذهُ ُتتضمن ,ُ ُاالطارات ُتجميع ُوعملية ُالهيكل واسفل

(ُ 3ُالمرحلة ُلها ُيرمز ُمحطات )(Mo1,Mo2 and 

Mo3) ُ.ُ

 يةالمرحلة النهائ -المرحلة الثالثة :

ُالمرحلةُ ُفي ُللسيارة ُالنهائي ُالتجميع ُمرحلة تبدأ

(ُ ُتضم ُالتي ُبالرموز11الميكانيكية ُلها ُيرمز ُمحطة ) 

(Fo1,Fo2,Fo3…….Fo11)ُُتجميع ُيجري ُاذ ،

ُتجميعُ ُتم ُان ُبعد ُللسيارة ُوالخارجية ُالكمالية االجزاء

ُالسياراتُ ُ،تنتقل ُالسابقة ُالمراحل ُفي ُاالخرى االجزاء

ُبواسط ُالمحطات ُهذه ُمرحلةُخالل ُإلى ُارضي ُناقل ة

ُالفحوصاتُالديناميكية.

  مرحلة الفحوصات الديناميكية -المرحلة الرابعة :

ُفحصُ .1 ُبمحطة ُالديناميكية ُالفحوصات ُمرحلة تبدأ

ُوتسمى ُوالمصابيا ُاالطارات  Wheel) موازنة

Alignment) ُُاستقامة ُوضبط ُموازنة ُيتم ُاذ ،

وكذلكُُاالطاراتُمنعاًُالنحرافُالسيارةُاثناءُالقيادة

 يتمُمعايرةُاستوائيةُالمصابياُاالمامية.

ُالعجلةُ .2 ُطريق ُعن ُالسيارة ُديناميكية ُاختبار  يتم

(Roll) ُلفحصُسرعةُالسيارةُواالتجاهاتُوالمكابا

 .ُ (Roll Test) وناقلُالحركةُوتسمى
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ُالميداني .3 ُاالختبار ُإلى ُالسيارة ُتخضع  Road) ثم

Test) ُ ُخاصُُللواقعبظروفُمشابهة فيُمضمار

ُمعُيحت ُالسيارة ُحالة ُلفحص ُمطبات ُعلى وي

ُاثناءُ ُالعيوب ُعلى ُللتعرف ُوالسرعة االتجاهات

ُفيُ ُتسريب ُاي ُهنالك ُكان ُاذا ُفيما ُوالتأكد القيادة

 االنابيب.

 Shower) ثمُيجريُفحصُالسيارةُبواسطةُاختبارُ .4

Test) ُُفي منُخاللُتسليطُماءُقويُعلىُالسيارة

ىُداخلُحالةُوجودُعيوبُتؤديُإلىُدخولُالماءُإل

 السيارةُ.

ثمُتتحولُالسيارةُإلىُقسمُالسيطرةُالنوعيةُلفحصُ .5

السيارةُوُتأشيرُالمالحظاتُفيُورقةُخاصةُتوضعُ

فيُهيكلُالسيارةُتكتبُفيهاُالعيوبُليتمُمعالجتهاُفيُ

المرحلةُالنهائيةُُ,ُوفيُحالةُظهورُايُخللُخاللُ

 االختباراتُ

ُالعمل .6 ُاعادة ُمرحلة ُإلى ُالسيارة ُتحويل  يتم

(Rework) ُُاصالحُالخللُبواسطة ُفيها التيُيتم

ُالكهربائية،ُ ُالصيانة ُالصباغة، بــ)السمكرة،

ُالنوعيةُ ُالسيطرة ُقسم ُ،يقوم ُالميكانيكية( الصيانة

بمعاينةُهيكلُالسيارةُاثناءُالعملُوتسجيلُالعيوبُ

والمالحظاتُُفيُورقةُخاصةُبتلكُالعمليةُ،ُاماُ

راتُتحصلُفيُحالةُاجتيازُالسيارةُجميعُاالختبا

ُالنوعيةُ ُالسيطرة علىُشهادةُضمانُمنُقبلُقسم

(ُالمهامُالمنجزةُفي2ُُللتسويقُ.ويوضاُالجدول)ُ

ُالعاطل ُوالوقت ُاالنجاز ُواوقات ُالعمل ُمحطات

ُ . ووقتُاالنتظار
 

 المهام المنجزة في محطات العمل في خط تجميع سيارات الصالون )صبا (: (2الجدول )

 

 ت

 

رمز 

 المحطة

 

 لتي تنجز في المحطةالمهام ا

 الوقت الالزم

إلنجاز 

المهام 

 )دقيقة(

وقت 

المهمة 

 السابقة

 )دقيقة(

الوقت 

 العاطل

 )دقيقة (

االختناقات     

ووقت 

االنتظار 

 )دقيقة (

1.  T1 

 ربطُالعازلُتحتُالدشبول-

 ربطُ)كيلونُبابُ+ُنرمادات(ُ-

غلقُالفتحاتُالموجودةُفيُالصندوقُمعُربطُسبرنكُُ-

 الصندوق

7 - -ُ-ُ

2.  T2 
 تأسيسُاالسالكُالرئيسةُوُالفرعيةُ-

 (Hand Breakربطُالفراملُاليدويةُ)ُ-
5 7 2ُ-ُ

3.  T3ُ

ُربطُتقسيمُالفراملُمعُاالنابيبُ-

 ربطُالعقلُ-

 ربطُ)ماطورُالماسحات(ُمعُاالذرعُ-

5ُ5ُ-ُ-ُ

4.  T4ُ

 ربطُعمودُالمقودُ-

 ربطُدواساتُ)الكلجُ،ُالوقودُ،ُالفرامل(ُ-

ُالكهربائيةُفيُالقمارةتاسيسُاالجزاءُُ-

6 5 -ُ1ُ

5.  T5ُ

 ربطُغالفُالقمارةُ-

 ربطُحزامُاالمانُالخلفيُ-

 ربطُقاعدةُالكتفاتُ-

 ربطُراديترُالتبريدُ-

8 6 -ُ2ُ

6.  T6 
 ربطُاالبوابُاالماميةُ-

 االماميةُتركيبُزجاجُاالبواب-
4 8 4ُ-ُ

7.  T7 
 ربطُاالبوابُالخلفيةُ-

 الخلفيةُتركيبُزجاجُاالبوابُ-
6ُ4 -ُ2ُ

8.  T8 

 ربطُحزامُاالمانُاالماميُ-

 ربطُالعازلُاالرضيُوُتغليفُاالرضيةُ-

 ربطُاقفالُاالبوابُاالربعةُ-

5 6 1ُ-ُ

9.  T9 

-ُ(ُ ُالخلفي ُوالمصباح ُالخلفية ُالدعامية  Backربط

Light) 

ربطُالشمسياتُوُمقابضُاالبوابُوتأسيسُكهرباءُُ-

 االبوابُ)االضاءةُعندُفتاُاالبواب(

 قربطُقفلُالصندوُ-

10 5 -ُ5ُ

10.  T10 
 ربطُُالتبريدُمعُالمروحةُ-

 وضعُالدشبولُوُالعداداتُمعُغطاءُالعداداتُ-
7 10 3ُ-ُ

11.  T11 
 ربطُانابيبُالتبريدُ-

 ربطُالدعاميةُاالماميةُ-
4 7 3ُ-ُ
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12.  T12 
 خلفيربطُالدبلُاالماميُوالُ-

 ربطُاجزاءُالبنيدُ-
5 4 -ُ1ُ

13.  T13 

 ربطُالمراياُالجانبيةُ-

 ربطُالمقودُ-

 ربطُغالفُ)الدشبولُخلفي(ُوُربطُالسماعاتُ-

7 5 -ُ2ُ

14.  T14 -ُ.ُُ4ُُ- 7 11 نقطةُفحصُالسيارةُمنُقبلُالسيطرةُالنوعية

15.  M1 

 ربطُسايدُبريكُبأنابيبُالبريكُ-

 ربطُاالكسلُ-

ُ(ُوربطهُبمشطُالمقودDrive Shiftتثبيتُالدبلُفي)ُ-

 تثبيتُالمحركُ-

12 11 -ُ1ُ

16.  M2- 

 ماميةُوُالواقياتُاالماميةتثبيتُالدعاميةُاالُ-

 تثبتُالدعاميةُالخلفيةُوُالواقياتُالخلفيةُ-

 ربطُخرطومُالبانزينُ-

 ربطُعازلُالصالنصةُ-

12 12 -ُ-ُ

17.  M3- 

 تثبيتُاالطاراتُاالربعةُ-

 ربطُالفراملُاالماميةُ-

 ربطُالصالنصةُ-

 ربطُناقلُالحركةُبالصالنصةُ-

7 12 5ُ-ُ

18.  F1- 

قلُالحركةُعنُطريقُوضعُتغليفُالسايدُبريكُوناُ-

 )اغطية(

 تغليفُالصندوقُ-

 ربطُدكةُالمحركُوتعزيمهاُُ-

5 7 2ُ-ُ

19.  F2- 
 ربطُقاعدةُالبطاريةُ-

 ربطُالراديترُ-
8 5 -ُ3ُ

20.  F3- 

 ربطُ)المصابيا(ُاالماميةُ-

 تأسيسُالكهرباءُ-

 ربطُصندوقُالفيوزاتُ-

 تأسيسُمرشاةُالمياهُللزجاجُاالماميُ-

4 8 4ُ-ُ

21.  F4- 
 المقاعدُاالماميةُوالخلفيةُربطُ-

 ربطُالبطاريةُ-
5 4 -ُ1ُ

22.  F5 
 نصبُالزجاجُاالماميُوالخلفيُ-

 ربطُالماسحاتُاماميةُوتغليفهاُ-
7 5 -ُ3ُ

23.  F6- 
 تعبئةُالراديترُبالماءُ-

 تعبئةُمحركُالسيارةُبالزيوتُ-
7 7 -ُ-ُ

24.  F7- 
ُتعبئةُغازُالتبريدُُ-

 تعبئةُالخزانُبالوقودُ-
5 7 2ُ-ُ

25.  F8- 
 (Power Steeringتعبئةُالزيتُالخاصُبالمقودُ)ُ-

 ربطُترايشُاالبوابُ-
6 5 -ُ1ُ

26.  F9- -ُ6ُ6 تجهيزُالسيارةُبعدةُومثلثُواطارُاحتياطي -ُ-ُ

27.  F10- -ُ(ُتعريفُوبرمجةُالعقلECUُوُتشغيلُالسيارة) 6 6 -ُ-ُ

28.  F11 -ُ1ُ 6 5 نقطةُفحصُالسيارةُمنُقبلُالسيطرةُالنوعية-ُ

26ُ25ُ  186 لفعليةاالوقات ا مجموع

 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على بيانات المعمل

 

 دقيقة186ُُمجموعُوقتُتجميعُالسيارةُالواحدةُ=ُ

 26مجموعُالوقتُالعاطلُ=

25ُمجموعُاالختناقاتُ=

ُثانياً: مقاييس موازنة خط التجميع الفعلية 
تبلغُالطاقةُالتصميميةُلخطُتجميعُسياراتُالصالونُ

(ُيومُعمل250ُُ(ُسيارةُسنوياً،ُبواقعُ)30000ُ))صباُ(ُ

(ُوجباتُعملُفيُاليومُوبذلكُيبلغُمعدل3ُفيُالسنةُ،)

40ُ(ُوجبات،ُ)3ُ(ُسيارةُخاللُ)120ُاالنتاجُاليوميُ)

ُ(خاللُوجبةُالعملُالواحدةُ*

(ُ ُلمدة ُواحدة ُعمل ُوجبة ُتعمل ُالشركة ُان (8ُبما

(ُ ُالمنتجة ُالوحدات ُعدد ُيومياًُ،فان (40ُُساعاتُعمل

ُاالُانُالواقعُالفعليُيشيرُالىُانتاجُ) (24ُُسيارةُيوميا
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(ُمهندسيُوفني170ُُسيارةُيومياُ،ُكماُيعملُفيُالخطُ)

ُوكفاءةُ ُسرعة ُعلى ُاالنتاج ُمعدل ُيعتمد ُ،الذي وعامل

 العاملينُ.

تم حساب مقاييس موازنة خط التجميع الفعلية ُُُُُُُ

 كاالتي :

 مسيارةُ/ُاليو24ُمعدلُاالنتاجُالفعليُفيُاليومُُ=ُ .1

ُوقتُدورةُاالنتاجُالفعليةُ=ُالوقتُالمتاح/االنتاج .2

 الفعليُ

دقيقة60ُُساعات*8ُُوقتُدورةُاالنتاجُالفعليةُ=ُ .3

ُدقيقة 20  سيارة24/

 نسبةُكفاءةُالخطُ=-
 محتوى العمل

 عدد المحطات∗ وقت الدورة
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُ=
𝟏𝟖𝟔

𝟐𝟎∗𝟐𝟖 
 

                        33%  

ُفاءةُالخطُكُ–1ُنسبةُتأخيرُالتوازنُ=ُ .4

                        33%-1 

                        67 % 

 دقيقةُلكلُسيارةُمجمعة26ُالوقتُالعاطلُ .5

الجانب الثاني :موازنة خط التجميع باستعمال 

 الخوارزمية الجينية

 خطوات تصميم البرنامج  اوالً :

ُ-لتينُهماُ:جرىُتصميمُالبرنامجُوفقُمرح

 تتضمنُالمرحلةُاالولىُاالتيُ:ُالمرحلة االولى: .1

 تعريف وتحديد المشكلة : .أ

ُعلىُ ُالمهام ُتوزيع ُفي ُالتجميع ُخط ُموازنة تساعد

محطاتُالعملُوتقليلُالوقتُالعاطلُبينُالمحطاتُبهدفُ

خطُالتجميعُوتحقيقُالتدفقُالمستمرُفيُالخ كفاءُة ُ.طزيادُة

راتُالصالونُ)صبا(ُفيُتتمثلُالمشكلةُفيُخطُتجميعُسيا

عدمُتوزيعُالمهامُبشكلُصحياُعلىُمحطاتُالعملُ،ُمماُ

ُالعملُ ُالذيُيؤديُإلىُارباك ،ُ ُالمواد يؤديُالىُتراكم

ُوانخفاضُكفاءةُخطُالتجميعُوُكميةُاالنتاجُوعدمُالقدرة

ُعلىُتحقيقُكميةُاالنتاجُالمخططُلهاُ.

 تحديد لغة البرمجة  : .ب

ُُ(ُ ُلغة ُاستخدام ُكتابةMatlap2018ُُتم ُفي )

يُالبرنامجُ،ُالتيُتمثلُاحدىُلغاتُالبرمجةُالمرئية،ُالت

ُالعاليةWindowsُُتعملُضمنُبيئةُ وتتصفُبالمرونة

Windows Programُفيُتكوينُوانشاءُبرامجُالنوافذُ

و سهولُة اهمهُا منُالمزايُا بالعديُد اللغُة وتتميزُهذُه سرعةُُ،

تكاملةُ،ُتمتلكُبيئةُتطويرُمWindowsُأنشاءُتطبيقاتُُ

ُ،ُتساعدُفيُاكتشافُاالخطاءُعندُكتابةُاالوامرُوالتأكد

(ُ ُالرمز ُكتابة ُاالرتباطCodeُمنُصحة ُعن ُفضالً ،ُ )

ُ ُبرمجةWindowsُُبتطبيقات ُفصل ُوامكانية ،

ُبرمجةُ ُبين ُالتداخل ُعدم ُامكانية ُيوفر ُمما الواجهات،

ُاحدىُ ُبرمجة ُفي ُالحاصل ُالخطأ ُان ُاي الواجهات

ُتمتازُالواجهات،ُالُيؤثرُعلىُ الواجهاتُاالخرىُ،ُكما

بقدرتهاُعلىُخزنُكميةُكبيرةُمنُالمعلوماتُومعالجتهاُ

ُفيُوقتُقياسيُ.

 المرحلة الثانية :  .2

ُالجينيةُ ُالخوارزمية ُتطبيق ُالمرحلة ُهذه تتضمن

 -باستعمالُالبرنامجُوكاالتيُ:

 ( Inputتحديد المدخالت ) .أ

ُالتجميعُُُُُُ ُخط ُالموازنة ُبرنامج ُمدخالت تتمثل

ُتعمالُالخوارزميةُالجينيةُالمعلوماتُُالالزمةُعنُُ:باس

ُتمُ .1 ُوالتي ُمحطة ُكل ُفي ُانجازها ُيتم ُالتي المهام

 (.5ُتوضيحهاُفيُالجدولُ)ُ

تحديدُالطلب40ُُمعدلُالطلبُاليوميُ) .2 تُم (ُ سيارُة )ُ

ُاليوميُباالعتمادُعلىُالطاقةُالتصميميةُ،ُالذيُقد

 يصلُاكثرُمنُالطاقةُالتصميمية.

 (ُساعة/اليوم.8ُعملُاليوميُ)عددُساعاتُال .3

 (ُوجبة/اليوم.1ُعددُوجباتُالعملُ) .4

 (ُمحطةُعمل.28عددُمحطاتُالعملُُ) .5

 (.5ُاوقاتُالمهامُالموضحةُفيُالجدولُ)ُ .6

 (processingالمعالجة ) .ب

ُاالجراءاتُالمبرمجةُ ُمنُمجموعة ُالمعالجة تتكون

ققُالتيُتتحكمُفيُعمليةُاالختيارُالفعالُللترتيبُالذيُيح

توازنُ،ُاستخدامُمعادالتُخطُالتجميعُمنُخاللُافضلُ

ُتطبيقُالخوارزميةُالجينيةُوفقُالخطواتُاالتيةُ:

ُالتهيئةُ .1 ُخالل ُمن ُالمهام ُاوقات تحديد

Initialisationُ(ُُدقيقةُ،12ُ-4ُ،ُالتيُتتراوحُبين)

(ُاعلىُوقت12ُ(ُعنُاقلُوقتُورقمُ)4إذُيعبرُرقمُ)

يةُارزميةُالجينمنُاوقاتُالمهامُالفعلية،ُإذُتقومُالخو

ُتسمىُ ُجديدة ُاوقات ُلتوليد ُعشوائي ُبشكل بالبحث

ُالجديدةُمنُ ُتقييمُالكرموسوم الكروموسومات،ُويتم

ُ ُالتقييم ُدالة ُاو ُالمطابقة ُدالة  Fitnessخالل

functionُُلتقييمُالكروموسومُوفقُاعلىُنسبةُكفاءة

ُفيهملُ ُمنخفضة ُالكفاءة ُنسبة ُكانت ُاذا ُ،اما للخط

ختيارُكرموسومُجديدُفيُدالةُالكرموسومُويجريُا

ىُالتقييمُوتتكررُالعمليةُإلىُانُيتمُالوصولُإلىُاعل

 كفاءةُُ.

ُالنتائجُُ .2 ُحساب ُفي ُالمستخدمة ُالمعادالت تتمثل

ُ(5ُ-4-3-2-1بالمعادلةُرقمُ)ُ

 المخرجات : .ب

يجريُتشغيلُالبرنامجُمنُخاللُالواجهاتُالرئيسةُ

بلغُة فيُالمُ(Matlap2018والمصممُة الموضحُة لحقُ(ُ،

(ُُتعملُواجهةُالمستخدمُكوسيلةُاتصالُبينُالبرنامج4ُ)

والمستخدمُبأسلوبُسهلُومفهومُاالستخدامُوبلغةُتخاطبُ

منُخاللُالرسومُوالجداولُوالتيُتمتُعلىُوفقُمبادىُ

اساسيةُتمكنُالمستخدمُمنُحلُالمشكلةُوهيُمشكلةُعدمُ

 .  موازنةُالخطُالتجميع

رزمية لبرنامج لتطبيق الخواثانياً : تنفيذ المعالجات في ا  

 الجينية   

ُلتطبيقُ ُالبرنامج ُفي ُالمعالجات ُتنفيذ يجري

ُ:لخاصةُبموازنةُخطُالتجميعُكاالتيالخوارزميةُالجينيةُا

(ُالتي3ُالبدايةُ)واجهةُتعريفية(ُالموضحةُبالشكلُ) .1

ُالتجميعُ ُوخط ُالشركة ُاسم ُعن ُمعلومات تتضمن

ُاالنتاجُ.ُونوعُالسيارةُوتاريخُالبدءُواالنتهاءُمن
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ُ
 واجهة تعريف البرنامج:  (3شكل ) 

ُ

(Excelُُيجريُاستدعاءُيتمُالجدولُمنُبرنامجُ) .2

الذيُيحتويُعلىُتسلسلُالمهامُواسمُالمهمةُووقتُ

ُالعمل) ُمحتوى ُمجموع ُويحسب ،ُ  Jobالمهمة

Contentُُباالعتمادُعلىُجمعُعمودُمعدلُالوقت)

ُللمحطاتُ ُوقت ُاقصى ُوحساب ُبالمهام الخاص

ُ(.4ُلُوقتُُكماُفيُالشكل)ُواق

ُ
 برنامج تطبيق الخوارزمية الجينيةمدخالت : (4الشكل )

 

ُالمتاحُ .3 ُوقت ُمدخالت ُالمقاييس ُواجهة تتضمن

 Production Time Available Perيومياً)

Day(ُ ُوالبالغ (480ُُدقيقة=xُ60ُُساعات8ُُ(

ُ ُاليومي ُوالطلب ُ(Demand Per Day)دقيقة

ُ(5موضحةُبالشكلُ)ُ(ُسيارةُكما40والبالغُ)

ُ
واجهة مدخالت البرنامج:  ( 5لشكل )ا
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ُخاللُ .4 ُمن ُعشوائي ُبشكل ُالكروموسومات توليد

(ُ ُبين ُالمحصورة ُالمهام ُكما12ُُ-4اوقات ُدقيقة )

(6ُموضحةُفيُالشكلُ)

ُ
 واجهة توليد الكرموسومات: ( 6شكل )

ُ

خطُالتجميعُوفقُالمعادالتُ .5 حسابُمقاييسُموازنُة تُم

(2ُ-3ُ-4ُ-5ُ.)ُ

ُتوليدهاُ .أ ُاالولُالكروموسوماتُالتيُتم يمثلُالعمود

(ُ ُاالدنى ُالحد ُادخال ُخالل ُمن ُعشوائي (4ُبشكل

 .للجيناتُالمتمثلةُبأوقاتُالمهام(12ُوالحدُاالعلىُ)

 يمثلُالعمودُالثانيُيمثلُعددُمحطاتُالعملُ. .ب

ُ) .ت ُالتقييم ُدالة ُالثالث ُالعمود  Fitnessيمثل

functionالتيُتعبرُعنُالكفاءة،ُ)ُ(Efficiency 

(E. 

 يمثلُالعمودُالرابعُحسابُالوقتُالضائعُ.ُ .ث

 يمثلُالعمودُالخامسُحسابُنسبةُتأخيرُالتوازنُ. .ج

ُتتوقفLoopُُالدورة  :  .ح اذُتحققُمعيارُالتوقفُ،

ُ)أ(ُ ُالخطوة ُإلى ُالرجوع ُيتم ُوبعكسه الخوارزمية

وبعدGenerationُُُُوتسمىُتكرارُالعمليةُُبالجيل

ُال ُيقوم ُالتنفيذ ُالحقائقُنهاية ُتقريرُعن باحثُبتقديم

ُالتوصلُإليها. ُموضحةُفيُالشكلُ)التيُتم (7ُُكما

 (ُيوضاُمخرجاتُالبرنامجُ.8والشكلُ)

النتائجاظهار .6

ُ
 واجهة عمل الخوارزمية الجينية: ( 7شكل )

ُ(8ُواجهةُاظهارُالنتائجُكماُموضحةُفيُالشكلُ) .7

 
 واجهة النتائج: (8شكل ) 
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ُالعمل تخصيص المهام على محطات  .6

 توزيع المهام على المحطات عمل جديدة: (3الجدول )

اسم 

 المحطات

المهمة او 

 العملية

وقت 

دورة 

االنتاج 

 الفعلي

وقت 

دورة 

االنتاج 

 النظري

الوقت 

 العاطل

S1 T1-T2ُ12 12ُ- 

S2 T3-T4 11 12ُ1 

S3 T5-T6 12 12ُ- 

S4 T7-T8 11 12ُ1 

S5 T9 11 12ُ1 

S6 T10-T11 11 12ُ1 

S7 T12-T13 12ُ12ُ- 

S8 T14 11 12ُ1 

S9 M1 12 12ُ-ُ

S10 M2ُ12 12ُ- 

S11 M3 11 12ُ1 

S12 F1-F2 12 12ُ-ُ

S13 F3-F4 12 12ُ-ُ

S14 F5-F6 12ُ12ُ- 

S15 F7-F8 12ُ12ُ- 

S16 F9-F10 12ُ12ُ- 

 6 دقائق  المجموع

 المصدر : اعداد الباحث

(ُ ُالجدول ُيوضا ُعل3اذ ُالمهام ُتوزيع ُعملية ىُ(

محطاتُالعملُبعدُموازنةُخطُالتجميعُبعدُانُتمُتحديدُ

ُ(ُ ُ،خصصتُالمهام ُووقتُالدورة ُمحطاتُالعمل تتابع

ُالعمليات(ُعلىُمحطاتُعملُوفقُالمحدداتُاآلتية:

 (ُمحطة.16أنُالُيتجاوزُعددُالمحطاتُعنُ) .أ

أنُالُيتجاوزُوقتُكلُمحطةُ)مجموعُالمهامُفيُ .ب

 .دقيقةُ 12كلُمحطة(

ُاألسب .ت ُتراعى ُعندُأن ُالعمليات ُوتسلسل قيات

 تخصيصهاُإلىُمحطاتُالعمل.

 عدمُتركُمهمةُدونُتخصيصهاُعلىُمحطةُعمل. .ث

 ثالثاً: مقارنة مقاييس موازنة خط التجميع

ُوفقُ ُالتجميع ُخط ُموازنة ُمقاييس ُمقارنة جرت

ُاليهاُ ُالتوصل ُتم ُالتي ُالمقاييس ُمع ُالشركة اسلوب

المصممُوكماُباستعمالُالخوارزميةُالجينيةُوفقُالبرنامجُ

ُ(4ُمبينُفيُالجدول)

ُ

 مقارنة مقاييس موازنة خط التجميع: (4جدول )

 المقاييس
الخوارزمية 

 الجينية

اسلوب 

 الشركة

 سيارة 24 سيارة 40 عدد السيارات

 دقيقة24 دقيقة 12 وقت دورة االنتاج

 محطة28 محطة16 عدد محطات العمل

 %33 %96 نسبة كفاءة الخط

 % 67 %3 ننسبة تأخير التواز

 دقيقة51 دقائق6 الوقت العاطل

 المصدر : اعداد الباحث              

ُ

ُبمعدلُ) .1 ُالمنتجة ُالوحدة ُعدد (ُسيارة40ُزيادة

ُعددُ ُانُكانتُ ُبعد ،ُ ُالعملُالواحدة فيُوجبة

(ُسيارةُفي24ُالوحداتُالمنتجةُقبلُالموازنةُ)

 وجبةُالعملُالواحدةُ.

28ُلىُوجودُ)يشيرُالواقعُالفعليُلخطُالتجميعُإ .2

ُمحطةُعمل،ُفيُحينُبلغُعددُمحطاتُالعملُ(ُ

 (ُمحطةُوفقُالخوارزميةُالجينيةُ.16ُ)ُ

ُتطبيقُ .3 ُبعد ُالتجميع ُخط ُكفاءة ارتفاع

%(ُبعدُانُكانت96ُُالخوارزميةُالجينيةُإلىُ)ُ

(33%ُ.) 

4. ُ ُمن ُالعاطل 51ُُانخفاضُالوقت ُالى 6ُدقيقة

 دقائقُ.

كانتُُ(ُبعدُانُ%3انخفضتُنسبةُالتأخيرُإلىُ) .5

 .ُ(ُ%67نسبةُالتأخيرُفيُالواقعُالفعليُ)

(ُتوزيعُالمهامُعلىُمحطات10ُُ-9ُويوضاُالشكلينُ)

ُالخوارزميةُ ُتطبيق ُووفق ُالشركة ُاسلوب ُوفق العمل

الجينية

ُُ
 

 

 توزيع المهام على محطات العمل وفق الخوارزمية الجينية: ( 9شكل ) 

 لمصدر : اعداد الباحثا

4

6

8

10

12

S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16
 اوقات المهام

 المحطات
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ُ
ُ

ُ

 وزيع المهام على محطات العمل وفق اسلوب الشركةت :( 10شكل ) 

المصدر: اعداد الباحث

 المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات 
 اوال: االستنتاجات

ُاليهاُ       ُتوصل ُالتي ُاالستنتاجات ُاهم ُايجاز يمكن

ُ-الباحثُفيُاالتي:

ُوجودُ .1 ُالى ُالمحطات ُبين ُالعمل ُعبء ُتباين يؤدي

ُوزيادة ُواختناقات ُعاطل ُاالنتاجُُوقت ُدورة وقت

 وانخفاضُكفاءةُالخطُ.

ُالبياناتُ .2 ُتوثيق ُفي ُالمعتمد ُاالسلوب ضعف

ُسياراتُ ُتجميع ُلخط ُبالخط ُالخاصة والمعلومات

ُوُ ُالمخرجات ُحجم (ُ ُحيث ُمن )ُ ُ)صبا الصالون

ُواوقاتُ ُالخط ُعلى ُالتجميع ُعملية ُتأخير اسباب

 المهام(.

ُالتجميعُ .3 ُخط ُتوازن ُفي ُالعلمي ُاالسلوب غياب

جعلُمنُعمليةُمتابعةُالخطُسياراتُا لصالونُ)صباُ(

ُوعدمُ ُيتمثل ُوالذي ُضبابية، ُشبه ُمكوناته وتحليل

ُفيُكلُُمحطةُ ُالمنجزة تحديدُاوقاتُقياسيةُللمهام

المحطةُفيُانجازُالعمليةُ.  والوقتُالذيُتستغرقهُ 

موازنةُالخطُفيُأحسنُاالحوالُتخضعُالفتراضاتُ .4

التجميعُشخصيةُبسيطةُالُتتالئمُمعُطبيعةُعملُخطُ

وتعدُاساليبُالعملُالمطبقةُداخلُالمعملُتقليديةُوالُ

 تواكبُحاالتُالتطورُالتيُتشهدهاُعملياتُالتصنيع.ُ

ضعفُاداءُالعاملينُنتيجةُلقلةُُالخبراتُوالمهاراتُ .5

ُانتظامُ ُالتدريبُوعدم ُالى ُوالحاجة ُيمتلكونها التي

 عمليةُالنقلُوالمناولةُداخلُخطُالتجميع.

ُلتطبيقُالخوارزميةُأثبتُنموذجُالمحا .6 ُالمصممُ كاة

ُسياراتُ ُبخط ُوالمتمثل ُالتجميع ُخط ُعلى الجينية

ُالفعليُ ُالواقع ُمحاكاة ُعلى ُقدرته ُ)صبا( الصالون

ُبالمرونةُ ُيتميز ُحيث ُالمطلوبة، ُالنتائج واستخراج

العاليةُفيُمعالجةُمشكالتُعدمُتوازنُالخطُفيُظلُ

 ظروفُعملُعشوائيةُتمثلتُبعشوائيةُأوقاتُالمهام.

ُوقتُ .7 ُتحديد ُفي ُالجينية ُالخوارزمية ُتطبيق يساعد

والذيُينعكسُعلىُتوزيعُالمهامُعلىُ االمثلُُ، الدورُة

 محطاتُالعملُبشكلُصحياُ.ُ

زيادةُكفاءةُخطُالتجميعُنتيجةُلتحديدُالوقتُاالمثلُ .8

ُوالوقتُ ُاالختناقات ُعلى ُوالقضاء ُاالنتاج للدورة

 العاطلُبينُالمحطاتُ.ُ

ُالتجمي .9 ُخط ُمخرجات ُالخطُزيادة ُلموازنة ُنتيجة ع

وزيادةُكفاءتهُ،ُالتيُساعدتُفيُتقليلُالوقتُالعاطلُ

 واالختناقاتُ.ُ

ُبتطبيقُ .10 ُالتجميع ُخط ُموازنة ُمقاييس تفوق

الخوارزميةُالجينيةُعلىُمقاييسُاالداءُالفعليةُلخطُ

ُالتجميعُوفقُاالتيُ:

(ُسيارةُفيُوجبة40ُعددُالوحدةُالمنتجةُبمعدلُ) .أ

بعدُا ،ُ ُُعددُالوحداتُالمنتجةُالعملُالواحدُة نُكانت

 .(ُسيارةُفيُوجبةُالعملُالواحدة24قبلُالموازنةُ)

(28ُُيشيرُالواقعُالفعليُلخطُالتجميعُإلىُوجودُ) .ب

16ُمحطةُعمل،ُفيُحينُبلغُعددُمحطاتُالعملُ)ُ

 (ُمحطةُوفقُالخوارزميةُالجينيةُ.

ارتفاعُكفاءةُخطُالتجميعُبعدُتطبيقُالخوارزميةُ .ت

 (.ُ%33%(ُبعدُانُكانتُ)96ُالجينيةُإلىُ)ُ

 .دقائق6ُدقيقةُالى51ُُانخفاضُالوقتُالعاطلُمنُ .ث

(ُبعدُانُكانتُُ%3انخفضتُنسبةُالتأخيرُإلىُ) .ج

 .ُ(ُ%67نسبةُالتأخيرُفيُالواقعُالفعليُ)

 ثانيا : التوصيات

تطبيقُاالساليبُالعلميةُفيُموازنةُخطُالتجميعُمنُ .1

ءةُاجلُتحقيقُافضلُترتيبُللمهامُواعلىُنسبةُكفا

 واقلُوقتُعاطلُ.

ُالشركةُ .2 ُقبل ُمن ُالكمية ُاالساليب ُاستخدام ضرورة

ُالتجميعُ ُلعملية ُالداخلة ُالمواد ُوجدولة لتخطيط

وهذاُ بالطريقةُالتيُتتالءمُمعُمتطلباتُخطُالتجميعُُ،

يؤهلهاُلتجاوزُبعضُالمعوقاتُالتيُتؤثرُفيُكفاءةُ

 وفاعليةُتدفقُالخط.

العاطلةُاوالًُتحليلُوكشفُنقاطُاالختناقُواالوقاتُ .3

ُتخصيصُ ُبإعادة ُالمشكالت ُتلك ُومعالجة بأول

 وتوزيعُالمهامُعلىُوفقُخوارزميةُالدراسة.

ُالبياناتُ .4 ُتوثيق ُبعملية ُاالهتمام ُالمعمل ُادارة على

والمعلوماتُلجميعُالخطوطُومنهاُخطُالتجميعُمنُ

ُعلىُ ُاالعمال ُجدولة ُومحاولة ُ ُالخط ُحركة حيث

طاتُالعاطلةُعنُالخطُمنُخاللُاالستفادةُمنُالمح

 العمل.

اعادةُتدريبُوتطويرُالعاملينُوذلكُلتحسينُاسلوبُ .5

العملُلديهمُلإلسهامُفيُتحسينُورفعُنسبُاالنجازُ

ُلرفعُ ُوالمعنوية ُالمادية ُالحوافز ُواستخدام لديهم،

 مستوىُالدافعيةُفيُتنفيذُاالعمال.

ُالمصممُ .6 ُوتطبيقُنموذجُالمحاكاة ُاستخدام ضرورة

ُالخوارزمية ُخطُتجميعُُباستعمال ُلموازنة ُ الجينية

منُقبلُالشركة،ُوالسيماُبعدُأنُأثبتَتُالخوارزميةُ

0
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12345678910111213141516171819202122232425262728

Series1

 المحطات

 اوقات المهام
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علىُاحتواءُحاالتُالتغييرُوالعشوائيةُ الجينيةُقدرتهُا

ُ ألوقاتُالمهامُوتحقيقُتوازنُالخط.

 المصادر:
 اوالً : المصادر العربية

I. : الكتب العربية 

ُيوسف،"، .1 ُاإلنتاج2012ُُدودينُ،أحمد ،"إدارة

يات،ُالطبعةُاالولى"،ُاالكاديميونُللنشرُوُالعمل

 والتوزيع،ُاالردن،ُعمان.ُ

ُالهادي، .2 ُعبد ُايثار ُفيحان، ُ"إدارة2011ُال ،

اإلنتاجُوالعمليات"،ُالطبعةُاالولى،ُدارُالكتبُ

 والوثائق،ُبغداد.

ُصباحُ .3 ُوالنجار، ُالكريم ُعبد محسن،

ُوالعمليات"،2012ُمجيد، ُاالنتاج ُ"ادارة ،

 ،ُالذاكرةُللنشرُوالتوزيع.ُالطبعةُالرابعة،ُبغداد

II. : البحوث العربية 

ُندى، .1 ُالخوارزميات2019ُُالحكاك، ،استخدام

ُفيُ ُاالنتظار ُطابور ُترتيب ُإلعادة الجينية

ُذاتُ ُالزمنية ُللجدولة ُروبن ُدائرة خوارزمية

المعدلُالموزونُللشريحةُالزمنية،ُمجلةُالجامعةُ

 .2،ُج43العراقية،ُالعددُ

ياسر .2 صباحُمنفيُوصالاُ، 2014ُإبراهيم،ُرضاُ،

ُفيُحلُمشكلةُ ُالجينية ُالخوارزمية ُ"استخدام ،

التخصيصُالمتعددُاألهداف"،ُالجمعيةُالعراقيةُ

 .4ُ،ُالعدد6ُلتكنولوجياُالمعلوماتُالمجلدُ

ُزيدونُ .3 ُوخليل، ُمحمد ُمحمود ُأحمد السبعاوي،

ُعن2014ُمهند، ُمهجنة ُخوارزمية ُاقتراح ،

ُوخوارزميةُ ُالجينية ُالخوارزمية ُربط طريق

كاةُالتلدينُلحلُمسائلُالتخصيصُالتربيعية،ُمحا

 (.2المجلةُالعراقيةُللعلومُاإلحصائيةُ)

ُفضيلةُ .4 ُوداود، ُمهدي ُصالا العامري،

ُخطوط2009ُسلمان، ُموازنة ُأساليب ُاختيار ،

اإلنتاج،ُمجلةُكليةُالرافدينُالجامعةُللعلوم،ُالعددُ

24ُ. 

III. :الرسائل واالطاريح 

ُمنهل، .1 ُعادل ُحسن ُتصمي2017الجنابي، مُ،

وترتيبُخطُالتجميعُلتحسينُالعمليةُاإلنتاجيةُ

ُفيُ ُتطبيقي ُبحث ُالمحاكاة ُأسلوب باستخدام

الشركةُالعامةُلصناعةُالسيارات،ُرسالةُمقدمةُ

ُبغدادُ ُجامعة ُواالقتصاد/ ُاالدارة ُكلية إلى

للحصولُعلىُدرجةُماجستيرُعلومُفيُاالدارةُ

 الصناعية.ُ

فيُ،ُأهميةُالترتيبُالداخلي2019ُفواز،ُهذلي، .2

بمصنعُ"عطابيُوشوبارُ ميدانيُة المصنعُدراسُة

ُ ُبرهوم ُبلدية ُكليةُُ–للبالط" ُالمسيلة، والية

ُالتسيير،ُ ُوعلوم ُوالتجارية ُاالقتصادية العلوم
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Abstract: 

The study sought to activate the learning dimensions of the organization to become a (learning 

organization) capable of managing its strategic crises, so learning is the way that preserves its 

potential and strengthens its capabilities to be more rapid in reaction to successive changes and 

crises, so if organizations want to be effective in an environment dominated by uncertainty It has 

to rely on its ability to learn, and the availability of its dimensions will provide it with the ability 

to manage its strategic crises. Hence, the research problem started through a set of research 

implications that were: 

 Is there a correlation relationship between the learning organization and strategic crisis 

management.? 

 Is there an effect of the learning organization in strategic crisis management? 

 Is there a contribution to the dimensions of the learning organization in strategic crisis 

management.? 
The research assumed the existence of these dimensions in the researched organizations and 

how these dimensions affect the organization’s strategic crisis management, in order to achieve a 

flexible response to the turbulent changes of the crisis, and to achieve these objectives, a set of 

field-tested hypotheses were formulated by adopting the opinions of the members of the research 

sample, in order to accurately test the hypotheses and ensure their validity. Relying on a number 

of statistical methods appropriate for these relationships. 
The research reached a set of Conclusions which confirmed its hypotheses to show the 

existence of a positive moral correlation as well as the existence of a moral impact of the learning 

organization in strategic crisis management. The educational dimensions of the organization as an 

explanatory variable have been identified 68% of the change in strategic crisis management as a 

responding variable. To present a set of recommendations aimed at activating the positive relations 

achieved and indicating the aspects that need to redraw their future paths in the researched 

organizations in particular and the corresponding organizations in general to confront the multiple 

crises, especially the (Covid-19) crisis. 
 

Keywords: The Educational Dimensions, The Learning Organization, The Strategic Crisis, The 

Crisis Management 

 

Introduction  

ُُُُُOrganizations learn in order to face the 

sudden changes that occur in their 

environment to avoid the immediate and 

future successive crises, so means and 

methods should be found in order to confront 

them, which has become called strategic 

crisis management, as the organizations adopt 

it to solve the urgent matters they face, and 

provide the scientific and material 

mailto:ahmed.aldanok@yahoo.com
mailto:Mudafer1975@yahoo.cm
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capabilities to prepare and confront in order 

to prevent Notifying it through the necessary 

preparations and working to contain the 

harmful impact of crises on organizations, 

and providing the necessary support to restore 

the balance to its natural state, and the crisis 

of the spread of the Corona virus Is one of the 

important issue that are imposed on 

organizations in general and health 

organizations in particular a great challenge 

to face, considering the educational 

dimensions as one of the main methods For 

confrontation, this topic was addressed 

through three topics, the first topic dealt with 

the procedural structure of the research, while 

the second topic dealt with the theoretical 

framework of the learning organization and 

the management of strategic crises, and the 

third axis dealt with analyzing the results and 

selecting hypotheses, and concluded the 

research with the results and 

recommendations that have been reached. 

 

The first topic: The procedural 

structure of the research 
First: The intellectual dilemma of the 

research: The research deals with the 

dimensions of the learning organization and 

the strategic crisis management as pillars that 

will enable the organization to achieve its 

goals, so that the intellectual dilemma appears 

in the extent of the availability of major 

interconnection between the dimensions of 

the learning organization and the strategic 

crisis management in the organizations 

studied. 

Second: The research problem: The 

research focuses on the nature of work 

according to the model of activating the 

educational dimensions of the organization as 

it is a means of managing strategic crises in 

the researched organizations, and to find out 

the reality of this in the field, a number of 

field visits were conducted to investigate the 

existence of a problem in the degree of 

interest of the researched organizations in the 

research variables, and care for 

harmonization between The educational 

dimensions that will be achieved by strategic 

crisis management, the rationale for 

conducting the research came to provide what 

is useful in addressing the problem and 

supporting the dimensions of the learning 

organization, especially if the necessary 

model is available to achieve a flexible and 

rapid response degree to the turbulent 

changes of the crisis in the organizations 

concerned with the research. On a set of 

research implications that: 

 Is there a correlation relationship 

between the learning organization and 

strategic crisis management.? 

 Is there an effect of the learning 

organization in strategic crisis 

management? 

 Is there a contribution to the dimensions 

of the learning organization in strategic 

crisis management? 

Third: The importance of the research: 
This research derives its importance from: 

1. Trying to link the learning organization 

to strategic crisis management. 

2. Providing a new outlook for managers in 

the health organizations concerned with 

the study to become an educated 

organization and be able to manage 

strategic crises. 

3. Proposal modern indicators to the Kirkuk 

Health Department managing the 

strategic crises it faces. 

Fourth: Research objectives: The research 

seeks to achieve a number of objectives, 

listed as below: 

1. Carify the link between the learning 

organization and the strategic crisis 

management in the researched 

organizations. 

2. A statement of the impact of the learning 

organization in managing strategic crises 

in the researched organizations. 

3. A statement of the learning 

organization’s contribution in managing 

strategic crises in the researched 

organizations. 
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4. Presenting results from the researched 

organizations that are of general interest 

to Iraqi health organizations. 

Fifth: The hypothetical research outline: 

The systematic treatment of the research 

problem according to the theoretical and field 

framework requires building a model that 

reflects the naturalness of the logical 

relationships between the variables, as in 

Figure (1):

 

 

 The dimensions learning of the organization 

Mental 

models 

Learning through 

the team 
Collective vision 

Self-driven 

censorship 

Systems 

framed 

thinking 

 

 

 

 

 

Strategic Crisis Management 

Arrangement stage 

 

 

Collision stage Preparedness stage 

Figure (1): A hypothesis research outline 

Source: prepared by authors. 

 

Sixth: Research hypotheses: To find out the 

nature of the relationship between the 

variables, assume the following: 

 The first hypothesis: There is a moral 

correlation between the educational 

dimensions of the organization and 

strategic crisis management in the 

researched organizations. 

 The second hypothesis: There is a 

significant impact of the educational 

dimensions of the organization in 

managing strategic crises in the 

researched organizations. 

 The third hypothesis: the 

organization’s educational dimensions 

model contributes to managing strategic 

crises in the researched organizations. 

Seventh: Research curriculum: The 

research was based on the exploratory and 

analytical method. The two researchers 

collected data from an intentional sample 

represented by (managers, assistants and 

heads of departments) in the health 

department and its affiliated hospitals and 

analyzed them to test hypotheses. 

Eighth: Research Limits: 

1. Time limits: The time period was from 

11/15/2019 to 10/15/2020 

2. Spatial boundaries: The study was 

conducted in Kirkuk governorate, as the 

study included the Kirkuk Health 

Department. 

3. Human boundaries: It was represented 

by an intentional sample of managers in 

the researched organizations. 

Ninth: Research Tools: 

A. The questionnaire: It is the main tool 

for data collection for the field side, and 

it included two axes, the first is an 

introduction to the respondents with 

information for some of their 

characteristics, which include (gender - 

age - academic qualification - number of 

years of service - administrative 

position), and the second includes the 

two variables of the research (the 

learning organization, And strategic 

crisis management), as each of these 

variables includes a set of sub-variables 

illustrated in Table (1), and the five-point 

Likert scale was used to measure the 

paragraphs in order to ensure accurate 

results in the analysis.
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Table (1): variables of the questionnaire form 

Sources 
Paragraph 

numbers 

Number of 

paragraph 
Sub Variables 

Main 

variables 

Sequence 

Hussain, 

(2006) 

1-5  5 Systems framed thinking  

Dimensions of 

the learning 

organization 

1.  

6-10  5 Self-driven censorship 

11-15  5 Collective vision 

16-20  5 Learning through the team 

21-25  5 Mental models 

Al-Khafaji, 

(2010) 

26-31  6 Preparedness stage Stages of 

strategic 

crisis 

management 

2.  

32-37  6 Collision stage 

38-43  
6 

 

Arrangement stage 

Source: Researchers' preparation based on the above sources. 
 

B. The stability test of the questionnaire: 

Using the alpha equation (Cronbach), the 

reliability of the questionnaire was 

calculated that includes the educational 

dimensions of the organization and the 

dimensions of strategic crisis 

management, as shown in tables (2) and 

(3): 
 
Table (2): alpha constancy coefficients (Kronbach) for the learning organization dimensions 

Stability coefficient Dimensions of the learning organization 

0.786**  Systems framed thinking 

0.765**  Self-driven censorship 

0.716**  Collective vision 

0.795**  Learning through the team 

0.711**  Mental models 

0.813**  Dimensions as a whole 

(**) Significance is at (0.01) level. 

Source: prepared by the two researchers based on the (SPSS) program. 
 

It is evident from Table (2) and (3) that 

the values of the stability coefficient are high, 

as all the coefficients are at (0.01) level, 

which confirms that the resolution is 

characterized by a high degree of stability. 

Tenth: Description of the research 

community and sample: 

1. Justifications for choosing the field of 

research: The justifications for choosing 

the field of research are determined by 

the importance of the strategic role that 

the researched organizations play in 

facing the strategic crises facing the 

country, especially the crisis of the 

spread of the Corona virus, which the 

Kirkuk Health Department played a 

major role in facing, and the following is 

a brief introduction to the research 

sample organizations: 

A. Kirkuk Health Department: It includes 

the Department of Administrative, 

Financial and Legal Matters, the 

Department of Medical Operations and 

Specialized Services, the Technical 

Matters Department, the Auditing 

Department, the Planning Department, 

the Inspection Department, the 

Pharmacy Department, the Public Health 

Department, and the Engineering and 

Maintenance Department. 

B. Azadi Teaching Hospital: Founded in 

1982, the foundation stone for building 

the hospital was laid by contract between 

the Iraqi and Japanese governments 

through the Japanese Marubeni 
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Company. The hospital took three years 

to build, then it was opened in 1985 and 

includes six floors for patients with a 

capacity of 400 beds. 

C. Kirkuk General Hospital: It is the 

oldest hospital in the city of Kirkuk, as it 

was established in the 1950s, and it is one 

of the important hospitals because it is 

located in the city center. 

D. Hawija General Hospital: It is located 

in the city of Hawija. It was established 

in 1966 with a capacity of 90 beds. 

E. Children's Hospital: It was established 

in 1973 with a capacity of 120 beds 

distributed in each of the hospital units, 

14 emergency beds, 16 preterm beds, and 

90 beds in medical units. 

A questionnaire was conducted for the 

opinion of a sample of administrative leaders 

in the organizations concerned with the 

research. The researchers distributed (68) 

questionnaires, from which (57) 

questionnaires were retrieved, with a 

response rate of (84%), as shown in Table (4): 
 

Table (4): Distribution of the questionnaire to the research sample individuals 

percentage 

The number 

of retrieved 

forms 

Number of 

distributed 

forms 

Research organizations 

sequence 

75%  12 16 Kirkuk Health Department 1.  

93%  13 14 Republic General Hospital 2.  

79%  11 14 Azadi General Hospital 3.  

92%  11 12 Hawija General Hospital 4.  

83%  10 12 Children's Hospital 5.  

84%  57 68 Total 6.  

Source: the preparation of the researchers based on the number of distributed and retrieved 
forms. 

 
2. Description of the characteristics of 

the research sample: The research 
questionnaire included personal 

information for the research sample, 
according to the following Table (5): 

 
Table (5): characteristics of individuals surveyed in the research sample organizations. 

Ratio Number Categories and Designations Variable 

60%  34 Males Sex 

40%  23 Females 

100%  57 Total 

11%  6 Less than 35 years old Age 

38%  22 36-54  

23%  13 46-55  

28%  16 Over 55 

100%  57 Total 

51%  29 Bachelor of Qualification 

33%  19 M.A. 

16%  9 PhD 

100%  57 Total 

23%  13 Less than 15 years old Number of years of service 

21%  12 16-20  

32%  18 21-25  

24%  14 Over 25 
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100%  57 Total 

21%  12 Director and his assistants Administrative site 

25%  14 Head of the Department 

31%  18 Division Director 

23%  13 Unit official 

  Total 
Source: Researchers' preparation based on the questionnaire results. 

 

Eleven: tools for statistical analysis and 

treatment: The researchers adopted a 

number of statistical tools such as the simple 

correlation coefficient, the correlation 

coefficient (Spearman), the simple regression 

coefficient, and the multiple regression, and 

the use of (t) test and (f) test to determine the 

correlation and influence relationships 

between the research variables for analysis 

and comparison. 

 

The second topic: Conceptual 

framework for research 
First: The learning organization: in terms 

of (concept, dimensions) according to the 

following: 

1. The concept of the learning 

organization: Stalker was the first to 

invent flexible models in organizations 

in 1961, as he designed those models in 

order to harmonize with organizations 

facing unstable environments, and this 

flexibility helps to adapt to the 

circumstances, especially for 

organizations that want to change their 

organizational structures, (Hussein, 

2006: 11). As a concept, it appeared for 

the first time when the scientist (Senge) 

referred to it in his study (The Fifth 

Discipline) as the organization that tries 

to expand its capabilities in order to 

create its future (Senge, 2013: 5). In it the 

ability to learn, where individuals expand 

their abilities to create the results they 

want, and in which new forms of 

thinking are created and collective 

ambition is expressed freely, as 

individuals are constantly learning how 

they can learn together (Dagher, 2000: 

535). That organization that provides 

education for all its members by 

consciously changing its structure and 

structure (Holden, 2020: 337), because it 

is the organizations in which everyone is 

busy finding and solving problems and 

helping the organization in improvement 

and change and thus its ability to learn 

and achieve goals will increase (Daft, 

2003: 55) It is a skilled organization In 

finding, attracting and transferring 

knowledge, where individuals in the 

organization use systems for continuous 

change and improvement in performance 

based on learning, it is the organization 

that stimulates change that contributes to 

the radical development of the 

organization (Decenzo, 2001: 226), 

because it is an organization that has the 

energy to develop for its effectiveness 

and for its individuals to find ways New 

to work, as they are organizations that 

look beyond their mere survival, as they 

will be able to perpetuate their leadership 

of the market and that such organizations 

do not only change with changing 

environments but also learn from their 

individuals and the environment through 

their search for learning (Holden, 2020: 

338). 

According to the aforementioned, the 

researchers see that learning 

organizations are concepts for future 

organizations that are increasingly 

needed in light of the changing 

circumstances and successive crises, 

which requires them to develop their 

operations and follow methods that 

enable them to benefit from their 
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experiences and the experiences of 

others and to spread learning within the 

organization where this is required 

2. The basic dimensions of the learning 

organization: Most researchers agree 

about the basic dimensions of the 

learning organization, and these 

dimensions are: systems-framed 

thinking, self-control, group vision, team 

learning, and mental models (Robbins, 

2000: 270) (George, 1999: 173) 

(Turkkahraman, 2019: 3) The following 

is an explanation of each of them: 

a. Systems-framed thinking: Learning 

organizations work to encourage their 

members to think that is framed by 

systems and to know that the way they 

perform their work will be reflected in 

the performance of the organization and 

all its parts and convince them that 

learning framed by systems has a 

special importance for organizations 

that work in rapidly changing 

environments, so learning is the 

essence of the organization’s work and 

its ability to adapt With the 

environment (Robbins, 2000: 270), 

thinking framed by systems is known as 

the conceptual framework that makes 

everything clear and helps to know how 

behavioral patterns change (Senge, 

1994: 7), as through appropriate action 

on behavioral actions related to external 

and internal events And its processes 

affecting the organization, it can make 

decisions based on information, leaders 

and workers who contribute to reaching 

learning organizations consider training 

and learning part of larger systems that 

affect the transfer of training 

experiences, and this is in fact one of 

the important influences on the learning 

organization (Kraiger, 2002 : 305). 

b. Censorship stemming from the self: 
means creating an organized 

environment that encourages individuals 

and groups in it to develop to achieve 

goals, as well as developing self-goals 

(George 1999: 173). To respond to 

environmental changes and seize the 

opportunities presented by the 

organization's environment (Harem, 

2003: 336). 

c. Collective vision: provides the 

organization to face any potential 

changes and make them harmonious and 

coherent across all levels, as the 

collective vision is based on commitment 

in the group in order to achieve the goals 

of that group by discovering what those 

goals mean and agreeing on them, 

through the collective vision and clarity 

related to the basic capabilities and the 

basic success factors (Al-Omari, 1994: 

52). 

d. Learning through the team: It is one of 

the dimensions that have great 

importance in organizations that tend to 

learn, as it represents a miniature form of 

the organization, so it will give different 

perceptions and visions through a 

productive process that provides a 

positive vision for workers, and 

conscious leadership should be available 

in order to achieve all this, and the work 

team that It may fail to build 

relationships among its members, as it 

will take a lot of time to control endless 

conversations that will not lead to a clear 

result (Senge, 2013: 9). 

e. Mental models: are a reflection of 

opinions and conclusions based on the 

perceptions set by managers and workers 

about the environment around them and 

how it affects decisions. It is a vision of 

how managers ’attitudes, opinions and 

conclusions affect actions and decisions 

(Harem, 2003: 336), which is thus a 

number of assumptions and images that 

he carries Workers in the organization 

and influence their perceptions, and these 

models are what constitute their biases, 

as they are placed in the middle of 

continuous dialogue on various matters 
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in order to know how individuals act in 

different situations (Senge, 2013: 10). 

Second: Strategic Crisis Management: in 

terms of (concept, stages) according to the 

following: 

1. The concept of strategic crisis 

management: They are crises with 

strategic dimensions that aim to change 

the strategic balances and affect all joints 

of the organization and its objectives and 

extend its effects to the future (Al-

Khafaji, 2010: 97). It is a series of 

measures aimed at controlling the crisis 

and limiting its expansion and 

exacerbation, through a group of Plans, 

scenarios and administrative activities 

appropriate to unusual situations in order 

to control and contain problems and 

maintain the balance of the organization 

(Al-Taher, 2009: 131), by planning cases 

that the organization can avoid, and 

making preparations for all crises that 

can be predicted to occur within the 

framework of a system that applies to 

emergency situations when Their 

occurrence with the aim of controlling 

results or limiting their negative effects 

(Ahmad, 2002: 42-43). Strategic crisis 

management is a continuous 

administrative process that focuses on 

predicting expected crises, through 

environmental sensing and monitoring 

environmental variables, whether they 

are internal or external, that generate 

crises, and provide resources. And the 

possible possibilities, to prevent the 

occurrence of the crisis or prepare to deal 

with it effectively, in order to achieve the 

least harm to the organization, the 

environment and the working personnel, 

while ensuring the return to Normal 

conditions as quickly as possible and at 

the lowest cost (Abd al-Salam, 

Mas`udah, 2015: 78), and to study the 

causes of the crisis to draw conclusions 

and improve ways of dealing with it in 

the future (Odeh, 2008: 12). 

According to the above, the concept of 

strategic crisis management can be 

clarified as an activity aimed at achieving 

a flexible and rapid response to the 

turbulent changes of the crisis, through a 

set of preparations and administrative 

efforts that are made to confront the crisis 

or limit its effects, monitor 

environmental variables and provide the 

necessary support to restore conditions to 

their normal state. 

2. Stages of strategic crisis management: 
It is divided into three main stages as 

follows: 

a. Preparedness stage: It includes all 

preventive measures that work to avoid 

the occurrence of the crisis, and during 

this stage the preparation and 

preparation for all expected 

possibilities, and preparation is through 

the development of an integrated plan 

and the identification of material and 

human requirements (Al-Tayyib, 1992: 

69) by discovering warning signals, 

preparedness and prevention (Maher, 

2006: 36), where it begins by preparing 

work teams, analyzing the situation, 

training individuals working in the 

organization (Al-Naji, 2012: 46), 

exploring all possibilities and variables 

that may result in a particular crisis, and 

then discussing appropriate methods 

and tools to prepare for those potential 

crises (the Saud, 2006: 114), where the 

administration at this stage has the 

opportunity to control the risk, 

especially since the risk can be 

predicted and mitigated, and to prevent 

the damage from turning into a 

suffocating crisis that kills the 

organization (Muhammad, 2011: 53). 

b. Collision phase: Providing support is 

one of the most important components 

of effective crisis management, as this 

management should succeed in 

providing formal support to implement 

the required measures with the need for 
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continuous study during the crisis 

period and beyond (Al-Sayed, 1999: 

270), and using measures that achieve 

the greatest possible extent. Among the 

desirable results (Ezz El-Din, 1990: 

29), and granting each member of the 

team that confronts the crisis the 

necessary powers to accomplish his 

specific work. This mandate represents 

the centered and important in crisis 

management, which would carry out 

decisions with the required speed (Al-

Khudairi, 2002: 159), Specialized task 

forces should be established for early 

intervention, provided that their 

members undergo sufficient training to 

qualify them to face multiple crises (Al-

Shaalan 2002: 162), as these teams 

depend on the size of the losses that will 

inflict the institution as a result of the 

crisis (Al-Tayyib, 1992: 69). 

c. The stage of arranging the conditions: 
This stage includes all the necessary 

measures to re-adapt to the results that 

emerged from the crisis, and this 

adaptation must be achieved in all 

behavioral, psychological, 

organizational and financial aspects (Ezz 

El-Din, 1990: 30), and that the main goal 

at this stage is to return to The normal 

situation of the organization as soon as 

possible so that the organization does not 

lose its customers (Al-Naji, 2012: 47), 

and at this stage the ability of the 

administrative structure to rearrange 

matters to what it was before the crisis, 

or to better than it was in the beginning 

(Al-Saud, 2007: 114), it is the stage 

through which the effects of the crisis are 

remedied, rebuilt what was damaged and 

rearranged conditions (Al-Shaalan 2002: 

156), where the crisis management team 

prepares solutions and takes effective 

action (Muhammad, 2011: 54), and 

returns In the normal situation of the 

organization, which it was before the 

crisis (al-Tayyib, 1992: 69), where the 

forces of the crisis are diverted to other 

areas in the manner that the 

administration deems appropriate to 

restore activity and learn from the crisis 

(Maher, 2006: 36). 

 

The Third Topic: Testing Research 

Hypotheses 
This topic deals with testing research 

hypotheses as follows: 

The first hypothesis: which states (there is a 

moral correlation between the educational 

dimensions of the organization and strategic 

crisis management in the researched 

organizations) and to answer the first 

question for research and testing the 

relationship hypothesis, Pearson correlation 

coefficient was used to find out the 

correlation relationship between the main 

dimensions of the learning organization and 

strategic crisis management, and the results 

were as In the table (6)

 
Table (6) Correlation coefficients between the educational dimensions of the organization 
and strategic crisis management 

Learning 

through 

the team 

Learning 

through the 

team 

Collective 

vision 

Self-driven 

censorship 

Systems 

framed 

thinking 

Learning 

organization 

(macro index) 

Choice Variable 

0.618**  0.687**  0.758**  0.604**  0.645**  0.786**  (R) Strategic 

Crisis 

Management 
0.000 0.000 0.000 0.000 

 

0.000 
 

0.000 Sig 

(**) Means the correlation significant at (0.01) level. 

Source: Researchers' preparation based on the results of statistical analysis. 
 

Table (6) shows that there is a positive 

and significant correlation between the 

educational dimensions of the organization 

and strategic crisis management at the macro 
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level, as the correlation coefficient reached 

(0.786), and this result supports the validity 

of the correlation hypothesis, and it was 

found that the direction of the relationship is 

positive between the two variables, as well as 

the correlation relationships are observed 

Between the dimensions and strategic crisis 

management, where we note the value of the 

correlation coefficient between systems-

framed thinking and strategic crisis 

management, which is (0.645), as well as the 

value of the correlation coefficient between 

self-control and strategic crisis management, 

which is (0.604), and the value of the 

correlation coefficient between collective 

vision and strategic crisis management and 

the adult ( 0.758), as well as the value of the 

correlation coefficient between learning 

through the team and strategic crisis 

management (0.687), as well as the value of 

the correlation coefficient between mental 

models and strategic crisis management 

(0.618), which confirms the acceptance of the 

first hypothesis and paves the way for testing 

the second hypothesis. 

The second hypothesis: which states (there 

is an impact of the educational dimensions of 

the organization in managing strategic crises 

in the researched organizations) and to 

answer the second question to research and 

test the impact hypothesis, multiple linear 

regression analysis was used to verify the 

impact of those dimensions in strategic crisis 

management, and the results were as in the 

table (7) the following: 

Table (7) results of the model of the impact of 

the organization’s educational dimensions on 

strategic crisis management

 

Model Summary Regression coefficients 

R R2 Adjusted 

R2 F Sig* Dimensions B βeta T Sig* 

0.779 0.68 0.599 38.254 0.000 

Systems framed thinking 0.319 0.283 3.976 0.00*  

Self-driven censorship 0.322 0.273 3.254 0.00*  

Collective vision 0.294 0.276 2.897 0.02*  

Learning through the team 0.532 0.472 4.587 0.00*  

Mental models 0.294 0.271 2.887 0.02*  

(*) The effect is statistically significant at (α≤0.05). 
Source: Prepared by the two researchers based on the results of the (SPSS) program. 

 
Table (7) shows that there is an effect of 

the educational dimensions of the 

organization in managing strategic crises in 

the researched organizations, and what 

confirms the significance of this effect is the 

value of (F), which amounted to (38.254), 

which is a significant function at the level of 

significance (0.00), while the determination 

factor R2 has It reached (0.68), meaning that 

its value (68%) of the changes in strategic 

crisis management among individuals 

resulted from the change in the educational 

environment of the organization. In the same 

context, the results of the analysis showed 

that the adjusted determination coefficient, 

Adjusted R2, reached (0.599), which reflects 

A level of interest in the learning organization 

after getting rid of the standard errors values 

resulting from strategic crisis management, 

and the remaining 32% is due to other factors 

not apparent in the research model, and to 

verify the impact of each of the educational 

dimensions of the organization in strategic 

crisis management. From table (7) there is a 

significant impact of moral significance for 

thinking systems-framed in strategic crisis 

management, as the value of the coefficient 

(eta) (0.283) at a level of statistical 

significance (0.00) which is smaller than the 

level of moral significance (0.05), and what 

confirms this significance is the value (T) for 

thinking framed by systems that reached Its 
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value is (3.976), as it can be noted from Table 

(7) that there is a significant effect of self-

control in strategic crisis management, as the 

value of the coefficient (eta) (0.273) at a level 

of statistical significance (0.00) which is less 

than the level of moral significance. (0.05), 

and what confirms this significance is the 

value (T) of self-emanating control, whose 

value reached (3.254). It is also noticed that 

there is a significant significant effect of the 

collective vision in strategic crisis 

management, as the value of (eta) coefficient 

reached (0.276) at a level of significance. A 

statistic (0.02), which is less than the level of 

moral significance (0.05), and what confirms 

this significance is the value (T) of the 

collective vision, which amounted to (2.897), 

as it is noted from Table (7) that there is a 

significant impact of moral learning through 

the team in crisis management The strategy, 

as the value of the coefficient (eta) (0.472) at 

the level of statistical significance (0.00), 

which is less than the level of significant 

significance (0.05), and what confirms this 

significance is the value of (T) for learning 

through the team, whose value is (4.587), as 

he notes From table (7) there is a significant 

significant effect of mental models in 

strategic crisis management, as the value of 

(eta) coefficient (0.271) when touching 

Statistical significance (0.02) was lost, which 

is less than the level of significant 

significance (0.05), and what confirms this 

significance is the value of (T) for mental 

models whose value is (2.887), and this 

confirms the acceptance of the second 

hypothesis. 

The third hypothesis: which states (the 

educational dimensions of the organization 

contribute to the strategic crisis management 

of the organizations studied) and to answer 

the third question of the research questions 

and test the contribution hypothesis, use the 

(Paired sample T-Test) option to identify the 

extent of the contribution of the educational 

dimensions of the organization in strategic 

crisis management. The arrangement of the 

dimensions according to the degree of 

contribution from highest to lowest, and as in 

Table (8) as follows: 
 
Table (8) Select (Paired sample T-Test) 

The result Sig. 

(2-tailed) 
T Variables 

Statistical function 0.00*  4.587 Learning through the team 

Statistical function 0.00*  3.976 Systems framed thinking 

Statistical function 0.00*  3.254 Self-driven censorship 

Statistical function 0.02*  2.897 Collective vision 

Statistical function 0.02*  2.887 Mental models 

Statistical function 0.00*  5.643 Model of the learning organization as a whole 

(*) Statistically significant at (α≤0.05). 

Source: Prepared by the two researchers based on the results of the statistical analysis of 

the (SPSS) program. 
 

We notice in Table (8) that all 

educational dimensions of the organization 

are statistically significant at a level of 

significance less than the level of significance 

(0.05≥α), and this indicates the validity of the 

third hypothesis and its acceptance, and it 

came first after (learning through the team) in 

terms of the highest degree of contribution , 

While the (mental models) dimension 

received the least degree of contribution to 

strategic crisis management, and these results 

indicate that strategic crisis management can 

be strengthened by the researched 

organizations ’endeavor to apply the learning 

organization model and activate its 

dimensions, by learning through the team 
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using and adopting thinking The framing of 

systems as well as self-driven censorship, as 

well as adopting the collective vision and also 

adopting mental models, as well as the natural 

distribution of the research variables was 

adopted, where the selection (Shapiro - Wilk 

Test) was made, to verify that the research 

data are free from statistical problems that 

may negatively affect Results, and thus the 

correlation loses its ability to explain or 

predict the phenomenon in question, and as 

shown in Table (9) following: 
 

Table (4): the normal distribution of research variables 

*Sig (statistical significance) Shapiro – Wilk Dimensions Sequence 

0.256 0.971 Systems framed thinking 1.  

0.084 0.982 Self-driven censorship 2.  

0.157 0.986 Collective vision 3.  

0.096 0.912 Learning through the team 4.  

0.104 0.942 Mental models 5.  

0.173 0.967 Preparedness stage 6.  

0.123 0.935 Collision stage 7.  

0.132 0.947 Arrangement stage 8.  
(*) The distribution is normal when it is greater than the level of significance (0.05). 
Source: Prepared by the two researchers based on the results of statistical analysis. 

 
The fourth topic: (Conclusions and 

Recommendations) 
First: Conclusions: This axis focuses in its 

folds on the most important findings of the 

research in light of the theoretical and applied 

frameworks as follows: 

1. The results of the field analysis showed 

that there is a positive significant 

correlation between the educational 

dimensions of the organization and the 

strategic crisis management in the 

researched organizations. 

2. The results of the field analysis revealed 

a significant impact on the educational 

dimensions of the organization on 

strategic crisis management. This makes 

the learning organization an independent 

dimension suitable for strategic crisis 

management in the researched 

organizations. 

3. The results of the analysis revealed a 

contribution to the learning organization 

model (educational dimensions) in 

strategic crisis management in the 

researched organizations, where we 

notice that all dimensions of the learning 

organization model are statistically 

significant, and came first after (learning 

through the team) in terms of the highest 

degree of contribution, in When (mental 

models) have obtained the least degree of 

contribution to strategic crisis 

management, and these results indicate 

that strategic crisis management can be 

strengthened through the researched 

organizations ’endeavor to apply the 

learning organization model, through 

learning through the team and adopting 

systems-framed thinking as well as 

monitoring stemming from The self in 

addition to the organizations explaining 

the adoption of the collective vision and 

mental models of workers and 

administrative leaders. 

Second: Recommendations: 

Based on the results, we present some 

recommendations to the researched 

organizations, namely: 

1. Adopting the educational dimensions of 

the organization and activating them to 

transfer a qualitative leap to (an educated 

organization), which is based on 

objective foundations according to the 

organizations ’knowledge needs to 
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manage strategic crises, follow-up, 

evaluate and develop the knowledge of 

workers continuously. 

2. The researched organizations adopt the 

model of the learning organization and 

select the best combination of study 

dimensions in line with their activities. 

3. The necessity of attracting the researched 

organizations to cadres with different 

knowledge disciplines to reduce the gap 

they have in these disciplines because of 

their great role in strategic crisis 

management. 

4. The field reality dictates that the 

researched organizations and other Iraqi 

organizations strengthen strategic crisis 

management by dealing with the 

variables that were expected for the 

model of the learning organization. 

5. That the Department of Health and its 

affiliated hospitals focus on strategic 

crisis management in all its stages, and 

adopt special and modern programs for 

learning among doctors, specialists, 

administrative, medical, professional and 

nursing staff, as it is the main nucleus for 

facing crises. 

6. The researched organizations must 

prepare to deal with all unexpected cases, 

increase the capacity to absorb crises, 

and improve levels of confidence and 

response within health institutions. The 

spread of the Coronavirus is a great test 

for all health institutions in Kirkuk in 

particular and Iraq in general. 
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Ceremony 
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           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 



 

Volume 1 (issue 2) - Dec., 2020 


