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 :عن المجلة ةنبذ .1

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

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

نها العالمية والخبراء والمستشارين الماليين واالقتصاديين كما ا
تفتخر بلعب دور مهم في مجال البحث العلمي من خالل 
المساهمة والترحيب بنشر البحوث العلمية االصيلة والرصينة 

التي تغطي اخر التطورات في مجاالت  من جميع انحاء العالم
المال واالعمال الواسعة والحيوية بضمنها تخصصات ) ادارة 

العلوم المالية  -االقتصاد  –االحصاء  –المحاسبة  –االعمال 
والمصرفية(  اضافة الى التخصصات االخرى ذات الصلة 
بالعلوم االقتصادية. تخضع البحوث العلمية في المجلة الى نظام 
مراجعة وتحكيم يستند الى قواعد وسياسات داخلية تنظم عملية 
تقييم البحوث من قبل مجموعة متميزة ومهنية من المحكمين في 

ة من اجل اثراء عملية التقييم التخصصات العلميمختلف 

 العلمي.

 

 رؤية وأهداف المجلة: .2

 رؤية المجلة : 

النهوض بالبحوث العلمية في مجاالت تطمح المجلة الى 

ورفع مكانتها االكاديمية وااللتزام والحفاظ  المال واالعمال

بمعايير البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي من 

خالل سعيها في نشر البحوث االكاديمية االصيلة ذات 

االفكار المتميزة والجودة العالية و دعم الطاقات االبداعية 

للباحثين وتوظيفها في مجال التطور االقتصادي للبلد من 

حقيق الريادة العالمية واالرتقاء الى مصاف المجالت اجل ت

 العلمية المصنفة دولياً.

 اهداف المجلة :

بصورة عامة يمثل الهدف الرئيسي لمجلة الريادة للمال 

واالعمال في أن تكون مصدًرا رائدًا للمقاالت العلمية 

تنشيط البيئة واألوراق البحثية داخل وخارج العراق و

من خالل العمل على تحقيق  ط الجامعية الفكريّة في األوسا

 االتي: 

  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 

تدريس على نشر البحوث و تشجيع اعضاء هيئة ال

العلمية األصيلة التي تلتزم بمعايير البحث العلمي 

المتفق عليها عالميا من اجل المساهمة في تنمية 

في األوساط  إثراء البيئة الفكريّةالمعرفة العلمية و

االكاديمية ببحوث ذات كفاءة علميّة عاليَة، تُسهم في 

 جتمع.تلبيَة االحتياجات النظريّة 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 

مجاالت المال واالعمال تكون بمثابة مرجع علمي 

من لجعل األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة 

ثين واساتذة الجامعات لعرض تشجيع الباحاجل 

وتبادل األفكار والنظريات  نتاجاتهم العلمية ومناقشة

 الحديثة حول المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

  اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في

دعم عملية التنمية االقتصادية للبلد من خالل 

المنشورة المعلومات والنتائج التي تقدمها البحوث 

واالستفادة من 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 

بأعلى معايير أخالقيات  العلمي والتمسكوشروط البحث 

النشر واتخاذ جميع التدابير الممكنة ضد أي سوء تصرف 

في النشرالعلمي اذ ترى ادارة المجلة أن النشر األخالقي 

يتطلب التعاون المشترك من جميع األطراف المشاركة في 

عملية النشربضمنهم المؤلفين , المراجعين والمحررين 

ر السلوك األخالقي المتوقع. تختص لالتفاق على معايي

ذات الصلة بالعلوم االقتصادية المجلة بنشر البحوث 

المختلفة واي دراسات واسهامات اخرى تقع ضمن اهداف 

واهتمامات المجلة , كما يتطلب من الباحثين تقديم بحوثهم 

باللغة الرسمية العربية اواللغة واالنكليزية حصراً مع 

والقواعد اللغوية الصحيحة في  مراعاة استخدام االمالء

مكتوبة باللغة  وان اي ورقة بحثية صياغة الجمل , 

ال تفي بمستوى إجادة اللغة اإلنجليزية بما يتفق االنكليزية و

مع المجالت التي تصدر باللغة اإلنجليزية سوف تكون 

ً من الباحث ان يقوم بكتابة مرفوضة . تشترط المجلة ايضا

ان اليكون البحث المقدم للنشر  يؤكد من خالله تعهد خطي

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 سياسات النشر الخاصة بها في 
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الشفافية في عملية التحرير تحقيق النزاهة والجودة و

جميع  في تحقيق مستوى عاٍل من االنفتاح اذ انوتلتزم 

البحوث التي سوف تنشر تكون متاحة لجميع الباحثين 

(Open – Access)  على موقع المجلة االلكتروني

ويمكن الوصول اليها بشكل مباشرعبر رابط البحث 

 االلكتروني من اجل التنزيل والنسخ والتوزيع.

 ادات النشر: ارش .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   -معلومات الباحث  -العربية واالنكليزية 

 المقدمة. –الكلمات الرئيسية )المفتاحية(  –للبحث 

يجب ان تتضمن الصفحة االولى معلومات عن الباحث  . أ

 بالشكل االتي : تنظم اسفل عنوان البحث مباشرة 

 وهذاباللغة العربية واالنكليزية ) اسم الباحث الكامل 

 البحث (. في المشاركين الباحثين جميع على ينطبق

   العنوان واالنتماء الوظيفي ) المؤسسة العلمية او

الجامعة والدولة التي ينتمي اليها الباحث( باللغة 

 العربية واالنكليزية.

  .تاريخ تقديم البحث 

  للباحث وجميع الباحثينالبريد االلكتروني 

 ن.المشاركي

 
  المستخلص: . ب

  يجب وضع كل من الملخصات العربية

واالنكليزية في بداية المخطوطة المقدمة بعد اسم 

 الباحث مباشرة.

  كلمة  150يجب ان اليقل المستخلص عن

 كلمة.   350واليزيد عن 

  بالنسبة للبحوث باللغة العربية يجب ان يكتب

مستخلص باللغة العربية واالنكليزية , اما 

البحوث باللغة االنكليزية فال توجد ضرورة لكتابة 

مستخلص بالعربي وعنوان البحث بالعربي النه 

 سينشر باللغة االنكليزية بالكامل.

  يفضل ان يقدم المستخلص بصورة دقيقة

وواضحة تتضمن اشكالية البحث الرئيسية 

والطرق الرئيسية المستخدمة في البحث واهم 

 يها.النتائج التي تم التوصل ال

 

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

 كلمات. 5بعد المستخلص مباشرة وان التقل عن 

 
يجب أن تتضمن المقدمة بيانًا واضًحا   المقدمة: . ث

للمشكلة ، واألدبيات ذات الصلة بالموضوع والنهج أو 

الحل المقترح. كما يجب أن تكون بلغة مفهومة 

 وواضحة.

 
 Microsoft Word بصيغة البحثكتابة  يجب . ج

 البحث صفحات تزيد ال أنوA4يكون مقاس الصفحة 

اما نوع  12الخط  حجم مطبوعة صفحة ، 25 عن

 Roman Times Newالخط يجب استخدام نوع 

 بين االسطر (single –spaced 0.1) مع مسافة

 3سم عن يمين ويسار الصفحة، و 2وتكون الهوامش 

 . سم من أعلى وأسفل الصفحة

 
 Timesتكتب بخط من نوع    العناوين الرئيسية . ح

New Roman  14بحجم خط Bold  العناوين اما

 Times Newتكتب بخط من نوع    الفرعية

Roman  12بحجم خط Bold. 

 
بما فيها  منهجية البحثيتطلب من الباحث وصف  . خ

تحديد مشكلة البحث الرئيسية واهمية واهداف الدراسة 

وتحديد مواصفات فرضية البحث الرئيسية 

 جات والتوصيات المتعلقة بالبحث.واالستنتا

 
يجب ان يبدا النص الرئيسي  النص الرئيسي للبحث: . د

للبحث بصفحة جديدة مستقلة عن صفحة العنوان 

ن قبل محكميين الرئيسي. وطالما يتم تقييم البحوث م

خارجين والغراض السرية يفضل عدم ذكر اسم 

الباحث في متن البحث الرئيسي وانما في صفحة 

 العنوان الرئيسي فقط كما اشرنا مسبقا.

 
بما المدرجة في البحث  بالنسبة لالشكال والجداول . ذ

الصور والرسومات يجب أن تكون واضحة,  فيها

بشكل  مرقمة بشكل متسلسل, معنونة ومشار اليها

ذكر ارقام الجدول مختصر. يتطلب في متن البحث 

يوضع وعناوين تلك الجداول اذ ( 1جدول )مثل 

عنوان الجدول في أعلى الجدول مباشرة ويوضع في 

يجب كتابة مصدر الجدول  أقصى اليمين كذلك

والتعليقات او المالحظات المصاحبة للجدول )إن 

اما بالنسبة الى االشكال  يجب ايضا وجدت( أسفله, 

يوضع عنوان ( اذ 1ذكر رقم الشكل  مثل شكل )

الشكل في اسفل الشكل مباشرة ويوضع في متوسط 

 كتابة مصدر الشكل اما في حال يجب الشكل كذلك

وجود تعليق مصاحب على الشكل أو الصورة يجب 

  دمجه مع الشكل.

  



 

V 

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

البحث يجب ان تكون بالترتيب االتي: )اسم المؤلف 

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

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

واليسمح بادراج  56), ص 2019)محمد واخرون, 

المصادر في هامش الصفحة.  كذلك يجب ان تذكر 

تباس منها في النص المراجع او المصادر التي تم االق

الرئيسي للبحث بشكل كامل في نهاية البحث بشكل 

اسلوب كتابة منفصل وتنظم بشكل ابجدي باستخدام 

وكما مبين ادناه بالنسبة للكتب  APAالمصادرالعالمي 

 :العلمية

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

مكان ودار النشر , عدد  الكتاب المؤلف , الطبعة,

 الصفحات.

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

  230الطبعة الثالثة ,  بغداد , دار المتنبي للنشر والتوزيع , 

 صفحة.

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر الخاصة بالمجالت 

 والدوريات والبحوث العلمية .

 

التعديالت الشكلية يحق لهئية التحرير اجراء بعض  . ز

على الورقة البحثية اذ تطلب االمر دون المساس 

 بالموضوع الرئيسي للبحث.

 

 بحث التتوافر فية الشروط اعالة اليتم نشرة. كل . س
 

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

, وتكنولوجيا المعلومات  البحوث العلمية بصورة الكترونية

وتوفر قواعد البيانات العلمية للبحوث المنشورة ، ظهرت 

العلمية  المؤلفاتبرامج الكشف عن االقتباس واثبات أصالة 

 Plagiarism والتي أطلق عليها باللغة اإلنجليزية 

  software  والتي اتجهت العديد من الجامعات العالمية

 لك البرامج بصورة واسعة. والمؤسسات البحثية إلى تبني ت

للتحقق من االصالة العلمية تخضع جميع البحوث لذلك 

 المرسلة الى المجلة الى برنامج فحص االستالل االلكتروني

((Turnitin  لتلك وعلى ان التزيد نسبة االستالل العلمي

من خالل تقرير االستالل االلكتروني   %20البحوث عن 

  الذي يرسل للباحث بعد اجراء الفحص مباشرة.

 

  بالملكية الفكرية واخالقيات النشر االرشادات الخاصة

 العلمي:

ضمان الحقوق وفقا لسياسات المجلة ومن اجل        

, ضرورة ان لباحثين ) التاليف والطبع والنشر(الفكرية ل

يلتزم الباحث بالضوابط االكاديمية واالخالقية المتعارف 

عليها في النشرالعلمي وان يتحمل المسؤولية الكاملة من 

 )نموذج تعهد يرسل الى الباحث (خالل كتابة تعهد خطي 

يتعهد فيه بان يكون بحثة المرسل اصيالً وان اليكون 

حة منتحل من بحث علمي , رسالة ماجستير او اطرو

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

ترسل البحوث بصورة الكترونية عبر البريد االلكتروني 

 الخاص بالمجلة وكما موضح ادناه :

ejfb.journal@gmail.com 

من مدير  رسالة توكيدوسوف يستلم الباحث بعد االرسال 

التحرير يؤكد فيها استالم البحث وخضوعة الجراءات 

 التحكيم العلمي.

 

 :التحيكم والمراجعه .6

ان جودة المجلة تعتمد على المحتوى العلمي الذي تنشرة , 

لذلك تسعى المجلة الى تبني عملية مراجعة فعالة وقوية 

للبحوث المستلمة من أجل ضمان نشر األبحاث العلمية 

االصيلة وبناء منصة اكاديمية رصينة للتبادل الثقافي بين 

ً لذلك   ترسل البحوث المقدمة للنشر بعدالباحثين. وفقا

 استالم نموذج التعهدو مرحلة الفحص االلكترونياجتياز 

الى من الباحث الذي تم االشارة اليه في ارشادات النشر

مراجعين مختصين لتحكيمها حسب االصول العلمية وفقاً 

 للخطوات التالية :

  الغراض السرية واخفاء اسم الباحث عن المحكمين

 يتم ارسال البحث المستلم دون ذكر اسم وعنوان

 الباحث. 

  يخضع البحث المستلم الى تحكيم علمي من قبل اثنين

من المحكمين الخارجيين المستقلين من ذوي 

االختصاص الدقيق بموضوع البحث والذين يتم 

 اختيارهم بشكل سري من قبل المجلة. 

  اخالقيا في احترام خصوصية ً تلتزم المجلة التزاما

لتعامل مع الباحث والموضوعية واالمانة العلمية في ا

البحث وعدم اتاحة اي معلومات تخص اسم الباحث 

والباحثين المشاركين او عناوين البريد االلكتروني 

المقدمة في البحث سواء من قبل ادارة المجلة او هيئة 

التحرير الى اي طرف والي غرض باستثناء الباحث 

 والمحكمين ذوي العالقة بتحكيم البحث. 

 تام عن قرارها النهائي تلتزم المجلة باالفصاح ال

المتعلق بالبحث وفقا لتوصيات المحكمين الحد 

قبول البحث للنشر بدون الخيارات التالية :  ) 

قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت   -تعديالت 

قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت  –محددة 

جوهرية تتطلب ارسال البحث للمرة الثانية لنفس 

من أن التعديالت المطلوبة تم  المحكمين للتأكد

mailto:ejfb.journal@gmail.com
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(.  رفض البحث واالعتذار عن النشر –انجازها 

وذلك في غصون فترة التتجاوز الشهر من تاريخ 

 استالم البحث.

بالنسبة للبحوث المقبولة للنشر بعد اجراءات التعديالت يتم 

اخطار الباحث باجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتوصيات 

النسخة النهائية بعد التعديل خالل الفترة المحكمين وارسال 

 الزمنية المحددة للباحث.

 : رسوم النشر .7

في حالة قبول البحث للنشر فسيتم مباشرة ارسال نسخة من 

قبول النشرواخطار الباحث بدفع رسوم النشر كما موضح 

 :  ادناه 

 125  الف دينار عراقي بالنسبة للباحثين من داخل

االستالل االلكتروني العراق بضمنها اجور فحص 

 للبحث الذي تقوم به المجلة.

 200  دوالر بالنسبة للباحثين من خارج العراق

بضمنها اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث 

كذلك تقوم المجلة بارسال نسخة   الذي تقوم به المجلة.

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمطبوعة مجانية 

 

 :ةاألتصال بالمجل .8

لديك أي استفسارات حول مجلة الريادة للمال إذا كان 

واالعمال، توجه جميع المراسالت باستخدام العناوين 

 المدرجة أدناه:

 مجلة الريادة للمال واالعمال 

 جامعة النهرين –كلية اقتصاديات االعمال 

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

  رئبس هيئة التحرير 

 أ.د. نغم حسين نعمة 

 naghamalnama@gmail.com االلكتروني البريد

  : مدير التحرير 

 م.د. علي قاسم حسن أ.

  ejfb.journal@gmail.comالبريد االلكتروني :

 964+– 773040-65-91   رقم الهاتف :

mailto:naghamalnama@gmail.com
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 من واقع المؤشرات الدولية  عمال في العراقتقييم بيئة االستثمار واأل

 

 أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

 قطر /المعهد الدبلوماسي  /أستاذ االقتصاد السياسي 

Prof. Dr. Nowzad Alhiti 

Diplomatic Institute / Qatar 
 

 : المستخلص

يأتي هذا البحث ليحلل أثر بيئة األعمال واالستثمار في عملية الجذب االستثماري وانعكاساته على تدفقات االستثمارات     

األجنبية المباشرة، عالوة على قياس فجوة األداء في جذب االستثمار بين العراق والدول الخليجية والدول المتقدمة، وبيان نقاط 

ه بيئة األعمال واالستثمار، واقتراح السبل الكفيلة لالرتقاء بأداء األعمال ومناخ االستثمار بالدولة، الضعف والتحديات التي تواج

 وكذلك الرفع من ترتيب جمهورية العراق في مؤشر أداء األعمال ومؤشر ضمان لجاذبية االستثمار األجنبي المباشر.

 

 األستثمار.بيئة الفجوة االستثمارية , االستثمار االجنبي المباشر, االقتصاد العراقي, : الكلمات المفتاحية

 

Keywords: Investment Gap, Foreign Direct Investment, Iraqi Economy Investment 

Environment. 
 

 المقدمة:
عشر المنصرمة وضع أسس وقواعد لتنظيم بيئة األعمال واالستثمار غير  السبعةخالل السنوات في العراق حاولت الحكومة      

، حيث جاء وجاذبية االستثمار في المؤشرات الدولية ذات الصلة بأداء األعمال موقع العراقفي  إننا لم نلحظ أي تقدم ملموس

في مؤشر  ترتيبه، كما جاء 2020( عالمياً في مؤشر سهولة أداء االعمال وفق تقرير البنك الدولي لعام 172العراق بالمرتبة )

ً وبرصيد )105) بالمرتبةضمان لجاذبية االستثمار  ، وهو يقل عن نظيره في الدول العربية 2019( نقطة عام 23.0( عالميا

 نقطة(.  23.1( بنحو )46.1نقطة ويتخلف عن المتوسط العالمي البالغ ) (15.4( نقطة بنحو )38.4)

وقد انعكس هذا التدني والتخلف في بيئة العمل واالستثمار في العراق وضعف جاذبيته بشكل كبير على أرصدة االستثمار       

 جة (، وذلك نتي2020-2015األجنبي المباشر الوارد للعراق الذي حقق صفراً خالل الفترة )

 الفساد ال سيما في ملف مكافحة المطلوبة،في اإلصالحات  ملموس وعدم إحراز أي تقدم االجتماعية،االضطرابات  الستمرار

أن االحتجاجات الواسعة النطاق  والمجزأ، كماالمعقد تقع معظم المسؤولية على النظام السياسي  ، حيثواالنفالت األمني

 المرتبطةالسيما اسات، السي عاالنقسامات السياسية القائمة وأعاقت صنمن  قد فاقمتوالتوترات الطائفية والعرقية ، والعنيفة

لوجيا واكتساب وبخلق بيئة مناسبة لألعمال وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة التي تشكل أحد القنوات المهمة لنقل التكن

  .التي يحتاجها العراق اليوم للخروج من دائرة االقتصاد الريعي المهارات والخبرات في اإلدارة والتنظيم

 

تقييم البيئة االستثمارية في العراق  :األولالمبحث 

 من واقع المؤشرات الدولية:
تُعد المؤشرات الدولية التي تصدر عن المنظمات    

والهيئات العالمية التي تُعنى بمختلف القضايا االقتصادية 

والسياسية والمؤسسية من أهم المعايير التي تعتمد اليوم 

حيث أثبت  لتقييم مدى سالمة وجاذبية مناخ االستثمار،

العديد من الدراسات والوقائع أن هناك داللة إحصائية قوية 

بين ترتيب الدولة في هذه المؤشرات وبين حجم ما 

تستقطب من استثمارات أجنبية بشقيها المباشرة وغير 

المباشرة، وأن المستثمرين ومتخذي القرار يسترشدون 

بمدلوالتها التأشيرية، وفيما يلي توضيحاً ألهم هذه 

 لمؤشرات:ا

 

 

 المؤشر المركب للمخاطر القُطرية: -أوالا 

تُعرف المخاطر القطرية بأنها التغيرات السياسية      

واالقتصادية واالجتماعية المحتملة التي يمكن أن تحدث في 

المستقبل في دولة ما، وتؤثر في بيئة االستثمار واألعمال 

ً على المؤشرات المالية لألعمال  فيها، من ثم تنعكس سلبا

، وتؤثر والمشاريع، السيما معدالت األرباح وقيم األصول

على رغبة وقدرة الشركات العاملة بتلك الدولة على سداد 

استحقاقهاالتزاماتها الخارجية في مواعيد 
 (1)

. 

شهد المؤشر المركب للمخاطر القُطرية تحسناً خالل     

(، فبعد أن كان العراق يندرج ضمن 2013-2010الفترة )

 2004الدول التي تتمتع بدرجة مخاطر مرتفعة جداً عام 

يصنف ضمن الدول التي تتمتع  2010صبحت منذ عام أ

بدرجة مخاطر مرتفعة، ثم سرعان ما هبط ترتيب العراق 

إلى مجموعة الدول التي تتمتع بدرجة مخاطر مرتفعة جداً 
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بسبب سيطرة تنظيم الدولة  (2018-2014خالل الفترة )

 على مساحات تقرب نصف المساحة الكلية للعراق.
 

المؤشر المركب للمخاطر القُطرية ( العراق في 1جدول )

 (2020-2004للفترة )

 المخاطرة السنة

 درجة مخاطرة مرتفعة جداً  2004

 درجة مخاطرة مرتفعة 2010

 درجة مخاطرة مرتفعة 2011

 درجة مخاطرة مرتفعة 2012

 درجة مخاطرة مرتفعة 2013

 درجة مخاطرة مرتفعة جداً  2014

 درجة مخاطرة مرتفعة جداً  2015

 درجة مخاطرة مرتفعة جداً  2016

 درجة مخاطرة مرتفعة جداً  2017

 درجة مخاطرة مرتفعة جداً  2018

 درجة مخاطرة مرتفعة  2019

 درجة مخاطرة مرتفعة  2020

Source: The Arab Investment & Export 

Credit Guarantee Corporation, 

Investment Climate in Arab Countries, 

Various Years 
  

ويمكن تفسير التصنيف المتأخر الذي حصل عليه      

العراق خالل السنوات العشر المنصرمة في المؤشر 

المركب للمخاطر القطرية إلى حالة عدم االستقرار 

السياسي للبلد، حيث يعد من أقل دول العالم أمناً واستقراراً، 

ً من بين )161حيث جاء بالمرتبة ) ( دولة 163( عالميا

الذي صنف  2020لها تقرير مؤشر السالم العالمي للعام شم

ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بسلم وأمن منخفض جداً 
 

(2)
. باإلضافة إلى غياب االستقرار االقتصادي والمالي 

الناجم عن تبني قرارات اقتصادية غير مدروسة، السيما 

تلك التي ترتبط بسياسة األجور والمعاشات، إضافة إلى 

 مة النظام المالي وكفاءته.عدم سال

ويعكس التصنيف المنخفض للعراق في مؤشر      

المخاطر القُطرية حقيقة المناخ االستثماري الطارد 

لالستثمارات األجنبية بأشكالها المختلفة، وضعف بنية 

االقتصاد العراقي في مواجهة األزمات االقتصادية 

 والمالية.

ف الحالي لمؤشر ومن المتوقع أن يستمر التصني      

المخاطر القُطرية " درجة مخاطر مرتفعة جداً" على حاله 

خالل السنوات القادمة السيما مع استمرار تدني كفاءة إدارة 

االقتصاد الكلي، والوضع السياسي غير المستقر الذي 

 يعيشه العراق.

 مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية: -ثانياا 

تقوم إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية    

بإصدار تقرير دوري يلقي الضوء على تنمية وتطوير 

األعضاء، ويُعد  193الحكومة اإللكترونية في الدول الـ 

ً في مجال الحكومة اإللكترونية،  التقرير مرجعاً عالميا

 وتزداد أهميته كونه يصدر من األمم المتحدة مباشرة،

، 2003واستمر في الصدور منذ إطالقه ألول مرة عام 

وأصبح يُجرى هذا القياس مرة كل سنتين اعتباراً من عام 

2008. 

ويٌعد المؤشر العام لتطور الحكومة اإللكترونية مؤشراً       

مركباً، يقوم على المتوسط الحسابي لثالثة مؤشرات 

لبنية فرعية، هي مؤشر الخدمات اإللكترونية الذكية، وا

التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية، ورأس المال 

 البشري.

ويالحظ بأن العراق قد حققت تراجعاً ملحوظاً فيما يتعلق    

بمؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية خالل السنوات التسع 

من المرتبة مراكز ( 7المنصرمة، حيث انخفض ترتيب )

ً عام 136)  2020( عام 143إلى المرتبة ) 2010( عالميا

والشكل  2020( دولة شملها تقرير عام 193من بين )

 التالي يبين ذلك. 

 

 2020-2010( ترتيب جمهورية العراق في مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية 1شكل )

 
Source: United Nation-Economic & Social Affairs Department-Government Survey, 

Various Issues  
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وتُصنف جمهورية العراق اليوم ضمن الدول المتوسطة في 

وبلغت  2020مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية لعام 

( وهو يقل كثيراً عن نظيره في الدول 436.0قيمة المؤشر )

(9880.5) ( وفي المتوسط العالمي8195.0المتقدمة )
) 3)

 

والجدول التالي يبين ذلك

 

 2020( المؤشرات الفرعية لمؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية للعام 2جدول )

 المتوسط العالمي الدول المتقدمة العراق المؤشر

 0.5988 0.8195 0.436 مؤشر الحكومة اإللكترونية

 0.562 0.7663 0.3353 محتوى الخدمات اإللكترونية

 0.5464 0.8301 0.537 البنية التحتية  لالتصاالت السلكية والالسلكيةمقوم 

 0.688 0.862 0.4358 مقوم رأس المال البشري

Source: United Nation-Economic & Social Affairs Department-Government Survey2020, 

New York, 2020, P.268 

       

ويالحظ من البيانات التفصيلية لمؤشر جاهزية الحكومة 

إلى أن مؤشر الخدمات اإللكترونية  2018اإللكترونية لعام 

( وهو أدنى من نظيره في الدولة 0.3194الذكية قد بلغت )

(، والمتوسط العالمي 0.8120المتقدمة البالغ )

(0.5691) 
(4)

مما يدل على ضعف اهتمام الحكومة  

العراقية بتقديم خدماتها بصورة إلكترونية ذكية، وبما يخدم 

 مستثمرين األجانب ورجال األعمال.ال

 مؤشر أداء األعمال  -ثالثاا 

ينظر إلى مؤشر سهولة أداء األعمال الذي يصدر منذ       

عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل  2004عام 

كأداة إرشادية في تقييم مدى تأثير القوانين  الدولية

واإلجراءات المرتبطة بأداء األعمال على عملية التنمية 

 االقتصادية في دول العالم، ويتيح عقد مقارنات فيما بينها.

ويتكون مؤشر سهولة أداء األعمال من عشرة مؤشرات     

فرعية، هي: مؤشر تأسيس المشروع، مؤشر تسجيل 

شر حماية المستثمر، مؤشر التجارة عبر الممتلكات، مؤ

الحدود، إغالق المشروع، استخراج التراخيص، الحصول 

على االئتمان، دفع الضرائب، إنفاذ العقود، الحصول على 

كلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت الكهرباء. 

جاذبيتها أكبر لالستثمار فيها من حيث تحقيق عوائد أفضل 

 .المشاريع طويلة األجلواستقرار أكبر في 

ويشير تقرير سهولة أداء األعمال خالل السنوات العشر    

المنصرمة إلى أن ترتيب العراق قد انخفض من المركز 

ً عام 141) ( اقتصاداً إلى 178من بين ) 2008( عالميا

( اقتصاداً 190من بين ) 2020( عام 172المركز الـ )

ً بـــ ) ً بذلك انخفاضا والشكل أدناه يبين  ( مرتبة31محققا

  .ذلك

 
Source: The World Bank, International Finance Corporation, Doing Business, Various Issues    

   

 2020وأوضح تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام      

إذ على الصعيد العربي بأن العراق احتل مركزاً متأخراً 

ً ( اقتصاداً 20( ما بين )17جاء بالمرتبة ) عربيا
 (5)

وهذا  .

يعكس المستوى المتدني الذي وصل إليه االقتصاد العراقي، 

وهو ترتيب طارد لالستثمار األجنبي وال يشجع 

 المستثمرين لدخول السوق العراقية.
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 2020العربية في مؤشر سهولة أداء األعمال لعام ( ترتيب البلدان 3جدول )

 (100-0الرصيد) الترتيب عربيا الترتيب عالمياا  الدولة 

 80.9 1 16 اإلمارات العربية المتحدة

 76.0 2 43 مملكة البحرين

 73.4 3 53 المغرب

 71.6 4 62 المملكة العربية السعودية

 70.0 5 68 ُعمان

 69.0 6 75 األردن

 68.7 7 77 قطر

 68.7 8 78 تونس

 67.4 9 83 الكويت

 60.5 10 112 جيبوتي

 60.1 11 114 جمهورية مصر العربية

 54.3 12 143 لبنان

 51.1 13 152 موريتانيا

 48.6 14 157 ئرالجزا

 47.9 15 160 جمهورية القمر المتحدة

 44.8 16 171 السودان

 44.7 17 172 العراق

 32.7 18 186 ليبيا

 31.8 19 187 اليمن 

 20.0 20 190 الصومال

Source: The World Bank, International Finance Corporation, Doing Business2020, P.4 
 

( وضع العراق في المؤشرات 3بين الجدول )ويُ      

الفرعية لمؤشر ممارسة أنشطة األعمال البالغ عددها عشر 

، ومنه يالحظ 2018و 2008مؤشرات ما بين عامي 

تحسن أوضاع بيئة األعمال السيما فيما يتعلق بدء 

المشروع التجاري الذي انتقل فيه العراق عشر مراتب 

ببدء  عالمياً، كما تم اختصار عدد اإلجراءات الخاصة

( يوماً 77( إجراء تتطلب )11النشاط التجاري من )

( يوم. 26.5( إجراء يتم إنجازها بـــ )8.5إلنجازها إلى )

كما حصل تقدم مؤشر استخراج التراخيص، حيث انتقل 

( 93إلى المرتبة ) 2008( عام 104العراق من المرتبة )

، وبالرغم من بقاء عدد اإلجراءات المطلوبة 2018عام 

ن عدد األيام أ( إجراء غير 11راج التراخيص )الستخ

( يوماً عام 185المطلوبة إلتمام اإلجراءات انخفضت من )

 .2018( يوماً عام 167إلى ) 2008

أما فيما يتعلق بمؤشر تسجيل الملكية، فقد احتل العراق       

( عام 40مقارنة بالترتيب ) 2018( عام 101الترتيب )

( في كال 5بالرغم من بقاء عدد اإلجراءات ) 2008

العامين، وتخلف العراق كثيراً في مؤشر الحصول على 

( بينما كان ترتيبه 186االئتمان، حيث يحتل اآلن المرتبة )

ً في عام 40) . وفي الوقت الذي حقق فيه 2008( عالميا

ً بست مراتب في مؤشر إنفاذ العقود، غير ترتيب  تقدما

ي مؤشري حماية المستثمرين األقلية العراق تدهور ف

( 124ومؤشر التجارة عبر الحدود، إذ جاء بالمرتبتين )

( على التوالي 179و)
(6)

.
 

 2018و2008 العراق لعامي( المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لسهولة األعمال في جمهورية 4جدول )

 الترتيب العالمي المؤشر الفرعي الترتيب العالمي المؤشر الفرعي

2008 2018 2008 2018 

 124 107 حماية المستثمرين األقلية 154 164 بدء النشاط التجاري

 129 37 دفع الضرائب 93 104 استخراج تراخيص البناء

 144 150 إنفاذ العقود 116 ... الحصول على الكهرباء

 179 175 التجارة عبر الحدود 101 40 تسجيل الملكية

 168 ... تسوية حاالت اإلعسار 186 135 الحصول على االئتمان

Source: World Bank Group, Doing Business 2018, reforming to create jobs, 
15

 The Edition, 

Washington, 2018, P.168 



  2021,آب                                                          (خاص المجلد الثاني )اصدار –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

6 

ً مما تقدم ومن خالل تحليل واقع المؤشر العام      وانطالقا

لسهولة أداء األعمال في العراق، البد أن يركز واضعوا 

السياسات في العراق المهتمون بإصالح اإلجراءات 

الحكومية الُمنظمة ألنشطة األعمال، كثيراً على اإلجراءات 

المتعلقة بتسوية حاالت اإلعسار، وكذلك على إحداث 

الحات في مجال الحصول على االئتمان المصرفي إص

الذي يُعد من العناصر األساسية لتأسيس المشروعات، 

وتمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية، وكذلك اتخاذ السبل 

 الكفيلة لتقليص الوقت الستخراج التراخيص.

 :مؤشر السالم -رابعاا 

الم يصدر هذا المؤشر سنوياً عن معهد االقتصاد والس      

ً لحالة السالم فيها،  ويعد التحليل الرائد لألمم، وذلك وفقا

فهو مقياس للسلم في مختلف دول العالم يقيس حجم 

الصراعات المحلية والدولية. ويشير معهد االقتصاد 

وجود ثمانية مواقف وأطر ضرورية إلقامة إلى والسالم 

مجتمعات مسالمة قادرة على التغلب على مشاكلها، 

جتماعياً تتمثل باآلتيومستقرة ا
)7)

: 

 .األداء الحكومي الجيد والمتماسك 

 .سالمة بيئة األعمال 

 .التوزيع العادل للموارد 

 .قبول حقوق الغير 

 .عالقات حسن الجوار 

 .التدفق الحر للمعلومات 

 .مستويات التعليم العالية 

 .مستويات الفساد المنخفضة 

ويشير مؤشر السالم العالمي للسنوات العشر المنصرمة     

إلى أن العراق بقي يحتل مواقع في ذيل القائمة، ويصنف 

ضمن مجموعة الدول التي تمتع بأمن وسلم منخفض جداً، 

ً عام 161وقد جاء بالترتيب ) من بين  2020( عالميا

( في عام 138( دولة، بعد أن كان يصنف بالمرتبة )163)

الشكل البياني التالي يبين ذلك. و 2008

 
 

 
(2020-2008( ترتيب العراق في مؤشر السالم العالمي )4شكل )  

Source: Institute for Economics& peace, Global Pease Index, Various Years 
 

وما من شك فإن بقاء العراق في الترتيب المتأخر في     

مؤشر السالم العالمي يعكس تدني األوضاع األمنية في 

البالد األمر الذي يشكل عامالً يضغط على أي دولة أو 

شركة تستهدف القيام بأنشطة استثمارية في العراق وحتى 

شركات النفط العاملة في بعض المناطق العراقية تعتمد 

رئيسي في أمنها على الشركات الخاصة، والذي  بشكل

 حمل هذه النفقات في العقود المبرمة مع الحكومة العراقية.تُ 

 مؤشر تفشي الفساد -خامساا 

 Corruptionيصدر مؤشر الشفافية )مدركات الفساد(     

Perceptions Index  سنوياً عن المنظمة العالمية

نقطة ليعطي صورة  100للشفافية، وهو مؤشر تنازلي من 

عن مدى الشفافية ومحاربة الفساد في دول العالم، ويتم 

-بموجبه تصنيف دول العالم بدرجات تتراوح من )صفر 

درجات إلى  100(، بحيث يشير حصول دولة ما على 100

يشير الحصول على  سالمة البلد وخلوها من الفساد، بينما

درجة منخفضة إلى تفشي الفساد والمحسوبية بشكل كبير 

 في البلد.

أفضل أداة لقياس ( CPI)ويُعد مؤشر مدركات الفساد 

نسب التالعب باألموال العامة في العالم، ولذلك اعتمدت 

الكثير من المؤسسات على هذا المؤشر ألنه مبني على 

ت القطاع العام المعرفة الشخصية للمختصين في مجاال

 والخاص ليكون منظاراً إلى عالم الفساد.

ويالحظ بأن العراق لم يحقق أي تقدم ملموس في 

(، حيث 2020-2005مؤشر مدركات الفساد خالل الفترة )

( نقطة عام 22( عالمياً وبرصيد )137انتقل من المرتبة )

( دولة شملها 180( من بين )160إلى المرتبة ) 2005

، 2020( نقطة في عام 21وبرصيد ) 2020تقرير العام 

ويصنف اليوم ضمن مجموعة الدول التي تمتع بمستوى 

عال من الفساد وانعدام الشفافية 
(8)

 . 
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 (2019-2005( ترتيب العراق في مؤشر مدركات الفساد للفترة )5جدول )

 المشمولة بالتقريرعدد الدول  (100-0الرصيد ) الترتيب عالمياا  السنة

2020 160 21 180 

2019 162 20 180 

2018 168 18 180 

2017 169 18 180 

2016 166 17 176 

2015 161 16 168 

2010 175 15 178 

2005 137 22 162 

Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index, Various Years 
 

ويالحظ بأن العراق وطيلة أكثر من خمسة عشر عاماً 

يعاني من وجود منظومة الفساد وتجذرها في كافة بقي 

مفاصل الدولة العراقية، وهذا ما تعكسه بيانات قيمة مؤشر 

 2005( نقطة عام 22مدركات الفساد التي انخفضت من )

صنف ضمن ، وبقي العراق يُ 2020( نقطة عام 21إلى )

ى صعيد العالم وعلى الصعيد العربي أسوء الدول عل

 والجدول التالي يبين ذلك.

 

 2020لعام  مدركات الفساد( ترتيب البلدان العربية في مؤشر 6جدول )

 (100-0الرصيد) الترتيب عربياا  الترتيب عالمياا  الدولة 

 71 1 12 اإلمارات العربية المتحدة

 63 2 30 قطر

 54 3 49 ُعمان

 53 4 52 المملكة العربية السعودية

 49 5 60 األردن

 44 6 69 تونس

 42 7 78 البحرين

 42 8 78 الكويت

 40 9 86 المغرب

 36 10 104 الجزائر

 33 11 117 جمهورية مصر العربية

 27 12 142 جيبوتي

 25 13 149 لبنان

 21 14 160 جمهورية القمر المتحدة

 21 15 160 العراق

 17 16 173 ليبيا

 16 17 174 السودان

 15 18 176 اليمن

 14 19 178 سوريا

 12 20 179 الصومال

3-Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index2020, Berlin, 2020, P.2 

 

ويعكس هذا التدهور الملفت للنظر في ترتيب العراق 

في مؤشر مدركات الفساد ضعف الجهود المبذولة من قبل 

الجهات المعنية بمحاربة الفساد والحد منه كالهيئة العامة 

للنزاهة ولجنة النزاهة في مجلس النواب وديوان الرقابة 

المالية، عالوة على غياب الشفافية في جميع مؤسسات 

ة الدولة المختلفة، وشيوع وتغلغل ثقافة الفساد في وأجهز

  أغلب مفاصل الدول العراقية.
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بيئة االستثمار واثارها في جذب  :المبحث الثاني

 االستثمارات األجنبية 
أن مما ال شك فيه بأن التحسن الذي يحصل في مختلف     

الجوانب المتعلقة بالبيئة االستثمارية في أي دولة سواء ما 

يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة له، أو األطر 

 المؤسسية الداعمة له تأثير على جذب االستثمارات. 

( في جذب 2012-2010نجح العراق خالل الفترة )     

( مليون 1396استثمارات أجنبية مباشرة ارتفعت من نحو )

، 2012( مليون دوالر عام 3400إلى ) 2010دوالر عام 

كما وصل الرصيد التراكمي لهذه االستثمارات إلى حوالي 

نتيجة التحسن في بيئة ، 2012( مليون دوالر عام 13248)

ر باستحداث هيئة وطنية تعنى باالستثمار، وتشريع االستثما

ثم بدء بالتراجع ليتحول الى  قانون لالستثمار االجنبي

( نتيجة اضطراب 2019-2015الصفر خالل الفترة )

األوضاع األمنية بالعراق بعد احتالل تنظيم داعش 

، وهذا يعكس إلى حد كبير ألراضي واسعة من العراق

ستقرار في جذب االستثمارات أهمية العامل األمني واال

 .األجنبية

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2019-2010( االستثمار األجنبي الوارد للعراق 7جدول )

 " مليون دوالر"

التدفقات  السنة

 الواردة

تطور المشاريع  األرصدة

 االستثمارية 

2010 1396 7965 3582 

2011 1882 9848 8120 

2012 3400 13248 1506 

2013 -2335 10913 9825 

2014 -10176 736 2016 

2015 -7574 0.0 665 

2016 -6256 0.0 3322 

2017 -5032 0.0 2553 

2018 -4885 0.0 4108 

2019 -3076 0.0 2117 

Source: United Nations Conference Trade 

and Development (UNCTAD), World 

Investment Report 2020 

وتجدر األشارة إلى أزمة االنكماش االقتصادي الذي 

قد أثر على  19-شهده العالم نتيجة لجائحة كورونا كوفيد 

تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الجديدة التي تقوم 

بها الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الشرق األوسط، 

حيث من المتوقع أن ينخفض حجم االستثمار في كافة 

ل، وأن أكثر الدول تضرراً سيكون العراق وجمهورية الدو

مصر العربية وموريتانيا والمملكة العربية السعودية 
(9)

 .

 والشكل التالي يبين ذلك.

 

  
 34ص، 2020المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ االستثمار في البلدان العربية 

 

وعند النظر الى توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى    

جمهورية العراق وفق األقاليم المستثمرة خالل الفترة من 

، نجد بان الدول 2019ولغاية ديسمبر  2015يناير 

األوروبية الناشئة تصدرت األقاليم بتكلفة استثمارية تقدر 

-45.6 

-28.7 -28.1 
-25.5 -25.3 -25.2 -25.0 

-22.1 -21.6 -21.4 -21.0 -21.0 -21.0 

-15.5 -14.8 -14.0 

-50.0

-45.0

-40.0

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

 %  على االستثمار األجنبي المباشر الجديد في الدول العربية 19-تأثير كوفيد( 5)شكل 
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، تليها الشرق %(65نسبة )( مليون دوالر وب8360بنحو )

%( 6%( وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة )20األوسط بنسبة )

%(، وأخيراً أمريكا الشمالية 6وأوروبا الغربية بنسبة )

ذلك%( والجدول التالي يُبين 2بنسبة )
 (10)

. 

 

( تكلفة االستثمارات الواردة إلى العراق وفق 8جدول )

 (2019-2015)األقاليم المستثمرة خالل الفترة 

 التكلفة  األقاليم المستثمرة

 " مليون دوالر"
األهمية النسبية 

 لكل إقليم
 %65 8360 الدول األوربية الناشئة

 %20 2528 الشرق األوسط

 %6 819 آسيا والمحيط الهادئ

 %6 778 أوروبا الغربية

 %2 281 أمريكا الشمالية

وائتمان المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

الصادرات، مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة 

في الدول العربية، نشرة ضمان االستثمار، الربع الثاني، 

2020 

 

أما على صعيد نشاط االستثمارات األجنبية المباشرة       

في العراق، تشير قاعدة بيانات    greenfieldالجديدة

أسواق االستثمار األجنبي المباشر التابعة لمؤسسة 

فاينانشال تايمز العالمية إلى أنه خالل الفترة ما بين يناير 

( شركة 46استقطب العراق ) 2019وديسمبر  2015

( مشروعاً تصدرت روسيا قائمة أهم 58استثمرت في )

تكلفة االستثمارية الدول المستثمرة في العراق وفق ال

( مشاريع قامت بها أربعة شركات وبكلفة 9للمشاريع بعدد )

%( من 61.7( مليون دوالر شكلت ما نسبته )7873تقدر )

اإلجمالي ثم جاءت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمرتبة 

( مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بـــ 5الثانية بـــ )

%( من إجمالي 15.6)( مليون دوالر أي بنسبة 1986)

االستثمارات، ثم والنرويج بالمرتبة الثالثة، حيث تم تنفيذ 

( مليون دوالر بنسبة 673مشروع واحد بكلفة تقدر )

 %( من اإلجمالي والجدول التالي يبين ذلك. 5.3)

 -2015( أهم الدول المستثمرة في العراق )يناير 9جدول )

 (2019ديسمبر 

 التكلفة الدولة

 ر()مليون دوال 

عدد 

 المشروعات

عدد 

 الشركات

 4 9 7873 روسيا

اإلمارات العربية 

 المتحدة
1986 5 3 

 1 1 673 النرويج

 2 2 663 باكستان

جمهورية 

 التشيك

450 1 1 

 5 5 281 الواليات المتحدة

 4 6 243 األردن

 2 2 203 الكويت

 1 1 100 الفلبين

 4 6 78 إيران

 19 20 214 أخرى

 46 58 12764 اإلجمالي

Source: Financial Time, Intelligence 

Information Unit, Foreign Direct 

Investment 

وتركزت المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة إلى   

( في 2019-2015العراق وفق األنشطة خالل الفترة )

( مشاريع بتكلفة 9نشاط االستخراج الذي استحوذ على )

( مليون دوالر، شكلت نسبة 6013استثمارية بلغت )

%( من إجمالي قيمة المشاريع االستثمارية، ثم 47.1)

( مشروعات بقيمة 8استحوذ على )نشاط التصنيع الذي 

( مليون دوالر، مثلت ما نسبته 5830استثمارية تقدر بــــ )

%( من مجمل االستثمارات الواردة45.7)
 (11)

، والجدول 

 التالي يبين ذلك. 

 

( توزيع المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 10جدول )

 (2019-2015إلى العراق وفق األنشطة )

 التكلفة النشاط

 " مليون دوالر"

عدد 

 المشروعات

 9 6013 االستخراج

 8 5830 تصنيع

المؤسسات والتوزيع 

 والنقل 

280 2 

 1 159 أعمال البناء

 15 155 خدمات األعمال

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

109 1 

 4 88 التعليم والتدريب

 7 65 التجزئة

المبيعات والتسويق 

 والدعم

57 10 

 1 9 والخدماتالصيانة 

Source: The Financial Time, Intelligence 

Unit, Foreign Direct Investment 
 

وعند النظر إلى تطور المشاريع االستثمارية الجديدة     

( بحسب أهم 2019-2015الواردة للعراق خالل الفترة )

عشر قطاعات، نالحظ بان قطاع الفحم والنفط والغاز قد 

( مليون دوالر 10722تصدر كافة القطاعات بتكلفة بلغت )

%( من التكلفة االستثمارية للمشاريع، 84شكلت ما نسبته )

( مليون دوالر وبنسبة 1121ليه قطاع مواد البناء بتكلفة )ي

%(، فالفنادق والسياحة 1.5%(، ثم المعادن بنسبة )8.8)

 %( والشكل التالي يُبين ذلك1.24بنسبة )
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 ( مليون دوالر2019-2015قطاعات ) 10المشاريع االستثمارية وفق أهم ( تطور 6شكل )

المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في الدول 

 2020العربية، نشرة ضمان االستثمار، الربع الثاني، 

 
ولغاية ديسمبر  2015على أنه منذ يناير وتجدر اإلشارة    

تصدرت الشركات الروسية العاملة في مجال النفط  2019

والغاز قائمة الشركات االستثمارية العاملة في العراق، 

حيث تنفذ شركة غاز بروم الروسية أربعة مشاريع بتكلفة 

( مليار دوالر أمريكي، كما تنفذ 5.6استثمارية تقدر بنحو )

ً أربعة مشاريع بتكلفة تقدر بحوالي شركة نفط روس يا أيضا

 ( مليار دوالر، والجدول التالي يوضح ذلك.2.2)

 

( أهم خمسة شركات مستثمرة في العراق 11جدول )

(2015-2019) 

 التكلفة الشركة المستثمرة

 ) مليون دوالر( 

عدد 
 المشروعات 

Gazprom 5663 4 

Rosnefet 2200 4 

Crescent Group 1973 3 

Detnorskoljeslskep 

(DNO) 

673 1 

Inkon Group 450 1 

Source: The Financial Time, Foreign 

Direct Investment (FDI) Intelligence 

تقييم عملية الجذب االستثماري  :المبحث الثالث

 في جمهورية العراق 
سيتم االعتماد في قياس تقييم عملية جذب االستثمارات      

األجنبية للعراق على مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار وهو 

مؤشر أطلقته المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 

كمقياس يمكن اشتقاقه من سلسلة من  2013الصادرات عام 

الدول المكونات المشاهدة التي تعكس الوضع النسبي ألداء 

العربية في مجال استقطاب التدفقات االستثمارية الخارجية. 

ويسهم المؤشر في بناء قاعدة بيانات معرفية شاملة تمكن 

من إنجاز البحوث وتقييم أداء الدول وتقويم السياسات في 

مجال جذب االستثمار األجنبي وتحديد أثر تلك التدفقات 

اعية واستدامتها األجنبية على التنمية االقتصادية واالجتم

 .في البلد المضيف

ويالحظ بقاء ترتيب العراق في مؤشر ضمان 

لجاذبية االستثمار خالل السنوات الماضية، عند مستوى 

ً وبرصيد )106) ، وهو 2019( نقطة عام 23.0( عالميا

( نقطة بنحو 71.0يقل عن نظيره في الدول العربية )

( 46.0المتوسط العالمي البالغ )( نقطة ويتخلف عن 48.0)

بين ذلك.نقطة( والجدول التالي يُ  23.0بنحو )

 

 (2018-2015( ترتيب وقيمة مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار في العراق )12جدول )

 السنة العراق الدول العربية  المتوسط العالمي

 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة

45.8 55.0 40.4 67 25.6 106 2015 

45.6 55.0 40.2 68 26.2 107 2016 

47.0 55.0 42.0 68 28.0 106 2017 

47.2 55.0 41.9 66 24.0 106 2018 

46.0 55.0 38.0 71 23.0 105 2019 

Source: Arab Investment Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in Arab 

Countries, Various Years 

10722 
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أما فيما يتعلق بإداء العراق وفق المجموعات الرئيسة،       

فيالحظ حصول تقدم في مستوى األداء لمجموعة 

( 5.6المتطلبات األساسية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر )

، لكنه بقي متخلفاً عن 2019و 2015نقطة بين عامي 

وعن المتوسط العالمي بـــ  نقاط( 9المتوسط العربي بنحو )

( نقطة. بينما انخفض مؤشر مجموعة العوامل الكامنة 17)

( 13، وبقي يقل عن المتوسط العربي بــ )( نقاط6بـــ )

( نقطة. أما فيما يتعلق 19نقطة وعن المتوسط العالمي بـــ )

بمؤشر مجموعة العوامل الخارجية اإليجابية، فقد انخفض 

( نقطة 25و 16ة وبقي متخلفاً بــ )( نقط5.7المؤشر بنحو )

مقارنة بالمتوسط العربي والمتوسط العالمي  2019عام 

 ( يبين ذلك.5على التوالي والجدول )

 

 (2018-2015) ية االستثمار( األداء في المجموعات الثالث الرئيسة لمؤشر ضمان لجاذب13جدول )

 السنة مجموعة المتطلبات األساسية مجموعة العوامل الكامنة اإليجابيةمجموعة العوامل الخارجية 

 المتوسط

 العالمي 

المتوسط 

 العربي

 المتوسط العراق  

 العالمي 

المتوسط 

 العربي 

 المتوسط العراق 

 العالمي  

 المتوسط 

 العربي

 العراق

29.7 23.3 11.7 50.9 47.1 34.0 57.4 51.9 38.4 2015 

28.7 23.4 10.8 51.0 46.3 34.0 57.0 51.2 38.3 2016 

20.0 23.0 11.0 53.0 50.0 35.0 59.0 53.0 43.0 2017 

33.0 24.0 7.0 51.0 47.0 32.0 57.0 52.0 41.0 2018 

31.0 22.0 6.0 47.0 41.0 28.0 61.0 53.0 44.0 2019 

Source: Arab Investment Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in Arab 

Countries, Various Years  

المؤشرات الفرعية أغلب في  وتجدر اإلشارة إلى أن األداء

ضمن مؤشر ضمان االستثمار لجمهورية العراق لعام 

مؤشر اقتصاديات التكتل ومؤشر كأداءاً ضعيفاً  كان 2019

األداء اللوجستي، ومؤشر عوامل التمييز والتقدم 

، التكنولوجي، ومؤشر الوساطة المالية والقدرة التمويلية

ومؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ومؤشر بيئة 

 .ذلكأداء األعمال والشكل التالي يُبين 

 

 
 2019األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار في العراق ( 7شكل )

 62، ص 2019المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ االستثمار في البلدان العربية 
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ويالحظ بأن جمهورية العراق جاءت في مؤخرة الدول 

إذ  ،2019لعام  ي مؤشر ضمان لجاذبية االستثمارالعربية ف

ً وبرصيد نقاط )105جاءت بالمرتبة ) ( نقطة 20( عالميا

ً على السودان التي جاءت بالمرتبة ) ( عالمياً 106متقدما

( عالمياً والجدول التالي يبين ذلك 107واليمن )
(12)

. 

 

( ترتيب الدول العربية في مؤشر ضمان 14جدول )

 2019للعام االستثمار 

الترتيب  الدولة 

ا   عالميا

قيمة 

 المؤشر 

 62 23 ةالمتحد اإلمارات العربية 1

 50 45 دولة قطر 2

 48 46 ةالمملكة العربيةالسعودي 3

 50 50 الكويت 4

 46 53 البحرين 5

 45 59 سلطنة عمان 6

 41 68 تونس 7

 40 69 المغرب 8

 39 70 األردن 9

 38 73 لبنان 10

 35 74 مصر 11

 33 84 الجزائر 12

 25 102 موريتانيا 13

 23 105 العراق 14

 20 106 السودان 15

 19 107 اليمن 16

Source: Arab Investment Export Credit 

Guarantee Corporation, Investment 

Climate in Arab Countries 2019, Kuwait, 

2019, P.44-90 

 

 لالستثمار األجنبي: العراقفجوة جاذبية 

يقصد بفجوة الجاذبية الفرق أو االختالف في توافر      

المتطلبات األساسية وفي حيازة العوامل الكامنة والعناصر 

الخارجية اإليجابية المحددة الستقطاب االستثمارات 

األجنبية المباشرة بين دولة أو مجموعة جغرافية ما ودولة 

ا يشير مصطلح الفجوة أو مجموعة جغرافية مرجعية. كم

إلى االختالف أو الفرق بين األداء المتوقع من قبل دولة ما 

من حيث جذب التدفقات االستثمارية األجنبية واألداء 

 الفعلي للدولة المعنية.   

تُعبر فجوة الجاذبية عن التحدي الذي يواجه العراق من      

أجل تحسين موقعها التنافسي في استقطاب االستثمار 

جنبي المباشر. ويتم احتساب الفجوة كنسبة مئوية تقييس األ

على صعيد الجاذبية  جمهورية العراقالفرق بين أداء 

معبراً عنها بالقيمة التي حصلت عليها في مؤشر ضمان 

لجاذبية االستثمار مع متوسط القيمة التي حصلت عليها 

( دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالدول المتقدمة )

نفس المؤشر مقسومة إلى أداء دول منظمة التعاون في 

 االقتصادي والتنمية.

ومن المهم مقارنة أداء العراق في مؤشر الجاذبية مع        

الدول المتقدمة ممثلة بدول منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية لكي نصل إلى صورة تقريبية عن الفرق الجوهري 

االقتصادي في  فيما بين العراق ودول منظمة التعاون

إمكانات جذب االستثمار، ومن ثم يتاح لنا التعرف على 

نقاط القوة والضعف على صعيد المؤشرات الفرعية 

 المختلفة لجاذبية االستثمار.

وفي هذا اإلطار يتم احتساب فجوة الجاذبية للعراق      

( 23بطرح قيمة المؤشر العام لجاذبية العراق والبالغ )

قيمته لمجموعة دول منظمة التعاون  من 2019نقطة لعام 

( نقطة لنفس العام 62.2االقتصادي والتنمية الذي بلغ )

منسوباً إلى قيمته لمجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي 

المعادلة التاليةوالتنمية وفق 
 (13)

: 

 %(30.63أي بنسبة )       32- 262.فجوة الجاذبية = 

                   62.2        

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته في جذب     

االستثمار وفق المؤشر العام لجاذبية االستثمار بنسبة 

 %( عن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.63.03)

كما تراوحت الفجوة في الجذب االستثماري بين       

%( مع دولة 62.9) العراق ودول مجلس التعاون، ما بين

اإلمارات العربية المتحدة وأقل فجوة مع سلطنة عمان 

%( والجدول التالي يبين ذلك.48.9)

 2019( فجوة األداء في جذب االستثمار بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 15جدول )

 معادلة قياس فجوة جاذبية االستثمار المؤشر العام لجاذبية االستثمارقيمة  قيمة المؤشر العام لجاذبية االستثمار  الدولة 

 X 100 = 62.9% 23/62-62 23 62 اإلمارات 

 X 100 = 54.0% 23/50-50 23 50 قطر

 X 100 =52.08% 23/48-48 23 48 السعودية

 X 100 =52.08% 23/48-48 23 48 الكويت

 X 100 = 50.0% 23/46-46 23 46 البحرين

 X 100 =48.88% 23/45-45 23 45 عمان

العربية  المصدر: تم احتساب فجود جاذبية االستثمار من قبل الباحث باالعتماد على بيانات تقرير مناخ االستثمار في البلدان  

 .2019لعام 
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ويالحظ من الجدول أعاله بأن العراق اقل في قدرته    

وإمكاناته في جذب االستثمار وفق المؤشر العام لجاذبية 

االستثمار مع جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، وهذا يعكس مدى ضعف بيئة االستثمار في العراق 

 بكافة مكوناته قياساً ببيئة االستثمار في مجلس التعاون.

 

 الخاتمة:

 االستنتاجات: ( أ

التزال بيئة االستثمار في العراق طاردة لالستثمارات  -1

األجنبية بالرغم من وضع التشريعات واألطر 

المؤسسية الناظمة، وهو ما يؤكده بقاء تصنيفه ضمن 

الدول التي تتصف بمستوى مخاطرة مرتفع جداً في 

مؤشر المخاطر القطرية، ويصنف ضمن أسوء ثالثة 

الم في مؤشر السالم، وضمن الدول دول في الع

العشرة األكثر فساداً على الصعيد العالمي، عالوة على 

تدني ترتيبه في مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية 

 التي تعطي مؤشراً التجاه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

بالرغم من حصول تقدم في بعض المؤشرات الفرعية  -2

العراق كمؤشر لمؤشر سهولة ممارسة األعمال في 

( مراتب 10بدء النشاط التجاري الذي ارتفع ترتيبه )

( مرتبة، 11وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء )

( مراتب ما بين عامي 6ومؤشر إنفاذ العقود بــــ )

، غير أن ترتيبه العام قد جاء بالمرتبة 2020و 2008

ً عام 141( بعد أن كان يحتل المرتبة )172) ( عالميا

أنه مازال يصنف ضمن أسوء عشر دول  ، كما2008

في العالم في مؤشر التجارة عبر الحدود، وضمن 

اقتصادات في العالم في مؤشر الحصول على  3أسوء 

 االئتمان.

تدني قيمة المؤشر العام لجاذبية االستثمار في  -3

( نقطة 23.0البالغ ) 2019لعام  جمهورية العراق

كذلك ( نقطة و46.0مقارنة بالمتوسط العالمي )

 ( نقطة.38.0متوسط األداء في الدول العربية )

بلغت قيمة المؤشر العام لفجوة جاذبية االستثمار في  -4

جمهورية العراق مقارنة مع دول منظمة التعاون 

%( 9.62(، و)63%) 2019االقتصادي والتنمية لعام 

%( مع كل المملكة 52%( مع قطر و)54اإلمارات و)

%( مع البحرين 50و ،العربية السعودية والكويت

  %( مع سلطنة عمان.48.9و)

شهدت مشاريع االستثمارات الجديدة الواردة للعراق  -5

ً طيلة الفترة ) (، وقد وصلت إلى 2019-2010تذبذبا

( 13، حيث بلغت قرابة )2012اعلى مستوى لها عام 

دوالر عام  ( مليون736)مليار دوالر لتخفض إلى 

-2015الفترة )طيلة انكمشت بعد ذلك  ، ثم2014

بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة نتيجة  (2019

 .لسيطرة داعش على مناطق مختلفة من العراق

جاءت روسيا االتحادية بالمرتبة األولى في قائمة  -6

الدول المستثمرة في العراق، وفق التكلفة االستثمارية 

%( من إجمالي االستثمارات الواردة 61.7بنسبة )

(، تليها 2019-2015الل الفترة )الجديدة للعراق خ

بالمرتبة  النرويج%( ثم 15.6اإلمارات بنسبة )

%(. وتصدرت شركة غاز بروم 5.3الثالثة بنسية )

( شركات مستثمرة في 5الروسية قائمة أهم )

 جمهورية العراق.

تركزت االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة  -7

 2015لجمهورية العراق خالل الفترة من يناير 

بنسبة  في قطاع النفط والغاز 2019ولغاية ديسمبر 

%(، ثم 8.8) ، يليه قطاع البناء والتشييد%(84)

، وهذا %(1.2%(، فالسياحة بنسبة )1.5المعادن )

التوجه ال يساعد العراق في تحقيق التنويع 

 االقتصادي المنشود.

 التوصيات:

العمل على إصالح اإلجراءات المتعلقة بتسوية حاالت  -1

اإلعسار للشركات، وكذلك على إحداث إصالحات في 

مجال الحصول على االئتمان المصرفي الذي يُعد من 

العناصر األساسية لتأسيس المشروعات، وتمويل 

 عملياتها التشغيلية والتوسعية.

تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بجذب  -2

االستثمارات لتحديد نقاط القوة والضعف على صعيد 

راق لالستثمار في ضوء المنافسة الدولية جاذبية الع

واإلقليمية، والعمل على تحسين مركز الدولة في 

مؤشر ضمان االستثمار والمؤشرات الدولية ذات 

الصلة من خالل تبني إجراءات متنوعة بقصد تعزيز 

 اإليجابيات وإزالة المعوقات.

إنشاء المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة  -3

راضي المرفقة الالزمة إلنشاء المشروعات وتوفير األ

وضمان توصيل الخدمات المتنوعة لها وربطها 

 بوسائل االتصال والنقل المتنوعة.

بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة  -4

عن البيئة االستثمارية بصفة عامة واالستثمارات 

األجنبية بصفة خاصة، ورصد مستوى التدفقات 

ها وتوزيعها وفق الدول الوارد منها واألرصدة وتطور

والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها وذلك 

 طبقاً لمنهجية متكاملة تراعي المعايير العالمية.

الترويج الشامل للعراق كموقع جاذب لالستثمار  -5

بمشاركة واسعة من الجهات المعنية كافة وفق 

امج سياسات مرنة تأخذ بعين االعتبار المستجدات وبر

 استثمارية أكثر تحديداً وفعالية. 

صياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج استثمارية  -6

أكثر تحديداً وفعالية في تحقيق الوصول إلى الجهات 

المستهدفة بالترويج واالستقطاب السيما الشركات 

متعددة الجنسيات والمستثمرين األجانب الذين لديهم 
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د الوطني بصورة قدره كامنة للـتأثير بقوة في االقتصا

 فعالة.

العمل على المراجعة الدورية لجاذبية العراق  -7

لالستثمار في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات 

وتحوالت مختلفة، وفي ضوء ما تتخذه الدول المناسبة 

 من إجراءات.

العمل على إعداد دراسات لقياس تأثير االستثمارات  -8

والتصدير األجنبية على مؤشرات القيمة المضافة 

والتشغيل والرواتب واألجور واإليرادات الضريبية 

 وتكوين رأس المال الثابت.
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 المشروعات الريادية الصغيرة لدعم الصناعة الوطنية في العراق
 والدعم اللوجستي الحكومي  بين واقع االحتضان 

 لرواد اعمال المشاريع الصغيرةدراسة استطالعية 
 

The Small entrepreneurial projects to support the Iraqi national industry 

A survey study of the entrepreneurs of small enterprises 
 

 أ.د.  نغم حسين النعمة

 جامعة النهرين /  كلية اقتصاديات االعمال , بغداد , العراق

Dr. Nagham Hussain Neama 

College of Business Economics / Al-Nahrain 

University , Baghdad , Iraq  

naghamalnama@gmail.com 

 أرشد فؤاد التميميأ.د. 

 كلية البريمي الجامعية , سلطنة عمان

Dr. Arshed Fouad Altameemi 

Al-Buraimi University College, Oman 

altamameemiarshed@gmail.com 

                        
 

 المستخلص
ت الدراسة قضية في غاية األهمية في االقتصاد العراقي والمتمثلة بالتحديات التي تواجه صناع القرارات هدفاست

في دعم واحياء الصناعة العراقية. وقد تصدت الدراسة الى تحليل واقع الدعم اللوجستي الحكومي  واالقتصادية السياسية

في ظل التحديات الحالية منها البيئية و/او االقتصادية التي لرواد االعمال واليات احتضان مشاريعهم الريادية الصغيرة 

مظلة محاور )اعتمدت الدراسة استبانة مكونة من أربعة  ي.تحول دون فاعلية هذه المشاريع في دعم واسناد االقتصاد الوطن

التشريعات، مظلة السياسات االقتصادية، مظلة الدعم المالي، ومظلة الخدمات االستشارية والنصح(، تضمنت عشرين 

ئية بسيطة وتم سحب عينة عشواسؤاال تعكس التحديات التي تواجه ثقافة ريادة االعمال ورواد المشاريع الريادية الصغيرة. 

( مشاهدة من مجتمع البحث المتعلق برواد االعمال التي تقع مشاريعهم الريادية تحت مظلة مديرية 100على وفق قاعدة ال )

الى ان فاعلية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والبنك المركزي العراقي. وقد اشارت نتائج الدراسة االستطالعية 

دعم الصناعة الوطنية ال تتحقق اال بتكامل اليات احتضان هذه المشاريع مع الدعم اللوجستي  المشاريع الريادية الصغيرة في

 الحكومي بهدف استدامة نموها وفاعليتها في االقتصاد العراقي.

 

  ، الصناعة الوطنية العراقيةحاضنات االعمال، الريادة، رواد االعمال، المشاريع الريادية الصغيرة -: مفتاحيةالالكلمات 

  

Abstract 
The study targeted a critical issue in the Iraqi economy, represented by the challenges 

facing political and economic decision-makers in supporting the Iraqi industry. The study 

analyzed the government logistical support for entrepreneurs and the mechanisms for 

incubating their small entrepreneurial projects in light of the current challenges 

(environmental, economic) that prevent the effectiveness of these projects in supporting the 

national economy.  

A questionnaire was designed to the five-point Likert scale and covered four areas 

(legislation, the economic policies, the financial support, and the advisory services). The 

questionnaire included twenty questions that reflect the challenges facing the entrepreneurship 

and the entrepreneurs of small entrepreneurship.  

A simple random sample was drawn based on the rule of (100) observations from the 

community of entrepreneurs whose entrepreneurial projects fall under the Industrial 

Development Directorate at the Ministry of Industry and the Central Bank of Iraq. The survey 

results indicated the small entrepreneurial projects effectively supporting the national industry 

could achieve by integrating the incubate mechanisms of these projects with government 

logistical support to sustain their growth and effectiveness in the Iraqi economy. 
 

Keywords: - Business incubators, entrepreneurship, entrepreneurs, small entrepreneurial 

projects, and National Industrial of Iraq 

mailto:naghamalnama@gmail.com
mailto:naghamalnama@gmail.com
mailto:altamameemiarshed@gmail.com
mailto:altamameemiarshed@gmail.com
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 المقدمة
مختلف  القتصادات الساندةأحد أهم األدوات  بشكل عام والريادية بشكل خاص والمتوسطة تعد المشروعات الصغيرة

كونها تجمع بين األهداف االجتماعية  ،اقتصاداتها بانتشار الفقر وارتفاع معدالت البطالة تتسمالتي البلدان البلدان السيما 

اما على صعيد  ،في مكافحة الفقر ومعدالت البطالة . فعلى صعيد المجتمع تميز دور هذه المشروعاتاالقتصادية للتنميةو

التمويل فان المشروعات الصغيرة أصبحت مجاال تنافسيا بين مختلف المؤسسات الهادفة للربح والمنظمات االجتماعية 

ح فير مستلزمات النجاوالمحلية والدولية التي تسعى إلى بناء المهارات وتقديم الخدمات التمويلية بهدف احتضانها وت

 م في دعم االقتصاد الوطني.هواالستدامة بشكل يسا

 نتيجة الريادية بشكل خاصالصغير والمتوسطة بشكل عام ولمشروعات لحاضنات االعمال تعاظمت اداور لقد 

مستندة في تطبيقاتها وممارساتها على مفاهيم اقتصاد المعرفة للتغيرات البيئية والتوجه نحو مفاهيم االقتصاد الرقمي، 

واالعمال. وقد شهدت العديد من االقتصادات النامية والناشئة اليات وممارسات جعلت من هذه الحاضنات ادوات للنهوض 

ادوات فعالة لتوليد  فهابوص ةريالصغ باقتصاداتها ونموها من خالل تمركز انشطتها الرعوية على المشروعات الريادية

في لها دور هذه الحاضنات فان الى ذلك  أضفودعم نمو االقتصاد الوطني. االفكار االبداعية الجديدة والفاعلة في اسناد 

ترشيد االتجاهات الريادية نحو المقدرة على توليد المنتجات الجديدة واالبداعية في التنافس في ظل تبني مشروعات ال تخلو 

 .ولكنها داعمة الستدامة نمو االقتصاد الوطني بالتأكيد من المخاطر العالية

 

 مشكلة الدراسة

ان التطلع اإليجابي لصناع القرارات السياسية 

العراق نحو إحياء الصناعة الوطنية ما واالقتصادية في 

هو اال دور ريادي متميز في ظل التحديات الجسيمة 

والكبيرة التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الحكومة في 

ترشيد وتوجيه الموارد نحو دعم الصناعة الوطنية في 

معالم هذه التحديات ربما ناشئة من جزء من ان  العراق.

حاضنات  والتشريعية لتطبيقات ةطبيعة القيود التنظيمي

االعمال على وفق االتجاهات الريادية التي تخدم اقتصاد 

العراق، وتساهم في خلق الثروة وتحقيق المنافع 

االقتصادية واالجتماعية من نجاح هذه المشروعات 

محدودية الدعم اللوجستي  ، بجانبهاتسريع نموو

ها تالحاضنات الستدامالمشاريع عبر الحكومي لهذه 

 ونموها.

وفي ضوء طبيعة المشكلة ومعالمها تتجلى اهمية 

دراسة دور المشروعات الريادية الصغيرة في دعم 

الصناعة الوطنية في العراق عبر تشخيص واقع 

لمنظومات والدعم اللوجستي الحكومي االحتضان 

قتصاد الاالعمال الريادية في ظل التوجهات الحالية ل

أهمية الدراسة تنطلق من حداثة العراقي. هذا بجانب ان 

ربط اليات عمل حاضنات االعمال واهميتها في ترشيد 

نحو دعم الصناعة الوطنية الموارد االقتصادية وتوجيهها 

عبر تحويل االفكار الجديدة الى مشروعات في غاية 

االجتماعية. ولذلك واالهمية من الناحية االقتصادية 

التطلعات نحو  تحاول الدراسة الحالية استكشاف هذه

 -ريادة االعمال عبر االجابة على التساؤالت االتية: 

الحالية ما هو واقع االحتضان للتوجهات الريادية  -1

 .ألحياء ودعم الصناعة الوطنية في العراق

ما هو نوع ومستوى الدعم اللوجستي الحكومي  -2

المتاح لرعاية االعمال الريادية الصغيرة والتي 

في  لدعم الصناعة الوطنيةتخدم التوجهات الحالية 

 العراق.

 

 فرضية البحث

يترتب على النهوض بالصناعة الوطنية بالعراق الربط 

حاضنات االعمال والدعم اللوجستي عمل بين اليات 

 .للمشاريع الريادية الصغيرةالحكومي 

 

 اهداف الدراسة

استكشاف واقع احتضان المشروعات الصغيرة  .1

الوطنية في ودورها في دعم واسناد الصناعة 

 العراق.

بيان نوع وطبيعة الدعم اللوجستي الحكومي  .2

 للمشروعات الريادية الصغيرة.

التحقق من مدى ترسيخ ثقافة االعمال الريادية في  .3

 ظل التطلعات اإليجابية الحالية لالقتصاد العراقي

 .ودعم الصناعة الوطنية ألحياء
 

 مجتمع وعينة الدراسة

رواد االعمال التي تقع على مجتمع الدراسة  تركز

 حاضناتمشاريعهم الصغيرة الخاصة تحت مظلة 

االعمال في كل من المديرية العامة للتنمية الصناعية في 

قروض والبنك المركزي العراقي )قسم  وزارة الصناعة

استند فقد الدراسة اما عينة الشباب والمشاريع الريادية(. 

البسيطة منهجية العينة العشوائية  في اخيارها على

 ,Gorsuch) فأكثرمشاهدة  100قاعدة  الى باالستناد

1983, Hatcher, 1994).  وبذلك ستكون العينة ال تقل

وعلى وفق  ةرياديالع يرامشمن لصحاب ال 100عن 

 التصنيف المعتمد من قبل الحاضنتين اعاله.

واألساليب اإلحصائية  مصادر المعلومات، أداة الدراسة

 لمعالجة البيانات

بهدف إغناء الجانب المعرفي للبحث تم االعتماد 

على المراجع العلمية من كتب ودوريات سواء ذات 

وفي ضوء العالقة بموضوع البحث أو القريبة منه. 

تم تصميم استبانة على وفق سلم المراجعة لألدبيات 

( سؤاال موزعة بالتساوي 20) تضمنت الخماسي،ليكرد 

 خضعت(. 1ملحق رقم )انظر ال محاور رئيسة أربععلى 
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للتحكيم من قبل خبراء أكاديميين للتحقق من  االستبانة

وإعادة سالمتها العلمية ومدى انتماء السؤال الى محوره، 

  .همتعديلها على وفق مالحظات صياغتها او

على بشكل مباشر ( استبانة 160) الدراسة وزعت

في وبمساعدة الكوادر الوظيفية العاملة  عينة الدراسة

تم  ،مديرية التنمية الصناعية والبنك المركزي العراقي

٪( من االستبيانات 94بنسبة )و( استبانة 150) استرجاع

وزعة وبعد الفحص والتدقيق تم اخضاع جميع الم

وقد استخدم  .االستبانات المسترجعة لالختبار لصالحيتها

 فرضية البحثلمعالجة البيانات واختبار  SPSSبرنامج 

من خالل استخدام المتوسطات واالنحراف المعياري 

 للتعرف على اتجاه اإلجابات ومعامل االرتباط بيرسون

لدعم اتجاه  محاور االستبانةللتحقق من قوة العالقة بين 

 .العينة المستجيبة

 اختبار االتساق الداخلي ألداة الدراسة

جرى استخراج معامل االتساق الداخلي ألداة 

على محاور االستبانة الدراسة، وفقا إلجابات العينة 

، باالعتماد على اختبار استبانة (150) االبالغ عددهو

( وعلى مستوى 0.985إلفا، إذ بلغت قيمته )-كرونباخ

المحاور األربعة وهي قيمة موجبة ومرتفعة لتدل على 

وانعكاس النتائج على مجتمع  زيادة مصداقية البيانات

 البحث.

 اإلجابة على محاور االستبانة اتجاه شدة معيار تحديد 

وفقا لتدرج المقياس المستخدم في استبانة البحث 

)مقياس ليكرد الخماسي(، فإن قيم المتوسطات الحسابية 

التي توصلت إليها الدراسة اعتمدت كمعيار لتحديد 

االستبانة  من محاور حورمستوى االتفاق وشدته، ولكل م

( على خمسة 5-1المعيار )سلم قسم  فقد .الرئيسة األربع

 .(1ل رقم )حدود متساوية وكما موضح في الجدو

هو لضمان الحيادية في  التقسيم للسلموالغرض من هذا 

الحكم على إجابة عينة البحث وعدم تضخيم وتداخل شدة 

 اإلجابة بين افراد العينة.

 ياس درجة االجابة: حدود مق1جدول رقم 

 االتجاه حدود المتوسط الحسابي

 ال اتفق تماما 1.79 -1

 ال اتفق 2.59 – 1.8

 إلى حد ما 3.39 – 2.60

 اتفق 4.19 -3.40

 اتفق بشدة 5 -4.20

 

 التعريفات االجرائية لمصطلحات الدراسة

حاضنة االعمال هي مؤسسة تمويلية ذات شخصية  -1

التمويل المناسب ادارية مستقلة تهتم بتقديم 

والخدمات االدارية واالستشارية للمشروعات 

وتعد مديرية تنمية الصناعة في وزارة  الصغرى.

الصناعة وقسم قروض الشباب وريادة االعمال في 

 البنك المركزي حاضنات معتمدة ألغراض الدراسة.

على وفق المعيار  -المشروع الريادي الصغير:  -2

هو الذي يرتبط النوعي فان المشروع الريادي 

بالروح الريادية لمالك المشروع ومدى استعداده 

لتحمل المخاطر المالية والمسؤولية الشخصية عن 

وألغراض الدراسة تم  إدارة ونجاح المشروع.

المعدة من قبل مديرية االعتماد على تصنيفات 

التنمية الصناعية وقسم قروض الشباب واالعمال 

  راقي.الريادية في البنك المركزي الع

الدعم اللوجستي الحكومي ويقصد به مدى ترسيخ  -3

ثقافة ريادة االعمال لدى صناع القرارات السياسية 

مظلة تشريعية وسياسات وتأطيرها في  واالقتصادية

 المشروعات الريادية. ةعمادواضحة واقتصادية 

 الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات السابقة العربية وغير 

العربية دور حاضنات االعمال وفاعليتها في تمويل 

ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ ثقافة 

االعمال الريادية بهدف تطوير ونمو االقتصاد الوطني 

سواء على صعيد االقتصادات المتقدمة او النامية 

حاضنات االعمال حديثة في  والناشئة. ولكون تجربة

وحاجتها وفي العراق على وجه التحديد، البلدان العربية 

سوف تركز الدراسة الحالية ، هذه المنظوماتلالماسة 

على الدراسات العربية التي تناولت هذه الموضوع 

ريادة االعمال لضمان فاعليتها  واشكالياته في دعم ورفد

 ونجاحها في دعم االقتصاد الوطني.

مستوى تبني  للتحقق من( 2020اسة محمد )در -1

ريادة األعمال في المشاريع القائمة لدى المديرية 

 وزارة الصناعة العراقية. -العامة للتنمية الصناعية

نتائج الدراسة اكدت الى ان بعض المشاريع تحقق 

جزء بسيط من مؤشرات ريادة األعمال التي 

   تعتمدها هذه المديرية في احتضان المشروع

الريادي. واوصت الدراسة بضرورة ترسخ ثقافة 

ريادة االعمال عبر البرامج التدريبية والندوات 

لمشاركة االفكار ومن ثم اشاعة روح ريادة 

 األعمال.

فحص أثر ل( 2017دراسة الكساسبة وجماعته ) -2

تم حاضنات االعمال في نجاح الشركات التي 

ايجابي للخدمات  أثر، ان هناك احتضانها

االستراتيجية لحاضنات االعمال في نجاح الشركات 

المحتضنة في االردن وعلى مدراء الحاضنات في 

االردن تركيز اهتمامهم على استدامة هذه الخدمات 

االستراتيجية مع االخذ بنظر االعتبار ضرورة 

تخفيض كلف ايجار الوحدات، واوصت الدراسة 

موضوع على ضرورة مواصلة البحث في 

 .الحاضنات في االردن

 استهدفت (2017دراسة عبد الرؤوف والخضر ) -3

دور حاضنات االعمال في استدامة المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. واكد الباحثان 

على ان االشكال المطروح اليوم بشأن هذه 

المشروعات هو ليس في كيفية انشاءها بل في كيفية 
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صوال الى استدامتها ضمان بقائها واستمرارها و

لتتمكن من مواجهة الصعوبات من خالل اقامة 

شبكات الدعم أبرزها حاضنات االعمال. وعلى 

الرغم من الجزائر قطعت شوطا كبيرا بهذا المجال 

مركز لتسهيل دعم المشاريع  12من خالل انشاء 

الصغيرة والمتوسطة وتقديم كل انواع الخدمات 

لدراسة على االدارية واالستشارية واوصت ا

ضرورة القضاء على المعوقات ومعالجة 

البيروقراطية التي تحول دون تحقيق المشروع 

 .ألهدافه وطموحات المالك في االستدامة

دور حاضنات  استعرضت (2017دراسة النعمة ) -4

دراسة حالة  -االعمال في تمويل المشاريع الصغيرة 

لتجارب بعض البلدان االسيوية والعربية 

، وتوصلت الى بعض االستنتاجات اهمها واالمريكية

ان حاضنات االعمال تعد من مستحدثات التكنولوجيا 

الحديثة ولها دور فاعل في تشجيع المبادرات 

الفردية ورعاية االبتكارات واالفكار الجديدة على 

ارض الواقع للمساهمة في انجاحها اذ اشارت الى 

ان هذه الحاضنات تساهم في نجاح المشروعات 

-%50غيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين الص

80%.. 

( تناولت بالتحليل 2014دراسة المبيريك والجاسر ) -5

الوصفي النظام البيئي لريادة االعمال في المملكة 

العربية السعودية. واوضحت انه على الرغم من 

حداثة التجربة السعودية بحاضنات االعمال 

ئمة لنمو اال انها تميزت بتوفير بيئة مال والريادة،

المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل تعدد 

جهات وصناديق دعم هذه المشروعات وخاصة 

بالتركيز على المرأة كنموذج لألسرة السعودية 

المنتجة. فضال عن توفر التمويل المناسب والميسر 

بدون فوائد وغيرها من الخدمات الساندة لترويج 

الشباب  نتاجات وابتكارات رواد االعمال السيما

والطالب والخريجين عبر المحافل الدولية لريادة 

االعمال. واوصت الدراسة على قضايا تدريب رائد 

االعمال ودعم مشروعه في السنوات االولى من 

  .التأسيس

المنهج الوصفي استخدمت ( 2010دراسة القواسمة ) -6

التحليلي لفحص واقع حاضنات االعمال ودورها في 

في الضفة الغربية، عبر دعم المشاريع الصغير 

استبانة عدد من العاملين في حاضنات االعمال 

والمشاريع المحتضنة. واشارت نتائج الدراسة الى 

ان حاضنات األعمال تسير وفق آلية غير علمية وال 

تساعد المشاريع الصغيرة في التغلب على مشاكلها 

نتيجة إلى نقص الخبرة في هذا المجال وانخفاض 

متوفرة لديها، علما ان مستوى تقديم االمكانيات ال

بكثير، من  كان أفضلالخدمات أثناء فترة االحتضان 

فترة الخروج من مضلة االحتضان. واوصت 

الدراسة الى بضرورة متابعة المستفيدين من 

ومحاولة  بمشاريعهم،الحاضنات بعد الخروج 

مساعدتهم للنهوض بأعمالهم ولو لفترة زمنية 

ى توفير المزيد من الخدمات والتركيز عل محدودة،

المالية والتسويقية ألهميتها للمشاريع سواء أكان 

أثناء فترة االحتضان أو بعدها. كما أوصت 

بضرورة التأكيد لدى المشاريع الصغيرة المحتضنة 

ألن  بينها،أهمية التكامل والدخول في شراكات فيما 

في ذلك ضمان لتكامل الخبرات والمال والجهد 

 .مان نجاح المشاريعوبالتالي ض

تفحصت دور حاضنات  Dahleez (2009) دراسة -7

االعمال في تنمية مهارات الرياديين وتشجيع انشاء 

االعمال الصغيرة في غزة عبر المبادرات التي 

تقدمها حاضنات االعمال. عينة الدراسة طلبة جامعة 

العلوم االسالمية بغزة المرحلة االخيرة في كليات 

وتكنولوجيا المعلومات والتجارة. استنتج الهندسة 

الباحث ان طالب كلية الهندسة وتخصص ادارة 

االعمال االكثر ميوال للريادة واالعمال الريادية. 

واوصت الدراسة بضرورة االهتمام والنهوض 

 .بقطاع االعمال الصغيرة وحاضنات االعمال

الى توصلت ( 2008دراسة البطاط والموسوي ) -8

اتجاه الصناعات الصغيرة في نتائج من قياس 

كربالء لقبول حاضنات األعمال، تمثلت بوجود 

توجه تام لقبول حاضنات األعمال كآلية لحل مشاكل 

ودعم الصناعات الصغيرة في العراق وفي كربالء 

على وجه الخصوص واالستعداد لتحمل تكلفة 

الخدمات التي تقدمها هذه الحاضنات. واوصى 

ات اإلعمال غير ربحية الباحثان بأن تكون حاضن

وهي االكثر مالئمة في البيئات االقتصادية 

 واالجتماعية المحدودة اإلمكانيات.

 

 اإلطار النظري للدراسة
الحتضان  المدخل المؤسسي واالجتماعي منهجية -أوال

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعد تحقيق التكامل بين القطاعات االقتصادية 

المشروعات السيما المشروعات والتنسيق بين مختلف 

الصغيرة من الحقائق األساسية للتنمية والتطوير 

لة ذات أهداف اعاالقتصادي. كون هذه المشروعات أداة ف

مزدوجة تجمع بين الخصائص االجتماعية والتمويلية 

للتنمية االقتصادية، وان الموائمة بين تلك الخصائص 

المداخل نتيجة اختالف وجهة نظر  تحقيقه،هدف يصعب 

تلك المشاريع سواء في ضوء  تمويلدعم وفي  المنهجية

وما يراه دعاة أ ،Institutionistsالمدخل المؤسسي 

المدخل  مؤيدو .Wellfaristsالمدخل االجتماعي 

يعتقد أن المكافحة الفاعلة لمشكلة الفقر المؤسسي 

والبطالة في البلدان األقل نموا يكمن في بناء مؤسسات 

تمويلية قادرة على تغطية شرائح كبيرة من أفراد 

خالل توفير الموارد  من Breadth Clientsالمجتمع 

المالية الالزمة إلنشاء المشروعات لتحقيق التنمية. في 

على بعمق أن التركيز جتماعي االحين يرى داعية األمن 

هو امتداد Depth Clients المستويات المختلفة من الفقر

وأساس لقبول األهداف االجتماعية لتمويل هذه 

من هذا المنطلق برزت أهمية و المشروعات.

تحسين المستوى االقتصادي لالمشروعات الصغيرة 
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وقد تركز هذا  ،لشريحة واسعة من أفراد المجتمع

االهتمام في ثالث اتجاهات أساسية )ماهر 

 (2، 2002وآخرون،

تقديم برامج تدريبية على كيفية انتشار المشروعات  .1

 الصغيرة.

تقديم الخدمات المالية والمعونات االستشارية من  .2

خالل منظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية 

)حاضنات اعمال( لبناء المهارات والخبرات 

 المشروعات الصغيرة.النتشار 

تقديم الخدمات التمويلية من قبل المؤسسات المالية  .3

والغير المالية لدعم المشروعات الصغيرة 

 والمساعدة على انتشارها.

أن توجه أنظار االقتصاديين واإلداريين ورجال كما 

المشروعات الصغيرة بصورها احتضان األعمال نحو 

العشرين يعود الريادية في النصف األول من القرن 

 - :(55-53، 2005لسببين )برنوطي، 

السبب االيدولوجي ويتعلق بافتراضات علماء  .1

االقتصاد والليبراليين حول النمو السليم لالقتصاد. 

وهم يفترضون بان أفضل طريقة للنمو االقتصادي 

ألي دولة يحصل عندما يسود التنافس الحر ويخضع 

والطلب  االقتصاد إلى قوى السوق وعوامل العرض

 .وبدون تدخل الدولة

مالحظة ظواهر بدأت تبرز في الدول الصناعية  .2

الغربية والتي ولدت الشعور بان األعمال الكبيرة 

بدأت تبتلع األعمال الصغيرة بالتالي سيتحول السوق 

 تدريجيا إلى سوق احتكاري.

 حاضنات االعمالل المفاهيمي اإلطار -ثانيا

تعد حاضنات االعمال أحد اهم القنوات الساندة 

لتنمية االقتصادية في جميع بلدان العالم المتقدمة والنامية ل

 ,Perter & Sundararajanواالقتصادات الناشئة )

حيث أنشأت اول  1980ومنذ عام (. 83-91 ,2004

حاضنة اعمال في الوطن العربي في مصر وهي حاضنة 

لصناعة )الجبوري تكنولوجيا تابعة لوزارة ا

 ريادةتجسدت فكرة وثقافة (، 3، 1998لمعاضيدي، او

االبتكارية ساعدت على بلورة استراتيجيتها واالعمال 

في توفير الدعم واالسناد واالستباقية والمبادرة 

وتبني  الصغيرة والمتوسطةالريادية للمشروعات 

 Theodorakopoulos etمسؤولية إدارة مخاطرها )

al., 2014, 605.)  

يرتكز مفهوم حاضنات االعمال على كونها منظومة 

من العمليات صممت لتشكل مظلة متكاملة من الخدمات 

المتنوعة تقدم تحت سقف واحد ومن خالل العديد من 

الفروع المرتبطة مع بعضها بشبكة معلومات واتصاالت 

تؤمن عميلة احتضان االعمال ابتداء من مرحلة التأسيس 

المشروع ونجاحه واالستعداد للخروج من ولحين نضوج 

 ,.Obaji et alمظلة االحتضان الى العالم الخارجي )

2015, 167 .) 

قدمت منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 

النموذج الفعال لعملية االحتضان للمشروعات الريادية 

وكما في الشكل الصغيرة وكيفية ربطها بعالمها الخارجي 

وطبقا  (.143، 2014والشراح،)الشمري  (1رقم )

هناك ثالث مراحل الحتضان المشروع األولى للنموذج 

قبل بدء عملية االحتضان وهي مرحلة التهيئة للمشروع 

مرحلة ، والثانية على إدارة عملياته وتأهيل المالك

المالي المباشر والفعلي عن االحتضان وتتضمن الدعم 

جمع لالمتابعة ما بعد االحتضان حيث حلة ربعد، ثم م

. المعلومات عن فرص النجاح والتكييف البيئي للمشروع

الحاضنة التوقيتات تحدد وعلى ضوء المعلومات 

المناسبة لخروج المشروع من عملية االحتضان لضمان 

استمرارية تدفق االيرادات وتمكين صاحب المشروع 

 & Al-Mubarak) على استدامة ونمو اعماله

Schrodl, 2011,435-452 .) 

 

 

 

 ريادة وريادة االعماللل اإلطار المفاهيمي -ثالثا

استمد مصطلح الريادة من اللفظ الفرنسي 

(entrepreneur( والكلمة االلمانية )untrenehmen )

(Tiejun & Jin,2006,73 في حين ريادة االعمال )

ظهر كمفهوم في الكتابات االقتصادية لريتشارد كانتيلون 

( بانه نوع من الشخصية على استعداد 1680-1734)

لتأسيس مشروع جديد او مؤسسة وتحمل المسؤولية 

الكاملة عن النتائج غير المؤكدة )المبيريك 

 تعريف وضع في الفضل ويعود(. 2014،8والجاسر،

  االقتصاديين األعمال الى الخبيرين ريادة لمفهوم واسع

 األعمال ريادة أذ عرفانايت  فرانك و شومبيتر جوزيف

 جديدة وأساليب طرق وتطوير ابتكار عملية بأنها

، 2014التجارية )الدغيشم ومحمد،  الفرص الستغالل

المصطلح تم تناوله من قبل (، ومع ذلك فان هذا 42

اغات مختلفة ولكن العديد من الباحثين والكتاب بصي

الجميع يتفقون على المضمون بان ريادة االعمال 

مصطلح قائم على االبداع وخلق االفكار الجديدة او 

تطوير او ابتكار عمليات انتاج او خلق ادوات تسويق 

قادرة على تنمية االقتصادات ونموها )الشيخ 

 عَرففقد  األوربي االتحاد اما  (.504، 2009واخرون،

 المشاريع الصغيرة ن( نموذج اليونيدو الحتضا1شكل )
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 التي والطرق األفكار بأنها 2003 عام مالاألع ريادة

 مزج طريق عن ما نشاط وتطوير خلق من تمكن

 تسيير في والفاعلية اإلبداع أو واالبتكار المخاطرة

 .قائمة أو جديدة مؤسسة ضمن واألعمال األنشطة وإدارة

لقد اصبحت انشطة رواد االعمال أحد اهم الدعامات 

اقتصادات البلدان  االساسية للتغير والتقدم النوعي في

 Awangالسيما النامية والناشئة على وجه الخصوص )

et al., 2016, 96 مركز  950(، أذ يوجد االن أكثر من

بلدا لمساعدة المجتمعات المحلية  62لريادة االعمال في 

لتمكين اصحاب المشاريع الخاصة لتحويل افكارهم الى 

األنشطة تلعب و(. 4، 2017شركات مبتكرة )تشويديك، 

دورا مهما في تخفيف الصعوبات واالختناقات الريادية 

وقد ذهب البعض الى ، التي تمر بها اقتصادات البلدان

ابعد من ذلك واقر ان النمو والتطور االقتصادي ال يرتبط 

بالمال والتكنولوجيا فحسب بل بوجود رواد االعمال 

(. ورائد االعمال هو شخص لديه 51، 2004)الشيخ، 

ة في تحديد وتقييم الفرص وحشد الموارد القدر

الضرورية لالنتفاع منها وتهيئة أسس نجاح المشروع 

(Dahees, Khalid Abed, 2009, 186.)  ان اصالة

االعمال الريادية ترتبط بمفهوم رائد االعمال وهو 

الشخص الذي يمتلك رؤية وتفكير ايجابي لألهداف 

تمثل عامل  المتوقع بلوغها، اي ان االعمال الريادية

مفسر للقدرات الخارقة للريادي في صنع االبداع 

وتحويله الى اهداف ملموسة في التنمية والنمو 

ان استدامة نمو االعمال الريادية على وفق  االقتصادي.

منظور العالقة بين ريادة االعمال والريادي تعتمد على 

 & Sandra,2011,21( )Xu: )ثالث ابعاد

Xu,2012,132 :)- 

البتكارية في توليد االفكار بعد ا .1

(Innovativeness ) 

بعد االستباقية في خلق المنتجات الجديدة  .2

(Proactiveness) 

 ( Risk-takingبعد تبني مخاطر الفشل وتكلفته ) .3

في حين يضيف البعض ابعاد اخرى وهي  .4

 البعد، االستدامة ،االستقاللية ،المنافسة الكفاحية

 ,.Serai et al) البيئي واالجتماعي واالقتصادي

2015, 433 ) 

اكتساب المشاريع فان  على وفق هذه االبعاد

صفة الريادة يعتمد على السلوك الريادي يرة الصغ

بحيث تكون لديه (، 2)انظر الشكل لصاحب المشروع 

االرادة والقدرة على ادارة الموارد استراتيجيا من خالل 

تحويل االفكار الجديدة الى منتجات او ابتكار ناجح يساهم 

تحقيق الميزة التنافسية في قيادة التطور االقتصادي في 

 (.Tuluce & Yurtkur, 2015, 728لخلق الثروة )

 

 

 

 

ان جدلية الربط بين السلوك الريادي واالعمال 

الريادية يتم ترجمها في الواقع بتوفير الفرص لرائد 

االعمال نفسه لتحقيق االكتفاء الذاتي وافراد المجتمع 

بغرض تنوع مصادر الدخل ومنح قيمة مضافة لنمط 

الحياة، والمساعدة على التخفيف من حدة الفقر والبطالة 

في سوق العمل وفي مختلف  من خالل تنوع الفرص

القطاعات االقتصادية. يتضح مما تقدم ان حاضنات 

االعمال على وفق منظور العالقة بين مفهوم ريادة 

االعمال والريادي ما هي اال منظومة تعمل على ردم 

الفجوة بين رؤية ورسالة الريادي ومتطلبات النجاح 

االساسية في العمل، مثل تقليص فجوة االنتفاع من 

لموارد الملموسة وغير الملموسة وتوفير متطلبات ا

العمق االستراتيجي للمشروع الريادي وغيرها من 

الخدمات الساندة والداعمة الستمرارية المشروع ونجاحه 

بعد فك االرتباط بالحاضنة. كما ان نجاح الحاضنات 

يعتمد على وضوح االهداف التي تتبناها، موقع الحاضنة 

لمشاريع، الحصول على ضمن منظومات رعاية ا

الخدمات والدعم عبر شراكة الحاضنة مع جهات اخرى، 

خلق فرص التوظف واستراتيجية التنمية االقتصادية 

((Al-Mubaraki & Busler, 2015,19. 

 

 نتائج تحليل إجابات عينة البحث واختبار الفرضية

تحليل بعض العوامل الديموغرافية لعينة  -1

 البحث

ألغراض البحث تم التركيز على المؤهل الدراسي 

وسنوات الخبرة ألهميتها في عكس دقة وموثوقية اإلجابة 

( المؤهل 2على محاور االستبانة. يعرض الجدول رقم )

الدراسي وسنوات الخبرة لرواد المشاريع الصغيرة قيد 

فراد العينة هم من الدراسة، ومنه يتضح أن الغالبية من أ

 ( دور الريادي في خلق الثروة2م )شكل رق
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حملة شهادة البكالوريوس، ويعتبر ذلك مؤشراً أولياً على 

قدرة أفراد العينة في توصيف متطلبات االحتضان 

للمشاريع الريادية وتشخيص واقع الدعم اللوجستي 

الحكومي لتعزيز قاعدة الصناعة الوطنية. وعلى الرغم 

% من العينة المبحوثة هم من ذوي الخبرة 75من ان 

سنوات ومن حملة الشهادات الجامعية  7لتي تقل عن ا

األولية والعليا، فان نسب العوامل الديموغرافية السالفة 

الذكر تشير الى حداثة تطبيق تجربة ريادة االعمال في 

العراق وعبر الحاضنات المبحوثة والتي تقع على 

مسؤوليتها تنفيذ برامج ريادة االعمال. سوف تعزز هذه 

دق اإلجابات وإنها ستكون متجانسة نوعاً النتيجة من ص

ما لتعبر عن رؤية متناسقة لدور المشاريع الريادية في 

دعم الصناعة الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع الدعم عن تحليل اتجاه إجابات أفراد العينة  -2

 في العراق للمشاريع الريادية الصغيرة الحكومي

ليل اراء العينة المبحوثة حول الدعم اللوجستي حت - أ

 وريادة االعمال الحكومي

متوسطات اإلجابة  (3رقم ) يعرض الجدول

واالنحراف المعياري لكل سؤال وعلى المستوى العام 

 3.51لإلجابات. ومنه يظهر أن المتوسط العام لإلجابات 

 (1.16) يقترب من الواحد الصيحوبانحراف معياري 

(. 1والمتوسط ضمن حدود اتجاه االجابة اتفق )الجدول 

الى الحاجة الى  المتوسط تشيروالدالالت االولية لهذا 

مراجعة الدعم الحكومي اللوجستي للمشاريع الريادية 

لترسيخ ثقافة ريادة في التشريعات شفافية  أكثربشكل 

التوجهات  ما يخدماالعمال في الصناعة العراقية وب

 الحالية للحكومة ألحياء الصناعة الوطنية.

 التشريعات الحكومية وريادة االعمالاتجاه إجابات افراد العينة عن مستوى  3جدول رقم 

 المتوسط )مظلة التشريعات( محور الدعم اللوجستي الحكومي
االنحراف 

 المعياري

اتجاه 

 اإلجابة

ريادة وضعت الحكومة تشريعات واضحة وشفافة ودقيقة تعزز من مفهوم 

 األعمال.

2.84 1.35  

ً تتضمن إجراءات مبسطة لرائد األعمال من أجل البدء  التشريعات القائمة حاليا

 .بمشروعه او تطوير القائمة منها

4.03 0.84  

الصغيرة بما فيها توفر التشريعات الحالية فرًصا متساوية لجميع المشروعات 

 .التي تخدم دعم الصناعة الوطنية

3.81 0.96  

توفر التشريعات الحالية إجراءات مرنة للحصول على تمويل من جميع 

 المؤسسات المالية الحكومية وبشروط ميسرة.

3.66 1.13  

المشرع العراقي إلى إجراء مراجعة دورية للتشريعات الحالية للتخفيف  يسعى

 التي تواجه رائد األعمال.من العقبات 

3.21 1.03  

 اتفق 1.16 3.51 (4.19-3.40المتوسط العام لسلم اإلجابة )

 

محور السياسات  تحليل اراء العينة المبحوثة حول  - ب

 االقتصادية وريادة االعمال

تكامل بين التشريعات الحكومية في دعم  إطارفي 

في المتبعة السياسات االقتصادية وثقافة ريادة االعمال 

( اتجاه 4اسناد رواد االعمال، يعرض الجدول رقم )

اجابات رواد االعمال التي تقع مشاريعهم تحت مضلة 

االحتضان لدى مديرية التنمية الصناعية والبنك 

ك سياسات اقتصادية هنا ومنه يتضح ،المركزي العراقي

داعمة لثقافة ريادة االعمال اذ بلغ المتوسط العام إلجابات 

( وبانحراف 3.52وبلغ ) ضمن سلم اجابة اتفقوالعينة 

(. ولكن على 1.12) معياري يقترب من الواحد الصحيح

الرغم من قناعة رواد االعمال بالسياسات االقتصادية 

ة للمشاريع الحالية اال هناك قناعة ان مستوى الرعاي

الريادية الصغيرة الناجحة واستدامتها الزال يحتاج الى 

 إذووضوح وشفافية لدورها في دعم الصناعة الوطنية 

( 3.28بلغ متوسطة شدة اجابة العينة على هذه الفقرة )

امة تسعى هذه السياسات الى استد حد ماوضمن سلم الى 

الى  أضف نهج ريادة االعمال لدعم الصناعة الوطنية.

ذلك الى ان السياسات المتعلقة بأنشاء محطات حكومية 

استشارية لدعم لرواد األعمال في مواجهة التحديات 

تحتاج الى مراجعة بما ينسجم والتوجهات الحالية لدعم 

الصناعة الوطنية، لضمان حماية تلك المشاريع من 

التي شكلت تحديا اضافية  االثار الوخيمة لجائحة كرونا

 العراقي.لالقتصاد 

 بعض الخواص الديموغرافية لعينة البحث 2جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد  سنوات الخبرة  النسبة المئوية العدد المؤهل الدراسي

 %75 112 سنوات 7من اقل   %21 32 دراسات عليا

 %13 20 سنة 11الى اقل من  8  %79 118 بكالوريوس

 %12 18 سنة فأكثر 11  0 0 اعدادية فما دون

 %100 150 المجموع  %100 150 المجموع
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 اتجاه إجابات افراد العينة عن السياسات االقتصادية وريادة االعمال 4جدول رقم 

 المتوسط السياسات االقتصادية وريادة االعمالمحور 
االنحراف 

 المعياري
 اتجاه اإلجابة

الريادية تمنح السياسات االقتصادية الحالية الحماية لمنتجات المشروعات 

 الصغيرة

3.91 1.05  

تسعى السياسات االقتصادية الحالية إلى تخفيف الحواجز التي قد يكون لها 

 تأثير سلبي على نمو المشروعات الصغيرة الريادية لدعم الصناعة الوطنية.

3.45 1.10  

تعطي السياسات االقتصادية الحالية قائمة محددة بالقطاعات االقتصادية 

 إلنشاء وتطوير المشاريع من قبل رواد األعمال.المستهدفة 

3.17 0.99  

تمنح األعمال الريادية الناجحة رعاية اقتصادية خاصة من الحكومة الستدامة 

 نجاحها والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية.

3.96 0.82  

توصي السياسات االقتصادية الحالية بإنشاء محطات حكومية استشارية لدعم 

 األعمال في مواجهة التحديات.لرواد 

3.76 0.96  

 اتفق 1.03 3.52 (4.19-3.40المتوسط العام لسلم اإلجابة )

 

متطلبات واقع عن تحليل اتجاه إجابات أفراد العينة  -3

 في العراق وريادة االعمالحتضان اال

محور الدعم  تحليل اراء العينة المبحوثة حول - أ

 وريادة االعمالاللوجستي المالي 

تعد مسألة التمويل قضية في غاية األهمية في نجاح 

واستدامة المشاريع الريادية الصغيرة منها على وجه 

التحديد نظرا لمحدودية مصادرها في التمويل وصعوبات 

الحصول عليه من المؤسسات المالية والمصرفية 

حاضنات االعمال وتلعب الرتباطها بالمخاطر العالية. 

لتلك المشاريع لتسهيالت المالية في توفير ادورا حيويا 

على وفق شروط واحكام  من مختلف القنوات التمويليةو

( 5تمهد الى نجاحها واستدامة اعمالها. والجدول رقم )

يعرض واقع الدعم المالي اللوجستي لرواد االعمال، 

اتفاق عام لدى العينة بمتوسط ومنه يتضح ان هناك 

بتنفيذ برامج توجه لدى المعنيين ( على وجود 3.65)

ثقافة ريادة االعمال في تعزيز هذه التجربة على صعيد 

الصناعة العراقية من خالل المساعدة على دعم راس 

المال الشخصي بمصادر تمويل بكلفة عادلة نوعما 

وبشروط واجال ميسرة ومن مختلف القنوات العاملة في 

. وقد تعزز هذا التوجه نتيجة للثقة سوق المال المحلي

ادلة بين المؤسسات المالية والمصرفية ورواد المتب

االعمال الصغيرة بالقدرة على تسديد األموال المقترضة 

مع فوائدها عند االستحقاق

 

تحليل اراء العينة المبحوثة حول محور  - ب

 الخدمات االستشارية والنصح وريادة االعمال

المصاحبة مظلة الخدمات االستشارية والنصح تعد 

ترشيد المتطلبات األساسية ل للدعم اللوجستي المالي من

واستدامة  وتوجيه الموارد المالية نحو اهداف المشروع

( يبين ان هناك 6. والجدول رقم )ثقافة ريادة االعمال

( 3.68وبمتوسط )اتفاق عام بين رواد االعمال 

الخدمات االستشارية بالحصول على سلة متكاملة من 

والنصيحة قبل واثناء وبعد توفير الدعم المالي سواء من 

قبل الحكومة عبر التشريعات والسياسات المتبعة لهذا 

الغرض او من قبل المؤسسات التمويلية وبشكل يضمن 

ربط المشروع الريادي بعالمه الخارجي. وتنوعت درجة 

 الدعم اللوجستي المالي وريادة االعمالاتجاه إجابات افراد العينة عن  5جدول رقم 

 المتوسط الدعم اللوجستي المالي وريادة االعمال محور
االنحراف 

 لمعياريا

اتجاه 

 اإلجابة

تمتلك المؤسسات المالية والبنوك العاملة في العراق عدداً كبيًرا من الفروع 

 المتاحة خدماتها لجميع رواد األعمال.

3.91 1.05  

يستطيع رواد األعمال الحصول على احتياجاتهم التمويلية من جميع قنوات  

 وآجال ميسرة. التمويل المتاحة بشروط

3.45 1.10  

تحرص جميع الجهات الممولة للمشاريع الريادية على تقديم التمويل ذو الكلفة 

 المنخفضة.

3.17 0.99  

لدى المؤسسات المالية والبنوك الثقة الكاملة بأن اصحاب األعمال الريادية 

 .قادرين على تسديد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في مواعيدها المستحقة

3.96 0.82  

طريق الدخول واالدخارات الشخصية هو أكثر عدالة ومرونة من  التمويل عن

 التمويل المؤسسي والحكومي.

3.76 0.96  

 اتفق 1.03 3.65 (4.19-3.40المتوسط العام لسلم اإلجابة )
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إجابة العينة عن توفر سلة هذه الخدمات بحدود سلم 

واحتل الدعم لرواد األعمال في وقت ( 3.40-4.19)

األزمات لتجنب حاالت الفشل واإلفالس المتوسط األعلى 

( بانحراف معياري 3.85ضمن إجابات العينة أذ بلغ )

عزز من شدة سلم اتفاق العينة  اقل من الواحد الصحيح

ي دعم مشاريع ريادة االعمال على جهود الحكومة ف

لمواجهة التحديات المالية والبيئية.

 

مصفوفة االرتباط بين محاور استبانة تحليل نتائج  -4

 الدراسة

( يعرض معامالت االرتباط بين 7الجدول رقم )

لالستبانة. ومنه يظهر ان هناك عالقة المحاور األربعة 

ارتباط قوية وموجبة بين متطلبات الدعم اللوجستي 

الحكومي )مظلة التشريعات والسياسات االقتصادية( 

واليات عمل حاضنات االعمال )مظلة التمويل والخدمات 

االستشارية والنصح(. قوة االرتباط تؤشر حقيقة جوهرية 

غيرة يتطلب جهود ان نجاح المشاريع الريادية الص

مستمرة الستدامة زخم هذه المشاريع ومساهمتها في دعم 

صاد الوطني بشكل عام واستدامة الصناعة الوطنية االقت

 بشكل خاص.

 مصفوفة االرتباط بين محاور االستبانة 7رقم  جدول

 الرابع الثالث الثاني  األول  المحور

 0.997 0.996 0.942 1 األول

 0.927 0.96 1  الثاني

 0.995 1   الثالث

 1    الرابع

 

 المالحظات االستنتاجية
العام إلجابات عينة البحث ان  اإلطاريتضح من  -1

تحظى بنوع من االهتمام من صناع  االعمال يادةر

وان الدعم اللوجستي ، القرارات االقتصادية

الى توفير البنى التحتية  ىسعالحكومي الحالي ي

حاضنات اعمال تفعيل دور المشاريع الريادية عبر ل

بهدف رسم مسارات المشاريع متخصصة 

المحتضنة بما يخدم خطط التطوير واالستدامة للنمو 

العراقي بشكل عام ودعم الصناعة في االقتصاد 

 .العراقية بشكل خاص

أوضحت مصفوفة االرتباط بين محاور مظلة  -2

ان عملية االحتضان والدعم اللوجستي الحكومي، 

تفعيل دور ريادة االعمال في االقتصاد العراقي 

تتطلب مظلة متكاملة من التشريعات والخطوات 

اإلجرائية والتنظيمية الحتضان االعمال الريادية بما 

يضمن فاعليتها في دعم االقتصاد الوطني بشكل عام 

 والتوجهات الحالية لدعم واحياء الصناعة الوطنية.

 

 التوصيات
يئة خاصة لتنمية المشاريع الصغيرة استحداث ه -1

والمتوسطة يكون ارتباطها بمجلس الوزراء تتبنى 

مسؤولية رسم استراتيجيات ومسارات المشاريع 

الريادية الصغيرة والمتوسطة بما يخدم خطط 

التطوير واستدامة النمو في االقتصاد العراقي بشكل 

عام ودعم الصناعة العراقية بشكل خاص وفي 

 -تية: المجاالت اال

  المشاريع المتعلقة بصناعة المطاط والقوالب

 ذات العالقة بالصناعات اإلنتاجية.

  المشاريع المتعلقة بصناعة االلواح االلكترونية

ذات الصلة بالصناعات االلكترونية وتقانة 

 المعلومات.

  المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية ذات

 الصلة بالسلة الغذائية للمواطن العراقي.

  المشاريع ذات الصلة بصناعة األجزاء المكملة

 لألجهزة الكهربائية المنزلية.

 االستشارية والنصح وريادة االعمال اتجاه إجابات افراد العينة مظلة الخدمات 6جدول رقم 

 المتوسط محور الدعم اللوجستي للخدمات االستشارية والنصح 
االنحراف 

 المعياري

اتجاه 

 اإلجابة

المحلية دراسات جدوى مجانية ألصحاب المشاريع لبدء تقدم الجهات الحكومية  

 مشروعهم.

3.71 0.99  

تقدم الجهات الحكومية المحلية الدعم لرواد األعمال في وقت األزمات لتجنب 

 حاالت الفشل واإلفالس.

3.85 0.95  

تقدم جميع مؤسسات التمويل االستشارات المالية واالستثمارية ألصحاب 

 التمويل وطيلة فترة اإلقراض.المشاريع قبل منح 

3.37 1.02  

 يمكن ألصحاب المشاريع الريادية إعادة جدولة القرض دون أية شروط إضافية،

 لمواجهة بعض المشاكل في السداد.

3.73 0.96  

يتوفر العديد من المستشارين العلميين الفنيين لدى المؤسسات الحكومية والخاصة 

 المشروعات الصغيرة.تقدم خدماتها المجانية ألصحاب 

3.72 1.05  

 اتفق 1.01 3.68 (4.19-3.40المتوسط العام لسلم اإلجابة )
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  المشاريع المتعلقة بصناعة البالستيك وذات

 الصلة بتعبئة وتغليف المنتجات.

تعزيز واسناد المشاريع الريادية القائمة تحت مظلة  -2

الحاضنات الحكومية )مديرية التنمية الصناعة( من 

ت االستشارية الستدامتها خالل التمويل والخدما

وتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تعيق من 

 دورها في دعم الصناعة الوطنية.

التوجه نحو تهيئة البنى التحتية والقانونية  -3

والتشريعية الخاصة بأنشاء حاضنات االعمال 

الريادية في القطاع الخاص. وتجدر اإلشارة هنا 

ة المجازة يمكن تعزيز دور المنظمات غير الحكوم

من قبل الحكومة لتبني أدوار هذه الحاضنات وبما 

ينسجم والتوجهات الحالية الحكومية في دعم 

 الصناعة الوطنية.

تفعيل دور الجهاز المصرفي العراقي الحكومي  -4

والخاص نحو توفير مظلة التمويل المناسب 

للمشاريع الريادية الصغيرة بشروط ميسرة وبكلف 

ة الموارد المالية لهذه مناسبة تعزز من استدام

 المشاريع.

توجيه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي نحو  -5

انشاء مراكز لرعاية االبتكار واالعمال الريادية 

للخرجين من مختلف الجامعات والكليات وبشكل 

يضمن توظيف البحث العلمي في حقل العمل 

وخصوصا في مجاالت التقنية وتكنولوجيا االتصال 

ت واالستفادة من البحوث والدراسات والمعلوما

 طلبة الدراسات العليا.
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 (1الملحق رقم )

 في العراقالمشروعات الريادية الصغيرة لدعم الصناعة الوطنية 

 بين واقع االحتضان والدعم اللوجستي الحكومي

 عزيزي المجيب

يهدف هذا االستبيان إلى إجراء مسح لتقييم الدعم اللوجستي لصناع القرارات السياسية واالقتصادية لريادة األعمال في 

احتضان المشروعات الريادية الصغيرة بوصفها حلقة مكملة ألحياء ودعم الصناعة الوطنية في العراق. العراق وواقع 

ولجعل هذه الدراسة ذات مغزى تعزز أهداف البحث فإن خبرتكم ومساعدتكم في هذا المجال يعد مساهمة كبيرة في إعطاء 

يدة لالقتصاد العراقي. كما نؤكد هنا أن هويتكم وإجاباتكم نتائج دقيقة للتقدم بتوصيات تساهم في اسناد ودعم التوجهات الجد

  .ستعامل على أنها سرية وسيتم استخدامها ألغراض البحث العلمي حصراً 

 .نشكر ونقدر مشاركتكم مقدماً 

 أ.د نغم حسين نعمة         أ.د أرشد فؤاد التميمي                           

 كلية اقتصاديات االعمال                          كلية البريمي الجامعية            

 العراق -جامعة النهرين             سلطنة عمان                                 

 

 قائمة استبانة المعلومات

 القسم األول: بيانات شخصية 

 يُرجى التفضل باختيار البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:

 .النوع االجتماعي: 1

 انثى:                              :                      رذك                   

 .العمر: 2

 40لغاية أقل من  31من               30الى أقل من  20من                      

      60 أقللغاية  51من              50لغاية أقل من  41من                      

 . المؤهل العلمي:3

                       بكالوريوس (        )           دبلوم (   )          ماجستير (   )                    

 . التخصص:  4

 تربية ولغات:                                                                                                       -هندسة:                 ج -أدارة و اقتصاد:             ب -أ                    

 اخرى  -ه                                                

   :خبرةسنوات العدد  .5

إلى أقل  12 من)  (  سنة      11إلى أقل من  8من  ) (ة   سن 7إلى أقل من  4من   )   (سنوات     3)    (  أقل من 

 سنة             15أكثر من  )   (    سنة 15من 
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 على اإلجابة التي تراها مناسبة (√)يرجى وضع عالمة  القسم الثاني:

 ت اللوجستي الحكوميمحور الدعم اوال: 

ال اتفق 

 بشدة

ال 

 اتفق

الى حد 

 ما

اتفق  اتفق

 بشدة
  مظلة التشريعات لريادة االعمال - أ

ريادة وضعت الحكومة تشريعات واضحة وشفافة ودقيقة تعزز من مفهوم      

 األعمال.
1 

ً تتضمن إجراءات مبسطة لرائد األعمال من أجل       التشريعات القائمة حاليا

 .بمشروعه او تطوير القائمة منهاالبدء 
2 

توفر التشريعات الحالية فرًصا متساوية لجميع المشروعات الصغيرة بما      

 .فيها التي تخدم دعم الصناعة الوطنية
3 

توفر التشريعات الحالية إجراءات مرنة للحصول على تمويل من جميع      

 المؤسسات المالية الحكومية وبشروط ميسرة.

4 

المشرع العراقي إلى إجراء مراجعة دورية للتشريعات الحالية  يسعى     

 للتخفيف من العقبات التي تواجه رائد األعمال.

5 

  السياسات االقتصادية وريادة االعمالمظلة  - أ

تمنح السياسات االقتصادية الحالية الحماية لمنتجات المشروعات الريادية      

 الصغيرة

6 

االقتصادية الحالية إلى تخفيف الحواجز التي قد يكون لها تسعى السياسات      

 تأثير سلبي على نمو المشروعات الصغيرة الريادية لدعم الصناعة الوطنية.

7 

تعطي السياسات االقتصادية الحالية قائمة محددة بالقطاعات االقتصادية      

 المستهدفة إلنشاء وتطوير المشاريع من قبل رواد األعمال.

8 

تمنح األعمال الريادية الناجحة رعاية اقتصادية خاصة من الحكومة      

 الستدامة نجاحها والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية.

9 

توصي السياسات االقتصادية الحالية بإنشاء محطات حكومية استشارية      

 لدعم لرواد األعمال في مواجهة التحديات.

10 

  وريادة االعمالمحور حاضنات االعمال  -ثانيا: 

  المالي للمشروعات الريادية الصغيرة مظلة الدعم - أ

تمتلك المؤسسات المالية والبنوك العاملة في العراق عدداً كبيًرا من الفروع      

 المتاحة خدماتها لجميع رواد األعمال.

11 

يستطيع رواد األعمال الحصول على احتياجاتهم التمويلية من جميع قنوات       

 وآجال ميسرة. التمويل المتاحة بشروط

12 

تحرص جميع الجهات الممولة للمشاريع الريادية على تقديم التمويل ذو      

 الكلفة المنخفضة.

13 

لدى المؤسسات المالية والبنوك الثقة الكاملة بأن اصحاب األعمال الريادية      

مواعيدها قادرين على تسديد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في 

 .المستحقة

14 

التمويل عن طريق الدخول واالدخارات الشخصية هو أكثر عدالة ومرونة      

 من التمويل المؤسسي والحكومي.

15 

  لخدمات االستشارية والنصح للمشروعات الريادية الصغيرةمظلة ا - ب

تقدم الجهات الحكومية المحلية دراسات جدوى مجانية ألصحاب المشاريع       

 لبدء مشروعهم.

16 

تقدم الجهات الحكومية المحلية الدعم لرواد األعمال في وقت األزمات      

 لتجنب حاالت الفشل واإلفالس.

17 

تقدم جميع مؤسسات التمويل االستشارات المالية واالستثمارية ألصحاب      

 المشاريع قبل منح التمويل وطيلة فترة اإلقراض.

18 

المشاريع الريادية إعادة جدولة القرض دون أية شروط يمكن ألصحاب      

 لمواجهة بعض المشاكل في السداد. إضافية،

19 

يتوفر العديد من المستشارين العلميين والفنيين لدى المؤسسات الحكومية      

 والخاصة تقدم خدماتها المجانية ألصحاب المشروعات الريادية الصغيرة.

20 
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 2003بعد  تقييم توجهات السياسة الصناعية في العراق
 

Evaluation of industrial policy trends in Iraq after 2003 
 

 أ.د. فالح خلف علي الربيعي 

 / كلية األدارة واقتصاد , بغداد , العراق الجامعة المستنصرية

Dr. Falah Khalaf Ali Al-Rubaie 

College of Administration and Economics / Al-Mustansiriyah University , Baghdad , Iraq 

faalah@uomustansiriyah.edu.iq 

 
 

 المستخلص 
فتقار النمو وا صر االستدامة في النمو االقتصاديفي تراجع عن 2003أسهمت السياسة الصناعية في العراق بعد 

األهمية النسبية  الخام، وتراجععلى النفط  تمرار االعتماداسنتيجة  ،2003االقتصادي في العراق الى عنصر االستدامة بعد 

لقطاع الصناعة التحويلية في الهيكل االقتصادي، وقد أسهمت  توجهات السياسات االقتصادية والسياسة الصناعية في تفاقم هذه 

في ص واليات السوق تقوم على الرهان على القطاع الخا 2003فاالستراتيجيات والتوجهات تم طرحها بعد عام النتيجة. 

من خالل تبني السياسة الصناعية االفقية.  مقابل إقصاء الدولة وحصر نشاطها في إطار تنظيمي صرفالنهوض بهذا القطاع 

تدعو هذه الورقة الى تبني مقاربة عقالنية، واقعية لمعالجة المشكالت القطاع الصناعي، تقوم على الجمع بين دور السوق ودور 

ة، فال يمكن آلليات السوق لوحدها ان تحقق كفاءة اإلنتاج والعدالة االجتماعية في ظل مشاكل واختالالت، السياسة الصناعي

ووجود بطالة مرتفعة، وكذلك تدهور بيئة االعمال وضعف الجانب األمني وتعقيداته المعروفة.  فاإلصالح المنشود ينبغي ان 

خصوصا أن القطاع الخاص المحلي في العراق وبسبب أوضاعه المعروفة  السوق،تلعب فيه الدولة دورا متوازنا ومتكامال مع 

 يحتاج ولوقت طويل الى الدولة ودعمها.

 

 السياسة الصناعية، القطاع الصناعي، االستراتيجية الصناعية، االقتصاد العراقي  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 
The industrial policy in Iraq after 2003 contributed to the decline in the sustainability 

component of economic growth And the lack of economic growth in Iraq to the element of 

sustainability after 2003, as a result of the continued dependence on crude oil, and the decline in 

the relative importance of the manufacturing sector in the economic structure, and the trends of 

economic policies and industrial policy contributed to the exacerbation of this result. The 

strategies and directions that were put forward after 2003 are based on betting on the private 

sector and market mechanisms to advance this sector in return for excluding the state and limiting 

its activity to a purely regulatory framework through the adoption of a horizontal industrial 

policy. This paper calls for the adoption of a rational, realistic approach to address the problems 

of the industrial sector, based on combining the role of the market and the role of industrial 

policy. Market mechanisms alone cannot achieve production efficiency and social justice in light 

of problems and imbalances, and the presence of high unemployment, as well as the deterioration 

of the business environment and the weakness of the side. Security and its well-known 

complexities. The desired reform in which the state should play a balanced and integrated role 

with the market, especially that the local private sector in Iraq, due to its well-known conditions, 

needs for a long time the state and its support. 

 

Keywords: industrial policy, the industrial sector, industrial strategy, the Iraqi economy 
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 المقدمة 
وهو القطاع الذي يجعل االقتصاد اقل هشاشة وأكثر النمو ، استدامة كثر القطاعات قدرة على قطاع الصناعة هو من ا 

متانة في مواجهة الصدمات االقتصادية الخارجية ، لذا اصبحت الدول تتسابق في تصميم السياسات الصناعية الكفيلة بتطويره 

ي اإلجمالي، وعليه يمكن نعزو سبب افتقار النمو االقتصادي في العراق الى عنصر االستدامة وزيادة مساهمته في الناتج المحل

، الى استمرار االعتماد على النفط الخام ،وتراجع األهمية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الهيكل االقتصادي ،  2003بعد 

 2003ذه النتيجة. فاالستراتيجيات والتوجهات تم طرحها بعد عام وقد أسهمت  توجهات السياسات السياسة الصناعية في تفاقم ه

 واألمنيةبعد ان واجهة مجموعة من التحديات السياسة واالقتصادية  التنفيذ،لم تدخل حيز 

 : بحثمشكلة ال

فقد ، لعراقلقطاع الصناعة التحويلية في ا التنموي دورال تعود إلى وجود مجموعة التحديات التي أسهمت في أضعاف         

 الصدمات االقتصادية الخارجية على مواجهةفي ارتفاع معدل هشاشة االقتصاد العراقي وضعف قابليته التحديات أسهمت تلك 

الذي يعود الى هيمنة قطاع النفط والخام وضالة  االجمالي، لتركيب المشوه لمكونات الهيكل القطاعي للناتج المحليواستمرار ل

 .لتحويليةمساهمة قطاع الصناعة ا

 :هدف البحث

في تحقيق التحول الهيكلي في الى التأكيد على أهمية دور السياسات صناعية في تعزيز دور القطاع الصناعي  يهدف البحث 

الهادف الى تقليل االعتماد على الريع النفطي وعلى األنشطة ذات القيمة المنخفضة، من خالل تشخيص االقتصاد العراقي 

التي توضح المهام المطلوب تنفيذها من قبل  في فشل السياسة الصناعية وتقديم مجموعة من المقترحات العوامل التي أسهمت

 صانعي الساسة الصناعية من اجل تجاوز الفشل التنموي وتحقيق التنويع والتحول الهيكلي 

 :البحثفرضية 

اعية تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز أن تعزيز الدور التنموي لقطاع الصناعة التحويلية يستلزم تصميم سياسة صن  

 المؤسسية والمالية واالدارية والتنظيمية التي تعمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع

 أهمية البحث:

في  تعود أهمية البحث الى محاولته الكشف عن وجود نوع من االرتباط بين ضعف الدور التنموي لقطاع الصناعة التحويلية 

 .  2003العراق، وضعف اجراءات السياسة الصناعية بعد عام 

 هيكلية البحث: 

اما المحور الثاني فتناول واقع القطاع الصناعي الصناعية، األول اإلطار النظري للسياسات  ثالث محاور، تناولتضمن البحث 

 .2003قبل وبعد عام  قفي العراق بعد عام وناقش المحور الثالث توجهات السياسة الصناعية في العرا

 

لقطاع الصناعة التحويلية النظري  اإلطارالمحور 

 لسياسات الصناعيةوا
 أهمية قطاع الصناعة التحويلية  أوال:

 قابليته علىالى  أهمية قطاع الصناعة التحويلية تعود

 أهمها:دفع عجلة التنمية االقتصادية لعدة أسباب 
)إسماعيل ، 

53،1981)
  

 ق االستيعاب االنتاجي للقوى العاملة. قابليته على تحقي .1

 األخرى.يتميز بقوة عالقته التشابكية مع القطاعات  .2

يسهم في تنويع مصادر اإلنتاج والدخل والصادرات  .3

 األجنبي.وتوفير موارد النقد 

القطاعات قدرة على تطوير وتنمية االنتاجية  أكثرانه  .4

لقدرته على تعزيز االبداع واالبتكار وتطبيق 

 ام التقنية الحديثة.واستخد

تلك المزايا دفعت الدول الى التسابق في تصميم 

هذا القطاع، لتعزيز  السياسات الصناعية الكفيلة بتطوير

 المستدامة.قدراتها على تحقيق التنمية 

وبناء على تلك المزايا أيضا يمكن تفسير سبب افتقار 

النمو االقتصادي في العراق الى عنصر االستدامة، بسبب 

مما  ال هذا القطاع واستمرار االعتماد على النفط الخام،اهم

أدى الى تراجع أهمية النسبية في الهيكل االقتصادي فوصل 

%  في 1الى ادنى نقطة في تاريخه اإلنتاجي وهي اقل من 

، وتعزو هذه الدراسة ذلك الى الفشل الى اخفاق 2019عام  

توجهات السياسات االقتصادية بشكل عام  والسياسة 

 الصناعية خاص. 

 مفهوم السياسة الصناعية  ثانيا:

تصنف السياسة الصناعية على انها أهم أنواع 

على تحريك  لكونها تعملالسياسات االقتصادية الهيكلية 

وهي  القوى الرئيسة المسؤولة عن عملية التحول الهيكلي،

والعالقات البنيانية والعالقات القطاعية من خالل  النسب

في الهياكل االقتصادية وتغيير هياكل  إحداث تغييرات

المؤسسات االقتصادية وأحجامها ومهامها وأنشطتها. بما 

يجعلها تنمو تدريجيا حتى تسمح بتحسين الفعالية واألداء 

الدائم للجهاز اإلنتاجي بما يسهم في رفع أداء االقتصادي 

 الكلي 

والسياسات الصناعية تمكن الحكومة من القيام بدور 

الل التشريعات التي تسنها مثل قانون حماية هام من خ

الصناعة وقانون تشجيع االستثمار وقانون المدن الصناعية 

وقانون تسجيل الشركات األجنبية وقانون ضريبة الدخل 

وتركز السياسة الصناعية على  وغيرها من التشريعات.

تقديم الدعم الفني، المالي، البحث، التطوير، اإلبداع وتنمية 
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ت وتشجيع االستثمار، البيئة، المواصفات الصادرا

، والمقاييس، السياسات والتشريعات واإلجراءات الحكومية

.الصناعيةومن اهم عناصر مفهوم السياسات 
    

Wilson 

and Annalisa 2009,13-15) ) 

انها تضم تشكيلة من اإلجراءات واألدوات التي تسعى  .1

عم لمنح معاملة تفضيلية لقطاع الصناعة من اجل د

 القدرات اإلنتاجية والتكنولوجية.

تهدف الى تحقيق التكامل االستراتيجي مع بقية  .2

السياسات االقتصادية لضمان توفير الحوافز المالية 

 والنقدية لالستثمار الصناعي.

سلوك المستثمر الصناعي تهدف الى التأثير على  .3

سواء في مجال اإلنتاج أو االستثمار أو التشغيل أو 

 التصدير  

شمل سياسات الدعم المباشر لتأسيس وتحسين البنية ت .4

 اإلنتاجية.التحتية 

تشمل على سياسات دعم المنافسة وإجراءات منع  .5

 تشكل االحتكار

تساعد على زيادة االمكانات التصديرية وخلق فرص  .6

 العمل ودعم البنية التحتية لإلنتاج.

لها أهمية كبيرة في عملية التحول الهيكلي وإعادة  .7

التحوالت  من خالل دورها في دعم، الصناعية الهيكلة

المستمرة طويلة األجل في التركيب القطاعي 

نحو التصنيع و لالقتصاد بعيدا عن القطاعات األولية

دفع يو ،القيمة أو الخدمات عالية 

نحو إنتاج  التحول الهيكلي الدول 

منتجات أكثر تعقيدا وأعلى قيمة في فضاء المنتجات.
   

Stiglitz and others ,2013)) 

 أهمية السياسات الصناعية:ثالثاً: 

من أبرز األسباب التي دفعت السياسة الصناعية إلى  

الواجهة، هي الحاجة الملحة لضرورة ظهور أشكال جديدة 

من نماذج السياسات العامة، بعد تزايد االعتراف بعدم 

إمكانية السوق بمفرده على تقديم األداء األمثل للمجتمع 

د األثار طويلة األجل التي تركتها األزمة وخصوصا بع

.2008المالية االقتصادية لعام 
 

 (52، 2018)حواس ، 

السياسات االقتصادية  أهم من الصناعية السياساتوتعد 

تطوير وتنظيم االقتصاد،  بدور فعال في تقوملكونها 

فتستطيع الحكومة من خالل أدوات السياسة الصناعية أن 

عي، كما تسهم تلعب في تطوير تؤثر في الهيكل الصنا

األداء االقتصادي للمؤسسات اإلنتاجية، بما يؤدي إلى 

تحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية لكونها تتميز بما 

يأتي.
  

(24، 2016)حطاب، 
 

 بين االقتصادية الموارد توزيع الكفاءة في .1

 )كفاءة اإلنتاج عملية في االستخدامات المتعددة

 تخصيص الموارد(.

الكفاءة في إنتاج السلع والخدمات بأقل كمية ممكنة من  .2

 المتاحة. الموارد االقتصادية

 السلع من الكلي اإلنتاج توزيع العالية توزيع الكفاءة .3

النشاط  في المساهمين أو المجتمع أفراد بين والخدمات

 توزيع اإلنتاج(.  الكفاءة اإلنتاجي

 رابعا: مبادئ وأهداف السياسة الصناعية: 

 ادئ السياسة الصناعية:مب .1

 أن يجب أهدافها تحقيق من الصناعية السياسة تتمكن حتى

ومنها.  عنها تحيد ال ،مجموعة من المبادئ على ترتكز

(30، 2014)سعيد، 
 

 التنمية سبيل تعترض التي العقبات إزالة على التركيز .1

 الخطوات وبصورة دقيقة تحديد يمكن الصناعية:

الصناعي،  التقدم حفيزالالزمة من اجل تالضرورية 

المحلية  الشركات مع التشاور خالل يتم ذلك من

 األجانب.  والمستثمرين المحليين ومؤسسي المشاريع

الذي تقدمه  يعد الدعم األداء: ومتابعة الدعم تقديم .2

 أجل من ضروريا الخاص القطاع الحكومة لشركات

 إلى التجارية واألعمال أنشطة االستثمار توجيه

باألهمية الحاسمة ناعة، التي تتميز الص مجاالت

 القاعدة من اجل تنويعبالنسبة للنمو طويل األمد 

 الناتج لزيادة اآلمال الحكومة عليها تعلق التي اإلنتاجية

وزيادة التوظيف  اإلنتاج قاعدة في والتطور المحلي

  مستقبال. الدخل مصادر تنويع والعمل على

من اجل الوقوف  :والمساءلة والتقييم للرصد آلية إنشاء .3

على جوانب القصور والعمل على تعديل كافة 

االنحرافات من خالل المشاورات مع الشركات أو 

 من كل تخضع أن وقف العمل بها، لهذا يجب

 في والمشاريع الصناعية العامة الصناعية السياسات

 بصورة والمساءلة للتقييم الخاصة الصناعة مجال

 ة ومستمرة ومنتظمة.دوري

 صالخا والقطاع الحكومة بين فعالة القاتع بناء .4

بالسياسة الصناعية ربما  المتعلقة الحكومية القرارات

ال تتماشى مع الظروف التي توجهها الشركات المحلية 

  المحليين، المشاريع ومؤسسي

 : أهداف السياسة الصناعية-2

 بين التكامل تحقيق إلى الصناعية السياسات تهدف

التوريد  سالسل في الندماجg المحلي، التوريد سالسل

 من وشاملة متكاملة حزمة تطبيق ذلك من خالل العالمية،

 اإلنتاجية تحفيز األنشطة على تعمل التي اإلجراءات

التي تمتلك  الصناعية القطاعات في خاصة الصناعية،

 التنمية تحقيق في المساهمة منتمكنها  واعدةإمكانيات 

 ،الهيكلي تجة للتحولومن الئقة عمل فرص وخلق المستدامة

ذا  والخدمات المنتجات نحو والتصدير اإلنتاج راطأ في

 األمثل واالستخدام المعرفة على تعتمد التي المضافة، القيمة

(25، 2016)التجارة، المتطورة.  للتكنولوجيا
 

مجموعة من الى تحقيق السياسة الصناعية  كما تهدف

 ((ilberto,1998,5ما يأتي. من أهمها األهداف 

تسريع وتحفيز القطاع الصناعي والتكييف مع  .1

 المتغيرات الهيكلية في االقتصاد.
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حث الشركات للتعاون بينها من خالل توفير بيئة  .2

 مالئمة ومواتية.

توفير أفضل نتائج االبتكار والبحث والتكنولوجيا  .3

 واستعمالها في تطوير القطاع الصناعي. 

شاريع جلب رأس المال األجنبي لتمويل وتطوير الم .4

الصناعية من خالل خلق مناخ استثماري مناسب 

 يتمتع باالستقرار.

تشجيع الصناعات التي تتميز بالكفاءة التصديرية  .5

 لضمان تدفق العمالت األجنبية لدعم الميزان التجاري 

العمل على تحسين أداء القطاع الخاص خاصا  .6

 الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

القطاع الصناعي تدعيم نشاط البحث والتطوير في  .7

الن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحسين وتطوير منتجات 

 بعض القطاعات لتميزها عن بقية السلع األخرى.

دعم وتحفيز الصناعات المحلية في مواجهة منافسة  .8

السلع األجنبية عندما تواجه سياسات إغراقيه من 

 المصدرين األجانب. 

ي تهدف السياسة الصناعية إلى تسريع النمو الصناع .9

وذلك عن طريق االستثمار في القطاع الصناعي 

 والبنية التحتية.

العمل على تحفيز التغيير البنيوي نحو اإلنتاج بأعلى  .10

 نشاط.

ضمان الفعالية من حيث التكلفة واإلنتاج عن طريق  .11

 إعادة هيكلية المؤسسات العامة. 

بناء وتطوير المواهب النادرة والمتخصصة في تنمية  .12

 خلق ثورة صناعية.المشاريع من اجل 

االهتمام بتصنيع السلع الضرورية الالزمة وتقليل  .13

 االعتماد على السلع المستوردة من الخارج.  

 خامسا: تفعيل دور السياسات الصناعية:

يمكن أن تعزز التدخالت المختارة والمنفذة بعناية 

في رفع معدالت النمو والتوظيف في القطاع الصناعي، 

دلة من نتائج تقييمات لمجموعة من هذا ما أكدت علية األ

و   (2010الدول التي تتميز بالدخل المرتفع في عامي

( أذ يستطيع الدعم المالي المقدم للشركات الصناعية  2012

أن يزيد من فرص خلق العمل بتكلفة منخفضة جدا لكل 

وظيفة، كما أن الدعم الجيد المقدم للشركات يمكن أن يزيد 

بالنسبة لعناصر اإلنتاج كذلك من إجمالي اإلنتاجية، 

التعريفات الجمركية التي تأخذ باالعتبار وجود مستويات 

متفاوتة من المهارات بين الصناعات، التي لديها إمكانية في 

تحفيز اإلنتاج االقتصادي، بذلك ضرورة تفسير هذا األنواع 

   . من الدراسات من اجل تقييمها

سياسات الصناعية وباختصار يمكن القول أن تفعيل دور ال

(24، 2013، )اليونيدويستلزم ما يأتي. 
 

استخدام النظام السياسي من اجل ان ال يتم االنفراد  .1

بالقرار وال يتم التكفل بأي سياسة ما لم تحظ بموافقة 

 من هم في السلطة. 

وضع جدول للتحول الهيكلي، بهدف إقامة ورعاية  .2

 فض. األنشطة اإلنتاجية في الدول ذات الدخل المنخ

العمل على دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص،  .3

لتصميم التدخالت التي تعتمد على معرفة الخبراء في 

القطاع الخاص وأيضا الدعم من أصحاب القرارات 

 العامة. 

تعزيز قدرات إدارة السياسات الصناعية بشكل فعال  .4

بين الجهات الرئيسية في الدول النامية بطريقة عملية 

 ومركزة.

وأخيرا تستطيع الخبرة الدولية أن تقدم دروسا تدعوا 

لالهتمام في النمو الصناعي من خالل أدوات السياسات 

الصناعية، لكن البلدان النامية من المستبعد أن تنجح عن 

طريق محاكاة االقتصادات التي تتميز بالدخل المرتفع وذلك 

أن الن النهج االستراتيجي لبناء السياسات الصناعية يجب 

 يصمم لمالئمة الظروف المحلية. 

  واع السياسات الصناعيةان : ثالثا

 : السياسات الصناعية العمودية )المباشرة( .1

وهي السياسات التي يتبناها التيار المدافع عن دور قوي 

وتتمثل بمجموعة للحكومة في النشاط االقتصادي، 

تسمى فروع صناعية منتقاة، وتتحيز ل التي اإلجراءات

من النشاط  حددسة النوعية لكونها تتوجه إلى نوع مبالسيا

 .طق جغرافية معينةامنالى  الصناعي أو

مبررات استخدام السياسات الصناعية العمودية -1-1 

    (Nabli and others 2006,4 )المباشرة(
  

( 

 حجة الصناعة الناشئة  - أ

هيمنة الشركات متعددة الجنسية على االنتاج العالمي   - ب

والتجارة الدولية أدى الى نشوء ظاهرة  والتكنولوجيا

 .التركز في السوق الدولية

تحقيق  من النامية جة فشل السوق: التي تمنع البلدانح - ت

 االهداف التنموية

توسع نشاطات المصانع التي تتمتع بعدد من المزايا  - ث

 العولمة  في ظل المرتبطة بالتكنولوجيا والمعلومات

 غياب شروط المنافسة الكاملة - ج

عنصر  وتعود لندرة عنصرالعامل المفقود:  فرضية - ح

 رأس المال والتكنولوجيا والريادة

هيمنة الصناعات كبيرة الحجم على النشاط اإلنتاجي  - خ

 الذي انعكس سلباً على الصناعات الصغيرة، 

دفعة تنموية قوية تعزز دور لالبلدان النامية  حاجة - د

تسمح القطاع الصناعي، غير ان قوى السوق ال 

 زيع الموارد نحو النشاط الصناعياعادة توب

 :  السياسات الصناعية األفقية )الغير مباشرة( .2

تهدف السياسات الصناعية األفقية الى إيجاد بيئة 

تسهيل الوصول إلى المعلومات  خالل،صديقة لألعمال من 

، وتعزيز اإلطار القانوني والمؤسسي، باإلضافة لتوسيع 

ت السوق وزيادة نطاق البنية التحتية ،للحد من تشوها

المنافسة المفتوحة والشفافة ،  وال تميز السياسات األفقية 
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بين الفروع ومناطق النشاط الصناعي وتكون دائميه 

.وليست مؤقتة
 

Nabli and others 2006,6)    
  

( 

تي: ما يأ هامبررات السياسة االفقية: من اهم- 2-1

 (2، 2007، )االسكوا

الل تعزيز التشوهات من ختعمل على تخفيض  - أ

المنافسة. وال تميز بين فروع ومناطق النشاط 

 الصناعي وتكون دائميه وليست مؤقتة

تعمل على تسوية االرضية لجميع الصناعات فتضعف  - ب

 للبحث عن الريع. حوافز

تمتلك القابلية على التكيف مع تقلبات االسوق ومنافعها  - ت

ال يتم قطفها من قبل المجموعات التي تبحث عن 

ل على ادامة الوضع القائم إلدامة المنافع الريع وتعم

 الخاصة واستمرار الفساد 

 المالئمة:رابعا: اختيار السياسة الصناعية 

 يأتي   مماان اختيار تشكيلة اإلجراءات المالئمة يتحدد  

اوال: موقف الحكومة من التدخل في القضايا الصناعية، 

أمام الحكومة عدة خيارات:
 

 (22، 2015، )الربيعي

 متناع عن التدخلاال .1

 عن طريق السياسة العموديةمباشر التدخل ال .2

 عن طريق السياسة االفقيةمباشر الالتدخل غير  .3

حل قضية المؤسسات العامة اختيار  التدخل في .4

 :اما الحلول  هذهاحد اختيار و

 المؤسسات العامة اوخصخصة  - أ

إدارة هذه -في إطار القطاع العام  ج االحتفاظ بها - ب

 طريقة القطاع الخاص؛المؤسسات بنفس 

أمام ثانيا: موقف الحكومة من أولوية الصناعات: 

تبني تعويض االستيراد او تشجيع  خيارين اما: الحكومة

 التصدير 

ثالث أمام الحكومة  الخارجية:ثالثا: الموقف من المنافسة 

 -:خيارات 

 حماية الصناعة المحلية .1

 عدم الحماية، .2

تخفيف اإلجراءات الحماية في المرحلة األولى ثم يتم  .3

 الحمائية.

أمام الحكومة  :األجنبيةرابعا: الموقف من االستثمارات 

 أربعة خيارات في هذا الميدان:

 .استقطاب رؤوس أموال أجنبية .1

 عدم السعي الستقطابها؛ .2

تبني سياسة انتقائية من خالل السماح باالستثمار  .3

 االجنبي في فروع صناعية معينة دون سواها؛

 ؤوس األموال األجنبية.فرض قيود على ر .4

 

ثالثة  الصناعي:الموقف من مساعدة القطاع :خامسا

 خيارات متوفرة للدولة على األقل في هذه المجال

مساعدة القطاع الصناعي من خالل اإلعفاءات  .1

 الضريبية، وسياسات الدعم

 مساعدة الفروع الصناعية التي تتعرض لألزمة .2

 .السوقعدم المساعدة حرصا على عدم إفساد أليات  .3

هل تمنح  سادسا: الموقف من استراتيجية التصنيع:

الحكومة األولوية للصناعات الخفيفة أو التركيز على 

 الصناعات الثقيلة أو لمزاوجة بين االستراتيجيتين

 

في قطاع الصناعة التحويلية المحور الثاني واقع 

 العراق

في العراق بعد خصائص قطاع الصناعة التحويلية  :أوال

 2003عام 

بعد عام  يتسم قطاع الصناعة التحويلية في العراق 

عقود من سوء  افرزتهابجملة من الخصائص التي  2003

االدارة والحروب والعقوبات الدولية ، ومن أبرز تلك 

 (2017)آل طعمة ،  الخصائص:

ارتفاع حجم الوحدات الصناعية التابعة للقطاع  .1

ل % مقاب98.3منشأة( تمثل  17752الخاص )قرابة 

% ذات ملكية مشتركة. 0.2% مملوكة للدولة و1.5

اال ان انتاج شركات القطاع العام في العراق يشكل 

 % من اجمالي االنتاج الصناعي في البلد.90قرابة 

% من معامل 56لوجي تصنف وعلى المستوى التكن .2

الشركات العامة بانها منتجة لمنتجات عالية ومتوسطة 

نخفضة المكون % م28المكون التكنلوجي مقابل 

% معتمدة على المواد الخام. اال ان 16التكنلوجي و

واقع القطاع الصناعي يفصح عن قدم المكائن 

والمعدات وضعف مواكبة واستخدام التطورات 

التكنلوجية والمنظومات الحديثة في السيطرة 

 والتشغيل.

، GDPمساهمة الصناعة التحويلية فى  انخفاض .3

% خالل المدة 2 لتصل في المتوسط إلى اقل من

2008-2018. 

انخفاض معدالت االنتاجية وتزايد معدالت الطاقات 

 االنتاجية العاطلة

% من شركات القطاع العام 70تعمل قرابة  اذ - أ

% من طاقاتها التصميمة. فضال 40اقل من ب

على تدني مستويات الجودة والنوعية الناجم عن 

 ضعف االلتزام بالمواصفات القياسية لإلنتاج.

% من معامل الشركات الصناعية 30ر من أكث - ب

العامة متوقفة حاليا بعضها على درجة كبيرة من 

األهمية  مثل الحديد والصلب و كبريت المشراق 

وبعض معامل البتروكيمياويات والفوسفات 

 وغيرها.  

% من شركات القطاع العام تعتمد 40أكثر من  - ت

 على المعونات الحكومية لسداد اجور العاملين. 

 قطاع الصناعة التحويلية في توليدمساهمة  ضعف .4

فرص العمل ، اذا يقدر اجمالي االيدي العاملة 

المنخرطة في هذا القطاع )عام، مختلط، خاص( 

الف عامل. فضال على اعتماد قرابة  500قرابة 

% من الشركات العامة على المعونات الحكومية 40
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في تسديد رواتب العاملين لديها، كونها شركات 

 رة.خاس

ضعف االداء االستثماري لشركات القطاع العام،  .5

وخصوصا فيما يتعلق بإنشاء شركات جديدة واعتماد 

التكنولوجيا المتطورة، وذلك نتيجة لتركيز 

التخصيصات المالية الحكومية على اعمال تشغيل 

المشروعات الحكومية القائمة ومعالجة االخفاقات 

 فيها.

ة لألنشطة الصناعية إهمال التأثيرات البيئية السلبي .6

 الناتجة عن الملوثات الصناعية فضال على 

 تدنى نوعية المنتجات الصناعية العراقية، .7

 ثانيا : مشكالت وتحديات التصنيع في العراق :

يعاني القطاع الصناعي من عدة مشاكل ابرزها:۔ 
 

)الشاوي 

 ،2011) 

التقادم تكنولوجي لمعدات االنتاج واندثار الكثير منها  .1

وارتفاع حجم ما يعرف بالتكاليف المغرقة ، بيا محاس

وهو ما يشكل قيدا أساسيا امام الجهود الرامية الى 

 خصخصة تلك المنشأت

تأثير العقوبات وعدم االستقرار حد من قدرات  .2

وسائل انتاج جديدة، وتطوير قدرات  بإدخالالتطوير 

 ومهارات العاملين. 

اض فتح األسواق وتدفق السلع المستوردة واعر .3

 االجهزة الحكومية عن شراء المنتجات المحلية

الدعم نتيجة الغاء  ارتفاع مستوى التكاليف الصناعية .4

 2003الذي كان يقدم الى مدخالت االنتاج قبل عام 

ضعف الطاقة الكهربائية تسبب في انخفاض مستوى  .5

اإلنتاجية  وانخفاض نسب استغالل الطاقة االنتاجية 

 المتاحة

الصناعية العامة الى اعمال تعرض بعض الشركات  .6

 السلب والنهب وفقدان المعدات االنتاجية الخاصة بها.

اإلنتاجية العاملين بعد  زيادة  اعداد  يالتدهور الشديد ف .7

العاملين في الشركات العامة وارتفاع التكاليف 

 الصناعية . 

ارتفاع تكاليف الصيانة بسبب حالة اندثار الموجودات  .8

  والمعدات.والمكائن 

عدم االهتمام برفع مستوى جودة المنتجات وعدم  .9

االهتمام بتحقيق جودة األداء والحصول على شهادة 

 االيزو

ضعف مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع حاجات  .10

 المستهلكين ومتطلبات السوق

توقف نسبة عالية من مصانع القطاع الخاص واغالقها  .11

 .بسبب الظروف األمنية واالقتصادية غير المواتية

وجود هدر واضح في استخدام الموارد والطاقة  .12

 والمياه.

باإلضافة الى التحديات الفنية التي تعيق تطور الصناعة في 

العراق هناك العديد من التحديات الخارجية ومنها ضعف 

عمال وغياب االستقرار السياسي واالمني واالنهيار بيئة اال

شبه الكامل في البنية التحتية من حيث توافر الطاقة 

الكهربائية وطرق النقل والمواصالت وضعف البنية 

التحتية المعرفية من شبكات اتصال وتكنولوجيا معلومات 

فضال على غياب ابسط اسس الحوكمة وتفشي 

واالداري بشكل مرعب في  البيروقراطية والفساد المالي

 معظم الحلقات االدارية لشركات القطاع العام.

 : : الخصائص الهيكلية للقطاع الصناعيا ًلثثا

 ةهيمنيتميز هيكل قطاع الصناعة التحويلية في العراق ب  

% من إجمالي عدد 87.2 الذي يشكل القطاع الخاص

% للشركات 11.8العراق مقارنة بـ  يالوحدات الصناعية ف

إال أن هذا التوزيع ال % للشركات المختلطة 1العامة ، و

ينعكس على مساهمة كل قطاع في إجمالي اإلنتاج. اذا 

% من 90تهيمن شركات القطاع العام على أكثر من 

مجموع اإلنتاج الصناعي، تتركز في الفروع الصناعية 

الثقيلة، في حين يتركز انتاج القطاع الخاص والمختلط في 

لغذائية واالنشائية والمعدنية والكيمياوية بعض السلع ا

 .( 1الجدول  ) حسب ما يبين  والكهربائية،
 

نسبة مساهمة القطاع العام والمختلط ( 1الجدول )

 2019الصناعي في عام النشاط والخاص في 

القطاع  النشاط اإلنتاجي

 العام%

القطاع 

 المختلط%

القطاع 

 الخاص%

 0.5 0.1 2.6 الهندسية والمعدات

 0 0 0 التعدينية

وتصفية  الكيماوية

 النفط 
40.7 0.2 4.6 

 38.3 48.7 4.1 الغذائية

 0.2 0.8 1.2 الدوائية

 0 0 0.4 النسجية

 الخدمات الصناعية

 تحويلية أخرى و 
51 50.2 56.4 

 100 100 100 المجموع

 –الجهاز المركزي لإلحصاء  –المصدر: وزارة التخطيط 

 2019ة الكبيرة التراكمي لسنة احصاء المنشآت الصناعي

 

توجهات السياسة الصناعية في  المحور الثالث

   العراق
عدة أنواع  2020-1960شهد العراق خالل المدة 

من توجهات السياسة الصناعية فقد تم تبني السياسات 

التوجه نحو تبني اتجاه  ليبرالي متطرف تم  ثمالعمودية 

حول الى تبني بعدها جرى الت 2011-2003خالل المدة 

مزيج من السياسة الصناعية العمودية واالفقية  بعد اعالن 

، وسنسلط الضوء  2012االستراتيجية الصناعية  في عام 

 بشكل موجز على  أبرز هذه السياسات وكما يأتي

 2003سة الصناعية في العراق  قبل أوال : توجهات السيا
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 توجها يقوم  2002 -1960تبنى العراق خالل المدة  .1

على التدخل الحكومي الواسع في النشاط الصناعي من 

التي تمثلت باستراتيجية السياسة العمودية خالل تبني 

سياسة تجارية القائم   التصنيع المعوض لالستيراد

مشددة وتدخل حكومي واسع النطاق ، تمثل 

باإلجراءات والقوانين حماية المنتج المحلي ووضع 

ت المدة من القيود على أسعار الصرف، وتميز

( بتطبيق تعويض االستيراد على 1960-1985)

الصناعة المدنية ) السلع االستهالكية والسلع المعمرة( 

( فتم تطبيقها  على   2002 -1986اما  المدة )

الصناعة العسكرية وترك الصناعة المدنية للقطاع 

الخاص لذا شهد لقطاع الصناعي توسعا ملحوظا  

ساهمته الى حوالي خالل هذه المرحلة ووصلت م

% وهي اعلى مساهمة وصلها في تاريخه 12

اإلنتاجي .
 

 (79،2012)المشهداني ، 

وباختصار فأن تعويض االستيراد اقتصر على  الصناعات   

االستهالكية  والسلع المعمرة والسلع العسكرية، ونتج عن 

تطبيق هذه السياسة تكوين قطاع صناعي غير متوازن 

ت االستهالكية وال يمتلك القدرة ومتحيز لصالح الصناعا

على التحول إلى الصناعات الوسيطة والرأسمالية، كما أن 

هذه الصناعات ال تقوى على البقاء اال في ظل استمرار 

سقف  الحماية وتوفير المدخالت المستوردة والسلع 

الرأسمالية ، لذا ان معظم هذه الشركات المحمية قد توقفت 

ض العقوبات الدولية في عام بشكل جزئي او تام بعد فر

، فضال عن تعرضها معظمها للتدمير خالل  1991

،  2003الحروب  وثم خالل اعمال النهب والسلب بعد 

وانتهت هذه  المرحلة باستمرار االختالل في القطاع 

الصناعي، وغياب العوامل التي تدعم التكامل اإلنتاجي بين 

افتقار فروعه وانشطته ، كما تميزت تلك المرحلة ب

السياسات الى الرؤى والحوافز طويلة المدى،  لذا فأنها 

أفرزت منتجات قليلة التنوع، وذات محتوى تكنولوجي 

منخفض، ويعود فشل تلك السياسات الى مجموعة من 

التطبيقات الخاطئة ومن أهمها:
 

 

) Nabli and others 2006,  15-20 )   

 احتضان القطاع العام بدون شروط :  .1

السياسة في ظل ما يعرف بالرهان االستراتيجي طبقت هذه 

على قطاع العام  من خالل مجموعة من السياسات 

العمودية االنتقائية الهادفة دعم مؤسسات هذا القطاع 

ديد قيد زمني أو وحمايتها من المنافسة الخارجية، دون تح

 معايير لألداء. 

 التمويل بتكلفة منخفضة .2

لمصرفية وغير أدت سيطرة الدولة على األنظمة ا

المصرفية الى تمويل السياسة الصناعية العمودية بتكلفة 

منخفضة من خالل أسعار الفائدة المنخفضة التي كانت 

سلبية عادة من حيث القيمة الحقيقية. وعن طريق هذه اآللية 

جرى توفير الدعم الضمني لألنشطة والشركات المستهدفة 

نشئت مصارف في القطاعات التي تحظى باألولوية. كما أ

التنمية الصناعية لتقديم القروض بالعمالت األجنبية لتمويل 

 استيراد السلع الرأسمالية     

تطبيق سياسات تثبيت األسعار  أدت  إلى تعطيل مهمة  .3

األسعار كإشارة مرشدة إلى تكلفة اإلنتاج، فضال عن 

 ارتفاع تكاليف الدعم  

افسية المغاالة في سعر الصرف :  أدت إلى إضعاف تن .4

القطاعات واألنشطة االقتصادية التي تنتج السلع 

والخدمات القابلة للتبادل التجاري الخارجي، أو ما 

 «..المرض الهولندي»يسمى 

توجهات السياسة الصناعية في العراق بعد عام  .2

2003  : 

توجه ليبراليا  2012-2003شهدت المدة من  

ط اإلنتاجي متطرفا تمثل بتخلي الحكومة شبه التام عن النشا

وتركه للنشاط الخاص، اال أن ظروف العجز في الموازنة 

، خفف من حدة هذا 2009العامة في العامة  في عام 

الى   2012التوجه المتطرف لذا دعت الحكومة في عام 

تصميم استراتيجية جديدة تراعي  التغيير الذي طرأ، الذي 

برالي تمثل بالتحول من المركزية الشديدة الى النظام اللي

الذي يدعو الى قيادة القطاع الخاص للنشاط اإلنتاجي ، وقد 

لخصت االستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 

إعدها فريق عمل بإشراف مكتب المستشار -التي   2030

 15االقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن، وعضوية 

ممثال عن القطاع الصناعي العام، القطاع الخاص، القطاع 

تلك التوجهات  –ختلط، وبمشاركة منظمة اليونيدو الم

الجديدة  للسياسة الصناعية، التي سعت الى وضع إطار 

مؤسسي يحكم عملية إعادة هيكلة الصناعة للمساعدة في 

وضع االقتصاد العراقي على مسار واعد للتنمية في 

األجلين المتوسط والطويل، اال أن تلك التوجهات وواجهت 

 (2016)حسين ،  وهي: ععد من التحديات

 : تمثلت بعرقلة جماعات المصالح  تحديات سياسية

والكتل الباحثة عن الريع لتنفيذ بنود هذه االستراتيجية  

،  تحديات اقتصادية: هبوط أسعار النفط  الى اقل من 

 دوالر  40

 : احتالل داعش لخمس محافظات  تحديات امنية

قد  عراقية وحرب تحرير المحافظات المحتلة ، و

حالت تلك التحديات دون تنفيذ بنودها، فظلت حبيسة 

  .ادراج وزارة الصناعة

ويمكن تلخيص ابرز التوجهات الجديدة للسياسة الصناعية 

 كما وردت في الوثائق االتية  2012بعد 

عام حتى ستراتيجية الصناعية في العراق وثيقة اال .1

2030 

ة ان تلك االستراتيجية تسعى لمنح القياد  الرؤية - أ

اقتصاد متنوع لبناء الخاص  الصناعي للقطاع

ومستدام، لديه قدرة تنافسية اقليمية ودولية، يستثمر 

الموارد المحلية وتتكامل حلقات التجهيز واالنتاج 

والتوزيع فيه مع المحيط االقليمي والدولي ، يعمل 

ضمن بيئة أعمال محفزة، ونظام مؤسسي وتنظيمي 



  2021,آب                                                          (اصدار خاصالمجلد الثاني ) –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

35 

توفير فرص في سهم يضمن تنفيذ وتحقيق االهداف، ي

  عمل وتحسين المستوى المعيشي للفرد العراقي.

: تضمنت اربع  محاور االستراتيجية  الصناعية - ب

 محاور

مندمجة في سالسل ،بناء عناقيد صناعية المحور األول:

بقيادة  ةعالي تنافسية ةتتمتع بقدر،  القيمة المحلية والعالمية

 الكبيرة اتالصناع

طار عام مستقر للتنمية وأسواق توفير إ المحور الثاني:

  لمنشآت الصناعيةلنمو لمحفزة 

 تحسين البنية التحتية الصناعية والمعرفية  المحور الثالث:

يساعد على وجود نظام مالئم للحوكمة  المحور الرابع: 

 تنفيذ المحاور الثالثة السابقة

) الصناعة  -األهداف لالستراتيجية هي تحقيق زيادة : .5

،8،2012) 

 8لنمو السنوي  للقيمة المضافة الصناعية الى ا معدل 

% 

  25تشغيل الصناعية الى النسبة  % 

  نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي

 %  25اإلجمالي الى 

  27الى الصناعي نسبة االستثمار  % 

  40نسبة الصادرات الصناعية الى  % 

  50نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الصناعية الى 

 % 

  نسبة مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الصناعة

 %  70التحويلية الى 

تم التركيز   :أدوات تنفيذ االستراتيجية الصناعية  - د

:على مجموعة من السياسات، وهي 
 

) الصناعة 

2012 ،14) 

سياسات الدخول والخروج من السوق وممارسة  .1

ركزت على تعديل اإلجراءات الخاصة  األعمال :

 في أي نشاط ممارسة األعمال من خالل بالبدء 

تحسين إمكانات الحصول على التمويل وتنويع  - أ

 األدوات المالية.

تعديل قواعد سوق العمل إجراءات الدخول  - ب

 الخروج وممارسة األعمال

 تسهيل عملية دفع الضرائب بواسطة المنشآت. - ت

 تسهيل إجراءات التجارة الدولية  - ث

ة وضع إجراءات واضحوتسوية المنازعات  - ج

 لتنفيذ العقود والخروج من السوق

على  تنمية القطاع ركزت  السياسات األفقية: .2

مجموعة من البرامج واإلجراءات من خالل الخاص: 

 وعلى النحو التالي:

 تنمية روح المبادرة  - أ

 تنمية العناقيد الصناعية. - ب

 تحسين تنافسية المنشآت. - ت

االستثمار األجنبي المباشر والروابط تشجيع  - ث

 العالمية

نمية مهارات الموارد البشرية وتنمية القدرات ت - ج

 التكنولوجية واالبتكارية

ستكمال إعادة هيكلة منشآت القطاع العام ا - ح

 وسياسات التأهيل 

تحسين األوضاع القائمة في بيئة األعمال حتى  - خ

 يمكن زيادة معدالت االستثمار

لعمل على حماية البيئة بالتزامن مع العمل على ا - د

 تنمية الصناعة

 ل على تحقيق هدف التنمية اإلقليمية العم - ذ

المبذولة للتنمية  التقليل من الفقر من خالل جهود - ر

 الصناعية 

 السياسات القطاعية )العمودية(: .3

تحديد ودعت الى  صناعية محددةأنشطة تنمية  تستهدفا 

القيام بدراسات من خالل األولوية،  قطاعاتاألنشطة ال

، وأكدت متوازنمع أهمية وضع نظام للحوافز ، تفصيلية

 على ان، ةأهمية التصميم الدقيق للتدخالت القطاعيعلى 

 تتضمن أنواع محددة من الدعم تشمل:

   دعم فني للمنشآت الصناعية - أ

 تنمية العناقيد القطاعية - ب

 الترويج لالستثمار - ت

تحسين القدرات التكنولوجية المتخصصة  - ث

 للقطاعات وقدراتهم االبتكارية 

 تشمل : تيةسياسات تقوية البنية التح .4

  تقوية البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا

 المعلومات 

  تحسين كافة وسائل النقل واللوجستيات 

   وضع البنية التحتية للدعم الفني، من خالل إنشاء

 مراكز التنمية األعمال

 الل تطبيق وضع البنية التحتية الصناعية من خ

 نظام الجودة والمعايير

  كانيات الحصول تحسين مصادر الطاقة وإم

 عليها

 (:2013-2017خطة التنمية الوطنية ) .2

جاءت هذه الخطة لتواكب التحوالت السياسة 

الصناعية فدعت الى بناء قطاع خاص يتميز بالتفاعل 

والتنافسية وسعت إلى تحقيق بيئة أعمال جاذبة لالستثمار، 

كما دعت الى تقليل الدعم للقطاع العام، مما يشير الى 

دعم القطاع الخاص بهدف زيادة مساهمته في وجود نوايا ل

الناتج وتكوين رأس المال، وسعت الخطة إلى تحقيق جملة 

قطاع الخاص من ابرزها:من األهداف لدعم ال
 

)التخطيط 

،53،2014) 

اعتماد الصيغ الحديثة للشراكة بين القطاع  .1

الخاص والقطاع العام في تنفيذ المشاريع 

 الصغيرة.

قة بتدريب أصحاب المشاريع تهيئة البرامج المتعل .2

 الصغيرة وتطوير المالكات الفنية واإلدارية.
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مراجعة أليات تنفيذ المشاريع والعمل على  .3

 تبسيطها.

رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص والمشاريع  .4

الصغيرة في الناتج المحلي اإلجمالي. من خالل 

 ما يلي

تأسيس حاضنات األعمال وأنشاء مجمعات  .5

 كاملةصناعية متطورة ومت

أعادة الحيوية للمصارف لتكون حاضنة للفعاليات  .6

 المالية وتوفير الدعم المالي

تفعيل قانون حماية اإلنتاج المحلي وقانون منع  .7

االحتكار وقانون التعريفة الجمركية وقانون 

 حماية المستهلك.

تحويل المشاريع الصغيرة غير المنظمة إلى  .8

 منظمة وتأمين الشروط الالزمة إلنجاح هذه

 العملية.

توجيه استثمارات المشاريع الصغيرة نحو  .9

القطاعات اإلنتاجية المولدة لفرص العمل للحد 

 من البطالة.

شمول العاملين في المشاريع الصغيرة كافة  .10

 بقانون التقاعد وحقوق السالمة المهنية والصحية.

منح القروض وبفوائد ميسرة لتشجيع المشاريع  .11

 الصغيرة.

  (:(2018- 2022  التنمية الوطنيةخطة  .3

 ةلحد من تداعيات االزمالى اهذه الخطة سعت  .1

الد في عام التي عصفت في البواألمنية االقتصادية 

بناء دولة تمارس أدوار تنموية،  ودعت الى  2014

شريكا فاعالً في فيها يكون القطاع الصناعي الخاص 

، من خالل سياسات الصناعية تحديد وتنفيذ السياسات 

ألموال األجنبية والمنافسة الحقيقية، جذب لرؤوس ا

)التخطيط ما يأتي. توصياتها وكان  من ابرز 

،94،2018) 

توسع نطاق عمل المشاريع الصغيرة )قطاعياً  .2

ومكانياً( على ضوء ما يحتاجه كل قطاع أو محافظة، 

باالستناد إلى األهداف التي تسعى خطة التنمية إلى 

 تحقيقها.

لمشاريع الصغيرة في العمل على تحسين إنتاجية ا .3

العراق وزيادة قدرتها التنافسية في األسواق المحلية 

 والخارجية.

منح المشاريع الصغيرة الفرصة الحقيقة للقيام بدور  .4

فاعل في عملية التنويع االقتصادي، وذلك من خالل 

تحفيزها الستغالل الميزة النسبية لمنتجاتها وزيادة 

ة المنتجات، أذ قدرتها التنافسية وتحسين مستوى جود

ً للتنويع  أن جودة المنتجات يعد شرطاً ضروريا

 االقتصادي. 

ضرورة أنشاء الهيئة المحلية للمشاريع الصغيرة التي  .5

 ستدير صندوق تنمية المشاريع الصغيرة.

مواصلة العمل من اجل إكمال تنفيذ المدينتين  .6

 2018الصناعيتين في البصرة وذي قار خالل المدة )

ذ ثالث مدن صناعية أخرى في ثالث (، وتنفي2019-

 (.(2020-2022محافظات خالل المدة 

إنجاز عملية إنشاء )حدائق علوم(، التي تتضمن إنشاء  .7

حديقة علوم واحدة في كل محافظة خالل سنوات خطة 

 ( (2018- 2022التنمية 

 

واتبعت الحكومة العراقية مجموعة من الوسائل 

 والخطوات لتحقيق هذه األهداف.

 واإلرشادية، االستشاريةمجموعة من الخدمات  توفير .1

، ، وقيام برامج التدريباألعمال تخطيط وخدمات

 وتقديم جميع أنواع الدعم الالزم للمشاريع الصغيرة. 

من اجل تنمية المشاريع الصغيرة ضرورة إنشاء  .2

صندوق لتوفير )رأس مال ابتدائي(، وتمويل بشروط 

بهدف ميسرة، وضمانات قروض للقطاع الخاص، 

توسيع أنشطته المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة 

وبناء وزيادة قدرة المشاريع الصغيرة التنافسية، 

ً من  وتحفيزها على الريادة واالبتكار ويتم ذلك أيضا

خالل تأسيس )مصرف تنموي( هدفه دعم المشاريع 

 الصغيرة وتتم أدارته من قبل القطاع الخاص. 

زات للمصارف الخاصة في تقديم الحوافز واالمتيا .3

العراق والتي تعمل على توجيه ائتمانها )ومدّخراتها( 

 من اجل زيادة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة.

استحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع  .4

الخاص، بما في ذلك المشاريع الكبرى والمشاريع 

الصغيرة من اجل أشراكها في هيكلة المشاريع العامة، 

موعة من اآلليات والخطوات لتسهيل ووضع مج

عمليات االندماج بين المشاريع العامة والمشاريع 

الصغيرة بهدف زيادة قدرتها التنافسية وتحسين 

 كفاءتها.

تطبيق معايير )الحوكمة( في إدارة المشاريع الصغيرة  .5

 في العراق. 

 تعمل ،(علوم حدائق) من اجل تحقيق هدف إنشاء .6

 األساسية التحتية ةالبني توفير على الحكومة

 الضرورية لها مثل األراضي والخدمات، ويعمل

 خالل من واألجنبي( المحلي (الخاص القطاع

كل ما تحتاجه هذه  على توفيرالكبرى  الشركات

الهدف من إنشاءها هو  الحدائق من اجل البدء بالعمل،

 مبادرات الشباب ودعم الريادية االستثمار فرص بذج

 في تخدم عملية التنمية خاصةً  مشاريع إلى وتحويلها

 من وغيرها الحديثة، االتصاالت تقنية تطبيقات مجال

 .البرامج واالختصاصات ذات األهمية في السوق

تحسين المناطق الصناعية القائمة فعالً، وإنشاء  .7

مجموعة من المناطق الصناعية الجديدة وقيام 

حاضنات األعمال، ومراكز تطوير األعمال، فضال 

 ة من األفكار التطويرية.عن مجموع
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 : االستنتاجات 
 توصل البحث الى عدد من االستنتاجات من ابرزها :

تطبيق سياسة  003 -1960شهد العراق خالل المدة  .1

التصنيع المعوض صناعية عمودية ركزت على 

واقتصر ، 2003 -1960خالل المدة  لالستيراد

تعويض االستيراد على الصناعة المدنية خالل المدة 

( ثم انتقل الى الصناعة العسكرية لذا 1960-1985)

شهد لقطاع الصناعي توسعا ملحوظا  بعد منتصف 

% وهي 12الثمانينيات ووصلت مساهمته الى حوالي 

 اعلى مساهمة وصلها في تاريخه اإلنتاجي .

تكوين قطاع سياسة تعويض االستيراد  نتج عن تطبيق .2

صناعي غير متوازن ومتحيز لصالح الصناعات 

ستهالكية وال يمتلك القدرة على التحول إلى اال

أن هذه كما الصناعات الوسيطة والرأسمالية، 

تقوى على االستمرار اال  في ظل  لمالصناعات 

لذا فان معظم هذه المصانع توقفت  ،استمرار الحماية

بشكل جزئي او تام بعد فرض العقوبات الدولية في 

ير ، فضال عن تعرضها معظمها للتدم 1991عام 

خالل الحروب  وثم خالل اعمال النهب والسلب بعد 

2003 . 

توجه ليبراليا متطرفا   2012-2003شهدت المدة من  .3

تمثل في تخلي الحكومة التام عن دعم  النشاط 

 اإلنتاجي والدعوة الى تركه  للنشاط الخاص

تحوال في ( 2021-2014شهد العراق خالل المدة ) .4

ي الدعوة الى  تبني توجهات السياسة الصناعية تمثل ف

مزيج  من السياستين االفقية والعمودية وهي 

ستراتيجية الصناعية في التوجهات التي تبنتها وثيقة اال

  2030عام حتى العراق 

 

 التوصيات :
تدعو هذه الورقة الى تبني مقاربة عقالنية، لمعالجة 

مشكالت القطاع الصناعي في العراق ، تقوم على الجمع 

ودور السياسة الصناعية، اذا  ال يمكن  بين دور السوق

تحقيق إعادة االعمار وال إطالق تنمية مستدامة من دون 

دور نشيط السياسة الصناعية، فاإلصالح المنشود ينبغي ان 

تلعب فيه الدولة دورا متوازنا ومتكامال مع السوق ، 

خصوصا أن القطاع الصناعي الخاص في العراق وبسبب 

ج لوقت طويل والى دعم الدولة أوضاعه المعروفة يحتا

 -،ونوصي لتحقيق هذه األفكار بضرورة العمل بما يأتي :

ستراتيجية الصناعية في العراق إعادة تفعيل بنود اال .1

أو دعم الصناعة الوطنية وفق   2030عام حتى 

استراتيجية جديدة تستوعب كافة التحديات الداخلية 

ي والخارجية التي تعيق انطالق القطاع الصناع

ويتوجب بهذا الخصوص تشكيل لجان عمل مشتركة 

 تضم الخبراء وممثلين عن القطاع العام والخاص.

االسراع بسن القوانين والتشريعات الساندة والكفيلة  .2

 بنهضة القطاع الصناعي.

تذليل الصعوبات التي تعيق تدفق المدخالت الوسيطة  .3

 الصناعي.والرأسمالية لإلنتاج 

 سبة لممارسة االعمال.تهيئة بنية تحتية المنا .4

الزام الوزارات وشركات القطاع العام وباقي  .5

المؤسسات الحكومية بالتعاقد مع وزارة الصناعة 

 لتوفير المستلزمات والسلع الضرورية.

االستعانة بالخبرات االجنبية واستقطاب االستثمار  .6

األجنبي المباشر من خالل عقود المشاركة واالدارة 

ة لكافة اصناف الشركات وادخال التقانة العالي

والمؤسسات المنتجة فضال على تدريب وتأهيل الكادر 

 البشري المنخرط في هذا القطاع.

 

 المصادر 
 أوال : المصادر العربية
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الصناعة التحويلية في ظل منظمة التجارة العالمية 
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 المستخلص
ض في في تأثير تخفيض سعر صرف الدينار العراقي في تحفيز الناتج المحلي االجمالي، وذلك بعد التخفي  تبحث الورقة

بنظر االعتبار اتسام االقتصاد  اخذين، حيث تمت االستفادة من الدراسات التجريبية والتجارب الدولية، 2020قيمة العملة أواخر 

 العراقي بالريعية، واعتماد السوق المحلية على السلع المستوردة في تلبية الطلب المحلي.

ليل االقتصادي، في عرض مشكلة البحث والمتمثلة بضعف تعتمد الورقة على البيانات الرسمية واستخدام طرق التح

فاعلية سياسة سعر الصرف السابقة في تحفيز وتنويع االقتصاد العراقي، واستنزافها لالحتياطيات االجنبية، والتركيز على 

ة المحلية القطاع التجاري غير المنتج. لقد توصل البحث الى ان تحفيز الناتج المحلي من خالل تخفيض سعر صرف العمل

يشترط توفر سياسات مالية وتجارية مساندة على االمد المتوسط الطويل. ويوصي بامتصاص حدة االثار التضخمية التي تخلقها 

 سياسة تخفيض سعر الصرف وذلك على االمد القصير.

 

 سعر الصرف الناتج المحلي، التضخم  ، االقتصاد العراقي :الكلمات المفتاحية 

Abstract 
The paper examines the impact of the devaluation of Iraqi dinar in stimulating the gross 

domestic product, after the devaluation of Iraqi dinar at the end of 2020. In this context, empirical 

studies and international experiences have been used. Taking into consideration the rentier 

economy in Iraq and the dependence of the local market on imported goods in order to meet the 

aggregate demand. 

The paper relies on official data and methods of economic analysis. The research problem 

represented by the weak effectiveness of the previous exchange rate policy in stimulating output 

and diversifying the Iraqi economy, as well as sacrificing foreign reserves and directing them 

towards the non-productive commercial sector. 

The research concluded that stimulating the GDP through devaluation of Iraqi currency 

requires the availability of supportive and prudent fiscal and trade policies in the medium and 

long term. The paper recommends addressing the short-term inflationary effects created by a 

policy of devaluation of the exchange rate. 
 

Keywords: exchange rate, GDP, inflation, the Iraqi economy 

 مقدمةال
ان المحافظة على سعر صرف مستقر يمكن ان تكون دعامة حقيقية  2003بعد  لطالما كانت الحجة في االقتصاد العراقي      

ة لالقتصاد كانت مفقودة طوال عقد التسعينات مشكلة التضخم، ما يتيح توفير قوة شرائية مستقرلالستقرار االقتصادي وابعاد 

الذي عانى فيه المجتمع العراقي من مشكلة تذبذب سعر صرف الدينار فضال عن انخفاض غير مسبوقة في قيمة الدينار العراقي 

ائما من شاخصة د 2003بعد  وضع البلد في حالة فقر مدقع. لذا كانت هذه الحجةوادت الى تراجع القوة الشرائية بشكل كبير 

عن سنوات الفقر وارتفاع االسعار، وذلك امام بزوغ فجر الدفاع عن استقالل البنك المركزي  ومدخراتهم اجل تعويض العراقيين

mailto:laibi9@uomustansiriyah.edu.iq
mailto:laibi9@uomustansiriyah.edu.iq
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يضا في ظل تزايد موارد النفط نتيجة فك الحصار االقتصادي وما (، وا2004لسنة  56العراقي نتيجة صياغة قانونه الجديد )

حتياطيات االجنبية ومراكمتها لتكون التضحية بها الحقا هي صد الدفاع االول من اجل استقرار اتاحه ذلك من تزايد حجم اال

سعر صرف الدينار، ومن ثم استقرار المستوى العام لالسعار، وهو الهدف االسمى للسياسة النقدية، وذلك مقابل ترك تحقيق 

ام تحقيق النمو والتنمية اقتصادي، تحث ذريعة ان مهباقي االهداف وعدها ثانوية، خاصة االهتمام بتحقيق معدالت نمو 

السلطة التنفيذية في المقام االول، وان مهمة السلطة النقدية هي توفير ارضية االستقرار  تقع تحت طائل مسؤولية والتوظف

 النقدي والمالي للحكومة من اجل االنطالق في عملية النمو.

را نقديا ملحوظا، كما تثبت البيانات والدراسات ان سعر الصرف استطاع استقرا 2020الى  2003السنوات من شهدت      

استهالك مرتفعة، لكن هذا الطلب لم يجري تدبيره من خالل مكون ترك العراقيين عند مستويات طلب وتوفير استقرار سعر 

حتياطيات االجنبية، وهذه المكون االنتاج المحلي بقدر ما تمت تلبية جله عن طريق المكون االستيرادي، من خالل التضحية باال

وعلى الرغم من انه ساهم في تلبية جانب الطلب اال ان جله ذهب الى تلبية النزعة االستهالكية، ولم تستطع السياسة االستيرادية 

 االنتاج المحلي سواء الصناعي او الزراعي. لوسطية واالنتاجية من اجل تعزيزالتحول في هيكلها نحو السلع ا

)تحديدا في  2020مع تخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدوالر اواخر  وذلك شهد تخلخالا  االستقرار السعري لكن     

دينار لكل دوالر(، وهذا ما ادى الى سلسلة من  1460الى  1190صرف من السعر  تغيير في الذي شهد 2020نون االول كا

ها افتراق العالقة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، والتأثير على التأثيرات على مجمل المتغيرات االقتصادية، ومن بين

مستويات اسعار السلع والخدمات، وارتفاع اسعار السلع المستوردة، وايضا التأثير في عجز الموازنة، فضال عن تأثيراته على 

 عرض النقد واالساس النقدي...

، وذلك بعد التخفيض في قيمة حلي االجماليالناتج الم راقي في تحفيزخفيض سعر صرف الدينار العتأثير ت في  تبحث الورقة    

ة في دواعتماد السوق المحلية على السلع المستور، أخذين بنظر االعتبار اتسام االقتصاد العراقي بالريعية، 2020واخر أالعملة 

في قرار تخفيض سعر الصرف تأثير اح في انج كشرطومن ثم البحث في المتطلبات التي ينبغي توافرها  تلبية الطلب المحلي.

 .بشكل خاص وتحقيق االهداف االقتصادية االخرى المرجوة بشكل عام  تنويع هيكل الناتج المحلي

 مشكلة البحث

، حيث لم تستطع السياسات االقتصادية، سواء 2020الى  2003اتسم االقتصاد العراقي باحادية مفرطة طول السنوات      

من تغيير بنية االنتاج وجعله اكثر تنوعا، على ان اهم تلك السياسات هي المتعلقة بسعر الصرف، اذ ان سياسة  او المالية النقدية

 سعر صرف مستقر عن طريقسعر الصرف المدارة من قبل البنك المركزي، والمستندة الى مزاد العملة ومن ثم التحكم في 

ي بنية االنتاج الريعي بقدر ما قادت الى تكريسه، وتعزيز النزعات عمليات بيع وشراء الدوالر، لم تتمكن من دعم التحول ف

االستيرادية االستهالكية، كما انها ساهمت في عملية تدوير العمالت االجنبية الى الخارج، وهي عملية لم تخدم النمو والتنمية 

ا   انها اعتمدت على استنزاف المورد الريعي غير المتجدد. خصوصا

 فرضية البحث

سياسة تخفيض سعر الصرف الدينار تقود الى احداث تأثيرات ايجابية في بنية الناتج المحلي االجمالي، في االجل  ان     

 حصيفة.وتجارية نقدية لة توفر متطلبات داعمة من خالل سياسات مالية والطويل، وذلك في حا

 منهجية البحث

ليل االقتصادي، في عرض مشكلة البحث وعرض وتحليل النتائج تعتمد الورقة على البيانات الرسمية واستخدام طرق التح      

واختبارها، حيث تمت االستفادة من الدراسات التجريبية والتجارب الدولية، والنظرية االقتصادية. اذ جرى تقسيم البحث الى 

والعوامل  الناتج المحلي، فصلين رئيسين، تناول االول االدبيات التجريبية والنظرية االقتصادية في تأثيرات سعر الصرف على

فيما تناول الفصل الثاني دراسة حالة االقتصاد العراقي فيما يتعلق  المساهمة في نجاح او فشل هذه التأثيرات على الناتج،

 باتها.لرات سعر الصرف على الناتج المحلي، ومتطبتأثي

نقدية عملة المحلية يشترط توفر سياسات مالية ولقد توصل البحث الى ان تحفيز الناتج المحلي من خالل تخفيض سعر صرف ال  

لقها سياسة تخفيض سعر تجارية مساندة على االمد المتوسط الطويل. ويوصي بامتصاص حدة االثار التضخمية التي تخو

 على االمد القصير.الصرف 

 

النظرية الفصل االول: االدبيات التجريبية و

 في تأثيرات سعر الصرف على الناتج االقتصادية

 المحلي
: االدبيات التجريبية حول التأثيرات سعر االول المبحث

 الصرف على الناتج المحلي

 Krugman and Taylorفي ورقة نظرية لكل من        

 أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن يكون ا، أظهر(1978)

ا، فوفقا للنموذج الكينزي ، تأثير تخفيض قيمة العملة انكماشيا

( تجاوزت 1انكماشية إذا )تكون تخفيضات العملة 

( وجود اختالفات 2؛ )االستيرادات الصادرات في البداية

( زيادة 3؛ )ن األرباح واألجورفي نزعات االستهالك ع

تخفيض قيمة العملة. وقد  اإليرادات الحكومية عن طريق
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ماثلة في ظل النموذج النقدي. وجود تأثيرات مناقشا ايضا 

بشكل  ذات الصلة النكماشيعدة قنوات للتأثير ا كما أظهرا

   Hanson (1983. اشتق )خاص بحالة البلدان االقل نموا

ا  للتأثيرات االنكماشية لتخفيض قيمة العملة التي تعتمد  شرطا

 من ى السلع االستهالكية المستوردة والمشتقلطلب علا على

 اما على المدخالت المستوردة. مرونة الطلب

(1997)Razin and Collins  العالقة بين  سافقد در

النمو االقتصادي وسعر الصرف الحقيقي ، معتبرين 

االستثمار وقطاع المنتجات القابلة للتداول كقنوات يمكن من 

معدل العائد على النمو  خاللها أن يؤثر انحراف

ده أن المبالغة العالية وتوصلوا إلى استنتاج مفا، ياالقتصاد

، بينما يبدو أفي التخفيض تبدو مرتبطة بنمو اقتصادي أبط

أن التقليل من قيمة سعر الصرف الحقيقي المعتدل إلى 

لنمو ل زافعاا للغاية( محفالمرتفع )ولكن ليس مرت

 .االقتصادي

 .Bahmani Oskooee, et al( 2002)كما قام        

بفحص آلية التحويل من سعر الصرف إلى النمو 

ات االقتصادي في خمس دول آسيوية باستخدام البيان

أشارت النتائج و ،1999و  1976هرية بين عامي الش

سببية رانجر للالمشترك واختبارات ج التجريبية لالرتباط

إلى أن انخفاض قيمة العمالت المحلية كان له تأثير سلبي 

 على االقتصاد. 

سعر  على أهمية Rodrick  (2003)ركزمن جهته      

تيجية واقترح أن استرانمية، التنافسي في عملية الت الصرف

األول ،  النمو الناجحة يمكن تطويرها على أساس عاملين:

قادر على تحفيز النمو  الحاجة إلى عامل "إشعال"

لثاني ، وااالقتصادي على المدى القصير، كشرط ضروري

هو إنشاء المؤسسات وتنفيذ السياسات القادرة على دعم 

تكون هذه  ، بحيثالنمو المستدام على المدى الطويل

على الوضع والسياق  خاصة بكل بلد ، اعتماداا السياسات

  .الخاص به

بالتحقيق في   Galindo and Montero (2005قام )    

النمو االقتصادي ببية من سعر الصرف والعالقة الس

لق بتسع دول من أمريكا ة تتعيباستخدام بيانات لوح

أشارت النتائج التجريبية إلى أن ارتفاع سعر الالتينية، و

ي دول أمريكا الالتينية التي ترتفع فيها نسبة الصرف ف

ا على النمو االقتصادي.   الدين الخارجي أثر سلبا

رف الحقيقي أن سعر الص Rodrick (2008)يقول       

قل بالنسبة للبلدان النامية، ، على األالمقوم بأقل من قيمته

الدافع وراء هذا األمر هو أن األنشطة وان  ،نبأ بنمو أقوىي

ادية القابلة للتداول هي أنشطة خاصة في البلدان االقتص

النامية حيث أن السلع التجارية تتفوق بشكل غير متناسب 

تبقي البلدان فقيرة.  على اإلخفاقات المؤسسية والسوقية التي

ويستنتج ان سعر الصرف الحقيقي الضعيف يعوض نقاط 

الضعف المؤسسي وإخفاقات السوق )مثل انتشار المعرفة 

، وما إلى ذلك( مما يؤدي إلى قلة انسوق االئتموعيوب 

وأكد  االستثمار في قطاع السلع المتداولة في البلدان النامية.

، بعد عشر رودريك أن تسارع النمو يحدث، في المتوسط

سنوات من الزيادة المطردة في تخفيض قيمة العملة في 

ر بأن القطاعات القابلة للتداول تتأث . ويؤكدالبلدان النامية

، مما يؤدي إلى بالمؤسسات السيئة وإخفاقات السوقبشدة 

التقليل من قيمة لذا فان أن حجمها أصغر من الحجم األمثل. 

العمالت الوطنية يساعد في التغلب على هذه المشاكل. 

لناجحة لدول شرق آسيا بشكل يبدو أن التجارب اويقول انه 

، تقدم الدعم لهذا الخصوص، والصين على وجه عام

كتشاف. هذا على عكس ما يسمى وجهة نظر إجماع اال

واشنطن بأن التقليل من قيمة العملة سيؤدي إلى ارتفاع 

 .التضخم المفرط إللحاق الضرر باالقتصاد

بفحص   Javed and Farooq  (2009قام )كما      

لصرف على النمو في باكستان، باستخدام تأثير سعر ا

ع سنوية تتراوح على مدى بيانات رب  .A.R.D.L نموذج

، وجدت الدراسة أن تأثير  2007-4إلى  1982-1من 

جادل كمت  .يكون انكماشياا  GDPسعر الصرف على 

(2010) Gala and Libanio  لبرازيلية بأن التجربة ا

أحد  نيات كانتالعملة في التسعي بشأن المبالغة في تخفيض

ية أسباب تراجع التصنيع، بالنظر إلى فقدان القدرة التنافس

فيما درس شهباز  للصناعات المحلية في قطاع التجارة.

تأثير تخفيض قيمة العملة على النمو في ( 2012وآخرون )

، تؤكد الدراسة عالقة التكامل  ARDLباكستان. بتطبيق 

المشترك بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومجموعة 

 من المتغيرات التفسيرية بما في ذلك عرض النقود، ونفقات

الحكومة، والتحويالت الخارجية على مدى الفترة من 

يا كماش. ووجدت الدراسة تأثيرا ان2008إلى  1975

 . لتخفيض قيمة العملة على النمو

فيما يتعلق بالدراسات األكثر حداثة التي تدعو إلى اما      

 Van (2014)استخدم ، فقد حجة االقتصاديين البنيويين

and Baer غير  بيانات لوحية امنموذج لوحي باستخد

 دولة في 39لعينة من  2008-1995 المدة متوازنة تغطي

سعر الصرف على ا لأمريكا الالتينية وأثبتوا تأثيرا سلبي
ظهروا أن انخفاض قيمة العملة في دول أمريكا اإلنتاج. وأ

الالتينية تسبب في زيادة اسمية في التكلفة في عملية 
بدالً من  االقتصادي اإلنتاج وبالتالي خفض معدل النمو

 ان فقد اثبتوا  .Habib, et al (2016زيادته. ووفقا )

، مهم للنمو في االقتصادات الناميةسعر الصرف الحقيقي 
قام كما  ولكنه أقل أهمية في االقتصادات المتقدمة.

(2017 )Stracca, et al. آلية التحويل من سعر  بدراسة

ة ييانات لوحالصرف إلى النمو االقتصادي عبر تحليل ب

 12لـ  2014و  1995باستخدام بيانات مقطعية بين عامي 

أظهرت و ،اقتصاًدا انتقاليًا في شرق أوروبا وآسيا الوسطى
نتائج الدراسة أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى انكماش 

إلى أن تحركات سعر  ااقتصادي. ومع ذلك ، فقد أشارو
في تفسير الصرف الحقيقي لم تتحول إلى المتغير الرئيسي 

  النمو االقتصادي.
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، من خالل  .Ribeiro, et al (2019قام ) أخيرا    

، بفحص العالقة دولة نامية 26لـ  مراعاة السمات الهيكلية

بين سعر الصرف الحقيقي والنمو االقتصادي. وتألفت 

. 2010-1990دولة نامية وغطت من  54ن العينة م

فيض على النمو التجريبية أن تأثير التخ وأظهرت النتائج

 ا.ادي في البلدان النامية كان سلبياالقتص

: النظرية االقتصادية في تأثيرات سعر الثاني المبحث

 الصرف على الناتج المحلي

، وتأثيراته على المتغيرات تخفيض قيمة العملةان      

واالحتياطيات الكلية، كالناتج المحلي واالسعار 

التأثيرات االيجابية واالستيرادات والصادرات، سواء تلك 

لدى  كبيروجدل حضي لعدة سنوات باهتمام  او السلبية،

أحد أكثر أدوات السياسة  كونه الباحثين وصناع السياسات

برامج االستقرار التي ينظمها صندوق  سواء في استخداما

التي  التنميةو االقتصاديبرامج النمو  واالنقد الدولي 

 .تستخدمها البلدان النامية

ع حول التأثيرات االيجابية لسعر الصرف االجما .1

 وكسره

لم يكن هناك جدل جاد حول اآلثار المحتملة لتخفيض        

عينيات، قيمة العملة على النمو االقتصادي حتى أواخر السب

مة كان الرأي السائد حتى تلك الفترة هو أن تخفيض قيفقد 

ويخفف من صعوبات ، العملة سيحسن الميزان التجاري

. المدفوعات، وبالتالي يوسع اإلنتاج والتوظفميزان 

تتمثل اآللية الكامنة وراء هذه اآلثار اإليجابية في أن و

ع تخفيض قيمة العملة يحول الطلب من الواردات إلى السل

ا   زيادة األسعار النسبية للوارداتعن طريق المنتجة محليا

ويجعل الصناعات التصديرية أكثر قدرة على المنافسة في 

واق الدولية من خالل تحفيز اإلنتاج المحلي للسلع األس

القابلة للتداول وحث الصناعات المحلية على استخدام 

 .المزيد من المدخالت المحلية

االثار ، فإن اإلجماع حول هذه المسألة )أي ومع ذلك    

( قد تم كسره في نهاية يمة العملةتخفيض قالتوسعية ل

، مما أثار ذ ذلك الحينوقد ظهر نهج بديل من السبعينيات.

، ال سيما في يكون تخفيض قيمة العملة انكماشيااحتمال أن 

البنيوي  ا بالنهجالبلدان النامية. يشار إلى هذا النهج أحيان

االقتصادية ألقل  إلى اعتبار المشكالت ألنه يميل عادة

يرى هذا الرأي أن تخفيض قيمة و. البلدان نمواا هيكلية

ثير انكماشي على اإلنتاج يكون له تأالعملة من المرجح أن 

 ، وخاصة بالنسبة ألقل البلدان نمواا.والتوظف

 قنوات تأثير سعر الصرف على الناتج.2

لها تخفيض يمكن تقسيم القنوات التي قد يؤدي من خال     

إلى فئتين:  محليفي اإلنتاج ال قيمة العملة الى تأثيرات

 انب العرض.قنوات جانب الطلب وقنوات ج

مجموعة من  وتشملجانب الطلب االجمالي:  قنواتأ.

 :هيالفرعية  القنوات

: يحدث تخفيض قيمة العملة عادة عندما تكلفة االستيرادقناة ( 1

بها من تعاني البلدان من عجز في التجارة الخارجية وما يرتبط 

صعوبات في الميزان الخارجي. هذه هي الحالة النموذجية 

 Krugmanن النامية. يوضح للغالبية العظمى من البلدا

and Taylor (1978) )ا يعاني في نه إذا كان بلد ما

، فإن تأثير تخفيض قيمة العملة البداية من عجز تجاري

ا. وعلى إجمالي الطلب سيك ا ألن الواردات نظرا ون سلبيا

تؤدي الزيادات في أسعار السلع تتجاوز الصادرات س

دة د األصلي وزياالمتداولة إلى تقليل الدخل الحقيقي للبل

مدفوعات النقد  ، اذ انالدخل الحقيقي للعالم الخارجي

النقد األجنبي )عائدات تكاليف االستيراد( تتجاوز األجنبي )

 ر(. التصدي

تؤكد حجة موازية تتعلق بقناة تكلفة االستيراد على      

العملة إلى زيادة  يؤدي تخفيض قيمةاذ أهمية المرونة. 

تم استيفاء ي لم إذا وذلكالعملة المحلية. ب تكلفة االستيرادات

 ، فقد يتدهورMarshal-Lerner 1شرط مارشال ليرنر

إذا لم يزداد الطلب المحلي في نفس و. اريالتجالميزان 

، فإن هذا التدهور في الميزان التجاري الوقت لتعويض

ا.   التأثير الكلي على اإلنتاج سيكون سلبيا

جود مرونة عالية بما و بأنه في ظل قد يجادل البعض     

 ل هذه المشكلة لن تكون موجودة، حيث، فإن مثفيه الكفاية

بما يكفي  االستيراداتصادرات ولل عالية طلبان مرونة 

سبية في لتحسين الميزان التجاري استجابة للتغيرات الن

. وبالمقابل فان ؤدي الى تأثير ايجابي على الناتجستاألسعار 

سهل زيادة الصادرات ال س منليبأن  الفريق االخر يرى

صير في البلدان على المدى الق وخفض االستيرادات

 منخفضة الدخل.

 قيقيقناة التوازن الح( 2

، سترتفع أسعار السلع نتيجة النخفاض قيمة العملة    

سيؤدي ذلك إلى و ،المتداولة مقارنة بالسلع غير المتداولة

لمتداولة كلما زادت حصة السلع ا. واالسعار زيادة مستوى

  توى السعر العامفي االستهالك ، زادت حدة الزيادة في مس

Mustafa (2000). 

ين مختلفين. ، يمكننا التفكير في احتمالفي هذه المرحلة     

. اإلجمالي والتوظف، ال يتغير الناتج في حالة مرونة السعر

المحلي من خالل تحسين  يتم تعويض انكماش اإلنفاق

تالي يظل الناتج اإلجمالي دون ، وبالصافي الصادرات

، فإن أسعار السلع غير في حالة جمود األسعار اما تغيير.

المتداولة سوف تتكيف ببطء مع الوضع الجديد. لذلك ، قد 
                                                           

1
على أنه من أجل تخفيض قيمة العملة ليرنر-مارشالينص شرط   

رونة السعرية لتحسين الميزان التجاري، يجب أن يكون مجموع الم

للطلب على الصادرات والمرونة السعرية للطلب على الواردات أكبر 

 .e x + e m> 1من واحد: 
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يؤدي انخفاض اإلنفاق المحلي إلى زيادة المعروض من 

إجمالي اإلنتاج إذا السلع. في هذه الحالة ، سينخفض 

ير المتداولة بأكثر من االرتفاع انخفض الطلب على السلع غ

 .في صافي الطلب األجنبي على السلع المتداولة

 قناة توزيع الدخل( 3

يعتمد تأثير توزيع الدخل على وجود فئات مختلفة من       

 Diaz-Alejandro (1963) المستهلكين في مجتمع معين

 ،Krugman and Taylor [1978).  يمكن تقسيم  اذ

. جور وأصحاب الملكيةتين: أصحاب األهذه الفئات إلى فئ

 (MPC) من المفترض أن يكون الميل الحدي لالستهالك

وبالتالي فإن ة ألصحاب األرباح. منه بالنسبللعاملين اكبر 

 ت االدخار محدودة بالنسبة لهم.احتماال

، يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى وفي ظل هذه الظروف    

يزيد الدخل  اوال: .قتينتأثير مهم إلعادة توزيع الدخل بطري

النسبي ألصحاب األرباح من خالل زيادة أسعار السلع 

المتداولة. ثانياا ، إذا كانت هناك صرامة في األجور بحيث 

، فإن األجور األجور ارتفاع األسعار على الفورال تتبع 

، ألن األجور االسمية هي نفسها تنخفض W/Pالحقيقية 

، تنخفض ونتيجة لذلكاصبحت أعلى اآلن.  ولكن األسعار

أصحاب حصة العمال في الدخل القومي بينما تزداد حصة 

اب األجور ألصح MPCبالنظر إلى حقيقة أن و. الملكية

، سيكون هناك انخفاض في نهاية أعلى من أصحاب الملكية

 لطلب. المطاف في إجمالي ا

 قناة الدين الخارجي( 4

ت االقتصاد صعوبا لعوامل الحاسمة التي تزيد منمن ا      

الكلي ألقل البلدان نمواا وجود كمية كبيرة من أرصدة 

الفوائد عليها. في معظم  الديون الخارجية المتراكمة وعبء

ا بالاألوقات دوالر أو بعملة ، يكون الدين الخارجي مقوما

إذا خفضت الدولة التي لديها ديون ف أجنبية قوية أخرى،

ن السكان كل م ، فإنارجية كبيرة قيمة عملتها المحليةخ

وذلك ألن وحدة واحدة من  والحكومة سيتأثرون سلبا،

العمالت األجنبية تكلف اآلن وحدات أكثر من العملة 

دفع نفس المحلية. يحتاج المدينون إلى عملة محلية أكثر ل

، يزداد عبء ديون القطاعين مبلغ الدين. بعبارة أخرى

ة صافي الثروة نتيج؛ ومن ثم ينخفض اص والعامالخ

لدين وسعر الفائدة النخفاض قيمة العملة. فكلما ارتفع مبلغ ا

ر في صافي الثروة. في هذه ، زاد التدهوالمفروضة عليه

، قد يقوم حاملو الديون )األسر والشركات وكذلك الحالة

الحكومة( بتخفيض نفقاتهم استجابةا للزيادة في قيمة أرصدة 

 ات خدمة الدين. الديون ومتطلب

 ب المضاربةقناة الطل( 5

قد يحدث تأثير سلبي آخر محتمل لتخفيض قيمة العملة       

 لي الطلب من خالل زيادة الطلب من خاللعلى إجما

قيمة  توقع انخفاض حقيقي فيفالمضاربة على السلع. 

حماية  يقود باالفراد الى العملة في المستقبل القريب، قد

م من رواتهأنفسهم من اآلثار المتدهورة لتخفيض قيمة ث

. قد ينشأ مثل هذا خالل شراء المزيد في الوقت الحاضر

الطلب المضارب على السلع المادية خاصة في البلدان التي 

توجد أشكال ال تتطور فيها األسواق المالية وبالتالي ال 

راق المالية )السندات واألو الدين المتاحةأخرى من أدوات 

أن مثل  لى الرغم منع ،Mustafa (2000) وما إلى ذلك(

، إال أن يخلق تأثيرا توسعيا في البدايةهذا السلوك قد 

سينعكس وينخفض اإلنفاق عندما تظهر التأثيرات  الوضع

 االقتصاد.على خفض قيمة العملة ل الحقيقية

 قناة تحرير التجارة( 6

من  لدى العديد من أقل البلدان نمواا مجموعة متنوعة      

. ن بينها حصص االستيراد، مالقيود على التجارة الخارجية

قد ينشأ تأثير تحرير التجارة إذا تم إلغاء حصص و

 ارة مع تخفيض قيمة العملة. فغالبااالستيراد وتحرير التج

لة ما يُنظر إلى تخفيض قيمة العملة على أنه سياسة بدي

، قد ، عالوة على ذلكللقيود المفروضة على الواردات

ا من  ستيرادتحرير التجارة وإزالة ضوابط اال يكون جزءا

برنامج استقرار صندوق النقد الدولي أو شرًطا للحصول 

مثل البنك  على قروض من المنظمات المالية الدولية

إزالة إذا قام بلد ما ب، . في ظل هذه الظروفالدولي

، فقد تزيد الواردات بشكل الضوابط على الواردات فجأة

ردة ألن السلع المستو ونظراحاد على المدى القصير. 

على  ، فقد ينخفض الطلبس مع السلع المنتجة محليًاتتناف

، مما قد يؤدي إلى مزيد من المنتجات المنافسة للواردات

 Mustafa (2000) االنخفاض في اإلنتاج المحلي

 قناة الضرائب( 7

قد يكون هناك تأثير سلبي آخر على إجمالي الطلب       

لصادرات رة على اعند وجود تعريفات قيمية كبيوذلك 

ألن تخفيض قيمة العملة يزيد من قيمة  والواردات. فنظرا

المستوردة من حيث العملة كل من السلع القابلة للتصدير و

عد ، فإن مبلغ اإليرادات الضريبية سيكون أعلى بالمحلية

تخفيض قيمة العملة. في األساس، هذا يعتبر إعادة توزيع 

زيادة ف لدخل من القطاع الخاص إلى القطاع العام.ل

رائية للقطاع الخاص. الضرائب تعني انخفاض القوة الش

وكلما ارتفعت  نتيجة لذلك، سيتأثر إجمالي الطلب سلباا،

 ية في إيرادات الموازنة الحكوميةحصة التعريفات القيم

  كلما كان التأثير السلبي على إجمالي الطلب أكثر خطورة

Krugman and Taylor (1978) 

هناك ثالث قنوات ض االجمالي: العر ب.قنوات جانب

 :هي االجمالي لعرضتتعلق بجانب ا

هذه إحدى القنوات  قناة تكلفة المدخالت المستوردة:( 1

 Krugman and Taylor (1978) التي ذكرهاالرئيسية 

تعتمد عملية اإلنتاج في العديد من البلدان النامية بشكل اذ  ،

ام أو سلع كبير على المدخالت المستوردة في شكل مواد خ
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يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى زيادة ووسيطة أو رأسمالية. 

وتكلفة اإلنتاج المحلي  ،ة االستيرادات بشكل خاصتكلف

وان انخفاض  ، من خالل المدخالت المستوردة،بشكل عام

في هذا السياق يعني عدم كفاية المدخالت  االستيرادات

 بسبب نقصو، وفي نهاية المطافالالزمة لإلنتاج. 

، مما لمدخالت الكافية وزيادة التكاليف، سيتباطأ اإلنتاجا

 يؤدي إلى انكماش في إجمالي العرض. 

هذه المشكلة بشكل خاص في البلدان األقل يمكن مالحظة 

، تزداد ة للنفط فبمجرد ارتفاع سعر النفطنمواا المستورد

نتاج بالنسبة مع زيادة تكلفة اإلوتكلفة اإلنتاج على الفور. 

، ميل الشركات إلى إنتاج كميات أقل، تعار منتجاتهاإلى أس

مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي العرض وزيادة البطالة. في 

، عانت البلدان ات والثمانينيات من القرن الماضيالسبعيني

ب األقل نمواا المستوردة للنفط بشدة من صدمات النفط بسب

 ، قد يؤدي تخفيض قيمةزيادة تكاليف اإلنتاج. وبالمثل

من  أثير السلبي على اإلنتاج والتوظفالعملة إلى نفس الت

خالل زيادة تكاليف اإلنتاج في البلدان النامية التي تعتمد 

 فيها عملية اإلنتاج بشكل كبير على المدخالت المستوردة.

 قناة مؤشر األجور( 2

جانب العرض يمكن من خاللها  هناك قناة أخرى في      

وهي مرتبطة بنظام  لة انكماشيايكون تخفيض قيمة العم أن

ألن تخفيض قيمة العملة  ظرانفاألجور السائد في االقتصاد. 

لنهاية يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المتداولة وفي ا

لى انخفاض في إ المستوى العام لالسعار فسيؤدي ذلك

من المنطقي افتراض أن العمال ، وهكذا فاألجور الحقيقية

األجور لحماية قوتهم  فيزيادات اسمية بسيطلبون 

إذا كانت األجور مرنة فسوف تتكيف مع ف ،الشرائية

إذا ، بعد تخفيض قيمة العملة. وبالمثل األسعار الجديدة

ا من كانت هناك آلية لمؤشر األجور، والتي تزيد تلقائي

، فإن ية بما يتناسب مع تغيرات األسعاراألجور االسم

 ستؤديو ألجور،تاج سترتفع من خالل زيادة اتكاليف اإلن

 Mustafa (2000) هذه العملية إلى انخفاض اإلنتاج

يمكن تحديد تكلفة رأس  قناة رأس المال العامل: تكلفة( 3

المال العامل كقناة عرض جانبية أخرى قد يؤدي من 

 خاللها تخفيض قيمة العملة إلى إحداث تأثيرات انكماشية.

رأس المال كون ، يُفترض عادةا أن يفي النظرية االقتصادية

لتكلفة لذلك تأتي ا كعامل إنتاج ثابت على المدى القصير،

والمدخالت الوسيطة والمواد  المتغيرة من تكلفة التوظف

، يمكن د يتم فيه تطوير األسواق الماليةفي اقتصاوالخام. 

للشركات االقتراض بسهولة من هذه األسواق في حالة 

فمن ، قصيرة األجل. ومع ذلكاحتياجها إلى أموال 

المعروف جيداا أن األسواق المالية في معظم البلدان األقل 

القتراض ليست متاحة نمواا ليست متطورة وأن تسهيالت ا

، يقال إن رأس المال العامل هو عامل متغير بسهولة. لذلك

آخر لإلنتاج في أقل البلدان نمواا. في ظل هذه الظروف ، 

لحجم الحقيقي ، فإن اإذا حدث تخفيض لقيمة العملة حيث انه

وتميل أسعار الفائدة إلى لالئتمان المتاح في السوق ينخفض 

ؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة اإلنتاج، وبالتالي االرتفاع. سي

ا على الكمية المعروضة. هذا التأثير السلبي التأثير سلب

ا لمؤشر األجور،الناجم عن ارتفاع التكاليف مشا  به تماما

فائدة إلى األعلى تشبه إلى حد اآللية التي تدفع أسعار الو

بعيد قناة التوازن الحقيقي المذكورة أعاله. والفرق الوحيد 

هو أن التأثير االنكماشى هنا يرتبط بجانب العرض وليس 

 Mustafa (2000) جانب الطلبب

 

الفصل الثاني: تأثيرات تخفيض سعر الصرف 

 على الناتج المحلي في العراق ومتطلبات نجاحه

سعر الصرف في نمو  ل: تأثيرات تخفيضالمبحث االو

 الناتج واالستقرار االقتصادي   

سعر الصرف وهيكل ومعدل نمو الناتج المحلي  -1

  االجمالي

سعر الصرف وهيكل الناتج "قبل تخفيض سعر  . أ

 "2020صرف الدينار اواخر 

بقى هيكل الناتج المحلي االجمالي طيلة السنوات من         

فيه النفط الخام على اكثر من مختالا يهيمن  2014-2020

(  في حين لم تصل نسبة مساهمة 1نصف الناتج )جدول 

% في 1الصناعة التحويلية فيه اال الى ما يزيد بقليل عن 

بعض السنوات وما يقل عنها في السنوات االخرى، وكذلك 

االمر بالنسبة الى قطاع الزراعة الذي بقت مساهمته 

%، هذا االختالل في هيكل الناتج 5ضعيفة لم تتجاوز الـ 

جعل تغير معدالت النمو فيه انعكاس مباشر لتغير حجم 

انتاج النفط والتذبذب باسعاره من سنة الى اخرى 

ا في اوقات االزمات العالمية.  وخصوصا

لقد ساهمت في التشوه في الهيكل االنتاجي هذا والى       

لحكومة ، هي سياسة ادارة ااالولىحد كبير سياسيتين: 

لاليرادات النفطية والتي اتسمت بعدم االنضباط عبر تعاظم 

( اذ تم تخصيص معظم الوفورات 2هيكل النفقات جدول )

المالية الناتجة عن زيادة كميات واسعار النفط في زيادة 

ا جانبه االستهالكي وليس  هيكل االنفاق وخصوصا

ال االستثماري وبالتالي لم يساهم في زيادة تكوين رأس الم

وتمتين البنية التحتية وتوسيع الطاقة االستعابية لالقتصاد 

ا على هيكل ومعدالت نمو الناتج  المحلي ما انعكس سلبا

وبعدما اخذت هذه النفقات غير ، (1جدول )ومعدل البطالة 

االنتاجية تأخذ صفة النفقات الحاكمة، واخذت الموازنة 

مما العامة تتضخم سنة بعد اخرى وبدورات متتالية، و

يجدر ذكره هنا ان ما عمق اثر الموازنة المختلة على 

االقتصاد ككل هو هيمنة السياسة المالية على البنك 

المركزي عبر عملية تنقيد الدوالرات النفطية والتي جعلت 

ا ينمو كلما زادت النفقات  من عرض النقد متغيراا داخليا
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الحكومية، وايضا من خالل قبول المركزي تمويل 

ت المالية في سنوات العجز واالزمات عن طريق العجوزا

سياسة تنقيد االوراق المالية الحكومية واعادة خصمها 

بهدف توفير السيولة الالزمة لتمويل هيكل االنفاق غير 

الرشيد وغير االنتاجي االمر الذي عاظم من حجم الدين 

( واربك مواعيد وطرق االيفاء به، اما 2الداخلي )جدول 

نية : فتمثلت بسياسة سعر الصرف المدار السياسة الثا

والذي هو ثابت عند مستويات لم تساعد على تحفيز نمو 

الناتج المحلي غير النفطي او تنويع هيكله، اذ انعكس 

التحسن في قيمة الدينار في ظل هذا السعر على زيادات 

ا بذلك  متتالية في االستيردات السلعية غير االنتاجية خالقا

 ه.هيكل تجاري مشو

ان هاتين السياستين توضحان وبشكل جلي بأن      

االقتصاد العراقي يعاني مما يسمى بالمرض الهولندي الذي 

يصيب االقتصادات الريعية ويشوه هيكلها االنتاجي 

ا في القطاعات  ويضعف قدرات النمو الحقيقي خصوصا

 السلعية زراعية كانت ام صناعية. 

ي تمويل الموازنة العامة االعتماد على المورد النفطي ف    

وبهذا الحجم جعل الوضع المالي للبلد يصل الى حافة 

( اذ  2020-2019االنهيار في االزمة الثالثية المركبة )

ا الى انخفاض االيرادات  ادى انخفاض اسعار النفط عالميا

الحكومية بشكل كبير وخطير والى حدود عدم القدرة على 

ع الحكومي والعام، ما تسديد رواتب المشتغلين في القطا

جعل الحكومة تذهب الى االقتراض الداخلي والخارجي 

 ذه االلتزاماتلتغطية ه
 

 ( 2020-2014الناتج المحلي االجمالي ومعدل البطالة في العراق )(: 1جدول )

 ((100=2007)مليون دينار( 

معدل البطالة 

% 

 بقية القطاعات

% 

مساهمة الصناعة 

 % التحويلية

 اعةمساهمة الزر

% 

 مساهمة النفط

% 

الناتج المحلي 

 االجمالي

 السنوات

10.6 42.51 1.15 4.07 52.27 178951406.9 2014 

13.1 37.69 0.93 2.50 58.88 183,616,252.1 2015 

10.8 32.66 0.85 2.13 64.36 208,932,109.7 2016 

22.6 34.61 0.93 1.80 62.66 205130066.9 2017 

22.6 36.37 1.02 2.36 60.25 210532887.2 2018 

27.3 36.57 1.03 3.30 59.10 223075020.8 2019 

30.1 33.1 1.23 4.29 61.38 188112265.8 *2020 

 الجهاز المركزي لالحصاء، تقارير لسنوات مختلفة  -المصدر: وزراة التخطيط 

 *بيانات اولية  
 

 ( )مليار دينار(2019-2014الداخلي ) ( الموازنة العامة للدولة العراقية والدين العام2جدول )

بة االنفاق االستثماري نس النفقات االيرادات السنوات

 من الكلي %

بة االنفاق االستهالكي نس

 من الكلي %

فائض/ 

 عجز

الدين العام 

 الداخلي

2014 105600 125321 31 69 -19721 95200 

2015 66500 82814 33 67 -16314 321428 

2016 54401 76067 24 76 -21666 473622 

2017 77336 75490 22 78 1846 476787 

2018 106569 80873 17 83 25696 418229 

2019 105000 133000 25 75 -28000 383315 

2020 47761* 62141* 11 89 -14380 422050** 

: وزراة المالية / دائرة الموازنة العامة المصدر  

 ات لغاية تشرين الثاني*تمثل بيانات عن االيرادات والنفق

  **بيانات اولية عن الدين العام
  

سعر الصرف ونمو الناتج وهيكله "بعد تخفيض  . ب

 "2020سعر صرف الدينار اواخر 

كأحدى المعالجات لالزمة المركبة )العجز غير      

وعدم التمكن من اقرارها،  2020المسبوق في موازنة  

العالمي وازمة  وعدم التمكن من تشكيل الحكومة، والركود

وللوقاية منها مستقبالا تبنت الحكومة العراقية  (19كوفيد

سياسة تخفيض قيمة الدينار  2020المؤقتة في اواخر عام 

دينار لكل دوالر(،  1460الى  1190امام الدوالر )من 

وسوقت هذه السياسة الجديدة تحت عدة حجج، االولى؛ انها 

تزم الحكومة احد اركان االصالح االقتصادي الذي تع

تطبيقه من اجل تعزيز تنافسية النشاط االقتصادي وصوالا 

الى تنويع الهيكل االنتاجي في االجل المتوسط والطويل، 
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والثانية: انها اداة للحد من استنزاف العمالت االجنبية التي 

تذهب نحو المكون االستيرادي االستهالكي في غالبه، 

طية جزء مهم من عجز والثالثة: هي فائدة هذه السياسة لتغ

الموازنة لجهة مساهمتها في رفع قيمة متحصالتها 

الدينارية الممولة للنفقات العامة مقابل الدوالر المباع للبنك 

 المركزي.

لكن المضي في سياسة تخفيض سعر الصرف ينطوي      

على مخاطر على مستويات التضخم وتأثيراته المباشرة 

ضال فالشرائية لالفراد، وقصيرة االجل على تخفيض القوة 

عن اثارها السلبية المحتملة في دخول االقتصاد في مرحلة 

ركود قد تقف عقبة امام اي تنشيط او تحفيز لنمو الناتج 

المحلي االجمالي غير النفطي خاصة ان المرحلة يرافقها 

ركود اقتصادي عالمي نتيجة استمرار اثار جائحة كورونا، 

سية واالقتصادية غير المؤاتية باالضافة الى البيئة السيا

والتي تعاني من معدالت خطرة من الفساد المالي 

وكذلك سيطرة القطاع العام على اغلب االنشطة ، واالداري

االنتاجية والخدمية والتي حافظت على صفاتها غير الحميدة 

من انخفاض االنتاجية والبطالة المقنعة وغيرها، كما ان 

ا السياسة المالية بقية السياسات االقتصادية  الكلية وخصوصا

والتجارية لم يطرأ عليها اي تغيير في برامجها وادواتها 

واهدافها فقد استمرت السياسة المالية بعدم االنضباط 

وترجيح هيكل النفقات االستهالكية وتقليدية ادواتها وعدم 

 2021تنويع مصادر ايراداتها، ما يمكن تلمسه في موازنة 

بقاء السياسة التجارية في ممارستها نفس ذاتها، ناهيك عن 

االدوار التي تشجع على االستيراد االستهالكي وتعجز عن 

تنويع هيكل الصادرات، ما يمكن مالحظته من هيكل 

 .2021الميزان التجاري 

لقد حاولت الحكومة المؤقتة تالفي هذه الحجج من      

خالل عدة قنوات كمبادرات البنك المركزي ضخ اموال 

قروض الى القطاع المصرفي وتعزيز قطاعي السكن ال

والعقارات وايضا محاوالت اصالح الجانب الحقيقي عن 

طريق االهتمام بتوزيع االراضي وتفعيل دور هيئة 

االستثمار في بناء المجمعات السكنية، وايضا سعي 

اضافة الحكومة لتشكيل لجان لمحاربة وكشف الفاسدين، 

تحادي لمعالجة فوضى التوظف الى تفعيل مجلس الخدمة اال

 والبطالة.

ان جملة القرارات واالجراءات االصالحية التي اتخذتها   

لم تأتي ثمارها الى االن 2020 الحكومة اواخر عام 

ا فيما يتعلق بتحفيز معدالت نمو القطاعات  خصوصا

االنتاجية الحقيقية بما يصحح من اختالالت الهيكل االنتاجي 

مع التسليم بأن انعكاس سياسة سعر لالقتصاد العراقي، و

الصرف الجديدة على الناتج المحلي االجمالي ال يتحقق في 

ا في ظل ظروف االقتصاد العراقي  االمد القصير خصوصا

ا  المعقدة، اال ان االثار السلبية لهذه السياسة وخصوصا

مشكلة الركود التضخمي التي بدأت معطياتها بالبروز في 

استمرت دون عالجات حقيقية فانها السوق المحلي اذا ما 

ستعطل اي تغيرات ايجابية محتملة في نمو وتركيب الناتج 

في االمدين المتوسط والبعيد، وبالتالي ستكون تكاليف 

 . سعر الصرف اعلى بكثير من منافعها سياسة تخفيض

  .سعر الصرف واالستقرار االقتصادي 2

ل أ.سياسة سعر الصرف واالستقرار االقتصادي "قب

 "2020تخفيضه في 

اعتمدت السياسة النقدية طيلة السنوات ما بعد عام     

على سعر صرف ثابت بحكم الواقع مربوط  2003

بالدوالر واعتبرته كمثبت اسمي تحافظ من خالله على 

االستقرار السعري وتحد من التوقعات التضخمية، وقد 

تمكنت من تحقيق هذا الهدف اذ انخفض معدل التضخم الى 

رتبة عشرية واحدة ولم يتقلب اال بحدود ضيقة جداا م

( في بيئة اقتصادية تكثر فيها عوامل الالستقرار 3)جدول 

وفي ظل سياسية مالية غير منضبطة تميل بشكل مستمر 

الى تعظيم الهيكل االنفاقي االستهالكي، اال ان تحقيق 

االستقرار السعري عبر اداة سعر الصرف كأداة وحيدة 

ليف اقتصادية ومالية باهضة، اذ ساعدت تلك كان له تكا

السياسة على استنزاف جزء مهم من االحتياطيات االجنبية 

( كما انها شجعت على 3وجعلت الكتلة النقدية تنمو)جدول 

تعاظم االستيرادات االستهالكية وخلقت انحرافات واضحة 

في سلوك الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية االخرى اذ 

منهما يتركز على المضاربة في سوق العملة  بات عمل كل

ويخلق شبكات مضاربة تخادمية تعمل بشكل سري في 

غسيل االموال او تهريب العملة او تحقيق ارباح كبيرة من 

( بما يصب 3الفارق بين السعر الرسمي والموازي )جدول 

في مصلحة المتخادمين وبعض دول الجوار ويرهق 

 ه المالية تصنف بانها سيئة. االقتصاد العراقي ويجعل بيئت

وصف سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدوالر     

( بعد ان تم 2008( والذي تم اعتماده منذ عام )1190)

( وهو السعر المثبت منذ عام 1450تخفيضه من مستوى )

( بانه سعر صرف دون المستوى الحقيقي وانه ال 2004)

محلي ولم تقدم حينها يشجع على زيادة التنافسية لالقتصاد ال

حجج اقتصادية مقنعة لهذا السعر الجديد سوى انه جاء 

لتحسين قيمة الدينار ورفع القدرة الشرائية لالفراد، اذ ادى 

تحديد سعر الصرف في حدود بعيدة عن المستوى الحقيقي 

الى زيادة النزعة االستهالكية الغلب المستهلكين، ومع 

الطلب توجهت تلك  عجز السوق المحلية عن تلبية هذا

الزيادة الى الخارج عبر االستيرادات وهو ما جعل القطاع 

ا المشاريع الصغيرة والمتوسطة  االنتاجي الخاص خصوصا

تعاني من صعوبة المنافسة وكبدها خسائر كبيرة متتالية 

اجبرتها على التوقف وتسريح العاملين فيها، وبعدما 

ة وذات عجزت سياسات التوظيف العامة غير المدروس

المكاسب السياسية عن استيعاب القوة العاملة زادت 

ا  ا واجتماعيا معدالت البطالة الى حدود غير مقبولة اقتصاديا

االمر الذي زاد من مشاكل وازمات االقتصاد العراقي، 
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وهذا ما يثبت بأن سياسة سعر الصرف في هذه المرحلة 

وعلى الرغم من نجاحها في تحقيق استقرار سعري عند 

تويات جيدة اال انها وبنفس الوقت عمقت من اختالالت مس

 هيكل الناتج ولم تحفز معدالت نموه. 
 

 (2020-2014سعر الصرف ومعدل التضخم واالحتياطيات االجنبية في العراق )(: 3جدول )

 االجنبيةاالحتياطيات 

 )مليار دوالر(

 M2 عرض النقد

 )تريليون دينار( 

 االساس معدل التضخم

% 

رف سعر الص

 الموازي

 سعر الصرف

 الرسمي

 السنوات

65,365.52 90.7 1.6 1214 1166 2014 

53,139.06 82.5 1.7 1247 1166 2015 

44,516.00 88.08 1.2 1275 1166 2016 

48,499.08 92.9 0.6 1258 1166 2017 

66,102,56 95.4 0.2 1209 1166 2018 

63,559,36 103.4 -0.1 1196 1166 2019 

 2020 *1460 -1166 **1450 5.6*** ****112.5 (57بحدود*****)

 : البنك المركزي العراقي / التقارير االقتصادية لسنوات مختلفةالمصادر

 * تم تغيير سعر الصرف اواخر شهر كانون االول 

 **سعر غير ثابت خصوصاً في االيام االولى من تغيير سعر الصرف الرسمي 

  2021( ، من شهر كانون االول بعد تغيير سعر الصرف الى نهاية نيسان 20/6/2021***اعالم وزارة التخطيط) 

2020****تمثل بيانات لغاية شهر تشرين االول    

 ***** حسب تصريح المستشار المالي لرئيس الوزراء
 

ب.سياسة سعر الصرف واالستقرار االقتصادي "بعد 

 "2020تخفيضه اواخر 

لمطالبة في تغيير ارتفعت اصوات بعض المختصين ل    

سعر الصرف غير التنافسي وتخفيضه الى مستواه الحقيقي 

او قريب منه ألجل اصالح حال القطاع الخاص االنتاجي 

وجعله قادر على المنافسة مع المستوردات االجنبية وعلى 

ان يعزز هذا االجراء بسياسات كمركية وتجارية تعمل 

ي االوقات ألجل نفس الهدف، لكن هذه المطالبات جاءت ف

الطبيعية الخالية من االزمات حين كانت هناك فوائض 

مالية في ظل ارتفاع اسعار النفط بحيث يمكن ان تستخدم 

المتصاص االثار السلبية لسياسة التخفيض بعد وضع 

خطط مدروسة لتقليل االثر على الطبقات الهشة ومكافحة 

االثار الركودية والتضخمية وتوفير الدعم والتمويل 

ؤسسات االنتاجية اال ان اصحاب القرار االقتصادي للم

 وصانعي السياسات غضوا الطرف عن هذه المطالبات.

-المالية -اجبرت االزمة الثالثية المركبة )السياسية     

( صانعي القرار على التفكير 2020-2019الصحية ( )

باالصالح االقتصادي وقد بدأت فعال الحكومة الجديدة 

امج لالصالح االقتصادي عبر ما سمي المؤقتة بوضع برن

بالورقة البيضاء، اولى اجراءات هذا االصالح هو تخفيض 

( في اواخر  %20سعر صرف الدينار وبنسبة تقارب ال )

( ذلك النقاذ الوضع المالي المنهار 4)جدول 2020عام 

واليقاف استنزاف االحتياطيات االجنبية التي اخذت تتأكل 

الداخلي عبر تنقيد الحواالت  بفعل سياسة الدين العام

الحكومية لتمويل العجز المالي وبفعل زيادة الطلب على 

  الدوالر الرخيص.

 بعد تغيير سعر الصرفقبل ومختارة  لمدد مبيعات النافذة واسعار الصرف الرسمية والموازية(: 4جدول )

 فجوة الصرف (2-1) 2سعر الصرف الرسمي  1سعر الصرف الموازي  مبيعات النافذة التاريخ

 2021-1-10الى  2020-12-17من 

17/12 207,101,338 1299 1190 10.900 

20/12 199,863,977 1450 1460 -1.000 

21/12 138,727,456 1377 1460 -8.300 

22/12 109,419,442 1400 1460 -6.000 

23/12 77,650,994 1403 1460 -5.700 

24/12 76,600,801 1426 1460 -3.400 

28/12 34,163,878 1430 1460 -3.000 

29/12 15,047,993 1443 1460 -1.700 

30/12 14,054,239 1444 1460 -1.600 
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31/12 11,427,660 1445 1460 -1.500 

4/1 8,135,000 1437 1460 -2.300 

5/1 12,375,000 1439 1460 -2.100 

7/1 23,450,000 1439 1460 -2.100 

10/1 15,591,780 1434 1460 -2.600 

 2021-6-14الى  2021-6-1من 

1/6 196,376,000 1495 1460 3.500 

2/6 196,716,789 1494 1460 3.400 

3/6 197,832,000 1492 1460 3.200 

6/6 207,146,525 1498 1460 3.800 

7/6 212,169,438 1498 1460 3.800 

8/6 208,695,875 1497 1460 3.700 

9/6 217,769,315 1505 1460 4.500 

10/6 210,688,244 1501 1460 4.100 

13/6 218,192,159 1502 1460 4.200 

14/6 223,373,250 1496 1460 3.600 

 المصادر:

 الموقع الرسمي للبنك المركزي على شبكة االنترتيتدائرة االحصاء واالبحاث، و ،العراقي البنك المركزي -

 .ن قبل الباحثينمتابعات سعر الصرف الموازي م -
 

( ان السياسة الجديدة لسعر الصرف 4الجدول يبين )    

تمكنت من خفض مبيعات الدوالر في نافذة بيع العملة ومن 

تقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي بل بجعله 

/ الفترة 4سالب والول مرة في سوق العملة )الجدول

ا في االيام االولى التي شكلت  صدمة االولى( خصوصا

نقدية غير متوقعة للقطاع التجاري والمالي، اال ان ذلك لم 

يستمر طويالا، اذ ما ان استقرت التوقعات حول استمرارية 

سعر الصرف عند مستواه الرسمي الجديد حتى كيف 

السوق نفسه بل قد عادت المضاربات من جديد واخذ 

الفارق بين السعر الرسمي والموازي يظهر ويزداد 

الفترة الثانية( اذ وصل السعر في السوق  /4)الجدول 

مقابل سعر دينار لكل دوالر 1500الموازي الى ما يقارب )

( بعدما كيفت المصارف دينار كسعر رسمي 1460

ومكاتب الصيرفة نفسها على السعر الجديد، كما ان القطاع 

ا واخذت حاجته الى الدوالر  التجاري عاود نشاطه تدريجيا

خزونه الدوالري وارتفعت مستويات تنمو بعدما استنفذ م

ا بعد زوال جزء هام من قيود  الطلب على السلع خصوصا

الحظر الصحي، االمر الذي جعل البنك المركزي يلبي هذه 

الزيادة في الطلب على الدوالر عبر نافذة البيع كمحاوالت 

مستمرة لتقليص فجوة الصرف اذ اخذت حجم مبيعاته من 

صلت الى اعلى مستوى لها في الدوالر تزداد تدريجيا وو

، وهو ما يشير بوضوح الى استمرار 14/6/2021تاريخ  

استنزاف االحتياطيات والعودة الى الحال االول، وبالتالي 

عدم صحة احد الحجج التي تم تبنيها كتبرير لسياسة 

 التخفيض.

اخذ االستقرار السعري الذي ساد في ظل سعر       

ى اهتزازات ملحوظة الصرف قبل التغيير يتعرض ال

ا معه معدل التضخم الى االعلى وبحدود  منذ   %5.6ساحبا

 2021حتى نهاية شهر نيسان من عام  2020اواخر عام 

كما تم عرضه في    2019بعدما كان معدل سالب في عام 

(، وهو ما يثبت بأن تخفيض سعر الصرف كان 3)جدول 

التزاماتها  لغايات مالية تهدف الى زيادة قدرة الحكومة تجاه

وبما يضمن ارتفاع ايراداتها وتقليص حجم العجز في 

)اذ ساعد سعر الصرف الجديد  2021موازنتها العامة لعام 

على تخفيض حجم العجز بحدود ثمانية ترليون دينار/ 

حسب تصريح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية (، 

وقد تم ذلك على حساب اقتطاع جزء من القدرة الشرائية 

)  %27للدينار وادى الى ارتفاع في مستويات الفقر الى 

وفقا لما نشره المكتب االعالمي لوزارة التخطيط في تاريخ 

( واستمرار معدالت البطالة عند حدودها  19/4/2021

غير المقبولة دون ان يكون هناك اي مقابل بنتائج ملموسة 

 على صعيد االستقرار او النمو في الوقت الراهن. 

تأثير تخفيض قيمة الدينار  ث الثاني: متطلبات نجاحالمبح

 الناتج المحلي االجمالي في العراق  تحفيز على

دور سياسة تخفيض   ال بد من عدم المغاالة في تضخيم     

سعر الصرف وعدها العامل الحاسم في احداث تغييرات 

بنيوية عميقة في هيكل الناتج المحلي وذلك على الرغم من 

اسة تعد اكثر اهمية في البلدان النامية التي لم ان هذه السي

ها على دفع تشكيل مؤسسات متينة قادرة بمفرد تستطع بعد

االقتصاد بدون تدخالت السياسات االقتصادية، وذلك مقارنة 

بالدول المتقدمة التي تعتمد على اسعار الصرف العائمة 

بسبب متانة اقتصاداتها ومؤسساتها، لكن دور هذه السياسة 

ي الدول النامية ما هو اال عامل محفز للشروع بهذا ف
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التحول، وان ثمة متطلبات اكثر جدية ال بد من توفرها 

 لالنطالق نحو هذ التحول، والتي يمكن اجمالها باالتي:

ان العراق يعاني من ضعف شديد في الحوكمة  اوال:

الرشيدة )سيادة القانون، السيطرة على الفساد، المساءلة...( 

تلعب دورا حاسما في الحيلولة دون قيام مؤسسات التي 

اقتصادية ومالية حصيفة قادرة على تنفيذ مثل هذه 

السياسات، ما يتطلب دراسة خصوصية هذا المؤسسات 

وعوامل نجاحها، على ان يتم تجنب التطبيق غير الذكي 

للبرامج الجاهزة الذي ال يراعي االختالفات والخصوصية 

 بين تجارب البلدان.

  اعادة هندسة اولويات الهيكل االنتاجي نيا:ثا

لجني ثمار سياسة تخفيض العملة يتطلب االمر الشروع    

باعادة هندسة الهيكل االنتاجي باتجاه اعطاء وزن نسبي 

اكبر للقطاعات االنتاجية الحقيقية، وبشكل صارم، وذلك عند 

وضع البرامج والسياسات وتشريعها وتنفيذها. حيث ان 

سنة على ترسخ النزعات االستهالكية  18من مضي اكثر 

ولد معه مؤسسات اقتصادية ومالية ضعيفة واتكالية سواء 

في القطاع العام ام الخاص، ما يمثل عوامل معرقلة اضافية 

امام تحويل دفة هذا الهيكل المشوه، خاصة ان هناك الكثير 

من اخفاقات السوق التي تقف حائال امام انجاح مثل هذه 

التي تتطلب فترة حمل متوسطة الى طويلة قد تمت  السياسة

سنوات لنجاحها، خاصة ما يتعلق بظروف  10الكثر من 

العملية السياسية المحاصصاتية غير المستقرة التي ال تنسجم 

 مع متطلبات االستقرار االقتصادي والسياسي الالزم.

 اعادة هندسة اولويات اهداف سياسة سعر الصرف ثالثا:

ف االساسي من تخفيض سعر الصرف ال بد ان ان الهد    

يتمحور حول االهداف االقتصادية المتمثلة بالتنمية 

االقتصادية بما تتضمنه من دعم القطاع الحقيقي االنتاجي 

المحلي، والتنسيق مع السياسة المالية بشكل كفوء لتحقيق 

هذه االولوية، وعدم مسايرة المالية في اهدافها االجتماعية، 

يادة النزعة االستهالكية، سواء المحلية او خصوصا ز

المستوردة، فضال عن توجيه اهداف الحكومة بالضد من 

التوجهات المقنعة للبطالة، كما ان القبول بمعدالت مدروسة 

للتضخم يمكن ان يوجه باتجاه ضغط الطلب الكلي 

االستهالكي المغالى به، وجعل التضخم اداة بالضد من 

 وال وبث روح المنافسة واالستثمار.االكتناز وتعطيل االم

ان تحريك السياسية النقدية باتجاه االهداف التنموية ال  رابعا:

بد ان يكون بشكل تدريجي وبالتنسيق مع السياسات 

ا وهو  االخرى، على ان ال تترك الدور الذي تقوم به حاليا

ضمان االستقرار السعري، بل تعمل على التحول من سعر 

رارية وحيدة الى ادوات اخرى، بحيث الصرف كأداة استق

يكون قوامها سعر صرف قادر على حفز قوى المنافسة 

الداخلية وتوجيه االئتمان المصرفي نحو القطاع الحقيقي، 

 ودمج السوق المالي بالسوق الحقيقي.

 خامسا: الحذر من الهدف المالي

يجب خلق سلوك انضباطي في عمل السياسة المالية     

الية اكثر تطورا وضمانا لسالمة النظام وتبني ادوات م

المالي واستدامته، فهدف تعظيم االيرادات من خالل 

تخفيض سعر الصرف لتمويل النفقات ينسف الحجة 

المنطقية التي يقوم عليها الهدف الحقيقي من هذه السياسة 

ويناقضه، حيث ان تمويل االنفاق يعني استمرار زيادة 

 ير المعزز لالنتاج المحلي.خارجي غالطلب االستهالكي وال

وهذا ما يتطلب فصل االنفاق العام عن االيرادات النفطية 

وربطها بمؤشر نمو االيراد غير النفطي. وضبط سياسات 

 الدين العام، وربط نموه بنمو الناتج المحلي الحقيقي.

 الدوالر المنتج سادسا:

اعادة تعريف دور الدوالر، كونه عملة مقابل متحصالت     

رد ريعي ناضب، ما يتطلب حتمية استغالله في مجاالت مو

استثمارية مدرة للعائد، مقابل تقليل النزعة االستهالكية 

البذخية، والتوجه نحو مسكه بشكل صارم ومتابعة تدفقه 

 ودورته المستندية غير االستهالكية وتعديلها.

 تنسيق السياسات الكلية والجزئية سابعا:

نسيق بين جميع السياسات خلق اطار متكامل للت    

االقتصادية الكلية والجزئية، على ان ال يؤثر هذا التنسيق 

على عمل كل سياسة وفقاا الهدافها وادواتها، وان يكون 

الهدف المبدئي والنهائي لتنسيق عمل السياسات هو 

االصالح االقتصادي الجوهري الهادف الى حلحلت 

المشاكل وصوالا الى التعقيدات القانونية واالدارية ومعالجة 

 اقتصاد معتمد على موارده المادية والبشرية الداخلية. 

ان اهم الحجج التي تقف حائال دون نجاح سياسات  ثامنا:

التخفيض هي تلك المتعلقة بارتفاع اسعار المستلزمات 

االنتاجية والمتوسطة المستوردة، ومن ثم تكاليف االنتاج 

ما يتطلب سياسة تجارية  وبالتالي االثار االنكماشية، وهذا

متحيزة لتلك المنتجات من خالل سياسات تحفيزية، وبالضد 

من المنتجات االستهالكية، كما تطلب اعادة هيكلة الضبط 

 في المنافذ الحكومية وحوكمتها وأتمتها واستقاللها. 

ان احدى صعوبات نجاح سياسة التخفيض هي  تاسعا:

جاري، ما يتطلب عندما يواجه البلد عجز في ميزانه الت

زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي من اجل تحقيق شرط 

 ليرنر.-مارشال

ان خلق سوق مالي حقيقي متطور قادر على توفير  عاشرا:

االئتمان المطلوب وتسهيل وضمان عمليات بيع وشراء 

االوراق المالية الحكومية والخاصة، يمكن ان يقلل من حدة 

تحول في حيازة الملكية التضخم، وما يصاحبه من 

والهروب من الدينار والتحول للعمالت االجنبية واالراضي 

والعقارات، اذ ان توفر سوق اسهم وسندات يمكن ان يوسع 
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خيارات االفراد والمستثمرين وبالتالي كبح حدة ارتفاع 

 االسعار.

ألجل تحفيز االنتاج يتطلب االمر خلق بيئة  احد عشر:

يجاد حزمة من المتطلبات استثمارية مشجعة عبر ا

الضرورية لهذه البيئة تبدأ بتشريع القوانين المحفزة او 

معالجة قصورها وتسهيل االجراءات وتمر بمكافحة الفساد 

 االداري والمالي وال تنتهي عند توفير االمن واالستقرار.
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 المستخلص
حظى موضوع تحويل الشركات الصناعية من التمويل المركزي الى التمويل الذاتي باهتمام دول العالم ، لما له من دور     

بارز ومهم لالرتقاء بواقع القطاع الصناعي ، وما يتطلب ذلك من اجراء تقييم لمدى كفاءة االداء االقتصادي لشركات هذا 

التحول وللوصول الى مستويات عالية من الكفاءة خاصة في العراق . اذ تتحدد القطاع بشكل دوري ومستمر لتحديد جدوى 

مشكلة البحث في ان معظم شركات وزارة الصناعة والمعادن ذات التمويل الذاتي تعاني من اعباء وتكاليف مالية تتحملها 

باتجاه انشطة انمائية تسهم في اعادة  وزارة المالية في الوقت الذي يمكن ان تسعى فيه الحكومة الى توجيه مواردها المالية

االعمار والبناء .عليه تؤكد الدراسة على اهمية تحليل واقع هذه الشركات وتصنيفها وتقييمها من ناحية الربحيه االقتصادية 

واالجتماعية وجدوى تحويلها ، لتحديد مدى امكانية اعادة هيكلتها . ذلك ان تحويل الشركات الصناعية من التمويل 

، ذلك ان الظروف  2003مركزي الى التمويل الذاتي ينبغى ان يتم على وفق معايير ومتطلبات اقتصاد السوق بعد عام ال

التي احاطت بعملية التحول قد تغيرت بعد هذا العام . فطوال مدة العقوبات االقتصادية كانت موازنة الدولة تفتقر الى 

نفاق ، واولوية ذلك انحصر بشكل خا  على تلبية متطلبات الحاجات االيرادات النفطية القادرة على تحمل اعباء اال

االساسية للسكان . وبانتهاء العقوبات االقتصادية ووفرة االيرادات النفطية وتعاظم االنفاق االستثماري خاصة للقطاع 

من الحقائق منها عدم  ألصناعي وبعد دراسة وتقييم الشركات الصناعية خاصة شركة االسمدة الجنوبية ، تم استنتاج عدد

نجاح الشركات الصناعية ذات التمويل الذاتي وما تعانيه من مشاكل وتحديات عدة . وقد اوصت الدراسة بوضع الحلول 

 والمعالجات ووضع توصيات محددة للنهوض بالشركات الصناعية . 

 

  اقتصاد السوق , التمويل الذاتي , التحولالكلمات المفتاحية : 

 

Keywords: Market Economy, Self-financing, transformation  
 

 مقدمة ال
نتيجة لما يعانية االقتصاد العراقي على مدار عقود من العقوبات االقتصادية الدولية، وحيث كان االقتصاد يتم ادارته 

والتخطيط له بشكل مركزي، وكان يستوعب جزءاً مهما من القوى العاملة، واجهت الصناعة انخفاضاً تدريجياً في الجودة 

ة التخصيصات واالنفاق االستثماري نتيجة انخفاض االيرادات النفطية حينها واالنتاجية وبالتالي على تنافسيتها حيث قل

والتي فرضت بالحتم على تقليص ايرادات الدولة بحيث انعكس ذلك على مدى القدرة على توفير مستلزمات االنتاج 

قطع الغيار بحيث % من مستلزمات االنتاج المحلي وعدم توفر 50الصناعي المستوردة وبنسب عالية تصل الى اكثر من 

اثر ذلك على مدى القدرة على التنمية والتوسع والتطور التكنولوجي . وعد حينذاك تحويل الشركات الصناعية العامة من 

التمويل المركزي الى شركات تمويل ذاتي خطوة اولى وأساسية في مجال امكانية اعادة هيكلتها وخلق بيئة اقتصادية تمكن 

التوسع وتشجيع الشركات على تحقيق االستقاللية والتشغيل الذاتي واالعتماد على الذات وفرض  القطاع الصناعي العام من

قدرتها على المنافسة في السوق، وتضع في اعتبارها اهمية تقليل مشاركة الدولة في ادارة اصولها والتأثير االقتصادي 

 . 2003لة نحو التمويل الذاتي قبل عام االيجابي الذي يمكن ان ينتج من خالل تحويل الشركات المملوكة للدو

ولكن ما يعرف بسياسات االصالح والخصخصة ابان فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي في العراق        

استندت اساسا الى قدرة االنتاج ) على وفق االحتكار الحكومي ( على النفاذ والبقاء في السوق للمنتج من السلع والخدمات 

اعية بسبب صعوبة االستيراد حيث ارتفاع سعر الصرف االجنبي بسبب العقوبات االقتصادية المفروض على الصن

االقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خا ، وبالتالي لم يكن هناك من اذكاء لروح المنافسة مع السلع االجنبية ، وعدت 

 ات العراقية بسبب انفراد هذه الشركات في السوق.عملية التحول نحو التمويل الذاتي حينها موشراً لنجاح المصنوع

mailto:Drthaer2009@yahoo.com
mailto:Daliyomar93@gmail.com
mailto:Duaaalhilifi91@gmail.com
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وفي ظل االنفتاح التجاري وارتفاع درجة االنكشاف التجاري وما شهدته السوق العراقية من ضعف  2003اما بعد عام    

في السياسات الصناعية وعدم انفاذ القوانين الصناعية والتجارية ، وما ينبغي من وجوب اعادة الهيكلة الصناعية باتجاه 

تعاني  الصناعة من مشاكل وتحديات مهمة وتأشير العديد بانها شركات خطوات لتحسين فاعلية واداء الصناعة ، ظلت 

خاسرة او غير مربحة وما في ذلك من بقاء واستمرار تحمل الدولة عب
ء 
( شركة تعود ملكيتها الى الدولة من نفقات 177)

 ذاتي. ركات وصنفت على انها تمويل)جارية واستثمارية( من موازنة الدولة في الوقت الذي عدت هذه الش

 اهمية البحث :  

تأتي اهمية دراسة الشركات الصناعية وتصنيفها من حيث معايير ومؤشرات الربحية التجارية، كون ان الشركات      

التابعة لوزارة الصناعة، تعاني من جدل فكري قائم على اساس التنظير بين جدلية اقتصاد السوق والتمويل الذاتي، وبين 

وداعمة للدولة للقطاع الصناعي العام وضرورة اعادة هيكلتها على اساس التمويل المركزي،  دور فاعل وحماية مؤثرة

ً ما كانت الدولة العراقية بأتجاه التاكيد على الجوانب االجتماعية دون مراعاة الجوانب االقتصادية، وبالتالي كان  فغالبا

ة مهمة للتوسعة والتطوير وخلق وتكوين رؤوس اموال الخاسر االكبر هو المنتج والمنتُج العراقي وضياع فر  استثماري

م باتجاه مؤشر الربحية، والتي ال تقتصر على الجانب االجتماعي بل االهم هو الناحية المالية واالقتصادية ضمن معايير تقيي

 كفاءة اداء الشركات الصناعية. 

 مشكلة البحث :

يما تلك التي تم تحويلها من التمويل المركزي الى التمويل الذاتي تعاني معظم شركات وزارة الصناعة والمعادن والس       

من اعباء وتكاليف مالية تتحملها الموازنة العامة في الوقت الذي ينبغي ان تسعى فيه الدولة الى توجيه مواردها لتحقيق 

ر لها من دعم مالي وفني الخدمات االساسية للمواطنين. فمعظم هذه الشركات وما تضمه من معامل انتاجية ورغم ما توف

وتخصيصات استثمارية طوال المدة الماضية اال انها تعاني من تشوه وضعف في كفاءتها االنتاجية والتسويقية، ولم تعمل 

باتجاه اعادة هيكلتها وتدعيم تنافسيتها على وفق خيارات مبدأ التمويل الذاتي الذي يرتكز على مبدأ الحماية الصناعية 

على وفق اقتصاد السوق بل على قواعده االساسية، فهناك فهم خاطئ لمعنى التمويل الذاتي لدى صناع والتجارية وليس 

واتخاذ القرار والذي ترشح على وفق مبدأ الليبرالية الجديدة وتحرير السوق والتجارة الخارجية. ياتي ذلك اتساقاً مع اهمية 

 طرح تساؤألت اهمها :

 التحول نحو اقتصاد السوق والصناعة في العراق.ما هو جدوى ومتطلبات عملية  .1

 ما هي السياسات الواجب اتخاذها لتعزيز عملية التحول نحو التمويل للشركات الصناعية . .2

 : فرضية الدراسة

وجوب اتباع سياسات تجارية ومالية داعمة الى الشركات الصناعية لتعزيز توجيهاتها نحو التمويل الذاتي من خالل رفع  

 قدرتها التنافسية والنفاذ الى السوق المحلية.

 :هدف البحث  

 تحليل اقتصادي لواقع الشركات الصناعية في العراق وتقييم تجربة التحول نحو التمويل الذاتي. .1

 السياسات التجارية والمالية الداعمة للشركات الصناعية لتعزيز توجهاتها نحو التمويل الذاتي . ماهي .2

 :منهجية الدراسة 

للوصول الى هدف البحث سيتم استخدام المنهج أالستنتاجي لتقييم واقع الشركات الصناعية في ظل التحول الى التمويل 

 الذاتي .

 

المحور االول : االطار النظري للتحول نحو 

 اقتصاد السوق
  السوق :اوالً : مفهوم التحول الى اقتصاد 

يشير مفهوم التحول االقتصادي "الى االنتقال من النظام 

االقتصادي المخطط الى النظام القائم على آلية السوق" 

(. من مثل تلك البلدان المتحولة الى 3, 2006)غنيم,

اقتصاد السوق ) اوروبا الشرقية والعديد من البلدان 

 النامية( 

االقتصادي ، فالتحول "عملية تغير مستمرة في الهيكل 

تهدف الى تأسيس نظام جديد اكثرتطوراً ويلبي متطلبات 

واحتياجات االفراد والشركات والمؤسسات 

والمشروعات، ولتشمل اعادة هيكلة الشركات 

والمؤسسات العامة لتصبح قادرة على االستمرار والبقاء 

 (.318:2015ضمن السوق التنافسية. )النجار:

 

 اقتصاد السوق :ثانياً : مبادى التحول الى 

 الحريه االقتصادية مع دور تدخلي محدود للدولة. . أ

 الملكية الخاصة لوسائل االنتاج . ب

 حافز الربح كدافع للنشاط االقتصادي. . ت

 المنافسة. . ث

 مبدأ المسؤولية االجتماعية. . ج

 عوامل الميزة النسبية  . ح

ً : اهداف تحول الشركات الصناعية الى اقتصاد  ثالثا

 السوق :

 -التحول الى تحقيق اهداف عدة منها :اذ يهدف برامج 

اعادة توزيع االدوار بين شركات القطاع العام  .1

ً من النشاطات  والخا  ،وانسحاب الدولة تدريجيا

االقتصادية ،وفسح المجال امام المبادرات الخاصة 

عن طريق تشجيع االستثمار الخا  للشركات 

 الصناعية.

الدولة التخفيف من االعباء التي تتحملها ميزانية  .2

نتيجة دعمها للشركات االقتصادية الخاسرة 

،وتكريس مواردها لدعم الشركات التي تعطى 

 ايرادات لتنعش الموازنة .
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تعزيز تدفق االستثمارات االجنبية المباشرة  .3

للشركات الصناعية عبر توفير مناخ استثماري 

مناسب ، إذ إن اهمية االستثمار االجنبي المباشر ال 

لموارد المالية فحسب ، وانما تصل تقف عند زيادة ا

الى فتح االسواق الجديدة ،وزيادة فر  العمل ، 

وتسهيل الحصول على التكنولوجية الحديثة 

 (,2-2004,1)الكفري,

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد االقتصادية  .4

النادرة للشركات الصناعية من خالل التسعير 

سيما النقد المالئم لتلك الموارد وعناصر االنتاج وال

 االجنبي ومصادر الطاقة وراس المال .

 

 مشكالت التحول نحو الى اقتصاد السوق:  -رابعا  

هناك العديد من المشكالت التي تواجة عملية التحول 

للشركات الصناعية نحو اقتصاد السوق التي قد تبقى 

 -قائمة حتى بعد التحول، من ابرزها :

المختلفة عن تحقيق عجز الشركات الصناعية بآلياته  .1

الرفاه لجميع أفراد المجتمع ، وذلك لعجزه عن ايجاد 

الحلول المناسبة للمشكالت الفقر والبطالة بصورة عامة. 

(Stitglits,j:1998:18) 

المشكالت القانونية :فتنفيذ الخصخصة تستدعي  .2

تهئية األطر واألنظمة التشريعيه التي تخول الحكومات 

ة إلى القطاع الخا  ، كما نقل ملكية الشركات العام

يستدعي سن القوانيين التجارية الالزمة المتعلقة بطبيعة 

 ونطاق ودور نشاط القطاع الخا .

مشكالت التقييم أو تحديد قيمة باألسعار السائدة في  .3

السوق ، فاما ان يتم تحديد قيمة مرتفعة للمنشاة يؤدي الى 

الحقيقة  عزوف المستثمرين ، او تحديد قيمة اقل من القيم

للشركة هذا يؤدي الى ضياع اموال على الشركة وعلى 

 الحكومة .

ضعف التمويل الالزم إلعادة الهيكلة المالية والفنية  .4

وتخفيف عبء ديونها الخارجية لعدد من الشركات لتنمية 

 عائداتها وجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين .

نقص الكفاءة لدى المسؤولين عن تنفيذ الخصخصة  .5

دي إلى مشاكل في تسويق الشركات المراد مما يؤ

خصخصتها وعدم توفير المعلومات الكافية للمستثمرين ، 

واالستعمال المحدود لمختلف اساليب الخصخصة 

 (.103:2009)الوزان:الحسيني:

 

المحور الثاني : مفهوم التمويل الذاتي 

 وخصائصه :
 اوال: المتضمنات االقتصادية للتمويل الذاتي 

الذاتي هو تمثيل الثروة التي بحوزة المؤسسة التمويل 

 -المالية وبذلك فهي عملية :

   تحقيق االستثمارات بفضل الموارد الداخلية للشركة

 والتي عادة ماتكون االرباح المتحققة. 

  اعادة استثمار الفائض المالي لتحديد وتوسيع اعمال

الشركة دون اللجوء الى زيادة  راسمالها سواء من 

 (.10:2014او من الغير.)افراح:اصحابها 

   تكوين موارد جديدة بواسطة النشاط االساسي للشركة

والمحتفظ بها كمصدر تمويل دائم للعمليات المستقبليه اي 

االستدامه الماليه للشركة ، لينتج عنها فائض نقدي محقق 

 .  بواسطة النشاط المخصص لتمويل النمو المستقبلي 

تي تكلفة ضمنية تتمثل في تكلفة بناء عليه ان التمويل الذا

الفرصة الضائعة ، وهي تمثل القيمة المتوقعة من قبل 

المستثمرين عند تقرير االستثمار في مشروع معين ، 

وهذا بادخال مفهوم الفرصة البديلة )الضائعة( الجل 

التمكن من تحديد تكلفة التمويل الذاتي البد من حساب 

 الغير موزعة. تكلفة كل من االندثارات ، االرباح

اما االطار النظري للتحول  فيعد التحول االقتصادي 

وسيلة لتحقيق مجموعة من االهداف تتراوح بين 

تخصيص جديد للموارد واعادة هيكلة المشاريع الحالية 

ورفع مستوى كفاءة االداء " وهو بهذا المعني عملية 

تغير مستمرة في الهيكل االقتصادي ويكون الهدف منه 

صادية حيث ان االنتقال من مواكبة التغيرات االقت

االساليب االقتصادية القديمة الى اساليب ونظم اقتصادية 

حديثة لمواكبة التغيرات والواقع الجديد ويمكن اختيار 

 :كليهما عند تطبيق سياسة التحولاحد االتجاهين ادناه او 

 التحول الكامل ولجميع القطاعات في آن واحد. .1

الصناعات التحول الجزئي او التدريجي لبعض  .2

 والمشاريع .

 

وهنالك عدت عوامل ادت الى التحول الى اقتصاد السوق 

 منها:

كما هو معروف فانه من  -.  انهيار النظام االشتراكي :1

مبادى واساسيات اقتصاديات الدول االشتراكية انها تقوم 

على فكرة الملكية العامة الدوات االنتاج ، واتخاذ 

 االهداف التي تحددها الدولة .التخطيط وسيلة لتحقيق 

فبحسب توجهات  -.ضغوط المؤسسات المالية الدولية :2

صندوق النقد والبنك الدوليين ان التدخل الحكومي هو 

المصدر االساسي والرئيسي لكل االزمات االقتصادية ، 

وقد تم االعالن عن وصفات وبرنامج التثبيت والتكييف 

فض المباشر الهيكلي حيث التوصية الدائمة بالخ

والواضح في دور الحكومة في الحياة االقتصادية  

واحالل محلها التحول نحو اقتصاد السوق في ادارة 

 االقتصاد.

حيث اهمية  -. فشل تجارب التنمية في الدول النامية :3

التخطيط االقتصادي كوسيلة لتحقيق االستخدام االمثل 

ً لقطاع السوق ، اصبح ينظر على  انه للموارد وتجنبا

خطيئة كبرى ولكي تزيد حوافز القطاع الخا  على 

االستثمار فانه يتعين على الدولة ان تبتعد عن التخطيط 

االقتصادي وان تترك آليات السوق لتعمل عملها بحرية 

 كاملة.

في سبيل  -.الدور المتزايد للشركات متعددة الجنسيات :4

يا حصول الدول النامية على استثمارات اجنبية وتكنولوج

متقدمة كان البد ان تعتمد على الشركات متعددة 

الجنسيات وذلك فان الدول النامية يجب ان تغير قوانينها 

وتفسح المجال وتترك الدولة المشروعات التي ستعمل 

 (25:26:2012بها الشركات)القهيوي:الوادي:
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 -ثانيا :  مبررات التحول :

 ميز بهيمنة التغير في النظام االقتصادي السائد الذي يت

القطاع العام على النشاط االقتصادي حيث ان التحول 

ً الى جنب  يسمح بخلق بيئة عمل ديناميكية للتغير جنبا

اهداف القطاع العام المتعلقة باالبعاد االجتماعية والبنى 

 التحتية االساسية .

  زيادة فر  التوظيف االستثماري للمدخرات ورؤوس

د على توظيف    االموال المحلية وتشجيع االفرا

 مدخراتهم في الفر  االستثمارية المتاحة .

  معالجة االختالالت في الشركات العامة عن طريق

اعادة هيكلة هذه الشركات وتغير بعض انظمتها لتتوافق 

 مع آلية السوق .

  ًتخفيف االعباء المالية عن موازنة الدولة وخصوصا

للشركات فيما يتعلق بالدعم المالي واالعانات المقدمة 

العامة الستمرار عملها وتغطية نفقاتها وخصوصاً 

 الشركات الخدمية او المتلكئة في عملها االنتاجي .

  تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة او الحفاظ على

المستويات الحالية حيث ان االيرادات المتحققة باستمرار 

ً ماتؤدي الى انخفاض التكاليف وتحسين مستوى  غالبا

 (.290:2014لخدمات والسلع .)سهر:وجودة ا

 

المحور الثالث : تجربة تحول الشركات 

 الصناعية في العراق 
  2003اوالً :  واقع الشركات الصناعية بعد عام 

ان الظروف التي احاطت باالقتصاد العراقي وما رافقها 

من تغيير أو ما يسمى بالتحول االقتصادي عبر التمويل 

قد تغيرت عما قبل عام  الذاتي للشركات الصناعية،

، حينما كانت الصناعة تحت وطأة العقوبات  2003

الدولية ومن خالل شركاتها ملبية اساسية للطلب المحلي 

ولو على حساب الجودة كونها اتسمت بصفة االحتكار 

  الحكومي لالنتاج .

فقد ادى دخول منتجات الشركات المنافسة في ظل توافر 

ح دون قيود او حواجز بوأد بيئة تجارية تتسم باالنفتا

الصناعة واخذ يشكل تهديداً مباشراً على فر  بقائها في 

السوق دون انفاذ الحماية التجارية لتجارة ألمصنوعات 

ناشئة وتتسم تكاليفها  تزال صناعات وليدة كونها ما

باالرتفاع بعد ان استظلت بالحماية والدعم طوال مدة ما 

  . 2003قبل عام 

اذ واجهت الشركات الصناعية في العراق بعد عام 

العديد من المعوقات والتحديات التي ادت الى  2003

عرقلة ادئها التنموي ، نتيجة لمجموعة اسباب نتجت عن 

الظروف غير الطبيعية التي رافقت الصناعة العراقية 

وكان لها االثر السلبي على االقتصاد العراقي وبذلك 

ي في العراق بالشلل بعد عام اصيب القطاع الصناع

% من الشركات الصناعية 95، وتوقفت نسبة  2003

مليون موظف ، مما  2.5عن العمل الذي يعمل فيها 

ً ثالث مليارات دوالر لسداد  يكلف الدولة العراقية سنويا

رواتب الموظفين فيها ، وان عدد الشركات الحكومية 

شركة ، غالبيتها شركات تعتمد على  192ناهز 

مساعدات الدولة من اجل البقاء مستنزفة للمال العام ، 

وان اغلب الشركات الصناعية المملوكة للدولة في تقادم 

معداتها وتضخم عدد الموظفين ، وفشلها في التكيف مع 

اقتصاد السوق واعتمادها بالكامل على دعم الدولة 

والتعايش على المال العام على الرغم ان العوامل التي 

لم تعد موجودة اي العوامل  2003ني منها قبل كانت تعا

الخارجية والمتمثلة بالحصار االقتصادي ،اال انها ماتزال 

 ن عدة تحديات  ومن اهمها مايلي:تعاني م

الدمار والتخريب الذي الحق بجميع المعامل  .1

 الصناعية من خالل نهب المصانع ومنتجاتها.

قدم الخطوط االنتاجية حيث يعود معظمها الى  .2

بعينات القرن الماضي والحاجة الى اعادة تأهيل س

 المصانع وادارتها باساليب متطورة.

المنافسة الشديدة من الشركات االجنبية والعربية  .3

الغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية مما يتيح لها 

 تقديم منتجات ردئية باسعار زهيدة.

عدم توفير االمكانيات المادية التي تساهم يتطوير  .4

ً للدخول في منافسة انت ً ونوعا اج الشركات الصناعية كما

البضائع المستوردة والتي غزت االسواق العراقية دون 

 قيود.

 عدم تفعيل وانفاذ قانون حماية المنتج الوطني  . .5

عدم القدرة على تسويق انتاج بعض الشركات  .6

الصناعية وذلك بسبب اغراق السوق المحلية بانواع 

ثير من منتجات الشركات مختلفة وباسعار اقل بك

 الصناعية العراقية ولعدم خضوعها لرسوم كمركية.

هجرة رؤوس االموال الوطنية وبالتالي انخفاض  .7

 االنتاج المحلي .

السياسة التجارية غير السليمة حيث ال يزال العراق  .8

خارج حدود االسواق الدولية وحتى المحلية ، اذ ال يتمتع 

 (60:2013.)عنبر: العراق بتنافسية لمعظم منتجاته

. غياب المعيار الذي يحدد وجود ميزة نسبية للمنتج 11

المحلي من عدمه امام منتج اجنبي ال يخضع للتعرفة 

الكمركية بالمقدار الذي يوفر الحماية للمنتج 

 ( .2020،101-2018المحلي.)خطة التنمية الوطنية،

  

 واقع انتاجية الشركات الصناعية في العراق   :ثانيا 

( ان انتاجية العامل متدنية تتراوح 1-يتضح من جدول 

على التوالي ,  2017-2010للسنوات   43-35ما بين 

وتشير النسبة المتدنية الى انخفاض معنويات العاملين 

فائض في عدد العاملين وكذلك تدني جودة  فضال عن

فقد ازدادت عما كانت عليه اذ  2018المنتج. اما عام 

ً و 55بلغت  ً لذلك ازدادت معها انتاجية تقريبا تبعا

المشتغل من القيمة المضافة وكذلك متوسط االجر 

السنوي للعامل في نفس العام . اما عن متوسط االجر 

 2017-2010للسنوات  8-7للعامل فهي تتراوح من 

 9,5ازدادت الى  2018على التوالي , بينما في عام 

لنسب وهي اعلى من السنوات التي سبقتها . وان هذه ا

المتدنية لإلنتاجية الجزئية للصناعة في العراق تعود الى 

 امل سلبية تؤثر على االنتاجية . عو
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 مؤشر االنتاجية الجزئية لكل عامل من عوامل االنتاج                                       1  -جدول 

 

 :لتنافسية للقطاع الصناعي العراقيهيكل أخفاق ا :ثالثا 

وفي نتائج استطالع دراسة بهذا االتجاه في العراق 

تشير إلى أن أهم المعوقات التي تقف حائالً أمام تطوير 

القدرة التنافسية لالقتصاد العراقي هي
 
:- 

قصور البنية التحتية وجمود قوانين العمل وتلكؤ   -1

كجزء من الفساد االداري ونتيجة  االجراءات الحكومية

 له.

انخفاض كفاءة اليد العاملة الناجم عن عدم كفاية   -2

 تدريب وتطوير القدرات الفردية.

انخفاض والء قوة العمل لوحدات االعمال الناجم   -3

عن التفضيل الشديد للوظائف الحكومية على وظائف 

 قطاع الخا . 

وتعتمد هناك معوقات ومشاكل كثيرة يجب مواجهتها ، ف

تنمية وتحسين قدرة االقتصاد العراقي على تجاوز هذه 

ً أمام  العقبات ، ويمكن القول ان ازالة المعوقات كليا

( درجة )حسب 120( درجة من )49تنافسية حقيقية بلغ )

( درجة 71تقديرات هذه الدراسة( وبذلك فأن حوالي )

من المعوقات ما زالت قائمة ومعرقلة أمام تعزيز ودعم 

( عوامل 38افسية للصناعة العراقية, ويوضح جدول )التن

أخفاق التنافسية في االقتصاد العراق, حيث يالحظ من 

الجدول أن عملية سهولة الحصول على التمويل قد 

%( إلى جانب )معالجة 11حصلت على أعلى نسبة )

الفساد, وضوح االنظمة الضريبية, والء قوة العمل( وهذا 

ذي يسببه نقص وصعوبة يدل على االثر الكبير ال

الحصول على التمويل في أخفاق التنافسية في االقتصاد 

العراقي. علما أن المشكلة االعمق من ذلك تتجلى في 

عمق االثار التي تتركها تلك المعوقات والتي تتجاوز في 

 الغالب النسبة المشار إليها. 

 

 

 

 

 

 

 هيكل أخفاق التنافسية في االقتصاد العراقي:  2-جدول 

المساهمة في 

 االخفاق )%(
 التسلسل المرتكز

 1 االستقرار السياسي 8

 2 االستقرار االمني 8

5 
استقرار السياسات 

 االقتصادية
3 

 4 كفاية البنية التحتية 8

 5 كفاية اليد العاملة 7

11 
وضوح االنظمة 

 الضريبية
6 

 7 يسر التمويل 11

7 
يسر االجراءات 

 الحكومية
8 

 9 التضخماستهداف  5

 10 أتساق قوانين العمل 8

 11 والء قوة العمل 11

 12 معالجة الفساد 11

 المجموع  100

المصدر: ثائر محمود العاني, ربيع خلف صالح "نحو    

درة التنافسية لالقتصاد رؤيا استراتيجية لبناء الق

في العراق" مجلة العلوم االقتصادية  والصناعة

, 2010, 58العدد  6واالدارية، جامعة بغداد، المجلد 

 .18ص

 

تقييم تحول شركة االسمدة : المحور الرابع

 الجنوبية على وفق مبدأ التمويل الذاتي 
تشكل االسمدة العامل االبرز في تنشيط القطاع الزراعي 

ورفع انتاجيته من اجل اثراء سلة المواطن الغذائية، ومن 

ثم تحقيق االمن الغذائي في العراق والكف عن التسابق 

في استيراد المحاصيل الزراعية من دول الجوار، ولذلك 

سوف نتناول في هذا المبحث مؤشرات تقييم اداء الشركة 

من  انتاجية المشتغل السنة

 ) مليون دينار( االنتاج

من  انتاجية الدينار

 ) دينار( االجور

السنوي  متوسط االجر

 ) مليون دينار ( للعامل

القيمة  انتاجية المشتغل من

 ) مليون دينار ( المضافة

2010 36,7 6,2 7,6 16 

2011 35,1 6,1 7,3 15 

2012 37,1 6 7,3 15 

2013 41,3 6,5 7,8 15,3 

2014 38,3 6,6 8,0 14,7 

2015 41,6 6,3 7,9 18,9 

2016 43,1 6,4 8,0 17,7 

2017 39,6 5,9 8,1 22,5 

2018 54,7 6,3 9,5 28,3 

 المصدر:وزارة التخطيط ، بيانات الجهاز المركزي لالحصاء،مديرية االحصاء الصناعي
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عامة لالسمدة الجنوبية ومدى توفير احتياجات الطلب ال

المحلي ومدى ربحيتها، وهل حققت نجاح في التحويل 

 من التمويل المركزي الى التمويل الذاتي 

اوالً : نسبة استغالل الطاقة المتاحة للشركة السمدة 

 .  (2018-2011الجنوبية عينة الدراسة )

( 2011-2018ان المدة ) 3 –نالحظ  من جدول      

نسبة  2011سجلت نسب متذبذبة حيث حقق عام 

% وانخفضت في العام الذي يلي 3استغالل بلغت 

 2014، اما في عام 2013وارتفعت بنسبة قليلة في عام 

ً جيداَ مقارنة باالعوام السابقة، اما عام  سجلت ارتفاعا

يدل ذلك  2014تتراجع نسبة االستغالل عن العام  2015

ارتفعت  2017وة االستغالل، اما عام على التخبط وس

% وهذه النسب المتذبذبة تدل على عدم 61النسبة الى 

 كفاءة االستغالل .
 

نسبة استغالل الطاقات المتاحة لشركة  3-جدول 

 االسمدة الجنوبية  )مليون دينار(

 السنة
 الطاقة المتاحة

(1) 

 الطاقة الفعلية

(2) 

نسبة 

 االستغالل

(2/1%) 

2011 373600 10302 3 

2012 373600 9032 2 

2013 148000 10433 7 

2014 125000 49120 39 

2015 247000 30896 13 

2016 190000 114282 60 

2017 135000 82904 61 

2018 162000 70621 44 

 المصدر:وزارة الصناعة والمعادن/الدائرة االقتصادية

 

ً : نسبة استغالل الطاقة المخططة للشركة  العامة ثانيا

 لالسمدة الجنوبية :

( 2011-2018( وخالل السنوات )4من الجدول )     

شهدت نسب تخطيطية متفاوتة، اذ بلغت اقل نسبة عام 

بنسبة  2018( واعلى نسبة عام %11بنسبة ) 2011

100. % 

 

نسبة استغالل الطاقات المخططة للشركة    4-جدول 

 (   )مليون دينار(       2011-2018للمدة) 

 السنة
الطاقة الفعلية 

(1) 

الطاقة 

 (2المخططة)

نسبةاالستغالل 

(2/1% ) 

2011 10302 91589 11 

2012 9032 70024 13 

2013 10433 83775 12 

2014 49120 125000 39 

2015 30896 162500 19 

2016 114282 178000 64 

2017 82904 135000 61 

2018 70621 70621 100 

 المصدر:وزارة الصناعة والمعادن /الدائرة االقتصادية 

ً : نسبة استغالل الطاقة الفعلية للشركة العامة  ثالثا

 لالسمدة الجنوبية:

( وخالل السنوات 5نالحظ من بيانات الجدول )     

( ان نسبة استغالل الطاقة الفعلية بنسب 2018-2011)

اعلى  2017و  2014متفاوتة، فقد حققت في االعوام  

% وهو مؤشرجيد لوضع الشركة 100نسبة بلغت 

% . وحسب 19بنسبة بلغت  2012وانخفضت عام 

بيانات وزارة الصناعة المعادن يكون وضع الشركة 

بشكل ممتاز اي تحسن خالل االعوام بتزايد وتستطيع 

الشركة ان تدير سيولتها النقدية بشكل جيد دون الرجوع 

 مالية.الى اخذ منح وقروض من وزارة ال

 

نسبة استغالل الطاقات الفعلية للشركة للمدة  -5-جدول 

 (     )مليون دينار(2011-2018)

 السنة
 الطاقة المتاحة

(1) 

 الطاقة المخططة

(2) 

 نسبة االستغالل

(1/2%) 

2011 373600 91589 25 

2012 373600 70024 19 

2013 148000 83775 57 

2014 125000 125000 100 

2015 247000 162500 66 

2016 190000 178000 94 

2017 135000 135000 100 

2018 162000 70621 44 

 لمعادن/الدائرة االقتصادية.المصدر:وزارة الصناعة وا

 

 : ً االرباح والخسائر للشركة العامة لالسمدة رابعا

 الجنوبية:

حققت الشركة  2011( في عام 6نالحظ الجدول )     

انخفضت االرباح الى  2012مليون وفي عام 13ارباح 

مليون وهو  13ارتفعت الى  2013مليون اما في عام  2

نالحظ الشركة  2015امر جيد للشركة، اما في عام 

 2016( مليون وبعدها في عام 16حققت خسائر بقيمة)

مليون، اما  4عاودت نشاطها وحققت ارباح بقيمة 

تت خسائر تراجعت الشركة وحق 2017/2018االعوام 

 ( مليون . 16بالمبلغ نفسه )
 

ارباح وخسائر الشركة العامة لألسمدة  -6-الجدول 

 الجنوبية       )مليون دينار(   

اجمالي  السنة

 (1االيرادات )

اجمالي 

 (2المصاريف )

االرباح 

 (1-2والخسائر)

2011 103 90 13 

2012 92 90 2 

2013 106 94 12 

2014 _ _ _ 

2015 63 79 (16) 

2016 111 107 4 

2017 85 101 (16) 

2018 74 90 (16) 

 عة والمعادن/الدائرة االقتصادية.المصدر: وزارة الصنا
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المالي لشركة االسمدة المحور الخامس : تحليل االداء 

 الجنوبية .

ان تحليل االداء المالي للشركات الصناعية تعتمد على 

العمل اليومي من الناحية االيرادات والمصروفات 

 الداخلية . ويتضمن 

 اوالً : التحليل المالي 

 نسبة السيولة : .1

وهي قدرة الشركة الصناعية على مواجهة الديون 

 2والمستحقات قصيرة االجل ويجب ان تكون النسبة 

بمعنى ان كل دينار من المطلوبات  0.5وان ال تقل عن 

يجب ان يقابلة دينار من الموجودات وكلما زادت هذة 

النسبة زادت قدرة الشركة على دفع التزاماتها الجارية 

والنسبة المالئمة هي : )نسبة التداول =االصوال 

نسبة  - 7 -المتداولة / الخصوم ( ونالحظ  من الجدول 

( اي 1.1%) 2018 السيولة جيدة حيث بلغت في عام

 (.1.3%الى ) 2019اكثر من النصف وازدادت في عام 

 نسبة النشاط : .2

وهي تقيس معدل دوران الموجودات و استخدام اصول 

الشركة لزيادة المبيعات وكلما زادت النسبة زادت اداء 

الشركة في استخدام اصولها ويقاس معدل دوران 

)المبيعات = المبيعات/مجموع االصول( ونالحظ 

% 16بلغت  2018( نسبة النشاط في سنة 7الجدول )

ارتفعت  2019وهي نسبة غير جيدة للشركة اما عام 

 % وهو اداء مقبول للشركة.19النسبة 

 المديونية : .3

وهي تقيس المدى التي تذهب اليه الشركة في تمويل 

اصولها من اموال الغيركما تقدم معلومات عن قدرة 

الشركة الستيعاب تراجع االصول الناتجة عن خسارة 

دون تعريض حقوق الدائنين للخطر وتكون )مجموع 

( ان الديون 7الديون=دائنون/مدينون(، ونالحظ الجدول )

( مليون، اما 128) 2018 مرتفعة جداً حيث بلغت عام

( مليون وبذلك يدل على تخبط 112بلغت ) 2019عام 

 الشركة وعدم تنظيم االدارة واالنتاج .

 الربحية : .4

تقيس هذه النسبة العالقة بين الربح العادي اي الربح 

الناتج من النشاط الجاري وصافي المبيعات الذي يمثل 

مصدر االيراد االساس وتكون كاألتي )نسبة الربحية : 

صافي الربح / صافي المبيعات (، ونالحظ من الجدول 

% وهي 19بلغت  2018( ان نسبة هامش الربح عام 7)

%، 15انخفضت الى  2019ا عام نسبة غير جيدة ام

ويدل االداء غير الجيد لالنتاج والمبيعات بسبب تقادم 

خطوط االنتاج وكذلك انفتاح االستيرادات التي ادت الى 

 تراجع الشركة بصورة كبيرة .
 

 

 

 

 

 

 

االداء المالي لشركة االسمدة الجنوبية  -7-لجدول ا

 (2018-2019للمدة )

دوران  السيولة% السنة

 الموجودات%

مجموع 

 الديون

هامش 

مجمل 

 الربح%

2018 1.1 16 128 19 

2019 1.3 19 112 15 

المصدر:من عمل الباحثين استنادا الى بيانات وزارة 

 المالية/دائرة الموازنة.

        

المحور السادس :  التحليل االقتصادي لشركة االسمدة 

 .  الجنوبية

 -ويتضمن : 

االرباح االقتصادية: وفقا للقانون االقتصادي  .1

والشركات الصناعية فان االرباح يتم استخراجها من 

 –خالل المعادلة ) االرباح االقتصادية = االيراد 

( االرباح االقتصادية 8التكاليف(، نالحظ في الجدول )

سالبة يدل ذلك على خسارة الشركة  2018/2019عامين 

 اقتصادية .وعدم تحقيقها اي ارباح 

المردودية االقتصادية: هي عالقة االرباح  .2

بالموجودات لغرض الحصول على نتائج اقتصادية، 

وهي تطبق على كل المراحل االقتصادية، كذلك تدل 

على االمكانيات المادية التي ساهمت بها وهي كما يأتي 

)المردودية االقتصادية = النتيجة الصافية/مجموع 

 -8-ن الجدول (،  نالحظ م49:2020االصول( )احمد:

النتيجة سالبة ويدل على عدم  2018/2019في عامي 

تحقيق الشركة اي مردودية اقتصادية اي ان الشركة تعد 

 خاسرة.

االرباح والمردودية االقتصادية لشركة   8-جدول 

 (2019-2018االسمدة الجنوبية للمدة )

االرباح االقتصادية  السنة

% 

 المردودية االقتصادية

% 

2018 (52) (0.6) 

2019 (36) (0.4) 

 المصدر: بيانات وزارة المالية/دائرة الموازنة

 االرقام بين االقواس سالبة

 

المحور السابع :  التخصيصات المالية التي تم 

 تخصيصها من الموازنة 

اوالً : القانون التي تعمل به الموازنة االتحادية لتمويل 

 الشركات الصناعية ذات التمويل الذاتي: 

   هو  -: 2019لسنة  6قانون االداره المالية رقم

القانون المعمول به حاليا لتمويل الشركات الصناعية 

ذات التمويل الذاتي حيث ينص الفصل الثامن التي تشمل 

ً والفصل التاسع الذي  موازنات االدارات الممولة ذاتيا

يشمل صالحيات شطب الديون والموجودات حيث ان 

زل عن حق الحكومة في استحصال لوزير المالية التنا

مبالغ الدفع او تقسيطه او ارجاع تسديده ضمن الحدود 

 التي يضعها مجلس الوزراء .
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ثانياً: النسبة التي تتحملها وزارة المالية من النفقات 

 الكلية التشغيلية للدولة.

توظف الشركات الصناعية المملوكة الى الدولة نحو   

ل االعوام السابقة، الف  شخص خال 500الف الى 100

اذ اصبحت هذه الشركات غير قادرة على تأمين دفع 

رواتب منتسبينها، لذا اتخذت الدولة مبدأ لهذه الشركات 

لدفع رواتب مقطوعة الى منتسبيها لحين اعادة تأهيل 

العمل فيها وتحقيق موارد ذاتية لها وتغطية مصروفاتها، 

ادى الى دفع  اال إن استمرار الوضع القائم لهذه الشركات

الدولة باالستمرار بتخصيص مبالغ لدعمها لتغطية 

رواتب موظفيها وليست ألعادة التأهيل نالحظ ان نسبة 

االنفاق لدعم رواتب الموظفين للشركات المملوكة للدولة 

% من حجم االنفاق التشغيلي، وهذا الدعم 15-3تتراوح 

يعنى دفع رواتب واجور دون مقابل خدمة او سلعة 

 تحمله الدولة والمجتمع من تكاليفي ما تتواز

ان النفقات التشغيلية للشركات  9-ويشير جدول 

الصناعية ذات التمويل الذاتي من تخصصيات وزارة 

 2017الصناعة والمعادن، شهدت اعلى نسبة لها عام 

ومن خالل  2015%( عام 6.0%( واقل نسبة )(97.8

السنوات نالحظ ان نسبة التخصيصات التشغيلية 

للشركات الصناعية تزداد، وهذا يدل على خسارة 

الشركات الصناعية وعدم قدرتها على تغطية مستلزماتها 

لم  2016حتى بعد قرار دمج الشركات الصناعية لعام 

نالحظ اي نتيجة تذكر بل على العكس زادت 

 التخصيصات التشغيلية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصيصات التشغيلية لوزارة الصناعة والمعادن والشركات الصناعية 9 –جدول 

     

وزارة المالية للشركة ثالثا  : المنح التي تتحملها 

 االسمدة الجنوبية.

توظف الشركات الصناعية المملوكة الى الدولة حوالي 

الف  شخص خالل االعوام السابقة ،  500 -الف 100

حيث اصبحت هذه الشركات غير قادرة على تأمين دفع 

رواتب منتسبيها ، لذا اتخذت الدولة مبداً لهذه الشركات 

لدفع رواتب مقطوعة اليهم لحين اعأدة تاهيل العمل فيها 

وتحقيق موارد ذاتية لها وتغطية مصروفاتها، اال ان 

ه الشركات ادى الى دفع الدولة استمرار الوضع القائم لهذ

واالستمرار بتخصيص مبالغ لدعمها لتغطية رواتب 

موظفيها وليست ألعادة التاهيل نالحظ ان نسبة االنفاق 

لدعم رواتب الموظفين للشركات المملوكة للدولة تتراوح 

% من حجم االنفاق التشغيلي وهذا الدعم يعنى دفع 3-15

رواتب دون مقابل خدمة او سلعة 

 (.17:16:2008لمهايني:سلوم:)ا

اما المنح التي تعطيها وزارة المالية لسد العجز التي 

يحصل في الشركات من خالل دراسة الموازنة 

التخطيطة للشركة وكذلك جدول االرباح والخسائر ومد 

الشركة بما تحتاجة من راس مال لتمشية انتاجها وبعض 

ً وبعض100المنح تكون  ها % للشركات المعطلة تماما

% ونالحظ من الجدول التالي 100تكون بنسبة اقل من 

شركة االسمدة الجنوبية و كمية المنح التي تعطي للشركة 

 عينة البحث.                                                                         

  )مليار دينار(.

 

 السنة
التخصيصات 

 (1التشغيلية )

التخصيصات 

التشغيلية لوزراة  

 (2الصناعة )

 النسبة

(1/2=3) 

التخصيصات 

التشغيلية للشركات 

 (4الصناعية )

التشغيلية التخصيصات 

من اجمالي التخصيصات 

(2/4((=5) 

2012 79.945 32.903 41.2% 5.746 17.5% 

2013 83.316 61.836 74.2% 4.607 7.5% 

2014 _ _ _ _ _ 

2015 78.248 46.836 59.9% 2.819 6.0% 

2016 80.149 10.767 13.4% 10.337 96.0% 

2017 75.217 11.736 15.6% 11.478 97.8% 

2018 79.508 11.673 14.7% 11.282 96.7% 

2019 100.059 11.804 11.8% 11.0564 93.7% 

 المصدر:العمود االول والثاني والرابع، وزارة المالية، دائرة الموازنة

  ينالعمود الثالث والخامس من عمل الباحث
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المنح التي تخصصها وزارة المالية /دائرة  10-جدول 

                                                                                   الشركة العامة لالسمدة الجنوبية زنة الىالموا

 )مليار دينار(

 منحة الخزينة السنة

2016 11 

2017 11 

 المصدر: وزارة المالية /دائرة الموازنة/القطاع العام

 

 االستنتاجات والتوصيات ....
 اوال .  االستنتاجات:

يؤدي تحويل الشركات الصناعية الى اقتصاد السوق  .1

وفق القواعد النظرية الى أعادة توزيع االدوار بين 

القطاعين العام والخا  المحلي واالجنبي وسد فجوة 

 االستثمار وتخفيف االعباء المالية عن الدولة. -االدخار 

تغييرات ان التحول الى اقتصاد السوق يؤدي الى  .2

مهمة في اوضاع شركات القطاع الحكومي  خاصة 

الصناعية على وفق اصالحات هيكلية في البنيان 

االقتصادي خاصة فيما يتعلق بمسألة التمويل الذاتي 

والملكية الخاصة للشركات على وفق اساليب عدة 

 للخصخصة .

ان الظروف التي احاطت بعملية التحول قد تغيرت  .3

كانت فترة عقوبات  2003رة قبل كون الفت 2003مابعد 

اقتصادية على العراق وكانت الصناعة اساسية كونها تمثل 

ثلثي طلب المستهلك العراقي من المنتجات الصناعية 

والخدمات الصناعية في العراق رغم ان ذلك كان على 

 حساب الجودة.

ان الشركات الصناعية ماتزال تعتمد على الموازنة  .4

نفقاتها التشغيلية الجارية  العامة للدولة في تحويل

 واالستثمارية .

فشل الشركات الصناعية في التحول الى التمويل  .5

الذاتي واعتمادها بشكل كامل على موازنة الدولة، فضالً 

عن القروض التي تقدمها المصارف الى الشركات 

 .تغطيتها  الصناعية وتتحملها موازنة الدولة ل

ر من خالل ان قرار المركزية للدولة والتي يظه .6

الموازنة العامة للدولة وماينفق من تخصيصات مالية يتم 

عن وجود هيمنة الدولة وقدرتها على ان تمنح مزايا 

احتكارية للصناعة العراقية وشركاتها وخاصة تلك التي 

تتمتع بالقدرة على االحالل المحلي بدالُ من االجنبي 

 المستورد من خالل سياسات الدعم واالعانة والحماية

التجارية وهو الذي سوف يمكن هذه الشركات باتجاه اعادة 

هيكلتها لتنسجم مع مبدى التمويل الذاتي في مراحل متقدمة 

وفق معايير تقييم كفاءة االداء ووفق مبدى حوكمة 

 الشركات واشراك القطاع الخا  .

. ان خطط الصناعية واستراتيجية الصناعة لم تاخذ 6

حتميةً ان الشركات الصناعية ينبغي بنظر االعتبار مسائلة 

ان تعمل وفق اليةً وقواعد اقتصاد السوق والمبادرة التخاذ 

القرار واالخذ بالمتغيرات والتطورات الصناعية 

 .ياقات عمل الشركات القطاع الخا والتكنولوجية وفق س

دخول الشركات المنافسة من خارج العراق، وبذلك  .7

ر  بقائها في السوق، سوف يشكل تهديداً مباشراً على ف

اذ ان الفجوه بين المستويات ادائها وممارساتها مقارنة 

 بنظيراتها من الدول المجاورة

في ضوء تقييم كفاءة اداء الشركات الصناعية بعد عام  .8

لصناعة االسمدة بشكل خا ، ومن خالل  2003

المؤشرات االقتصادية تم استنباط  حقائق اهمها عدم تحقق 

إلنتاجية والقدرة على تحقيق قيم مضافة مبدأ الكفاءة وا

اقتصادية . وانخفاض ملحوظ وبنسبة عالية لقدرات 

الشركات على تلبية طلب المستهلك والسوق العراقية حيث 

بلغ نسبة استغالل الطاقة المتاحة لشركة االسمدة الجنوبية 

 . 2014% في عام 61

في الوقت التي تعد فيه الشركات الصناعية اساس  .9

العملية التنموية، اال إن دور الشركات الصناعية  انطالق

ً لمعايير القيمة  في العراق لم يكن بمستوى الطموح وفقا

المضافة حيث حققت شركة االسمدة الجنوبية اعلى نسبة 

، اما مساهمتها في توليد الناتج 2016% لعام 0.74

% 0.02المحلي فقد بلغ اعلى نسبة للشركات الصناعية 

، اما تكوين راس المال الثابت، 2015و2013لالعوام  

فبالرغم من التخصيصات المالية االستثمارية طوال مدة 

مليار دينار 1000والتي بلغت اعلى نسبة  2011/2019

اال انها لم تحقق اي تقدم ايجابي  مما يظهر  2013عام 

 . عدم جدوى التحول

 ثانيا . التوصيات :

إن قرار مركزية  الدولة  سوف يمكن هذه الشركات  .1

باتجاه اعادة هيكلتها لتنسجم مع مبدأ التمويل الذاتي في 

مراحل متقدمة على وفق معايير تقييم كفاءة االداء ومبدأ 

 حوكمة الشركات واشراك القطاع الخا  

اهمية توفير المقومات الالزمة لنجاح التحول من مثل  .2

والخدمات واالطر القانونية الكفيلة توفير البنى التحتية 

  بحماية المنتج الوطني وفق سياسات تجارية وصناعية .

إن تعتمد الشركات الصناعية على ذاتها في تمويل  .3

 76نفقاتها من خالل اسلوب الشراكة على وفق قانون 

  المعدل وليس المشاركة كما هو حالياً . 1997لسنة 

ت الصناعية اجراء تقييم اداء لكل فروع الشركا .4

ودراسة جدوى هذه الشركات ذات التمويل الذاتي لغرض 

اعطاء قرار لتحويلها او بقاءها ضمن التمويل الذاتي ففي 

حال بقاءها يجب ان توفر لها حماية كمركية وسياسات 

 صناعية واالرتقاء بمستواها للوصول الى التمويل الذاتي. 

خصخصة الشركات الصناعية وفق اسلوب الشراكة  .5

بين الشركات الصناعية المحلية واالجنبية  ليس المشاركةو

بما يعزز من قدرات هذه الشركات في مسألة االستدامة 

  المالية لها.

تحسين الطاقات االنتاجية للشركات الصناعية من  .6

خالل اعداد برنامج إلعادة الهيكلة وعلى اساس اتخاذ 

لى تدابير تجارية لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي ع

وفق اجراءات شاملة للشركات الصناعية الممولة ذاتيا 

  .  والتي تعاني من اندثار وقدم المعدات واالالت

انفاذ وتطبيق قانون التعرفة الكمركية والتطبيق الفعال  .7

، 2010لسنة/ 11لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 

والتي تنص اوالً )حماية المنتجات العراقية من االثار 

تبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع المتر

العراق ومعالجة االضرار الناجم عنها( اما ثانياً )توفير 
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بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في االسواق 

 المحلية والعالمية(. 

معالجة مشكلة العمالة الفائضة وذلك من خالل اعتماد  .8

االدارية والمهارات مبدأ التاهيل حسب الخبرات الفنية و

المختلفة، واعادة النظر بسياسة االجور والرواتب بما 

يتالءم مع االسعار وزيادة اإلنتاجية كونها تعد من 

العناصر المهمة في اعادة هيكلة وتطوير الشركات 

  الصناعية.

االستفادة من تجارب الدول التي تحولت من التمويل  .9

ساليب المركزي الى التمويل الذاتي من خالل ا

الخصخصة المتمثلة بالبيع الكلي او الجزئي للشركات 

الصناعية وطرح االسهم والبيع الى المستثمرين من خالل 

توفير بيئة استثمارية مالئمة لرفع كفاءتها االقتصادية 

 وتحقيق ارباح اقتصادية 

على الشركات الصناعية وضع الربح معياراً  .10

ً وحافزاً مهما لضمان استمرارية  عمل الشركة ، اساسيا

واالخذ بمعايير ومؤشرات كفاءة االداء االقتصادي عند 

محاولة تقصي اسباب فشل الشركات الصناعية لتصبح 

 قادرة على تلبية طلب المستهلك .

تعد اساليب الخصخصة مركز الثقل في عملية  .11

التحول باتجاه اقتصاد السوق في العراق ومثار الجدل ان 

صاد السوق، باتجاه تحويل لم تبنى على وفق قواعد القت

الشركات الصناعية من التمويل المركزي الى التمويل 

الذاتي، اذ البيع الكلي او الجزئي لموجودات الشركة 

  العامة الى القطاع الخا 

 

 المصادر :
القهيوي، ليث عبدهللا   والوادي ، بالل محمود ،  .1

 1التحول من القطاع العام الى القطاع الخا  ،ط

 .2012،االردن،عمان،

الكفري،مصطفى عبدهللا، عمليات الخصخصة في  .2

الدول العربية ومبرراتها،ظروفها والصعوبات التي 

 .2004تواجهها،كلية االقتصاد،جامعة تشرين،

المهايني،محمد خالد  وسلوم، حسن عبدالكريم ،  .3

الموازنة الفيدرالية للعراق االتجاهات ومعدالت النمو 

،مجلة  2007-2004ت للفترة من لالنفاق وااليرادا

 . 2008االدارة واالقتصاد ،العدد الثامن والستون،

النجار، يحيى ، تقييم المشروعات تحليل معايير  .4

، دار 1ومؤشرات دراسة الجدوى وتقييم كفاءة االداء، ط

 .2010دجلة للنشر والتوزيع،االردن، عمان،

الوزان،احمد عباس والحسيني،عبير محمد: التحول  .5

القطاع الخا  )الية من آليات االنتقال نحو اقتصاد نحو 

السوق المزايا العيوب،المجلة العراقية للعلوم 

االقتصادية، كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة المستنصرية 

 (.2009( خا )8( ،العدد)3،المجلد)

،دور التمويل الذاتي في 2019محسن،االء رياح، .6

(،بحث خدمات دائرة ماء بغداد )منظور ستراتيجي

 دبلوم،كلية االدارة واالقتصاد،جامعة بغداد 

افراح،راندة ،، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل  .7

شهادة ماستر اكاديمي في العلوم التجارية تخصيص 

محاسبة ومالية، مصادر التمويل الحديثة واثرها على 

 . 2014االداء المالي للمؤسسة االقتصادية ، 

المالي واالقتصادي جاسم، احمد محمد ،تقييم االداء  .8

لمديريات الكمارك في العراق، رسالة ماجستير،كلية 

 .2020االدارة واالقتصاد،جامعة الفلوجة،

عاشوش، مبروكة هاجر ،اثر التمويل الذاتي على  .9

النمو الداخلي للمؤسسات االقتصادية ،دراسة حالة شركة 

،الجزائر، 2011-2009االسمنت عين التوتة خالل الفتره

2014 . 

ر ، ختام غياض ،االنفاق االسثماري ودورة في عنب .10

نمو ناتج منشات الصناعة التحويلية العامة في العراق 

، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة 2010-2000للمدة 

 .2013بغداد ،

سهر،فيصل زيدان،اعادة هيكلة شركات القطاع  .11

الصناعي العام بأسلوب التحول الى الشركات المساهمة 

ة)التجربة العراقية نموذجاً(،كلية الخاصة والمختلط

االدارة واالقتصاد،جامعة 

 .2014،لسنة77،العدد20بغداد،المجلد

غنيم،احمدفاروق، الديمقراطية واقتصاد  .12

,على 2004السوق،مركزالمشروعات الدولية الخاصة،

 .www.cip-arabia.org/aspالموقع االلكتروني.

 (،.2020-2018خطة التنمية الوطنية ) .13

 الصناعة والمعادن،الدائرة االقتصادية.وزارة  .14

.م القطاع العاموزارة المالية،دائرة الموازنة،قس .15

 



  2021, آب                                      (                      اصدار خاص)  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

61 

 المتوقع لها في االقتصاد العراقي ة والدور الـتـنموي البعد المكاني للمناطق الصناعي

The Spatial dimension of the industrial zones and their expected development 

role in Iraqi economy 

 محمد شهاب احمدد. 

 , بغداد , العراق وزراة التخطيط

Dr.Mohammed Shihab Ahmed 

Ministry of planning , Baghdad , Iraq
 

Ms.ms6820@yahoo.com 

 

 أ.د.عمرو هشام محمد

مركز المستنصرية للدراسات العربية /  الجامعة المستنصرية

 بغداد , العراق والدولية ,
Prof.Dr.Amro Husham Mohammed 

University of Al-Mustanseryah , Baghdad , Iraq 

amrhm2000@gmail.com 

 

 المستخلص: 
متطلبات التنمية ، يقوم البحث على فرضية مفادها، إن ستراتيجية التوطن الصناعي في العراق ذات تأثير ضعيف على 

 بسبب ضعف الترابطات األمامية والخلفية للصناعات القائمة و لقلة مراعاة شروط التوطن ومعاييره .

وأما هدف البحث ، فيكمن في تسليط الضوء على رقعة التوطن الصناعي المنتشرة ففي العراق و المعيار األفضل للتوطن 

الصناعي مع مستوى البنية المكانية للعراق في محاولة إلعطاء منظور قائم الذي يمكن تطبيقه ، كذلك مدى تالءم التوطن 

 على التعامل االيجابي مع هذه البنية بما تمتلكه من إمكانات تنموية .
 

 المناطق الصناعية التوطن الصناعي التنميه المكانيةالكلمات المفتاحية: 

 : مقدمة
أسهم التطور الذي شهدته نظرية الموقع الى لفت االنظار للجوانب المكانية لعملية التنمية، فالموقع يتضمن عالقات  

وترابطات مكانية بين مختلف الفعاليات االقتصادية ضمن حيز جغرافي معين. ومن ثم فالبعد المكاني هو االسلوب الذي 

لفعاليات االقتصادية على المحافظات، مما يعظم من عوائد توظيف الموارد يركز على الميزة النسبية في توزيع االنشطة وا

المتاحة ويوازن بين معياري الكفاءة االقتصادية، والعدالة االجتماعية في توزيع االستثمارات، ويحد من التفاوت المكاني في 

 .عمرانية في مناطق البلد المختلفةمستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية وال

األمر الذي يستلزم دراسة االنماط والعالقات المكانية والمتغيرات التي تنشأ عن هذا الترابط والتي يمكن ان يكون لها دور 

اساسي في اختيار مواقع االنشطة االقتصادية ومنها النشاط الصناعي، السيما ان تعدد العوامل المؤثرة في اختيار الموقع 

دى الى ظهور الكثير من األطر النظرية التي تعالج موضوع التوطن الصناعي وتحديد درجة التخصص االقتصادي أ

والدور الذي تضطلع به المناطق الصناعية كأقطاب للتنمية على المستوين المحلي والوطني، وبما يعزز من امكانات انتهاج 

خالل االستخدام االمثل للموارد المتاحة سياسات وانماط تنموية متنوعة كما هو الحال في تنوع البنية المكانية في العراق من 

حد وفقا للميزة النسبية وليقود الى تحقيق توازن تنموي مكاني يتناسب مع الحاجات واالمكانات لمختلف مناطق العراق وي

 من ثنائية التنمية المكانية. 

وأنماطه الحديثة، اما  عيوجاءت هيكلية البحث في محورين رئيسين؛ اهتم األول منها بالجانب النظري للتوطن الصنا

 المحور الثاني فاستعرض مسار التنمية المكانية في العراق وصوالً استنتاجات وتوصيات .

 

للبعد المكاني  اإلطار النظري :المحور األول

 الصناعي لتوطنوا

مفهوم البعد المكاني وأهميته وسياسات التنمية أوالً : 

 المكانية 

وء البعد المكاني في التحليل االقتصادي اهمية يتــبــ      

يتحكم في عمليات التوطين كبيرة بوصفه متغير 

لالنشطة االقتصادية من خالل عامل المسافة وتكاليف 

وان التفاعل بين العوامل المكانية ينتج عنه نمط  ،النقل

معين من التنمية المكانية والتي تسعى الى الحد من 

الفوارق التي تفرضها الطبيعة الجغرافية للمكان انطالقا 

اليات االقتصادية من التأثير المتبادل مابين الفع

واالجتماعية وبما يسمح من تهيئة مقومات التوازن بين 

االقاليم والتي تمثل هدف السياسات التنموية المحلية. 

فالتنظيم المكاني يشير الى ترتيب االنشطة في تسلسل 

(. 62: 2010يتطابق مع الغايات المرغوبة) السماك،

دة فهو مهم في تسهيل عمليات التنمية من خالل اعا

عمليات توزيع الموارد بفاعلية اكبر. وهناك ثالث 

 -(:4: 2005هي) عبد العال، للتنظيم المكاني

المنافسة المكانية، والتي تتضح في نظريات الموقع  -1

المتعلق بالصناعة والزراعة والنشاطات التجارية، 

وتعد كلفة النقل المحرك الرئيس لها فضال عن 

 الخارجية... الخ.تكاليف العمل والوفورات 

الدمج المكاني، ويشتمل على تاثير االرتباطات بين  -2

االنشطة واالماكن المختلفة في االقليم او منطقة ما، 

 من خالل بعدين التفاعلي والوظيفي.

mailto:Ms.ms6820@yahoo.com
mailto:Ms.ms6820@yahoo.com
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االنتشار المكاني، مهم في استمرار عملية التنمية  -3

 ويعتمد على شبكة االتصال االجتماعي  

 امة للتنمية المكانيةعسمات على ذلك هناك  وبناء  

 -تي:تتجلى باآل

التركز المكاني لالنشطة االقتصادية والسكان  -1

حسب مستويات التطور االقتصادي واالجتماعي بين 

مراكز المدن وضواحيها مما ولد عبر الزمن تنامي 

حركة الهجرة نحو المراكز وساهم في خلق التباين 

ة المكاني البعاد التنمية االقتصادية واالجتماعي

والعمرانية وان مراكز الثقل السكاني هي نفسها مراكز 

النمو االقتصادي. االمر الذي يستلزم تبني سياسات 

حكومية تساهم في بلوغ التوازن المطلوب في مجاالت 

التنمية المكانية من خالل توجيه االستثمارات الحكومية 

 لبلوغ التوازن المطلوب.

مراكز  ثنائية االقتصاد المكاني، وتعني وجود -2

رئيسة ومحدودة للتنمية في المدن تتميز بوجود ميزة 

نسبية من الوفورات الخارجية)كوفورات الموقع( والتي 

اكتسبت افضلية في استقطاب االستثمارات مقارنة 

بغيرها من المراكز االخرى. ويمكن رصد ذلك النمو 

من خالل ارتفاع النمو القطاعي لمختلف االنشطة 

لى سبيل المثال اعداد المنشآت االقتصادية ومنها ع

 الصناعية او معدالت النمو السكاني.

 

هناك العديد من ف؛  سياسات التنمية المكانية اما

السياسات المكانية لمعالجة المشاكل الناشئة عن النمو في 

عدد من القطاعات واالنشطة االقتصادية، فالصناعة 

 وتمركزها في بعض المدن ساهم في تنميتها على خالف

المناطق االخرى االمر الذي انعكس بتمركز السكان في 

العديد من المدن دون غيرها، وما تركه من مشاكل في 

النمو الحضاري. مما دفع البلدان الى تبني سياسات 

  : (31: 2006للتنمية المكانية ومنها)شعبان،

سياسة الموقع الصناعي،  والتي تشير الى ضرورة  -1

المناطق وايجاد توازن نشر الصناعة على كافة 

مكاني يخفف من حدة الفوارق االقتصادية 

واالجتماعية واعادة توزيع السكان بدال من تركزه 

 في المراكز الحضرية الكبيرة.

سياسة المدن الجديدة، للحد من التمركز السكاني  -2

المتسارع في المدن الرئيسة اذ تستدعي الحاجة الى 

رى بهدف ايجاد اقامة مدن جديدة تحيط بالمدن الكب

اقطاب تمتص الفائض السكاني ومناخ مالئم 

 الستيعاب استثمارات صناعية جديدة.

سياسة اقطاب النمو، وتهدف الى اعادة توزيع ثمار  -3

التنمية ونشرها مكانيا واعادة توزيع السكان 

وتتطلب زيادة االهتمام بالتنمية الريفية وتطوير 

 خطط االستيطان.

مكانيا، في محاولة لتقليل سياسة نشر االستثمارات  -4

الفوارق التنموية بين المحافظات وردم الفجوات بين 

الحضر والريف ونشر الصناعات والتنمية الزراعية 

 والبنى التحتية وخاصة الطرق في عموم المدن.

 وأهدافه : : مفهوم التوطن الصناعيثانياً 

ى موضوع التوطن الصناعي باهمية متزايدة يحظ      

التصنيع ولمختلف البلدان السيما بعد تزايد في سياسات 

دور الصناعة في التنمية االقتصادية وتزايد عدد 

ن ضمان أال ريع التي اقيمت في مناطق معينة، إالمشا

نجاحها اليمكن تحقيقه اال باختيار الصناعة المناسبة 

والموقع المالئم والتي يتيح امكانيات تهيئة كل مقومات 

تها على االنواع االخرى من النجاح تتفوق في اهمي

الصناعات التي تشاركها الموقع ذاته، اذ ان معرفة 

القوى االقتصادية الكامنة وراء تشجيع الصناعات على 

التركز في مواقع محددة في اقاليم متميزة بالتخصص 

الصناعي مثل تخصص مدينة شيفيلد في انكلترا بصناعة 

بصناعة  الفوالذ، وتخصص مدينة شتوتغارد االلمانية

 (.43: 2008السيارات)عبد الغني،

؛ هو دراسة وتحليل مفهوم التوطن الصناعيلذا فإن 

االسباب والعوامل التي تحدد الموقع االمثل للصناعة، اذ 

تاتي اهمية دراسة اقتصاديات التوطن الصناعي من 

حقيقة االرتباط الوثيق بين قرار اختيار موقع الصناعة 

فضال عن المخاطر التي قد تنجم وبين امكانات نجاحها، 

عن توطين الصناعات في االماكن غير المناسبة 

اقتصاديا واجتماعيا والتي  تمثل تبديدا  للموارد 

االقتصادية الى جانب احداث االضرار والتلوث البيئي.  

ن زيادة درجة التخصص يزيد من امكانية قيام إذ إ

 اقتصاديات االنتاج ذات النطاق الواسع وتحقيق

الوفورات الخارجية وتوفير الخدمات العامة المتعلقة 

بالنقل والمواصالت، الى جانب التشجيع على اقامة 

صناعات تكميلية تقدم العديد من التسهيالت الى السوق 

كما هو الحال في  ،وتساعد في توزيع المنتوج النهائي

انكلترا حيث كان لتاسيس صناعة السيارات فيها االثر 

 ،ت الصناعات المكملة لصناعة السياراتالنتقال منشآ

فضال عن ظهور مشروعات نقل متخصصة والخدمات 

االخرى كالتأمين والتمويل واالستشارات القانونية 

واالستثمارية، كما صاحب ذلك مساندة الوكاالت 

الحكومية في تدريب العمال وتوفير المعلومات المتعلقة 

( 46: 2008بالصناعات الرئيسة في المنطقة)المنديل،

ومن ثم فان نجاح الصناعة يعني نجاحها في تحديد 

الموقع االفضل لنشاطها في ظل فرضيات معينة كتوفر 

المنافسة التامة في السوق مع ثبات العوامل 

وهذا يقود الى . (270-267: 1977االخرى)الصفار،

ى بها لنسبية تفوق تلك االهمية التي تحظزيادة اهميتها ا

انحاء االقاليم االخرى) نظيراتها في باقي 

 (.2006:122البريفكاني،

ان العوامل الموقعية المتاحة والتي لها القدرة على   

الجذب الصناعي وتخفيض التكاليف النهائية لالنتاج 

على المدى القصير والمتوسط هي عملية تلقائية تعتمد 

على مدى توفر عوامل االنتاج مثل المواد االولية واليد 

در الطاقة والنقل وحجم السوق ورؤوس العاملة ومصا

االموال، اذ تتظافر هذه العوامل فيما بينها على جذب 
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الصناعة لمكان معين، والتي تهدف باالساس تحقيق 

 ( .34: 2013اقصى قدر ممكن من االرباح)درويش،

سياسة التوطن ف؛ هداف التوطن الصناعيأأما عن  

في البلد الصناعي هي الوسيلة لتحقيق سياسة التصنيع 

 وتتميز مهامها بالتنوع والتغير عبر الزمن، فهي تتنوع

الذي  ،االقتصادي من خالل تاثيرات النظام المكاني/

يستدعيه كل توطن صناعي لمشروع جديد، والتغير في 

الزمن سواء من حيث ضرورة تحويل العناصر 

الموجودة او الحاجة الى تكوين عناصر جديدة للبنية 

تماشيا مع امكانات التوطن الجديد.  المكانية للصناعة

وترمي سياسة التوطن الصناعي الى تحقيق جملة من 

االهداف في اطار االهداف الشاملة للتنمية المكانية، اذ 

يسمح تنوعها بتصنيفها وفقا لطابعها المشترك الى اربعة 

 :( 87: 1997اصناف هي)التيجاني، 

ر اهداف اقتصادية توجيه توطن الصناعة الستثما .1

الموارد او الثروات المتاحة في االقليم واالستفادة 

من بعض المزايا وتحقيق االكتفاء الذاتي في المجال 

الصناعي من خالل المساهمة في عملية التنمية 

وتقليص نفقات االستثمار وتكاليف االنتاج والنقل او 

من خالل تطوير القاعدة المادية وتنشيط وتحفيز 

ن جملة التدابير التي االقليم والتي تندرج ضم

 تضطلع بها السياسات التنموية لتطوير االقاليم.

الثقافية يهدف التوطن  -االهداف االجتماعية .2

الصناعي الى تحقيق التوازن واالستقرار السكاني 

وتقليل التفاوت والفوارق االجتماعية في مجال 

االستفادة من برامج التنمية لتكون التحوالت مناسبة 

السيما النشطين وتوليد فرص العمل  لهيكل السكان

 وغيرها من الغايات االجتماعية.

االهداف السياسية والمتعلق بتوطين بعض  .3

الصناعات االستراتيجية في مواقع آمنة تتمتع بقدر 

من الحماية لتهيئة مقومات المراكز والبؤر 

الصناعية القادرة على تحفيز التغير في البنية 

دفة والتي تسمح بتقليص االجتماعية للمناطق المسته

 حركة الهجرة وتقليل التفاوت بين الحضر والريف

االهداف الجغرافية البيئية، بهدف االستفادة من  .4

مزايا بعض المناطق وامكاناتها التي تفيد في القليل 

من التلوث السيما بالنسبة لبعض الصناعات ذات 

 الطبيعة الملوثة.

 

 ثالثا: العوامل االساسية للتوطن الصناعي. 

تختلف درجة التوطن الصناعي من مكان الخر   

حسب توفر المقومات االساسية لها وحسب طبيعة 

الصناعة نفسها، وتتباين هذه المقومات حتى داخل 

االقاليم في البلد الواحد. ان اختيار الموقع الناجح لتوطين 

ية التي ينبغي الصناعات يعد من الخطوات االساس

االهتمام بها لتوزيع منافع التنمية بشكل 

(. فهناك عدة عوامل تمارس 69: 2005عادل)القريشي،

الجذب والضغط باتجاه التوطن يمكن التميز بين ثالث 

  -(:132: 2005مجموعات هي)معروف،

عوامل االنتاج الداخلة في صيرورة االنتاج من  -1

ة الموارد موارد طبيعية ومواد خام ومصادر الطاق

المائية وقوة العمل والنقل واالتصاالت والتقدم 

التكنولوجي اذ تتاثر هذه المتغيرات بحجم المنافسة 

عليها، فبارتفاعها يدفع المشاريع الى اختيار مواقع بديلة 

تكون ارخص ، فالموقع الذي يتمتع باقل تكاليف نقل 

مثلما اشار اليه الفريد ويبر هو االنسب من خالل ما 

ماه الرقم القياسي للمواد وهي )وزن المواد الخام/ اس

وزن المنتجات( فاذا كان الرقم اكبر من الواحد الصحيح 

كان توطن الصناعة مرتبط بمصدر المواد الخام  واذا 

كان اقل من الواحد فالتوطن غير مرتبط بمصدر المواد 

، وكذلك بالنسية الى (24: 1986)شريف، الخام

ميزة للتوطن مثلما عملت اليابان انخفاض االجور يعطي 

والواليات المتحدة االمريكية بنقل مصانعها الى الصين 

بسبب انخفاض االجور لقوة العمل وانخفاض الضرائب 

المقروضة على استعماالت االرض، وكذلك الحال 

بالنسبة الى بقية المصادر. اال ان التطور التكنولوجي 

سواء في االجور المتسارع قد خفض الكثير من التكاليف 

ام في تطور وسائل النقل ام مصادر الطاقة قد فتح افاقا 

واسعة لتغير البنية االقتصادية واالجتماعية لمختلف 

بلدان العالم، والذي تجلى بانخفاض التكاليف والقضاء 

على بعد المسافة واصبح من الممكن ترشيد االستهالك 

للعديد من هذه المصادر واحالل مصدر مكان 

 ( 132: 2005خر)بشارة،اال

عوامل التنظيم والتوجه الحكومي والتي لها  -2

وزن في عملية التوطن الصتاعي من زاوية الفاعلية 

االقتصادية اذ تكمن نقطة االنطالق من االثار الخارجية 

للتركز والتي اشار اليها مارشال من ناحية االثار 

الخارجية للمعلومات المتداولة بين المؤسسات التي 

مي لنفس الصناعة فيما يتعلق بسلسلة القيمة المضافة تنت

بما يضمن التخصص وتقسيم العمل الجيد لتامين 

احتياجاتها المرتبطة بالمواد او سوق العمل، فضال عن 

اثار التحضر مع وجود اسواق استهالكية لضمان افاق 

امكانية البيع وتصريف المنتجات وبما يسهم من تخفيض 

التدخل الحكومي في اختيار الموقع التكاليف. الى جانب 

المالئم للتوطن الصناعي باالعتماد على معايير الربحية 

االجتماعية والتجارية بما يحد من التفاوت المكاني، 

ويحقق على المدى الطويل اعلى مردود اجتماعي 

واقتصادي وباقل تكاليف، فضال عن االعتبارات 

م اصبح االستراتيجية بمنظور االمن الوطني، ومن ث

للتدخل الحكومي ما يبرره في عملية التوطن 

 (. 270: 1985الصناعي)السماك& مصطفى،

البنية التحتية واقتصاديات التكتل سواء كان من  -3

الناحية التقنية والهياكل االساسية)شبكات الطرق، 

الموانئ، مصادر الطاقة....( ام من الناحية االقتصادية 

رجة التحضر، خدمات واالجتماعية )التعليم، الصحة، د

التجارة...( يمثل مؤشرا  لتطور مستوى نوعية الحياة بما 

يسمح من توفير محيط شامل وضروري لعمل المؤسسة 

وتنافسيتها، من خالل الميل الى التوطن في مناطق 

التكتل الصناعي والذي من شانه ان يسهم في تخفيض 

جاز التكاليف وتحقيق مبدأ الكفاءة االقتصادية باتجاه ان
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مستويات من النمو االقليمي في مناطق تمثل قوى 

االستقطاب. وتشير الشواهد التاريخية الى ان الصناعة 

تركزت في بداية الثورة الصناعية بالقرب من مصادر 

الطاقة المختلفة، ثم اتجهت في النصف الثاني من القرن 

العشرين للتوطن في المواقع التي تتوافر فيها البنية 

بكات الطرق،سكك الحديد، محطات الطاقة االساسية)ش

وغيرها( ومع ازدياد التقدم التكنولوجي في نهاية القرن 

الماضي وبداية القرن الحالي قفزت الخصائص 

االقتصادية واالجتماعية للمكان مثل العالقة بين 

المؤسسة والموارد، سهولة الوصول الى االسواق، 

لقرب من مستوى التعليم، مهارات القوى العاملة، ا

مراكز البحث العلمي والتطوير والجامعات. لتتبوأ مركز 

 الصدارة للتوطن الصناعي.

 

 رابعا: االنماط الحديثة للتوطن الصناعي 

تتوزع المنشات الصناعية بشكل غير متماثل بين اقاليم 

البلد الواحد تبعا لتوافر المقومات واالمكانات المتاحة  

جة لذلك انماط في النشاط الصناعي ، وظهرت نتي

 موقعية عديدة للصناعة يمكن اجمالها باالتي: 

النقطة الصناعية، تشيع في الصناعات التعدينية  .1

اذ يبرز مصنع او اثنان من المصانع الصغيرة لمعالجة 

المواد االولية المحلية كمصانع تكرير السكر في 

البرازيل ودول جنوب شرق اسيا، او مشاريع تحلية 

الخليج العربي)السماك& عبد المياه على شاطئ 

( ومعظم انتاجها مخصص لسد 245: 1989الحسين،

حاجة سوق محلية مجاورة وتظهر في المراكز 

الحضرية التي تضم عددا قليال من السكان او في االقاليم 

 الفقيرة في ثرواتها المعدنية والزراعية.

االقليم الصناعي ويضم عددا من المناطق  .2

بعضها تتسع لمسافات بعيدة  الصناعية المتجاورة مع

منها امتدادات صناعية للعديد من المشاريع ذات 

الترابطات االنتاجية المتنوعة. واليعتمد االقليم الصناعي 

في موارده الخام او استهالك منتجاته على بيئة توطنه 

بل على مناطق قد تكون بعيدة عنه، ويقتصر نشوء هذا 

–مة )اقليم شيكاغو النوع على البلدان الصناعية المتقد

كاري في امريكا واقليم الروو في المانيا، اقليم االورال 

في روسيا واقليم اللورين في فرنسا واقليم اوزاكا في 

 (.272: 1999اليابان()السماك،

النطاق الصناعي يتالف من عدة اقاليم صناعية   .3

يمتد عبر الحدود الدولية وتتسع نشاطاتها لتشمل صناعة 

ب والطباعة والمالبس وغيرها. وتتسم الحديد والصل

بكونها تحتضن مراكز حضرية ضخمة وانها تتوطن في 

مناطق المواد الخام ومصادر الطاقة الى جانب الهياكل 

 الكفوءة في مناطق تواجدها .

المستوطنة الصناعية وتشمل مصانع متنوعة   .4

ولها ادارة موحدة تقدم الحوافز والخدمات للمستثمرين 

ء صناعات اخرى فيما بعد، من خالل انشاء كحافز النشا

المصانع والورش وتجهز بالخدمات وتؤجر هذه 

المنشات الصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة 

باسعار معتدلة تكون على انماط معينة كتجمع 

للصناعات الصغيرة واليدوية في مناطق الريف، او 

 تتخذ شكل الميدان الصناعي في المراكز الحضرية.

الصناعي وهو اسلوب توطين يرتبط  المجمع .5

بتقديم االرض والمباني والخدمات وترابط متداخل بين 

الصناعات المتقاربة وان مخرجات هذه الصناعة 

تستعمل كمدخالت لصناعات اخرى بفعل تاثير 

الترابطات االمامية والخلفية، اي هناك ترابط تكنولوجي 

ن وانتاجي لتحقق مردودات ايجابية للمراكز والمد

وللصناعات وهناك تجارب لهذه التجمعات الصناعية في 

تنويع الهيكل الصناعي والقضاء على مشكلة البطالة، 

وسببا لتنمية العديد من اقتصاديات العالم مثل وادي 

السيليكون في مجال الصناعات التكنولوجية في امريكا، 

وادي التغليف في ايطاليا، وادي سينوس في البرازيل 

 في تنمية الصناعات الجلدية وغيرها.والذي ساهم 

العناقيد الصناعية تجمع يضم مجموعة من  .6

الصناعات تعمل في مجال صناعي تترابط وتتكامل فيما 

بينها بشكل راسي وافقي في جميع مراحل العملية 

االنتاجية مكونة بذلك سلسلة كاملة للقيمة المضافة 

رافي للمنتج، فهي تتخذ صيغة مكانية تتركز في مكان جغ

للصناعات بما يسمح من تحقيق مكاسب يوفرها الموقع 

المشترك من المباني والخدمات وتقاسم التكنولوجيا. 

ومن اهم النماذج لتطبيق مفهوم العناقيد الصناعية 

مشروع وادي السيليكون في امريكا اذ يجذب العقول 

المبتكرة  في شتى بقاع العالم وبلغ عدد الشركات العاملة 

( مليار 31شركة وبحجم استثمارات بلغت ) (77بحدود)

دوالر  وولدة فرص عمل خالل العشر سنوات السابقة 

 ,Doug&et al( الف فرصة عمل)275بلغت بحدود)

( وتجدر االشارة الى انه في الوقت 10-16 :2017

الحاضر فان اهم مايميز النشاطات الصناعية هو 

وان وقوعها تحت هاجس المنافسة على الصعيد العالمي 

المصادر التقليدية للمنافسة كالميزة النسبية المتعلقة 

بوفرة الموارد والخامات الطبيعية المتاحة واالجور 

المنخفضة لم تعد تضفي االهمية كاداة للتطور 

الصناعي، وانما تقتضي الميزة التنافسية تحسين 

االنتاجية في انشطة اقتصادية مرتفعة االجور، وبما 

 تفع ومستمر لمستوى الدخل.يضمن تحقيق معدل مر

 

مسار التنمية المكانية في : المحور الثاني

 العراق

 اوال: السياسات المكانية في العراق.

 عقدبان هتمام بالبعد المكاني في العراق أاال بدأ  

اذ اشارت خطة التنمية  ،الستينيات من القرن الماضي

( الى ضرورة نشر الصناعات في عدد 1969 -1965)

من محافظات العراق مثل مشاريع الورق والزجاج 

ثر ، وذلك على أوالصناعات الميكانيكية في االسكندرية

ن الريف الى المدن. وكانت ظاهرة الهجرة الكبيرة م

لنشر التنمية خارج مراكز المحافظات الرئيسة  التفاتة

وبدأ التفكير المنهجي في  ،غداد والبصرة والموصلب

اقرار التنمية المكانية كاسلوب تخطيطي تبلور مؤسساتيا 
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يط االقليمي وذلك في عام سيس دائرة التخطأعندما تم ت

خذ على عاتقها مهمات تخطيط التنمية المكانية لتأ 1972

المكانات  ولمختلف جوانبها الريفية والحضرية وفقا  

مكان. وخالل مراحل زمنية متعاقبة من وميزات ال

السياسات غير المتناسقة فيما بينها وبعيدة عن الترابط 

المنهجي في سياق اقرار هذه السياسات، مما انعكس 

خرى تتالشى بمرور الزمن بفعل سياسات أبنتائج جزئية 

تنحى بمسارات جديدة، وبقدر ما تعكس هذه التحديات 

فانها  لمدةعراق ابان تلك اعدم االستقرار السياسي في ال

تعبر عن االفتقار الى سياسة شاملة في اتجاهات التنمية 

 للنظام االقتصادي. 

 ويمكن ادراج اهم هذه السياسات المكانية:  

سياسة الموقع الصناعي تقوم على تفسير اليات  - أ

الفعل التنموي من خالل التوقيع المكاني للنشاط 

عاده االقتصادية الصناعي كمحرك للفعل التنموي باب

واالجتماعية، فهي ارتكزت على نشر الصناعة في 

المحافظات كافة بغية ايجاد موازنة تنموية مكانية 

والتخفيف من الفوارق االقتصادية واالجتماعية وتوزيع 

السكان بشكل متوازن والحد من التركز في المراكز 

الحضرية وبرزت مؤشرات هذه السياسة في تدني هيمنة 

غداد ضمن الهيكل الصناعي في العراق من مدينة ب

( من قيمة هذه المؤشرات 60-70استقطابها لحوالي)%

%( في بداية القرن 42-39الى حوالي )

(. اال ان عدم وجود سياسة 6: 2001الحالي)بولص،

مكانية شاملة قلل من اهمية الموقع الصناعي فضال عن 

الحروب والحصار انعكست بتقهقر الصناعة السيما 

مشاريع الكبيرة والستراتيجية ومن ثم االخفاق في ال

 معالجة التفاوت المكاني

سياسة اقطاب النمو والتي تهدف الى اعادة  - ب

توزيع ثمار التنمية ونشرها مكانياواعادة توزيع السكان 

ومن ابرز اقطاب النمو في العراق ابان حقبة السبعينات 

حيث هو قطب عكاشات في محافظة االنبار  ،والثمانينات

انشأ مجمع صناعي كبير لالسمدة الفوسفاتية ومجمع 

بيجي في محافظة صالح الدين للصناعات الكيمياوية 

والبتروكيمياوية والتصفية. وقد استقطبت هاتين 

من استثمارات خطة  (6.2(و)%9.9المحافظتين )%

( من 6.9( و)%10.2و)% 1980-1976التنمية 

ب . فضال عن قط1985 -1981استثمارات خطة 

تنموي محوري في منطقة خور الزبير لصناعة الحديد 

والصلب والبتروكيمياويات والمصافي ومحطات توليد 

الطاقة ، وفي محافظة بابل متخصص بالصناعات 

الميكانيكية، وفي ميسان للصناعات الورقية وفي ديالى 

للصناعات الكهربائية والرمادي لصناعة الزجاج 

هو ما يعكس تحوال في وكربالء للصناعات الغذائية. و

االبعاد المكانية نحو اماكن تعمل كاقطاب نمو تقلل من 

 هيمنة المراكز التقليدية.

ثانيا: البنية المكانية للمدن والمناطق الصناعية في 

 العراق.

تدعو فلسفة النموذج التنموي لخطط التنمية الوطنية     

 في العراق الى اعتماد تحفيز االنشطة االنتاجية ومنها

النشاط الصناعي، والى احداث تنوع اقتصادي يضطلع 

فيه القطاع الخاص بدور محوري. والمدن الصناعية تعد 

احد االدوات التي يمكن ان تساعد في بلوغ ذلك 

الهدف،لما تهيء من ظروف عمل مواتية وبنية تحتية، 

فضال عن ذلك فهي جزء من سياسات تجارية ليبرالية 

ي التي فرضتها المؤسسات ضمن برامج التكييف الهيكل

المالية الدولية على البلدان النامية. وفكرة المدن 

الصناعية ليست بالجديدة على اقتصاد العراق، اذ وجدت 

في الماضي سواء بمبادرات حكومية ام بجهود القطاع 

الخاص، السيما ان  وزارة الصناعة قد تبنت فكرة انشاء 

الصناعية  المدن الصناعية من خالل دائرة التنمية

 ،للمتابعة واالشراف عليها في جميع محافظات العراق

ومعدل  ،مع االخذ بنظر االعتبار معدالت النمو السكاني

فضال عن االعتبارات الفنية واالقتصادية  ،دخل الفرد

وفق تعليمات تصدر بشأنها من حيث  ،واالجتماعية

وتكون عائدية هذه  .شروط المقاولة لالعمال الهندسية

للمحافظات التي تنشأ فيها بعد اكمالها، اذ تستهدف  المدن

من وراء انشاء تلك المدن سد االحتياجات من السلع 

وتقليل كلف النقل والخزن والحد من تدفق السلع االجنبية 

جنبية الرديئة، وكوسيلة جذب لالستثمارات المحلية واال

 وتوفير فرص عمل مدرة للدخل.

قيد االنشاء في كل من  وتوجد حاليا اربع مدن صناعية  

محافظة) البصرة، نينوى، ذي قار، االنبار( ، وهناك 

سبع مدن بصدد انجاز الموافقات االصولية لها واربع 

مدن سيتم مفاتحة المحافظات بشانها وكما موضحة في 

. وتجدر االشارة الى ان المدن (1الخريطة ملحق)

الذي تم  2019( لسنة 2الجديدة تخضع لقانون رقم)

اغة مسودته االولية من قبل عدد من الوزارات صي

وبالتنسيق مع وزارة التخطيط واليزال غير مقر لحد 

 االن من قبل البرلمان.  

وفي الوقت الحالي تقوم الحكومة العراقية والشركاء  

الدوليين للمساعدة االنمائية بالعديد من المبادرات في 

يل دعم تنمية تلك المناطق على اساس مبادئ التشغ

الحديثة وافضل الممارسات الدولية، ومنها مشروع 

ممول من البنك الدولي لمنطقتين صناعيتين في 

محافظتي البصرة واربيل، ومشروع تموله الواليات 

المتحدة لصالح الهيئة الوطنية لالستثمار النشاء مناطق 

استثمارية بهدف جذب االستثمارات االجنبية، كما عملت 

عية)يونيدو(على مشروع تموله منظمة التنمية الصنا

الحكومة االيطالية النشاء مناطق صناعية في محافظتي 

( 2البصرة والنجف وكما موضح في ملحق الخرائط)

(.  والجل استثمار الموقع االستراتيجي للعراق وفي 3و)

خضم تلك المساعي للتوجهات المستقبلية فان المدن او 

ي هذا المناطق الصناعية اصبحت خيارا ضروريا ف

المجال، لبناء عالقات شراكة اقتصادية مع دول الجوار) 

االردن، السعودية( واستثمار الموارد االقتصادية 

المتاحة وفقا لخصائصها الكامنة في النمو وبما ينسجم 

مع امكانياتها من حيث وفرة المعادن ،الموانئ، 

 االراضي الزراعية،الخ. 
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 ة في العراق.ثالثا: مؤشرات التباين المكاني للتنمي

تمثل الثنائية المكانية احد المعوقات الحداث توازن   

مكاني مما انعكس بوجود فوارق تنموية بين المناطق 

والمراكز الحضرية من جهة وبين المستقرات الحضرية 

والريفية من جهة اخرى. وهناك مؤشرات ترصد هذا 

التباين المكاني منها مؤشرات اقتصادية واجتماعية 

خدمات البنى االرتكازية ومؤشرات الخدمات  ومؤشرات

المجتمعية وغيرها وسيتم تناول بعض من مؤشرات 

البنى االرتكازية وتحديدا نشاط الكهرباء والطرق لرصد 

 تطورات مسار هذا التباين. 

 خدمات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية .1

يعد نشاط الكهرباء الركيزة االساسية لالقتصاد الوطني 

االنشطة االقتصادية المختلفة في جميع  وان تطور

المناطق يعتمد بشكل مباشر على تطور استخدام 

الكهرباء، وان االستدالل على مؤشرات مستوى 

الرفاهية للفرد والمجتمع يعتمد على ما يستهلكه الفرد من 

الطاقة  الكهربائية. وفي العراق فان المشكلة تكمن في 

توليد المتناقصة اختالل العالقة بين عرض طاقات ال

ومعدالت الطلب واالستهالك المتنامي عبر الزمن، مما 

انعكس بارتفاع كلف المشاريع وبرامج االستثمار وتقليل 

فرص العمل وتلوث البيئة واالضرار بالصحة العامة. 

ان من اهم المشاكل التخطيطية لمحطات التوليد حاليا هو 

وليد التوقيع المكاني غير المالئم لمعظم محطات ت

الكهرباء، اذ كان من الضروري انشائها قرب مصادر 

الطاقة بدال من بعثرتها حول البالد، الى جانب استخدام 

محطات التوليد الغازية والتي ال يتوفر وقودها محليا، 

ومن ثم صعوبة وصول مستلزمات التشغيل مع االدامة. 

ان االستراتيجية الحالية تقترح اعتماد المحطات 

سبب توفر الوقود بكميات كبيرة والتوسع في الحرارية ب

تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة) الشمسية( 

ولمختلف اغراض االستهالك. ولغرض تتبع مسار 

خدمات الطاقة الكهربائية في العراق ونصيب الفرد منها 

وذلك من خالل المؤشرات االحصائية وكما تجسدها 

ن عامي (وحسب المحافظات بي1مؤشرات الملحق )

  2017و 2006

اذ يتضح ان نصيب الفرد من الكهرباء المباعة قد ارتفع 

 2006(ميكا واط .ساعة/ سنة عام 0,63من)

 2017( ميكا واط.ساعة/ سنة وذلك في عام 1.21ليبلغ)

%(، ومع ذلك فهو اقل من  93وبنسبة تغير بحدود)

االحتياج القياسي للفرد وحسب المعيار التخطيطي 

واط.ساعة/ سنة او بما ( كيلو 2المحلي للكهرباء البالغ)

( امبير. فضال عن تباين المحافظات 10يعادل حوالي )

بمقدار التطور وحسب هذا المؤشر المستوى المرتفع 

( فقد استحوذت 2.02 - 1.22القيمة الذي يقع ما بين)

محافظات: النجف وكربالء وبغداد وبابل وواسط 

والقادسية وكركوك على الحصة االكبر من اجمالي 

وتلتها محافظات: ذي قار وميسان والمثنى الطاقة 

 – 1.02والبصرة، كمستوى متوسط القيمة يقع ما بين )

( 0.99 -0.13( ، والمستوى المنخفض القيمة )1.18

يمثل محافظات : ديالى وصالح الدين ونينوى واالنبار . 

ان ترتيب المحافظات ضمن مستويات بالمقارنة مع 

ولويات التنموية المحافظات االخرى لغرض تحديد اال

لكل خدمة او نشاط، ومن ثم فاالولوية هنا تكون 

لمحافظات المستوى المتوسط في برامج التنمية الموجهة 

لتحسين خدمة تجهيز الكهرباء وذلك بسبب محدودية 

الموارد المالية المخصصة، وتليها المستوى المنخفض 

 كاولوية ثانية، ومجموعة المستوى المرتفع كاولوية ثالثة

لما تتمتع به من خدمة جيدة وفقا لهذا المؤشر مقارنة 

بالمحافظات االخرى. وتشير معامالت التمركز المكاني 

ومعامل التوزيع) جبس مارتن( الى ان الكهرباء المنتجة 

تميل الى التوزيع المتساوي واالنتشار المنتظم نسبيا بين 

المحافظات تبعا للتوزيع السكاني. ومن جانب اخر فقد 

غ مؤشر االستدامة للكهرباء والذي يمثل النسبة المئوية بل

%( عام  48.6لالنتفاع من الطاقة الكهربائية حوالي)

 51.4مقابل ضائعات الطاقة المهدورة بحدود   ) 2017

%( من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة وهذا مؤشر 

سلبي الداء منظومة الطاقة الكهربائية وسياساتها 

يما ان انتاج الواحد من الميكا واط ساعة التشغيلية الس

( مليون دينار بسبب ارتفاع تكاليف 10.6يكلف حوالي)

المستلزمات التشغيلية . اما توزيع الكهرباء وحسب نمط 

االستهالك لعموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان 

( يتضح سيادة نمط االستهالك 2فمن بيانات الملحق)

من اجمالي االستهالك  %( 46.4) المنزلي وبنسبة

%( وبشكل  31المحلي، ثم االستهالك الحكومي وبنسبة)

نمطي في جميع المحافظات وبنسب متفاوتة وكان 

 التوزيع المكاني منتظما ومتساوي االنتشار بينها.

 شبكة الطرق  .2

تمثل كفاءة شبكة الطرق الشريان الحيوي الذي يمد       

االقتصاد باسباب النمو المستدام ودرجة تطورها دالة 

لمستوى التطور الحضاري بسبب العالقة المترابطة بين 

عناصر االنتاج، والمحرك الرئيس لعملية التكامل 

والتفاعل بين استعماالت االرض داخل المدينة وتوفر 

االتصال بين مناطق االنتاج ومناطق  درجة عالية من

االستهالك فهي تسهم في تحقيق اهداف الدورة االنتاجية 

وتوفير مستلزمات ديمومتها بكفاءة عالية مما ينعكس 

على مستوى الترابط والتفاعل بين المستقرات البشرية 

واقاليمها. االمر الذي حفز الحكومات لالهتمام بانشاء 

اصل االقتصادي واالجتماعي شبكة نقل جيدة تحقق التو

بين االقاليم فضال عن كونه عنصرا فعاال في الهيكل 

المكاني للمدن. ويشير تحليل واقع شبكة الطرق في 

العراق الى ان التوزيع المكاني لمؤشراته كان متوسط 

( الذي يرصد 3التركيز، فمن خالل بيانات الملحق) 

راقية مؤشرات شبكة الطرق البرية حسب المحافظات الع

 -يتضح االتي: 2017لعام 

  بلغت كثافة شبكة الطرق بالنسبة الى مساحة العراق

( كم/ الف كم83.1نسبة قدرها)
2

، والعراق اجماال 

( كم / 105اقل من المعيار الدولي القياسي والبالغ)

الف كم
2
وقد تجاوزت محافظات : بغداد ديالى  

ميسان ذي قار واسط صالح الدين كربالء بابل 

سية كركوك المعيار القياسي الدولي، في حين القاد
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تخلفت بقية المحافظات عنه وهو ما يعد احد 

االسباب لالختناقات المرورية في المدن الكبيرة في 

 العراق.

  بلغ مؤشر كثافة شبكة الطرق بالنسبة للسكان في

(كم/ الف نسمة، وهو اقل من 102.8العراق حوالي)

(كم/ الف نسمة 496المعيار القياسي الدولي البالغ)

االمر الذي يعكس تخلف جميع المحافظات وفقا لهذا 

المؤشر وان كان بنسب متفاوتة ومن ثم فان ضعف 

شبكة الطرق يفسر اسباب االختناقات المرورية وان 

 تزايد اعداد المركبات يفوق الطاقة االستيعابية لها.

  بلغت حصة الفرد من الطرق اجماال في العراق

للفرد من التبليط وهو يقل كثيرا  ( م/1.03حوالي)

( م/ للفرد من 12عن المعيار الدولي القياسي والبالغ)

 التبليط.

  بلغت حصة الفرد من الطرق المبلطة على مستوى

المحافظات وفقا لمؤشرات ترتيبها، اذ بلغ المستوى 

(م/ نسمة ويمثل 3.39 -1.16المرتفع القيمة ما بين)

الدين والمثنى محافظات:ميسان واالنبار وصالح 

وواسط وديالى وبابل والقادسية. اما المستوى 

( م/ نسمة يمثل 1.03 -0.69المتوسط القيمة)

محافظات: كركوك ونينوى وكربالء وذي قار. اما 

 -0.08المستوى المنخفض القيمة والذي يقع ما بين)

( م/ نسمة ويمثل محافظات: البصرة والنجف 0.29

التنموية وفي ظل وبغداد. وتقترح االستراتيجية 

شحة الموارد المالية ان تكون برامج التنمية موجهة 

لتحسين خدمات الطرق والتبليط في المحافظات التي 

سجلت مستوى متوسط ، ومن ثم مجموعة المستوى 

المنخفض كاولوية ثانية، ومجموعة المستوى 

 المرتفع كاولوية ثالثة.

 مؤشرات النشاط الصناعي .3

تمثل الصناعة ركنا اساسيا في عملية التنمية    

االقتصادية ومقياسا لتقدمها فهي تعمل على تطبيق الفنون 

االنتاجية في ظل الظروف االقتصادية السائدة، لغرض 

سد الحاجة وتلبية الطلب المتنامي من المنتجات والسلع، 

وبما يسهم في رفع مستوى الرفاهية والمعيشية للسكان. 

اق فقد شهدت تجربة التنمية الصناعية في وفي العر

مراحلها االولى تحيزا  للمكان ضمن مراكز المدن الكبيرة 

لما تتمتع به من مزايا اقتصادية تؤهلها الستقطاب 

االستثمارات الصناعية على حساب ضعف فرص 

االستقطاب للمحافظات االخرى مما انعكس بضعف 

ية والتنموية المناخ االستثماري واتساع الفجوة المكان

لصالح المدن الكبيرة والرئيسة. وبعد ذلك ونتيجة 

للتحديات التي تعرض لها اقتصاد العراق وتأثره بعدة 

عوامل داخلية وخارجية تدهور القطاع الصناعي بشكل 

كبير، ومع كل تلك التحديات اال ان عجلة المنظومة 

الصناعية لم تتوقف وكان الواقع الصناعي يلبي جزء من 

ب على اقل تقدير وكان متمكنا من التمويل الذاتي الطل

لدفع االجور والمستلزمات االنتاجية ولم يشكل عبئا  يثقل 

كاهل الموازنة العامة، فضال عن ذلك كان هناك تكامل 

عمودي فيما بينه مع االنشطة الصناعية وبينه وبين بقية 

االنشطة االقتصادية )افقيا( السيما النشاط الزراعي من 

ية توفير المواد االولية الداخلة في الصناعة واستخدام ناح

منتجاته لصالح العملية الزراعية. اما بعد احداث عام 

والتحول السريع في االنفتاح على العالم في  2003

المجاالت االستيرادية والغاء الضرائب والرسوم التي 

تحمي المنتوج المحلي واستبدالها برسم اعمار العراق 

( مع انفالت المنافذ الحدودية وانتشار %5وبنسبة )

ظاهرة الفساد بكل انواعه ومسمياته اصبحت الشركات 

الصناعية التقوى على المنافسة والصمود امام تلك السلع 

وتأثرت بمنافسة غير مسبوقة مارستها دول الجوار 

وامست ضحية اقتصادية لمعالم السياسات الخارجية 

اجع مساهمتها في الناتج المهيمنة مما انعكس بتوقفها وتر

%( باالسعار الثابتة وذلك في 1المحلي االجمالي لتبلغ )

. ولغرض رصد التطور في مؤشرات النشاط 2017عام 

الصناعي في المحافظات العراقية فيمكن االستدالل 

( والتي 6( و)5(و)4عليهامن خالل بيانات المالحق) 

ية) توضح مؤشرات التقييم االقتصادي للمنشات الصناع

 -الكبيرة والمتوسطة والصغيرة( وكاالتي:

  اظهر مؤشر الكفاءة االقتصادية للمنشات الكبيرة

( وجود كفاءة 4وكما توضحها بيانات الملحق )

انتاجية بسيطة من خالل ما تجسده  معظم 

المؤشرات المعتمدة ومنها الميزة النسبية المكانية 

والتي تظهر وجود ميزات مكانية لجميع 

ت وبدرجات متفاوته عدا محافظتي المحافظا

كركوك وميسان. وبخصوص مساهمة العاملين 

في تكوين القيمة المضافة فيشير الى تفوق 

محافظات البصرة وكركوك والمثنى بهذا المؤشر 

%( على 15.8%، 35.2%، 47.7وبنسبة)

التوالي، اما انتاجية االجر فتؤكد عدم استقرار 

تشتت الصناعي وانتظام هذا المؤشر بسبب حالة ال

فيما بين المحافظات. اما مؤشر معامل التوطن 

ومؤشر درجة التصنيع فيشير الى ضعف هذه 

المنشات في تحقيق التوطن الصناعي وفي جميع 

المحافظات، وان العمليات الصناعية تستخدم مواد 

 اولية مستوردة بدرجة كبيرة.

  اظهر مؤشر الكفاءة االقتصادية للمنشات

سطة والتي تجسدها بيانات الصناعية المتو

( وجود ميزة نسبية مكانية للمحافظات 5الملحق)

في هذا المجال، عدا محافظات بغداد ، واسط، ذي 

قار مما يتطلب دراسة الموضوع وتشخيص نقاط 

الضعف. اما مؤشر الكفاءة االنتاجية فيشير الى 

وجود كفاءة جيدة. في حين اظهر مؤشر معامل 

صنيع الى ضعف هذا التوطن ومؤشر نسبة الت

النوع من المنشات في تحقيق التوطن الصناعي 

ولجميع المحافظات عدا ديالى فهي تستورد معظم 

المدخالت، االمر الذي يتطلب دراسة تقييم جدوى 

 االستمرار فيها.

  اما المنشات الصناعية الصغيرة فمن بيانات

( يتضح وجود ميزة نسبية مكانية جيدة 6الملحق )

ظات تاتي في مقدمتها لبعض المحاف
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محافظة)واسط وبغداد( وبالمقابل وجود ضعف 

في الميزات المكانية في المحافظات االخرى. اما 

بخصوص معامل التوطن ومؤشر نسبة التصنيع 

فيشير الى ضعف النشاط الصناعي للمنشات 

الصغيرة في تحقيق ذلك وفي جميع المحافظات، 

   مما يتطلب تقييم جدوى االستمرار بها. 

رابعا: التنمية المكانية الشاملة من خالل تكامل البعدين 

 المكاني. -القطاعي

شهد العراق اخفاقات متالحقة في البناء التنموي  

بسبب الحروب والحصار ثم التدخل العسكري بعد 

مما انعكس بتزايد حالة التصدع  2003احداث عام 

اق المكاني واالختالل في البنية المكانية بين شرق العر

وغربه، كما في شماله وجنوبه، بين مدن مدمرة وارياف 

مهجورة وطرق نقل متهالكة وتفاوت واضح لمؤشرات 

التنمية بين مناطق العراق المختلفة. مما استدعى التدخل 

وبخطوات متعاقبة في تصحيح هذه االنحرافات او على 

االقل عدم استمرارية هذا التراجع او التردد في اعادة 

مكانية ودعم المناطق التي لم تحضى باالهتمام البنية ال

المطلوب. ان تحديد منهجية المسار المقترح لتكامل 

البعدين القطاعي والمكاني ينبغي ان يتوافق ومعطيات 

الواقع الراهن لالبعاد الوطنية واالقليمية والمحلية، 

وتحديد االولويات للمشاريع الصناعية االساسية التي 

لمحافظة. السيما ان البعد المكاني تتوافق وامكانات ا

للتخطيط ينصب في اظهار معطيات الحيز المكاني 

للتنمية وتحديد طبيعة وحجم الجهد التنموي فالعدالة 

االجتماعية ليست مقارنة بين مستويات الرفاه االقتصادي 

واالجتماعي فحسب، وانما تكمن في مدى استغالل 

تخصيص االمكانات المتاحة في المنطقة واعادة 

االستثمارات بما يتوافق وحجم مواردها وامكاناتها 

التنموية. اذ ان تقليل التباين في مستوى وحجم الخدمات 

بين المحافظات هو محصلة لعمليتي االستثمار االنتاجي 

من جهة والفعل التنموي للقطاعات الساندة)البنى 

االرتكازية والفنية منها واالجتماعية(من جهة اخرى. 

ا تسعى الحكومة الى توفير متطلبات ادامة فبقدر م

االنشطة الخدمية في المناطق المختلفة، فان االستثمار في 

االنشطة االنتاجية يساهم في تحفيز الكثير من الفعاليات 

الخدمية التي يتواجد فيها، مما يدعم االستقرار السكاني 

ويحد من حركة الهجرة نحو المدن الكبرى من خالل 

االجتماعي للسكان.السيما ان مستويات رفع المستوى 

التخطيط ينبغي ان تترابط عمليا ما دامت تتفاعل من اجل 

تنمية شاملة مكانيا وقطاعيا وفقا المكاناتها المتاحة وفهم 

العالقات بين عناصر الحيز المكاني المرغوب الغراض 

ئج افضل خالل مدة زمنية التنفيذ والوصول الى نتا

 .معينة

 االستنتاجات
من خالل استعراض بعض المفاهيم ذات الصلة 

واالطار المفاهيمي للبعد المكاني والتوطن  بالدراسة

  -الصناعي يمكن استخالص بعض النتائج وكاالتي:

تعد التنمية  المكانية المفهوم االقرب الستدامة التنمية  -1

لقدراتها الفاعلة في احتواء االبعاد التنموية 

التكتل وفي مجملها تسهم واالقليمية واقتصاديات 

بدور مؤثر في تحديد االتجاهات المكانية للتوطن 

الصناعي في الحيز المكاني ضمن االقاليم المختلفة 

 للبلد.

ياخذ التوطن الصناعي انماط مختلفة فضال عن  -2

السياسات واالستراتيجيات الحديثة للوصول الى 

االهداف المنشودة في الخطط التنموية الصناعية. 

ا ان اسلوب المناطق الصناعية هو من السيم

الخصائص االساسية للتوطن الحديث والمتبع في 

 توطين الصناعة .

نظريات التوطن الصناعي تبقى نماذج اساسية  -3

مبسطة تساعد على فهم االليات المتبعة في عملية 

التوطن والتي تؤشر تراجع تاثير الخصائص 

فيها  الطبيعية للمكان لصالح المواقع التي تتوافر

البنى التحتية الالزمة الى جانب الخصائص 

 االقتصادية واالجتماعية.

تعاني استراتيجية البعد المكاني في المحافظات  -4

العراقية من عدم وجود الية مناسبة تحقق متطلبات 

التنمية المكانية السيما مع التوجهات الحديثة نحو 

الالمركزية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة، 

جع مؤشرات الخدمات االساسية للتوطن فترا

الصناعي انعكس في عدم تحقيق توازن مكاني 

يتناسب مع ما متاح من موارد وفقا لمزاياها النسبية 

 ويحد من ثنائية المكان.

تحليل البنية المكانية في معطياتها الداخلية  -5

والخارجية في ضوء منهجية المسار االستراتيجي 

المنظور المستقبلي  لتشكل البوصلة الرئيسة ضمن

لالهداف المرغوب فيها بما تتماشى وامكانات 

االقتصاد العراقي وقدرته على النهوض التنموي 

تبعا للمعطيات القائمة ضمن خصوصيات الحيز 

المكاني المعتمد في تحديد التوطن الصناعي 

 المرغوب.

 

 التوصيات 
تحديد اتجاهات ومجاالت التغير المطلوبة للمناطق  -1

ة في االقاليم المختلفة بما يتالئم مع الصناعي

استراتيجيات وتوجهات التنمية المكانية مع ضرورة 

تبني ربط المناطق الصناعية بالمحيط العلمي 

 واالجتماعي.

االخذ بمتطلبات التوطن الصناعي ولعموم محافظات  -2

العراق وتوفير الخدمات المتكاملة )شبكة الطرق، 

التنظيمية(لتنمية طاقة، البنية التحتية، الجوانب 

المناطق الصناعية كاقطاب نمو لتحقيق التكامل 

الصناعي العمودي وربط مدخالت ومخرجات 

المنشات الصناعية الن مؤشر درجة التصنيع فيها 

ضعيف كونها تستخدم مستلزمات مستوردة بكثافة، 

فضال عن تحقيق الترابط القطاعي االفقي مع بقية 
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لزراعة، النقل، االنشطة االقتصادية االخرى) ا

 التجارة وغيرها(.

ينبغي مراجعة وتطوير قانون الشركات الخاصة  -3

( لسنة 22(، وقانون الشركات العامة رقم)21رقم)

وبما يسمح من تحقيق وفورات اقتصادية  1997

قليل التدخل الحكومي في سياسات االنتاج تو

والتسويق، واعادة هيكلة او تصفية الشركات 

ك مقومات المنافسة والقدرة على الخاسرة التي ال تمل

 البقاء في السوق .

توفير الحماية للمنتجات المحلية من خالل تفعيل  -4

قانون حماية المنتج الوطني وقانون التعرفة 

الكمركية ومعالجة نقاط الضعف والخلل في بعض 

 فقرات تلك القوانين

دمج العمل بنظم المعلومات الجغرافية ضمن خطة  -5

اعية، والعمل على اعداد اطلس تشييد المناطق الصن

خاص بالمناطق الصناعية يضم كل المعطيات 

المتعلقة بها ويسهل الوصول الى المعلومات 

المطلوبة بسرعة كبيرة واالستفادة من التجارب 

 العالمية في هذا المضمار.

 المصادر

احمد محمد اسماعيل البريفكاني،اختيار المواقع  -1

منها في اقليم كردستان الصناعية وامكانية االستفادة 

العراق، مجلة تنمية الرافدين،كلية االدارة 

 2006واالقتصاد، جامعة الموصل،

السماك،محمد ازهر، اقتصاديات المواقع الصناعية  -2

وتقييم المشروعات ودراسة الجدوى، دار زهران، 

 .  1999عمان، 

،دار وائل 2القريشي، مدحت ،االقتصاد الصناعي،ط -3

  2005ن،للنشروالتوزيع، عما

بولص، سامي متي،التنمية المكانية في العراق  -4

وانعكاساتها على البيئة،بحث مقدم الى ندوة البيئة 

 .2001والتنمية الحضرية المستدامة، بغداد،

، 1خير، صفوت، التنمية والتخطيط االقليمي،ط -5

 .2000منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق،

عادل عبد الغني، االقتصاد الحضري نظرية  -6

  2008وسياسة،دار الصفاء للطباعة والنشر،عمان،

عايدة بشارة، التوطن الصناعي في االقليم  -7

، منشاة المعارف، 2005، 2المصري،ط

 .2005االسكندرية،

فائق جمعة المنديل، سياسات التخطيط العمراني  -8

ودورها في التنمية المستدامة،دار صفاء للنشر 

 2008والتوزيع،عمان،

فؤاد محمد الصفار،التخطيط االقليمي، منشأة  -9

 . 1977، االسكندرية،2المعارف ط

هوشيار معروف،دراسات اقتصادية في  -10

التنمية)استراتيجية التصنيع والتحول الهيكلي( ط، 

 .2005دار صفاء، عمان ،

ماهر صبري درويش، سياسات التوطن الصناعي  -11

استقرار العمالة،  في الوطن العربي واثرها على

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، 

 .2013(،37العدد)

محمد جاسم شعبان، اساليب التحليل الكمي في مجال  -12

التخطيط الحضري واالقليمي بين النظرية 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1والتطبيق،ط

 .2006عمان،

محمد بشير التيجاني، مفاهيم واراء حول تنظيم  -13

ليم وتوطين الصناعة، ديوان المطبوعات االق

  1997الجامعية،

14- Doug Henton and Others" Silicon 

Valley Competitiveness and Innovation 

Progect, aDashoardPolicy Scorecard for a 

Shared Agenda of Prosperity and 

Opportunity Report Developed and 

Prepared by Collaborative 

Economics(COECON) February. 2017. 

وزراة التخطيط ، تفارير مختلفة   15.
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 خريطة( 1) ملحق 
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  (2) ملحق 
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 (3) ملحق
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 (4) ملحق

 

 

 2016 ( جدول معامل التوطن للمنشات الصناعية بحسب حجمها لبعض المحافظات5ملحق ) 

 رةللمنشآت الصغيالمعامل  ةللمنشآت المتوسطالمعامل  المعامل للمنشآت الكبيرة المحافظات

 0.15 0.3 0.44 بغداد

 0.1 0.09 0.06 النجف

 0.04 0.01 0.04 ذي قار 

 0.09 0.04 0.09 البصرة

، دائرة االحصاء الصناعي ، الجهاز المركزي  2016المصدر: تقرير احصاء المنشآت الصناعية التجميعي عام    

 لالحصاء.
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 العراقي لقطاع الصناعيرؤية تحليلية ل
 

 الخبير االقتصادي باسم جميل أنطون

 نائب رئيس جمعية االقتصاديين العراقيين

Basem Jamel Anton 

buscom.irq@gmail.com 

 

  -: المقدمة
د عاا  ياي ،، وقا 1964تعرض القطاع الصناعي الى العديد من االنتكاساا  الا م مرايرتا الاباة بعاد عملياة التامميم عاا  

حالة مد وجزر وحرب تفهم قيادة البلد ال م تلك الفترا  لمفهو  الصناعة واهميتهاا وبالتناا ر مال الماوارد االالارة الاباة 

  النفط . 

 ة% مان النااتا الميلاي االجماالي مال انخفااض القيما67/1لقد تدنى االنتاج الصاناعي الاى نراب وا جاة جادا  حيا  ي اكل و

% .. وتصاارو ورارة الصااناعة 17ن ان قااوة العماال المنتميااة لهااعا القطاااع ت ااكل مااا يقاار  بااالر م ماا ةالمضاااية الصااناعي

% ) اليكومياة  30ترليون ديناار رواتاب العااملين ..  ماا تبلا  نراب التوقام ياي المعامال الاى  250/1سنويا  ما يقر  من 

واضية مبنية على اعطاا  دور  يةبناع اقتصادية % للقطاع الخاص.. وعليا وجب ان نعمل على تيديد رؤة85تقريبا   و

. . ماال القيااا  بعمليااة مرااو بااناعي واساال لكايااة الم اااريل الصااناعية ومنهااا الصاا يرة للقطاااع الخاااص العراقااي ريااادي 

مل العمل على تيرين االدا  يي الم اريل اليكومية عن  ريق ) الخصخصة   اعادة الهيكلة ونقال   ( SMES )والص رة

ان عادد   ..وتقاديم حلاوم عملياة لهاااو تطاوير هاعا المن ا      للقطاع الخاص للرير بالر ب العاالمي ليا  او جزئيا الملكية 

% وبمقال مان  اقاتهاا 10 ل منهاا يقاط تع ارون الام م اروع ي ا 2014الم اريل الصناعية القائمة الكاملة التمسيس ل اياة 

،  يماوياة ، معدنياة أبناو ) نراييية ، ان اائية 5 آالو م روع تيت التمسيس مقرمة الى 4ان ائية .  ما يوجد  ا% منه50

 .  حرب اليدوم المريق )مورعة بين الميايظا   ،  عائية .. 

 

   -الرؤيـــــة :

مان النااواحي االقتصاادية واالجتماعياة والبيجيااة ،،   تنمياة القطااع الصاناعي يااي العارام ليادعم اقتصااد و نااي متناوع مراتدا

ديااا  ولديااا قاادرة تنايرااية اقليميااا  وعالميااا  يهاادو الااى تيقيااق اال تفااا  الااعاتي واالماان لقطاااع الخاااص دورا  ريالويكااون 

 االقتصادي ويقلص من نرب البطالة ..

 

السياسات المطلوبة للنهوض بالقطاع الصنناعي 

 -وتقديم الدعم له :
االتياااار الصاااناعا  التاااي تعتماااد ياااي عملهاااا علاااى  -1

لايص مان استعمام المواد االولية الميلية ل ارض التق

ترر  العملة مثال الصاناعا  االن اائية ) الرامنت ، 

اليص ،  ابوم بلوك ،  اشي شتايكر .. الخ   حي  

تنت اار موادهااا يااي   يااة انيااا  العاارام ماان أقصااى 

اليناو  ، اضااية الاى  اون هاعا أقصاى ال مام الاى 

% ماان الصااناعا  العراقيااة .. 45الصااناعا  ت ااكل 

اوياة ، االلبااان ، رو يمت اعلك باناعا  اليلاود ، البي

..  اااااعلك  اااااون الصاااااناعا  ال عائياااااة ، الهندساااااية 

 االن ائية توير مرتلزما  بنا  الوحدا  الركنية .

طب عااادد أ بااار مااان قاالتياااار الصاااناعا  التاااي ترااات -2

االيااادي العاملاااة ل ااارض تقليااال نراااب البطالاااة ياااي 

 الميتمل . 

االتيااااار الصااااناعا  التااااي تقلاااال ماااان االسااااتيرادا   -3

 نينا عنها باالنتاج الميلاي الاو ني االجنبية او التي ت

ارج ـالاال اارض التقلياال ماان تراار  العملااة النااادرة 

 .البلد

التر يز على الصناعا  التي تضايم للنااتا الميلاي  -4

 ر .ـــالي أ ثــاالجم

 التوجا نياو الصاناعا  تا  القيماة المضااية العالياة -5

 . والم اريل التي تعطي تديق نقدي متوابل 

والمتوسااااطة الم عيااااة  دعاااام الصااااناعا  الصاااا يرة -6

والعائلية مل تاويير للصناعا  الكبيرة والقليلة الكلم 

 . قروض ميررة لها الستيعا  البطالة 

التوجا نيو الصاناعا  تا  القادرة التنايراية العالياة  -7

 تا  المزايا النربية . 

ول رض تيقيق تلك الطموحا  يتطلاب تاويير االرضاية 

 الم ئمة لعلك :

 : القانونية التشريعاتأوال"  : 

تنفيااع القااوانين االرباال الم اارعة يااي ميلااس النااوا   -1

) قانون التعرية الكمر ية ، قانون حماية  2010لعا  

المنتا الو ني ، قانون حماية المرتهلك ، قانون منال 

االحتكااار والتنايرااية   ماال ت ااكيل اجهاازة تنفيااع هااعا 

القااوانين وتياادي  وتطبيااق قااانون التعريااة الكمر يااة 

 .  يية بمرونة 

ت ااريل قااوانين جدياادة م ئمااة لمرحلااة االنتقااام الااى  -2

اقتصاد الروم ، قانون العمال والضامان االجتمااعي 

 ، قانون ال ر ا  .. 

للقطااع الخااص  ت ريل قاانون تقاعاد العماام ميازي -3

علااااى التعيااااين  للتخفياااام ماااان الضاااا طوالمخااااتلط 

 . اليكومي 

ت اااريل قاااانون ضاااريبة دالااال مااال تعليماااا  العفاااا   -4

عيين لماادة مياادودة ماان الضاارائب والرسااو  الصاانا

 ليين النهوض بالقطاع الصناعي . 

mailto:buscom.irq@gmail.com
mailto:buscom.irq@gmail.com
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ابدار ت ريل رسمي يمنل استيراد المواد التاي يناتا  -5

وبموابافا   مثيلها القطاع العا  والمختلط والخااص

 . عالية 

ابرار بعض دوائر الدولة وبدون سند قاانوني علاى  -6

 حيااب االمتيااارا  التااي يمنيهااا القااانون للم اااريل

للمااواد االوليااة  اجااارة االسااتيراد -الصااناعية مثاال  أ

 ياارض رسااو  عنااوة ر اام االعفااا  -والمكااائن ..  

 مثل رسو  المهنة واالع ن.

تيقياااق تاااوارن باااين الرااالطة المر زياااة والرااالطا   -7

ودعاااام قيااااا  الميليااااة يااااي ادارة الملاااام الصااااناعي 

بناعا  نوعية يي الميايظا  ل رض منل الهيارة 

 . يايظة واستقرار أمن الم

 :  القضايا المالية -ثانيا" :

اعطا  قروض ميررة للصناعيين بضمانة الم روع  - أ

ماال تقراايم القااروض الفوائااد  % 2بنراابة ال تتياااور 

 200مليااون ،، متوسااط  50ثاا د درجااا  باا ير 

مليون و بير ملياار وتكاون مبنياة علاى اساس علمياة 

مقرونة بدراسة جدوة عن عدد العمام العين ي  لهم 

روع، االساات نا  عاان االسااتيرادا  االجنبيااة .. الم اا

الخ بعيدا  عان الاروتين والبيروقرا ياة مال قاروض 

مليااار شاار  ان ترااتخد  يااي القضااايا  5-3المخااتلط 

االنتاجية للم روع حي  حصلت موايقة ساابقا  عاا  

 ولم تنفع . 2012

مليااار    1ر5تمساايس مصاارو تنمااوي برأساامام   - ب

ة تنمويااة نرااب رأساامام حكااومي والاااص ياادار بعقلياا

 ميلس االدارة من القطاع الخاص نصم العدد .

القااروض  ترااديد ماانة ـالصناعياا م اااريلا  الـااـاعف - ت

الصاااناعية أو تيميااادها اقن وايقـاااـاو الفوائاااد عنهاااا 

 حاليا  . 

ا اا م االربااـدة الميماادة للقطااـاع المخااتلط يااي  - ث

 العملية االنتاجية  يالمصارو ل ستفادة منها ي

للقطااع الخااص والمخاتلط والتاي  ديل الاديون التاي - ج

بعماااة اليكوماااة وال ااار ا  لااادة الكياناااا  المنيلاااة 

ودوائاار الدولااة أو تناازم هااعا الضاارائب ماان االربااا  

 رارة لل ر ا  المختلطة والخابة .يي سنوا  الخ

تعويض االضرار التي أبابت ال ر ا  الخاباة  - ح

والمختلطااااة عاااان الرااااائر الياااار  ودالااااوم قااااوا  

  م تعويض ال ر ا  العامة .التيالم الى ب داد ر

تطااااوير النظااااا  المصااااريي بمااااا يخااااد  القطاااااع  - خ

الصناعي الابة يي اقامة شارا ا  باين الصاناعيين 

المتقدماة الموجاودة  والمصارو ل ساتفادة مان الكتال

 يي المصارو لت  يل الم اريل اليكومية .

ي أقرهاااا ميلاااس تاااتفعيااال المباااادرة الصاااناعية ال - د

تفاعلهااااا ماااال هااااعا الااااوررا  وهيجااااة المرت ااااارين و

 االجرا ا  .

 

  -المناطق والمدن الصناعية :

اعمار وتويير البنى التيتية يي المنا ق الصاناعية  -1

القائمااااة الابااااة حااااوم مدينااااة ب ااااداد وتااااويير  اااال 

منطقااة  24مرااتلزما  العماال لهااا والبال ااة أ ثاار ماان 

باااناعية يياورهاااا مناااا ق ساااكنية تيهزهاااا بقاااوة 

 العمل . 

الصاناعية المتكاملاة اساوة  االسراع بمنيار المادن  -2

ما  العمال ييهاا مال بدوم اليوار وتويير  ال مراتلز

 عزم الصناعا  الملوثة. 

بنااا  واعمااار منااا ق بااناعية حاارة الابااة يااي  -3

 المنا ق اليدودية . 

تويير الطاقة الكهربائية يي المنا ق الصناعية بماا  -4

سااااعا  يومياااا  وقااات العمااال لتقليااال  8ال يقااال عااان 

صااانل بااالوقود الماادعو  بموجااب الكلاام وتيهيااز الم

 . حصص وحرب  اقة  ل م روع 

لم اريل الصناعية لتخصيص االراضي الصناعية  -5

وحراااب التخطااايط العمراناااي لكااال مديناااة الساااتقرار 

الم اااااريل وتورياااال اراضااااي اسااااتثمارية بااااناعية 

 للقطاع الخاص لبنا  منا ق بناعية متكاملة . 

 

  -قضايا عامة مختلفة ادارية واجرائية :

تفعيل وتن يط دور جهار التقييس والريطرة النوعياة  -1

نتيا  الصناعية التاي تادالل البلاد ميي ييص   ية ال

او تنااتا ميليااا  ل اارض مطابقتهااا ماال المواباافا  

 العراقية . 

ت ييل ودعم ياتو مختبارا  اهلياة للرايطرة النوعياة  -2

ل اارض تخفياام الضاا ط عاان المختباارا  اليكوميااة 

ييين مان اليامعاا  ومن ثم ايياد يرص عمال للخار

العلميااااة ، ييزيااااا  ،  يميااااا  ، بااااايولوجي ، هندسااااة 

 ختبرا  الصيية . مأسوة  بال

اجاارا  مرااو بااناعي للم اااريل القائمااة و اقاتهااا  -3

باانايها الابااة الم اااريل اليدياادة ال ياار أوانتاجهااا و

واتياااااد التنميااااة الصااااناعية مراااايلة يااااي مديريااااة 

 .الصناعا  العراقي

عة لت اييل الصاناعا  اعطا  قروض اسكان متنو -4

االن ائية المتويرة وت  يل مصانل الطابوم واليص 

لقطاع االعمام وتقليال نراب  الميرك واالسفلت يهي

نصاام القطاااع الصااناعي العااا   البطالااة التااي ت ااكل

 والخاص . 

وتفعياااال الرساااام الكمر ااااي  تن ااايط نقااااا  الياااادود -5

 .مل مخارن نظامية الئقة مختبرا  حدودية وتمسيس

ماية لمصانل االسمنت والمواد االن اائية تيقيق الي -6

   ية المتويرة موادها االولية ميليا  .

تااويير االماان واالسااتقرار يااي المنااا ق الصااناعية  -7

لمنااال عملياااا  االعتااادا  والخطااام علاااى ابااايا  

 يي المنا ق الصناعية . الم اريل

بيااال الماااواد االولياااة المنتياااة ميلياااا  ياااي بعاااض  -8

 .خاص بمسعار مدعومةالم اريل الدولة الى القطاع 

تيرااير دالااوم العمالااة الفنيااة والخباارا  الااى البلااد  -9

 ة قياسية دون تمالير .ترومنو سما  الدالوم بف

الرااما  بتصاادير الفااائض ماان المنتيااا  الميليااة  -11

 .) ببري  وال   دون عراقيل وابتزار 

تاادال   الراايطرا  االمنيااة ماال ساايارا  اليااد ماان  -11

ر عملياااة حمااال المناااتا الاااارج الراااياقا  مماااا يااا ال

 الترويق ) ابتزار   .
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الياااد ماااان المضااااايقا  ماااان قباااال الفاااارم الرقابيااااة  -12

والتفتي ااااية والبلديااااة والبيجيااااة التااااي تتعاااارض لهااااا 

الم اااااريل الصااااناعية الابااااة النموتجيااااة ل اااارض 

 االبتزار .

ترااهيل وايااراد يقاارا  الابااة للم اااريل الصااناعية  -13

المتمياااازة يااااي يااااتو االعتمااااادا  وتيوياااال مبااااال  

 بالعملااااة الصااااعبة باالسااااعار المباعااااةاسااااتيراداتها 

المزاد ل رض ت طية احتياجاتها مان  رعب للمصارو

او الراااما  بفاااتو االعتماااادا  بالراااعر  االساااتيرادا 

 . الرسمي 

رة من قبل مديرياة استثنا  الم اريل الصناعية الميا -14

التنمية الصناعية من اجارة االستيراد واالعتماادعلى 

تقدير الياجة يقاط للتخفيام مان الاروتين والمعوقاا  

اثنااا  مراجعااة الاادوائر المعنيااة وهااي اباا   معفيااة 

 منها . 

الياااد مااان تااادال   اليهاااا  القطاعياااة ياااي اماااور  -15

ال اااار ا  المراااااهمة وياااارض سياساااااتها الخا جااااة 

 ها  اقتصاد الروم . المنايية لتوج

 13ماان قااانون االسااتثمار الماارقم  33تفعياال المااادة  -16

مااااان شاااااموم الم ااااااريل الصاااااناعية  2006لرااااانة 

المختلطة والخابة ل رض ريل مرتواها واليصوم 

 على تكنلوجيا حديثة يي م اريعها .

تدريبيااة للصااناعا  العراقيااة وتطااوير يااتو مرا ااز  -17

طي الااعي القااائم منهااا لريااد الصااناعة بالكااادر الوساا

ال م سنوا  التوقم للصناعة العراقياة الا م  يقدتا

ا ثر من عقدين مان الازمن لهيارة الكاادر الفناي مان 

القطاااااع الصااااناعي باااااالالص الخاااااص النخفاااااض 

 االجور وتوقم الم اريل الصناعية .

  ( Clusters)الصاناعية مان العناقيادان ا  ميااميل  -18

 ك . الميلية بين المنتا والمرتهل تيقق الترابطا 

مراندة ودعم أ بر من مديرية  التنمية الصناعية ياي  -19

اعطا التمييااادا  والكتاااب الرسااامية للصاااناعيين مااال 

ترااهيل عمليااة تيديااد الهويااا  واعضااا  الصااناعيين 

الرنوا  الرابقة من االلتزاما  او تقليص اعفا  عن 

ل ااارض اساااتقطا   مااان التيدياااد الرااانوا  الراااابقة

 .هوياتهم يي الدائرة الصناعيين الى المديرية وتيديد

تمسيس حواضن اعماام ) حاضانا  تكنلوجياة   ياي  -21

اليامعا  لدعم المبتكرين والمبدعين والكفاا ا  مان 

 ال با  والخرييين .

 

  -المخرجات المتوقعة من هذه االجراءات :

ان تيقيااق الرؤيااة المطلوبااة ل جاارا ا  الرااابقة لاايس 

بااار ساااه   وال يتيقاااق بالرااارعة الممكناااة بااال يياااري ع

مراحل متعاقباة ، والتاي تمثال تياديا   بيارا  الاباة مال 

شية الموارد المالية المقترحة لعملية النهاوض الصاناعي 

.. هال لرجااام ولكناا ممكان التيقيااق .. وهناا يادور ساا ام 

 االعمام العراقيين القابلية لتيقيق تلك ؟  ..

نعم بكل تم يد يرجام االعمام الاعين سااهموا ياي بناا   

ة حققاات مراااهما   بياارة يااي حياام الناااتا بااناعة و نياا

الميلااااي سااااابقا  ،، والااااعين يعملااااون يااااي دوم اليااااوار 

لصااناعا  ربااينة ناجيااة .. واعتقااد ممكاان  وي سرااون

 الوثوم بكثير منهم للنهوض بهعا البرناما .. 

 

   -كما يلي :والمخرجات وسوف تنعكس النتائج 

تخلق عدد  بير مان الو اائم المنتياة بااالالص ياي  -1

ع الخاص حيا  ساتعمل علاى ت ا يل ماا يقار  القطا

ألاام م ااروع بااناعي ا لبهااا متوقاام  25-20ماان 

عاماال يعنااي ان تخلااق ياارص عماال لهاام  15بمعاادم 

 وبالتالي تقلل البطالة وتقلص نرب الفقر . 

تراهم ب كل  بير يي تكوين الناتا الميلي االجماالي  -2

االولااى ماان يااي الراانة  % 10 الااى الااى نرااب تصاال

 . تطبيق البرناما

 عاان  ريااق تراااهم يااي تيرااين مياازان المااديوعا  -3

 تصدير منتيا  عراقية .

تراهم يي تنويل مصاادر الادالل والتقليال مان احادياة  -4

 االقتصاد النفطي .

تعماال علااى تيقيااق أماان اقتصااادي ييصاان البلااد ماان  -5

 االستيرادا  الع وائية . 

تقلل من استيرادا  الرلل والبضاائل مان دوم االقلايم  -6

 وير عملة نادرة .وباقي الدوم وت

تعماااال علااااى عااااودة واسااااتقطا  رؤو  االماااااوام  -7

العراقية المهاجرة واالساتثمارا  االجنبياة .. و اعلك 

 العقوم والكفا ا  الصناعية .

 مااااا تراااااهم يااااي اللااااق قيمااااة مضاااااية ماااان الاااا م  -8

 ويلية الابة البترو يماوية .يالصناعا  الت

تااااوير بعااااض احتياجااااا  القطاعااااا  االقتصاااااادية  -9

عة ، ساياحة ، نفاط ،  هرباا ، الطاقاة االالرة ، ررا

 المتيددة .. الخ  .

نراابة مراااهمة القطاااع الخاااص الصااناعي يااي  رياال -11

 تكوين الناتا الميلي االجمالي الى نرب عالية .

ن ااو  ماادن بااناعية وماادن تكنلوجيااة تاادار ماان قباال  -11

 .عن  ريق االستثمار الخارجي القطاع الخاص 

لعاا  بعااد سايب العدياد مان قاوة العمال مان القطااع ا -12

تقاعااادهم مااان الم سراااا  اليكومياااة وانتقاااالهم الاااى 

 تيقق مرملتين مهمتين :   القطاع الخاص وبعلك

 الثانيةو..  ةــة الت  يليــهو تقليص الموارن –االولى 

و علك يان ة ــالموارن االستثماري من  القرمريادة  -

ة العامااااال ياااااي القطااااااع الخااااااص تكاااااون ــاااااـانتاجي

  . جداوم  .. ة ) ببريـــمضاعف

انفتاااا  القطااااع العاااا  والخااااص علاااى بعضاااهما -13

يااي بنااا  االقتصاااد الصااناعي وبنااا  قواعااد  اراااهميل

 حو مة بينهما .

       

   -اصالح الشركات الصناعية المملوكة للدولة :

علاى الاار م ماان ان الوحادا  الصااناعية المملو ااة للدولااة 

ية للوحادا  الصاناع % يقط من الميموع العا 1ر5تمثل 

% ماااان االنتاااااج 90يااااي العاااارام لكنهااااا مراااا ولة عاااان 

ألاام مصاانل يااي القطاااع الخاااص  20الصااناعي ،، وان 

% ماان االنتاااج 10والمخااتلط ال ي ااكل انتاجيااة أ ثاار ماان 

الصناعي ،، اضاية الاى ان منتياا  هاعا ال ار ا   يار 

قاااادرة علاااى المنايراااة ياااي االساااوام الميلياااة واالقليمياااة 
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ياار اليياادة مااا عاادا بااناعة والدوليااة نظاارا  لنوعيتهااا  

سمنت واالسمدة الكيمياوية ،، عدا ارتفاع الكلم بربب الا

تدني انتاجية الم اريل وتعمال بمقال مان نصام  اقتهاا .. 

 ألم منترب . 182علما  ان عدد العاملين ييها يتياور 

ويي ضو  الرؤيا الصناعية هناك ميموعة مان االهاداو 

المضااية ياادة القيماة وهي رالرئيرية التي يتطلب تيقيقها 

الصااناعية للقطاااع الصااناعي ،، ريااادة ياارص العماال يااي 

النظااا  الصااناعي ،، ريااادة حصااة مراااهمة الصااناعة يااي 

النااااتا الميلاااي ،، رياااادة حصاااة النظاااا  الصاااناعي ياااي 

االستثمار،،  ريادة مراهمة القطاع الصناعي الميلاي ياي 

 الصناعا  التيويلية ،، وريادة حصة القطاع الخاص ياي

 الصناعا  التيويلية .. 

 

 :  اختيار الشركات التي يجب خصخصتها

ال ي ياااب عااان بالناااا ان عملياااة اعاااادة الهيكلاااة للقطااااع 

الصاااناعي يياااب ان تتاااوائم مااال الراااتراتيييا  المختلفاااة 

والمقاارة لاادة ميلااس الااوررا  المااوقر منهااا سااتراتييية 

الت اااا يل والتاااادريب المهنااااي ،، اسااااتراتييية الطاقااااة ،، 

يية تطااااوير القطاااااع الخاااااص ،، اسااااتراتييية اسااااتراتي

التااادريب والتعلااايم المهناااي ..... الاااخ .. مااال االالاااع بنطااار 

اعادة الهيكلة ييب عد  اح م احتكار القطاع  يياالعتبار

الخاااص والطبقااا  الطفيليااة منااا مياال احتكااار ال اار ا  

 اليكومية .. 

اضاية الى تلك ييب االحع بالياناب االجتمااعي الاعي قاد 

مرملة االست نا  عن العمالاة الفائضاة بالتعااون مال  تتر ا

ورارة العمااال وال ااا ون االجتماعياااة ياااي االحالاااة علاااى 

التقاعاااد مااال تيدياااد مااادة معيناااة لاااعلك واعطاااا  قاااروض 

 ت ييعية لم اريل ب يرة له ال  الفائضين . 

 

 متطلبات الخصخصة : 

 لهااعا ال اار ا  تكااون مياياادةتثمااين ت ااكيل ليااان  -1

ادة مان تياار  الادوم التاي ساابقتنا و نياة مال االساتف

 .. 1989-1988ملية وتيربة العرام عا  يي هعا الع

تصنيم هعا ال ر ا  العامة الى اربعة ميااميل ..  -2

وهااااي جاااااهزة   شاااار ا  يعالااااة ومنتيااااة تاتيااااا -أ

شار ا   يار منتياة يعلياا  لكنهاا  –ل ستثمار ..   

شاار ا   ياار يعالااة  -تيتاااج الااى اعااادة هيكلااة .. ج

شر ا   يار  -ج الى اعادة هيكلة جوهرية .. دوتيتا

يعالة و ير منتياة وتيتااج الاى تصافية لكنهاا تمتلاك 

  أبوم . 

سااتلقى عمليااة الخصخصااة )  -) المعارضااة   : أ  -3

الهيكلااة   مقاومااة ماان بعااض الفجااا  نقابااا  العمااام 

ماادرا  ال اار ا   -والعاااملين يااي هااعا المن اا  ..  

ة لفقاادان نفااوتهم الصااناعية المملو ااة ماان قباال الدولاا

بعااض القااوة الرياسااية  -ومصاااليهم الخابااة .. ج

وعلياااا وجاااب ..تا  التوجهاااا  ال اااعبية واليراااارية 

القيا  بيملة تثقيفية يكرية الهمية اعادة الهيكلة  ونها 

عمليااااة تيرااااين االدا  وريااااادة االنتاجيااااة للعامااااال 

وتطااوير  فا تااا .. يتناااوم ييهااا االعاا   االقتصااادي 

واالتياادا  د المختصاة واليامعاا  ومرا ز البياو

 المهنية دور مميز يي شر  ابعاد الموضوع .

 

 -أساليــــب وطــــرق الخصخصـــــة ) الهيكلـــة ( :

اجاارا  عمليااة ت يياار جااعري يااي ادارا  ال اار ا   -1

الصااناعية المرتيااى ت اا يلها وقيااادة عمليااة اباا   

اداري ييهااااا البقا هااااا يااااي ورارة الصااااناعة ورياااال 

 االدا  ييها على اسس المنايرة .مرتوة 

الطاار  العااا  ل سااهم وتلااك عاان  ريااق تمساايس  -2

شااار ا  مرااااهمة رباااينة تااارتبط براااوم العااارام 

ل ورام المالياة بعاد التمسايس ،، مال ضارورة تنمياة 

 سوم العرام ل ورام المالية ودعما . 

البيل الخاص ل سهم عن  ريق المزايدة العلنية أو  -3

الفراااد والميابااة يااي عمليااة  المزايادة الراارية لتيناب

 البيل . 

عن  ريق عقود ت  يل ال ر ا  المملو اة للدولاة  -4

للعقود الطويلة األجل  ما حدد يي مصانل االسمنت 

والبترو يمياوياااا  وباالساااتفادة مااان يقااارا  قاااانون 

  .  (.B.O.T ) 1997لرنة  22ال ر ا  رقم 

تمليك أسهم ال ر ا  العاملة للمنتربين والماديرين  -5

ن  ريق تقييم اباوم هاعا ال ار ا  ) مان جهاا  ع

ميايدة   واقراضها مبال  لترديد اقيامهاا مان االنتااج 

عاان  ريااق اليهااار المصااريي الخاااص أو اشااراك 

اليهار المصريي الخاص يي شرا ا  مل المنتربين 

 عن  ريق االستثمار مل القطاع الخاص .

 

 -: توصيات هامــة

ملياااة الهيكلاااة وضااال آلياااا  تضااامن شااارعية ع أوال" :

واالساااتفادة مااان تياااار  الااادوم التاااي سااابقتنا ياااي هاااعا 

 المضمار . 

تطبيااااق معااااايير حو مااااة ال اااار ا  بااااين  ثانيننننا" :

ابااايا  المصااالية والعااااملين والمااادرا  مااال ادارة 

العملياااة ب ااافايية لتيقياااق التاااوارن باااين اال اااراو 

 وتيقيق سيادة القانون .
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 اريع الصننننناعية صننننادر مننننن مديريننننة التنميننننة الصننننناعيةجنننندولين ايصننننائيين بعنننندد المشنننن( : 1ملحننننق )
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 جدول من شركة بغداد للمشروبات الغازية يوضح كميات االنتاج واالرباح( : 2ملحق )
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 ن قطاع عام ثم مختلط عام ثم مختلط خاصمقارنة بالسنوات عندما كا( 3ملحق )
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 ( 2018-2004باإلقتصاد العراقي للمدة )  البنيان اإلنتاجيتغيير دور الصناعة في 
 

 نور شدهان عداي  :ةباحثلا

 , بغداد , العراقالعراقية / الدائرة االقتصادية وزارة المالية

Noor Shadhan Adday 

Ministry of finance , Baghdad, Iraq 

noorsh2@yahoo.com 

 

 -المستخلص :
تي ال 2003العالقة ما بين الصناعة والتغيير بالبنية اإلنتاجية باإلقتصاد العراقي بعد عام  أستعراضهدف البحث الى   

وتطلب ذلك اإلعتماد على المنهج االستنباطي وبأستخدام األسلوب الوصفي النظري والتحليلي لغرض ، يشوبها األنحراف

  . صحة الفرضيةالتحقق من 

قتصاد العراقي باإلعلى إحداث التغيير في البنيان اإلنتاجي وقد توصل البحث الى نتيجة مفادها ، ضعف دور الصناعة   

ختالل الحاصل في هيلل اإلنتا  جرا  محدودية مااهمة القطاعا  اإلنتاجية مقابل خالل مدة البحث ويعود سبب ذلك الى اإل

ضرورة تبني ستراتيجية النمو غير المتوازن بجعل القطاع ذلك نرى وعلى  .في الناتجعلى مااهمته  يقطاع النفطالهيمنة 

 وتنمية اإلقتصاد المحلي . ةاإلنتاجي زيادة نصيبه في الناتج للشروع في تغيير البنيةبهدف للتنمية قائد الالصناعي 

 

 ، ستراتيجية التنمية الصناعية . ، الصناعة التحويلية هيلل اإلنتا  ، تغيير البنيان اإلنتاجي :الكلمات المفتاحية 

 

Abstract: - 
    The aim of the research is to review the relationship between industry and structural change 

in the Iraqi economy after 2003, which is marred by deviation,This required relying on the 

deductive approach and using the descriptive theoretical and analytical method for the 

purpose of  verifying the validity of the hypothesis. 

 The research concluded that the role of industry is weak in bringing about change in the 

productive structure of the Iraqi economy during the research period and The reason for this is 

due to the imbalance in the production structure due to the limited contribution of the 

productive sectors in contrast to the dominance of the oil sector over its contribution to the 

output. 

 Accordingly, we see the necessity of adopting an unbalanced growth strategy by making the 

industrial sector the leader for development in order to increase its share in the output to 

initiate the change of the productive structure and the development of the local economy. 

 

keywords: Production structure, Changing the productive structure, Manufacturing 

industry, Industrial development strategy. 

 

 -المقدمـــة :
سار  الدول النامية في فترة الاتينيا  وما تالها في الاعي ورا  التنمية والتركيز على الصناعة بإعتبارها األساس   

اإلقتصادية ، إذ تم إنشا  صناعا  محلية دون مراعاة القدرا  الذاتية للنهضة التنموية للتخلص من براثم التخلف والتبعية 

مما أدى الى تعثرها ، نتيجة عدم وجود روابط أو تشابك بينها وبين القطاعا  األخرى، فتولد  قطاعا  بدائية غير قادرة 

ة في تلك الدول ، والعراق واحد من على المنافاة الخارجية ، الذي أسهم في تعميق اإلختالل في هيلل اإلنتا  وتراجع التنمي

 تلك الدول ذا  التوجه التنموي المتراجع .

يعاني من االختالل في هيلل اإلنتا  والناتج عن الريعية اإلقتصادية، التي  2003وبذلك أن اإلقتصاد العراقي بعد عام    

  أخرى هامشية ، ومن ثم أن أي خطة جعلت من القطاع النفطي المهيمن على مااهمته النابية في الناتج مقابل قطاعا

خطتها الحلومة للنهوض بالقطاع الصناعي للتغيير في هيلل اإلنتا  واجهت الفشل ، نتيجة ما شهده اإلقتصاد العراقي من 

 تدهور وتضارب في الاياسا  اإلقتصادية الذي القى بظالله على تراجع معدال  النمو في القطاع الحقيقي . 

لضروري لصانعي القرار على تبني ستراتيجية تاتهدف تنمية القطاع الصناعي والمشاركة الفاعلة في وعليه با  من ا   

 عملية التغيير بالبنيان اإلنتاجي للوصول الى تصحيح البنية اإلقتصادية لإلقتصاد العراقي .

 

mailto:noorsh2@yahoo.com
mailto:noorsh2@yahoo.com
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 -نهجية البحث :م
الناتج ، ومن ثم عدم وجود قنوا  لتنمية وتراجع مااهمته في القطاع الصناعي  ضعف إنتاجيةيشلل مشكلة البحث : 

 في العراق .والتصحيح الهيللي لبنيان اإلنتاجي القطاعا  اإلنتاجية معوق تجاه تغيير ا

د ؟ وكيف يملن تزاي 2003بعد عام ير بنية اإلنتا  يدور الصناعة في تغ حول ) ماهول المحوري للبحث ؤالتاا وبهذا يدور 

 ي تحقيق التنمية القطاعية ؟ ( .وف النابية بالناتج مااهمتها

مع عدم وجود ، اإلنتا   بنيةتراجع دور القطاع الصناعي في "  اآلتي أسات فرضية البحث علىفرضية البحث : 

بعد عام  إلقتصاد العراقيبا إلحداث التغيير في البنيان اإلنتاجيتنمية الصناعية واضحة المعالم تقوم على آسس الستراتيجية 

2003 . " 

بيان دور الصناعة في تصحيح اإلختالل في هيلل اإلنتا  بإتجاه التغيير البنيوي ، فضالً  ياعى البحث الىهدف البحث : 

 تلريس الجهود لوضع ستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي بهدف تغيير البنيان اإلنتاجي لإلقتصاد العراقي . 

مااهمة القطاع الصناعي في هيلل اإلنتا  ، ومن ثم تاليط الضو  على تنبع أهمية البحث في إطار تحديد أهمية البحث : 

ملامن الخلل في البنية الملونة لنمو القطاعا  اإلنتاجية السيما الصناعة ، وتوجيه الصناعة في عملية التغيير في البنية 

 اإلنتاجية عبر الدعم والتحفيز الحلومي .

نباطي المبني على التحول من معطيا  النظرية العامة الى معطيا  تطبيقية أعتمد البحث على المنهج األستمنهج البحث : 

خاصة، إذ تم تحديد اإلطار النظري للل متغير على حدا ، ومن ثم تحليل واقع اإلقتصاد العراقي بأستخدام البيانا  

 قي .والمؤشرا  الرقمية للداللة على دور الصناعة في تغيير البنيان اإلنتاجي باإلقتصاد العرا

تتمثل في الحدود الملانية والزمنية،إذ تلمن الحدود الملانية في إختيار اإلقتصاد العراقي كنموذ  للدراسة ،  حدود البحث :

 ( .2004-2018فيما كانت الحدود الزمنية تتمثل في المدة )

 

مفهوم ل الجانب التعريفي: المبحث األول

 والتغيير بالبنيان اإلنتاجيلصناعة ا
  ) المفهوم واإلستراتيجيات التنموية (أوالً : الصناعة 

 مفهوم الصناعـة  -1

أنها " تحويل ماتمر وبلميا  كبيرة بتعرف الصناعة    

عملية الى منتجا  ياهل نقلها ، وتمثل  للمواد األولية

 زيادة مااهمة الفعاليا  الصناعية في تلوين الناتج

(، كما  119:  2011العااف والوادي ،  " )القومي

تعرف بإنها " مجموعة من المصانع تقوم في الغالب 

بإنتا  نوع معين من الالع ، أي يلون نشاطها الرئياي 

 ( . 130:  1992) أسماعيل ، " إنتا  سلعة معينة 

لجنة الذي جا  به  للصناعة األشمل عرفلعل التو   

" عملية  االمتحدة بإنهالتنمية الصناعية التابعة لألمم 

تعبئة جز  متنام من الموارد القومية لخلق هيلل 

ً ، متنوع ومتطور فنياً  إقتصادي محلي ،  وتلنولوجيا

قادرة على إنتا  وويتميز بوجود صناعة تحويلية فعالة 

األستهالكية ، ويلون قادراً والالع الرأسمالية كل من 

كلل  على تحقيق معدل نمو مرتفع لإلقتصاد القومي

 U.N) الى التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي" والوصول 

,1963 :32 . ) 

ً ال يتجزأ من التنمية عبر    ويعد التصنيع جز اً أساسيا

دوره في عملية التصحيح الهيللي بمعنى إنه العمود 

 Binta & Bazzar , 2018)الفقري للتنمية اإلقتصادية 

تحوالً في بنية  عني تغيراً نوعياً أوت ( ألن األخير  1-2 :

     اإلقتصادية تنوع وتعدد القطاعا  تصاد يتأتى من اإلق

 .  ( 19:  2008) الحمش ، 

 ستراتيجيات التنمية الصناعية  -2

 الدول الناميةباإلقتصادية ستراتيجيا  التنمية  برز   

أرتبطت قد و ،تجاوز حالة التخلف الى النمول كمحاولة

ذلك بنمو قطاع الصناعة كأساس للخرو  من بودقة 

النمو ستراتيجية  التخلف، وأول تلك اإلستراتيجيا 

  المتوازن لإلقتصادي نيركاه، وقد أستلمل ما جا  به

من في ستراتيجية " الدفعة القوية " رودان  -روزنشتين

أنطلقت هذه النظرية من و(  166) بن قانة ،  طروحا 

تحويلية تتطلب أستثماراً ضخماً الصناعا  الأن تنمية 

ي أستثمارا  غير تلوين رأس المال اإلجتماعي وه من

ضمن برامج يملن تحقيقها اال  الإذ ، قابلة للتجزئة

أستثمارية حلومية واسعة النطاق ، مع توجيه هذه 

، التنمية األستثمارا  نحو القطاعا  التي تحتاجها

رعاية القطاع بفضالً عن ضرورة قيام الحلومة 

) الوادي  األستثمارية الخاص في إدارة مشاريعه

 ( .  121والعااف ، 

توزيع األستثمارا  على القطاعا  اإلنتاجية  ذلك أن    

التلوين  زيادة إنتاجيتها وزيادةالى  هدفكلل ي

الرأسمالي جرا  تفوق اإلضافا  في الناتج على 

تحقق  ضافا  الحاصلة في األستثمار ، مع ضرورةاإل

الترابط القطاعي في توزيع األستثمارا  بما يقود الى 

قتصاد ) العنبلي ، زيادة الطاقة األستيعابية في اإل

التي تبنت  النامية . اال أن غالبية الدول( 241:  2018

لم تفلح في الاير في طريق التنمية  تلك اإلستراتيجية

 من مشاكل الندرة في رأس المال، الصناعية لما واجهته

الخبرة الفنية واإلدارية التي تتطلبها نقص فضالً عن 

المباشرة في تنفيذ تلك البرامج الطموحة ) أيللان ، 

1983  :95 . ) 

جا   إستراتيجية النمو غير ، على أساس ذلك و   

لإلقتصادي هيرشمان من نظرة مغايرة بأعتبار المتوازن 

  اجميع القطاعفي نمو ال أن هناك صعوبة في تحقيق

يملنه أحراز التقدم في نمو وأن اإلقتصاد  ، كناق واحد

إن المنطلقا  الفلرية لهذه وبذلك ، ،  القطاعا بعض 

النظرية تقوم على تبني مفهوم ) القطاع القائد ( أو ) 
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موارد في عدد أقطاب النمو ( فالتنمية تتخذ شلل تركيز ال

 القطاع لتمثلاألساسية أو اإلرتلازية محدود من األنشطة 

) محي الدين ، في اإلقتصاد القومي القائد أو مراكز النمو 

( ، إذ تؤكد هذه النظرية على دور  306-307:  1975

خلق أستثمارا  ناميلية في عملية التنمية والعوامل الدي

مشاريع تنموية معينة لتحدث  عالية من اإلدخارا  في

من نمط إقتصادي الى آخر مختلف ، وبذلك تبرز  تغَيراً 

قدراً  له رة األهتمام بالقطاع الصناعي وتخصيصضرو

لتصحيح اإلختالل في هيلل الحلومي أكبر من األستثمار 

 ( . 64 : 2013 اإلنتا  ) عبد الرضا ،

ينيا  تفترة الاالدول النامية في  وقد بدأ  محاوال    

صولها على والابعينا  من القرن الماضي عقب ح

نهضتها في محاكاة الدول المتقدمة ب أستقاللها الاياسي

إتباع سياسا  وستراتيجيا  تنموية التنموية من خالل 

متحيزة لصالح القطاع الصناعي على حااب القطاعا  

األخرى ، إذ أتجهت تلك الدول بدعم وحماية وتشجيع 

 بدرجة تفوق الزراعة ، عن طريق صناعتها المحلية

اع الزراعي تعبئة وتوجيه الفائض المتولد من القط

وأستثماره في القطاع الصناعي وقطاع الخدما  المرتبط 

به ، وأرتفعت األستثمارا  في القطاع الصناعي بدرجة 

الثقيلة دون جدوى إقتصادية الخفيفة وكبيرة للصناعا  

منها لإلقتصاد القومي والمجتمع كلل ، مما أدى بالنتيجة 

ة بين الى فشلها بابب أهمالها طبيعة العالقة النابي

القطاعا  اإلنتاجية وكذا تطور ماتوى اإلنتاجية بين تلك 

(، كما  114-112:  2012القطاعا  ) المقبلي ، 

الصناعية بإتباع  التنمية أخطأ  تلك الدول في سياسا 

إستراتيجية التصنيع إلحالل الواردا  حينما دعمت 

صناعتها الضعيفة تحت مبرر حماية الصناعا  المحلية 

، بهدف التحرر من التبعية للخار   ترة طويلةفلالناشئة 

بروز في أسهم ذلك و،  في تلبية الحاجا  المحلية

( ،  117) المقبلي :  هشة القيمةضعيفة وصناعا  

التصنيع لتنمية الصادرا   تراتيجيا سإتباع فضالً عن 

دون تحقق على صناعا  الذي جعلها تنفق أموال كبيرة 

الى ، مع أفتقار تلك الصناعا  الشروط للنمو الذاتي 

ضيق  ا ال يضاهي الالع األجنبية ، ناهيك عنالجودة بم

األسواق العالمية ، أمام الالع المحلية إلختراق نطاق ال

ستراتيجيا  التنمية الدول النامية في مما أدى الى فشل 

 ( . 81:  1983الصناعية ) أبو عياش ، 

ً : المفهوم والنظريات التحليلية للتغيير في البنيان  ثانيا

 اإلنتاجي 

 البنية اإلنتاجية  في تغييرال ماهية -1

( من   Structureالبنية كمصطلح كلمة مشتقة من )   

( وتعني " ناق يتألف من عناصر  Strure الفعل )

يلون من شأن أي تحول في أحداها أن يحدث تحوالً في 

 540:  2007باقي العناصر األخرى"    ) المناصرة ، 

كما تعني بإنها " مجموعة العالقا  والناب التي يتام (. 

بها الليان اإلقتصادي في وقت معين وملان معين ، أي 

األهمية النابية للل عنصر من العناصر التي يتلون منها 

 ( . 38:  1983الليان اإلقتصادي " ) بيرو ، 

به  يراد( Structural changeأما التغيير البنيوي )  

همية النابية بين ملونا  الهيلل التغيير في األ

اإلقتصادي التي تصاحب التنمية اإلقتصادية جرا  عملية 

التحول اإلقتصادي من إقتصاد بايط نحو إقتصاد متطور 

 بنية(. ويشير التغيير في ال 62: 2014) عبد هللا ، 

تغيير في ملونا  المجموع ) التلوين الالى "  ةاإلنتاجي

التي إلجمالي ( لذا فإن التحوال  القطاعي للناتج المحلي ا

األنشطة المنخفضة اإلنتاجية التي من  ترافق التغيير

يوجد فيها فرص محدودة للتغير التلنولوجي وملاسب 

منخفضة للقيمة المضافة نحو األنشطة المرتفعة اإلنتاجية 

لألبتلار وزيادة القيمة المضافة "  ذا  الفرص األكبر

(UNIDO,2013:2  ) . في البنيان أي إن التغيير

العمالة تناقص حصة الزراعة من عبارة اإلنتاجي 

، وزيادة حصة الصناعة من وخفض مااهمتها في الناتج 

قطاع العمالة ورفع مااهمتها في الناتج والوصول الى 

 ( .  39) عبد الرضا ،  خدمي مرتفع القيمة

 نظريات التغيير في البنية اإلنتاجية  -2

النظريا  اإلقتصادية في تحليل عملية تغيير  أسبر   

اإلقتصادا  المتخلفة لتصبح أكثر تطوراً عبر سلالة من 

اإلجرا ا  والاياسا  اللفيلة بتحاين دخل الفرد 

 Todaro )ل من قطاع بدائي الى قطاع متطور واألنتقا

& Smith , 2012 : 108 . ) 

 ) نموذ  ذو القطاعين ( نموذ  أرثر لويس وجا   

 في البنيان اإلنتاجير يإملانية حدوث التغييبرهن على ل

األستثمار في القطاع الصناعي عن طريق للدول النامية 

حداهما أ اإلقتصادلويس وجود قطاعين في إذ أفترض ، 

منخفضة عند النتاجية إل( ذو ا القطاع الزراعي ) الريفي

، واألخر القطاع ذو فائض عمالي ماتوى اللفاف 

 وقد عدَ ، ( ذو اإلنتاجية المرتفعة  الحضريالصناعي ) 

ة الرأسمالية ) الطبق النمو عبارة عن أنتقال الدخل الى

هذه الطبقة تتمتع بميل حدي أكبر  الماتثمرون ( للون

ادة النمو يعني زيهو ما لإلدخار من الطبقة الفقيرة و

 . ( 54:  2012) بن قانة ،  اإلقتصادي للدخل المحلي

حدد عند مقدار للنها تت األجور ثابتةأفترض أن وقد   

ألجور الثابتة في المتوسط والقائم الى أعلى من ماتوى ا

رض القطاع الزراعي التقليدي ، إذ أفتحد اللفاف في 

لقطاع الحضري يجب أن تلون لويس أن األجور في ا

% من متوسط الدخل الريفي 30األقل بنابة  أعلى على

الى الحضر ) عبد من الريف لعمال الهجرة لحتى تحدث 

األجر بأستئجار العمالة ذلك يامح ( ، وعليه  63هللا ، 

بأي  الى القطاع الصناعي من القطاع الزراعي الفائضة

كمية تحتاجها مما يولد زيادة في عرض العمل الى الحد 

، فضالً  الذي يتااوى فيه الناتج الحدي مع األجر الحقيقي

زيادة األرباح ، ليتم أستثمار ل اإلنتاجية المولدةعن زيادة 

الفائض في القطاع الصناعي وزيادة معدل تراكم رأس 

زيادة اإلنتا  الللي ، وتزداد بذلك األرباح من ثم المال و

التي يعاد أستثمارها مرة أخرى في دورة كاملة تقود الى 

اإلنتا  والتشغيل الى الحد الذي يتم فيه في حدوث زيادة 

قطاع الزراعة الى  ة الفائضة منكامل للعمالأمتصاص 

التنمية ناتجة عن أجتذاب  وبذلك أعتبرقطاع الصناعة ، 

 2007العمالة الفائضة من الريف الى المدن ) القريشي ، 

  :105 .) 
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كولن كالرك ذو الثالث قطاعا   نموذ وقد تبع ذلك   

أوجد ثالث قطاعا  في اإلقتصاد )الزراعة  الذي

نتقل من اإلقتصاد يملنه أن ي وأن( والصناعة والخدما 

( الى القطاعا   ) الزراعة واالستخرا  القطاع البدائي

والخدما  ( عبر آثر قانون أنجل ،  المتطورة ) الصناعة

التطور اإلقتصادي الذي يعزز أنتقال العمال فضالً عن 

 ( . 9:  2011بين تلك القطاعا  ) مجيد ، 

ولعل أبرز البحوث اللمية التي قام بها اإلقتصادي   

دخل الفرد والتغييرا  عالقة بين كوزنتس الذي أوجد 

الحاصلة في البنى اإلقتصادية واإلجتماعية بعد أن صنف 

، وكان أربع مجاميع حاب متوسط دخل الفرد الدول الى 

أبرز نتائجه تلمن في أن ارتفاع دخل الفرد في الدول 

الى هبوط الحصة النابية لقطاع الزراعة  المتقدمة أدى

لقطاع الصناعي ومشاريع البنى اوأرتفاع نصيب 

األرتلازية في الناتج نتيجة لمرونة الطلب الدخلية ، مع 

وجود تحوال  أخرى ضمن اإلطار الصناعي من إنتا  

الالع األستهالكية الى الالع اإلنتاجية ، كما أن نتائجه 

 غيير فيتالنمط  تطابق معفي نمط التغيير القطاعي ت

هيلل تشغيل القوى العاملة في اإلقتصادا  الصناعية ) 

 ( . 377-376:  1990النجار وشالش ، 

نموذ  هوليس جينري الذي درس نماذ   وقد تبع ذلك  

الفترة التي تلت في التنمية في عدد من دول العالم الثالث 

ية دراسته التجريب ، وتضمنتالعالمية الثانية الحرب 

بيانا  مقطعية لدول عدة عند ماتويا  مختلفة من 

الدخل الفردي المتوسط قادته الى التعرف على العوامل 

(،  140:  2009والصفا  لعملية التنمية ) تودارو ، 

) الاياسة الى العوامل المؤثرة في عملية التنمية  وعزى

الحلومية ، حجم الدولة ، المصادر الطبيعية ، أهداف 

الدولة ، التلنولوجيا ، رأس المال الخارجي ، التجارة 

( . أما الصفا  المميزة لحدوث  65الدولية ( ) عبد هللا ، 

اإلنتقال من اإلنتا  الزراعي الى اإلنتا  تتمثل في  التنمية

التغيير و، الفرد  الصناعي نتيجة الزيادة في متوسط دخل

في طلب الماتهلك من التركيز على الالع الحاصل 

الى الرغبة في الالع الصناعية لغذائية والالع األساسية ا

المتنوعة والخدما  وهذا ما يؤدي الى التغيير النابي في 

س المال المادي متبوعاً بزيادة التراكم رأ، هيلل اإلنتا  

ة اإلقتصادية يرا  في البنيتغيمع حدوث  والبشري

 ( . 140) تودارو ،  جتماعية للبلدواإل

ً : تحليل العالقة بين الصناعة والتغيير في البنيان  ثالثا

 اإلنتاجي

تشير نظريا  التنمية الى وجود أرتباط وثيق الصلة    

بين التصنيع والتغيير في البنيان اإلنتاجي السيما 

الصناعة التحويلية ، إذ ترتبط التغييرا  بين ماتوى 

الدخل المرتفع وحصة الموارد المخصصة للصناعة 

(. إذ يتام  world bank ,2006 : 31التحويلية ) 

االقتصاد المتقدم بهيلل إنتاجي متوازن من حيث أولوية 

الفروع القائدة لتطوير اإلنتاجية السيما فروع الصناعة 

علس الدول النامية التي تتام بعدم التحويلية ، على 

التوازن القطاعي الذي كرس إلنتاجية منخفضة نتيجة 

 وسائلل ي والتلنولوجيتخلف الفنوالضآلة رأس المال ، 

التدخل ( .وفق ذلك ، يبرز دور  32هللا :  ) عبد اإلنتا 

الحلومي في النشاط اإلقتصادي الذي يرتلز على تطوير 

للمية والنوعية ، وأستخدام القطاع الصناعي بجوانبه ا

الاياسا  واألدوا  المناسبة للتنمية وتوسيع القطاع 

ً لبنا  ماار ماتدام للنمو  الخاص المحلي دعما

االقتصادي ، وتحقيق سياسا  تنمية القطاع الخاص 

وتفعيل دوره لتحقيق التغيير في البنية اإلنتاجية من خالل 

ص تبني ستراتيجيا  تصب في زيادة ما هو مخص

 فضالً للقطاعا  اإلنتاجية السيما الصناعة التحويلية ، 

عن إزالة العوائق والقيود المشوهة آلليا  عمل الاوق 

أبو  ن أنايابية وسرعة تحرك هذا الماار )وبما يضم

تااهم تلك اآللية في تغييرا   ( . 31:  2018شمالة ، 

التجارة الخارجية في  هيللية أخرى تتمثل بالتغيير

التبادل التجاري لصالح زيادة نصيب بتوسيع حجم 

،  المتنوعة وخفض الواردا  الصادرا  الصناعية

فضالً عن حدوث تغييرا  إجتماعية المتمثلة بتزايد 

التحضر بابب أرتفاع حجم المنشآ  الصناعية والهجرة 

المتاارعة من الريف الى الحضر وإعادة توزيع الالان 

) النمروطي وأصرف ،  الى الرفاه اإلجتماعيوالوصول 

2018  :10 . ) 

 

دور االقتصادية ل مؤشراتال: المبحث الثاني 

 في العراق بنية اإلنتاج الصناعة تغيير
 أوالً : المساهمة النسبية للصناعة في هيكل اإلنتاج

البنية اإلنتاجية إجمالي مااهمة القطاعا  مثل ت  

إجمالي "    األخير، ويعبر عن اإلقتصادية في الناتج 

القيمة المضافة للالع والخدما  المنتجة في اإلقتصاد 

ً قيمة جميع الالع والخدما  الماتخدمة في  ناقصا

. ( 15:  2005) األمم المتحدة ،  " عمليا  اإلنتا 

البد لصناعة في هيلل اإلنتا  امااهمة مقدار  معرفةول

مدر  كما و والتشغيلبالناتج  النابية تحديد مااهمتهامن 

 -الجدول اآلتي : في

 

  2004-2018)%للمدة ) والتشغيل في العراقنسبة مساهمة القطاعات اإلقتصادية في الناتج : (1الجدول )

 قطاع الخدمات قطاع الصناعة قطاع الزراعة قطاع اإلستخراج السنة

مساهمته 

 بالناتج

 مساهمته

 بالتشغيل

مساهمته 

 بالناتج

 مساهمته

 بالتشغيل

مساهمته 

 بالناتج

 مساهمته

 بالتشغيل

مساهمته 

 بالناتج

 مساهمته

 بالتشغيل

2004 57.7 2.08 6.90 8.76 3.9 15.99 31.6 73.17 

2005 57.5 2.13 6.85 5.33 5.7 10.89 29.9 81.65 

2006 55.2 2.19 5.80 6.60 5.9 9.56 33.1 81.65 



  2021,آب                                                            )اصدار خاص( المجلد الثاني –مجلة الريادة للمال واألعمال 

  

87 

 المصدر : إعداد الباحثان باألعتماد على بيانات :        

وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لإلحصاء / مديرية الحسابات القومية ، تقارير الناتج المحلي والدخل القومي ،   (1)

 سنوات مختلفة . 

 وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لإلحصاء / مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، سنوات مختلفة .  (2)

  

في  2003التدهور اإلقتصادي الحاصل بعد عام  لقد قاد

تلريس الطابع اإلستخراجي والخدمي للبنيان اإلنتاجي 

تدهور ذلك الى ، ويعود سبب صاد العراقيلإلقت

الالوك األستثماري للقطاع  القطاعا  اإلنتاجية نتيجة

ي سيادة القطاع الخدمي من دون الذي أسهم ف، الخاص 

 ن مما أدى الى حدوثتاجي متطور ومرفر جهاز إنتو

اإلختالل في الهيلل اإلنتاجي المتزامن مع ظاهرة الثنائية 

 . في اإلقتصادأو األزدواجية 

ً لمؤشر مااهمة ( 1نالحظ من الجدول )إذ    وفقا

، تفوق  القطاعا  اإلقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

ً جداً للقطاع النفطي  بمعدل في مااهمته بالناتج واضحا

اإلقتصاد العراقي يعتمد بشلل كبير  للون%( 46.3)

الخام يشلل النفط ( إذ ريعي ) العلى المورد الواحد 

قطاع  وتتقارب نابة مااهمة وعا  مدر للدخل ،

 %( ،39.1) في الناتج بمعدلالخدما  

بقدر تاهم  فهياإلنتاجية بقية القطاعا  مااهمة أما  

نابة القطاع الصناعي  مااهمة شللمحدود في الناتج وت

أما القطاعا   %(.8.9) ضئيلة جداً بمعدل مااهمة

اإلنتاجية تاهم بقدر محدود في الناتج إذ تشلل مااهمة 

(، أما القطاع الصناعي  4.7%القطاع الزراعي معدل )

أسباب عود وت%(. 8.9يشلل نابة ضئيلة جداً بمعدل )

 خالل مدةلقطاع الصناعي في الناتج ا ضآلة مااهم

 -: البحث الى اآلتي

 والتدمير التي تعرضت له عمليا  الالب والنهب -1

ضعيفة  هاالصناعية التي جعلت المنشآ  غالبية

ً على الدولة ، اللفا ة اإلنتاجية بما  تشلل عبئاً ماليا

لعديد منها عن اإلنتا  بصورة فضالً عن توقف ا

 . جزئية أو كلية

ها المالي على الدولة في تمويلاألعتماد شبه اللامل  -2

( مشروعاً يعمل فيها ما 192تمتلك ما يقدر بـ )التي 

%( من 60وتاتلم )( الف فرد، 500مجموعه )

 . (91:  2010قبل الدولة ) الياسري ، راتبها من 

خدما  الفي  نقصيواجه القطاع الصناعي  -3

شبلا  المواصال  والنقل واالتصاال  )  األساسية

التي تخدم (  واللهربا  والما  والصرف الصحي

 نمو هذا القطاع .

عدم نتا  وتتقنيا  اإلالتخلف التلنولوجي وضعف  -4

وفر الموارد األولية الذي أدى الى إنخفاض كفا ة 

الخطوط اإلنتاجية ومن ثم إنخفاض ماتوى ونوعية 

 اإلنتا  .

غراق الالعي اإلتعرض األسواق العراقية الى  -5

ي التي أسهمت فالللفة  بالمنتجا  األجنبية واطئة

، فضالً عن  المنافاة للمنتج المحلي إنخفاض

 ضعف الدعم والحماية للمنتجا  المحلية .

محدودية التاهيال  اإلئتمانية للنهوض بالقطاع  -6

لجهاز المصرفي على الصناعي نتيجة ضعف ا

، كما أن  تمويل المشاريع الصناعية للقطاع الخاص

 . القروض تتجه الى مشاريع وهمية ومتللئة

التنايق بين الاياسا  اإلقتصادية ) المالية ضعف  -7

عجلة التصنيع  والنقدية والتجارية ( المنوط بها دفع

الاياسة  أسهمت، إذ الى األمام المحلي في اإلقتصاد 

المالية التوسعية في توسع اإلنفاق الحلومي وزيادة 

ضغط الطلب وأزا  عجز اإلنتا  المحلي في 

ن القطاع الخارجي مواجهة الطلب الللي المتزايد فأ

تحمل الضغوط الناجمة عن تمدد الطلب عبر 

مقابل ، تعويضه بالالع الماتوردة من الخار  

للالع  في توفير الحماية الاياسة التجارية ضعف

المحلية ، فيما كان لدعم الاياسة النقدية الصناعية 

للعملة المحلية برفع قيمتها في زيادة العب  على 

راد مدخال  اإلنتا  كالالع القطاع الخاص في إستي

2007 52.9 2.39 4.91 7.86 6.9 13.08 35.3 76.67 

2008 55.2 2.58 3.81 8.16 7.0 15.37 35.5 73.89 

2009 43.0 2.56 5.19 4.21 8.6 8.50 43.2 84.73 

2010 45.1 2.59 5.13 7.09 10.3 9.94 39.4 80.38 

2011 35.1 2.56 4.54 7.63 9.1 10.83 33.3 78.98 

2012 49.8 2.68 4.10 8.06 10.5 10.37 35.7 78.89 

2013 46.0 2.99 4.80 8.29 11.4 10.74 37.8 77.98 

2014 43.9 2.98 4.91 7.65 11.2 9.48 40.0 79.81 

2015 33.4 3.07 4.15 7.74 11.6 9.11 50.9 80.00 

2016 34.1 3.17 3.94 7.33 11.6 8.06 50.3 81.40 

2017 38.9 3.27 2.89 7.15 11.1 7.51 47.1 81.66 

2018 46.5 3.37 1.92 6.97 8.9 7.53 42.7 81.95 

متوسط 

 المدة

46.3 2.7 4.7 7.3 8.9 10.5 39.1 79.5 



  2021,آب                                                            )اصدار خاص( المجلد الثاني –مجلة الريادة للمال واألعمال 

  

88 

مما الوسيطة والمواد األولية الماتوردة بللفة أعلى 

 مما الى تراجع عمليا  اإلنتا  . ، هي عليه 

، في التشغيل أما مؤشر مااهمة القطاعا  اإلقتصادية  

%( 79.5بنابة ) على معدل فتصدر قطاع الخدما  بأ

ويعود ذلك الى تركز التشغيل في القطاع العام مع 

محدودية فرص التشغيل في القطاع الخاص مما جعل 

الخريجين الذين لم يجدوا فرصاً للعمل بالقطاع الحلومي 

المضافة  القيمة هامشية عديمةالى مزاولة أعمال خدمية 

، في العاملين بالقطاع غير المنظم مع وجود أعداد كبيرة 

الى مااهمة قطاع الصناعة في التشغيل  نابةوتشير 

يال  الصناعا  ( وذلك إل10.5%بمعدل ) محدوديتها

، العاملة في العراق اإلستخراجية الى الشركا  األجنبية 

محدود جداً بالتشغيل فيما يمثل نشاط الصناعة التحويلية 

وذلك لنقص اللوادر العاملة المهنية والفنية مما أدى الى 

 .في العراق الصناعي في التشغيل محدودية القطاع 

ً : المساهمة النسبية ألنواع الصناعة في  الهيكل ثانيا

 الصناعي
يتضمن هيلل الصناعة حاب نوعها كل من الصناعة              

الصناعة  تعلقوت، اإلستخراجية والصناعة التحويلية 

الخام من المناجم اإلستخراجية " بإستخرا  المعادن والمواد 

أعمال البحث والتنقيب والعمليا  المتعلقة وأبار البترول ، 

بمعالجة المواد الخام أو المعادن بعد أستخراجها من باطن 

أما الصناعة التحويلية ، ( 14:  2018 األرض " ) الربيعي ،

عملية تحويل المواد األولية والخاما  تعني "التي 

وسلع نهائية بهدف زيادة اإلستخراجية الى مواد وسيطة 

وتمثل الصناعة التحويلية مؤشر لتقدم البلد قيمتها المضافة " 

%( من 85في الدول المتقدمة نابة ) إنها تشللأو تخلفه ، إذ 

نابة اإلنتا  الصناعي فيما تشلل الصناعة اإلستخراجية 

مقدار وندر  في إدناه  (. 38:  1985) األسدي ، %( 15)

كما مبين في في العراق اب النوع حاإلنتا  الصناعي 

 -الجدول اآلتي :
 

 (        مليون دينار2004-2018في العراق للمدة ) نسبة مساهمة الصناعة حسب نوعها (2لجدول )ا

 النسبة% الصناعات التحويلية النسبة% الصناعات اإلستخراجية اإلنتاج الصناعي السنة

2004 2,1095,704.8 47,451.2 0.2 937,681.6 4.4 

2005 4,393,786.2 149,367.3 3.4 971,031.3 22.1 

2006 5,881,435.5 179,086.1 3.0 1,473,218.3 25.0 

2007 7,975,443.3 256,242.6 3.2 1,817,913.8 22.8 

2008 11,428,470.3 354,799.8 3.1 2,644,173.0 23.1 

2009 11,923,080.4 565,723.5 4.7 3,411,291.9 28.6 

2010 17,516,485.4 664,919.3 3.8 3,678,714.6 21.0 

2011 20,677,398.0 742,989.4 3.6 6,132,760.8 29.7 

2012 27,566,588.8 790,116.8 2.9 6,919,449.2 25.1 

2013 32,262,933.2 871,304.9 2.7 6,286,042.4 19.5 

2014 30,449,854.0 505,646.1 1.7 4,999,233.9 16.4 

2015 23,074,874.2 396,922.3 1.7 4,234,716.9 18.4 

2016 23,544,279.6 396,674.6 1.7 4,436,442.7 18.8 

2017 25,756,492.6 400,244.7 1.6 5,889,495.1 22.9 

2018 22,895,534.0 341,921.6 1.5 4,509,661.9 19.7 

 21.2  2.6 متوسط المدة

الجهاز المركزي لإلحصاء ، مديرية الحسابات القومية  ،وزارة التخطيط : المصدر : إعداد الباحث باألعتماد على بيانات         

 ، تقارير الناتج المحلي والدخل القومي ، سنوات مختلفة . 
 

( محدودية المااهمة النابية 2يبين لنا الجدول )

البالغ يلية الى إجمالي اإلنتا  الصناعي للصناعا  التحو

وتعود تلك النابة الى عمليا   %(21.2متوسط مدتها )

، بالمقابل هناك إنخفاض التنقيب وإستخرا  النفط الخام 

في مااهمة الصناعا  اإلستخراجية البالغ متوسط مدتها 

ع الصناعا  التحويلية الى وأن مرج%( ، 2.6)

القيمة المضافة في ناتج هم في زيادة ال تاصناعا  

ً بما متوفر من الموارد المالية  القطاع الصناعي قياسا

في وتتركز هذه الصناعة والبشرية باإلقتصاد العراقي ، 

 ويرجع سبب ذلك ذا  الطابع األستهالكيالصناعا  

أد  الى خلق لى وجود طاقا  إنتاجية صناعية معطلة ا

في العملية اإلنتاجية ، ومن ثم صعوبة الوصول أختناقا  

من اإلنتا  الصناعي جرا  ضعف  الى الطاقا  اللامنة

 باألستثمار الصناعي.المقدرة األستيعابية 

تكوين : المساهمة النسبية للصناعة في إجمالي الثالثاً 

 الرأسمالي

تبرز أهمية معرفة مااهمة دور الصناعة في تلوين   

إضافته الى رأس المال الثابت لما يمثله األخير من " 

رصيد رأس المال خالل فترة زمنية معينة ، أي ما 

يضاف الى القدرة على إنتا  مزيد من الالع والدخل في 

وبذلك تعد زيادة  .( 24ماتقبل " ) األمم المتحدة ، ال

في إجمالي تلوين رأس المال الثابت مااهمة الصناعة 

. ويملننا مؤشر على تغيير البنية اإلنتاجية لإلقتصاد 

يبينه  معرفة المااهمة النابية لقطاع الصناعة كما

 -الجدول اآلتي :
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 ( 2004-2018) للمدةفي إجمالي تكوين رأس المال الثابت  مساهمة القطاعات اإلقتصادية (3الجدول )

نسبة مساهمة القطاع  السنة

في إجمالي تكوين النفطي 

 %رأس المال الثابت 

نسبة مساهمة 

في  القطاع الزراعي

إجمالي تكوين رأس 

 % المال الثابت

نسبة مساهمة القطاع 

في إجمالي  الصناعي 

تكوين رأس المال 

 %الثابت 

سبة مساهمة قطاع الخدمات ن

في إجمالي تكوين رأس المال 

 الثابت %

2004 15.7 0.6 7.0 76.7 

2005 23.4 2.1 0.9 73.7 

2006 15.6 3.9 19.0 61.4 

2007 2.5 0.2 2.5 94.7 

2008 0.6 0.2 1.2 98.0 

2009 1.7 0.1 4.0 94.0 

2010 11.3 1.5 4.8 82.3 

2011 14.6 2.1 5.7 77.6 

2012 7.6 3.7 2.9 85.8 

2013 5.0 1.4 4.5 89.1 

2014 8.2 1.0 2.6 88.3 

2015 57.0 0.4 1.7 40.9 

2016 37.8 0.7 7.8 53.8 

2017 36.6 2.3 12.2 49.0 

2018 41.5 2.0 8.9 47.5 

متوسط 

 المدة

18.6 1.5 5.7 74.2 

المصدر : إعداد الباحث باألعتماد على بيانات : وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، مديرية الحسابات 

 القومية ، بيانات متفرقة . 

 

القطاعا  مااهمة نابة ( أن 3نالحظ من الجدول )  

 الثابتتلوين رأس المال إجمالي في جداً  ضئيلةاإلنتاجية 

%( كمتوسط 1.5إذ بلغ مااهمة قطاع الزراعة نابة )، 

%( كمتوسط 74.2مدة ومااهمة قطاع الخدما  نابة ) 

مدة ، فيما تشلل مااهمة القطاع الصناعي نابة 

%( كمتوسط مدة ، مما يعني 5.7منخفضة جداً )

إنخفاض حجم األستثمار المادي والعيني في القطاع 

يع في المنشآ  الجديدة الصناعة جرا  عدم وجود توس

القائم منها أو تحديثها نتيجة تأكل البنية لإلنشا ا  

والملائن والمعدا  نتيجة عمليا  الالب والنهب 

والتخريب ، فضالً عن تعرضها لإلندثار جرا  أنقضا  

عمرها اإلنتاجي دون أجرا  أستبدال أو صيانة أو إضافة 

عابية عليها، وهذا ما أدى الى ضعف الطاقة األستي

لألستثمار بالقطاع الصناعي وضعف مرونة الجهاز 

اإلنتاجي وعدم الوصول الى األكتفا  الذاتي من الالع 

الصناعية ، وبالتالي تغذية الطلب المحلي المتزايد لألفراد 

 باإلستيراد الخارجي من الدول األخرى .

ً : المساهمة النسبية للصناعة في التخصيصات  رابعا

 األستثمارية 

ارية إجمالي ما تقدمه تشلل التخصيصا  األستثم  

القطاعا  ب الحلومة الى الجها  التنفيذية للنهوض

 تغييرالقتصادية وتحقيق النمو القطاعي والوصول الى اإل

وندر   .من ثم زيادة الدخل القوميالبنية اإلنتاجية و في

من  ( نابة ما مخصص للقطاع الصناعة4في الجدول )

 األستثمارية الحلومية وكاآلتي : إجمالي التخصيصا 
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 / مليون دينار( 2004-2018التخصيصات األستثمارية حسب التوزيع القطاعي في العراق للمدة ) (  4الجدول )

قسم الموازنة ،  ،دائرة البرامج األستثمارية الحكومية  ،وزارة التخطيط : المصدر : إعداد الباحث باألعتماد على بيانات 

 تقارير مختلفة . 

 

يبين الجدول أعاله أن التخصيصا  متدنية جداً وهي 

تخصص حاب القوة التفاوضية وليس لألهمية النابية 

القطاعية ، بما يعلس التوجه الحلومي غير الجاد في 

منح األولوية للقطاعا  ذا  التوجه التنموي ، وال تمت 

هذه التخصيصا  بصلة بحجم الطاقة األستيعابية الألزمة 

مية القطاعية وإحداث التغيير في البنيان لمتطلبا  التن

هذا ما بينته نابة مااهمة قطاع واإلنتاجي باإلقتصاد. 

الصناعة مرتلز عملية تغيير البنيان اإلنتاجي باإلقتصاد 

العراقي ، إذ هيمن القطاع الصناعي على أعلى حصة 

%( 58.9من التخصيصا  األستثمارية البالغة نابة )

منحت الى أنشطة أستهالكية  كمتوسط مدة ، اال إنها

كالصناعا  الخفيفة الهشة القيمة ، فضالً عن كونها 

توجهت نحو ترميم وإعادة تأهيل المنشآ  الصناعية 

المندثرة على حااب الصناعة التحويلية وهذا ما أسهم 

 في تراجع الصناعة المحلية في العراق .

كما أن تلك التخصيصا  أخذ  منحنى مخالف لماار    

نمية نتيجة اللفا ة في إنفاق تلك التخصيصا  كونها الت

أتجهت على نفقا  أستهالكية وبعضها تم تبديدها على 

مشاريع وهمية نتيجة الفااد المالي واإلداري والمأخذ 

على ذلك عدم المتابعة الدورية لتلك النفاق تلك 

التخصيصا  على القطاعا  الحيوية كالقطاع الصناعي 

. 

ً : المساهم في منشآت الصناعية ة النسبية للخامسا

 اإلنتاج الصناعي

تعد زيادة أعداد المنشآ  الصناعية من أبرز مظاهر   

 النمو الصناعي وأتااع نشاطه وزيادة قابليته اإلنتاجية ،

المااهمة النابية للمنشآ  الصناعية في وندر  في إدناه 

 -الجدول اآلتي : كما يبينه العراقباإلنتا  الصناعي 

 

 (2004-2018العراق للمدة )في اإلنتاج الصناعي لمنشآت الصناعية بنواع المساهمة النسبية أل: (5الجدول )

 مليون دينار                                                           

 النسبة المنشآت الكبيرة اإلنتاج الصناعي السنة

% 
 النسبة المنشآت الصغيرة %ة النسب المنشآت المتوسطة

% 

2004 2,1095,704.8 870,779.7 4.1 2,3670.8 0.1 815,977.8 111 

2005 4,393,786.2 1,143,958.0 26.0 24,348.6 0.6 658,655.7 15.0 

2006 5,881,435.5 1,669,398.0 28.4 19,515.7 0.3 1,103,756.1 18.8 

2007 7,975,443.3 1,816,381.8 22.8 18,468.7 0.2 812,441.2 10.2 

 ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ 23.1 2,636,448.8 11,428,470.3 2008

2009 11,923,080.4 3,716,182.0 31.2 18,523.8 0.2 815,953.5 6.8 

التخصيصات  السنة

 األستثمارية

  قطاع الصناعة قطاع الزراعة

التخصيصات 

 السنوية

النس

 بة%

التخصيصات 

 السنوية

النسبة 

% 

التخصيصات 

 السنوية

النسبة 

% 

2004 5,752,212.0 270,535.0 4.7 2,825,794.0 49.1 2,655,883.0 46.2 

2005 5,324,500.0 272,863.0 5.1 3,515,146.0 66.0 1,536,491.0 28.9 

2006 8,427,645.0 319,477.0 3.8 6,167,875.0 73.2 1,940,293.0 23.0 

2007 7,826,480.3 381,889.0 4.9 4,656,039.7 59.5 2,788,551.6 35.6 

2008 18,012,014.0 1,511,113.0 8.4 9,259,189.0 51.4 7,241,712.0 40.2 

2009 10,124,624.0 1,098,255.0 10.8 4,577,404.0 45.2 4,448,965.0 43.9 

2010 18,979,321.6 1,633,233.0 8.6 8,312,072.4 43.8 9,034,016.2 47.6 

2011 27,097,518.9 2,310,672.4 8.5 13,731,246.8 50.7 11,055,599.8 40.8 

2012 37,195,394.2 2,354,542.3 6.3 22,292,060.2 59.9 12,548,791.7 33.7 

2013 50,759,884.6 2,440,258.4 4.8 27,213,916.8 53.6 21,105,709.4 41.6 

2014 48,700,328.0 979,510.9 2.0 22,274,027.7 45.7 25,446,789.4 52.3 

2015 30,882,234.1 477,181.0 1.5 17,270,175.7 55.9 13,134,877.3 42.5 

2016 19,919,616.3 174,832.2 0.9 15,955,998.9 80.1 3,788,785.2 19.0 

2017 23,797,831.0 520,835.9 2.2 17,997,140.6 75.6 5,279,854.5 22.2 

2018 23,537,757.0 319,706.3 1.4 17,384,424.7 73.9 5,833,627.0 24.8 

 36.2  58.9  4.9 متوسط المدة
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2010 17,516,485.4 3,563,076.0 20.3 29,081.6 0.2 1,556,336.1 8.9 

2011 20,677,398.0 4,277,273.0 20.7 123,134.8 0.6 3,896,267.4 18.8 

2012 27,566,588.8 5,164,904.0 18.7 187,019.8 0.7 4,567,103.1 16.6 

2013 32,262,933.2 5,574,000.0 17.3 240,847.7 0.7 3,289,710.4 10.2 

2014 30,449,854.0 4,270,719.0 14.0 206,670.7 0.7 1,924,980.2 6.3 

2015 23,074,874.2 5,469,060.0 23.7 83,542.7 0.4 1,823,968.0 7.9 

2016 23,544,279.6 4,969,233.0 21.1 142,863.1 0.6 2,079,914.6 8.8 

2017 25,756,492.6 5,998,391.0 23.3 110,005.4 0.4 2,016,330.5 7.8 

2018 22,895,534.0 7,191,329.0 31.4 132,242.0 0.6 1,939,288.7 8.5 

 10.6  0.5  21.7 متوسط المدة

المصدر : إعداد الباحث باإلعتماد على بيانات : وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 

 السنوية، تقارير متفرقة .

 

أن المنشآ  اللبيرة قد حققت ( 5نالحظ من الجدول )  

%( كمتوسط مدة ، ويعود 21.7نمواً في اإلنتا  بنابة )

سبب ذلك الى دعم الدولة لهذه المنشآ  التي تعود غالبية 

ملليتها للقطاع العام ، فضالً عن سهولة الحصول على 

المواد األولية والملائن والمعدا  وماتلزما  اإلنتا  

ا المنشآ  الصغيرة األخرى وبأقل التلاليف.أم

والمتوسطة التي تتام باإلنخفاض النابي في أستثماراتها 

الرأسمالية وأرتفاع العائد التشغيلي لألستثمار من 

جانب،ومن جانب أخر األستغالل األمثل للموارد للون 

غالبيتها تدار من قبل القطاع الخاص وتعتمد على المواد 

ويع اإلنتا  الخام المحلية، بما يجعلها قادرة على تن

والتليَف مع الظروف اإلقتصادية ، اال أن ما نالحظه أن 

%( 10.6%( و)0.5هناك إنخفاض في إنتاجيتها بنابة )

كمتوسط مدة الذي يرجع سببه الى ضعف الدعم المادي 

للقطاع الخاص الذي يمتلك معظمها مما يجعله يتحمل 

تلاليف الحصول على المواد األولية تفوق االرباح 

قع تحصيلها، مما أدى الى عزوف غالبيتها عن المتو

 اإلنتا .

 

مقترحة لتنمية  ستراتيجية:المبحث الثالث 

في  بالبنية اإلنتاجيةة إلحداث التغيير الصناع

 العراق
 المؤثرة في الصناعةالداخلية والخارجية العوامل أوالً : 

اع الصناعي وتطويره من إن عملية النهوض بالقط  

ة العوامل الداخلية دراسج تنموي يحتا  الى خالل برنام

، إذ من في القطاع الصناعي  لتي تؤثروالخارجية ا

فرص  تشلل عوامل تثبيط تجاه نموه أو تمثلأن  المتوقع

 -:اآلتي وتتضمن هذه العوامل به تحقيق النهوض 

   ةــالعوامل الداخلي- 1
) أمتالك العراق لموقع جغرافي قريب من نقاط القوة 

المواد األولية واألسواق العالمية ، توفر الموارد الطبيعية 

، أمتالكه لفرص األستثمار شرط توفر األستقرار األمني 

، اإلتجاه نحو الخصخصة ، وتمتعه بالوفرة في الموارد 

 المالية ....وغيرها ( . 

) ضعف التشغيل في القطاع الصناعي ، نقاط الضعف 

ضعف المنشآ  الصغيرة والمتوسطة ، عدم توفر البنية 

 التحتية الداعمة ، ضعف األيدي العاملة الماهرة والخبيرة

 محدودية دور القطاع الخاص ( .، 

 ة ــالعوامل الخارجي-2

) األستثمار األجنبي في القطاع الصناعي ، الفرص 

الخارجية عامل محفز لتنمية الصناعة ، تواجد المنافاة 

توفر فرص إستيراد التلنولوجيا والمدخال  الوسيطة ، 

أتااع األسواق الخارجية ، الحوكمة األللترونية الدولية ( 

. 

طار ، ضعف اإلأسعار النفط الخام  تقلبا) المخاطر

غراق ، اإل البيئة المااندةالقانوني والتنظيمي، ضعف 

، ضعف الشراكة بين  عراقيةالالعي في الاوق ال

 . ( العام والخاص ينالقطاع

تعد هذه العوامل من المؤثرا  في أختيار اإلستراتيجية    

تظافر التي تتناغم مع واقع اإلقتصاد العراقي ، والبد 

الجهود سوا  كانت حلومية أو من القطاع الخاص  جميع

الريادي في لتنمية القطاع الصناعي للي ياهم بدوره 

 . عملية التنمية والتحول في بنية اإلنتا 

 القطاع الصناعي  انياً : الخيار اإلستراتيجي لتنميةث

طاع الصناعة في عملية التنمية يتوقف على أن نجاح ق  

مع  تتوافقيجب أن مة التي اتراتيجية المالئأختيار ال

وعلى للبلد واإلجتماعية اإلقتصادية والاياسية الظروف 

تناغمها مع سياسة ، باإلضافة الى  تنفيذها فيرادة اإل

 كما يجب أن، صنيع في األجلين القصير والطويل لتا

وأن ال  خطط التنمية الوطنيةب ترتبط تلك اإلستراتيجية

 . تخر  عن أطارها وفلافتها 

، يجية المعوقا  الصناعية ستراتبد أن تحدد اإلوال   

واألولويا  التي ينبغي تبنيها وفق محددا  الصناعا  

القائدة ، مع مراعاة فك األرتباط والتداخل القائم مع 

الهياكل اإلقتصادية والصناعا  األجنبية ، وبالتالي 

التركيز على أختيار الصناعا  التي من شأنها أن تخفف 

على الصناعا  الماتوردة  األعتمادبصورة تدريجية من 

 وجدنا أنالتنمية االقتصادية  إستراتيجيا  دراسة وبعد. 

لإلجلين  ستراتيجية النمو غير المتوازن هي األجدى

، أما آسس تحديد استراتيجية  القصير والطويل األجل

التنمية الصناعية باإلقتصاد العراقي فيملن المفاضلة بين 

حالل الواردا  أم ستراتيجية التصنيع إلستراتيجية 

 ل التصدير .التصنيع من أج
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اتراتيجية األكثر مالئمة لواقعنا اإلقتصادي في ولعل ال  

مجال تطوير القطاع الصناعي هي إستراتيجية التصنيع 

 الواردا  بما يتوافق مع المرحلة الحالية كونها إلحالل

في المناطق  تعمل على تطوير الصناعة التحويلية

 أرتباطا  لما تتمتع به هذه الصناعا  من الحدودية

متشعبة بين فروع القطاع الصناعي نفاه أمامية وخلفية 

القطاع الزراعي  السيماوبين قطاعا  اإلقتصاد األخرى 

األمر الذي يعني تطوير تلك الصناعا  سيعمل على 

تعميق الترابط في اإلقتصاد المحلي من خالل التبادل بين 

مع أستخدام كافة الموارد المحلية  ، اإلنتاجية فروعه

سواق الخارجية ، وتحقيق وفورا  أكبر تزيد وخلق األ

الرأسمالي على تعجيل التراكم من قدرة اإلقتصاد 

ستاهم  لتمويل التنمية. أن هذه اإلستراتيجية الضروري

بالقطاع الصناعي ومن ثم إعادة ختالل في مواجهة اإل

القطاع الصناعي ليواجه متطلبا  المرحلة قصيرة  هيلله

الوقت يعمل على تطوير الصناعا   وفي ذا األجل ، 

للنهوض ذا  الطابع التصديري في األجل الطويل 

 وندر  في إدناه اإلستراتيجية بالقطاع الصناعي.

في مبين كما  المقترحة وفق المدخال  والمخرجا 

 -المخطط اآلتي :

         

      
 

 

   األستنتاجات والتوصيات
 تنتاجــات والً : اإلسأ

ضعف القطاع الصناعي على إحداث تبين لنا  -1

باإلقتصاد العراقي التغيير في البنيان اإلنتاجي 

محدودية مااهمته بالناتج نتيجة خالل مدة البحث 

على مااهمته  قطاع النفط الناضب مقابل هيمنة

 .%( 50الذي يشلل أكثر من ) الناتجفي 

نتيجة ضعف  يهيلل اإلنتاجالختالل في وجود إ -2

السيما  في الناتج نتاجيةاإل ا القطاعمااهمة 

ضعف مرونة الجهاز  نتيجة القطاع الصناعي

حدودية التخصيصا  ماإلنتاجي بابب 

ضعف الطاقة  ، فضالً عنالحلومية  األستثمارية

 باإلقتصاد العراقي .لألستثمار األستيعابية 

الهيلل محدودية دور الصناعة التحويلية في  -3

اإلقتصاد عتماد الصناعي ويعود سبب ذلك الى إ

ذا  األثر  العراقي على الصناعا  اإلستخراجية

 التنموي المحدود . 

صانعي ضعف في الجانب التخطيط التنموي ل -4

ويعود سبب ذلك الى عدم  لتطوير الصناعة القرار

 سا  اإلقتصادية الللية في العراق .تناغم الايا

من ضعف في غالبية المنشآ  الصناعية عاني ت -5

عمليا  التدمير والتخريب التي  اإلنتاجية نتيجة
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وفقدان دوره  تآكل هذا القطاعأسهمت في طالتها و

 .في العراقالبنيان اإلنتاجي في عملية التغيير ب

 ثانياً : التوصيــات 

ضرورة قيام الحلومة بتشجيع المشاريع  -1

الصناعية المحلية ذا  الطابع التصديري والسيما 

توفير الدعم المالي من خالل األستهالكية ، 

رفع وبزيادة التخصيصا  األستثمارية ، والمادي 

المماثلة التعريفة اللمركية على الالع الماتوردة 

المنافذ حلام الايطرة على وأللصناعة المحلية 

 .الالع الصناعية الداخلة للبلدلحدودية لتقليل حجم ا

إستراتيجية تنموية  يقتضي من قبل الحلومة تبني -2

لتصحيح هيلل اإلنتا  من ذا  أهداف متفق عليها 

ستراتيجية النمو غير المتوزان  خالل تحديد

وإيجاد المدن  تاتهدف نمو قطاع الصناعة

الصناعية القائدة لعملية التغيير في البنية الصناعية 

 باإلقتصاد العراقي . والهيلل اإلنتاجي

تطوير أساليب وآليا  الشراكة بين القطاعين العام  -3

والخاص وتشجيع جذب األستثمارا  في العديد 

الميل الى تحفيز مع اإلقتصادية، من األنشطة 

ة تغيير ـقيادة عمليالقطاع الخاص لمشاركته في 

البنية اإلنتاجية والتحول الى اقتصاد الاوق وهذا 

 -ي :ـاآلت تحقيقيتطلب 

 تقدم التاهيال  للقطاع الخاصقيام الحلومة ب - أ

  الضريبية واللمركية .

تقديم ة يهدف الى تنمية الصناعيبنك لل تأسيس - ب

التاهيال  والقروض الميارة لرجال األعمال 

الصناعا  الجديدة ذا  البعد والصناعيين لتمويل 

جي ودعم الصناعا  القائمة اإلستراتي

 .المحلي أدائها وزيادة إنتاجها لتطوير

إنشا  مناطق صناعية حدودية أو محلية بحيث يتم  -  

بأسعار معقولة وتقديم  تأجيرها للقطاع الخاص

كل الخدما  لها أيضاً بأسعار تشجيعية، مع توفير 

ية لتشجيع عملية التاهيال  اللمركية والضريب

 األستثمار في المناطق الصناعية .

نقترح على الحلومة تشليل المجلس األعلى للشؤون  -4

اإلقتصادية الذي يتلون من خبرا  الحلومة والقطاع 

الخاص من أجل تعزيز دور الجها  المعنية بالشأن 

اإلقتصادي تتبنى تنمية القطاع الصناعي عبر 

ة وتحقيق التناغم التنايق بين الاياسا  اإلقتصادي

 فيما بينهما.

ضرورة زيادة حجم األستثمارا  في الصناعا   -5

التحويلية مثل الصناعا  البتروكيمياوية 

مع العمل على إيجاد حلول  الصناعا  الغذائيةو

لمشللة تاويق تلك المنتجا  بالبحث عن أسواق 

 دولية جديدة .

األهتمام بالصناعا  الصغيرة الحجم وتوفير كل  -6

وذلك لما لها من من قبل الجها  المعنية الدعم لها 

دور كبير في زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة 

إقامة حاضنا  لدعم األعمال الصغيرة وإيجاد 

رة مؤساا  إقراض لدعم وتمويل المشاريع الصغي

 طنيةدعم الصناعة الوللي تقوم بدورها الريادي في 

. 

دعم المراكز المهنية والمعاهد الصناعية  -7

المتخصصة وإنشا  المزيد منها لتوفير اللوادر 

،  الألزمة لعملية اإلنما  الصناعي الفنية واإلدارية

باإلضافة الى إقامة مراكز للدراسا  واألستشارا  

الصناعية للمصانع الصناعية وتقديم األستشارا  

ري للعاملين في قطاع التدريب المهني واإلداوتوفير 

 الصناعة والقيام بأعمال البحث والتطوير والجودة .

 

 المصــــادر والمراجـــع
 أوالً : الكتــب 

( ، التخطيط 1983أبو عياش ، عبد هللا يوسف ) -1

اللويت : ،  (1) طوالتنمية في المنظور الجغرافي ، 

 . وكالة المطبوعا  للنشر والتوزيع

( ، مقدمة في إقتصاديا  1985األسدي ، علي ) -2

 .منشورا  قاريونس بنغازي : ،  (1)طالصناعة ، 

( ، إقتصاديا  1992أسماعيل ، محمد محروس ) -3

الصناع والتصنيع مع أهتمام خاص بدراسا  

مؤساة شباب اإلسلندرية : الجدوى اإلقتصادية ، 

 .الجامعة 

( ، مقدمة في التنمية ، ترجمة 1983أيللان ، والتر ) -4

 .جامعة قاريونس  بنغازي : ، محمد عزيز: 

( إقتصاد التنمية ) 2012بن قانة ، أسماعيل محمد ) -5

عمان ،  (1)طإستراتيجيا  ( ،  –نماذ   –نظريا  

  . : دار أسامة للنشر والتوزيع

(  ، فلافة لتنمية جديدة ، 1983بيرو ، فراناوا ) -6

بيرو  : ،  (1)طعالل سيناصر ، : ترجمة 

 . المؤساة العربية للدراسا  والنشر

( ، التنمية اإلقتصادية ، 2009تودارو ، ميشيل ) -7

تعريب : محمود حان حاني و محمود حامد 

 دار المريخ للنشر.الرياض : ،  (2)طمحمود ، 

( ، في مواجهة 2013عبد الرضا ، نبيل جعفر ) -8

شركة الغدير للطباعة البصرة : ،  (1)طالتخلف ، 

 .والنشر

العااف والوادي ، أحمد عارف ، محمود حاين  -9

 ، (1)ط( ، التخطيط والتنمية اإلقتصادية ، 2011)

 . دار المايرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان :

( ، تطور نظريا  2014عبد هللا ، خبابة ) -10

اإلسلندرية : وإستراتيجيا  التنمية اإلقتصادية ، 

 . الجامعة الجديدة دار

( ، الفجوا  2018العنبلي ، عبد الحاين محمد ) -11

 (1)طالثالث متالزمة التنمية اإلقتصادية الضائعة ، 

 . دار األيام للنشر والتوزيععمان : ، 

، اإلقتصاد الصناعي، (2018الربيعي، فالح خلف ) -12

 .لنشر والتوزيعالروسم ل بغداد : ، (3)ط

(، التنمية اإلقتصادية ) 2007القريشي ، مدحت محمد ) -13

عمان : ،  (1)طنظريا  وسياسا  وموضوعا  (، 

 . دار وائل للنشر والتوزيع
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( ، التنمية والتخطيط 1972محي الدين ، عمرو )  -14

دار النهضة العربية القاهرة : ،  (1)طاإلقتصادي ، 

 . للطباعة والنشر والتوزيع

( ، علم الشعريا  ) 2007المناصرة ، عز الدين ) -15

عمان : ،  (1)طقرا ة مونتاجية في أدبية األدب ( ، 

 . للنشردار مجالوي 

النجار وشالش ، يحيى غني ، أمال عبد اللريم  -16

 -مشاكل -( ، التنمية اإلقتصادية ) نظريا  1990)

ة التعليم مطبعة وزاربغداد : وسياسا  ( ،  –مبادئ 

 . جامعة بغداد العالي والبحث العلمي /

( ، النفط 2010الياسري ، أحمد جاسم جبار ) -17

دار النجف : ،  (3)طوماتقبل التنمية في العراق ، 

 . العارف للمطبوعا 

 ثانياً : التقارير الرسميــة والمنشــورات

( ، دليل الحاابا  القومية / 2005األمم المتحدة ) -1

الحاابا  القومية : مقدمة عملية ، نيويورك ، 

 ( .85الالالة واو ، العدد )

الجهاز  ،وزارة التخطيط جمهورية العراق ،  -2

المركزي لإلحصا  ، مديرية الحاابا  القومية ، 

تقارير الناتج المحلي والدخل القومي ، سنوا  

 مختلفة . 

وزارة التخطيط ، الجهاز جمهورية العراق ،  -3

المركزي لإلحصا  ، المجموعة اإلحصائية الانوية 

 تقارير متفرقة .، 

وزارة التخطيط ، دائرة البرامج جمهورية العراق ،  -4

األستثمارية الحلومية ، قام الموازنة ، تقارير 

 مختلفة .

جمهورية العراق ، رئاسة هيئة الوزرا  ، هيئة  -5

الماتشارين بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن 

 2030، اإلستراتيجية الصناعية في العراق لغاية 

 . 2013  التنفيذ ، وآليا

،  UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  -6

 . 2013،  2013تقرير التنمية الصناعية لعام 

 ثالثاً : البحوث والدراســـات العلميـــة 

( ، سياسا  2018أبو شمالة ، نواف محمود محمد ) -1

تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره لتحقيق التحول 

حالة  –التعاون الخليجي الهيللي في دول مجلس 

اللويت ، مجلة التنمية والاياسا  اإلقتصادية ، 

 ( .1( ، العدد )20المعهد العربي للتخطيط ، المجلد )

( ، مقاربة الواقع العربي في 2008الحمش ، منير ) -2

ضو  العالقة بين التنمية واألستقرار ، الماتقبل 

العربي ، مركز دراسا  الوحدة العربية ، بيرو  ، 

 ( .353العدد )

( ، سياسا  برامج 2012المقبلي ، محمد علي ) -3

اإلصالحا  اإلقتصادية وآثرها على القطاع 

الزراعي في الدول النامية ، الطبعة األولى ، الناشر 

 جامعة الجزائر / كلية العلوم اإلقتصادية.

( ، اإلختالال  الهيللية 2011مجيد ، حاين شناوة ) -4

ة اللو  للعلوم في اإلقتصاد العراقي ، مجل

 ( .5( ، العدد )1اإلقتصادية واإلدارية ، المجلد )

، خليل أحمد ، عليا  محمد  وأصروف النمروطي -5

( ، أثر النمو اإلقتصادي على إتجاها  2018)

التحول الهيللي في القطاع الصناعي الفلاطيني 

( ، مجلة الجامعة األسالمية   2014-1996)

( ، 26للدراسا  اإلقتصادية واإلدارية ، المجلد )

 ( .1العدد )
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 المستخلص:

غي ر ق ادرة عل ال االحتف ا   ص بح  الش ركاا العراقي ةالمفت و  أذي يش دد  الع الم والس وق نظرا للتطور التكنولوجي ال       

بحصتدا السوقية ومنافسة الشركاا األجنبية المماثلة فكان البد من االعتماد علال تقنياا المحاسبة اإلدارية فكان   تقني ة كلف ة 

مي زة التنافس ية , يد دل البح ث مما لدا األثر الكبير في تحسين جودة المنتج وترشيد تكلفته لتحقي   ال TKCكايزن المستددفة 

عل ال و ود دورة حي اة المن تج باعتم اد تقني اا حدي  ة  مجموعة من الممارس اا لتحس ين الج ودة وتضف يت التكلف ةتطبي   الال

باعتم اد تقني ة كلف ة ك ايزن تسدم ف ي دع م ق دراا الوح دة االقتص ادية للوص ود ال ال المي زة التنافس ية , وتتم  ل أهمي ة البح ث 

لد ا أهمي ة  KCتقني ة أن  المس تمر , توص ل البح ث ال ال مكانية تطبيقدا ف ي ش ركة تعب  ة الغ اح لتحقي   التحس ينإالمستددفة و

 كم  ا أوص  ال البح  ثكبي رة ف  ي إدارة تكلف  ة الج  ودة للمن  تج عل  ال و  ود دورة حي  اة المن  تج وتحدي  د الط  رق أو الس  بل لترش  يدها 

 .  مستمر لتحقي  الميزة التنافسية المرتبطة بالجودة والكلفةالتي تتضمن التحسين الشامل وال TKCاعتماد تقنية  بضرورة

 

 كلفة كايزن المستددفة, دورة حياة المنتج, الميزة التنافسية  :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

      Due to the technological development witnessed by the world and the open market, Iraqi 

companies have become unable to maintain their market share and compete with similar 

foreign companies, so it was necessary to rely on management accounting techniques, so the 

targeted Kaizen cost technology was TKC, which has a significant impact on improving 

product quality and rationalizing its cost to achieve competitive advantage The research is to 

apply a set of practices to improve quality and reduce costs along the product life cycle by 

adopting modern technologies that contribute to supporting the capabilities of the economic 

unit to reach the competitive advantage, and the importance of the research is by adopting the 

targeted Kaizen cost technology and the possibility of its application in the gas filling 

company to achieve continuous improvement. KC technology is of great importance in 

managing the quality cost of the product along the product life cycle and determining the 

methods or ways to rationalize it. The research also recommended the necessity of adopting 

TKC technology, which includes comprehensive and continuous improvement to achieve the 

competitive advantage associated with quality and cost. 

Keywords:  Kaizen targete cost, product life cycle, Competitive advantage.  

 المقدمــــــــــة

 س عر تق ويم وه ي الممي زة بعناصر  األخرى الطرق عن ويتميز الكلفة إلدارة الحدي ة الطرائ  احد هي كايزن كلفة تقنية إن

 الس يطرة المص نعة عل ال الجد ة يس اعد الذي األمر المصنعة الجدة قبل من به المرغوب الربح هامش علال باالعتماد المنتج

mailto:drkhuloodalobaidi@gmail.com
mailto:drnoorfadhil@gmail.com
mailto:Shadiahussein568@yahoo.com
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 خ لد م ن المنتج اا ج ودة لتحس ين المس تمر الجد د ب ذد باإلض افة ال ال المناس   الوق   في المنتج وتصميم تعديل وإمكانية

 تحسين خلد من وذلك الزبون رضا تحقي  الال يؤدي الذي بالشكل المنتج حياة دورة مدار علال المستمرة التحسيناا إدخاد

.   الزب ون لمتطلب اا المن تج تلبي ة يض من ال ذي بالش كل التك الي  تضف يت عن فضلا  المنتج بجودة المرتبطة الحالية المعايير

 ) مندجية البحث , الجان  النظري , الجان  العملي , االستنتاجاا والتوصياا ( . يتأل  البحث من أربعة مباحث

 

  -:   البحث منهجية -: األول المبحث
  -:  البحث مشكلة - 1

 ع ن المس تدلك وع زول المنتجاا تكالي  الرتفاع نظراا 

 بد ال المستوردة المنتجاا الال والتوجه المحلية المنتجاا

 بإمكاند ا الت ي واألدواا التقني اا عل ال التركي ز م ن

 ج ودة عل ال المحافظ ة مراعاة مع المنتج تكالي  تضفيت

 للوح  دة تنافس  ية مي  زة يحق    ال  ذي بالش  كل المن  تج

 . االقتصادية

  -:البحث هميةأ -2

 تقني اا اح د اس تضدام أمكاني ة م ن البح ث أهمي ة تنطل  

 المس تددفة كايزن كلفة بتقنية اإلدارية والمتم لة المحاسبة

 وخف ت المن تج ج ودة تحس ين ال ال ب دورها ت ؤدي الت ي

 المي زة لتحقي   االقتصادية الوحدة قدراا ودعم التكالي 

 . التنافسية

  -:  الال البحث يسعال -: البحث هدف - 3

 المنتج حياة دورة مفدوم علال التعرل .1

 تكالي  علال تحسين جودة المنتج من خلد التعرل  .2

 الجودة

 مجموع ة تطبي  ك ايزن و كلف ة تقني ة عل ال التعرل  .3

 لتحسين المنتج حياة دورة وود علال الممارساا من

 دعم الال يؤدي الذي بالشكل التكلفة وتضفيت الجودة

  التنافسية الميزة الال الووني للوصود المنتج

   -: البحث فرضية - 4

تقني ة كلف ة  تبن ي إن مفاده ا فرض ية عل ال البح ث يس تند

المنتج  اا  ج  ودة تحس ين ال  ال ت ؤدي ك ايزن المس  تددفة

 األم ر ال ذي الزب ون ثق ة كس  وبالتالي وتضفيت تكلفتدا

  االقتصادية للوحدة التنافسية الميزة تحقي  الال يؤدي

   -: للبحث والمكانية الزمانية لحدودا -5

إلتم ام الجان    عامة شركة / الغاح تعب ة شركة اختيار تم

 لسنة المالية البياناا علال عتمادالتطبيقي لدذا البحث واال

2016 . 

 

 الجانب النظري  -المبحث الثاني :

 -مفهوم دورة حياة المنتج  : -والً : أ

دى التركيز المتزايد عل ال تقني ة دورة حي اة المن تج وذل ك أ

م  ن خ  لد البح  ث ع  ن ف  رس لتقلي  ل اس  تدل  الم  وارد 

الطبيعي  ة وتحس  ين كف  ااة الطاق  ة فض  لا ع  ن كوند  ا اداة 

فاعلة لدعم اتضاذ القراراا حيث ان لكل منتج دورة حي اة 

تضتل    بحس    وجد  اا  نظ  ر الس  وق والمن  تج والزب  ون 

س  وق دورة حي  اة المن  تج ) عب  ارة ع  ن فم  ن وجد  ة نظ  ر ال

تعاق    األو  وار ف  ي حي  اة المن  تج ف  ي الس  وق ابت  داااا م  ن 

تق    ديم المن    تج والنم    و والنض    و  وم    ن ث    م الت    دهور 

واألض  محلد وبع  ت المنتج  اا تظ  ل فت  رة وويل  ة ف  ي 

األس واق ال  ال ان تص  ل مرحل  ة الت دهور بينم  ا ال  بعت ل  ه 

م ا تع رل ( ك 19:  2006دورة حياة اسرع ) الحديدي ، 

دورة حياة المنتج علال اندا ) الفترة الزمني ة الت ي تنقض ي 

والتط وير والتص ميم   من وق  الب دا ف ي نش اواا البح ث

م المنتج للمستدلك الندائي وتط ود او تقص ر الال وق  تسل

ا لنوع المنتج والصناعة ) باس يلي ،   2010هذ  الفترة وفقا

 :106  ) 

 -: مراحل دورة حياة المنتج -ثانياً :

 )) -يمر المنتج بعدة مراحل وكما موضح ادنا  :

Blocher et al 2005 : 398 

ك الي  ساس دا تتكون هذ  المرحل ة أ -لة التقديم :مرح -1

افة ال   ال تك   الي  البح   ث والتط   وير للمن   تج باإلض   

ان ترتف  ع تبع  اا الختب  ار الس  وق التس  وي  الت  ي يمك  ن 

حيث وتقديم المنتج لقنواا التوحيع حتال يبدأ األعلم 

دارة نحو التص ميم والتمي ز والتس وي  ال ذي تركز اإل

ي  ؤدي ب  دور  ال  ال تط  وير المنتج  اا الجدي  دة وتبن  ي 

استراتيجياا التس عير عل ال ض وا الموق   التنافس ي 

 في مرحلة النمو

وهي المرحلة التي ينتشر فيدا المنتج  -مرحلة النمو : -2

ه   ذ  المرحل   ة تتمي   ز المبيع   اا  ف   ي الس   وق وف   ي

ب  تنوع المن تج وال ي زاد يتس م ب التميز رتفاع بسباال

 نضفاض اد حدة المنافسة ويبدأ السعر باالوتزد

د ش  كل وف    ه  ذ  المرحل  ة يتح  د -:مرحل  ة النض  و   -3

المنافسة الال حد كبير ويصبح للمنتج حصة ثابتة ف ي 

السوق ولكن بمعدالا متناقصة والتميز ل م يع د وه م 

 وتعتمد المنافسة علال الكلفة والجودة .

تم    ل ه   ذ  المرحل   ة بداي   ة  -ض   محلد :ة االمرحل    -4

نضف  اض ض الحص  ة الس  وقية للمن  تج وتتمي  ز باانضف  ا

رتف اع ضلا ع ن انضف اض المبيع اا نتيج ة الالسعر ف

ع   دد المنافس   ين وتص   بح رقاب   ة التكلف   ة وش   بكاا 

 ستمرار . وحيع الفعالة مفتا  االالت

 )) -كما قسم  المراحل من منظ ور سلس لة القيم ة ال ال :

Horngren et al 2009 : 469 

 مرحلة البحث والتطوير  - أ

 مرحلة التصميم  - ب

 مرحلة التصنيع - ا

 مرحلة التسوي   - ث

 مرحلة التوحيع - ج
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 -مفهوم تكاليف الجودة : -ثالثاُ :

قب   ل التحدي   د ال   دقي  لمفد   وم تك   الي  الج   ودة ال ب   د م   ن 

لم  دخل ال  ذي التط  رق ال  ال مفد  وم الج  ودة وذل  ك بحس    ا

 .يدا لاستند اليه في النظر إ

و مجموعة من الضصائص والس ماا للمن تج أ -الجودة  : 

ش باع حاج اا مح ددة لضدمة التي تعتمد في قدرتدا علال إا

   -وللجودة ايضا ابعاد عديدة يمكن تحديدها باألتي :

 ستعماد الملئمة لل -

 التعبير عن التميز -

  القيمة  -

 المطابقة للمواصفاا   -

بعاده   ا ال ب   د م   ن أبع   د التع   رل عل   ال مفد   وم الج   ودة و

ل بأند ا  ) التطرق الال مفد وم تك الي  الج ودة حي ث تع ر

ن  ع انت  ا  منتج  اا ذاا نوعي  ه لم تل  ك التك  الي  المتحقق  ة

 (منضفضة

وك   ذلك عرف     بأند   ا مجموع   ة النفق   اا التا   ي  تتحملد   ا 

المنظم  ة مقاب  ل انت  ا  س   لع وخ  دماا خالب  ة م  ن العب   وب 

عات  ه ) ومطابق  ة للمواص  فاا وتحق    رض  ا الزب  ون وتوق

 (54,س 2017النجار ، 

قتص    ادية رف     بأند   ا  :التض   حية ب   الموارد االوكم   ا ع

المت  وفرة للش  ركة للحص  ود عل  ال من  افع مس  تقبليه تتح  دد 

يتط  اب  م  ع مع  ايير بأنت  ا  منت  و  يرض  ي المس  تدلكين و

 (Mc Watters , 2001: 26.)الجودة المعتمدة

 -اهمية تكاليف الجودة :  -رابعاً :

همي  ة س  ب  فق  د ح  دد العدي  د م  ن الب  اح ين أبن  ااا عل  ال م  ا 

 -تكالي  الجودة باألتي : 

داة ض  رورية ف  ي نج  ا  الش  ركاا او تع  د الج  ودة أ .1

فش   لدا لم   ا لد   ا م   ن دور ف   ي ايج   اد مرك   ز تنافس   ي 

للشركة في السوق وذلك من خلد ع دة نق او  يمك ن 

ي ) كس   ثق ة الزب ون ، ان توضح اهمية الجودة وه

الع    املين وتضف    يت عل    ال ، والا حص    ة س    وقية أ

 (  2008:  84التكالي  ( ) محمد ، 

تش   مل عل   ال عنص   ري ) التكلف   ة والج   ودة ( الل   ذان  .2

) يعدان من ضمن عوام ل النج ا  الرئيس ية األربع ة 

،  التكلف  ة ، الج  ودة ، الوق    ، االبتك  ار ( ) الح  دي ي

30  ،2010  ) 

تس  اعد عل  ال تحدي  د نق  او الض  ع  وتحدي  د الوس  ائل  .3

مس   توى الج   ودة وبالت   الي تعزي   ز اللحم   ة لتحس   ين 

 الوضع التنافسي للشركة وتحقي  معدالا ربح اكبر 

ي   د الفاق   د عل   ال مس   توى العملي   اا تس   اعد ف   ي تحد .4

نتاجية بشكل فعاد وبالتالي تساعد ف ي تس ريع ح ل اإل

المش    كلا وعملي    اا التحس    ين والتط    وير داخ    ل 

 الشركة

تقلل الضسائر المالي ة م ن خ لد الحيلول ة دون فق دان  .5

اق  د العم  لا الن  اجم ع  ن مش  كلا الج  ودة ، تقلي  ل الف

 داا األعماد .والحد من انضفاض الكفااة في أ

 ,  Krajewskiأناوا  تكااليف الجاودة )  -خامسااً  :

2000 : 06: ) 

 تصن  تكالي  الجودة الال اربعة انواع من الكل  وهي    

 .المنع )الوقاية ( تكالي   -1

 تكالي  التقييم.  -2

 الداخلي.تكالي  الفشل  -3

 تكالي  الفشل الضارجي . -4

 نواع التكالي وفيما يلي توضيح لكل نوع من أ 

التك الي  الت ي  وه ي تل ك -:  المنع )الوقاية(تكاليف  - 1

قب ل   تساعد عل ال الوقاي ة وال تضلص م ن الوح داا المعاب ة

 : حدوثدا وتتضمن

تك  الي  التضط  يج للج  ودة وتش  مل كل    تص  ميم  - أ

 صميم العملياا عادة تاآلآلا الجديدة  ,إ

تك  الي  الس  يطرة عل  ال العملي  اا وتش  مل كل     - ب

تحلي  ل العملي  اا , تنفي  ذ خط  ج الس  يطرة عل  ال 

 العملياا 

مج الت  دري  ارتك الي  الت  دري  وتش  مل كل   ب   - ت

 . داخل الشركة وخارجدا

 تع د ه ذ  التك الي  تك الي  وقائي ة -تكاليف التقياي   : - 2

ج   ودة لتحس   ين الج   ودة وتد   دل ال   ال ت م   ين مس   توى  ال

يس اعد ه ذا الن وع  المتحق  ع ن وري   نظ ام العملي اا اذ

 دارة في تحديد مشاكل الجودة وتتضمن : من التكالي  اإل

ختب  ار والفح  ص وه  ي كل    فض  ص تك  الي  اال - أ

 المواد

 معداا القياس تكالي  صيانة - ب

 وه  ي التك  الي  الناجم  ة  -: الااداخليتكاااليف الفشاال  - 3

عن األخطاا وتتسب  بفقدان العائد من جراا قيام الش ركة 

داا المعاب  ة وك  ذلك تتض  من تك  الي  ب  التضلص م  ن الوح  

 . ر العملياا علال تلك الوحدااارإعادة العمل نتيجة تك

تظدر ه ذ  التك الي  بع د  -تكاليف الفشل الخارجي  : - 4

لمس    تدلك وتتض    من التك    الي  ن يس    لم المنت    و  ال    ال اأ

ة ادإعادة المنتوجاا للش ركة والمتض منة إع ن ع المترتبة

العم   ل عل   ال بع   ت فق   راا المنت   و  وإلغ   اا الطلبي   اا 

, 2012.  )عل  ي الفض  ل , غ  دير ,   واألج  ور اإلض  افية

 ( 239وس238س

$ 1أن  ه ل  و ت  م انف  اق (  2005ي  رى )العبوش  ي , محم  د ,  

 إجم   الي$ م   ن 100عل   ال تك   الي  الوقاي   ة س   ول ن   وفر 

اآلت  ي يوض  ح العلق  ة ب  ين أن  واع الش  كل وتك  الي  الفش  ل 

 تكالي  الجودة :
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 Concept Of KCمفهوم كلفة كايزن  -سادساً :

ن التحسين المستمر ( إ Evans ,1997 : 112يرى )

توفير أفضل السلع والخدمات وذلك من خالل إيجاد  وري 

عن التحسين بأنه مستمر استجابة وكفاءة أفضل , كما ويعبر 
ألنه يربط الماضي بالحاضر كما ويربط الحاضر بالمستقبل . 

( التحسين المستمر بأنه   Hilton , 2005 , : 232وعرف )

" الجهد الثابت والمستمر لتخفيض الهدر وتقليل وقت 
االستجابة وتبسيط المنتجات وعمليات التصنيع على حد سواء 

مات الزبون . , فضال عن تحسين الجودة وخد
( كايزن على إنه " عملية   Drury , 2006 : 15ويعرف

مستمرة وبحث مستمر لتخفيض التكاليف والتخلص من التلف 
وتحسين الجودة وأداء العمليات التي تزيد من رضا أو قيمة 

 الزبون.
وي  رى الباح   ان أن كلف  ة ك  ايزن المس  تددفة ه  و البح   ث 

رق والحل  ود المس  تمر بالعم  ل الجم  اعي ع  ن إيج  اد الط  

 لزيادة القيمة المقدمة للزبون بأقل تكلفة ممكنة .

 The Goalsأهداف كلفة كايزن المستهدفة  -سابعاً :

Of TKC 
إنَّ لتكلفة كايزن المستددفة العديد من األهدال وهي كما 

 يأتي : 

يسعال التحسين المستمر إلال تحسين المعايير الحالي ة  -1

ب   الجودة والكلف   ة وتحس   ين قيم   ة الزب   ون المرتبط   ة 

والسرعة والتي تتطل  تحليل ومراجعة مس تمرة ف ي 

ض    وا تقني    اا تح    ددها مجموع    ة م    ن الظ    رول 

الموض  وعية إال إنَّ جميعد  ا ي  ذه  باتج  ا  تحس  يناا 

عملي  اا ص  غيرة ومس  تمرة للمن  تج ال  ذي م  احاد ف  ي 

مرحل   ة اإلنت   ا  ) اس   تضدام الح   د المعي   اري للم   واد 

ن للحص   ود عل   ال األولي   ة , التف   اوض م   ع الم   ديري

 ,.Granja et alأفض  ل ج  ودة وأق  ل األس  عار )

2005 : 47-49  . ) 

و يف  ة التحس  ين المس  تمر ه  و إحال  ة الد  در والتل     -2

-Plan-Do-Checkباس   تضدام ع   دة أدواا وه   ي )

Act ( )PDCA   , ( أي ) خط   ج , أعم   ل , تأك   د

( أي ) الف    رح , الترتي      ,   5Sوتص    رل ( و )

 Teplicka andوحي د ( )التوضيح , المندجي ة , الت

Culkova , 2011 : 215  . ) 

مقارنة تحليل التباين بين تكلفة ك ايزن المس تددفة م ع  -3

 ,.Atkinson et alالمبالغ الفعلية لضفت التكالي  )

2012 : 273  .  ) 

التركي    ز عل    ال الط    ابع التش    غيلي للعملي    ة وعل    ال  -4

 تطويرها بأك ر الطرق كفااة .

ة ك  ايزن ه  و مش  اركة أح  د األه  دال الرئيس  ة لتكلف   -5

المسؤولية مع العاملين ف ي اإلنت ا  والرقاب ة لتحس ين 

العملي   اا وخف   ت التك   الي  ك   وندم األك    ر علم   ا 

بعملي   اا التحس   ين ونق   او الق   وة والض   ع  فيد   ا  .  

(Budugam and Georgescu , 2007 : 4    ) 

يد    دل إل    ال ض    مان أن المن    تج يلب    ي أو يتج    اوح  -6

الو ائ  , واألسعار من متطلباا الزبائن للجودة , و

 ,.Atkinson et alأجل المنافسة علال نحو فعاد . )

2012 : 273  ) 

 تحسين االستجابة وأداا دورة الوق  .  -7

تحس  ين اإلنتاجي  ة والفاعلي  ة ف  ي اس  تضدام الم  وارد .  -8

(Evan , 1997 : 112   ) 

إنَّ التحس  ين المس  تمر ه  و عملي  اا موجد  ة وليس    

لال خدم ة الزب ون وذل ك م ن عشوائية وأن كل جزا يقود إ

خلد تشكيل ف رق عم ل متع ددة المد ام لدراس ة متطلب اا 

الس   وق والمنتج   اا وو   رق التس   وي  ويتحق     ه   ذا قب   ل 

تص   نيع المن   تج إذ يج   ري اس   تضدام وتفعي   ل ك   ايزن ف   ي 

ة ه   ي التضف   يت يساس   العملي   ة اإلنتاجي   ة. إن الفك   رة األ

المس   تمر للتك   الي  اإلض   افية وعل   ال أس   اس دورة حي   اة 

 (   Okoye et al, 2013:115لمنتج )ا

 احتساب كلفة كايزن المستهدفة: -ثامناً :

ابتكرا شركاا الس ياراا الياباني ة كلف ة ك ايزن  لغ رض 

تضف  يت كلف  ة ك  ل م  ن التك  الي  المتغي  رة وال ابت  ة وه  ي 

ضرورية لت وفير الكل   , حي ث تعتق د ه ذ  الش ركاا أن ه 

وري    تضف  يت الكل      يمك  ن أن يحق    التضف  يت ع  ن

قس  ام المص  نعة وغي  ر المص  نعة كم  ا أن المتغي  رة ف  ي األ

ا خذ بالحسبان التكالي  ال ابتة أتألكلفة كايزن  أن   يضا

نأخذ التكالي  الفعلية للسنة المالية السابقة ثم يحدد الد دل 

ويكون التضفيت عادةا كنسبة تُس تضر  م ن الس نة الس ابقة 

وف  ي نداي  ة الس  نة المالي  ة  لتضف  يت تك  الي  الس  نة الحالي  ة

الوص  ود إل  ال ه  ذا يج  ري المقارن  ة ب  ين األثن  ين ويج  ري 

 س   تبعاد كل     األنش   طة الت   ي الالتضف   يت ع   ن وري     ا

تل   والتحس ين المس تمر م ن ل دُن اإلدارة تُضي  قيمة وال

 تية:استضدام المعادالا اآلحتساب بويجري اال

 ( يوضح العالقة بين تكاليف الجودة1شكل )

https://qcnet.com/CostOfQuality/_/pdf/COQ1Types_of_Quality_Costs_An_Introduction2014.    : المصدر 

https://qcnet.com/CostOfQuality/_/pdf/COQ1Types_of_Quality_Costs_An_Introduction
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 الجانب النظري  -المبحث الثالث :
شركة  –شركة تعبئة الغاز نبذة تعريفية عن  -أوال : 

 عامة

في بغداد ولدا مكات  وفروع 1998سس  الشركة عام تأ

 خرى داخل القطر تمارس الشركة  األنشطة التالية : أ

 استلم وتعب ة الغاح السائل .– 1

يدروكوربونية التي تدخل في االمذيباا الدنتا  إ– 2

وفي  الزيوا النباتية والمنظفاا والصابون صناعة

 صماغ وغيرها .األصباغ واألصناعة 

ة الغاح وتطوير وتوسيع تشغيل وصيانة معامل تعب – 3

 نتاجية .خطوودا اإل

 علال نشاو معامل تعب ة الغاح األهليةاألشرال الفني – 4

وتقديم الضدماا الفنية بما يضمن التزام تلك المعامل 

 بالمواصفاا المعتمدة .

نتا  ا اإلستيراد وصيانة مستلزماتصنيع وشراا وا  -5

 حتياجاتدا  .أنتاجدا أو اوأية مواد تدخل ضمن 

 و التصدير .تسوي  أنتاجدا للستدل  المحلي أ – 6

مية بما يدعم إدارة وتنفيذ جميع األعماد الفنية والضد – 7

 شطتدا .  أ

 وللشركة الح  في سبيل تحقي  نشاودا القيام بما يلي : 

 يج   ار واس   ت جار وس   ائجوإس   تيراد وش   راا وبي   ع ا – 1

الا واألدواا النق       ل واألجد       زة والمع       داا واآل

حتياوي    ة وغيره     ا م     ن الم     واد والمس     تلزماا اال

 األخرى .

متل  العقاراا واألم واد المنقول ة وغي ر المنقول ة ا – 2

والع  دد ووس  ائج النق  ل وتس  جيلدا  مك  ائنالومضتل    

ال    دوائر المضتص    ة وبيعد    ا ورهند    ا س    مدا ف    ي اب

المع   املا يجاره   ا واس   ت جارها وإج   راا جمي   ع وإ

 برام العقود التي تراها الحمة .وإ

 

 فة كايزن المستهدفة في الشركةلتطبيق تك -ثانيا :

أن ه   دل عملي   ة التحس   ين المس   تمر ه   و الوص   ود إل   ال 

عل ال و ود اإلتقان الكامل ع ن وري   اس تمرار التحس ين 

حق    ذل  ك م  ن خ  لد توي ف  ي الش  ركة دورة حي  اة المن  تج 

خفت الكل  وتحسين الجودة وإرضاا الزبون والتي تعد 

ا انتقالي  ة تنف  ذ ع  ن وريق  ه والت  ي تك  ون موجد  ا ف  ي  أه  دافا

وبالتالي تحقي  المي زة  ستمرار المنشأةالنداية إلال إبقاا وا

يتطل  القيام بع دة  أن تطبي  األنموذ  المقتر  . التنافسية

 خطواا هي :

قنين ة الغ اح  ) لمن تجاتحديد تكالي  الجودة لدورة حياة  -1

التي تتكبدها الشركة وتصنيفدا وف  األسلوب العلمي  ) ( 

شل ال داخلي ، تكالي  الوقاية ، تكالي  التقييم ، تكالي  الف

 تكالي  الفشل الضارجي ( .

 الج   ودةمجموع   ة م   ن الممارس   اا لتحس   ين تطبي      -2

 . علال وود دورة حياة المنتج كلفةتال وتضفيت

تطبي       تقني     ة تكلف     ة ك     ايزن المس     تددفة لض     مان  -3

 استمرارية التحسين .

دورة حياااة منااتج قنينااة الجااودة لاا تحديااد تكاااليف -أوال :

 الغاز

أن شعبة التكالي  في شركة تعب ة الغاح ال تقوم باحتس اب 

تك  الي  الج  ودة  المفص  لة بأقس  امدا األربع  ة ل  ذلك س  يتم 

احتس   اب تك   الي  الج   ودة الت   ي تتكب   دها الش   ركة لمن   تج 

م   ن خ   لد دورة حيات   ه , وأس   طوانة الغ   اح م   ن خ   لد 

دورة حي  اة أس  طوانة الدراس  ة الميداني  ة للش  ركة تب  ين أن 

 -من المراحل اآلتية : الغاح تتأل 

 البحث والتطوير -1

تض  تص ه  ذ  المرحل  ة بأع  داد الدراس  اا والبح  وث الت  ي 

وايجاد الب دائل المضتلف ة  تؤدي الال التضفيت من الملوثاا

للم   واد األولي   ة بكلف   ة اق   ل م   ع المحافظ   ة عل   ال الج   ودة 

الت  ي م  ن ش  أندا تحس  ن  واقت  را  التع  ديلا والتح  ويراا 

 . جودة المنتج
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أن تك  الي  ه  ذ  المرحل  ة ت  دخل جميعد  ا ض  من تك  الي   

بلغ    تك  الي  ه  ذ  و الوقاي  ة ) المن  ع ( لتك  الي  الج  ودة

 المرحلة كاآلتي :

 ( تكاليف البحث والتطوير 1جدول )

 المبلغ ) دينار( التكاليف

  تكاليف المنع )الوقاية(

 28286000 الروات 

 4345000 مستلزماا السلعية

 1286000 مستلزماا الضدمية 

 2191750 تدري  العاملين

 37185000 

  تكاليف التقيي 

 3268000 اندثار أجدزة ومعداا

 39376750 المجمو 

قس   بياناتباالعتماد على  عداد الباحثانالمصدر : إ

 2016 التكاليف لسنة

 التصمي  -2

يم وإعداد معادلة عداد التصامفي هذ  المرحلة يتم إ

اإلنتا  وتحدد االحتياجاا من المواد األولية 

التي تم والمستلزماا األخرى اللحمة إلنتا  الكمية 

مع األخذ بنظر االعتبار كمية  تحديدها وف  ول  السوق

المضزون ففي حالة عدم كفاية الرصيد يتم تحرير ول  

.  بةشراا الال لجنة المشترياا لتقوم بشراا الكمية المطلو

  -جزاا التالية : من األ أسطوانة الغاحإذ تتكون 

ووق حماية  -3  قاعدة الصمام  -2 نة اسطوجسم األ - 1

 سطوانة قاعدة األ -4 الصمام للسطوانة 

ضمن تكالي  الوقاية  تكالي  هذ  المرحلةتصن  

 كاآلتي : لتكالي  الجودة وكان 

 

 لتصمي لمرحلة ا الجودة ( تكاليف 2جدول )

 المبلغ ) دينار( التكاليف

  الوقاية )المنع(

 18976000 الروات 

 2816000 مستلزماا السلعية

 1468000 مستلزماا الضدمية 

 2110000 تدري  العاملين

 25010196 

  التقيي 

 1750196 اندثار أجدزة ومعداا

 27120196 المجمو 

المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات قس  

 2016التكاليف لسنة 

 التصنيع -3
في هذه المرحلة يتم تصنيع اسطوانة الغاز وفق التصميم الذي 

األولية  دخال المواد يتم إتم تحديده بالمرحلة السابقة حيث 

( الذي يعتبر المادة األساسية التي تدخل في  )الحديد

 رؤوس ملئ االسطوانةوكذلك  الغاح اسطوانةصناعة 

بالكمية التي تم تحديدها في مرحلة التصميم الال مصنع 

إذ يعد مصنع تصنيع األسطواناا لبدأ العملية اإلنتاجية . 

في شركة  ( LPG  )تصنيع اسطواناا الغاح السائل 

تصنيع  يتمتعب ة الغاحهو االود والوحيد في العراق حيث 

 ( عن وري  استعماد كويلالتر26,2سعة االسطوانة )

وحديد القاعدة  ملم 2،5حديد ) حديد واقية سمك 

وتتضمن  .( ملم 3،2 ملم وحديد البدن3نة سمك للسطوا

 -وهي كاآلتي : مراحل خمسعملية التصنيع 

( ملم 2،5لجزا العلوي من الحديد سمك ) تصنيع ا -1

ستعماد رد باجراا عملياا درفلة وتشكيل علال البابعد إ

 القوال  الضاصة 

(  3انة من الحديد ذو سمك ) تصنيع قاعدة االسطو -2

ستعماد قوال  البارد با ستعماد درفلة وتشكيل علالملم با

 خاصة .

عن وري  قوال  السح  العمي  الحديد البدن  تشكيل -3

( بار بعدها يتم  300الم بتة ذاا ضغج يصل الال ) 

من ثم نصال المشكلة من هذ  العملية وتدذي  حافاا األ

ماد فرن إحالة الزيوا ستعالغسل لكل األجزاا باعملية 

 راض اللحام غلتدي تدا أل

إجراا اللحام األوتوماتيكي بعدها عملية التضمير  -4

الفحص ومن ثم عملية  إلحالة االجداداا

بعدها عملية الجلي ( بار34الدايدروستاتيكي بضغج ) 

 باستضدام ماكنة العص  الرملي 

ساس والصبغ صبغ األعملية الصبغ بمرحلتين ال -5

الندائي بعدها يتم ربج الصمام والفحص الدوائي بضغج 

 -: كاآلتي الجودة لدذ  المرحلةوبلغ  تكالي  ( بار6)

 

 مرحلة التصنيعل الجودة ( تكاليف3جدول )

 المبلغ ) دينار( التكاليف

  تكاليف الوقاية

 7456000 تدري  العاملين

 10834000 صيانة أجدزة ومعداا

 18290000 

  تكاليف التقيي 

 5383500 اندثار أجدزة ومعداا

 58583383 تكالي  السيطرة النوعية

 63966883 

  تكاليف الفشل الداخلي

 5406380 معالجة العاملين

 233438887 تل  الحديد

 9845000 عدم المطابقة للمواصفاا

 23448534 معالجة تلوث الميا 

 272138801 

  الخارجيتكاليف الفشل 

 201656000 كبس األسطواناا التالفة

 556051684 المجمو 

المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات قس  

 2016التكاليف لسنة 
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وم  ن خ   لد دراس   ة واق   ع ح  اد المعم   ل اتض   ح ح   دوث 

عملي  اا تل    كبي  رة للبلي     الحدي  د وذل  ك بس  ب  س   وا 

الع   املين بالش   كل المناول  ة  نتيج   ة ع   دم تأهي  ل وت   دري  

للمواصفاا والمتطلباا الواج   االلت زام ووفقا  المطلوب

م   ن خ   لد االعتم   اد عل   ال  بد   ا عن   د تص   نيع االس   طوانة

 متطلباا جداح التقييس والسيطرة النوعية . 

 التعبئة -4

ف   ي ه   ذ  المرحل   ة ي   تم تعب    ة اس   طوانة الغ   اح الت   ي ت   م  

تصنيعدا في المرحلة السابقة بعد إجراا الفحص الدندسي 

وك   ذلك تنظي      عليد   ا والتأك   د م   ن س   لمتداوالس   يطرة 

االس   طواناا المس   تضدمة م   ن الش   وائ  وس   ائل البنت   ان 

من شركاا ( الغاح السائل  ه )استلم ذ يتمإبالغاح السائل 

نابي   وم ن ث م الال مق ر الش ركة بواس طة األ البصرةغاح 

نق  ل الغ  اح م  ن ي وبع  دهاض  زن ف  ي الضزان  اا الكروي  ة ي

ياا ال معامل تعب ة الغاح بواس طة الحوض المستودعاا ال

 المعملي    ة ض    زن ف    ي المعام    ل بواس    طة الضزان    اايو

ن يك  ون الغ  اح ويج    أتعب   ة االس  طوانة  الس  تضدامه ف  ي

الضاص    ة  ( 1045مط    اب  للمواص    فة القياس    ية رق    م ) 

بالغ     احاا النفطي     ة المس     الة والت     ي تم      ل متطلب     اا 

الضص    ائص الفيزيائي    ة والكيميائي    ة للغ    احاا النفطي    ة 

 . المسالة

 -بلغ  تكالي  الجودة لدذ  المرحلة كاآلتي :

 ( تكاليف الجودة لمرحلة التعبئة4جدول )

 المبلغ ) دينار( التكاليف

  تكاليف الوقاية

 7900000 تدري  العاملين

  تكاليف التقيي 

 9925000 الفحص الدندسي

 3333594 اندثار أجدزة ومعداا

 13258594 

  تكاليف الفشل الداخلي

 3845000 معالجة العاملين

 86789962 تصليح صماماا

 90634962 

  تكاليف الفشل الخارجي

 10432252400 تكلفة الشوائ 

 10544045956 المجمو 

الباحثان باالعتماد على بيانات قس   المصدر : إعداد

 2016التكاليف لسنة 

 التسويق -5

بي    ع تس    وي  ولة ع    ن أن ه    ذ  المرحل    ة ه    ي المس    ؤو

ف   ي  اس   طواناا الغ   اح الت   ي ت   م تعب يد   ا بالغ   اح الس   ائل

المرحلة السابقة أما عن وري  البيع المباشر ال ال الزب ون 

. تعتب ر ش ركة تعب  ة الغ اح توحي ع الأو عن وري  ش ركة 

والوحيدة في الع راق ف ي ه ذا المج اد هي الشركة الرائدة 

فد  ي المس  ؤولة ع  ن تزوي  د جمي  ع المحط  اا الحكومي  ة 

واألهلية بالغاح السائل لذا تقوم بتجدي ز كمي اا كبي رة م ن 

قب  ل قب  ل  اس  طواناا الغ  اح المعب   ة مم  ا يتطل    تضزيند  ا

فر ف ي ه ذ  المض احن ايج   ان تت و بيعدا ال ال المس تدلك .

 ومتطلب    اا ومواص    فاا خ    زنكاف    ة ش    روو الس    لمة 

م  ن أبني  ة ومس  قفاا وأس  يجة وإض  ااة اس  طواناا الغ  اح 

وغيره    ا بموج      وف    اا ورافع    اا ش    وكية ة إجد    زوأ

. كما يج   أن متطلباا جداح التقييس والسيطرة النوعية 

يك  ون تضط  يج س  احة الض  زن نظ  امي بحي  ث يح  دد مك  ان 

ة والفارغ  ة والناض  حة والمعطوب  ة االس  طواناا الممل  وا

ك  ل مند  ا عل  ال ح  دة بحي  ث يمك  ن أخلئد  ا بيس  ر ويح  دد 

مسار سياراا الحمل والرافع اا الش وكية ومج اد وفس ح 

وس    احة نف    اض االس    طواناا اخ    ذين بنظ    ر االعتب    ار 

بلغ      المس   افاا األمين   ة ب   ين تل   ك المج   االا والفس   ح 

 -تكالي  الجودة لدذ  المرحلة كاآلتي :

 ( تكاليف الجودة لمرحلة التسويق5جدول )

 المبلغ ) دينار( التكاليف

  تكاليف الوقاية

 4250000 تدري  العاملين

 9982000 صيانة االا ومعداا

 14232000 

  تكاليف التقيي 

 11450000 الفحص الدندسي

 3667189 اندثار أجدزة ومعداا

 15117189 

  تكاليف الفشل الداخلي

 30265000 المضزونتكالي  تل  

 29290000 ا . سوا التضزين

 54929174 تصليح صماماا

 9945000 سوا التداودا. 

 123429174 

 152778363 المجمو 

المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات قس  

 2016التكاليف لسنة 

 -: التوزيع – 6

في هذ  المرحلة يتم نقل اسطوانة الغاح المعب ة من  

البيع  عن وري  المضاحن الال المستدلك سواا كان

التوحيع . حيث شركة  عن وري المباشر في الشركة أو 

يتم التعاقد مع شركاا خاصة تقوم بتوفير سياراا نقل 

خاصة بنقل اسطواناا الغاح الال األماكن المضتلفة ويج  

. أن هذ  المرحلة يج  أن  فر فيدا شروو السلمةاأن تتو

واصفاا والمتطلباا القياسية الصادرة تكون ضمن الم

 . من جداح التقييس والسيطرة النوعية

 -كاآلتي :التسوي  بلغ  تكالي  الجودة لمرحلة 

 

 التوزيع( تكاليف الجودة لمرحلة 6جدول )

 المبلغ ) دينار( التكاليف

  تكاليف الوقاية

 3268000 تدري  العاملين

  تكاليف التقيي 
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 669187 ومعداا االااندثار 

  تكاليف الفشل الداخلي

 5965000 ا. سوا التداود

تكااااااااااااليف الفشااااااااااال 

 الخارجي

 

 22265000 ا سوا التداود

 60647187 

المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات قس  

 2016التكاليف لسنة 

من دورة حياة اسطوانة الغاح بعد عرض تكالي  الجودة ل

خلد واقع حاد الشركة يتم إعداد جدود يوضح إجمالي 

وسيتم استضرا  نسبة التكالي  الال النوع تكالي  الجودة 

 -وكما يآتي : ونسبة التكالي  الال إجمالي التكالي 

( نلحظ أن تكالي  الوقاية لم يتم األنفاق 7ومن الجدود )

% من إجمالي التكالي  األمر الذي أدى 1عليدا سوى 

   نسبتداتحمل الشركة تكالي  فشل خارجي بلغالال 

% من إجمالي التكالي  وعليه يج  علال الشركة أن 94

ذ يج  عليدا حيادة أنفاقدا هيكلة أنفاقدا إ تعيد النظر في

تكالي  الفشل الضارجي لتكالي  المنع للتجن  من تكبدها 

. فلبد من  والتي تعتبر من أخطر أنواع تكالي  الجودة

اتضاذ مجموعة من اإلجراااا والعملياا التي تؤدي الال 

رفع مستوى الجودة وتحسين األداا من خلد التحسين 

 المستمر .

مجموعااة ماان الممارسااات لتحسااين الجااودة تطبيااق  - 2

 على طول دورة حياة المنتج . وتخفيض التكلفة

تحديد وتقييم المشكلة  أن التحسين المستمر يتطل  أوال

الحالية لجميع مراحل دورة حياة اسطوانة الغاح وذلك 

لتحديد المجاالا التي تحتا  الال التحسين والتطوير 

 وإعطاا الحلود المناسبة فنبدأ بمرحلة البحث والتطوير .

من خلد دراسة واقع الشركة   -البحث والتطوير : -أ

تبين أن مضتبراا الفحص ال تضضع لمواصفاا 

وضوابج الدليل الفني االسترشادي وتعليماا المضتبراا 

 الكيمياوية حيث لوحظ ما يأتي: 

  ع  دم وج  ود مضتب  راا الفح  ص الب  ايلوجي اللحم  ة

لفحص ميا  الشرب في الشركة ومعامل تعب  ة الغ اح 

ابع   ة لد   ا ومعرف   ة م   دى ص   لحيتدا للس   تدل  الت

 . البشري

  ع  دم وج  ود مفرغ  اا هوائي  ة مم  ا ي  ؤثر عل  ال ص  حة

 وسلمة العاملين فيه .

  مم ا يض طر  ااال توجد أنابي   مي ا  داخ ل المضتب ر

العاملين في المضتبر الال اس تعماد وريق ة ال ري ف ي 

هي غير كافي ة لل تضلص ومعداا الدواا واألتنظي  

قب  ل اس  تضدامدا وم  ن الم  واد الكيماوي  ة م  ن الش  وائ  

 بعد استضدامدا 

   قلة معداا الوقاية الشضص ية المجد زة للع املين ف ي

 ال تفي بالغرض .الموجودة المضتبر و

  مكانياا محدودةضمن إ جدزة المضتبر تعملأ 

لذلك ينبغي علال الشركة إنش اا مضتب ر ب ايولوجي لتحقي   

ع ن ت وفير مع داا حماية العاملين من تلوث المي ا  فض ل 

 . الوقاية وااللتزام بضوابج السلمة

لم تراعي الشركة الحداثة والتطور في  -التصميم : -ب :
تصميم اسطوانة الغاز وفي إيجاد البدائل للمادة األولية 

ا مع المستخدمة ) بليت الحديد ( لتخفيض تكلفة أنتاجه
 المحافظة على جودة المنتج كذلك يتطلب عند تصميم المنتج
األخذ بنظر االعتبار األساليب التصنيعية التي تؤدي الى تقليل 
كمية المواد األولية المستخدمة وتخفيض الهدر الكبير 

لحد من مخلفات المواد األولية وكذلك  ا الحاصل عند التقطيع
 يتجه نحو تصنيع االسطوانات البالستيكية اليومنرى العالم . 

حيث تكون العالية  التي تمتاز بالوزن الخفيف وبالجودة
مصنوعة من األلياف الزجاجية المشبعة بمواد أساسية ) 
راتنجية ( تعالج باألشعة فوق البنفسجية الصديقة للبيئة وال 

 خلد الحري  أو حتال بعد إولق الرصاس عليداتنفجر 

 أي أمنة للعاملين بدون احتماد حدوث أي إصاباا .

جيا الحدي ة في كنولولم يتم إدخاد الت -التصنيع : -: ا

ن اغل  معداته هي نفسدا منذ إنشاا المصنع حيث أ

المصنع باست ناا مكائن اللحام األوتوماتيكية باإلضافة 

الال عطل مكينة القطع وال ني بسب  قلة خبرة العاملين 

( أن الشركة لم 7عليدا حيث وكما الحظنا في جدود )

كما هو (  0,0025العاملين سوى ) تنف  علال تدري 

من إجمالي التكالي  مما أدى ( 7مبين في جدود رقم )

مقدار   الال حدوث تل  كبير ببلي  الحديد

% من تكالي  47الذي يم ل دينار (  233438887)

وكما قلنا في  ,% من إجمالي التكالي  2الفشل الداخلي و 

الجان  النظري أن حيادة األنفاق علال تكالي  المنع 

دوالر من إجمالي تكالي   100بدوالر سول يجنبنا 

أي أن الشركة فيما لو حادا أنفاقدا علال تكالي  الفشل 

بدال من  0.0075المنع ومندا تدري  العاملين  بنسبة 

فأن تكالي  الفشل والمتم لة بتكالي  تل   0.0025

مما يؤدي بالنتيجة  0.75الحديد سول تنضفت بنسبة  

 الال تضفيت إجمالي التكالي  .

 – 233438887الفشل ) تل  الحديد( =  تكالي  

 دينار 58359722=  (0.75×  233438887)

( يوضح أثر حيادة تكالي  المنع 8والجدود رقم )

والمتم لة بتكالي  تدري  العاملين علال انضفاض تكالي  

 الفشل والمتم لة بتكالي  تل  الحديد .
 

 ( احتساب انخفاض تكاليف تلف المواد األولية بعد8جدول )

 زيادة األنفاق على تكاليف المنع

 التفاصيل

 تكاليف 

 الفرق
 قبل التحسين 

بعد  

 التحسين

تدري  

 العاملين
27892196 85350151 57457955 

تل  

 الحديد
233438887 58359722 

-

175079165 

 (7المصدر : أعداد الباحثان باالعتماد على جدول رق  )

فض  ل ع  ن تكب  د الش  ركة تك  الي  فش  ل داخل  ي بمق  دار  

تب  ين  أذدين  ار( ناتج  ة ع  ن معالج  ة الع  املين  5406380)
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وجود مشاكل بسب  اللحام المفرو من قب ل الق ائمين عل ال 

جزئي األسطوانة وقاعدتدا  بلحمعملية اللحام عند قيامدم  

ش رارة ت ؤدي  عن ه ين تج ال ذياألم ر  والواقية المكملة لد ا

تكب   دا الش  ركة تك   الي  بلغ     و.  الع  املين إص   ابةال  ال 

دينار ( بسب  شراا رؤوس ملئ االسطوانة  9845000)

م  ن ش  ركة ك  وحان كرس  بلا اتض  ح أند  ا غي  ر مطابق  ة 

للمواص  فاا الت  ي ت  م االتف  اق عليد  ا عن  د التعاق  د ول  م ي  تم 

إعادتدا كما  أن ش ركة تعب  ة الغ اح اس تمرا بالتعاق د م ع 

خفاق اا الت ي لال ال رغم م ن اإلعشركة كوحان كرسبلا 

 حدث  ف ي تجدي ز رؤؤس مل ئ غي ر مطابق ة للمواص فاا

األم  ر ل  ذا وج    التعاق  د م  ع مجد  زين كف  وئين وموث  وقين 

أم   ا ع   ن تك   الي  الفش   ل .  ال   ذي يجنبن   ا ه   ذ  التك   الي 

دينار (  201656000) الضارجي فقد أنفق  الشركة مبلغ

وذلك عن تكالي  كبس االسطوانة التالفة الذي يم ل نس بة 

% م  ن إجم   الي التك   الي  بس   ب  ع   دم الت   زام الش   ركة 2

بد ا عن د  األخ ذالواج   القياسية مواصفاا والمتطلباابال

 وتداود وتوحيع اسطواناا الغاح . تصنيع االسطوانة

المس تلم م ن  ن يك ون الغ اح الس ائليج  أ -: التعب ة -: ث

( 1045شركاا الغاح مطاب  للمواصفة القياسية رق م ) 
1

 

تب  ين ع  دم م  ن خ  لد دراس  ة واق  ع ح  اد الش  ركة غي  ر أن 

ائص الفيزيائي  ة والكيميائي   ة مطابقت  ه للمتطلب  اا والضص   

( يتك  ون م  ن   LPGن غ  اح البت  رود المس  اد ) حي  ث أ

C3)  ( بروبان )C4  إال  ’( بيوتان ف ي حالت ه الطبيع ي ,

ال   ذي ي   تم اس   تلمه م   ن وج   ود الش   وائ  ف   ي الغ   اح  أن

 C2ف  ي ) والمتم ل  ة  %7ش  ركاا غ  اح البص  رة بنس  بة 

تأك    ل االس    طواناا  ف    ي بنت    ان( تس    ب C5 مي     ان,

 تك الي  األمر الذي يؤدي الال تحمل الش ركة والصماماا

 54929174, 86789962إض  افية بلغ    ) فش  ل داخل  ي

)
2

نتيجة دينار في مرحلتي التعب ة والتسوي  علال التوالي  

ال توج  د  إذل  الص  ماماا الناض  حة للغ  اح ص  قيامد  ا بإ

نما تتم التعب ة مباش رة أجدزة لفصل الغاح عن الشوائ  وأ

تددي  د س  لمة الع  املين ف  ي  ع  ن فض  لُ , ف ي االس  طواناا 

ف ي  عملية التضلص من تلك الش وائ  خلد مواقع التفريغ

(  C2ارتف  اع نس  بة )  نإ .م وج  ود يلي  ة س  ليمة    ل ع  د

مم  ا ي  ؤدي ال  ال ي  ؤدي ال  ال ارتف  اع الض  غج ف  ي الض  زان 

ندا تك ون عل ال ش كل باإلضافة الال أعاقة عملية االستلم إ

بض ار ف  ي الض زان ال يمك  ن االس تفادة من  ه مم ا ي  ؤدي ال  ال 

حصود نقص ف ي الض زين عن د ع دم خص مدا م ن الكمي ة 

( ي ؤدي ال ال ع دم  C5ارتفاع نسبة )  , كذلك أن المستلمة

حصود المواون عل ال ال وحن المق رر نتيج ة لوج ود ه ذ  

فش ل  ش ركة تك الي التحم ل . كم ا ت المادة ف ي االس طوانة

ض   افية نتيج   ة تفري   غ االس   طواناا م   ن ه   ذ  إ خ   ارجي

الش      وائ  بص      ورة مك ف      ة بلغ        ه      ذ  التك      الي  

دينار( 10432252400)
3

% من تكالي  98وتم ل نسبة 

% م  ن إجم  الي التك  الي  أي أن 91لفش  ل الكلي  ة ونس  بة ا

ه ذ  المش  كلة م  ن أخط  ر المس  بباا لتك  الي  الفش  ل األم  ر 

                                                           
1
 ات جهاز التقييس والسيطرة النوعيةمتطلب 
2
 ( 7جدول رقم )  
3
 ( 7جدول رقم )  

عن د  دزة لفصل الغاح ع ن الش وائ الذي يتطل  شراا أج

يتم الض غج عل ال ه ذ  الش ركاا و أ االستلم وقبل الضزن

بعدم استلم الغاح مند ا إال ف ي حال ة معالج ة المش كلة م ن 

والتطوير واالس تعانة بضب راا وب اح ين بد ذا  خلد البحث

ه ذا المجاد ووصود نسبة الشوائ  ال ال الح د المس مو  و

أن نس بة الش وائ  ف ي الغ اح المس تلم  وتجدر اإلشارة ال ال

وش   ركة  م  ن ش   ركة غ  اح الش   ماد وش   ركة نف  ج الوس   ج

 ,كان   ) ص فر وشركة مصافي الجن وب  مصافي الوسج

0.04%  ,1.9 , %3% )
4

ي وأن النس     بة عل     ال الت     وال 

ف  أذا ت  م %( 0.6المس  مو  بد  ا بحس    المواص  فة ه  ي )

)ش ركة غ اح الش ماد وش ركة غ اح الوس ج االعتماد عل ال 

ي تم ح  ل أن ال ال ( كضط وة أول ال  وش ركة مص افي الوس ج

س   ول نلح   ظ انضف   اض المش   كلة ف   ي ب   اقي الش   ركاا 

 في مرحلت ي التعب  ة والتس وي  تكالي  تصليح الصماماا

ه  ذ  الش  وائ  بش  كل كبي  ر األم  ر وتك  الي  ال  تضلص م  ن 

ال  ذي ي  ؤدي ال  ال انضف  اض التكلف  ة اإلجمالي  ة وكم  ا مب  ين  

 . ( 8جدود رقم ) أدنا 

                                                           
4
 باالعتماد على بيانات الشركة عند فحص الغاز عند االستالم 
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 ( احتساب انخفاض نسب الشوائب والتكاليف قبل وبعد التحسين في الغاز المستل 9جدول )

 التفاصيل
 الشوائبنسب 

 الفرق
 بعد التحسين  قبل التحسين 

       الشركاا المستلم مندا

 7-   7 شركة غاح الجنوب

 3-   3 شركة مصافي الجنوب

 0 0 0 شركة غاح الشماد

 0 0.019 0.019 شركة مصافي الوسج

 0 0.0004 0.0004 شركة نفج الوسج

 10- 0.0194 10.0194 مجموع النس 

 141444733.2- 274403 141719136 تصليح الصماماا

 10412053017- 20199382.9 10432252400 تكالي  الشوائ 

 10553497750- 20473785.6 10573971536 إجمالي تكالي  الفشل

 10553497750- 826522386 11380020136 إجمالي التكاليف 

 ( 7المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات جدول )

( نلح    ظ 7)ب    الرجوع ال    ال ج    دود  -التسااااويق : -ج :

بنفق اا تص ليح الشركة تكبدا تكالي  فشل داخلي متم لة 

ع  ل  باإلض  افة ال  ال ذل  ك الص  ماماا وت  م بي  ان أس  بابدا أ

 , 9945000بلغ   ) فش ل داخل ي تحمل  الشركة تكالي 

دين   ار لمرحلت   ي التس   وي  والتوحي   ع عل   ال  (5965000

ناتج   ة ع   ن ع   دم الت   زام الش   ركة بالمواص   فاا الت   والي 

وك ذلك قل ة خب رة  الت داود والمتطلباا القياسية في عملي ة

العاملين في هذا المجاد حيث كما ذكرنا سابقا أن الش ركة 

( م ن 0.0025لم تنف   عل ال ت دري  الع املين فق ج نس بة )

لنسبة جدا قليل ة تس بب  ف ي تحم ل إجمالي التكالي  وهذ  ا

الش  ركة أض  عال مض  اعفة م  ن تك  الي  الفش  ل ال  داخلي 

والض   ارجي وكم   ا أش   رنا أع   ل  فيم   ا ل   و حادا الش   ركة 

( 0.0075)بنس  بة أنفاقد  ا عل  ال ت  دري  الع  املين لتك  ون 

فس  ول نضف  ت تك  الي  س  وا الت  داود اإلجمالي  ة بنس  بة 

 ( لتصبح كما يأتي :0.75)

=  0.25×  15910000= تك       الي  س       وا الت       داود 

 دينار 3977500

خ لد دراس ة واق ع ح اد ش ركة تعب  ة الغ اح تبين من  كما

أن التضزين غير مطاب  لمتطلباا المواصفة القياسية رقم 

األم  ر ال  ذي أدى ال  ال تحم  ل  الضاص  ة ب  الضزن (1262)

دين ار(  28290000الشركة تكالي  سوا الض زن بلغ   )

. 

كما أشرنا أعل  أن الشركة تعاق دا م ع  -التوزيع : -ح :

ش  ركاا خاص  ة تق  وم بت  وفير س  ياراا نق  ل خاص  ة بنق  ل 

غي   ر أن ه   ذ   اس   طواناا الغ   اح ال   ال األم   اكن المضتلف   ة

مواص  فاا وبمتطلب  اا  نش  او نق  ل الش  ركاا ل  م تلت  زم ب

االسطواناا والضاصة بجداح التقييس والس يطرة النوعي ة 

مم  ا أدى ال  ال تكب  د الش  ركة تك  الي  فش  ل  (1261رق  م )

خ    ارجي ع    ن إع    ادة التص    نيع وس    وا الت    داود بلغ      

( دينار علال الت والي األم ر 22265000,  28480000)

 والتعاق د م عالذي يتطل  ألغاا التعامل مع ه ذ  الش ركاا 

تق  دم م  ا ي ب    التزامد  ا بالمواص  فة رق  م ش  ركاا أخ  رى 

(1061. ) 

بع  د بي  ان األس  باب الت  ي أدا ال  ال ارتف  اع تك  الي  الفش  ل 

%(97لتم ل تقريبا نسبة )
5

ت را  من إجمالي التكالي  واق 

( لبيان 10, نعد جدود ) لغرض التحسين المناسبة الحلود

أث  ر التحس  ين المقت  ر  عل  ال تك  الي  الج  ودة ونس  بتدا ال  ال 

بإفتراض ثبوا جميع التكالي  ما عدا التك الي   اإلجمالي

الضاص   ة ب )ت   دري  الع   املين , تل     الحدي   د , تص   ليح 

 الص  ماماا , معالج  ة الش  وائ ( الت  ي ت  م تحس  يندا س  ابقا

وكم                                                      ا ي                                                      أتي :

                                                           
5
% 93% + 4( فشل داخلي + فشل خارجي = 7جدول رقم )  

=97% 
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 ( تكاليف الجودة قبل وبعد التحسين والنسب الى إجمالي التكاليف10جدول )

 التفاصيل
 تكاليف الجودة

 الفرق
 لى إجمالي التكاليفالنسب ا

 بعد قبل بعد التحسين  قبل التحسين 

 %23 %1 57457955 163343151 105885196 تكالي  المنع

 %14 %1 0 97313603 97313603 تكالي  التقييم

 %25 %4 316523898- 175644039 492167937 تكالي  الفشل الداخلي

 %38 %94 10412053017- 272600383 10684653400 تكالي  الفشل الضارجي

 %100 %100 10671118961- 708901175 11380020136 إجمالي تكاليف الجودة

 (9,8,7المصدر : أعداد الباحثان باالعتماد على الجداول )

( نلح   ظ تغي   ر النس     بش   كل 10وم   ن الج   دود رق   م ) 

انضف اض ملحو  وكبير بعد اقترا  التحسيناا فضل ع ن 

( دين ار وه ذا 10671118961التكلفة اإلجمالية بمق دار )

ولض  مان  يم   ل خط  وة أول  ال ف  ي اس  تكماد التحس  يناا ,

تطبي     تكلف   ة ك   ايزن  نعم   د ال   الاس   تمرارية التحس   ين 

 .المستددفة 

تطبيااق تقنيااة تكلفااة كااايزن المسااتهدفة ل اامان  -ثالثااا : 

 استمرارية التحسين

االس   طوانة المعب   أة تحدي   د تكلف   ة  ه   ذ  الضط   وة تطل    ت

ب   افتراض ثب   اا قب   ل التحس   ين وبع   د التحس   ين  الواح   دة

التك   الي  اإلداري   ة وثب   اا ع   دد االس   طواناا المص   نعة 

وم  ن ث  م تطبي     (11كم  ا ه  و مب  ين ف  ي ج  دود ) المعب  أة

 المعادالا للوصود الال كلفة كايزن المستددفة . 

 ( تحديد تكلفة االسطوانة الواحدة قبل وبعد التحسين 11جدول )

 التفاصيل
 التكاليف

 الفرق
 بعد التحسين قبل التحسين

 10671118961 708901175 11380020136 (1إجمالي تكالي  الجودة )

 0 3102954900 3102954900 *(2التكالي  اإلدارية    )

 10671118961 3811856075 14482975036 (2+1)إجمالي تكلفة االسطوانة المعبأة 

 0 67927 67927 * المعبأة عدد االسطواناا المصنعة

 157097 56117 213214 تكلفة االسطوانة المعبأة الواحدة

 (10ول )داد الباحثان باالعتماد على الجدالمصدر : أع

 *من بيانات الشركة

إلال كلفة كايزن المس تددفة الحتساب والوصود 

( واعتم اد التك الي  الت ي  11ي تم االعتم اد عل ال ج دود ) 

ت   م احتس   ابدا قب   ل التحس   ين عل   ال أند   ا الس   نة الس   ابقة 

والتكالي  التي تم احتسابدا بعد التحس ين عل ال أند ا الس نة 

الحالية المستددفة وسنتبع الضطواا اآلتي ة عل ال افت راض 

 -كمية اإلنتا  في السنتين : ثباا التكالي  اإلدارية وثباا

 للس نة ةالواح د للس طوانة الفعلي ة الكلف ة احتس اب -أوال:

 اإلنتا  كون افتراضه مسبقا ما تم إلال وباالستناد السابقة

 سنويا .  اسطوانة معبأة(  67927ثاب  ) 

 إجم الي = الس ابقة الس نة ف ي اس طوانة لكل الفعلية الكلفة

الس ابقة  للسنة الفعلي االنتا ÷  السابقة للسنة الفعلية الكلفة

( .......1) 

دين             ار  213214=  67927÷  14482975036= 

  ةالواحد للسطوانة

ا   ةالواح د االس طوانة تكلف ة احتس اب ت م إن بع د - :ثاني ا

 الحالي ة للس نة الكلي ة التقديرية التكلفة احتساب يتم الفعلية

 الفعلية . بالكل 

 = الحالي ة للس نة الفعلي ة الكلف ة إلجم الي التقديري ة الكلف ة

) الس ابقة  الس نة ف ي ةالواح د للس طوانة الفعلي ة الكلف ة

 (2......... ) الحالية للسنة التقديري اإلنتا  ×(  1معادلة 

 دينار  14482975036=  67927×  213214= 

 المس تددفة ك ايزن كلف ةت تحتس  المرحلة هذ  في - :ثال ا

 . المطلوب التضفيت نسبة باستضدام الحالية للسنة

نس    بة التضف    يت نس    تضرجدا باالعتم    اد عل    ال مق    دار 

 وكما يلي : TKCالتضفيت الحاصل نتيجة تطبي  

تكلف  ة  – التضف  يت ف  ي التك  الي  = تكلف  ة الس  نة الس  ابقة

  السنة الحالية

                       =11380020136 – 708901175 

 دينار 10671118961= 

التضف   يت ف   ي التك   الي  ي   تم جمع   ه م   ع بع   د اس   تضرا  

 التكالي  اإلدارية للتوصل إلال كلفة التضفيت الكلية

+  10671118961كلف          ة التضف          يت الكلي          ة = 

 دينار 13774073861=  3102954900
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÷  10671118961نس                    بة التضف                    يت = ) 

13774073861 × )100 =77% 

 التقديري ة الكلف ة = الحالي ة للس نة المس تددفة كايزن تكلفة

 نسبة X  ( 2الحالية )معادلة  للسنة الفعلية الكلفة إلجمالي

   المستددفة التكلفة في التضفيت

 =14482975036  ×77%  =11151890778 

 دينار

(  3811856075 كان  الكلفة الكلية ) KCوعند تطبي  

 - 14482975036دين   ار أي مق   دار التضف   يت كان     )

 دينار ( 10671118961=  3811856075

11151890778 – 10671118961  =

 دينار  480771817

( دين     ار يم      ل مق     دار 480771817أن ه    ذا الف     رق )

كلف ة  ك ايزن الت ي يج   تحقيقد ا للوص ود إل ال التضفيت 

المس    تددفة أي إن باس    تضدام كلف    ة ك    ايزن المس     تددفة 

والتحس  ين المس  تمر ف  ي عملي  اا اإلنت  ا  وبإيج  اد ب  دائل 

األولي  ة م  ع المحافظ  ة عل  ال الج  ودة  أخ  رى لم  واد اإلنت  ا 

ت  تمكن الش  ركة م  ن تحقي    الد  دل والوص  ود إل  ال تكلف  ة 

المي  زة  تحقي   ك  ايزن المس  تددفة األم  ر ال  ذي ي  ؤدي إل  ال 

 التنافسية .

 

 -:  االستنتاجات
إن الش  ركة ل  م تراع  ي الحداث  ة والتط  ور ف  ي تص  ميم  -1

اس  طوانة الغ   اح وف   ي إيج  اد الب   دائل للم   ادة األولي   ة 

المس  تضدمة ) بلي    الحدي  د ( لتضف  يت تكلف  ة أنتاجد  ا 

 .مع المحافظة علال جودة المنتج 

ال تضض     ع  ف     ي الش     ركة مضتب     راا الفح     صإن  -2

لمواص   فاا وض   وابج ال   دليل الفن   ي االسترش   ادي 

 . تبراا الكيمياويةوتعليماا المض

لم يتم إدخ اد التكنولوجي ا الحدي  ة ف ي المص نع حي ث  -3

أن اغل     معدات   ه ه   ي نفس   دا من   ذ إنش   اا المص   نع 

 باست ناا مكائن اللحام األوتوماتيكية .

قل  ة خب  رة الع  املين بس  ب  أن الش  ركة ل  م تنف    عل  ال  -4

م   ن إجم   الي (  0,0025ت   دري  الع   املين س   وى )

 التكالي  .

% م   ن إجم   الي تك   الي  97بلغ     تك   الي  الفش   ل  -5

 الجودة .

ف ي إدارة تكلف ة  KCأهمية الدور الذي تلعب ه تقني ة  -6

دورة حياة المنتج وتحدي د علال وود للمنتج جودة ال

الطرق أو السبل لترشيدها وهذا يضتل  عن م ا ي تم 

 تطبيقه فعل في الشركة

 -التوصيات :
يتطل    عن  د تص  ميم المن  تج األخ  ذ بنظ  ر االعتب   ار  -1

األس   الي  التص   نيعية الت   ي ت   ؤدي ال   ال تقلي   ل كمي   ة 

الم  واد األولي  ة المس  تضدمة وتضف  يت الد  در الكبي  ر 

الحاص  ل عن  د التقطي   ع وك  ذلك  الح   د م  ن مضلف   اا 

 المواد األولية . 

ينبغي علال الش ركة إنش اا مضتب ر ب ايولوجي لتحقي    -2

وث المي  ا  فض  ل ع  ن ت  وافر حماي  ة الع  املين م  ن تل  

 معداا الوقاية وااللتزام بضوابج السلمة

نوصي  بإدخاد خج إنتاجي مؤتم  ومواكبة التطور  -3

من خلد تصنيع االسطواناا البلستيكية التي تمتاح 

ب  الوحن الضفي    وب  الجودة العالي  ة فض  ل عل  ال أند  ا 

 . أمنة للعاملين بدون احتماد حدوث أي إصاباا

م بتدري  الع املين لتلف ي تك الي  تل   حيادة االهتما -4

 . المواد األولية

علال الشركة االهتمام بتكالي  الفشل وتضفيض دا م ن  -5

 خلد حيادة األنفاق علال تكالي  المنع .

نوص   ي باعتم   اد التقني   اا الكلفوي   ة الحدي    ة إلدارة  -6

تكلف   ة المن   تج عل   ال و   ود دورة حيات   ه فض   ل ع   ن 

التحس  ين الش  امل الت  ي تتض  من  TKCاعتم  اد تقني  ة 

والمستمر لتحقي  الميزة التنافسية المرتبط ة ب الجودة 

 والكلفة
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 دور التدفقات النقدية في عملية االقتراض من المصارف التجارية "
 دراسة تطبيقة على عينة من المصارف التجارية

 

The role of cash flow in borrowing from commercial banks 

An applied study on a sample of commercial banks 
 

 م.م. زهراء ناجي عبيد ثامر

 معهد االدارة التقني / الجامعة التقنية الوسطى 

Asst. Lect. Zahraa naji obaed 

Mohammadwesam85@gmail.com 

 
  -المستخلص:

قائمة التدفقات النقدية تحمل  أهمية كبيره  لمستخدمين القوائم المالية ويسهل عملية فهمها وتحليلها النها توفر  ان  

المعلومات المالية التي تكون  خالية من التضليل وهي الحديثة باعتبارها أحد المتطلبات الرئيسة للمنشآت وتوفر معلومات 

ويتعرض للبنوك التجارية  ألزمات مالية ,ومخاطر نقدية ’ ستثمارية والتمويليةنافعة عن نشاطات المنشأة التشغيلية واال

,ومخاطر السيولة النقدية وعليه رسم  مسؤوليات السلطة النقدية وان شاء وحدة مركزية فاعلة من خالل نظام استتراتيجي  

النقدية يمكن للمصارف ان تتعرض الى  واالعتماد على النسب ومؤشرات السيولة النقدية  وذلك ان انخفاض مستوى السيولة

ازمة مالية ومخاطر مالية تجعلها تفقد عنصر االمان والربحية والسيولة النقدية حتى وان حققت ارباح , وعلى المصارف 

التجارية تحافظ على السيولة النقدية عن طريق االحتفاظ باألصول والموجودات النقدية  , كما توصل البحث ايضا الى 

نتائج المصرف االخر ذات نتائج نسب عالية جدا تفوق النسب االخرى , كنسبة الرصيد النقدي  , واالحتياطي ظهور ال

القانوني , كما ان ضرورة االهتمام بفائض ونقص السيولة التي قد تتعرض لها البنوك التجارية  أثناء ممارسة أعمالها, 

خدامات متنوعة وتسديد التزامات المترتبة بذمته  كما تبين ان وتوصل البحث ايضا  وعلى المصرف له القدرة على تقديم 

كلما كانت نسبة التوظيف والتسليفات مرتفعا مقارنة مع المصارف االخرى تبين ان المصرف قادر على ان يقدم قروض 

تدفقات النقدية لغرض جديدة ويمنح سلف وتسهيالت اخرى.رفع ودقة القوائم المالية ومنها قائمة الميزانية العمومية وقائمة ال

وضع ورسم خطط في المستقبل لكي ال يتعرض المصرف الى اللجوء لالقتراض على المصارف التجارية رسم سياسية 

سليمة لتجنب تعرض المصرف الى مخاطر مصرفية وائتمانية ومخاطر السيولة النقدية وصياغة استراتيجية فعالة وسليمة 

 محفظة القروض.لغرض ادارة محفظة االوراق المالية و

 

 ولة, التدفقات التقدية, االقتراضالمصارف التجارية, السي :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: -  
The statement of cash flows carries great importance for the users of the financial 

statements and facilitates the process of understanding and analyzing them because it provides 

financial information that is free from misleading and is modern as one of the main 

requirements of the establishments and provides useful information about the establishment’s 

operational, investment and financing activities. It exposes commercial banks to financial 

crises and risks. Cash, cash liquidity risks, and it has to draw the responsibilities of the 

monetary authority and establish an effective central unit through a strategic system and rely 

on ratios and indicators of cash liquidity because the low level of cash liquidity can expose 

banks to a financial crisis and financial risks that make them lose the element of safety, 

profitability and cash liquidity even if they achieve earnings And commercial banks must 

maintain cash liquidity by preserving cash assets and assets, and the research also found the 

results of the other bank with very high ratios that outweigh other ratios, such as the cash 

balance ratio and legal reserve, and the need to pay attention to the surplus and shortage of 

liquidity that you may be exposed to. Commercial banks during the exercise of their business, 

and the research also arrived, and the bank has the ability to provide various services and pay 

the obligations due with its liabilities, as it was found that the higher the rate of employment 

and loans compared to other banks, it turns out that the bank is able to offer new loans and 

grant advances and other facilities. Financial statements, including the balance sheet and the 

mailto:Mohammadwesam85@gmail.com
mailto:Mohammadwesam85@gmail.com
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statement of cash flows, for the purpose of developing and drawing up plans for the future In 

order for the bank not to resort to borrowing on commercial banks, a sound policy drawing to 

avoid exposing the bank to banking and credit risks and cash liquidity risks and formulating 

an effective and sound strategy for the purpose of managing the securities and loan portfolio.  

 

Keywords: commercial banks, liquidity, cash flows, borrowing 

 

 -المقدمة:
تلعب المصارف التجارية والمنشأة التجارية دورا حيويا ورئيسي وحاسم في تقديم الخدمات المصرفية ال نواعها  

االموال من العمالء المختلفة مقابل توفير سيولة نقدية للعمالء والزبائن والجمهور حيث يعتمد المصرف على ادخار 

واستثمارها في مجاالت مختلفة , وبعض االحيان يتعرض المصرف الى مخاطر مصرفية وازمة مالية  نتيجة انخفاض 

السيولة النقدية وعدم االعتماد على التخطيط المسبق وعدم دقة القوائم المالية ومنها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الميزانية 

المصرف الى االقتراض من البنك المركزي أو المصارف االخرى ,واحيانا يتعرض الى القروض  جأيلالعمومية , وبتالي 

المتعثرة سبب عدم الدقة عند تقديم الخدمة الى الزبائن , وعلية يجب على المصارف تحديد وقياس ومراقبة ومتابعة وتنفيذ 

لة النقدية ومؤشرات قياس راس المال المصرفي التقارير المالية بدقة عالية واالعتماد على مؤشرات قياس السيو

ساسية هي تتعرض المصارف التجارية الى مخاطر فكرة دراسة البحث الحالي  كمشكلة أوغيرها.....الخ ومن هنا انطلقت 

مصرفية عديدة ومن اهم المشاكل هي السيولة النقدية والتي تعد من اهم اهداف المصارف التجارية , اذ تتعرض عدم قدرة 

عض من المصارف تؤفير سيولة مالية كافية ويرجع الى ذالك عدم الدقة في التخطيط المسبق وتم التعرف على طبيعة ب

المصارف التجارية وخدماتها , وعلى القوائم المالية ومنها قائمة التدفقات النقدية , والسيولة النقدية , واالقتراض التي يلجا 

ازمات مالية , ثم الجانب العملي الذي يتمثل بالمؤشرات الخاصة بالسيولة النقدية اليه المصرف عندما يتعرض الى مخاطر و

 , واهم النتائج التي تم التوصل اليها

 

 اوال:منهجية البحث 

 -مشكلة البحث: -1

تتعرض المصارف التجارية الى مخاطر مصرفية عديدة ومن اهم المشاكل هي السيولة النقدية والتي تعد من اهم اهداف 

المصارف التجارية , اذ تتعرض عدم قدرة بعض من المصارف تؤفير سيولة مالية كافية ويرجع الى ذالك عدم الدقة في 

التخطيط المسبق , اظافة الى قلة المعلومات التي تضمها قائمة التدفقات النقدية .وسحب ودائع من قبل الجمهور دون 

لي عدم تحقيق التوازن بين اهداف المصرف الربحية واالمان والسيولة , االستفادة من استثمارها في مشاريع مختلفة , وبتا

معرفة  وترى الباحثة ان مشكلة البحث هو تنبثق  من عدم التخطيط وورسم استتراتجية تخدم المصارف  التجارية

 .المؤشرات المالية لقياس وتقيم نسبة السيولة المصرفية

  -اهمية البحث: -2

 -من خالل: بحث يمكن تحديد اهمية ال

 عزيز الجانب االيجابي للمصرف مقارنة بايجاد حلول للجانب السلبي للمصرف.ت - أ

 فير سيولة مالية واالحتفاظ بهاعض من المصارف الزبائن سبب عدم توتخسر ب انتوفير عنصر االمان للزبائن دون  - ب

 تعزيز وتنشيط جهاز العمل المصرفي, واالعتماد على التحليل من خالل المعلومات في قائمة التدفقات النقدية  - ت

 -هدف البحث: -3

يتميز هدف البحث عن البحوث االخرى هو قياس مدى تاثير السيولة النقدية على كفاءة المصارف التجارية وبتالي تاثيرهه 

 على االقتراض ,كما يهدف البحث .

 فهوم المصارف التجارية م - أ

 معرفة قائمة التدفقات النقدية - ب

 مفهوم السيولة النقدية - ت

 معرفة المؤشرات المالية لقياس وتقيم نسبة السيولة المصرفية - ث

 -فرضية البحث: -4

تم صياغة فرضية الدراسة والتي تسعى الدراسة الى اثبات مدى  ث وأهميتة واألهداف المتوخاة منهبناءا على  مشكلة البح 

 صحتها او رفضها بشكل التالي المؤشرات المالية لقياس وتقيم نسبة السيولة المصرفية وتاثيرها على المصارف التجارية 

 -مجتمع وعينة الدراسة: -5

يتمثل مجتمع البحث وعينة الدراسة باالعتماد على القوائم المالية المنشورة في سوق العراق لألوراق المالية بحدود سنة 

تم اختيار هذه الفترة من قبل الباحثة اختياري لمعرفة مدى االعتماد من قبل بعض من المصارف على  2015 – 2014

 التخطيط المسبق  
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بل الباحثة مصرف الشمال للتمويل واالستثمار المتحد لالستثمار المدروجة في سوق وعينة البحث تم اختيار من ق

 .2017العراق لالوراق المالية , وتم اختيار البيانات من القوائم المنشورة لسنة 

 -: منهج البحث-6

عراق لالوراق المالية اعتمد البحث الحالي حول دراسة عينة البحث بالعتماد على المصارف العراقية المنشورة في سوق ال 

,حيث تعتبر هذه القوائم مصدقة من قبل المدقق الخارجي ومنشورة بموجب قانونيا.واستخدمت الباحثة اسلوب النوعي بجمع 

البيانات والمعلومات المنشوره في سوق العراق لالوراق المالية واستخدام المعادالت ومن ثم استخراج النتائج التي توصلت 

 اليها الباحثة. 

 -الدراسات السابقة: -7
تناولت العديد من الدراسات موضوع التدفقات النقدية السيولة النقديةوالمصارف التجارية  في قطاعات مختلفة ومن زوايا  

 مختلفة في العديد من الدول، وفيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات

تحليل توجهات ومستويات المخاطرة دراسة دراسة  احمد حميد الموسوي" القدرة التفسيرية لمؤشرات السيولة في  - أ

تحليليه لعينه من المصارف التجارية العراقية" وتهدف الدراسة تحليل وتفسير مستويات المخاطرة التي تتعرض 

لها المصارف عينة الدراسة من خالل مؤشرات ألسيوله وبيان القدرة التفسيرية لتلك المؤشرات في الحكم على 

عينة الدراسة على تبني مؤشرات تحليل السيولة المصرفية في تحليل توجهات  المخاطرة تساعد المصارف

ومستويات المخاطرة التي يمكن ان تتعرض لها المصارف بغية النهوض بالواقع المصرفي في البلد ومواكبة 

 التطورات الحديثة على الساحة العالمية في مجال العمل المصرفي وفي ظل البيئة التنافسية للمصرف .

راسة بركاني "ادارة مخاطر السيولة وتاثيرها على االقتراض  في البنوك التجارية" وتهدف الدراسة الى محاولة د - ب

لفت انتباه البنوك الى ضرورة االحتفاظ بقدر من السيولة النقدية , المعرفة العامة لمخاطر السيولة والخدمات التي 

 ائل والطرق التي يستعملها البنك لتقيم وتقدير خطر السيولة.يقدمها البنك واالرتقاء بجودتها, والتعرف على الوس

دراسة الكاملة "تيسير مخاطر االقتراض في البنوك التجارية"تهدف الدراسة الحالية الى التطرق الى جوانب  - ت

المتعلقة بالقروض وانواعها ومعرفة االسباب التي تودي الى القروض المتعثره اي االقتراض من المصارف 

كذلك معرفة الطرق المالية وغير مالية التي تسمح بتقيم موضوع خطر االقتراض والذي يعتبر جزء االخرى و

وقائي لتفادي حدوثه .وتوصل البحث تعد المصارف التجارية من اهم المؤسسات التي تقدم خدمة , وكذلك على 

في اوجه التوظيف  المصارف التجارية تحصل على سيولة من مصادرر مختلفة ومتنوعة وتقوم باستخدامها

المختلفة, والكشف المبكر لتعثر القروض والحد من التعرض الى الخسائر ةبتالي فقدان اهداف المصرف وعدم 

 تحقيق التوازن بين )الربحية, واالمان والسيولة(

 الجانب النظري :ثانيا

 المصرف التجاري

أي منشأة هدفها الرئيسي  -مفهوم المصرف التجاري: -1

القروض والقيام ببعض الخدمات  قبول الودائع ومنح

تهدف إلى تعظيم والبنوك التجارية مؤسسات نقدية  المرتبطة

أرباحها وذلك بالتوفيق بين السيولة الربحية والمخاطرة وهذا 

ً من خالل الوظائف التي تقوم بها والتي تسهم في  يظهر جليا

استقرار عجلة النشاط االقتصادي والسيما دور الوساطة 

المالية التي تلعبه بين ذوي الفائض المالي وذوي العجز 

الودائع وإقراضها )عيد المالي من خالل عمليتي تلقي 

 (25: 2018الرحيم,

ان للبنوك دورا مهما في  -وظائف المصارف التجارية: -2

عملية انعاش وانقاذ االقتصاد الدولي من خالل الوظائف التي 

   -يقدمه والتي تعدُّ وظائفا اساسية تأخذ الصدارة االولى:
 

 
 ( وظائف البنوك1الشكل رقم )

 المصدر)اعداد الباحث(

 

ترتبط   -االستخدامات في البنوك التجارية: - 3

استخدامات لدى البنوك التجارية في اهداف المصارف 

التجارية والمتمثلة ب السيولة والربحية واالمان لكن 

تعتمد اساسا على عاملين اساسيين في االستخدام هي هما 

 (13-12 :2015,: )بوعتروس

و هي عبارة عن إمكانية تحويل األصول   :السيولة -أ

 الى نقود سائلة في الحال و دون خسارة .

: و هي عبارة عن معدل العائد الذي يذره  الربحية -ب

 أي أصل خالل فترة زمنية معينة، عادة سنة.

 
 

 االئتمان منح  والسلف القروض منح

 الودائع قبول 
 العامة الوكالة 

 خدمات تقديم 
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و على هذا األساس، يمكن تقسيم استخدامات البنوك 

ال التجارية إلى ثالثة مجموعات حسب درجة سيولتها أو

 ثم  ربحـيتها ثانيا، كما يلي : 

: الهدف منها تحقيق السيولة فقط،  المجموعة األولى (1

 و تشمل :

النقدية الجاهزة لدى البنك : و هي عبارة عن نقود  -

قانونية موجودة لدى البنك باستمرار لكي يتمكن من 

 مواجهة متطلباته اليومية.

زي ،و هي األرصدة النقدية المودعة لدى البنك المرك -

عبارة عن االحتياطي النقدي القانوني الذي تشكله البنوك 

التجارية بشكل إلزامي ، و هو يعتبر من أحد أدوات 

 الرقابة على البنوك التجارية من قبل السلطة النقدية .

و تكون سيولتها منخفضة مقارنة  ( المجموعة الثانية :2

شمل بالمجموعة األولى كما يمكن أن تذر ربحا و هي ت

 ما يلي :

أصول شديدة السيولة ،و هي تلك األصول التي يمكن  -أ 

تحويلها إلى سيولة بسهولة و دون أية مشقة و تتمثل 

 أساسا في :

حسابات لدى البنوك األخرى، ناتجة عن المعامالت  -

 فيما بين البنوك.

أصول تحت التحصيل : هي تلك األصول التي يمكن  -

 الل فترة قصيرة جدا .أن تتحول إلى نقود سائلة خ

األوراق المالية قصيرة األجل خاصة : سيولتها  -ب

تكون أقل من األصول السابقة ، و أهمها سندات الخزينة 

التي تصدرها الحكومة لتمويل الدين العام و التي عادة ما 

 .ولة عالية كونها مضمونةتكون قصيرة األجل و ذات سي

تمثل قروض األوراق التجارية المخصومة : هي  -ج

قصيرة األجل ألنها عبارة عن أوراق تجارية قام 

بخصمها لمتعامليه، مقابل  عمولة عن الفترة الواقعة بين 

 تاريخ الخصم و تاريخ االستحقاق .

القروض و السلف التي يقدمها البنك لتمويل رأس  -د

المال العامل في المشاريع االقتصادية المختلفة ،والتي  

 غالبا . تكون  قصيرة األجل

:و التي تكون سيولتها منخفضة  المجموعة الثالثة (3

جدا، بينما ربحيتها مرتفعة مقارنة باألصول السابقة 

الذكر، على اعتبار أن هدفها األساسي هو تحقيق الربح، 

 و تشمل ما يلى:

 القروض متوسطة و طويلة األجل ، - 

 األوراق المالية طويلة األجل ، - 

 قيقية ) أصول مادية ثابتة (.االستثمارات الح - 

و الشكل التالي يلخص مصادر أموال البنوك التجارية و 

 استخداماتها

) -خصائص واهمية البنوك التجارية: -:4

www.accdiscussion) 

تتعامل البنوك التجارية في األصول النقدية و  - أ

 المالية فقط كالودائع و القروض واألوراق المالية 

البنوك التجارية هي قدرتها على أهم ما تختص به  - ب

 خلق و تحطيم النقود، فعندما تقوم البنوك التجارية

باقتناء أية أصول مالية تدر عائدا فإن ناتج بيع أو 

تحويل هذه األصول ينعكس في شكل زيادة 

 الودائع.

تختص البنوك التجارية دون غيرها من  - ت

المؤسسات و المشاريع التجارية بان معظم 

حقوق واالصول الوحيده القادرة أصولها تشكل 

 .على خلق خصوم قابلة للتحويل

تختص بالقدرة على االقتراض و هذا يتم  - ث

بخلق  بالوساطة بين المدخرين و المستثمرين

مصادر تمويل ,واقراض و لهذا السبب تمارس 

البنوك الدور الفعال على حجم االئتمان و توزيعه 

  مع.بين مختلف القطاعات االقتصادية في المجت

 اما اهمية البنوك التجارية فتتمثل بمايلي

يقوم البنك التجاري بتقديم خدمات متعددة وافضلها  (1

هي الخدمات المالية بشكل كبير  وواسع عن بقية  

المؤسسات المالية والمنشأة التجارية كما يلبي 

جميع  الحاجات االئتمانية  وعملية الدفع و التوفير 

 لمؤسسات الحكومية.لكل من الجمهور واالفراد وا

يعد المصرف التجاري هو القناة الوحيدة  و  (2

األساسية التي من خاللها تبرز الدولة سياستها 

 المالية والنقدية 

له القدرة على توليد األموال من االحتياطات  (3

 المتولدة من إيداعات الجمهور.

 

 التدفقات التنقدية -ثالثا:

تعتبر قائمة التدفقات   -مفهوم التدفقات النقدية: (1

النقدية من القوائم المهمة جانب القوائم المحاسبية  

التي يتم مشرها عن طريق التقارير السنوية في 

سوق العراق لألوراق المالية الخاصة للشركات 

المساهمة  وان الهدف من تلك القوائم تبين دورة 

النقدية من اين تبدا واين تنتهي اضافة الى معرفة 

: 2010ات التي تطرا عاى السيولة )ولش,التطور

(.وتعرف قائمة التدفقات النقدية هي تتمثل كأداة 156

تحليلية تتجاوز الخاص بالذمة المالية ومنظور 

الديناميكي وتبحث عن الخيارات االستراتيجية ومن 

هذا المنطلق تأخذ التدفقات النقدية ثالثة جوانب اوال 

لمؤشرات التي اداة تحليل تأخذ جميع العوامل وا

تساعد المحللين في عملية اتخاذ القرارات , اما 

الجانب الثاني االعتماد على االدورات او تعرف 

المقارنات الميزانيات  المتتالية لبناء ميزانية مالية 

قويه جدا علة االساس نظام ديناميكي , اما الجانب 

الثالث االعتماد على االستراتيجيات بالتنبؤ 

يع الحركات النقدية الداخلية بالمستقبل لجم

 (49: 2014والخارجية  والمالية) كسيس,

ان   -الغرض والهدف من قائمة التدفقات النقدية :  (2

الغرض الرئيسي من التدفقات النقدية يتعلق بالسيولة 

النقدية  لقياس امكانية المصرف  ومعرفة التزامات 

عليها دون اللجوء الى عملية االقتراض , اضافة الى 

عرفة قيمة اإليرادات المالية التي توفرها الشركات م

عن طريق االنشطة واالستثمارية والتمويلية خالل 

الفترة المحاسبية, وكذلك تتوفر قائمة التدفقات النقدية 

المعلومات الكاملة عن عملية االفصاح والتغيرات 

المحاسبية التي تطرا عليها والممارسات المحاسبية, 

ؤ في تولد الدخل من خالل وقدرتها عاى التنب



  2021,آب                                                     المجلد الثاني )اصدار خاص( –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

112 

المشاريع المختلفة المستقبلية التي تساعدها في اعداد 

الموازنات النقدية والتشغيلية ورأسمالية والتجديد 

والتوسع ألعمال التخطيط, ومن خالل قائمة 

التدفقات النقدية يمكن معرفة السيولة النقدية تحسبا 

للظروف الغير متوقعة والطارئة التي تواجه 

رف في المستقبل وتجعل المصرف للجوء الى المص

عملية االقتراض المالية ,ومعرفة مدة امكانية 

المشروع تسديد االلتزامات والفوائد الديون دون 

سحب السيولة النقدية ولجوء الى عملية 

( اما الهدف من 26: 2013االفتراض)احالسة ,

قائمة التدفقات ان  الهدف الرئيسي هي تقديم 

ة عن التدفقات النقدية بصورة واضحة معلومات مفيد

وذات تفسير مفهوم عن التدفقات الداخلة والخارجة، 

وذلك تعتمد على األساس النقدي، من خاللها تبين  

األثر النقدي لكافة األنشطة التمويلية والداخلية 

والخارجية والتشغيلية التي تمارسها المنشأة 

لمالية  والشركات والمصارف خالل الفترة الزمنية وا

معينة، كما تبين طبيعة هذا األثر فيما إذا كان يُشكل 

ً منها.  ً خارجا ً نقديا ً داخالً للشركة أم تدفقا ً نقديا تدفقا

كما تهدف هذه القائمة إلى التعرف على العمليات 

التي أثرت على النقد باعتباره أكثر الموجودات  

 ( 157: 2010سيولة. )مطر، 

)قدومي واالخرون -قدية :اهمية قائمة التدفقات الن (3

,2003 :11) 

تتمثل أهمية قائمة التدفقات النقدية تبدا بتزويد 

المختصين المحللين الماليين بتقديم مجموعة من  

المعلومات التي تخص المقبوضات والمدفوعات النقدية 

حسب الفترة الزمنية المالية المحددة  لكي يتم  االعتماد 

بقدرة الشركة في  عليها في عملية التنبؤ للشركة

الحصول على التمويل الالزم حسب الحاجة ، وكذلك 

تقديم معلومات  للمستثمرين  قائمة التدفقات النقدية أداة 

مهمة في إرشاده باالستثمار في الشركة أو عدم 

االستثمار، ويمكن تلخيص أهمية قائمة التدفقات النقدية 

 (11: 2003في النقاط التالية: )قدومي واالخرون ,

أداة ذات اهمية كبيره لإلدارة المالية لمعرفة جميع  - أ

التغيرات المالية والنقدية  التي طرأت على المنشأة 

 او الشركة.

تساعد الشركة والمصارف التجارية توفير جميع  - ب

االحتياجات التمويلية للشركة وكيفية  استخدامها 

 ذات كفاءة وفاعلية 

ومن وضع خطط والسياسات المالية طويلة األجل  - ت

خاللها تساعد على إعداد الموازنات النقدية 

 التقديرية.

تحليل جميع العمليات المالية للشركة وتحليل   - ث

 الماضي وتوقعات الحالية والمستقبلية .

تحليل مصادر التمويل الذاتية والخارجية وهل تم  - ج

 استخدامها حسب الخطة المرسومة أم ال.

م رأس تساعد كيفية  مدى كفاءة ومتانة من استخدا - ح

 المال العامل خالل فترة محددة.

 

: 2007)اندرواس, -معايير  قائمة التدفقات النقدية: (4

11) 

هناك معايير مختلفة التي يتم االعتماد عليها في اعداد  

قائمة التدفقات النقدية  حسب مجلس المعايير المحاسبية 

FASBs   2007معايير منها )اندروس, 3قسمت الى :

11) 

 النقدية حسب درجة تحقهاالتدفقات  - أ

 التدفقات النقدية حسب منشأها - ب

التدفقات النقدية ألغراض اعداد قائمة التدفقات  - ت

النقدية والتي تعد اكثر التصنيفات التي يمكن 

 االعتماد عليها من خالل المعايير الجديدة وهي

 تدفقات نقدية تشغيلية 

 تدفقات نقدية استثمارية 

 تدفقات نقدية تمويلية 

من اعاله ان اعداد قائمة التدفقات النقدية ونستخلص 

والتي هي من القوائم ذات طبيعة مهمة جدا وأداة مهمة 

جدا للتحليل لتبين مصادر االموال واستخداماتها لوضع 

القرارات الخاصة باللجوء الى  القرض في حالة عدم 

التزام المصارف بااللتزامات المترتبة, وتبين نحو تحقيق 

طريق وضع خطط مستقبلية ويترتب  عوائد مرتفعة عن

عاى المصارف االحتفاظ بسيولة المالية عن طريق قائمة 

 التدفقات النقدية لكي يتسنى لها مواجهة حاالت الطارئة.

 

 السيولة المصرفية  -رابعا:

مفهوم السيولة  تعني امكانية تحويل االصول الى  -1

النقود وبالسرعة الممكنة من دون تحمل اي خسائر 

عندما يتعرض البنك الى حالة طلب مفاجئة او مستحقات 

حالية مثل مواجهة السحوبات المفاجئة او الطلب على 

النقود في حالة االزمات لهذا فان البنوك تحتفظ عادة 

لودائع لديها على شكل موجودات نقدية بنسبة محددة من ا

(    أما 12: 2013تحددها القوانين والتشريعات)نضال ,

برفيز فقد ركز في تعريفه للسيولة على السوق وآليات 

العرض والطلب ودرجة مرونته، فهي مصطلح يشير 

إلى سرعة المتاجرة باألوراق المالية وبأسعار معقولة في 

عتماد على اتساع ضوء العرض والطلب من خالل اال

ومرونة السوق على أن يجري ذلك بأقل تكلفة ممكنة 

(Dusuki, 2007) : أما السيولة في الجهاز المصرفية .

الفرق بين الموارد المتاحة له واألموال المستخدمة في 

مختلف أنوع الموجودات ضمن التوازن الذي تفرضه 

األصول المصرفية المتعارف عليها ، أو تكون 

في حالة وفرة في السيولة عندما تكون المصارف 

األموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف على 

االقتراض ، وعن حدود االستثمار المتوازن في بنود 

الميزانية األخرى ، بحيث يضطر المصرف إلى استثمار 

الفوائض ضمن األصول السائلة ،مثل األوراق المالية أو 

عاطلة لدى  على شكل أرصدة لدى المصارف أو أرصدة

 (303: 2013البنك المركزي) احمد,

اهمية السيولة المصرفية :      تبرز أهمية إدارة  -2

السيولة في كونها تحد من المخاطر التي تتولد جراء 

حدوث فائض أو عجز في السيولة، وازدادت أهميتها 

في السنوات األخيرة نتيجة للتطور الحاصل في شتى 
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تم اإليفاء بااللتزامات في المعامالت المالية التي تح

مواعيدها، كما أن التذبذب الحاصل في أسعار الفائدة 

وأسعار الصرف والتغيرات في خصائص األسواق 

والتطورات التكنولوجية المستمرة، وغيرها من األمور 

حتمت إدارة السيولة بكفاءة عالية، كي يتمكن من 

)العاني  تخفيض مخاطر السيولة إلى حدودها الدنيا

وللسيولة اهمية كبيره جدا  (8: 2015االخرون,و

للمصرف والى جميع الشركات سواء كانت صناعية ام 

تجارية ألنها تعتبر لضمان العمليات المصرفية ومنع 

المصارف من اللجوء الى االقتراض في حالة تعرض 

المصرف الى حاالت طارئة وسحب الودائع من قبل 

المودعين حيث تظهر اهمية السيولة بشكل 

 ( 435: 2014التالي)الشمري,

تعتبر السيولة المصرفية مؤشر ذات طبيعة حيوي  - أ

 لألسواق والمحللين واالدارة والمودعين

تظهر السيولة المصرفية امام االسواق مظهر - - ب

ذات ثقة عالية والبعيدة عن جميع المخاطر والقدرة 

على االيفاء بجميع التزامات تجاه المودعين 

 وجميع االطراف 

 والمقرضين وحملة االسهم تعزز من ثقة المودعين - ت

تؤفير السيولة تمكن المصارف من عدم ضرورية  - ث

 االقتراض من البنك المركزي او مصرف اخر .

للسيولة ثالث أبعاد هي  -ابعاد السيولة المصرفية: -3

 (:8( :Howells &Bain ,2000  

  : السرعة التي من  الممكن تحويل  -الزمن

 الموجودات الى نقد وبسرعة الممكنة .

 : من المحتمل  انخفاض  قيمة بعض  -الخطورة

من الموجود مما يودي ويسبب خسائر عالية 

 للمصرف .

 :  ويقصد بها هي التضخية المالية  التي  -الكلفة

يتحمل المصرف عند تحويل الموجودات الى 

 نقد

 : 2015)الموسوي,-:ر على السيولةالعوامل التي تؤث -4

 عملية اإليداعات والسحوبات على جميع الودائع  - أ

معامالت العمالء والجمهور مع الخزينة العامة  - ب

 للمصرف

ارصدة  العمليات المقاصة بين المصارف  - ت

 واالخرى

 موقف البنك المركزي بالنسبة للمصارف - ث

 رصيد رأس مال الممتلك للمصرف - ج

 -مكونات السيولة :-5

ع الموجودات وهي جمي-االحتياطيات االولية :-اوال:

التي تتمثل بالنقد التي تمتلكها المصارف التجارية دون 

تحقق عوائد وتنقسم الى اربعة اقسام وتكون بشكل 

 (4: 2019التالي)الصائع واالخرون,

ويشمل النقد بالعملة المحلية والعملة االجنبية -النقد:-1

والمسكوكات وتحاول المصارف الى تقليل هذه 

مكن وذلك لمواجهة التزامات المجموعة الى اقل حد م

المصرف اتجاه االخرين ويعود السبب ان هذا النقد 

يتعرض الى التالعب والسرقة من قبل الموظفين داخل 

 (4: 2019المصرف )الصائع واالخرون,

ويقصد بها هي الودائع داخل البنك -الودائع النقدية:-2

المركزي ويلزم على المصارف االحتفاظ بنسية معينة 

موال كاحتياطي قانوني وهذه النسبة مفروضة من األ

على المصرف حسب التعليمات الصادرة من البنك 

المركزي ويحتفظ بصورة نقد سائل وليدفع فوائد مقابل 

 يداع أمواله (.    

وهي الودائع التي يودعها -الودائع المحلية:-3

المصارف التجارية لدى المصارف االخرى وتسمى 

القة بين المصارف االخرى من بالمقاصة , وتزداد الع

 خالل هذه النوع من الودائع  .  

وتشمل جميع الصكوك -الصكوك تحت التحصيل:-4

المودعة من قبل المودعين  لدى المصارف االخرى ولم 

 يتم استالم قيمتها.

تحدد طبيعة -الودائع لدى المصارف االجنبية: -5

لتي السياسة التجارية نسبة االحتفاظ باألرصدة نقدية ا

ترسل من قبل العمالء خارج القطر, والتي تستقطع 

المصارف التجارية نسبة معينة من مبلغ االيداع 

 ومجموع االعتمادات المستندية والتزامات األخرى. 

 وتنقسم الى قسمين-ثانيا االحتياطيات الثانوية:

والتي تأخذ شكل حواالت -االحتياطيات القانونية: (1

تظهر هذه الخزينة  وسندات الحكومية و

االحتياطيات عنده حاجة الدولة لتمويل العجز 

الحاصل في الميزانية وذلك نتيجة الزيادة في 

 . النفقات والمصروفات مقابل اإليرادات

 -االحتياطيات المحددة حسب سياسة المصرف: (2
والذي يكون بصورة عملية االدخار يستخدم في 

حالة النقص في النقد والحاجة اليه اي يأخذ شكل 

 تحويله الى احتياطيات االولية .

المؤشرات المالية لقياس وتقيم نسبة السيولة  -سادسا:

  -المصرفية:

تعتبر مؤشرات السيولة هي القاعدة االساسية في عملية 

بالمصارف ,ويعتمد المصرف اتخاذ القرارات الخاصة 

حسب هذه المؤشرات لكونها اداة مهمة جدا لمعرقة مدى 

التزام المصرف بتلك النسب ومدى اللجوء الى عملية 

االقتراض , وهذه النسب اكون بشكل 

 (439: 2014التالي(الشمري,

وتعتبر هذه النسبة -نسبة االحتياطي القانوني:-1

بنك المركزي قدرتها الموجودات التي تتمثل بالنقد لدى ال

بمواجهة االلتزامات بذمة المصارف التجارية وتكون 

 بصيغة االتية

=)جميع االرصدة النقدية في البنك المركزي/مجموع 

 %100الودائع(*

ويقصد به نسبة الودائع لدى البنك المركزي التي تودع 

 من قبل المصارف التجارية مع االحتياطي النقدي 

هي مدى العالقة بين جميع -نسبة الرصيد النقدي:-2

الموارد النقدية في المصاف التجارية وصافي جميع 

االلتزامات النقدية ,وتشمل االقتراض ,وسداد القروض , 

 وراس مال المصرف وتكون بالصيغة االتية

=)النقد في الصندوق +النقد لدى البنك المركزي +جميع 

 %100االرصدة السائلة /اجمالي الودائع (*
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وهي تشمل مجموع -سيولة القانونية:نسبة ال-3

االحتياطيات االولية ومجموع االحتياطيات الثانوية والتي 

تعكس مدى قدرة المصارف التجارية مواجهة مسحوبات 

 على وداعه وتكون بصيغة االتية

=)االحتياطيات االولية +االحتياطيات الثانوية /مجموع 

 %100الودائع (*

وتسمى نسبة السيولة العامة  -نسبة التوظيف :-4

ويقصد بها مدى قدرة المصارف التجارية على استرداد 

قيمة القروض وقيمة والسلف من العمالء حسب تاريخ 

االستحقاق اي متعلق بالفترة الزمنية وال توجد خسائر 

مقابل هذا القروض وكلما كانت المؤشرات في هذه 

سالمة النسبة عالية وذات كفاءة فعالة يعني تحقيق 

السياسات واإلجراءات التي يعتمد عليه المصرف, 

 وتكون بصيغة التالية

 100=)جميع القروض والسلف/مجموع الودائع(*

-:النظريات التي تعتمد عليها السيولة النقدية-سابعا:

لكثير من االبحاث والدراسات في الفكر المالي الى وجود 

اهم  عدة نظريات إلدارة السيولة وحددت تلك الدراسات

تلك النظريات في اربع نظريات مختلفة تتمثل في نظرية 

القرض التجاري ، نظرية امكانية التحويل ، نظرية 

الدخل المتوقع ، نظرية ادارة المطلوبات وتعنى 

النظريات الثالث االولى بإدارة الموجودات اما النظرية 

االخيرة فإنها تركز على ادارة 

  (64: 2013المطلوبات)الموسوي,

تقوم المصارف في ظل  -نظرية القرض التجاري:-1

نظرية القرض التجاري بمنح قروض لألجل القصير 

فقط مما يعزز مركز السيولة لدى المصرف وهذه 

القروض يجب أن تكون مواعيد استحقاقها متالئمة أو 

 (2013: 47متماثلة مع الودائع في المصرف)ااحالسة,

النظرية امتدادا  تعد هذه -نظرية القدرة على التحول:-2

للنظرية السابقة من حيث إن اإلدارة تدرك إنه يمكن 

استخدام أي أصل قريب من السيولة لمقابلة سحوبات 

الودائع . فيمكن تلبية احتياجات السيولة بكفاءة إذا كان 

 لدى

المصرف ، على سبيل المثال ،أوراق مالية قابلة للبيع في 

 (2013: 47ة,السوق المالية قبل استحقاقها )احالس

هي عبارة عن  -نظرية االقتراض من البنك المركزي:-3

محاولة لنقل إدارة السيولة من مفهوم التركيز على 

القروض التجارية القصيرة وعلى الضمانات المقدمة من 

خالل التزام بين مواعيد استحقاق القرض ومواعيد دفع 

المقترض وأهم ما في هذه النظرية االهتمام بحالة 

ء عن إدارة السيولة دون االهتمام الكبير في العمال

 (21: 2018االصول) عبد الرحيم,

مخاطر السيولة النقدية التي تؤثر عاى المصارف  - 8

 -التجارية وبدورها تودي الى قروض متعثرة:

تنشأ مخاطر السيولة عن عدم قدرة المصرف على 

مواجهة النقص في االلتزامات وعندما تكون السيولة 

ية يتعذر عليه الحصول على اموال كافية سواء غير كاف

عن طريق زيادة االلتزامات أم تحمل تكلفة معقولة 

بتحويل اصوله بسرعة إل ى اصول سائلة مما يؤثر في 

ربحيته، وفي الحاالت القصوى من الممكن ان تؤدي عدم 

كفاية السيولة إلى انعدام المالئمة المالية للمصرف 

التي تواجهها المصارف عندما بمخاطر السيولة المخاطر 

ال تتوفر لديها االموال الكافية لمقابلة االلتزامات المالية 

مخاطر  في االوقات المحددة لها. وتشمل مخاطر السيولة

قصيرة االجل، ومخاطر طويلة االجل. وعل ى 

المصرف مواجهة الطلب على السيولة الناشئة عن رغبة 

في حصولهم على الزبائن في سحب جزء من ودائعهم او 

 (35: 2019القروض )الخفاجي.

وخالصة الفصل ان دور العالقة بين التدفقات النقدية 

والسيولة والمصارف التجارية هي ان التدفقات النقدية 

تبدا بالسيولة النقدية اي تعتمد على السيولة النقدية وان 

السيولة النقدية في المصارف تعني الفرق بين جميع 

له واالموال المستخدمة في مختلف انواع  الموارد المتاحة

الموجودات ضمن التوازن الذي تفرضه الموجودات 

المصرفية , وتكون البنوك في حالة تؤفير السيولة عندما 

تكون االموال  المتاحة فائضه عن الحاجة وعن قدرة 

( 158: 2006البنك من االقتراض وعن االستثمار)عقل ,

بالمالءة  واالقتراض  وايضا أن للسيولة عالقة وطيدة

ذلك ألن السيولة تعتمد على الموجودات وسرعة تحويلها 

الى نقد الستيعاب متطلبات والتزامات المؤسسة المالية، 

بل أن عدم االقتراض دليل على كفاءة السيولة وحسن 

ادارتها في المؤسسات المالية اضافة الى راس المال 

 (7: 2015)العاني,

 االقتراض -خامسا  :

مفهوم القرض عملية يرتضي بمقتضاها البنك مقابل  -1

فرد أو  مؤسسة ) ( فائدة أو عمولة معينة يمنح عميال

بناء على طلبه سواء حاال أو بعد وقتا معين تسهيالت في 

صورة أموال نقدية أ وأي صورة أخرى وذلك لتغطية 

العجز في السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد أو 

ألغراض استثمارية أو تكون فيشكل تعهد اقراض العميل 

متمثلة في كفالة البنك للعميل أو تعهد البنك نيابة عن 

( وللقروض انواع منها 8: 2015العميل لدى الغير)امنه,

يقوم البنك او المصارف التجارية باالقتراض من 

المصارف االخرى وتسمى بالقروض المتعثرة التي تلجا 

النقدية نتيجة تعرض  نتيجة انخفاض مستوى السيولة

المصارف الى سحب الودائع بصورة مفاجأة او الن 

تكون هناك سياسة نقدية جيدة او سوء االدارة وتعرف 

القروض المتعثرة أنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك 

ايرادات من الفوائد، أو القروض التي تجد نفسها الجهة 

الة المانحة مضطرة لجدولتها بما يتفق واألوضاع ح

المقرضين (. وقد تم ربط موضوع التعثر بنسبة احتمال 

(، المقرضة على Rodmanعدم مقدرة الجهة ،

التحصيل، حيث عرفت بأنها القروض التي يتعدى 

( وتصنف 19: 2019احتمال عدم استردادها) ربعي ,

القروض في جانب الموجودات المتداولة من الميزانية 

عملية الدفع سوف  العمومية وفي حلة اوقف المقرض من

تنخفض قيمة االصول وبتالي قيمة السيولة النقدية , 

وتمثل القروض المتعثرة مؤشر للموجودات في 

المصارف التي يمكن ان تولد خسائر مالية تؤثر على 

االداء المصرفي وعلى متانة ادارة السيولة المصرفية 

 (5: 2017)لطفي,
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-مؤشرات القروض واسباب القروض المتعثرة: -2

 (26: 2015)باهي,

 الخلل في الميزانية العمومية وقائمة التدفق النقدي (1

 التقلبات الحادة في السيولة النقدية (2

 اسباب تخص ادارة البنك (3

 اسباب تخص البيانات المالية للمقترين (4

انخفاض نسبة األصول المتداولة إلى إجمالي  (5

 األصول

 زيادة فترة تسديد أو ا رق الدفع وحسابات الدائنين (6

 (15: 2011)عبدهللا,-مراحل تعثر القروض:-3

مرحلة حدوث العارض: وهو البداية الحقيقية للتعثر  (1

المالي، حيث يحدث حادث عارض" ما "ويمثل ذلك 

اختبار إلدارة المشروع، فإذا تنبأ له وأدرك 

خطورته لم يحدث التعثر، واذا أغفله واستهان به بدأ 

طط له التعثر، مثل ظهور التزام  عارض غير مخ

أو الدخول في التزامات غير مخطط لها وال تعطي 

 عائدا سريعا

مرحلة تجاهل الوضع القائم: وهي المرحلة التي يتم  (2

فيها تنبه القائمين على إدارة البنك والمشروع إلى 

خطورة األسباب والبواعث المؤثرة على عملية 

 التعثر إال أنهم يتجاهلون ذلك تهاونا و تقليال لشانها

استمرار التعثر والتهوين من خطورته: في مرحلة  (3

هذه المرحلة يزداد الوضع سوءا، ويزداد تجاهال 

للقائمين على المشروع لخطورة الوضع، وعدم 

 مبادرتهم لحل المشكلة

مرحلة التعايش مع التعثر: وهذه المرحلة هي أخطر  (4

المراحل على اإلطالق، بحيث يصبح لتعثر الطابع 

المشروع، ويكون المشروع اليومي للحياة داخل 

على وشك اإلفالس، وخالل هذه المرحلة يتم وقف 

االستثمارات  الجديدة، وتنعدم الزيادة في الطاقة 

اإلنتاجية، وتتحول العملية اإلنتاجية إلى المحافظة 

على بعض خطوط اإلنتاج واغالق الخطوط 

األخرى التي ال يستطيع المشروع القيام بأعمال 

 .ح األعطال فيها أو تجديدهاصيانتها، أو إصال

مرحلة حدوث األزمة المدمرة: في هذه المرحلة  (5

 تصل أخبار تعثر المشروع إلى المتعاملين معه

مرحلة معالجة األزمة أو تصفية المشروع: في هذه  (6

المرحلة يتم استدعاء عدد من الخبراء 

والمتخصصين لغرض دراسة اهم أسباب التعثر 

يات الدمج أو التصفية وعالجها، سواء من خالل عمل

أو إعادة المشروع إلى مسيرته الطبيعية وقدرته 

على النمو والتوسع وسداد التزاماته المستحقة بعد 

إعادة جدولتها، وبما يتناسب مع قدرته الجديدة على 

      السداد

 
                              

 
 الباحث(المصدر)اعداد 

 -طرق قياس التعثر في االقتراض : -4

-نسبة خسائر القروض الى القروض وتسليفات: (1

ويقصد بها هي نسبة مبلغ القروض التي يعجز 

المقترض من تسديها في تاريخ االستحقاق وتعود 

الوفاء بالتسديد سبب ذلك عدم رغبة المقترض من 

ظروف خاصة به ,وعند ارتفاع نتيجة انخفاض 

نسبة السيولة وعدم توفيرها وبتالي سوف يتعرض 

المصرف الى سوء سمعته امام الجمهور والمودعين 

اي يتعارض مع اهداف المصرف  وبتالي ارتفاع 

المخاطر الناتجة عن منح التسهيالت وسلف 

 (68: 2019والقروض .)الخفاجي,

 ة القروض والتسليفات الى اجمالي الموجوداتنسب (2
تعتمد هذه النسبة عاى اجمالي الموجودات والتي -:

تشمل مجموع الودائع التي يتم يداعها من الزبائن 

في المصرف والتي تعتبر مصدر من مصادر 

التمويل للمصرف اضافة الى تؤفير سيولة نقدية  

وعنده ارتفاع هذه النسية  سوف يتعرض المصرف 

لى ازمة مالية ومخاطر االئتمانية  عالية, وتعد ا

مؤشر ذات طابع سلبي على المصرف عنده عدم 

تحقيق التوازن ما بين حجم القروض واجمالي 

الموجودات , وكذلك عنده الحصول على مصادر 

 (68: 2019تمويل من غير الودائع . .)الخفاجي,

ا القروض المتعثرة المصرفية ألنه ولت هذه الفقرةتناول

تشكل نسبة خطر كبيرة على المصرف وعلى المصرف 

وضع خطط مستقبلية وحالية للسيولة النقدية لكي ال 

يتعرض ويواجه المصرف خسائر فادحة ويخسر العمالء 

 وبتالي يتعرض الى االفالس.)اعداد الباحث(    

 الجانب العملي -سادسا:

تهتم دراسة البحث الحالي مدى تأثير عدم تؤفير السيولة 

النقدية لقياس متانة ورصانة المصارف التجارية وعدم 

تعرض المصرف الى االقتراض من المصارف االخرى 

وبتالي تعرض المصرف الى قروض يطلق عليها 

 القروض المتعثرة ,

 

 
 التهوين و التعثر استمرار مرحلة

 خطورته من
 أو األزمة معالجة مرحلةا  التعثر مع التعايش مرحلة 

 المشروع تصفية

 المدمرة األزمة حدوث مرحلة  العارض حدوث مرحلة-  القائم الوضع تجاهل مرحلة 



  2021,آب                                                     المجلد الثاني )اصدار خاص( –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

116 

نبذه تعرفيه عن عينة البحث والمتمثلة  -اوال:

 : (2017بالمصارف التجارية) التقرير السنوي 

تاريخ -مساهمة خاصة(: مصرف )المتحد لالستثمار -1

براس مال قدرة  1949تأسيس المصرف عام  

دينار عراقي  وتم إدراجه في سوق  1000000000

/ براس مال 2009/2/3العراق لألوراق المالية سنة 

ونسبة المساهمة كانت  25000000000قدرة 

% في القطاع الحكومي اما االقطاع االهلي 2.5

هدف  .% وكان97كانت نسبة المساهمة هي 

المصرف من حيث النشاط التجاري هو ممارسة 

النشاطات المصرفية واالستثمارية اضافة الى نشاط 

التمويل في ادارة المحفظة الخاصة باالستثمار ومنح 

االئتمان النقدي والتعهدي واصدار خطابات الضمان 

والمشاركة في المشاريع االقتصادية. وقد تم 

حسب المعايير  االعتماد على الميزانية العمومية

 2015-2014المحاية والمبالغ بالماليين لسنة 

 2015 2014 التفاصيل

النقد في 

 للصندوق

35529723837 118220579701 

النقد لدى 

البنك 

 المركزي

         /  / 

القروض 

 وسلف 

429452619557 324228212054 

الودائع 

الجارية 

وجميع 

186156224510 228902501601 

 الودائع

قروض 

من البنك 

 المركزي

/ 1000000000 

قروض 

 التامين

/   / 

ارصده 

مستحقة 

 الدفع

/ / 

حسابات 

 دائنة 

28772480079 15715068973 

اوراق 

تجارية 

 مخصومة 

41786390 / 

اوراق 

مالية 

مستحقه ع 

 المصرف

/ / 

استثمارا

 ت متنوعة 

13919906346 4584432204 

 

)النقد في الصندوق حساب نسبة السيولة النقدية=  -1

+النقد لدى البنك المركزي +جميع االرصدة 

 100السائلة /اجمالي االودائع (*

مجموع الودائع =ودائع جارية+ ودائع التوفير+  -1

ودائع ثابتة+ قروض من بنك المركزي +ارصدة 

مستحقه الدفع+ حسابات دائنة +حواالت داخلية =

 

                                        2014                           2015 

 228902501601 186156224510 الودائع الجارية وانواعها مبلغ=

 0    0 قروض من البنك المركزي=

 0                     0 ارصدة مستحقة الدفع =

 15715068973  28772480079 الدائتة=حسابات 

 0 0 حواالت داخلية =

 244617570574** *214928704589 مجموع الودائع=  

 0+28772480079+0+0+186156224510مجموع الودائع *=  2014

                  2014  =214928704589 

 15715068973+0+0+228902501601مجموع الودائع** =2015

                    2015  =244617570574 

  100*214928704589/ 35529723837= 2014احتساب نسبة السيولة النقدية لسنة 

                                  2014 =    16% 

 %100*244617570574/ 118220579701= 2015احتساب نسية السيولة النقدية لسنة 

                                 2015   = 23% 

 %100نسيبة السيولة القانونية=االحتياطيات االولية +االحتياطيات الثانوية/ مجموع الودائع * -2

 -وتشمل :  

 االحتياطات االولية=النقد في البنك المركزي+النقد في الصندوق +عملة اجنبية-أ

الخزينة+اوراق مالية مستحقة+استثمارات االحتياطيات الثانوية=اوراق تجارية مخصومة+سندات حكومية+حواالت -ب

 متنوعة

                     0+0+  35529723837=     2014االحتياطيات االولية في        -أ    
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                                2014   =35529723837 

 13919906346+0+41786390= 2014االحتياطيات الثانوية في -ب

                                 2014 =13961692736 

 %100*13961692736/21492870458+35529723837=  2014نسيبة السيولة القانونية في   

                  2014       =49491416573/  214928704589*100% 

                            2014   =      23% 

 0+0+118220579701=     2015االحتياطيات االولية-أ

                             =  118220579701 

 4584432204+ 0+0+0=2015االحتياطيات الثانوية -ب

                  2015   =       4584432204  

 %100*4584432204/244617570574+118220579701=2015نسيبة السيولة القانونية 

                    2015  =  122805011905/244617570574*100% 

                             2015= 50 % 

 %100نسبة االحتياطي القانوني=النقد لدى البنك المركزي وصندوق/مجموع الودائع *-3

                     2014    =35529723837/214928704589*100% 

                     2014     =  16% 

                     2015  =118220579701/244617570574*100% 

                      2015 =48% 

 %100نسبة التوظيف =القروض وتسليفات /مجموع الودائع *-4

                     2014 =429452619557/214928704589*100% 

                     2014 =    1.9% 

                     2015 = 324228212054/ 244617570574*100% 

                     2015 =1.3% 

 2015مؤشرات  2014مؤشرات سنة  التفاصيل

 %23 %16 نسبة الرصيد النقدي

 % 50 %23 نسبة السيولة القانونية

 %48 %16 نسبة االحتياطي القانونبي

 %1.3 %1.9 نسبة التوظيف

 2015-2014الحصول عليها حسب المؤشرات لعام تحليل النتائج التي تم 

كانت النسية  2014في سنة  -نسبة الرصيد النقدي: .1

% هما 23كانت  2015% هي اقل بمقارنة سنة 16

اقل من النسب المطلوبة على المصرف تؤفرها 

% كحد ادنى حسب 35-%30حسب القانون بين 

المصرف يلجا الى  النظام االقتصادي وعلى

االقتراض او زيادة راس المال بشكل نقد , وتسديد 

القروض سبق ان تم اقراضها المصرف لزبائنه ألنه 

سوف يتعرض المصرف الى القروض المتعثرة , 

 وبتالي لم يمنح التسهيالت االئتمانية .

% 23 2014تتمثل نسبة  -نسبة السيولة القانونية: .2

وهذا يعني قدرة % 50 2015اقل مما علية سنة 

المصرف السترداد قيمة مبلغ القروض والسلف من 

العمالء ودون تعرضه الى خسائر وبتالي تعتبر هذه 

% هي دليل على سالمة سياسة 50النسبة العالية 

 المصرف التي يتم اتباعها .

حدد القانون البنك -نسبة االحتياطي القانوني: .3

 % لم16هي  2014% في سنة 20المركزي النسبة 

يلتزم المصرف بالنسية القانونية المفروضة علية 

وعلية ان يزيد النقدية من البنك المركزي عن طريق 

% 48كانت النسبة  2015االقتراض في حين سنة 

تدل هذه النسبة على قدرة المصرف الوفاء 

 بالتزاماته المالية بذمة المصرف .

كانت النسبة و  2014في سنة -نسبة التوظيف: .4

لمصرف على تلبية حاجة الزبائن من % قدرة ا1.9

القروض والتسليفات وكذلك تلبية القروض الجديدة 

 .2015اكثر من سنة 

مصرف )الشمال للتمويل واالستثمار ( )مساهمة -2

براس مال  2003تأسس المصرف عام  -خاصة(:

دينار  وتم ادراجه في سوق العراق  25000000000

ل مدرج براس ما 2006لألوراق المالية بتاريخ 

وان نشاط الشركة ممارسة جميع  10000000000

االنشطة المصرفية منها فتح الحسابات الجارية وحسابات 

التوفير وكافة الودائع ومنح االئتمان النقدي , واصدار 

خطابات الضمان الداخلية والخارجية , وان نسبة 

 %100المساهمة كانت 
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 2015 2014 التفاصيل

 225324028000 820811745000 النقد في الصندوق والمصارف  

 / / النقد لدى البنك المركزي

 347478774000 442777017000 القروض وسلف 

 437788540000  1079966838000 الودائع الجارية وانواعها

 / / قروض من البنك المركزي

 / / قروض التامين

 /  / ارصده مستحقة الدفع

 26960780000 28486940000 حسابات دائنة 

 / 386414000 اوراق تجارية مخصومة 

 / / اوراق مالية مستحقه ع المصرف

 66743767000 55879991000 استثمارات متنوعة 

االودائع حساب نسبة السيولة النقدية= )النقد في الصندوق +النقد لدى البنك المركزي +جميع االرصدة السائلة /اجمالي 1-

*)100 

مجموع الودائع =ودائع جارية+ودائع التوفير+ودائع ثابتة+قروض من بنك المركزي +ارصدة مستحقه  -2

 الدفع+حسابات دائنة+حواالت داخلية. 

 0+28486940000+0+0+1079966838000=2014مجموع الودائع        

      2014= 1108453778000 

 %100*820811745000/1108453778000=2014حساب نسبة السيولة النقدية 

                            2014= 74% 

 26960780000+0+0+0+437788540000=2015مجموع الودائع في  

 464749320000=2015مجموع الودائع في     

 %100*225324028000/464749320000=2015حساب نسبة السيولة النقدية 

                           2015=  48% 

2014                           2015 

 437788540000 1079966838000 الودائع الجارية وانواعها مبلغ=

 0 .0 قروض من البنك المركزي=

 0 0 ارصدة مستحقة الدفع =

 26960780000 28486940000 حسابات الدائتة=

 / 386414000 اوراق تجارية مخصومة

 464749320000 1108453778000 مجموع الودائع=

 %100نسبة السيولة القانونية=االحتياطيات االولية +االحتياطيات الثانوية/ مجموع الودائع * -2

 -وتشمل :  

 االحتياطات االولية=النقد في البنك المركزي+النقد في الصندوق +عملة اجنبية-أ

االحتياطيات الثانوية=اوراق تجارية مخصومة+سندات حكومية+حواالت الخزينة+اوراق مالية مستحقة+استثمارات -ب

 متنوعة 

 0+820811745000+0=2014االحتياطيات االولية في 

                          2014=820811745000 

 55879991000+0+0+386414000=2014االحتياطيات الثانوية في 

                        2014=  56266405000     

 %100*1108453778000/  56266405000+820811745000=  2014نسبة السيولة القانونية

                          2014=79% 

 0+225324028000+0=2015االحتياطيات االولية 

           2015     =225324028000 

 66743767000+0+0+0= 2015االحتياطيات الثانويه 

                            2015=66743767000 

 %100*66743767000/464749320000+225324028000=2015نسبة السيولة القانونية 

 2015=62% 

 %100نسبة االحتياطي القانوني=النقد لدى البنك المركزي وصندوق/مجموع الودائع *-3
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                              2014=820811745000/1108453778000*100% 

                             2014=74% 

 %100*225324028000/464749320000= 2015نسبة االحتياطي القانوني-

                         2015   =48%  

 %100نسبة التوظيف =القروض وتسليفات /مجموع الودائع *--4

                2014=442777017000/1108453778000*100% 

                2014= 39% 

                2015=347478774000/464749320000*100% 

                2015= 74%    

 2015مؤشرات  2014مؤشرات سنة  التفاصيل

 %48 %74 نسبة الرصيد النقدي

 %62 %79 نسبة السيولة القانونية

 %74 %48 نسبة االحتياطي القانونبي

 %74 %39 نسبة التوظيف

تمثل هذه النسب جميعها على قدرة تحليل النتائج :

المصرف زيادة التسهيالت االئتمانية للعمالء وخلق مزيد 

انواع من الودائع  وقدرة المصرف على التزام بما ذمته 

علية , اضافة الى قدرة المصرف  من التزامات مترتبة

على خلق قروض جديدة واستراد القروض والسلف 

حسب تاريخ االستحقاق وتحصيل قيمة القرض , والتزام 

المصرف حسب التعليمات الصادرة من البنك المركز 

حسب النسب القانونية وهذا يدل على  سالمة المركز 

 المالي للمصرف.

ان البنوك التجارية تسعى لبلوغ  -مناقشة نتائج  البحث:

غاياتها الرئيسية، والتي تشمل تحقيق أهدافها الرئيسية 

خاصة منها؛ الربحية، السيولة واألمان، ويتطلب تحقيقها 

وضع سياسة استتراتيجية كاملة تتميز ذات  بمستوى  

عالي و مقبول وذات وفعال وكفوء  بتقييم أداء مختلف 

سعى لتسهيل حيث ان البنوك  التجارية ت

المعامالت,وتقديم خدمات للعمالء والزبائن  على أساس 

الثقة حيث تعمل على تجميع النقود إعادة إقراضها 

لزبائنها وعلى الرغم من أن عملية منح القروض تعتبر 

من الوظائف الرائسية واالساسية للبنوك التجارية، 

والمصدر األساسي لدخلها، إال انه بقدر هذه األهمية 

أن تشكل في نفس الوقت مصدر للمشاكل المالية  يمكن

التي من المحتمل الوقوع فيها، كدخول البنك في مجال 

التعثر المالي   نتيجة تعرض البنك الى مخاطر في  

السيولة  النقدية  ، فعدم توفر سيولة في البنوك يعتبر من 

األسباب التي تقود إلى إفالس وفشل البنك، ومن جهة 

فاظ بسيولة مرتفعة تزيد عن الحاجة أخرى فإن االحت

الفعلية له أي تجميد , وان  قائمة التدفقات النقدية تعتبر 

ً من القوائم التي يمكن االعتماد عليها ألغراض  أيضا

التحليل المالي لما تتمتع به من مزايا خاصة فيما يتعلق 

بواقع السيولة الحقيقية للشركة  والتي قد تساعد على 

لشركة الفعلية على الوفاء بالتزاماتها قياس مدى قدرة ا

ً فيما إذا كانت الشركة  من مصادرها الخاصة. وأيضا

بحاجة إلى تمويل خارجي، لذا فإن التحليل المالي 

باالعتماد على قائمة التدفقات النقدية يعطي الوقت الكافي 

للمنشأة لدراسة البدائل التمويلية المتاحة بدالً من اللجوء 

تمويلية التي تعتبر ذات التكلفة العالية إلى المصادر ال

وتتضمن هذه المعلومات اإلضافية والتي ال تتوافر في 

كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، وتلبي 

احتياجات المستخدمين، وتعطيهم إجابة واضحة 

وموضوعية عن جميع التساوالت النها تعتمد على 

وتميزه عن األساس النقدي, ويبين البحث نقطة القوة 

بعض من البحوث هو ان تعرض المصارف التجارية  

لمخاطر السيولة النقدية و عدم قدرة المصرف على 

تمويل وكذلك عدم تقديم  المعلومات الخاصة لعملية  

المقبوضات والمدفوعات النقدية والتي تساعد في تحديد 

عوامل عديدة مثل السيولة والمرونة والربحية الخاصة 

م القدرة على توظيف األموال بشكل مناسب بالمنشأة عد

في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة للمصرف على 

مقابلة التدفقات النقدية الخارجية وتظهر المعلومات  

المالية وعمليات منح القروض واستردادها وعمليات 

توزيعات األرباح ودفع الفوائد وغير ذلك. وكذلك يتميز 

باط استقرار سيولة المصرف البحث الحالي هو ان ارت

التجاري بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين 

موجوداتها من السيولة وبين التزامها تجاه الدائنين 

للمحافظة على سيولته ويتسم المصرف التجاري بحسن 

إدارة سيولة البنك ورفع كفاءة المصرف ، وكذلك تنويع 

رفع محتوى المحافظ االستثمارية يقلل من المخاطر وي

 من كفاءة المصرف

                                        

 االستنتاجات والتوصياتسادسا : 
 -االستنتاجات:

ظهرت بعض النسب الشمال للتمويل واالستثمار  (1

المتحد لالستثمار ذات مستوى منخفض من السيولة 

النقدية )نسبة الرصيد النقدي( يمكن للمصارف ان 

ومخاطر مالية تجعلها تفقد تتعرض الى ازمة مالية 

عنصر االمان والربحية والسيولة النقدية حتى وان 

 حققت ارباح.

المصارف التجارية تحافظ على السيولة النقدية عن  (2

 طريق االحتفاظ باألصول والموجودات النقدية .

ظهرت نتائج المصرف االخر نتائج نسب عالية جدا  (3

,  تفوق النسب االخرى , كنسبة الرصيد النقدي 

واالحتياطي القانوني ,  قدمت للمصرف مكانة عالية 
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, وعلى المصرف له القدرة على تقديم خدمات 

 تزامات المترتبة بذمته .لمتنوعة وتسديد اال

الشمال للتمويل واالستثمار المتحد ان مصرف تبين  (4

كلما كانت نسبة التوظيف والتسليفات  هلالستثمار ان

ى ان المصرف مرتفعا مقارنة مع المصارف االخر

ا على يقدم قروض جديدة ويمنح سلف رقاد

 وتسهيالت اخرى.

 -التوصيات :

مصرف الشمال للتمويل واالستثمار  ضرورة اعتماد (1

رفع دقة القوائم المالية ومنها على المتحد لالستثمار 

قائمة الميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية 

لغرض وضع ورسم خطط في المستقبل لكي ال 

 يتعرض المصرف الى اللجوء لالقتراض.

المصارف الشمال للتمويل  لتجنب تعرض (2

واالستثمار المتحد لالستثمار الى مخاطر مصرفية 

عليهما رسم  وائتمانية ومخاطر السيولة النقدية

 سياسية  إئتمانية سليمة 

صياغة استراتيجية فعالة وسليمة لغرض ادارة  (3

ض لمصرف محفظة االوراق المالية ومحفظة القرو

 الشمال للتمويل واالستثمار المتحد لالستثمار

منح السلف والقروض من وودائع الزبائن  (4

واستثمارها في مختلف القطاعات لغرض توفير 

 السيولة النقدية 

على المحللين ضرورة تحليل مؤشرات السيولة  (5

النقدية للمصارف واالعتماد عليها لغرض تحقيق 

 غاياتها الربحية وعنصر االمان

يجب على المصارف التجارية االهتمام بمؤشر  (6

التوظيف وتسليفات ألنه يقدم صورة كاملة عن 

 السيولة النقدية 

 

 المصادر والمراجع
 -الرسائل واالطاريح والبحوث المنشورة:

احمد , نضال : دراسة تحليلية لمخاطر السيولة  (1

التدفق النقدي مع بيان أثرها على  بإستخدام كشف

دراسة   في القطاع المصرفي المال كفاية رأس

تطبيقية في مصرف الرافدين, جامعة بغداد , المعهد 

العالي للدراسات المحاسبيةوالمالية  , مجلة كلية 

بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد السادس و 

 2013الثالثون   

أحمد يوسف ربعي القروض المتعثره في مؤسسات  (2

 تها.االفراض في فلسطين اسبابها ومعالج

أسماء كسيس, دور قائمة التدفقات النقدية في تحليل  (3

الوضعية المالية للمؤسسة ,كلية العلوم اال قتصادية 

 .2013وعلوم  التيسير,

بسيسة آمنة, أثر تعثر القروض المصرفية على  (4

كفاءة البنوك التجارية, كلية العلوم االقتصادية 

 .2015والتجارية وعلوم التيسير,

,قيس أديب الكيالني" استخدام ثائر عدنان قدومي (5

قائمة التدفقات النقدية لتقييم األداء المالي للشركات 

 .2003الصناعية ,جامعة العلوم التطبيقية,

رميسة باهي ,القروض المتعثرة وأثرها على األداء  (6

 2015المالي للبنوك التجارية,

سمية البركاني, ادارة مخاطر السيولة وتاثيرها على  (7

بنوك التجارية"رسالة االقتراض  في ال

ماجستير,كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 

 .2016وعلوم التفسير,

سومية لطفي, انعكاسات تعثرال قروض, على أداء  (8

البنوك وعلى النشاط االقتصادي, الدائرة االقتصادية 

 2017والفنية,

سيارن ولش ,اهم النسب والمؤشرات في عالم المال  (9

ود فتوح,دار النشر شعاع واالعمال,ترجمة محم

 2010للنشر والعلوم,

صادق راشد الشمري,ادارة العمليات المصرفية,  (10

 2014, 1دار الكتب والوثايق ,ط

صادق راشد الشمري,الصناعة المصرفية االسالمية  (11

 .2016, 2,دار الكتب والوثايق ,ط

عاطف وليم اندرواس ,التمويل واالدارة المالية  (12

 2007الجامعي,االسكندرية, للمؤسسات ,دار الفكر 

عبد الحق بوعتروس ,األنظمة البنكية و التقنيات  (13

 .2010المالية

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم, السيولة النقدية  (14

ودورها في رفع كفاءة المصارف التجارية, كلية 

 .2018االقتصاد والعلوم السياسية,

عبد الوهاب محمد جواد الموسوي, سياسة البنك  (15

اقي في إدارة السيولة المصرفية المركزي العر

 .2015وأثرها في المصارف اإلسالمية العاملة,

، مكتبة  1عقل ، مفلح ، وجهات نظر مصرفية ، ط  (16

 2000المجتمع العربي ، عمان 

محمد جبار الصائع,رضا صاحب ابو محمد,دراسة  (17

تحليلية السيولة المصرفية لعينة من المصارف 

 ( 2019: 6التجارية" ص

ـــــويـــات, أسـامــة الـعـانـي" محمــود ش (18

الــسيولـــة النقـــــديـة في المصارف اإلسالمية بين 

المحددات الشرعية والقانونية  المــنـــــارة، المجلـد 

 م2017(،  2(، الـعـدد ) 23)

تأثير المخاطر  مريم حفظي حممزة الخفاجي, (19

السوقية في التعثر بالسداد وبعض مؤشرات السيولة, 

 2019ة كربالء,جامع

مطر، محمد، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي  (20

واالئتماني: األساليب واألدوات واالستخدامات 

العملية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثالثة، 

2010. 

منال بوعبدهللا القروض المصرفية المتعثرة و  (21

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  .معالجتها

 2017التسيير,

نصر رمضان احالسه " دور المعلومات المحاسبية  (22

والمالية في إدارة مخاطر السيولة" الجامعة 

 .2013غزة, –اإلسالمية 

نصر رمضان احالسه, المعلومات المحاسبية  (23

والمالية في إدارة مخاطر السيولة, الجامعة 

 2013غزة, –اإلسالمية 
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راء عينة من الدراسة تحليلية  –تأثير اعادة هندسة العمليات المصرفية في تعزيز التسويق الداخلي 
 العاملين في المصارف التجارية بمحافظة البصرة

 
The effect of re-engineering banking operations in enhancing internal 

marketing – Analytical study on the opinions of a sample of workers in 

commercial in Basra governorate 
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 المستخلص
, واقتراح  للمصرف في تعزيز التسويق الداخليعادة هندسة العمليات المصرفية االى التعرف على مدى تأثير  البحثهدف ي

العمل على تحسين وتقف امام تطوير االداء في المصارف عينة البحث  التي اتاليات جديدة تهدف الى التغلب على المعوق

ً يستخدم في تنفيذ التغييرات ف ادائها ً حديثا تمثل مجتمع  لذا,  ي المصارف, اذ تعد اعادة هندسة العليات المصرفية اسلوبا

البحث مجموعة من شملت عينة و,  مصارف منها 6تم اختيار و العاملة في محافظة البصرةالبحث بالمصارف التجارية 

لكشف عن ممارسات لكان التحليل قائم على قاعدة رصينة سعت و,  فرداً  32 العاملين في هذه المصارف والبالغ عددهم 

, فقد تم اختبار عدد من الفرضيات المتعلقة بعالقات التأثير بين  هذه المصارف في كيفية تحسين عملياتها المصرفية

االساليب  عن طريقهندسة العمليات المصرفية  و التسويق الداخلي , وتمت معالجة البيانات  بإعادةمتغيرات البحث المتمثلة 

اداة االستبيان واظهرت نتائج التحليل االحصائي للبيانات التي تم جمعها من خالل ( , SPSSباستعمال برنامج )االحصائية 

انه هناك تأثير ألبعاد إعادة هندسة العمليات المصرفية على ابعاد التسويق الداخلي  في المصارف عينة المعدة لهذا الغرض 

 . البحث

 الداخلي . اعادة هندسة العمليات المصرفية , التسويق الكلمات المفتاحية :

Abstract 
The research aims to identify the extent of the impact of re-engineering banking operations 

in strengthening internal marketing , and proposing new mechanisms aimed at overcoming 

obstacles that stand in the way of developing performance in banks, research sample and 

working to improve their performance, as the re-engineering of banking operations is a 

modern method used in implementing changes in banks, therefore the research community 

was represented by the commercial banks operating in Basra governorate and 6 banks were 

selected from them, the research sample included a group of 32 employees in these banks, the 

analysis was based on a solid base that sought to reveal the practices of these banks in how to 

improve their banking operation, a number of hypotheses related to the influence relationships 

between the research variables represented by re-engineering banking operations and internal 

marketing were tested, the data were processed by statistical methods using (SPSS) program, 

the results of the statistical analysis of the data collected through the questionnaire tool 

prepared for this purpose showed that there is an impact of the dimensions of the re-

engineering of banking operations on the dimensions of internal marketing in banks .   

Keywords: re-engineering banking operations , internal marketing . 
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 ة ــــــــالمقدم
تحديث بنية العمليات والمعلومات لديها لدعم عمليةة اتخةاذ ائدة إلى إحداث تغييرات جوهرية وتسعى المؤسسات الحديثة و الر

وال  من دائةرة المنافسةة ,ضة القرار و مواكبة التغيرات التي تحدث في بيئتها المحيطةة و ييةادة قةدرتها علةى المنافسةة والبقةاء

تعزيةز ثقافتهةا بمةا هدافها والقدرة الاليمة لتجسيد أشك أن التغيير يهدف بالدرجة األساسية إلى اكساب المؤسسات المرونة و 

يخدم نظرتها المستقبلية و خطتها االستراتيجية ويعزي ميزتهةا التنافسةيةو وهنةاك الكثيةر مةن األسةاليب ا داريةة الحديثةة التةي 

ظةراً للتطةور التكنولةوجي إعادة هندسةة العمليةات المصةرفيةو و ناألهداف كإدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى تحقيق مثل تلك 

ظهور ا نترنت تم استخدام أسلوب إعادة هندسة العمليات ا دارية في كثير من الشركات و المصانع و الةويارات و ئل والها

عملية التطوير محور اهتمام المسةئولين و  و تحسين الجودة , تعدالجامعات لما له من دور كبير في خفض التكاليف و الوقت 

المنظماتو و عليه فإن عملية التطوير يجب أن تكون مستمرة و قائمةو حتةى تتماشةى القادةو و خاصة ا دارة العليا في جميع 

المنظمات مع كل جديدو وان تكون قادرة على البقاء و التنافس في ظل بيئة متحركةو ولقد أصبحت المنظمةات دلةيالً واضةحاً 

المجتمةع المتقةدمو فهةي األداة التةي يسةتخدمها المنظمات هي ا جابة المباشرة لحاجة  قدرة ا نسان على ا بداعو أن هذهعلى 

 بشكل واع و منظم من أجل تحقيق أهداف مشتركة ضمن حدود بيئة معينة

الثةاني يتكةون مةن مبحثةين  المحةوراألول منها منهجية البحةثو أمةا  المحورو يتضمن محاورإعداد البحث من خالل أربعة  تم

 المبحةةث األول مفهةةوم إعةةادة هندسةةة العمليةةات المصةةرفية وابعادهةةا ويركةةز المبحةةث الثةةاني علةةى مفهةةوم التسةةويق الةةداخلي

الرابةةع الةةذي يتضةةمن االسةةتنتاجات  بةةالمحورالثالةةث الجانةةب العملةةي للدراسةةةو ويختةةتم البحةةث  المحةةورو ويتنةةاول وابعادهةةا

 والتوصيات.

 منهجية البحث /المحور االول
 . مشكلة البحثأوال : 

تحةةديات وتطةةةورات يشةةهد قطةةاع المصةةارف التجاريةةة 

كبيةةةةرة فةةةةي شةةةةتى المجةةةةاالت االقتصةةةةادية والتنظيميةةةةة 

والقانونيةة وييرهةا مةةن المجةاالت التةي تةةؤثر فةي العمةةل 

وما يواجةه القطةاع المصةرفي فةي  , في العالم المصرفي

العراق من تحديات كبيرة والوضع االقتصةادي الصةعب 

للبلةةةةد والتةةةةي انعكسةةةةت بشةةةةكل مباشةةةةر علةةةةى القطةةةةاع 

بالةةةةذكر ان ايلةةةةب المصةةةةارف  جةةةةديروال المصةةةةرفي ,

التجاريةةة العراقيةةة تعمةةل وفةةق وسةةائل قديمةةة وتقليديةةة , 

رأ وبالتةةالي ينبغةةي عليهةةا ان تواكةةب التغيةةرات التةةي تطةة

بشةكل عةام والتحةديات  على القطاع المصرفي في العةالم

, وتحةةدث هةةذه  علةةى االقتصةةاد العراقةةي بشةةكل خةةا 

 امالهةةرف اعاالمواكبةةة مةةن خةةالل اعةةادة تصةةميم المصةة

المصةةةرفية بصةةةورة جذريةةةة وبمةةةا يواكةةةب التطةةةورات 

المصةةرف فةةي االسةةتراتيجيات  والتحةةديات التةةي تواجهةةه

مدى , ومعرفة الموضوعة والتكنلوجيا واالفراد العاملين

تأثيرها فةي تعزيةز التسةويق الةداخلي الةذي يعةد مةن اهةم 

عوامةةل نجةةاح المصةةرف لمةةا لهةةم مةةن تةةأثير كبيةةر علةةى 

داخةةةل المصةةةرف فهةةةم الزبةةةائن العمليةةةات التةةةي تجةةةري 

الةةةداخليين الةةةذين يةةةؤثرون عليةةةه بشةةةكل مباشةةةر , ومةةةن 

المالحظ قلة الدراسات في هةذا المجةال جةاء هةذا البحةث 

, ومن ما لمحاولة بيان اهمية هذين المتغيرين للمصرف 

تقةةدم فةةأن البحةةث الحةةالي يسةةعى لالجابةةة عةةن التسةةا ل 

  : االساسي االتي

ة هندسلللة العمليلللات هلللن هنلللار تلللأثير ألبعلللاد  علللاد -

 . المصرفية في تعزيز التسويق الداخلي

 . أهداف البحثثانياً: 

 تتمثل اهمية البحث في النقاط االتية :

تحديةةةةد اهميةةةةة متغيةةةةري البحةةةةث )اعةةةةادة هندسةةةةة  .1

العمليةةةةات المصةةةةرفية , التسةةةةويق الةةةةداخلي ( فةةةةي 

 المصارف التجارية في محافظة البصرة .

عالقةة بةين ابعةاد اعةادة تحديد  فيما اذا كانةت هنةاك  .2

هندسةةةةةة العمليةةةةةات المصةةةةةرفية وإبعةةةةةاد التسةةةةةويق 

 الداخلي.

هةةةةل تةةةةدرك ادارة المصةةةةارف عينةةةةة البحةةةةث و ان  .3

العاملين هم جزء مةن الخدمةة التةي يقةدمها ومةن ثةم 

فان نجاح العمل في المصةرف يتوقةف علةى هةؤالء 

 العاملين.

تقةةةديم بعةةةض المقترحةةةات والتوصةةةيات لمصةةةارف  .4

خةةا االهتمةةام بإبعةةاد اثةةر اعةةادة المبحوثةةة فيمةةا ي

 هندسة المصرفية وإبعاد التسويق الداخلي.

 ثالثاً : أهمية البحث

تمثلةةةت اهميةةةة البحةةةث فةةةي المتغيةةةرات المبحوثةةةة )اعةةةادة 

هندسةةة العمليةةات المصةةرفية , والتسةةويق الةةداخلي( وهةةي 

متغيرات مهمة فةي قطةاع المصةارف , الةذي يعةد شةريان 

االقتصةةاد النةةابض فةةي كةةل بلةةد وذلةةك لةةدوره الفعةةال فةةي 

الوساطة المالية بةين اصةحاب االمةوال وبةين المسةتثمرين 

ييرات المتسارعة التي يشهدها العةالم لها , وفي ضوء التغ

, وتكمةةن ومةةا لهةةا مةةن تةةأثيرات علةةى القطةةاع المصةةرفي 

اهميةةة البحةةث بةةالخوض فةةي االطةةر الفكريةةة والتطبيقيةةة 

لموضوع مهم في العمل المصرفي اال وهو اعادة هندسةة 

العمليات المصرفية ومعرفة مدى تأثيرها على في تعزيةز 

 التسويق الداخلي للمصارف .

 المخطط الفرضي للبحث اً : رابع
صمم المخطط الفرضي لتمثيل الفكرة االساسية التي يقوم 

عليها البحث , ولتوضيح ابعاد متغيرات البحث ومشكلته 

, اذ تم تصميمه ليوضح ليوضح طبيعة وتحقيق اهدافه 

ضمن المخطط متغيرين العالقة بين متغيرات البحث وت

مثل باعادة هندسة ( ويتxاساسيين هما المتغير المستقل )

( ويتمثل yالعمليات المصرفية , والمتغير التابع )

 بالتسويق الداخلي
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 المخطط الفرضي للبحث (1الشكن )

 المصدر: اعداد الباحثان

 فرضيات البحث: خامساً : 

 يستند البحث إلى فرضيتين أساسيتين:

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين اعادة   -1

هندسة العمليات المصرفية والتسويق الداخلي في 

  المصارف التجارية المبحوثة.   

توجد عالقة اثر ذات داللة إحصائية ال عادة هندسة  -2

العمليات المصرفية في التسويق الداخلي في المصارف 

  التجارية المبحوثة.   

  البحثوعينة  مجتمعسادساً : 

القطاع المصرفي التجاري العراقي في  اختيار تم

الجنوب ليكون مجتمعاً الختبار أنموذج وفرضيات 

الدراسة بوصفه من القطاعات التي شهدت تراجعا نوعا 

ما ملحوظا في مستويات االداءو وتزايد هذا التراجع في 

مما انعكس هذا األداء بشكل سلبي على  الوقت الحاليو

احتياجات المجتمع ككل من الخدمات المصرفية في 

و ومبررات اختبار المصارف قيد البحث جميع المجاالت

 ويمكن صياية مبررات مثل:

اختيار قطاع المصارف التجارية االهلية مجاال  -1

لتطبيق الدراسة لما هذا القطاع من اهمية كبيرة 

 ني. في االقتصاد الوط

جرى اعتماد اختبار المصارف المبحوثة وفقآ  -2

لطبيعة الدراسة واالمكانيات المتوفرة ومدى 

تعاون المصارف المبعوثة مع الباحثان وباستناد 

الى النتائج المسح الميداني الذي شمل المقابالت 

الشخصية مع بعض المسؤولين في المصارف 

ة التجاريةو وماورد في التقارير والنشرات الدوري

 .التي تصدرها

تتميز المصارف المختارة بكونها األكثر نشاطا  -3

 ونتشر فروعها بكثافة في محافظات العراق.

بالمصارف التجارية في محافظة  وتمثلت عينة البحث

.البصرة

 

 ( المصارف عينة البحث1الجدول )

 اسم المصرف ت
 العنوان

 الرئيسي

سنة 

 التأسيس

عدد 

 الفروع

عدد 

 العاملين

رأس المال 

 )مليار دينار(

تأريخ االدراج 

 في السوق

 المالي

 1983 مليار 250 764 26 1995 بغداد الحمراء مصرف بغداد 1

 1997 مليار 250 243 9 2005 بغداد/الكرادة مصرف المنصور 2

 2004 مليار300 297 20 1999 بغداد/ سعدون مصرف الخليج 3

 2007 مليار264 198 9 2005 بغداد/الكرادة الدوليمصرف اشور  4

 2017 مليار 250 274 8 2011 بغداد/ الكرادة  مصرف التنمية لالستثمار 5

 2004 مليار 250 247 16 1993 بغداد/ العلوية العراقي مصرف االستثمار 6

 المصدر: من اعداد الباحثين

 

 

 السرعة

إعادة هندسة 

 العمليات المصرفية

 التغير الجذري 

 التسويق الداخلي 

 التحفيز

 الفريق العمل 

 االتصال الداخلي

 التمكين

 التدريب
 جودة الخدمة
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 جمع المعلومات والقياس والتحلينأساليب سابعاً : 

باستخدام  Validity)) أجراء اختبارات الصدق (1)

 التحليل العامليو واختبار الثبات من خالل

 ( (Cronbach's Alpha. 

التوييع الطبيعي باستخدام الطرائق االحصائية ( 2)

 .(SPSS.v23 بواسطة برنامج )

و الوسط الحسابي( ا حصاء الوصفي باستخدام )3)

 االنحراف المعياريو األهمية النسبية(.

 المحور الثاني / الجانب النظري

 المبحث االول/ اعادة هندسة العمليات المصرفية 

 اوالً : مفهوم هندسة العمليات المصرفية 

ً , إذ تنذر  يشهد السوق العالمي والمحلي نموا متسارعا

المعلومات التي ترد الى المصارف بضرورة التغيير في 

العمليات التشغيلية فيها لزيادة القدرة على التنافس , حيث 

ان الزبائن اليوم يتمتعون بالمعلومات الكافية والمعرفة 

عن الخدمات المصرفية , االمر الذي يجبر المصرف 

تحسين جودة الخدمة التي يقدمها للزبون )الخالدي 

(. وتعد اعادة هندسة العمليات 107: 2018والزبيدي,

من االساليب الحديثة التي تستخدم في تنفيذ المصرفية 

التغييرات في المصارف , إذ عرفت على انها نهج مالي 

واداري يعتمد بشكل كبير على العامل البشري والتقني , 

 عادة تصميم العمليات االساسية في المصرف بهدف 

تحقيق تحسين كبير في المعايير المالية ورضا الزبون 

( . وتم تعريفها على 2017: 502)ابو حمد و العابدي,

انها اعادة تصميم شاملة للعملية من اجل الحصول على 

تسهيالت ومنتجات تكنلوجية واسواق جديدة تفهم حاجات 

وتوقعات المستهلك الجديدة , على ان يتم تصميم العملية 

( Daft,2001: 373وفق اسس جديدة وبشكل مستمر )

ً على .وعرفت اعادة هندسة العمليات المصرفي ة ايضا

انها اعادة التفكير الجذري , وكذلك اعادة التصميم 

للممارسات  والعمليات التجارية لتحقيق تطور قوي في 

معايير االداء مثل التكلفة , الجودة , والخدمة السريعة 

(Lampathaki et al.2013: 3). 

 ثانياً : أبعاد اعادة هندسة العمليات المصرفية 

ي به تغيير في أسلوب وأدوات التغير الجذري : ويعن -1

العمل والنتائج من خالل تمكين العاملين من تصميم 

 & Hill)العمل والقيام به وفق احتياجات الزبائن 

Jones, 2001 : 488) . 

ويقصد به تمكين المصرف من القيام  السرعة: -2

بأعماله بسرعة عالية من خالل توفير المعلومات 

عملية الحصول  المطلوبة التخاذ القرارات وتسهيل

 ( .19و 2008على هذه المعلومات.) خليل و

: تسعى بعض المصارف  نتاج الخدمة  جودة -3

منتجات ذات جودة عالية ال يمكن للمصارف 

المنافسة مجاراتها. ومفهوم الجودة هي درجة مالئمة 

خصائا تصميم المنتوج أو الخدمة للوظيفة 

واالستخدام وكذلك تطابق المنتوج أو الخدمة 

لمواصفات للتصميم حيث يريب الزبون بقيمة أكبر ا

عما يخطط ألنفاقة تنعكس بالبحث عن  أفضل 

نوعية الى جانب السعر فالعمالء يريبون بمنتجات 

وخدمات تفي بالخصائا المطلوبة هم فالمصارف 

التي ال تلبي حاجات وريبات الزبائن وتوقعاتهم ال 

ً من النجاح والديمومة لفترات  طويلة تتمكن يالبا

ً في حال وجود البديل المطابق لحاجات  وخصوصا

 (.38 :2016الزبائن )حجاييو

 المبحث الثاني / التسويق الداخلي

 اوالً : مفهوم التسويق الداخلي

بري مفهوم التسويق الداخلي في العقود االخيرة من القرن 

الماضي , و تم وصف التسويق الداخلي في الكثير من 

هذا المفهوم ونوقش بشكل واسع المنظمات , إذ درس 

ضمن ادبيات تسويق الخدمات ألنه يهدف الى تطوير 

ً التحول في جودة  ً , وايضا ً داخليا الموظف بصفته يبونا

: 2013الخدمات التي تقدمها المنظمة )الخماس والتميمي,

( . وعرف التسويق الداخلي على انه هو اختيار 35

م وتشــجيعهم العاملين المناسبين وتوظيفهم وتدريبه

ومكافــأتهم وتــوافر المعــدات والتكنولوجيا بهدف 

إيصال الخدمة ذات الجـودة العالية والمطلوبة 

(Zeithaml and Bitner,2006: 24 وعرفت . )

ً انها هو جذب العاملين الجيدين واالحتفاظ بهم  ايضا

 Farzad etبهـدف الحصول على أفضل أداء من قبلهم )

al,2008: 17عرفت على انها عملية جذب العاملين ( . و

المؤهلين جيداً والعمل على تطويرهم وتحفيزهم والتمسك 

بهم من خالل تقديم الوظيفة المناسبة لهم والتي تشبع 

 . (Bruin,2020: 2ريباتهم )

 ثانياً : ابعاد التسويق الداخلي 

فرق العمل :  تعد فرق العمل ذات أهمية كبيرة   -1

من خالل وصفها بانها قوة بالنسبة إلى المصارف 

أدائية وحركة تطويرية مستمرة في البيئة التنظيمية 

تسهم في دفع المصرف نحو استيعاب التغيرات 

وتطوير أساليب االداء سواء في التخطيط والتنفيذ 

وتبني طرق الجودة في األداء لذلك تعد فرق العمل من 

األدوات الفعالة  نجاي المهام المشتركة ولتحقيق 

نجاح المطلوب بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية ال

وكذلك االستخدام األمثل للموارد بالشكل الصحيح بعيد 

 (. 12:  2016عن االسراف والهدر  ) عبد المؤمن و 

التحفيز : ويمكن تعريفيا بأنها "عملية توفير المنظمة  -2

الفرصة االفراد التنمية احتياجاتهم من خالل أداء 

و أحد األنشطة األربعة األساسية السلوك المنتج, وه

التي يؤديها المديرون في التأثير على توجيه سلوك 

يمية أفراد المنظمة باتجاه تحقيق األهداف التنظ

 .(38: 2012)خماس والتميمي, 

االتصال الداخلي : يعرف االتصال "بأنه تعامالت   -3

بين األفراد والجماعات في جميع المستويات 

األصعدة. إذ يعد من هم والوظائف وعلى مختلف 

تطبيقات التسويق الداخلي ويجب تطبيقيا جنباً إلى 

جنب مع استراتيجيات التسويق الخارجي حتى تكون 

 ., Ahmad & Rafiq) 2000: 173فعالة )

التدريب : للتدريب أهمية كبيرة في جميع المنظمات   -4

أذ يعد ركناً اساسياً ومطلباً من متطلبات تطوير وتنمية 
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وقدرات العاملين وحيث يعمل على تغيير مهارات 

مظاهر سلوكهم وييادة  والئهم بما يسهم في تحقيق 

 ( 31: 2017رون و أهداف المنظمة )عبد الرسول واخ

التمكين :عرف التمكين بتعاريف عدة منها أنه   -5

عملية إكساب القوة الاليمة التخاذ القرارات «

علق والمساهمة في وضع الخطط الخاصة بتلك التي تت

بوظيفة العاملين واستخدام الخبرة الموجودة لديهم 

 لتحسين األداء

 (  139: 2012. )أبو ينيمو 

 

 المحور الثالث / الجانب العملي
سيتم في هذا المبحث تفسير المعلومات الناتجة من    

تحليل البيانات التي جمعت باستعمال استمارة االستبانة 

الخماسيو حيث وضع المصممة في ضوء مقياس ليكرد 

ً للدرجة ) ( لتمثل حقل 5اعلى وين في المقياس مساويا

االجابة )أتفق تماما(و في حين وضع اقل وين على 

ً للدرجة ) ( لتمثل حقل االجابة )ال اتفق 1المقياس مساويا

( 32تماما(و حيث تم اختيار عينة عشوائية بحجم )

مستجيب بهدف عرض وتحليل استجابات افراد العينة 

تصوراتهم عن متغيرات الدراسة وابعادها الفرعية و

واختبار فرضيات الدراسة باستعمال اساليب ا حصاء 

 الوصفي واالستداللي.

 اوالً: اختبار صالحية االستبانة )الثبات والصدق(:

تم اجراء اختبار الثبات بطريقة )الفاكرونباخ( بهدف     

تعني مدى  معرفة قيمة الثبات لالستبانة )المقياس( والتي

استقرار النتائج التي يتم الحصول عليها )ان يعطي 

ً تم اختبار  المقياس نفس النتائج اذا اعيد تطبيقه(و وايضا

الصدق بطريقة )الصدق الذاتي( بهدف معرفة صدق 

المقياس الذي يعني هل يقيس المقياس ما وضع لقياسه 

 )مدى تمثيل االختبار للسلوك المراد تمثيله(.  
 

 (  قيم معامالت الثبات والصدق للمقياس2جدول )

 البعد/ المتغير

قيمة معامن 

 الثبات

 الفاكرونباخ

قيمة معامن 

 الصدق الذاتي

)الجذر التربيعي 

 لمعامن الثبات(

اعادة هندسة 

العمليات 

 المصرفية

0.91 

0.95 

التسويق 

 الداخلي
0.85 

0.92 

اجمالي المقياس 

 )االستبانة(
0.92 

0.96 

المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 

 (     (spss. v25برنامج 
 

يتضح من قيم معامالت الثبات اعاله ان جميعها اكبر من 

( وبالتالي فإن المقياس يمتاي بثبات عالي وكانت 0.67)

قيم معامل الصدق الذاتي عالية وقريبة من الواحد 

دق وثبات الصحيحو مما يدل على ان المقياس يمتاي بص

مقبوليين ويصلح لالعتماد على المخرجات المتحصلة 

 .منه

 خصائص عينة البحث )المعلومات التعريفية( ثانياً:

بين في هذه الفقرة خصائا عينة البحث التعريفية ن   

التي تشمل )الجنسو العمرو سنوات الخدمة في 

الوظيفيةو التحصيل الدراسي( وكما مبينه في الجدول 

 اآلتي:

 النسبة المئوية التكرار الفئات المعلومات التعريفية

 الجنس
 %43.8 14 ذكر

 %56.2 18 انثى

 %100 32 المجموع

 سنوات الخدمة في الوظيفية

 %25 8 سنوات او اقن 5

 %25 8 سنوات 10الى  6من 

 %25 8 سنة 15الى  11من 

 %25 8 سنة 15اكثر من 

 %100 32 المجموع

 العمر

 %25 8 سنة 30الى  20

 %28.1 9 سنة 40الى  31

 %25 8 سنة 50الى  41

 %21.9 7 سنة 50اكثر من 

 %100 32 المجموع

 التحصين الدراسي

 %18.8 6 اعدادية فما دون

 %28.1 9 دبلوم فني

 %21.9 7 بكالوريوس

 %31.3 10 شهادات عليا

 %100 32 المجموع

   (. (spss. v25لمصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ا
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من خالل الجدول اعاله يتبين ان خصائا عينة البحةث 

كانت ممثلة لفئتي الذكور واالناث وبنسب متقاربةةو فيمةا 

كانت سنوات الخدمة في الوظيفة متساوي لجميع الفئةات 

االمةةر الةةذي يشةةير الةةى وجةةود خبةةرات %( 25بنسةةبة )

متنوعة لدى المصارف المبحوثة ضمن العينة المختارةو 

كةةذلك يتبةةين ان اعمةةار عينةةة الدراسةةة المختةةارة كانةةت 

متوسةةةطة ومتقاربةةةة لجميةةةع الفئةةةاتو امةةةا فيمةةةا يتعلةةةق 

بالتحصيل الدراسي فكانت اعلةى نسةبة لحملةة الشةهادات 

حملةة شةهادة  %( جائةت بعةدها نسةبة31.3العليةا بنسةبة )

%( 28.1الةةةةةةدبلوم العةةةةةةالي والبكةةةةةةالوريوس بنسةةةةةةب )

%( علةةةةى التةةةةواليو ممةةةةا يعنةةةةي ان المصةةةةارف 21.9)

 .تتطلب مؤهل دراسي عالي للتوظيف

ثالثاً: اتجاهات استجابات افراد العينة حول متغيرات 

 الدراسة وابعادها الفرعية: 

بهدف معرفة اتجاهات افراد العينة حول متغيرات البحةث 

وابعادهةةةةا الفرعيةةةةة اسةةةةتخدمت البةةةةاحثين لهةةةةذا الغةةةةرض 

االوسةةةاط الحسةةةابية المويونةةةة واالنحرافةةةات المعياريةةةةو 

واألهميةةةة النسةةةبية )نسةةةبة االتفةةةاق( بهةةةدف قيةةةاس وتقيةةةيم 

الدرجة المتحصل عليها والمتعلقة باسةتجابات أفةراد عينةة 

الدراسةو لغةرض التعةرف علةى مةدى االنسةجام والتوافةق 

وتصوراتهم عن متغيةرات الدراسةة بشةكل  في أراء العينة

 عامو وكما يلي:

تصورات افراد العينة عن المتغير المستقن )اعادة  .1

 هندسة العمليات المصرفية( وابعاده:

يتكون متغير اعادة هندسة العمليات المصرفية من ثالثة 

 جودةو السرعةو التغير الجذريابعاد فرعية تشمل )

( 32العينة البالغة )( تم تلخيا اجابات الخدمة

مستجيب باستعمال اساليب االحصاء الوصفي وكما 

 مبين في الجدول اآلتي:

 

( استجابات أفراد العينة وتصوراتهم عن 3جدول )

 )اعادة هندسة العمليات المصرفية( وابعاده

 األبعاد
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 االتفاق

 58% 0.62 2.89 التغيير الجذري

 59% 0.66 2.94 السرعة

 59% 0.70 2.97 الخدمة جودة

X:  اعادة

هندسة العمليات 

 المصرفية

2.93 0.36 %59 

المصلللدر: اعلللداد البلللاحثين باالعتملللاد عللللى مخرجلللات 

 (.    (spss. v25برنامج 

يتبين من خالل الجدول اعاله ان نسبة اتفاق افراد عينة 

هندسة  دةالدراسة متقاربة جداً ألبعاد متغير اعا

ت مرتبة حسب الوسط العمليات المصرفيةو وجاء

( الخدمة جودةوو السرعةو التغير الجذريالحسابي )

على التوالي حيث كانت نسبة االتفاق )االهمية النسبية( 

%( وهي نسبة اتفاق تشير الى 59لكل منها حوالي )

اهمية متقاربة لدى عينة الدراسة لجميع ابعاد المتغير 

قيم االوساط الحسابية لمتغير اعادة  المستقلو وتشير

هندسة العمليات المصرفية وابعاده الى اتجاه محايد عند 

تصنيفها على مقياس ليكرد خماسي التدرجو وان 

اجابتهم متجانسة على هذه االبعاد ويتضح ذلك من قيمة 

االنحراف المعياري الصغيرة حيث كانت لجميع االبعاد 

 (.0.70-0.62في المدى )

افراد العينة عن المتغير التابع )التسويق  تصورات .2

 الداخلي( وابعاده:

يتكون متغير التسويق الداخلي من اربعة ابعاد فرعية 

تشمل )التدريبو فريق العملو تمكين العاملينو التحفيزو 

االتصال الداخلي( تم تلخيا اجابات العينة البالغة 

( مستجيب باستعمال اساليب االحصاء الوصفي 32)

 مبين في الجدول اآلتي:وكما 
 

 استجابات أفراد العينة وتصوراتهم عن )التسويق الداخلي( وابعاده (4جدول )

 نسبة االتفاق االنحراف المعياري الوسط الحسابي األبعاد

 %59 0.71 2.96 التدريب

 %59 0.68 2.93 فريق العمن

 %60 0.62 3.00 تمكين العاملين

 %60 0.49 2.99 التحفيز

 %58 0.49 2.91 االتصال الداخلي

Y59 0.29 2.96 : التسويق الداخلي% 

 ((spss. v25المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

يتبين من خالل الجدول اعاله ان نسبة اتفاق افراد عينة 

الدراسة متقاربة ألبعاد متغير التسويق الداخليو وجائت 

مرتبة حسب الوسط الحسابي )تمكين العاملينو التحفيزو 

التدريبو فريق العملو االتصال الداخلي( على التوالي 

حيث كانت نسبة االتفاق )االهمية النسبية( لكل منها 

%( وهي نسبة اتفاق تشير الى اهمية 60-%58ود )بحد

متقاربة لدى عينة الدراسة لجميع ابعاد المتغير التابعو 

فيما تشير قيم االوساط الحسابية لمتغير التسويق الداخلي 

وابعاده الى اتجاه محايد عند تصنيفها على مقياس ليكرد 

خماسي التدرجو وان اجابتهم متجانسة على هذه االبعاد 

ح ذلك من قيمة االنحراف المعياري الصغيرة ويتض

 (.0.71-0.49) حيث كانت لجميع االبعاد في المدى
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اً: قياس واختبار وتحلين عالقات االرتباط واالثر رابع

 بين متغيرات الدراسة )اختبار فرضيات الدراسة(

بهدف اختبار فرضيات الدراسة استعمل الباحثين 

)اختبار التوييع الطبيعيو اساليب االحصاء االستداللي 

االرتباط الخطي معامل بيرسونو االنحدار الخطي 

 :البسيط( وكما يلي

 اختبار التوزيع الطبيعي: .1

ان اجةةةراء التحليةةةل ا حصةةةائي للبيانةةةات يتطلةةةب تةةةوفر 

شروط معينة اهمها تةويع البيانةات توييعةاً طبيعيةاً وقةد 

تةةم اجةةراء اختبةةار )كولمكروفوسةةميرنوف( واخنتبةةار 

يرو وويلةةك( للمتغيةةر المسةةتقل والمتغيةةر المعتمةةدو )شةةاب

حيةةث يةةتم اختبةةار فرضةةية العةةدم التةةي تشةةير الةةى تةةويع 

البيانات توييعاً طبيعياًو ضد الفرضية البديلة التي تشير 

الةةى ان البيانةةات ال تتبةةع التوييةةع الطبيعةةيو وكمةةا مبةةين 

 ادناه:

 

 ( للتوزيع الطبيعيS_W( واختبار شابيرو_ويلك )K_Sاختبار كولمكروف_سميرنوف )( يبين نتائج 5جدول )

 المتغير

حجم 

العينة 

(n) 

اختبار كولمكروف_سميرنوف 

(K_S) 
 (S_Wاختبار شابيرو_ويلك )

 (P_value) احصاءة االختبار (P_value) احصاءة االختبار

:X اعادة هندسة العمليات

 32 المصرفية
0.117** 0.200 0.946** 0.110 

:Y0.136 **0.949 0.200 **0.114 التسويق الداخلي 

( اكبر من P_value(، اي ان قيمة )0.01الى ان قيمة االختبار معنوية بافتراض مستوى معنوية )(   **تشير العالمة )

(0.01.) 

 (.(spss. v25المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

من خالل الجدول اعاله يتبين ان المتغير المستقل )اعادة 

هندسة العمليات المصرفية( والمغير التابع )التسويق 

الداخلي( تتبع التوييع الطبيعي حيث يتم قبول فرضية 

العدم التي تشير الى ان البيانات تتيع التوييع الطبيعي 

( لالختبارين اعاله اكبر من P_valueحيث كانت قيمة )

( والمدرج التكراري ادناه يبين منحنى التوييع 0.01)

 الطبيعي للمتغيرين:

 

 

 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات البحث: (2الشكن )

 المصدر : من اعداد الباحثين
 

 ارتباط بين متغيرات البحث:اختبار وجود عالقة  .1

بهةةةدف اختبةةةار الفرضةةةية االولةةةى تةةةم حسةةةاب مصةةةفوفة 

االرتباط بين متغير )اعادة هندسةة العمليةات المصةرفية( 

ومتغير )التسويق الداخلي( وكما في مصةفوفة  االرتبةاط 

 ادناه:
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 ( مصفوفة معامالت االرتباط )بيرسون( بين متغيرات البحث 6جدول ) 

Y                                   x :Yالتسويق الداخلي (P_value) 

:X0 **0.73 اعادة هندسة العمليات المصرفية 

معنوية  اعلى قيمة معامن االرتباط تشير الى ان االرتباط معنوي )دال احصائياً( بافتراض مستوى( **العالمة )

 (.0.01( اقن من )t( الختبار )P_value(، اي ان )0.01)

 (.(spss. v25المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج       
بلغ معامل االرتبةاط بةين متغيةر اعةادة هندسةة العمليةات 

( وهةةو 0.73المصةةرفية مةةع متغيةةر التسةةويق الرقمةةي )

ارتبةةةاط طةةةردي وقةةةوي ودال إحصةةةائياً تحةةةت مسةةةتوى 

(و االمةر ذي يقودنةةا الةى قبةول الفرضةةية 0.01معنويةة )

توجد عالقة ارتبةاط ذات داللةة االولى التي تنا على: 

العمليةةةةات المصةةةةرفية إحصةةةةائية بةةةةين اعةةةةادة هندسةةةةة 

 .والتسويق الداخلي في المصارف التجارية المبحوثة

اعادة هندسة اختبار وجود اثر للمتغير المستقن ) .2

( في المتغير المعتمد )التسويق العمليات المصرفية

 الداخلي(:

بهةةةدف اختبةةةار الفرضةةةية الثانيةةةة تةةةم اسةةةتعمال تحليةةةل 

ثةر أل( Fاالنحدار الخطي البسيط من خالل حساب قيم )

( في اعادة هندسة العمليات المصرفيةللمتغير المستقل )

المتغير التابع )التسويق الداخلي( حيةث مةن خةالل قيمةة 

(P_value يستدل على وجةود اثةر معنةوي مةن عدمةه )

للمتغير المستقل فةي المتغيةر المعتمةد وكمةا فةي الجةدول 

 :ادناه

R( ومعامن التحديد )Fاختبار ) ( قيم 7جدول ) 
2

 ( ومعامالت االنحدار للمتغير المعتمد على المتغير المستقن

X 

:Yالتسويق الداخلي 

 (Fقيمة )

 المحتسبة
Rمعامن التحديد )

2
 (Bمعامن االنحدار ) (A)  ثابت االنحدار (

:X اعادة هندسة

 العمليات المصرفية
54.76** %53 3.52 0.43 

(، اي ان 0.01الى ان االثر معنوي )دال احصائياً( بافتراض مستوى معنوية ) ( تشيرFقيمة )اعلى  (**العالمة )

(P_value( اقن من )0.01.) 

R(، اما قيمة معامن التحديد )Fيتم اختبار معنوية نموذج االنحدار من خالل قيمة )
2

( فتمثن القدرة التفسيرية للمتغير 

 المعتمد. المستقن للتغيرات التي تحصن في المتغير

 ((spss. v25المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 

 

وجود اثر معنوي )دال احصائياً( تحت مستوى معنوية 

( لمتغير اعادة هندسة العمليات المصرفية في 0.01)

%( من 53متغير التسويق الداخلي وفسر حوالي )

حصل في التسويق الداخلي والمتبقي التغيرات التي ت

يعود الى متغيرات اخرى وعامل الخطأ العشوائيو 

بالتالي نستنتج ان متغير اعادة هندسة العمليات 

المصرفية له اثر إحصائي في التسويق الداخلي مما 

توجد يعني قبول الفرضية الثانية التي تنا على: 

مليات عالقة اثر ذات داللة إحصائية العادة هندسة الع

المصرفية في التسويق الداخلي في المصارف التجارية 

 المبحوثة.

وكانت معادلة انحدار المتغير المعتمد )التسويق 

الداخلي( على المتغير المستقل )اعادة هندسة العمليات 

 Y=3.52+0.43المصرفية( والتي كانت مساوية الى )

X وهذا يشير الى ان في حالة تغير اعادة هندسة )

ات المصرفية بمقدار وحدة واحدة فإن التسويق العملي

(و وفي حالة كون اعادة 0.43الداخلي سيزداد بمقدار )

هندسة مساوي للصفر فإن التجديد االستراتيجي 

 (.3.52سيساوي )

 

 االستنتاجات و التوصيات/  الرابع المحور
 المبحث االول / االستنتاجات

ورئيسا التكنولوجيا المعلومات دورا حيويا  تلعب -1

في عمليات أعادة هندسة العمليات المصرفية عن 

طريق شبكات التواصل الداخليو وتوفر قاعده 

بيانات لجمع الوحدات تساعد على دقه وسرعة 

حصول المعلومات وتحقيق التكامل والتماسك بين 

 اجزاء العمل الواحد داخل المنظمة.

تسهم اعاده هندسه العمليات المصرفية في  -2

د لتبادل المعلومات المتعلقة بالخدمة التواصل الجي

بين العاملين والعمالء بشكل سهل ومبسط بتوفير 

النماذج المطلوب وتعبئتهاو والتي تكون سهلة الفهم 

 من قبل العمالء مع توفير كتيبات التعريف.

كان هناك دور باري لألساليب المستخدمة في اعاده  -3

تعزيز هندسه العمليات المصرفية في التأثير او 

تماسك بتظافر واالستقرار وفي تنفيذ الدور المهم 

 والتقدم الى تحقيق أهداف المصرف االستراتيجية.

أظهرت النتائج اال إحصائية ان متغير المستقل اثر  -4

اعادة هندسة العمليات المصرفية دورا مهما في 

احداث تغيرات كبيرة وذلك عن طريق ادخال 

عد على سرعه أنظمة جديدة في أعمالها التي تسا
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في العمل من خالل استخدام تكنلوجيا حديثة مما 

 .يودي الى تحقيق األرباح

تسهم ابعاد اعادة هندسة العمليات المصرفية  -5

والمتمثلة بـــ )التغير الجذري و و والسرعة و جودة 

الخدمة( في التأثير على ابعاد التسويق الداخلي 

لين و مالمتمثلة بــــ ) فريق العمل و تمكين العا

 . (التحفيز واالتصال الداخلي

 المبحث الثاني / التوصيات

ان اعادة هندسة العمليات المصرفية ضرورية في  -1

عالم متغير دائما فال بد من مواكبة هذه التغيرات 

واالستفادة من التقنيات المستخدمة والتي سوف تزيد 

من تماسك الجهود نحو تحقيق األهداف المخطط لها 

 سابقا.

لبرامج التدريبية المقدمة للعاملينو وتزويدهم تكثيف ا -2

بجميع المعلومات المطلوبة والتي من شأنها تطوير 

كفاءة العاملينو واستخدام األساليب التقنية الحديثة 

في ممارسة عملية التدريبو وال يتم ذألك اال بتأكيد 

االدارة على األساليب التقنية الحديثة في ممارسة 

 عملية التدريب.

االهتمام بالكوادر البشرية داخل المصارف  ضرورة -3

 .وتنمية مهارتهم وقدراتهم في اداء اعمالـهم

 :المصادر
 اوال: المصادر باللغة العربية

ابو حمد, رضا صاحب و العابدي عمار ياسر عبد  -1

( دور اعادة هندسة العمليات 2017الكاظم )

المصرفية في تحقيق االداء االستراتيجي : دراسة 

ى عينة من المصارف التجارية العراقية تطبيقية عل

الخاصة , مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية , 

 . 21العدد 

أبو ينيمو أيهار نعمة / جوادو رحاب حسين  -2

تمكين العاملين وأثره في إدارة االزمة  ) 2012)

 .التسويقيةو دراسة تطبيقية في معمل السجاد اليدوي

"أثر الحوكمة في ( 2016حجاييو هيثم علي ) -3

تحقيق الميزة التنافسية" رسالة ماجستير مقدمة الى 

كلية االدارة واالقتصاد قسم إدارة األعمال جامعة 

 الشرق األوسط و.

الخالدي, خليل ابراهيم عيسى و الزبيدي, حيدر  -4

( المرونة االستراتيجية 2018حمودي علي )

للمصرف واثرها في اعادة هندسة العمليات 

دراسة استطالعية الراء عينة من  المصرفية :

 2016-2007مدراء المصارف التجارية للمدة من 

 . 7, المجلد. 27, مجلة االدارة واالقتصاد , العددي

(و دور إعادة هندسة 2008خليلو عطا هللا وارد) -5

العمليات في دعم قرارات خفض التكاليف في ظل 

فلسفة إدارة التغييرو المؤتمر العلمي الدوليو 

وى الثامنو إدارة التغيير ومجتمع المعرفة و المست

كلية االقتصاد والعلوم ا داريةو جامعة الزيتونةو 

 .19األردن و و 

الخماس و عبد الرضا فرج بدراوي و والتميمي و  -6

( و العالقة بين التسويق  2012رافت عواد موسى و)

الداخلي وجودة الخدمة و المجلة العلوم االقتصادية 

 . 73و العدد و  19مجلد وا دارية و ال

الخماس عبد الرضا فرج و التميمي رأفت عواد  -7

(, العالقة بين التسويق الداخلي وجودة 2013)

الخدمة / دراسة استطالعية لعينة من الزبائن 

والعاملين في المصارف التجارية العراقية , مجلة 

 73, العدد. 19الدارية , المجلد.العلوم االقتصادية وا

( إعادة هندسة العمليات 2002فهد صالح )السلطانو  -8

ا دارية الهندرةو نقلة جذرية في مفاهيم وتقنية 

 السعوديةو. –ا دارةو مطابع الخالدو الرياض

 قاثر التسوي(2016)   عبد المؤمن, بولعراس -9

الداخلي على الوالء التنظيمي : دراسة حالة مؤسسة 

طولقة " رسالة  ACTELاتصاالت الجزائر 

مقدمة إلى مجلس كلية االقتصاد والعموـ ماجستير 

 ا دارية قسـ المنظمات جامعة بسكرة .

عبدالرسولو حسين علي و عباسو سنان  -10

( ودور التفاعل لجودة في العالقة 2017عليويو )

بين التسويق الداخلي وملكية العالمة التجارية دراسة 

تطبيقية في معمل بيبسي الكوفةو جامعة القادسية و 

 .23عدد  6ارة واالقتصاد  و ملجد كلية االد
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تأثير عوائق االبداع على المناخ التنظيمي بين بعض المؤسسات التعليمية الحكومية واألهلية من وجهة 
 نظر المالكات التدريسية واإلدارية 

 

   جايان م.م ريم عبد الكريم
 

 عكله م.م إخالص ستار  

 بغداد,العراق,معهد تكنولوجيا  ,بغداد,العراق  ق )ع(دالصاجعفر جامعة االمام 

reem.abd-alkareem@sadiq.edu.iq  

 

    ikhlas.satar@gmail.com 

 

  -:الملخص 
 عوائق همألتشخيص  تعليميةال المؤسساتاالبداع وتأثيرها على المناخ التنظيمي في تقييم واقع بهذا البحث  يهدف      

مؤسستين تعليميتين في  دارية المالكات التدريسية واإلستبانة محكمة على أ( 100إذ تم توزيع )، بيئة العملاالبداع في 

فرعية لكل متغير بعاد أ( وثالث لمناخ التنظيميبداع ، وااألة للبحث )رئيسستبانة متغيرات ، وقد تضمنت االحكومية واهلية

األوساط الحسابية عدد من االساليب االحصائية منها : )تم استخدام ، المؤسستين هاتينجراء دراسة المقارنة بين إلغرض 

اختبارات فضالً عن ، ثراأل واختبارجودة المطابقة واختبار  ومعامل االرتباط البسيط )بيرسون( النحرافات المعياريةاو

إن ادارة أن اهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث ، لعينتين مستقلتين غير مترابطة وغيرها من االساليب االحصائية(

الحكومية في اإلبداع والمناخ التنظيمي، التباعها سياسة  المؤسسات التعليمية األهلية كانت أفضل من المؤسسات التعليمية

وجود عوائق لالبداع في المؤسسات التعليمية بذلك نستنتج بالمنافسة واالستقطاب لزيادة مواردها المالية والبشرية ، 

أهم اما تميزة .الى تبني وتشجيع الطاقات المالن االخيرة تسعى بشكل مستمر الحكومية اكثر منها في المؤسسات االهلية 

 يمكنها ان التيفي العراق التعليم استراتيجيات تتناسب مع واقع  في هذه المؤسساتضرورة تبني االدارة  البحثبه  وصىماأ

ً على خلق وتشجيع االبداع والمبدعين تساعد  الخدمية  إذ تسعى كل المنظمات تأثير االبداع على المناخ التنظيمي،بمنها  أيمانا

، ومات التي تمتلكها بالشكل األمثلستثمار المقإ، من خالل يرات ايجابية بين اآلونة واالخرىحداث تغيمنها ام االنتاجية إلى إ

 رتكز البحث عليها .أالتي  اهم هذه المقومات  أحدوالمورد البشري المبدع 

 

 ,المشاركة بأتخاذ القرارات ,الحوافز ,القيادة . المناخ التنظيمي،  االبداع ، عوائق االبداع :الرئيسيةالكلمات 

 

Abstract:- 
This research aims to evaluates the reality of innovation and its impact on the organizational 

climate in educational institutions to diagnose the most important obstacles to innovation in 

the work environment, as (100) ruled questionnaires were distributed to the teaching and 

administrative staff in two governmental and private educational institutions, and the 

questionnaire included key variables for the research (innovation and organizational climate) 

There are three sub-dimensions for each variable for the purpose of conducting a comparative 

study between these two institutions, a number of statistical methods have been used, 

including: (arithmetic means, standard deviations, simple correlation coefficient (Pearson), 

conformity quality test and impact test, as well as tests for two independent samples that are 

not correlated and other statistical methods), The most important conclusions reached by the 

research are that the management of private educational institutions was better than 

government educational institutions in innovation and the organizational climate, because 

they followed a policy of competition and attraction to increase their financial and human 

resources, There are more obstacles to innovation in government educational institutions than 

in private institutions because the latter continuously strives to adopt and encourage 

distinguished energies, The most important thing recommended by the research is the 

necessity for the administration in these institutions to adopt strategies commensurate with the 

reality of education in Iraq that can help create and encourage innovation and innovators, 

believing in the impact of innovation on the organizational climate, as all service or 

productivity organizations seek to bring about positive changes between now and the next. By 

investing in the fundamentals that it possesses optimally, An innovative human resource is 

one of the most important of these fundamentals that the research has been based on. 

 

Key words: innovation, barriers to innovation, organizational climate  , Participation to take 

decisions , motivation,  Leadership 
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 -المقدمة:
هي منن يشهد العالم ثوره من التطورات الكبيرة والمتالحقة في مختلف مجاالت الحياة وشتى العلوم، بما ان علم االدارة       

فني علنم االدارة فنان االدبينات  العلوم االنسانية ، فكان البد ان يحضى بقدر كاٍف وكبير من التطور ، في ظل هذه التطنورات

اً وثيقناً كد ان المورد البشري هنو المنورد والعنصنر االكثنر اهمينة وحيوينة ، إذ ان كفناءة منظمنات االعمنال ينرتبط ارتباطنتؤ

 على االبداع للمنظمة . وتشجيعهمم ستدعي من المنظمات االرتقاء بقدراته، ممايبفاعليه المورد البشري

، إذ يعبر المناخ التنظيمي عن مجموعة من راسةيعد موضوع المناخ التنظيمي قد نال قدراً عاًل من االهمية واهتمام والد     

بات واالستقرار النسبي ممايجعله ان يكنون خصائص البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة ، التي تتمتع بدرجة من الث

 االفراد العاملين في المنظمة.مناخاً مؤثراً على سلوكيات اتجاهات 

واسنتثمار االفنراد اللنذين تبنني االبنداع علنى المنظمات التي تبحث دائماً عن التمينز واكتسناب مينزة تنافسنية يفترض على     

واالجواء التي منن شنأنها متجددة ، فمن الضروري على المنظمة توفير كل الظروف ون طاقات متميزة وافكار ابداعية يمتلك

ان تهننتم ، إذ علننى  المنظمننة تفجننر هننذه الطاقننات واسننتثمارها افضننل اسننتثمار  ان تقضنني او تقلننل عوائننق االبننداع لغننرض ان

 معالجة عوائق المتعلقة باالفراد .بمعالجة العوائق المتعلقة بها النها يمكن ان تكون هذه العوائق هي الوسيلة المثلى ب

المبحث االول منجية البحث ، اما المبحث الثاني فاشتمل على الجاننب  تم تقسيم البحث الى اربعة مباحث رئيسة : تضمن     

النظري الذي تضمن محورين )متغيرات البحث( ، فيما وضح المبحث الثالث الجانب التطبيقني للبحنث ، امنا المبحنث الرابنع 

 .ومقترحات للدراسات المستقبلية ي على االستنتاجات والتوصيات يحتو

 

 االول / منهجية البحثالمبحث 
 -مشكلة البحث :

تواجه منظمات القطاع الحكومي والخاص المبحوثة 

مشكالت تنظيمية وإدارية  تسبب انخفاض في مستويات 

األداء العام لها لمحدودية اهتمامها بمواكبة التطورات 

واالبداع في مختلف اعمالها الذي  يعد المتغير الرئيسي 

االسبيقيات التنافسية  بالتالي اثر ذلك واالهم لتحقيقها 

على المناخ التنظيمي الذي يسود المنظمات التعليمية 

المبحوثة الذي من شأنه أدى الى شوع طاقات سلبية 

ومعطلة بالنسبة للموارد البشرية التي تعتبر من اهم 

الموجودات الرأسمالية الفكرية في المنظمات وتقاس 

 ً بجودة هذه الموارد ومقدراتها فعالية وجودة األداء غالبا

وخبراتها لذا ينبغي على القادة تحفيزهم واشراكهم في 

اتخاذ القرارات وتوفير مناخ تنظيمي مالئم يتسم 

بالتعاون والود والمساواة لمواكبة التغييرات التي تحدث 

بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة بها ومواجهة عوائق 

ثلة بالطالقة والمرونة االبداع وتطبيق ابعاده المتم

والحساسية بالمشكالت .وبناءاً على ماتقدم يمكن التعبير 

 -عن المشكلة بعدد من التساؤالت االتية :

ماواقع تطبيق االبداع  وابعاده في المؤوسسات  -1

 التعليمية ؟

مامستوى االبداع والمناخ التنظيمي في المؤوسسات  -2

 التعليمية المبحوثة ؟

تحد من تطبيق االبداع وابعاده مااهم المعوقات التي  -3

 في المؤوسسات التعليمية المبحوثة ؟

 -همية البحث :أ

 تتمثل أهمية البحث بما يلي :. 

ابراز أهمية االبداع ومكانته في مواجهة نقاط الضعف  -1

والتهديدات واستغالل نقاط القوة والفرص التي 

 تواجهها المؤوسسات التعليمية في الوقت الراهن .

المساهمة في التركيز على االستثمار األمثل للموارد  -2

 البشرية بتوفير مناخ تنظيمي مالئم 

توعية المالكات التدريسية واالدراية بأهمية االبداع  -3

 والمناخ التنظيمي في المؤوسسات التعليمية .

 -أهداف البحث :

بعد تحديد المشكلة وبيان مكامنها يسعى البحث إلى 

 ة  :تحقيق االهداف االتي

معرفننة وتفسننير العالقننة التأثيريننة واالرتباطيننة بننين  -1

 االبداع وابعاده والمناخ التنظيمي وابعاده.

تقينننيم واقنننع االبنننداع فننني الكلينننات مجتمنننع البحنننث  -2

لتشنننخيص اهنننم العوائنننق التننني تعتنننرض تقننندمهم 

 وتحقيق اهدافهم  .

تقننننديم المقترحننننات المناسننننبة التنننني تسنننناعد بحننننل  -3

 مستويات االبداع .المشكالت والوصول العلى 

االستفادة من مزايا كل منن الكلينات المبحوثنة  بعند  -4

 المقارنة وتطبيقها في الكليات المفتقدة لها .

 -منهجية البحث:

وتحليل  لحل مشكلة البحثُطبَق )المنهج الوصفي(     

المعلومات التي ُجمّعْت اليجاد العالقات بين المتغيرات 

 الرئيسة والفرعية  .

 -مخطط البحث اإلفتراضي )إنموذج البحث( : -اوالً 

 
                         

 ( يوضح اإلنموذج النظري المفاهيمي للبحث1شكل )

إرتباط    

 
  رتأثيــ  
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 -فرضيات البحث : -ثانياً 

  -ينطلق البحث من فرضيتين رئيستين هما :    

 الفرضية  الرئيسة األولى  -1

توجد عالقة ذات داللة معنوية لالبداع  على  المناخ 

 -التنظيمي وينطلق منها الفرضيات الفرعية االتية :

الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ذات داللة معنوية 

 للطالقة على المشاركة بأتخاذ القرارات.

اللة معنوية الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ذات د

 للمرونة  على  الحوافز .

الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة معنوية 

 لحساسية بالمشكالت على القيادة .ل

 الفرضية الرئيسة الثانية   -2

يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالبداع  على  المناخ 

 -التنظيمي وتتفرع منها:

ذو داللة معنوية  الفرضية الفرعية األولى: يوجد تأثير

 للطالقة على المشاركة بأتخاذ القرارات  .

الفرضية الفرعية الثانية: يوجد تأثير ذو داللة معنوية 

 للمرونة  على  الحوافز 

الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد تأثير ذو داللة معنوية 

 للحساسية بالمشكالت على القيادة .

 -حدود البحث : -ثالثاً 

 -ّوِضَحت حدود البحث من خالل :   

: أُختيار احدى المؤوسسات التعليمية الحدود المكانية .1

االهلية جامعة االمام جعفر الصادق )كلية العلوم 

االدارية والمالية( واخرى حكومية الجامعة التقنية 

 الوسطى )الكلية التقنية االدارية (موقعاً للبحث . 

تشمل مفردات عينة البحث  الحدود البشرية: .2

للمالكات التدريسية واإلدارية المبحوثة بنسبة 

( فرداً في كلية العلوم 50( البالغ عددهم )100)%

اإلدارية والمالية االهلية  ، ولتختار ما يقابلهم من 

المالكات اإلدارية والتدريسية في الكلية التقنية 

فرداً  (50اإلدارية والمالية الحكومية البالغ عددهم )

وحسب خصوصية الدراسة تمت مراعاة تساوي 

عدد االفراد الستخراج العالقة ، والستخراج األثر 

يتطلب استبانتان)س, ص( حيث كل فئة من 

المجتمعان األهلي والحكومي له رأي وتوجه 

ً ( فرد 20)كما أختيروا ,مختلف منهم عشوائيا

 لالستبانة. ليكونوا عينة استطالعية للشروط العلمية

( للمدة من 2021أُنِجَز البحث عام ) الحدود الزمنية: .3

 (. 1/2/2021( ولغاية )1/10/2020)

 

( وصف أفراد مجتمع البحث الكلي 1يبين الجدول )     

-كما هم :

 

 ( يبين وصف تفاصيل مجتمع البحث1جدول )

 واإلدارية في بعض المؤسسات التعليمية الحكومية واألهليةالمالكات التدريسية 

كلية العلوم 

اإلدارية والمالية 

 االهلية  

كلية العلوم  النسبة المئوية العدد المالكات

اإلدارية 

والمالية 

 الحكومية

 النسبة المئوية العدد المالكات

 %60 30 التدريسية %60 30 التدريسية

 %40 20 اإلدارية %40 20 اإلدارية

 %100  50 %100 50 المجموع

 -( وصف خصائص عينتي الدراسة:3( و)2كما يبين الجدولين )     

 

 ( يبين خصائص عينة كلية العلوم اإلدارية والمالية االهلية2جدول )

 النسبة المئوية % العدد الخصائص

النوع 

 اإلجتماعي

 % 44 22 ذكور

 % 56 28 إناث

 % 100 50 المجموع

 العمر الزمني

 % 40 20 سنة 25-34

 % 38 19 سنة 35-44

 % 6 3 سنة 45-54

 % 16 8 سنة فأكثر 55

 % 100 50 المجموع

 الشهادة

 %40 20 باكوريوس

 %40 20 ماجستير

 %20 10 دكتوراه

 % 100 50 المجموع

عدد سنوات 

الخدمة في 

 الجامعات

 % 44 22 سنة 3-8

 % 34 17 سنة 9-14

 % 10 5 سنة 15-20
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 ( يبين خصائص عينة كلية العلوم اإلدارية والمالية الحكومية3جدول )

 % 12 6 سنة فأكثر 21

 % 100 50 المجموع

الدورات 

التدريبية  في 

 االبداع مجال 

 داخل البلد
 % 46 23 غير مشارك

 % 54 27 عدد المشاركات

 % 100 50 المجموع

خارج 

 البلد

 % 48 24 غير مشارك

 % 52 26 عدد المشاركات

 % 100 50 المجموع

لطرح التواصل 

االفكار بين 

القيادات العليا 

 والموظفين

 %80 40 نعم

 %20 10 كال

 % 100 50 المجموع

 النسبة المئوية % العدد الخصائص

 النوع اإلجتماعي
 % 48 24 ذكور

 % 52 26 إناث

 % 100 50 المجموع

 العمر الزمني

 % 42 21 سنة 25-34

 % 36 18 سنة 35-44

 % 8 4 سنة 45-54

 % 14 7 سنة فأكثر 55

 % 100 50 المجموع

 الشهادة

 % 40 20 باكوريوس

 % 32 16 ماجستير

 % 28 14 دكتوراه

 % 100 50 المجموع

عدد سنوات الخدمة 

 في الجامعات

 % 44 22 سنة 3-8

 % 34 17 سنة 9-14

 % 10 5 سنة 15-20

 % 12 6 سنة فأكثر 21

 % 100 50 المجموع

الدورات التدريبية  

 االبداع في مجال 

 داخل البلد
 % 44 22 غير مشارك

 % 56 28 عدد المشاركات

 % 100 50 المجموع

خارج 

 البلد

 % 98 48 غير مشارك

 % 4 2 عدد المشاركات

 % 100 50 المجموع

لطرح التواصل 

االفكار بين القيادات 

 العليا والموظفين

 % 84 42 نعم

 % 16 8 كال

 % 100 50 المجموع



 

 

 

  2021,آب                                                    المجلد الثاني )اصدار خاص( –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

136 

 

 

 -الجانب التطبيقي :

صننننحيفتا اإلسننننتبانتان الورقيتننننان : أن  داتننننني  - أ

القياس المعتمدة في هذِه الدراسة هي صنحيفتي إسنتبانتين 

ورقيتين خاصة كل منهما بقياس الظاهرة من الظناهرتين 

المبحوثتين، كمنا تحنوي كنٍل منهمنا علنى قسنمين رئيسنين 

   -كاآلتي:

يحوي على المعلومات الديموغرافية  القسم األول :

 راد المحددين للبحث .لخصائص األف

بدائل العبارات والحوي على هيكلية ت القسم الثاني :

بعاد كٍل من اإلستبانتين بصيغتهما النهائية األفقرات ل

عبارة كل  تم ادارج، (المناخ التنظيمي)اإلبداع ، ووهما 

 ثالثي ليكرت((  (Likert)وفق مقياس فقرة منها

 على ثالثيةبطريقة  أوزانها حسابغرض ل التدريج

(  بمراعاة الاوافق، محايد ،  موافق)  التالي النحو

 محدد هدف لكِل منها يكون أن علىمحددات صياغتها 

قياس المتغيرين المبحوثين ، فضالً عن مع الئم تي

الخاصة بتعريف األفرد المستهدفين في تعليمات  تحديدال

 مالئمة مراعاةمع  القياس ، من الهدف على لقياسال

بتعريفهم عن  تعليماتالتضمنت  كما ،االخصائص لهم 

ً منها بعد قراءة او ترك كيفية اإلجابة وعدم أهمال  أيا

 االستبانة . العباراتوفهم محتوى  بدقة العبارات

   -( :4وكما ُمبين في الجدول )

 الثانيين(  يبين هيكلية كل من قسمي آداتي قياس الدراسة 4جدول )

 ت

متغيرا الدراسة 

الرئيسان والمتغيرات 

 الفرعية منها

عدد 

 الفقرات

بدائل إجابة 

 الفقرات

 مفتاح

 التصحيح

الدرجة 

 الكلية

الوسط 

 التقويمي
 المصادر

1 

ع
دا

إلب
ا

 

 4 الطالقة

 اتفق

 محايد

 ال اتفق

3 

2 

1 

12 8 
Wannis,31-32: 

2019)) 

 

 8 12 4 المرونة

الحساسية 

 بالمشكالت
4 12 8 

  24 36 12 االستبانة الكلية

2 

  
خ 

نا
لم

ا

ي
يم

ظ
تن

ال
 

المشاركة بأتخاذ 

 القرارات
4 12 8 

((Attia,2019: 93 

 8 12 4 الحوافز 

 8 12 4 القيادة

  24 36 3 3 12 االستبانة الكلية

 

الفردية مع الخبراء  المقابالت الشخصية المباشرة -ب

  المتخصصين .

 -:صحيفتي اإلستبانتينالتحقق من صدق وثبات 

تم عرض  داتي  التحقق من صدقيهما الظاهري: -أوالً 

القياس بإستبانه إستطالع رأي ورقية أعدتها الباحثتان 

لهذا الغرض على الخبراء المتخصصين البالغ عددهم 

( متخصص ُمحكم في جامعات بغداد 13)

والمستنصرية، وفي الكلية التقنية االدارية/ بغداد، 

%( فأكثر من إتفاقهم ُعدلت بعض 80وبأعتماد ما نسبة )

فقرات اإلستبانتين فضالً عن اإلتفاق على عدد بدائل كل 

فقرة وأوزان تصحيحها، وتعليمات اإلستبانتين ككل، 

وبأعتماد إتفاقهم عليها حققت هلتين األداتين الصدق 

 الظاهري .

تحققت الباحثتان من  التحقق من صدق المحتوى : -ثانياً 

نوع أخر من الصدق، والذي يستمد درجاته من العينة 

نفسها، إذ رتبت درجات كل فقرة تنازلياً، ومن ثم أُعتُِمدَ 

( بين المجموعتين %27أسلوب المقارنة لما نسبته )

 The comparison of Extremeالطرفيتين )

Groupsبناء الخاصة باألسس العلمية ( من عينة ال

( للعينات غير المترابطة t-testبمعالجتها باختبار )

، إذ كانت القيم المحسوبة تتراوح  (Spss.V.26بببرنامج )

ً إذ كانت درجات 9.15-6.31بين ) ( وهي دالة إحصائيا

(Sig( < )0.052-( جميعها عند درجة حرية )ن )

 ( .0.05ومستوى داللة )

لكي تتمتع  داة  :من ثبات اإلستبانتينالتحقق  -ثالثاً 

القياس بإعطاءها نتائج متقاربة أو نفسها عند إعادة 

 طبيقها مات أخرى ، إذ أعتمدت معادلة )جتمان( 

وكما ُمبين في الجدول  (Spss.V.26بإستعمال برنامج )

(5: )- 

 

 الدراسة( يبين نتائج ثبات آداتي قياس 5جدول )

 استبانة المتغير
 قسمي االستبانتين معامل ثبات

 المعنوية (Sig) درجة معامل جتمان

 معنوي وثابت 0.000 0.848 اإلبداع

 معنوي وثابت 0.000 0.866 المناخ التنظيمي

   (Sig( ≤ )0.05إذ كانت درجة )اإلرتباط معنوي      2-درجة الحرية ن  
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ً : األساليب اإلحصائية المستعملة في معالجة  رابعا

 -البيانات :

 (Spss.V.26) أُستعِّمَل نظام الحقيبة اإلحصائية     

الجانب التطبيقي من الدراسة وكما يأتي  لمعالجة بيانات

:- 

النسبة المئوية لتحديد حجم العينة وخصائصها من  -1

 المجتمع ، وإتفاق المتخصصين في تحكيم اإلستبانة

 في إجراء صدق الظاهري لإلستبانتين .

األوساط الحسابية لتحديد معدل إجابات عينة  -2

 الدراسة .

اإلنحرافات المعيارية لتحديد تشتت إجابات العينة  -3

 داخل العينة .

( للعينات غير المترابطة لتحقق من t-testاختبار ) -4

الصدق التمييزي آلداتي القياس، والمقارنة بين 

 ين األهلية والحكومية.التشكيلين االدراي

 معادلة )جتمان( للتحقق من ثبات  داتي القياس. -5

معامل اإللتواء لتحديد التوزيع الطبيعي للحكم على  -6

 كل ظاهرة كلياً بدون قيم متطرفة.

تحليل اإلنحدار البسيط لقياس أثر وعالقة  -7

 وإسهام استراتيجية العمليات بتحقيق بهجة الزبون 

ظناهرة والمقارننة منع الوسنط للتعرف على مستوى وكل 

 التقويمي تم حساب ما يلي.

أعلى وزن في بندائل × ـــ الدرجة الكلية = عدد الفقرات 

 الفقرات

 مجموع أوزان البدائل                                     

الوسننننننننننننننننننننننط التقننننننننننننننننننننننويمي المعينننننننننننننننننننننناري = 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد الفقرات × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 عدد البدائل                                    

  مراجعة االدبيات

 الجانب النظريالمبحث الثاني /
 االبداعالمتغير االول / 

   االبداعمفهوم اوالً :   

منننن ابنننرز السنننمات والتجننندد تعننند سنننمة التطنننور          

يتطور شرية من بداية ظهوره في الكون ،  من اجل ان الب

االنسان كنان البند علينه ان يبندع ، فاالبنداع ينرتبط بشنكل 

وثيننق بالحينناة فنني نشننأتها وتجننددها وتغييرهننا ، وأضننحت 

مسننتمر، إذ أنننه  القاسننم المشننترك البننداع التنطننوي علننى ا

 واختالفاته  .لتقي عنده الحياة بكافة مجاالته ت

لننى اول المبنندعين هننو البننديع االعظننم   جننل وعُ         

كمنا قنال سنبحانه وتعنالى ألبداعه األشياء واحداثه أياهنا ، 

))بديع السموات واألرض وأذا قضى أمراً فإنما يقول كن 

(( ، 117فننيكن(( ))القننر ن الكننريم ، سننورة البقرة:اآليننة 

 فهو سبحانه المبدع الخالق.

عننندم ،)المعجنننم ال"ايجننناد الشنننيء منننن  لغنننةً االبنننداع        

ً اما ، ( 439: 2004الوسيط ،  هنو احند االبنداع اصنطالحا

العنصنننر بالتنننالي هنننو اهنننم مقومنننات نجننناح المنظمنننات و

االساسننني لتحقينننق رضنننا الزبنننون وتحقينننق طموحنننناتهم 

 (.Reguia,2014:140)واحتياجاتهم 

 تحديند مفهننوماختلنف البناحثين والمختصنين فني لقند        

الُكتناب االبداع ، سنيتم توضنيح عيننة منن اراء البناحثين و

 :(6في ادبيات االعمال تعريف االبداع من خالل جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االبداع(  اراء عينة من الباحثين والكتاب في تعريف 6جدول )

 المفهوم الباحث ت

1 (Shlomo Maital & Seshadri, 

2007:154) 

روري للبقهههاء فهههي االسهههواق انهههخ اختصهههاص التكيهههف لمههها ههههو ضههه"

 .العالمية"

2 
(Boudrean,2008: 9) 

الوسيلة االفضل  لحل المشاكل وايجاد الحلهول وصهنع القهرارات  هي"

 "شرط وجود المعرفة لهذه المشاكل ب

3 (Amabile,2013: 3) " ًنتائج جديدة ونادرة مختلفة ومفيدة عمالً وفكرا" 

4 
(Kanagal,2015:5) 

"اشههياء جديههدة ومختلفههة لههم يسههبق تجربتههها سههابقاً التههي تحتههاج الههى 

 معارف جديدة او اختراع جديد" .

5 (Ariet,2014: 2) "ًهو تبني االفكار الجديدة لحل المشكالت بطرق فاعلة واكثر ابتكارا" 

 المصدر : اعداد الباحثتان باالعتماد على ماورد في المصادر اعاله

االبداع "بأنه االفكار  الباحثتانفيما عرفت       

التي من شأنها احداث والممارسات السلوكية الجديدة 

ميزة تنافسية للمنظمة  وتحققبيئة العمل  التغيير في

 "  مستدامة

     االبداعاهمية ياً:ثان

بأنننه العنصننر ينظننر الننى االبننداع علننى نطنناق واسننع        

ويعند االبنداع الوسنيلة الوحيندة االساسي للقندرة التنافسنية ،

للمنظمات االعمال لتحويل تغيينر منا النى فرصنه وثنم النى 

تتجسد  ، فيما ( ,Nicolau,santa 2013: 3قصة نجاح )

 : (gunday et al., 2011:1)-اهمية األبداع بمايلي : 
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األساسننية السننتراتيجيات النمننو أحنند األدوات باعتبنناره  -1

لزينننادة الحصنننة السنننوقية  ، لننندخول أسنننواق جديننندة

 .الحالية

اكتسننناب مينننزة االبنننداع خنننالل  منننن يمكنننن للمنظمنننة  -2

تنافسننية بنندافع مننن المنافسننة المتزاينندة فنني األسننواق 

 العالمية .

يوفر األبداع توجهاً استراتيجياً للتغلب على المشكالت  -3

ل أثنناء السنعي لتحقينق التي تواجهها منظمنات االعمنا

 ميزة تنافسية مستدامة.

تطوير عمليات االنتاجية لتحقيق أداء افضل، وبالتنالي  -4

يؤدي الى تحسين سمعة المنظمة فني تصنور الزبنائن 

ممنننايؤدي النننى اكتسننناب زبنننائن جننندد منننع االحتفننناظ 

 بالزبائن الحاليين .

نتائجننه بتنننعكس ان اهميننة االبننداع  الباحثتننانبينمننا تننرى 

على المنظمة واالفنراد العناملين وكنذلك علنى المحيطنين 

بهننا اي تنننعكس علننى البيئننة الداخليننة والبيئننة الخارجيننة 

المحيطننة بالمنظمننة مننن خننالل تحقيننق اهننداف كننل هننذه 

االطراف ، اذ ان من خالل االبداع تسنتطيع المنظمنة ان 

يمكنهننا ان تنننافس بهننا التنني تحصننل علننى ميننزة تنافسننية 

لمحلينننة والعالمينننة ،كنننذلك فنننأن االبنننداع يعنننود االسنننواق ا

على الفرد المبدع اساساً سواء كاننت فائندة مادينة  دةبالفائ

تحقيننق ل وصننوالً ام معنويننة او تحقيننق الرضننا الننوظيفي 

النننذات ، امنننا بخصنننوص االطنننراف المحيطنننة بالمنظمنننة 

باع رغباتننننه فننننااول هننننذه االطننننراف هننننو الزبننننون واشنننن

 ة.المستقبليواحتياجاته الحالية و

 : ابعاد اإلبداعثالثاً: 

اختلفت وجهات النظر فني تحديند العناصنر واالبعناد       

مسننتندة تكننون  كننيلالتنني ينبغنني ان تتننوفر فنني االبننداع ،  

على ركائز صلبة ومتجنددة ، إذ ان هنناك عملينات ذهنينة 

متنوعة لها دور مهم عملية القياس لالبداع منها )المروننة 

الحساسننية للمشننكالت ، التحلليننل ،  ، الطالقننة ،االصننالة ،

المخاطرة ، خروج عن المألوف...... وغيرها من االبعاد 

االبعناد  بعنض منن هنذهسيتم اعتماد  البحث، وألغراض (

التي رأتا الباحثتان من وجة نظرهما انهنا االبعناد األقنرب 

 : وكاألتي  الى بيئة العمل للمؤسسات التعليمية 

 الطالقة .1

 المرونة .2

 للمشكالتالحساسية  .3

 المعتمدة في الدراسة  اإلبداعابعاد رابعاً: 

التنني سننتُعتمد مننن قبننل  اإلبننداع ابعننادبعنند ان تننم تحدينند   

، وجننندتا الباحثتنننان منننن المناسنننب  البحنننثالباحثتنننان فننني 

في هنذا المجنال  الكتاب والباحثين استعرض لبعض أراء 

  (Wannis,31-32: 2019)  وكاألتي :

على استدعاء عدد من االفكار تمثل القدرة : الطالقة  -1

 زمنيننة المناسننبة لمواجهننة موقننف معننين خننالل منندة

 ً ، اوهننني نتننناج اكبنننر قننندر ممكنننن منننن قصنننيرة نسنننيبا

 .االفكار عن موضوع محندد فني فتنرة زمنينة محنددة

(Moustafa,8: 2016)  وهننناك عنندة انننواع مننن،

 (Meknasi,28:2017)الطالقة وهي :

المتمثلننة بالقنندرة علننى انتنناج  الطالقههة اللفظيههة : - أ

 اكبر قدر من الكلمات ذات جمل ومعاني مفيدة.

: تمثننل اكبننر عنندد مننن االفكننار الطالقههة الفكريههة - ب

المنتميننة الننى نننوع محنندد مننن االفكننار فنني زمننن 

 معين .

تتمثنل بالقندرة علنى التعبينر  الطالقة التعبيرية : - ت

 وصياغة العبارات المفيدة .

عنن انتناج اكبنر منن :التي تعبنر  طالقة التداعي - ث

 عدد االفكار االولية ذات خصائص متميزة .

لمقننننندرة علنننننى لتتمثنننننل فننننني االشنننننارة  المرونهههههة : -2

مننننننع تغييننننننر المواقننننننف، تغيننننننر الحالننننننة الذهنيننننننة 

فالشنننننننخص المبننننننندع البننننننند ان يكنننننننون متمتعننننننناً 

وتولينننننند االفكننننننار االبداعيننننننة بالمرونننننننة العاليننننننة 

لمواجهنننننننننننننة مختلنننننننننننننف المواقنننننننننننننف وحنننننننننننننل 

االوضننننننننننناع  ت والتكيينننننننننننف منننننننننننعالمشنننننننننننكال

او ( ، Wannis,31: 2019المختلفنننننننننننة، )

بمعنننننننى اخننننننر النظننننننر لالشننننننياء مننننننن منظننننننور 

جديننننننند غينننننننر اعتينننننننادي ،واهنننننننم مثنننننننال علنننننننى 

ة ـــــنننننننـياســــــالمروننننننننة فننننننني االبنننننننداع هننننننني س

الح العمننننننل ــــننننننـاالثننننننراء الننننننوظيفي لتحقيننننننق ص

حاجننننننة بع ـــــــننننننـأنها ان تشــــــننننننـالتنننننني مننننننن ش

-al)) .تحقينننننننننننننننننق األذات عنننننننننننننننننند الفنننننننننننننننننرد

hajeri,32: 2011 

الننننوعي بوجننننود يمثننننل  الحساسههههية مههههن المشههههكالت: -3

فننني بيئنننة العمنننل ، إذ ان هنالنننك ضنننعف المشنننكلة او 

فنني  ة اكثننر مننن غيننرهمبعننض األفننراد لننديهم سننرع

والبحنننث عنننن الحلننننول  المشننننكلة وجنننود مالحظنننة 

والبندائل المناسننبة ، مماالشننك فينه بوجننود تبنناين بننين 

االفنننراد منننن حينننث السنننرعة ودقنننة المالحظنننة فننني 

المواقننف المتنوعننة ، إذ ان الخطننوة االولننى فنني حننل 

اي مشنننكلة او مواجهنننة االزمنننات ، وايجننناد أفكنننار 

 :Wannis,32) جديننندة لحنننل تلنننك المشنننكالت .

اد علنننى اكتشننناف ( ، اي بمعننننى قننندرة االفنننر2019

المشنناكل فنني موقننف معننين ،فيمكنننه ان يعنني الخطننأ 

 (Moustafa,8: 2016) وجوانب القصور .

 خامساً: عوائق األبداع

بننين الدراسننات بوجننود عوائننق تحننول دون تُ          

فني المنظمنة ، إذ السلوك االبداعي لالفراد المبدعين 

-Al)يمكنننن ان تقسنننم هنننذه العوائنننق النننى قسنننمين : 

akhdar,2011: 64-68) 

 لعهههاملين فهههيالفهههراد الالسهههلوك االبهههداعي عوائهههق  اوالً:

 : المنظمة

ادراك عندم او ضنعف المتثملة فني  عوائق ادراكية : -1

االفننراد العننناملين فننني المنظمننة لجواننننب المشنننكالت 

بصننورة صننحيحة بسننبب تضننييق نطنناق المشننكلة او 

 عزلها عن سياقها .

تتمثنننل فننني الشنننعور : شخصنننية وجدانينننة وعوائنننق   -2

بالخوف من الوقوع بالخطأ  او الخوف منن المبنادرة 

 اصالً ، والرغبة في تحقيق النجاح السريع .
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المتمثلنة بالضنغوط وثقافينة : اعوائنق اجتماعينة  -3

االجتماعيننننة التنننني تننننداخل فنننني حينننناة االفننننراد 

 العاملين وسلوكهم .

 عامة:ثانياً: عوائق االبداع التي تخص المنظمة 

التركيز على عمليات البحث والتطنوير  االجراءات : -1

التي تشجع وتدعم االبداع واالبتكار ، إذ إن االهتمنام 

باالجراءات االساسنية تضنمن للمنظمنة قندرة االدارة 

باسنننلوب صنننحيح وفننني  منننن تنفينننذ تلنننك االجنننراءات

الوقننت المناسننب ،واطالننة وتعقينند االجننراءات تننؤدي 

ؤدي النى خلنق جنو الى عرقلة سير العمل وبالتنالي تن

منن التنوتر وعندم االرتينناح منن قبنل اطنراف العمليننة 

 االدارية .

: متمثلننننة بنننادراك المنظمننننة ان  االدوات )الوسهههائل( -2

المعرفة هي المدخل االهم واالساسي لطريق النجناح 

تعننديل علم بوجننه خنناص مننن اخطائهننا مننن خننالل ، تننت

مهننا وتصننحيح تلننك االخطنناء واالنحرافننات فنني نظا

 .الوقوع في تلك االخطاءلتجنب 

يعقتد الكثير من االشخاص انهم اكثر ابنداعاً  الوقت : -3

االبحنناث عننندما يكونننوا تحننت ضننغط الوقننت ، بينمننا 

والدراسننات تثبننت عكننس ذلننك ، اذ إن ضننغط الوقننت 

يننننؤدي الننننى الشننننعور بننننالتوتر والقلننننق ممايضننننعف 

 التركيز ويعدم كل فرصة لالبداع واالبتكار .

فضننالً عننن تلننك العوائننق التنني سننبق ذكرهننا فهننناك  -4

عوائق بيئية و عوائنق التنظيمينة ، وعوائنق االنظمنة 

 .واجراءات العمل 

 

ان عوائننق االبننداع مرتبطننة بشننكل  الباحثتننانتننرى       

كبير مع بعضها البعض إذ ان منظمات االعمال مسنؤول 

بالدرجة االساس في توفير الظنروف واالجنواء المناسنبة 

هنذه الظنروف شنجعهم ن يمكنن ان تلالفراد العناملين النذي

علنننى االبنننداع فننني العمنننل و طريقنننة اداء العمنننل ،فنننأذا 

مننناتوفرت هنننذه الظنننروف المثالينننة يمكنننن للفنننرد العامنننل 

المتميز ان يرتقي بتميزه النى مسنتوى االبنداع ، اذن منن 

اهم عوائنق االبنداع هني التني تخنتص بالمنظمنة بصنورة 

المتعلقنة بناالفراد ففني الغالنب مناهو  عامة ، الن العوائق

 اال رد فعل عن عوائق المتعلقة بالمنظمة .

 المناخ التنظيميالمتغير الثاني / 

  المناخ التنظيمي اوالً : مفهوم 

ُمننناُخ ، والُمنَنناُخ ( محننلق اإلقامننة)، لغننةً  المننناخ تعننني     

هنا ( ، 888: 2004المعجنم الوسننيط ، ،  النبالد: حالنةُ جّوِ

ً أما  يتعلنق  أمجازين أالمنناخ تعبينرفيعد مصطلح  اصطالحا

 مصننطلحعننند اسننتخدام أمننا بالبيئننة والطبيعننة الجغرافيننة ، 

المننناخ فنني مجننال االعمننال فهنني تعبننر عننن مكننان العمننل 

بكافننننة ابعادهننننا والبئيننننة الداخليننننة والخارجيننننة المحيطننننة 

ة طوالعناصر االجتماعية والمادية فضالً عن طبيعنة السنل

يادينننة والثقافنننة  والقنننيم والعنننادات السنننلوكية واألنمننناط الق

Robbins&Coulter, 2007: 34) ، ) يعننند مفهنننوم

المناخ التنظيمي من المفاهيم التي نالت اهتمام متزايند فني 

االوانة االخيرة على الرغم أنه مازال يعتبنر منن المفناهيم 

 التي اختلف عليها من بعض الباحثين والُكتاب المختصين

د هذا المفهوم لندى بعنض البناحثين علنى تحدي، إذ اقتصر 

البيئننة الداخليننة للمنظمننة، فيمننا اجمننع الننبعض االخننر فنني 

مفهننومهم للمننناخ التنظيمنني مننابين البيئننة الداخليننة والبيئننة 

( يستعرض بعنض  راء عيننة منن 7، الجدول )الخارجية 

 الباحثين والمختصين حول المفهوم المناخ التنظيمي .

 

 المناخ التنظيمي اراء عينة من الباحثين والكتاب في تعريف   (7جدول )

 التعريف الباحث ت

1 Gupta,2008:11  مجموعة الخصائص المحددة للمنظمة التي من خاللهنا تحندد أسنلوب التعامنل"

 مع كافة االعضاء ومع بيئتها"

2 Al-Qaryouti,2009: 72  االنعكنناس لخصننائص البيئننة الداخليننة للمنظمننة فنني الننوعي وال الننوعي "هننو

للعاملين بما يدفع الفنرد لنناء تصنور حنول التنظنيم النذي يتمينز بالثبنات النسنبي 

 ممايحدد سلوكه التنظيمي بشكل كبير".

3 Zhang & Begley, 2010:4  مجموعة من العوامنل والخصنائص واالسناليب التني يمكنهنا ان تحكنم وتوجنه"

طرائق العمل وسلوك االفراد العاملين داخل التنظيم في المنظمة التي قد تمينزه 

 عن غيره من المنظمات "

4 Chiang & Birtch 2011:6  وتشنجع  المنظمنة داخنل العمنل بيئنة بهناتتميز التني الخصنائص منن"مجموعنة

 المسنتوى اذا منا كنان فني معيننة سنلوكية أنمناط لغنرض تبنني العناملين االفراد

 المختلفة"االدارية   المستويات في أوi نفس اإلداري

5  2016:86، Alajmi "حالنة المنظمنة منن وضنع والتني توصنف والسنمات  مجموعة من الخصنائص

 العاملين".تؤثر على سلوك االفراد قد الداخلية والخارجية التي  العناصرخالل 

  اعاله المصدر : اعداد الباحثتان باالعتماد على ماورد في المصادر

هنننني  الننننناخ التنظيمنننني الباحثتننننانفيمننننا عرفننننت          

مجموعة من المفاهيم واالتجاهات في التنظيم التني تشنكل 

 ومننن سننلوكيات االفننراد العنناملين المننؤثرة والمتننأثرة فنني

بهننا باتجنناه تحقيننق البيئننة الداخليننة والخارجيننة المحيطننة 

 .اهداف المنظمة 

 في المنظمات المناخ التنظيميثانياً: أهمية 
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يحتاج المناخ التنظيمي الى دراسة مستفيضة لمنا لنه       

من اهمية بالغة لغرض التعنرف اكثنر علنى منناخ العمنل 

ومدى تأثيره على االفنراد العناملين للوصنول النى توثينق 

مننننناهي ووتوصنننننيف الدراكننننناتهم ومنهننننناج تفكينننننرهم ، 

تصوراتهم في مجناالت العمنل ، إذ ان  المنناخ التنظيمني 

جزءأ او بعنداً فني البحنث السنوك التنظيمني لتناثيره علنى 

سننننلوكيات االفننننراد العنننناملين ، سننننواء كانننننت المتعلقننننة 

-Alبنننالنواحي االنسنننانية واالجتماعينننة او االقتصنننادية. 

Qaryouti,2009: 170) ، ) يمكننن  وبننناءاً علننى ذلننك

 ,.Neal, et al)باآلتي:   اخ التنظيمي المند اهمية يتجس

2005:5.) 

يهنننننتم المنننننناخ التنظيمننننني النننننى توطيننننند العالقنننننات  -1

االجتماعيننة واالنسننانية مننابين االفننراد العنناملين فنني 

المنظمننة ، أشنناعة روح الفريننق والتعنناون فيمننا بينننهم 

 .لتحقيق اهداف المنظمة 

يعبننر المننناخ التنظيمنني عننن االجننراءات  والسياسننات  -2

والممارسننات التنظيميننة التنني يمكننن ان تننؤثر وتحكننم 

في سنلوك االفنراد العناملين داخنل المنظمنة وتميزهنا 

 عن غيرها من المنظمات .

تنننزداد اهمينننة المنننناخ التنظيمننني فننني ظنننل التحنننديات  -3

العالمينننننة والمنافسنننننة الشنننننديد والعولمنننننة والتطنننننور 

التكنولوجي المتسارع ، إذ ان كنل ذلنك يفنرض علنى 

يند منن االبننداع والتجندد والمقندرة علننى المنظمنة المز

يننندعم االفنننراد العننناملين فننني ايجننناد منننناخ تنظيمننني 

 االستقرار والتطور واالبتكار .

ضنننرورة االهتمنننام بالمنننناخ التنظيمننني يسننناعد علنننى  -4

ل المنظمنة النى الفاعلينة تحسين وتطوير العمنل لتصن

والكفنناءة، اهميننة معالجننة المننناخ التنظيمنني للمنظمننة 

علننى مواجهننة المشننكالت  المقنندرةتننأتي مننن منحهننا 

بشننكل افضننل ، فضننال عننن اهميتننه مننن خننالل انسنناء 

العالقننننننننة بننننننننين كننننننننل المتغيننننننننرات التنظيميننننننننة . 

((Attia,2019: 85 

مننؤثر واساسنني فنني سننلوكيات للمننناخ التنظيمنني دور  -5

االفنننراد العننناملين النننذي ينننؤدي النننى بنننناء السنننلوك 

االخالقنني والننوظيفي مننن خننالل انشنناء وتنميننة القننيم 

واالتجاهنننات والرضنننا وااللتنننزام والدافعينننة واألداء 

الوظيفي خالل العمل مما يساعد على تحقينق اهنداف 

 :Rodrigues and Gowda, 2011المنظمنة . 

24)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تأثير المناخ التنظيمي على الرضا واالداء الوظيفي2الشكل )

 

 

 

Rodrigues, George, Gowda, Purushothama, (2011), "A Study of Organizational 

Climate in Professional College Libraries and Information Centers in Managalore 

City", Journal of Library and Information Studies, Vol. 58, March PP. 24- 33. 

 

للمننناخ التنظيمنني اهميننة كمتغيننر مهننم النجنناز العمليننة      

، لمنا لننه أثنر واضننح علنى مسننتوى  االدارينة علننى اتنم وجننه

الرضا الوظيفي واالداء الوظيفي لكافة االفراد العاملين فني 

المنظمننة ممننايؤدي الننى تحقيننق اهننداف المنظمننة ، كمننا هننو 

  Attia,2019: 84))( 2موضح في الشكل  )

فنني  اهميننةان  فوجنندتا الباحثتننانامننا مننن وجهننة نظننر       

 المتوقفةمن كفاءة وفاعلية اداء االفرد ينبع  المناخ التنظيمي

منندى تننأثير المننناخ السننائد فنني الكثيننر مننن القننرارات  علننى 

، واهمية العالقات التفاعلية بين المنناخ  التنظيمواالتجاهات 

التنظيمي والمنظمة بغض النظر عن طبيعة العالقات سنواء 

كانننت ايجابيننة ام سننلبية ، فالمنظمننة التنني تتصننف بالمننناخ 

ي المتكامننل والمناسننب التكتفنني بننان تحنناف  علننى التنظيمنن

طبيعنننة هنننذا المنننناخ وانمنننا تننندعم افرادهنننا علنننى االبنننداع 

 عن المنظمات المنافسة .واالبتكار، ممايجعلها تتميز 

 المناخ التنظيميثالثاً: ابعاد 

فنننني تحديننند عنننندد ومننناهي األبعنننناد البننناحثين  اختلنننف     

، إذ ان هننناك عنندد مننن االساسننية المكونننة للمننناخ التنظيمنني 

مجنننال دراسنننة المنننناخ  اجرينننت فنننيالدراسنننات واالبحننناث 

التنظيمي فني بيئنات متنوعنة ومختلفنة ، وتبايننت نتنائج هنذه 

الدراسات في تحديد االبعاد ، ونتيجنة هنذا االخنتالف فقند تنم 

اخذ االبعاد االكثنر تكنراراً التني اتفنق عليهنا اغلنب البناحثين 

هني )الحنوافز ، المشناركة حصلت على اعلى النسب والتي 

في اتخاذ القرارات، الهيكل التنظيمي، القيادة ، االتصاالت، 

وبناءاً على ذلك ارتئت الباحثتنان انظمة واجراءات العمل( ،

 المناخ التنظيمي

 االداء الوظيفي الرضا الوظيفي

 تحقيق اهداف  
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اعتمنناد بعننض مننن هننذ االبعنناد بمايتناسننب بيئننة العمننل علننى 

 Attia,2019: 93))، وكماياتي : للمنظمة المبحوثة

تمثننل المشنناركة بانهننا المشنناركة فنني اتخنناذ القننرارات :  -1

عملينننة تفاعنننل االفنننراد العننناملين وجننندانياً وعقليننناً منننع 

اعضنناء العمننل فنني التنظننيم بالشننكل الننذي يمكنننهم نننت 

تعبئنننة الطاقنننات والجهنننود الالزمنننة لتحقينننق االهنننداف 

تعنند عمليننة  ( ،Eisenfuhr, 2011: 23)التنظيميننة،

القرارات داخل المنظمة نوع اشراك العاملين في اتخاذ 

مسنتوى المشناركة من النمط القينادي المتبنع ، إذ تنزداد 

في ظنل الننمط النديمقراطي ، بينمنا يقنل فني ظنل الننمط 

المتسننننلط ، ان عمليننننة اتخنننناذ القننننرار تتمثننننل بتحدينننند 

المشنننكالت وايجننناد الحلنننول لهنننا ، التننني تتخنننذ ضنننمن 

لة، متعاقبة )مراقبة بيئة العمل، تعرينف المشنك خطوات

تحدينند االهننداف، تشننخيص المشننكلة، تحدينند البنندائل ، 

 تقيننيم البنندائل، اختيننار البننديل االفضننل، تنفيننذ القننرار( ،

(Daft, 2010:300-302)  حيننث ان مفهننوم اتخنناذ ،

وظيفنننة ادارينننة أذ ان نجننناح العملينننة القنننرارات بمثابنننة 

 االدارينننة يعتمننند بشنننكل اساسننني علنننى صننننع القنننرار ، 

(Al-Zhrani,2010:1230) فضنننننالً عنننننن اختينننننار ،

البديل االنسب من بين البدائل المتاحة لتحقينق االهنداف 

 & Binswangerخنننالل فتنننرة زمنينننة محنننددة . )

Carman, 2010:6) 

كونهننننا "مجموعننننة مننننن تمثننننل الحننننوافز  الحننننوافز : -2

المنننؤثرات الخارجينننة التننني تسنننتهدف اثنننارة الننندوافع 

الداخلية لالفراد، ممكن ان توجه السلوكيات االنسانية 

 .Gibson et al)النى اشنباع الرغبنات والحاجنات" 

(. تقسنننم الحنننوافز إلنننى ننننوعين همنننا 125 :2003

الحنننوافز المعنوينننة والحنننوافز المادينننة ، فضنننال عنننن  

ألفنراد وتسنمى بنالحوافز الفردينة، الحوافز الموجهة ل

-Al) أو للمجموعنننة وتسنننمى الحنننوافز الجماعينننة ،

Qaryouti,2009: 52) ، إن احسننننناس االفنننننراد

بموضنننننوعية وارتبنننناط أنظمنننننة الحنننننوافز العنننناملين 

بمعندالت االداء يغننرس ويعنزز لننديهم االنتمناء للعمننل 

ويشننجعهم علننى التطننور واالبننداع وتحمننل المسننؤولية 

لنديهم السنلبية والمشاعر السلوكيات  قلل منوبالتالي ي

بشكل مستمر الى اداء العمل الموكنل ،إذ يسعى الفرد 

اليننه بكفنناءة وفاعليننة لكسننب الحننوافز ماديننة كانننت ام 

حاجاتنننه اشنننباع يعكنننس ذلنننك علينننه بمعنوينننة النننذي 

االجتماعية والنفسية وكنل ذلنك نتيجنة النعكناس نظنام 

 (Attia,2019: 93) .الحوافزالمتبع في المنظمة

محنننننور مهنننننم فننننني العملينننننة القينننننادة  تعننننند القينننننادة : -3

اذ تشننننكل مننننع التخطننننيط والممارسننننات االداريننننة ، 

والتنظننيم والرقابننة ممارسننات متكاملننة تمنننح المنظمننة 

 & Kaifi)النجنناح اذا مننا أتتقننننت بكافننة ابعادهننا 

Noori, 2011:89) ، فالقيننادة تمثننل مجموعننة مننن

االجراءات المتكاملة تؤثر بمقتضاها شخص ما علنى 

باقي اعضاء المجموعة في المنظمة لتحقيق االهداف 

 & Greenberg) المطلوبنننننننننننة . 

Baron,2009:568)  ،عصننننب هنننني القيننننادة  إذ ان

علنى اصندار التعليمنات تصنر والتقالعملينة االدارينة، 

ورفنع  فيز العناملينالى تحواعطاء االوامر بل تتعدى 

النننروح المعنوينننة لنننديهم ووصنننل جسنننور التواصنننل 

واقامننننة العلقننننات االنسننننانانية بينههننننا وبننننين االفننننراد 

العنناملين لتحقيننق اهنندافها ، فالقيننادة مننن اهننم محنناور 

لكننل منظمننة بغننض العمليننة االداريننة وهنني ضننرورية 

 ,Chaseالنشناط النذي تمارسنه. )النظنر عنن طبيعنة 

2010: 296) 

التشخيص الجانب التطبيقي :: المبحث الثالث 

 -: األولي للنتائج
بحسب ما جاء من لمعرفة مستوى كل متغير    

من المالكات التدريسية إستجابات عينتي الدراسة 

واإلدارية في بعض المؤسسات التعليمية الحكومية 

على اإلستبانتين، في أدناه عرض لهذا المستوى  واألهلية

 -للتحقق من التشخيص اآلولي للنتائج:( 8في الجدول )

: عرض نتائج مستوى اإلجابات عن  المحور األول

 -متغيري الدراسة :

 

 (  يبين التشخيص األولي لنتائج متغيري الدراسة بالمقارنة مع الوسط التقويمي المعياري لكٍل منهما8جدول )

 (+3التوزيع اإلعتدالي عندما يكون قيمة معامل اإللتواء محددة بين )
 

( بأن مستوى إنجذاب أفراد 8ياُلح  من نتائج الجدول )  

عينتي البحث لم يتعدى الوسط التقويمي لقياس كل من 

المتغيرين الواردين في االستبانتين بدرجتيهما الكلية، 

ً في  ً واضحا لتقدم هذِه النتيجة مدلوالً على وجود ضعفا

ً ، ولغرض التعرف على  مستواهما يتوزع إعتداليا

ائج كل مجال الضعف في مستواهما تعرض الباحثتان نت

-: 9 )منها وكما ُمبين في الجدول )

 

 

د  المتغيران المبحوثان
عد

نة
عي

ال
د  

عد

ت
را

فق
ال

 

الدرجة 

 الكلية  

الوسط 

التقويمي 

 المعياري 

الوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

معامل 

 األلتواء

 0.54 3.331 16.79 24 36 12 100 اإلبداع

 0.262- 3.268 17.5 24 36 12 100 المناخ التنظيمي



 

 

 

  2021,آب                                                    المجلد الثاني )اصدار خاص( –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

142 

 

 

 (  يبين المعالم اإلحصائية لنتائج مجاالت االستبانتين بالمقارنة مع أوساطها التقويمية 9جدول )

         

الوسط ( بأن مستوى 9ياُلح  من نتائج الجدول )

الحسابي لمستوى المجاالت حققت مستوى أدنى من 

الوسط التقويمي المعياري لكل مجال منها ويتوزيع 

ً في مجاالت  إعتدالي، إذ كانت المرونة أكثر ضعفا

ضعفاً في االبداع، والمشاركة في أتخاذ القرارات أكثر 

مجاالت المناخ التنظيمي، ممايدل على قلة او انعدام الثقة 

مؤسسات التعليمية تجاه االفراد، التي تخلق من قبل ال

 عائق لالبداع امام االفراد المتميزين .

: إختبار فرضيات عالقات اإلرتباط  المحور الثاني

 -والتأثير بين متغيرات الدراسة وتحليلها :

 

 ( يبين نتائج مصفوفة إرتباط أبعاد االستبانتين 10جدول )

 اإلرتباطمصفوفة 

 المناخ التنظيمي

المشاركة بأتخاذ 

 القرارات
 القيادة الحوافز

  (Sig) )ر(  (Sig) )ر(     (Sig) )ر( 

ع
دا

إلب
ا

 

0.633 الطالقة
**

 0.000 0.199
**

 0.047 0.211
*

 0.035 

0.716 المرونة
**

 0.000 0.545
**

 0.000 0.518
**

 0.000 

0.723 الحساسية بالمشكالت
**

 0.000 0.63
**

 0.000 0.719
**

 0.000 

 (0.05) < (Sig)( ، *اإلرتباط معنوي إذا كانت درجة 0.05مستوى الداللة )      48( =2 –درجة الحرية )ن 

أن قيم معامالت أرتباط  (10)تُبين نتائج الجدول     

 نتائج)بيرسون( البسيط كانت معنوية، مما يعني أن 

ترتبط بعالقة باالتجاه الطردي  مجاالت اإلبداع جميعها

نتائج معامل ولمعرفة المناخ التنظيمي، مجاالت  نتائجب

والخطأ المعياري ونسبة اإلسهام  اإلنحدار الخطي البسيط

، ما بين نتائج االستبانتين ومجاالتيهماالعالقة لتقدير 

وحسب ما جاء بفرضيات البحث تعرض الباحثتان ذلك 

 -: (11)في الجدول 

 

 ونسبة المساهمة ( يُبين معامالت االرتباط واإلنحدار الخطي البسيط 11الجدول )

 عالقة المتغيران ومجاالتهما
معامل االرتباط 

 (Rالبسيط )

معامل اإلنحدار 

الخطي 
2
(R) 

نسبة 

 المساهمة

الخطأ المعياري 

 للتقدير

 2.229 0.535 0.539 0.735 المناخ التنظيمي( -)اإلبداع

 0.816 0.394 0.4 0.633 المشاركة بأتخاذ القرارات( -)الطالقة 

 1.2 0.29 0.297 0.545 الحوافز( –)المرونة 

 1.007 0.512 0.517 0.719 القيادة( –)الحساسية بالمشكالت 

 

( بأن المتغيرات المؤثرة 11الجدول )ياُلح  من نتائج  

 ترتبط بالمتأثرة بقيم معامالت ونسب مساهمة متفاوته،

 أما بقية المساهمات فهو لعوامل عشوائية غير مبحوثة،

وفيق اإلنحدار الخطي تعرض وللتحقق من جودة ت

نتائج أختبار )ف( الخاص باالنحدار الخطي  الباحثتان

:( 12وكما ُمبين في الجدول )

 المتغيران ومجاالتهما

ت
را

فق
ال
د 

عد
 

الدرجة 

ط  الكلية  
س

و
ال

ي
يم

و
تق

ال
 

ط 
س

و
ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
إلن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ل 
ام

مع

ء
وا

لت
أل
ا

ن  
بي

ق 
فر

ال

ن
طي

س
و
ال

ج  
ائ

نت
ب 

تي
تر

ت
ال
جا

لم
ا

 

ع
دا

إلب
ا

 

 األول 2.19 0.014- 1.07 5.81 8 12 4 الطالقة

 الثالث 2.71 0.231 1.282 5.29 8 12 4 المرونة

الحساسية 

 بالمشكالت
 الثاني 2.31 0.437 1.39 5.69 8 12 4

خ 
نا

لم
ا

ي
يم

ظ
تن

ال
 

المشاركة 

 بأتخاذ القرارات
 الثالث 2.25 0.017- 1.048 5.75 8 12 4

 األول 2.05 0.232- 1.424 5.95 8 12 4 الحوافز

 الثاني  2.2 0.317 1.443 5.8 8 12 4 القيادة
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  أختبار )ف( الخاص بجودة المطابقة والتوفيق بين ارتباط وانحدار متغيرات الدراسة يبين نتائج (12الجدول )

 

( الواردة في الجدول sig( < )0.05تؤكد قيم درجات )

أختبار )ف( الخاص باالنحدار  ( بان قيم اختبار12)

ولمعرفة تأثير هذِه العالقات الخطي دالة إحصائياً، 

 -( ذلك :13وانحداراتها ومساهمتها، يبين الجدول )

 

 معنويتهاو( يُبين قيم تقديرات الحد الثابت والميل )األثر( 13الجدول )

 بيتا  المتغيرات   المتأثر
الخطأ 

 المعياري

 (t)قيمة 

 المحسوبة

درجة 

(Sig) 
 المعنوية

 المناخ التنظيمي
 معنوي 0.000 4.696 1.151 5.403 الحد الثابت

 معنوي 0.000 10.715 0.067 0.72 اإلبداع

المشاركة 

 بأتخاذ القرارات

 معنوي 0.000 4.752 0.453 2.15 الحد الثابت

 معنوي 0.000 8.086 0.077 0.62 الطالقة

 الحوافز
 معنوي 0.000 5.364 0.512 2.747 الحد الثابت

 معنوي 0.000 6.434 0.094 0.606 المرونة

 القيادة
 معنوي 0.000 3.646 0.426 1.555 الحد الثابت

 معنوي 0.000 10.246 0.073 0.746 الحساسية بالمشكالت

  

تؤثر االبداع ومجاالته  ( إن13نتائج الجدول )ياُلح  من 

ومجاالته  التنظيميالمناخ بمعنوية إحصائية في كٍل من 

االبداع ومن الممكن التنبؤ باالخيرة باعتماد نتائج 

التي كلما زادت قيمها كلما ادت الى زيادة ومجاالته 

لمؤسسات التعليمية الحكومية ل المناخ التنظيميمستوى 

، من وجهة نظر المالكات التدريسية واإلدارية واألهلية

حثتان إلى أما ما تبقى من نسب المساهمة فتعزوه البا

 عوامل عشوائية غير مبحوثة.

إستجابات عينتي الدراسة بغية معرفة الفروقات ما بين    

من المالكات التدريسية واإلدارية في بعض المؤسسات 

، تعرض على اإلستبانتين التعليمية الحكومية واألهلية

 ( :14الباحثتان النتائج في الجدول )

 

 في المتغيرين التابعين من المالكات التدريسية واإلدارية( يبين نتائج مقارنة بين إستجابات عينتي الدراسة 14)جدول 

 المتغيران

المالكات التدريسية واإلدارية في 

 المؤسسات التعليمية األهلية

المالكات التدريسية واإلدارية في 

 المؤسسات التعليمية األهلية
قيمة 

 )ت(
(Sig) لة

ال
لد

ا
 العدد 

الوسط 

الحساب

 ي

اإلنحراف 

 المعياري
 العدد

الوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 0.000 4.337 2.581 15.46 50 3.485 18.12 50 اإلبداع
 دال

 دال 0.000 9.253 2.718 15.28 50 2.031 19.72 50 المناخ التنظيمي

 ( .0.05عند مستوى الداللة ) (0.05)≤( Sigدال إذا كانت )(    ، 98) = 2-درجة الحرية ن         
 

( أن أراء المالكات التدريسية 14تبين نتائج الجدول )

أراء من واإلدارية في الكليات األهلية كانت أفضل 

 حول الحكوميةالمالكات التدريسية واإلدارية في الكليات 

كل من اإلبداع والمناخ التنظيمي، بذلك يمكن للكليات 

المتغير  

 المؤثر 

 المتغير

 المتأثر  
 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  (F)قيمة

 المحسوبة

درجة 

(Sig) 

الدال

 لة

 اإلبداع
المناخ 

 التنظيمي

 570.251 1 570.251 االنحدار
 دال 0.000 114.812

 4.967 98 486.749 األخطاء

 الطالقة
المشاركة 

 بأتخاذ القرارات

 43.523 1 43.523 االنحدار
 دال 0.000 65.391

 0.666 98 65.227 األخطاء

 الحوافز المرونة
 59.613 1 59.613 االنحدار

 دال 0.000 41.392
 1.44 98 141.137 األخطاء

الحساسية 

 بالمشكالت
 القيادة

 106.546 1 106.546 االنحدار
 دال 0.000 104.988

 1.015 98 99.454 األخطاء
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اكثر من الكليات  المبدعةاالهلية من جذب القدرات 

، النها تسعى الى التخلص من عوائق االبداع الحكومية 

الخاصة بها وبالتالي يمكن ان تولد جو مالئم لالفراد 

 المبدعين . 

 

اإلستنتاجات والتوصيات -الفصل الرابع :

 -ات :والمقترح

 -اإلستنتاجات : -المبحث األول :

إلى  المؤسسات التعليمية الحكومية واألهليةتحتاج إدارة 1

الطالقة، والمرونة، والحساسية  مستوياتتحسين 

بالمشكالت لما لها من دور مهم في تحسين اإلبداع في 

قادرة على توليد األفكار والبدائل  هذِه المؤسسات لتكون

لحلول المشكالت، وعلى تخطي الصعوبة في التكيف مع 

المتغيرات الجديدة في سير العمل، وعلى تخطي 

الصعوبات الكبيرة في التنبؤ بمشكالت العمل قبل 

 حدوثها.

 المؤسسات التعليمية الحكومية واألهليةتحتاج إدارة  -2

أتخاذ القرارات، المشاركة ب مستوياتإلى تحسين 

والحوافز ، والقيادة لما لها من دور وأهمية في تحسين 

على  قادرة المناخ التنظيمي في هذِه المؤسسات لتكون

تطوير أمكانات العاملين في المشاركة في صنع واتخاذ 

القرار وتحمل المسؤولية، وعلى تبني نظام حوافز عادل 

ين جميعهم العامل وعلى توجيه ال يقبل التحيز الي طرف،

 . اعتمادً على اسس االنفتاح والديمقراطية

تحسين مستوى االبداع بتحسين يرتبط ويؤثر ويسهم -3

في كل من المؤسسات التعليمية  مستوى المناخ التنظيمي

 . الحكومية واألهلية

 األهلية كانت أفضل من المؤسسات التعليميةإن ادارة  -4

الحكومية في اإلبداع والمناخ  المؤسسات التعليمية

التنظيمي، التباعها سياسة المنافسة واالستقطاب لزيادة 

  مواردها المالية والبشرية .

وجود عوائق لالبداع في المؤسسات التعليمية الحكومية   -5

اكثر منها في المؤسسات االهلية الن االخيرة تسعى 

 بشكل مستمر الى تبني وتشجيع الطاقات المتميزة .

 -التوصيات والمقترحات : -المبحث الثاني :

 من الضروري زيادة األهتمام بتحسين مستويات -1

 الطالقة، والمرونة، والحساسية بالمشكالت في 

 الحكومية .  المؤسسات التعليمية

 من الضروري زيادة األهتمام بتحسين مستويات -2

 المشاركة بأتخاذ القرارات، والحوافز ، والقيادة في 

 الحكومية.  سسات التعليميةالمؤ

من الضروري التأكيد على تطوير امكانات القيادات -3

 الجامعية ودعم امكاناتهم في اإلبداع والمناخ التنظيمي .

ضرورة تبني االدارة في هذه المؤسسات استراتيجيات -4

تتناسب مع واقع التعليم في العراق التي يمكنها ان تساعد 

والمبدعين أيماناً منها بتأثير على خلق وتشجيع االبداع 

 االبداع على المناخ التنظيمي،

تحسين المناخ التنظيمي والمهني في المؤسسات -5

التعليمية الحكومية بشكل يشجع االفراد العاملين ذوي 

 .المهارات الخاصة والطاقات المتميزة 

 -المقترحات للدراسات المستقبلية : -المبحث الثالث :

 ع لدى مختلف إدارات الكليات  .دراسة واقع االبدا .1

دراسة تاثير واقع االبداع في تحسين أمكانات  .2

 المخرجات التعليمية في الجامعات األهلية والحكومية.

دراسة دور االبداع في وصول منتجات المخرجات  .3

 التعليمية إلى مرحلة المنافسة العالمية.
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 :الملخص

تعاني البلدان النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص من ارتفاع حدة النمو السكاني، وان هذه الزيادات السكانية تمارس  

كبيرا وضغوطا على الموارد االقتصادية والمالية المتاحة، األمر الذي يسفر عن ثمة اختالالت في بنية المجتمع، قد  تأثيرا

يصاحبها نوع من عدم العدالة والهدم في المنظومة القيمية لتلك المجتمعات، اذا لم يصاحبها زيادة في االستثمار والتشغيل 

لى نحو يقلل الفروق االجتماعية، ويزيد من الناتج المحلي ومن ثم النمو وخلق دخول جديدة يجري اعادة توزيعها ع

(، وقد ARDLاالقتصادي. تهدف الدراسة الى قياس اثر العالقة بين النمو السكاني والنمو االقتصادي باستخدام نموذج )

الدراسة بضرورة  أوصتوتوصلت الدراسة إلى أن اثر النمو السكاني موجب في النمو االقتصادي خالل مدة الدراسة. 

 االهتمام باليد العاملة وتوظيفها في العملية االنتاجية على نحو يقلل من الفوارق المجتمعية ويعزز النمو االقتصادي.

 

 (.ARDLالنمو السكاني، النمو االقتصادي، التشغيل، قوة العمل، نموذج )الكلمات المفتاحية:  

 

Abstract  

Developing countries in general and Arab countries in particular suffer from high 

population growth, and that these population increases exert a great influence and pressure on 

the available economic and financial resources, This leads to imbalances in the structure of 

society, which may be accompanied by a kind of inequality and demolition in the value 

system of those societies, if it is not accompanied by an increase in investment and 

employment and the creation of new incomes that are redistributed in a way that reduces 

social differences, increases the domestic product and then economic growth . The study aims 

to measure the effect of the relationship between population growth and economic growth by 

using the (ARDL) model. The study concluded that the effect of population growth is positive 

on economic growth during the study period. The study recommends giving attention to the 

labor force and employing it in the production process in a way that reduces societal 

disparities and enhances economic growth.  

 

Keywords: population growth, economic growth, employment, labor force, (ARDL) model. 

 

 مقدمة

تعد السياسات السكانية من السياسات المقلقة لصانع القرار والى المهتم في بالشؤون االجتماعية وتنظيم األسرة، ألن 

حل مشاكلها، وان بدت للوهلة األولى سهلة ممكن تفاديها، فتراكم المقدرة على بإذابة الزيادات غير المناسبة للسكان يتسبب 

تلك الزيادات تكون في الغالب مصحوبة بالعديد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية، والتي تتصدرها ارتفاع حدة الفقر 

لمالية من خالل سوء وعدم العدالة وضعف البناء االجتماعي والتفكك األسري والصراع الطبقي وهدر التبديد الموارد ا

 استغاللها على نحو كفوء.

 اإلمكانمن الجدير بالمالحظة اهتمام صانع القرار بالنمو السكاني ومراقبته عبر مؤشراته الخاصة والمحاولة لضبطه قدر 

لحل في الدولية، ومحاولة ربطه بالنمو االقتصادي لكونه ا األسواقالناتج وتطلعات االقتصاد وحصته في  إمكاناتفي حدود 

العمل باليد العاملة  أسواقفان زيادة النمو السكاني يعزز  آخررعاية تلك الزيادات في قوة العمل هذا من جانب، ومن جانب 

ما تم رعايتها في بيئة مناسبة، فمن شأنها أن تصبح معززة لزيادة الناتج ومن ثم النمو االقتصادي، الن اليد العاملة  إذاوالتي 

ناصر االنتاج وهو غاية وهدف في آن واحد، وعلى صانع القرار االهتمام بشكل استثنائي باليد العاملة تعد اهم عنصر من ع
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وتأهيلها نوعا وكما بحيث تكون قادرة على التكييف لظروف االنتاج والتطورات التكنولوجية وتنوع عنصر المعرفة. األمر 

 لبعض، ليكون صامدة أمام الصدمات الداخلية والخارجية.الذي يعزز من تنوع الناتج ورفع قدراته وروابطه مع بعضه ا

 مشكلة الدراسة

تعاني البلدان العربية من ارتفاع في عدد السكان وضعف في الموارد االقتصادية المستغلة، األمر الذي يضعف مقدرة 

ومن ثم النمو االقتصادي، األمر الذي يسفر عنه العديد  اإلنتاجيةاالقتصاد على االستفادة الجيدة من تلك الزيادات في العملية 

 من المشاكل االقتصادية واالجتماعية.

 الدراسة  أهمية 

تناغم وتناسق النمو السكاني مع النمو االقتصادي يجب البالد العديد من المشاكل االقتصادية والتي من أهمها ارتفاع حدة  إن

 المجتمع وما يرافقها من مشاكل اجتماعية خطيرة.وعدم المساواة بين طبقات  واألميةالفقر 

 فرضية الدراسة

ن توظيف اليد العاملة واالستفادة منها على نحو جيد يخلق عالقة ايجابية بين النمو السكاني والنمو االقتصادي، ممكن أن إ

 يعزز بنية االقتصاد المحلي. 

 هدف الدراسة

 تحليل تطور النمو السكاني خالل مدة الدراسة.  -1

 تحليل تطور النمو االقتصادي خالل مدة الدراسة.  -2

 قياس وتحليل العالقة بين النمو السكاني والنمو االقتصادي. -3

 منهجية الدراسة

تم اعتماد المنهج االستنباطي لتحليل سلوك المتغيرات خالل مدة الدراسة، واالستعانة باألسلوب الوصفي من خالل استخدام 

صحة العالقة القائمة بين متغيرات  إلثباتتلك المتغيرات. واالعتماد على األسلوب القياسي  األشكال البيانية لتوضيح تطور

 الدراسة.

 الحدود المكانية والزمانية للدراسة

 : تم اختبار العراق الذي يشهد ارتفاع في النمو السكاني في ظل ضيق الموارد االقتصادية المستغلة.الحدود المكانية

( وان هذه المدة تغطي طيفا واسعا من اللمحات والمشاهد والصدمات التي 2004-2018حديد المدة ): تم تالحدود الزمانية

 تعرض لها البالد.

 

اإلطار النظري للنمو السكاني  المبحث األول:

 والنمو االقتصادي

تنعكس ظاهرة النمو السكاني على البيئة بمضاعفات 

اضمحالل البيئة ،  أسبابخطيرة تضعها في مطلع 

وتدهورها فهي سبب رئيس لظواهر تردي البيئية 

كاستنزاف الموارد ، التلوث ، وتغير معالم البيئة ، 

واضطراب توازنها ، نقص الغذاء ، والفقر واألمية ، 

خر ؤمعضلة النمو االقتصادي ومن ثم ت أساسوهي 

 تحقيق التنمية المستدامة .

 :  التاليةفقرات سوف نتطرق في هذا المبحث الى ال

 النمو السكاني )) مفهومة وأهميته ونظرياته(  -أ

 مفهوم النمو السكاني : -1

نستطيع تعريف النمو السكاني في مجتمع بانه اختالف  

حجم السكان في مجتمع ما عبر الفترات الزمنية بسبب 

الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة ونقصد بالزيادة الطبيعية 

في معدل المواليد عن معدل الوفيات للسكان هو الفائض 

 (207، ص 2008في فترة زمنية معينة. )سمحة ،

 ( 23، ص 2007اهمية النمو السكاني : )الدعبوسي،   -2

يعد النمو السكاني في العالم من ابرز الظواهر 

الديموغرافية الميزة في العصر الحديث، حيث يمثل 

امية التي تحديا مهما للبشرية وخاصة بالنسبة للدول الن

تتزايد سكانها بمعدل كبير على معدل التزايد في النمو 

توفير األمن الغذائي  إمكانيةاالقتصادي فيها وعلى 

لسكانها في ظل الظروف ألراهنة ويرتبط الزيادة 

السكانية بالزيادة الطبيعية وهي الفرق بين المواليد 

والوفيات دون أن تدخل الهجرة في حسابها ، ولذلك فان 

الزيادة الطبيعية في بلد  أساسسة النمو السكاني على درا

التي يستغرقها هذا البلد في  المدةما يسهم في تحديد 

 استمرت بمستواها نفسه . إذاالوصول إلى حجم معلوم 

كما أن دراسة النمو السكاني تمثل أهمية كبيرة في كونها 

تشكل المدخالت الرئيسة للتخطيط بشقيه االقتصادي 

ي ، حيث يعتمد عليه التخطيط سوق العمل واالجتماع

والتخطيط التعليمي من حيث معرفة عدد الطالب في 

المراحل المختلفة وما يتطلبه ذلك من مدرسين ،كما 

يساعد على وضع تقديرات الحاجة المجتمع من حيث 

 الخدمات الصحية والبيئية في قطاع البنى التحتية .



  2021,آب                                                   المجلد الثاني )اصدار خاص( –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

149 

ستوى التخطيط وال تقتصر أهمية النمو السكاني على م

 اإلنتاجيةالكمي بل يمتد إلى مستوى تخطيط المشاريع 

واالستهالكية . وكذلك يساعد النمو السكاني في الكشف 

عن احتمالية حدوث مشکالت بيئية واقتصادية 

واجتماعية في مناطق معينة من المجتمع مثل التلوث 

واالزدحام مما يترتب عليه من مشكالت مثل ارتفاع 

ضي والمساكن والبطالة والزحف العمراني األرا أنماط

مبكرا  إنذارعلى المناطق الزراعية ، وهو بالتالي يعطي 

لمتخذي القرار او المخططين إلعداد سياسات وإجراءات 

 وقائية لتفادي حدوث المشكالت .

وبناءا على ما تقدم يظهر لنا أن دراسة النمو السكاني تعد 

رافي فحسب بل مسالة في غاية األهمية ليس للديموغ

والتطبيقية مثل الهندسة  اإلنسانيةللدراسات  أهمية

 والزراعة وطب المجتمع .

 نظريات النمو السكاني : -4

هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير الظواهر 

 ( 148،ص2007)السريتي , -السكانية ومنها :

 نظرية مالتس -

 نظرية الحجم األمثل للسكان نظرية ماركس للسكان -

 األخرىبالرغم من وجود العديد من النظريات 

النمو  -النظريات عموما . ب أهمولكن هذه 

 االقتصادي ) مفهومة وأنواعه ومصادره( 

 مفهوم النمو االقتصادي:  -1

برزت تعريفات عديدة للنمو االقتصادي منها " االرتفاع 

في نصيب الفرد أو نصيب عنصر العمل من حجم الناتج 

 (.175: ص 2006تودارو، " )ميشيل 

كما عرف النمو االقتصادي بأنه "التحول التدريجي  

لالقتصاد عن طريق الزيادة في اإلنتاج أو الرفاهية " 

 ( 9: ، ص 1979)روب موريس ،

أما فريدمان فيرى النمو بأنه " التوسع في الجهاز 

اإلنتاجي في اتجاه أو أكثر بدون حدوث أي تغيرات في 

االقتصادي واالجتماعي " )سعيد الخضري الهيكل 

 (.9، ص  1989،

وكذلك يعرف النمو االقتصادي بأنه" تحقيق زيادة في 

الدخل او الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن" )الحبيب ، 

 (400، ص 1994

من كل تلك التعريفات يتضح بأن النمو االقتصادي يشير  

ى مؤشر إلى مدى تحقق االزدهار االقتصادي المرتكز عل

 نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي.

 :مصادر النمو االقتصادي  -2

: ص  2015وتتمثل في نوعين رئيسين هما )حمزة، 

69 :) 

مصادر النمو المباشرة وهي المرتبطة بتراكم  -

مدخالت العملية اإلنتاجية والتأثير في إنتاجيتها 

وتتمثل في العمل ورأس المال والموارد الطبيعية 

 تكنولوجيا.ومستوى ال

مصادر النمو غير المباشرة: والتي ترتبط بالنظم  -

االقتصادية والسياسية المتوفرة في أي بلد وتتمثل 

في الدستور والقوانين واألنظمة، فضال عن 

المؤسسات الداعمة لمسيرة النمو االقتصادي وتأثير 

 العادات واألعراف المتأصلة في كل مجتمع.

 انواع النمو االقتصادي : -3

النمو التلقائي : هو ذلك النمو الذي يأخذ بأسلوب  -

الحرية االقتصادية باالعتماد على قوى السوق الذاتية في 

تحقيق التنمية االقتصادية بعيدا عن التدخل الحكومي 

المباشر حيث تقوم قوی العرض والطلب بتحقيق ما 

يتطلبه االقتصاد من تغيرات بنائية تساعد على نموه 

 (  69، ص  1988ن .وتنميته ) زهرا

النمو العابر: ذلك النمو الذي يأتي استجابة لظهور  -

في حال زالت  -عوامل طارئة عادة ما تكون خارجية 

تزول حالة النمو االقتصادي وفي غالب األمر يحدث هذا 

 (18،ص 2010النوع في الدول النامية صبيح، 

النمو المخطط : النمو الناتج عن عملية تخطيط شاملة  -

 ( 28،ص1980موارد ومتطلبات المجتمع )کرم ;ل

العالقة بين النمو السكاني والنمو االقتصادي  -ج

 (  224، ص 2020، الطراح  وآخرون)

هناك جدال واسعا من الناحيتين النظرية والتطبيقية حول 

العالقة النمو السكاني والنمو االقتصادي ، اذ يعتبر النمو 

قوه العمل عامال ايجابيا  السكاني اي الزيادة النهائية في

االقتصادي فزيادة قوة العمل تعني زيادة اكبر  لحث النمو

 أخرىفي عدد العمال المنتجين من ناحية ، ومن ناحية 

زيادة السكان تعني زيادة االستهالك ، وبالتالي زيادة 

حجم السوق ، ولكن يوجد خالف في ما اذا كان النمو 

أو سالب على النمو السكاني المتزايد له تأثير موجب 

االقتصادي ، حيث يتوقف تأثير النمو السكاني على 

مقدرة النظام االقتصادي على استيعاب وتوظيف العمالة 

 .اإلضافية

لقد اعتبر الفكر االقتصادي الغربي أن ظاهرة ارتفاع 

لتفسير الفقر والتخلف أساسيا معدل النمو السكاني سببا 

رق يمكن ان يوثر بها في البلدان النامية وهناك ثالث ط

 نمو السكان على النمو االقتصادي . 

 من خالل تأثير على المدخرات بالنسبة للفرد.  -

 المال المستثمر بالنسبة للفرد. رأسمقدار  -

 الكفاءة التي يعمل بها االقتصاد القومي . -

أن المدخرات يولدها القطاع العائلي ودوائر األعمال 

والقطاع العام ، وال يرتبط مدخرات القطاع العام 

طريقة نظامية باالختالفات في النمو  بأيوالشركات 

السكاني ، وتستطيع الحكومة في حدود معينة استخدام 

ضريبية ونقدية لتغيير معدل االدخار بغض  إجراءات

 غرافية .ويمالنظر عن العوامل الد
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القطاع العائلي وهو عادة اكبر مكون  إدخالمع ذلك فان 

 اإلعالةفي االدخار المحلي يمكن أن يخفض بأعباء 

العالية المرتبطة بالنمو السكاني السريع وعلى مستوى 

معين من الناتج بالنسبة للعامل ، فان زيادة أعداد من تتم 

تؤدي إلى زيادة االستهالك وبالتالي تنخفض  إعالتهم

المدخرات بالنسبة للفرد ، ولكن الدراسات التجريبية 

وبين المدخرات.  اإلعالة أعباءضعف الصلة بين  أثبتت

ذلك أن معظم مدخرات القطاع العائلي تأتي من عدد قليل 

الثرية التي تنجب عددا قليال من األبناء. هذا  األسرمن 

 أنفسهمان الفقراء قد يرون في األطفال باإلضافة الى 

 لالدخار للشيخوخة.طريقا 

ويؤثر النمو السكاني السريع على الطلب على االدخار 

المال  رأس.وللحفاظ على الدخل يتعين الحافظ على 

السكان يصبح توسيع  إعدادبالنسبة للفرد .ومع تزايد 

 المال بالنسبة رأسللحفاظ على  المال مطلوبا رأسقاعدة 

للفرد.وتشير بعض الدالئل المتوافرة على ان توزيع 

متزايدة من السكان يمكن أن يكون  أعدادالموارد على 

 غير منتج .

المال ليست هي العامل الوحيد الذي يساهم  رأسوزيادة 

بالكفاءة  أيضايتعلق األمر  وإنمافي النمو االقتصادي 

 التي يعمل بها االقتصاد القومي .

في تحقيق االستخدام األمثل للموارد وتتمثل الكفاءة 

االقتصادية وكذلك االبتكارات والقدرة التنظيمية لرجال 

األعمال . والتكنولوجيا المتاحة توفر اعداد كبيرة من 

العاملين النها تستورد من العالم الصناعي المتقدم وقد 

تساهم البطالة الشباب في الجريمة وعدم االستقرار وما 

زيادة العمالة في الخدمات كالشرطة  يترتب على ذلك من

 والحرس الخاص .

 

قياس اثر النمو السكاني في : المبحث الثاني

 النمو االقتصادي في العراق

 تطور النمو السكاني  -1

لقد تطور النمو السكاني خالل مدة الدراسة على نحو 

 وصل الى ) إذ 2007عام دنى ايجابي، فقد بلغ حده األ

%( من عدد السكان، وان أعلى معدل قد بلغه عام  1.67

( من عدد السكان، أن  3.9 وصل إلى ) % إذ 2013

التذبذب الحاصل في نمو السكان طيلة مدة الدراسة يعود 

غرافية واقتصادية، وسياسية واجتماعية وديم لعوامل

فالنزاعات المسلحة وانعدام األمن والشد والجذب 

وتدخالت خارجية أسفرت عن  أمنيةرك فجوة السياسي ت

هجرة كبيرة نحو المدن )هجرة قسرية وهجرة طوعية(، 

قطاع الزراعة وعدم قدرة اإلنتاج  بإهمالمما تسبب 

المحلي من سد حاجة السوق، كما أن التناحر العشائري 

تدهور الحالة  هوالصدامات المسلحة المتكررة افرز

 2014وص بعد عام االقتصادية واالجتماعية وبالخص

النازحة والمهجرة  األسر أعدادوالذي تسبب بارتفاع 

( 2004-2018قسرة، لذا يالحظ أن النمو السكاني للمدة )

اخذ اتجاه تناقصية بسبب ظروف البالد االقتصادية 

الصعبة واالضطرابات السياسية وعدم االستقرار 

األسري وتفشي المشاكل االجتماعية وارتفاع حاالت 

 وانهيار المنظومة القيمية في المجتمع.  الطالق

 

 ( )%(2004-2018( النمو السكاني في العراق للمدة )1الشكل )

source : United Nations population Division . world population prospects: 2019 Revision 

, Various years. 

 

 االقتصاديتطور النمو  -2

ان النمو االقتصادي قد اتخذ مسارا موجبا طيلة المدة 

( على الرغم من التقلبات العنيفة التي 2016-2004)

فقد بلغ  2004، فقد وصل الى اعلى معدل عام  تخللته

%( على اثر استئناف تصدير النفط الخام الى  54.16)

االسواق العالمية، وان ادنى معدل موجب قد وصله كان 

%( على تعرض االقتصاد  0.7فقد بلغ ) 2014عام 

ثنائية األبعاد )هجمات الجماعات  األزمةالعراقي الى 

النفط العالمية إلى  أسعارالمسلحة وتدهور  اإلرهابية

مديات متدنية جدا(، وقد اتخذ النمو االقتصادي مسارا 
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 -، 2.49 -( فقد بلغ )2018، 2017سالبا في عامي )

التقلبات التي شهدها النمو  ( على التوالي، ان0.56

االقتصادي كانت وليدة تقلب الظروف السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، فضال عن تلقي الصدمات 

الخارجية، فبعد استئناف تصدير النفط اصبح االقتصاد 

المحلية  األسواق وأخذتالعراقي مفتوح على العالم، 

ق، بتحركات وصدمات تلك األسوا بآخربشكل او  تتأثر

وطيلة مدة الدراسة لم تعمل اي حكومة عراقية على 

اصالح حقيقي لمشاكل االقتصاد ولم تهتم بالقرار 

االقتصادي وال بالبنية االقتصادية الحقيقية والنقدية، 

األمر الذي رسخ االختالالت الهيكلية في الناتج وتدهور 

العامة وارتفاع المديونية وعد القدرة على  اإليرادات

لك الدين، على الرغم من تحقق الفوائض المالية السداد ذ

جراء تصدير النفط الخام، فسوء االدارة والصراع 

السياسي على المناصب من اجل تحقيق المصالح الفئوية 

والحزبية، تسبب بتبدد ثروات البالد سواء المالية منها 

 والنفطية، وضياع مستقبل البالد. 

 

 

( )%(2004-2018( النمو االقتصادي في العراق للمدة )2الشكل )  

Source: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.  

 نتائج االختبارات القياسية -3

 اختبار السكون-أ 

تم إجراء اختبارات السكون للسالسل الزمنية الخاصة  

 :يأتيبنموذج الدراسة وكانت النتائج كما 

 

-2018Q4)( لالستقرارية لمتغيرات نموذج الدراسة في العراق للمدة (KPSS( واختبار ADF) اختبار( 1الجدول )

2004Q1) 

 (.EViews 10المصدر:من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج )
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( إلى أن KPSS( واختبار )ADFتشير نتائج اختبار )

( ساكنة عند Yالسلسلة الزمنية للنمو االقتصادي )

( ADFالمستوى بالصيغ الثالث المتاحة في االختبار )

( اقل من القيمة الحرجة عند LMوان القيمة المحتسبة )

%(، أي أن السلسلة الزمنية للنمو 1مستوى معنوية )

االقتصادي مستقرة. أما السلسلة الزمنية للنمو السكاني 

(X( فان نتائج اختبار )ADF( واختبار )KPSS تشير )

الى انها غير ساكنة عند المستوى، وقد استقرت بعد 

الفرق األول لها، وبذلك فان اختبارات  إجراء

نموذج االنحدار الذاتي  إجراءاالستقرارية مهدت الى 

 (.ARDLالموزع ) لإلبطاء

 اختبار الحدود -ب

 : يأتيتم اجراء اختبار الحدود وكانت النتائج كما 

 

 (2018Q4-2004Q1) ذج الدراسة في العراق للمدة( النموARDL( اختبار الحدود الختبار نموذج )2الجدول )

 

 (.EViews 10المصدر:من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج )
 

( قد بلغت Fيشير اختبار الحدود بان قيمة احصاءة )

( وهي اعلى من الحدود الدنيا والعليا عند مستوى  12.8)

%(، وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول 1معنوية )

على هنالك ثمة عالقة تكامل  الفرض البديل الذي ينص

 مشترك بين متغيرات النموذج.

: والتي كانت بالشكل األجلالمعلمات طويلة  اختبار-ج

 : اآلتي

 

 (2018Q4-2004Q1) ( للمعلمات طويلة األجل لنموذج الدراسة في العراق للمدة ARDL( اختبار )3الجدول )

 

 (.EViews 10المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج )

 

معلمات النموذج طويلة األجل  أن إلى( 3يشير الجدول )

بالنسبة للمتغيرات محل الدراسة كانت جيدة سواء في 

وضعها الحالي او المتباطئ زمنيا استنادا الختبار 

(. 0.05( طالما انها اقل من مستوي )Probاالحتمالية ).

( لمعنوية كل متغير سواء في قيمته الحالية او tواختبار )

-Rمة معامل التفسير )المتباطئة زمنيا. وقد بلغت قي

squared%( )86 أي أن النمو السكاني يوضح )

( من التغير والتقلبات الحاصلة في النمو 86)%

 اآلخراالقتصادي، اما معامل التفسير المعدل فقد بلغ هو 

( الختبار F%(، وقد بلغت احتمالية احصاءة )86)

(Breusch-Godfrey ( )0.56 وهو أكبر من مستوى )

( ما يشير الى عدم وجود مشكلة ارتباط 0.05المعنوية )

( Fوقد بلغت احتمالية احصاءة ) ذاتي في العالقة،

( وهو أكبر من مستوى (0.66 (ARCH)الختبار 

( ما يشير إلى عدم وجود مشكلة عدم 0.05المعنوية )

( في Heteroskedasticityثبات تجانس التباين )

ب في العالقة، اذ يؤثر النمو السكاني على نحو موج

(، أي ما يعني أن النمو 0.45النمو االقتصادي بمقدار )

السكاني وما يمثله من يد عاملة منظمة لجانب عرض 

المحلية العراقية في القطاعين العام  األسواقالعمل في 

والخاص، تؤثر في الناتج المحلي اإلجمالي من حيث 

دخول )عائد العمل( مؤثرة في االستهالك او من خالل 

كل جانب من سوق العمل ومن ثم دالة العرض تش أعداد

الكلي ومن ثم النمو االقتصادي بهذا المقدار الموجب. 

وكما هو معلوم أن األسواق العراقية تواجه ارتفاع كبير 

من عرض العمل )ارتفاع معدالت البطالة(، و ان تلك 

واضح في السياسات االقتصادية  ضغطاتمثل  األعداد

ق الكم على النوع، وتأكل المطروحة جدال بسبب تفو

على نحو مرضي ومحفز للناتج المحلي الذي  اإلنتاجية

يعاني من اختالل لصالح القطاع النفطي وتدني مساهمة 

القطاع الزراعي والصناعي باستثناء القطاع النفطي. 
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ولعل هذا يمثل االثر التراكمي لمتوسط مدة الدراسة 

 االقتصادي.المتجه من النمو السكاني نحو النمو 

 تصحيح الخطأ  اختبار-د 

تشير معلمة تصحيح الخطأ إلى سرعة التكييف في 

االنحراف الحاصل في قيم متغيرات النموذج في األجل 

%( كل ثالثة اشهر. وهي سرعة 22الطويل تصل الى )

تصحيح جيدة للخطأ الذي يحدث في القيم التوازنية 

ءت باشارة لمتغيرات النموذج في األجل القصير. وقد جا

 ( االتي: 4احصائية كما هو في الجدول ) سالبة ومعنوية

 

 (2018Q4-2004Q1) ( لنموذج الدراسة في العراق للمدة ARDL( اختبار تصحيح الخطأ الختبار نموذج )4الجدول )

 (.EViews 10المصدر:من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج )

 (CUSUMاختبار االستقرارية ) -هـ 

 (.0.05أن النموذج مستقر كليا عند مستوى معنوية ) أدناه( 3يشير هذا االختبار كما هو موضح في الشكل )

 

 

 (2018Q4-2004Q1)  ( لنموذج الدراسة في العراق للمدةCUSUM( اختبار االستقرارية )3الشكل )

 (.EViews 10المصدر:من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج )

 

 االستنتاجات

تطور النمو السكاني على نحو موجب طيلة مدة  -1

الدراسة على الرغم من الظروف الصعبة التي مر 

بها البالد، من عدم االستقرار االجتماعي 

تسبب بتقلبات ذلك  والسياسي واالقتصادي، والذي

 النمو.

 وأخرىتطور النمو االقتصادي بمديات موجبة  -2

سالبة وان تلك التقلبات العنيفة والخفيفة طيلة مدة 

 إنتاجممثلة عن كميات  باألصلالدراسة كانت 

من نصف الناتج  أكثرالنفط الخام، والذي يشكل 

بالصدمات المحلية والخارجية،  يتأثروالذي اخذ 

تلك الظروف تقلبات كبيرة في النمو  فأفرزت

 االقتصادي للبالد.

تشير نتائج الدراسة القياسية بوجود اثر موجب  -3

ينسحب من النمو السكاني نحو النمو االقتصادي 

(، ما يعني أن النمو السكاني وما 0.45بمقدار )

يوفره من يد عاملة جرى توظيفها في القطاعين 

موجب في  الى نمو اقتصادي أدتالعام والخاص 

عناصر  إحدى. فاليد العاملة تشكل األحيان أكثر

 اإلنتاجوالتي تمارس بدورها تأثيرا في  اإلنتاج

 ومن ثم نموه. 
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ان الزيادة السكانية في العراق تواجه تحديات  -4

كبيرة لعل أهمها تدهور االقتصاد المحلي مما 

تسبب بارتفاع معدالت البطالة وعدم العدالة في 

 أدىتوزيع الدخول بين المواطنين، األمر الذي 

تولد حقد طبقي فقير من جهة، وصراع طبقي  إلى

غني من اجل الحصول على الكاسب المالية بشتى 

بتباين واضح  أفضى، مما أخرىالطرق من جهة 

في طبقات المجتمع العراقي بين أغلبية تعيش فقر 

تعيش غنى فاحش ومستولية على  وأقليةمدقع، 

المناصب وقيادة الدولة وتعمل على تبديد ثروات 

 البالد لصالحها.

 

 التوصيات

االهتمام باليد العاملة نوعا ال كما من اجل تأهيلهم  -1

لعمل، ويكون بمقدورهم التكيف مع ا أسواق إلى

نظام الوظائف الجديدة من حيث استخدام التعامل مع 

 إدارةاللغات والقدرة على  وإجادةااللكترونية 

 المشاريع.

 األعمالاالهتمام من قبل صانع القرار بحاضنات  -2

التكنولوجية ولما لها من تأثير جيد في امتصاص 

، يؤدي عيإبدافائض قوة العمل وتوظيفها على نحو 

 األسواقالمتنوع و المنافس في  اإلنتاجالى ثراء 

 سواء المحلية منها أو الخارجية. 

وتطوير  اإلنتاجاختالل هيكل  إصالحضرورة  -3

القاعدة الصناعية والخدمات وتأهيل المرافق 

المؤسساتية األخرى، التي من شأنها أن تخفض 

معدالت البطالة عبر زيادة التشغيل، مما سينعكس 

في العالقة بين النمو السكاني والنمو  اباإيج

 االقتصادي. 

تقوية بنية االقتصاد المحلي من اجل زيادة قدرته  -4

الذي  األمرعلى تلقي الصدمات المحلية والخارجية، 

يخفف من حدة التقلبات التي تصيب النمو 

 االقتصادي.
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السنوية الى ربع سنوية من اجل زيادة عدد المشاهدات في  ( ، اذ تم تحويل البياناتEViews 10مخرجات برنامج )

 النموذج عبر البرنامج االحصائي اعاله.
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على  poka yokeونظام منع االخطاء  ISO45001أثر تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 
 جي للمشروبات والعصائرالكرونابعاد جودة حياة العمل دراسة تطبيقية  على مجموعة شركات 

The effect of applying the ISO45001 occupational health and safety 

management system and poka yoke error prevention system on dimensioning 

the quality of work life An applied study on the group of AlKronji Group of 

Beverages and Juices 

 حسين نورالدين عزتم. 

 /الكلية التقنية الهندسية, كركوك,العراق الجامعة التقنية الشمالية

Lecturer: Hussein Norrialdeen Ezzat 
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 المستخلص 
للمنظمة كما ان تطبيق  له دور كبير في توفير بيئة عمل آمنة ISO 45001ان حصول المنظمات على الموصفة         

المنظمة لنظام منع االخطاء تساهم بحد كبير في تحسين نوعية منتجات المنظمة ، ومن جهة اخرى فان توفير ابعاد جودة 

 حياة العمل في المؤسسات تساهم بحد كبير الى نجاح المنظمة واستمرار بقاءها في السوق .

لبيان دور كل من النظامين الصحة والسالمة المهنية ونظام منع االخطاء  من هنا تأتي اهمية الدراسة  والتي تهدف        

وتتجلى أهمية الدراسة في تقديم أطار عملي يربط تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة في توفير ابعاد جودة حياة العمل . 

، تخدام المنهج الوصفي التحليلي اس تمإذ بأبعاد جوة حياة العمل .   poka yokeونظام منع االخطاء   ISO45001المهنية 

وانطالقا من اهمية الدراسة يمككن صياغة مشكلة الدراسة هل تسهم تطبيق معايير نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 

ISO45001 م واستخد ، وتم على اساس ذل وضع انموذج الدراسة، ونظام منع االخطاء في توفير ابعاد جودة حياة العمل

االحصائية لجمع البيانات وتحليلها  مثل  المقابالت الشخصية واستمارة االستبانة  والمشاهدات الميدانية  عدد من األدوات

،وتوصل الباحث ان متغير نظام ادارة الصحة والسالمة  SPSSوقد تم تحليل البيانات بواسطة برنامج التحليل االحصائي 

% ، وهناك متغيرات اخرى تؤثر على ابعاد 25ياة العامل بنسبة يمثل متغيرا تؤثر على ابعاد جودة ح ISO45001المهنية 

 .ثر على ابعاد جودة حياة العمل ؤ% . وان متغير نظام منع االخطاء ال ت75جودة حياة العمل تمثل نسبتها 

 

 POKA، نظام منع االخطاء  45001ISOنظام ادارة الصحة والسالمة المهنية المواصفة :  مفتاحيةالكلمات ال

YOKA ، ابعاد جودة حياة العمل . ،تصنيف االخطاء 
 

Abstract 

        The organizations' obtaining the ISO 45001 has a great role in providing a safe working 

environment for the organization. The organization’s implementation of the error prevention 

system contributes greatly to improving the quality of the organization’s products. On the 

other hand, providing the dimensions of the quality of work life in the institutions contributes 

greatly to the organization’s success and continuity It remains on the market. 

       Hence the importance of the study, which aims to indicate the role of both the 

occupational health and safety systems and the error prevention system in providing 

dimensions of the quality of work life. The importance of the study is reflected in providing a 

practical framework that links the implementation of the ISO45001 Occupational Health and 

Safety Management System and the poka  yoke error prevention system to the dimensions of 

the working life atmosphere. If the descriptive analytical approach was used, and based on the 

importance of the study, the study problem can be formulated. Does the application of the 

ISO45001 Occupational Health and Safety Management System standards and error 

prevention system contribute to providing quality work life dimensions? 

mailto:husseinbayraq@ntu.edu.iq
mailto:husseinbayraq@ntu.edu.iq
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On the basis of this, the study model was developed, and a number of statistical tools were 

used to collect and analyze data such as personal interviews, questionnaire questionnaires and 

field observations. The data was analyzed by SPSS statistical analysis program, and the 

researcher concluded that the ISO45001 occupational health and safety management system 

variable represents a variable affecting the dimensions of quality of life The factor is 25%, 

and there are other variables that affect the dimensions of the quality of work life, which 

represent 75%. And that the error prevention system variable does not affect the dimensions 

of the quality of work life. 

Keywords: Occupational Health and Safety Management System Standard 45001ISO, 

POKA YOKA Error Prevention System, Classify Errors,  Dimensions of Quality of Work 

Life. 

 ة :المقدم
ان لنظام ادارة الصحة والسالمة المهنية دور مهم في توفير بيئات عمل آمنة وجاذبة ، وتسعى المنظمات الى توفير        

أفضل بيئة  عمل مادية ومعنوية لعامليها من أجل الحفاظ عليها من المخاطر وتقليل عدد الحوادث واالصابات الى أقل ما 

 .ادة انتاجيتهم وتحسين وتطوير نوعية منتجات  هذه المنظمات يمكن أو منعها ، فضال عن زي

وألجل تحقيق ذلك يجب القضاء على االخطاء والكشف عنها مبكرا والقيام بمعالجتها  في مرحلة التصميم قبل ان        

هذا استخدام  تتحول الى خطوط االنتاج لكي نضمن الحصول على منتج خال من العيوب  وآمن  للبيئة والعامل   يتطلب 

 .  poka yokeاسلوب منع االخطاء قبل وقوعها  او ما يعرف بنظام 

تأتي الدراسة الحالية لبيان دور كل من  poka yokeونظام منع االخطاء  45001كال النظامين نظام االيزو ألهمية ول

 مل .النظامين الصحة والسالمة المهنية ونظام منع االخطاء في توفير ابعاد جودة حياة الع

 وقد تشكلت الدراسة من ثالثة مباحث 

 المبحث االول : منهجية الدراسة 

 المبحث الثاني : االطار النظري  ويتضمن :

 iso 45001اوال : نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 

 poka yokeثانيا: نظام منع االخطاء 

 ثالثا : ابعاد جودة حياة العمل 

 ي : وتضمن المبحث الثالث : الجانب التطبيق

 اوال :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة 

 ثانيا : تحليل متغيرات الدراسة  

 ثالثا : النتائج 

 اما المبحث الرابع : فقد تضمن

 اوال : االستنتاجات 

 ثانيا: المقترحات 

 ثالثا : المصادر 

 :المبحث االول:  منهجية الدراسة 

  : أوال : مشكلة الدراسة 

راسة كاالتي : إن اعتماد نظام تتضمن مشكلة الد     

ادارة صحة وسالمة مهنية ونظام منع االخطاء للقضاء 

على األخطاء تؤدي الى  انتاج منتج خال من العيوب 

وآمن  من المخاطر   وهذا يتطلب توفير ابعاد جودة 

 .حياة العمل  بالصورة المالئمة 

وعليه يمكن طرح  التساؤالت ادناه  يمكن ان تسهم في  

 ح مضامين الدراسة :توضي

ما مستوى تطبيق معايير السالمة المهنية  )سياق  -1

المنظمة  ، القيادة ومشاركة العاملين ، التخطيط  ، 

الدعم ، العمليات  ، تقييم االداء ، التحسين  

 الكرونجي ؟ مجموعة شركات المستمر ( في 

هل لدى الشركة عينة الدراسة  تصور واضح عن  -2

 نظام منع االخطاء ؟

ل لدى الشركة عينة الدراسة تصور واضح عن ه -3

 ابعاد جودة حياة العمل ؟

هل تسهم تطبيق معايير نظام ادارة الصحة  -4

ونظام منع  ISO45001والسالمة المهنية 

 االخطاء في توفير ابعاد جودة حياة العمل ؟

 ثانيا : اهمية الدراسة :

تنبثق أهمية الدراسة في تقديم أطار عملي يربط     

نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية تطبيق 

ISO45001   ونظام منع االخطاءpoka yoke   بأبعاد

 .جوة حياة العمل 
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 ثالثا : اهداف الدراسة :

في ضوء تحديد مشكلة الدراسة واهميتها فان هدف    

الدراسة الرئيس يتمثل في تشخيص وتحليل العالقة 

المهنية التأثيرية لكل من نظام ادارة الصحة والسالمة 

ونظام منع االخطاء  في توفير ابعاد جودة حياة العمل ،  

وتأسيسا على هذا الهدف الرئيس يمكن تأشير مجموعة 

 من االهداف تسعى الدراسة لتحقيقها منها :ك

تقديم دراسة نظرية إلدارة الشركة عينة الدراسة في -1

طبيعة وحدود   ابعاد جودة حياة العمل بتطبيق نظام 

صحة المهنية  واعتماد اسلوب منع االخطاء  ادارة وال

ومدى ومساهمة  تطبيق هذين النظامين في تعزيز توفير 

 ابعاد جودة حياة العمل .

التعرف على العالقة بين نظام ادارة الصحة والمهنية  -2

ISO 45001   وابعاد جودة حياة العمل من جهة ، وبين

جهة نظام منع االخطاء وابعاد جودة حياة العمل من 

 اخرى .

التعرف على دور التأثير المعنوي   بين نظام ادارة  -3

وابعاد جودة حياة    ISO 45001الصحة والمهنية 

العمل من جهة ، وبين نظام منع االخطاء وابعاد جودة 

 حياة العمل من جهة اخرى .

 رابعا : أنموذج الدراسة : 

تتطلب المعالجة المنهجية  لمشكلة الدراسة في ضوء   

وكما موضح في  طارها النظري تصميم أنموذج فرضيا

 ( 1الشكل )

 

 

 الشكل )ا( انموذج الدراسة

 خامسا: فرضيات الدراسة 

تفصح انموذج الدراسة  عن وجود مجموعة من   

 الفرضيات الرئيسة  والفرعية تتمثل في اآلتي :

معنوية  تأثير و الفرضية الرئيسة االولى : توجد عالقة

ارة الصحة والسالمة المهنية والمتمثلة بين  نظام اد

التخطيط  –القيادة ومشاركة العاملين –بـ)سياق المنظمة 

التحسين المستمر –تقييم االداء  –العمليات  -الدعم–

 . (وابعاد جودة حياة العمل 

تأثير معنوية  والفرضية الرئيسة الثانية : توجد عالقة 

طرة على بين  نظام منع االخطاء والمتمثلة بـ)السي

التدريب على االخطاء( و  –تحليل االخطاء –االخطاء 

 ابعاد جودة حياة العمل .

تم اعتماد المنهج الوصفي   سادسا : منهج الدراسة :

التحليلي والذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة وتهتم 

بوصف الظاهرة وصفا دقيقا والتعبير عنها كميا وامكانية 

 لوصول الى النتائج .التحليل والربط والتفسير ل
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تم  سابعا :االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة:

وتم استخدام الوسط  SPSSاستخدام البرنامج االحصائي 

ومعامل االنحدار الخطي  الحسابي واالنحراف المعياري

ومعامل االرتباط  Tواختبار   ANOVAوتحليل التباين 

R
2

كرت الثالثي تم استخدام مقياس ليقد  و،  Fوتوزيع   

 2، 4،واعطيت القيم ) ، اتفق الى حد ما ، ال اتفق : اتفق 

 ( على التوالي.0،

 احتساب مستوى التنفيذ  عن طريق : وتم  

عدد ÷ الحد االدنى ( –طول الفئة =] )الحد االعلى 

 تويات [ المس

 منخفض( –متوسط  –)مرتفع  3المستويات =

 1,33[ = 3( ÷  0– 4طول الفئة = ] )

 منخفض     1,33الى         0من 

 متوسط     2,66الى   1,34من 

 مرتفع      4الى    2,67من 

 تم استخراجه كاالتي :اما االهمية النسبية ف

االهمية ÷ االهمية النسبية =] المتوسط الموزون  

 صوى  [ الق

 اي )اعلى معدل مقياس ( 4القصوى =االهمية 

 

 المبحث الثاني : االطار النظري  
 ISOوال : نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية أ

45001 

ان الحفاظ على  المقومات االساسية  المفهوم :    

والمادة (،ضمن تهيئة  –اآللة –لعناصر االنتاج )االنسان 

جو خال من المخاطر والحوادث لحماية العنصر البشري 

اوال  ، والحفاظ على اآللة ثانيا  ، وعلى المادة االولية 

الضياع والتلف  ثالثا ،تتطلب كل ذلك توفير بيئة من 

 (.21:  2007عمل آمنة  وصحية .)حنان ،علي موسى ،

تم تصميمه  لينطبق على   ISO 45001ان نظام     

جميع المؤسسات  بغض النظر عن طبيعة عملها  

ها مع المواصفة )ادارة وحجمها  وصناعتها ، وتم دمج

الخاصة باإلدارة ، والمواصفة    ISO 9001الجودة(

بل هي امتداد للمواصفة الدولية   ISO14001البيئية  

OHSA18001:2007   بل اصبحت بديال عنها  إذ بدأ

الى حين اصدارها االول في   2014العمل بها منذ العام 

 ISO 45001, Occupational health .)2018العام 

and safety:P1) 

كيفية الذي ينظم بأنها ) الوفي نفس السياق عرف         

بها االشياء من خالل المتطلبات بما يخدم تحقيق اهداف 

وانشطة العمليات ،وهي احد ادوات االدارة للتقليل من 

وذلك من خالل  رصد  واالمراض والوفيات االصابات 

بغض النظر عن السياسات والممارسات المرجعية  

تطبيق نظام الصحة  ان إذالموقع والحجم  والجغرافيا 

سيساعد المنظمات على  45001السالمة المهنية ايزو و

تحديد مقاييس األداء  وبالتالي التخفيف  من  الحوادث  

-Kathy ,etal ,2017 :2وما يرتبط بها من تكاليف.)

3)  

ويرى الباحث ان نظام ادارة الصحة والسالمة       

المهنية  هي احد ادوات االدارة الفعالة  التي تتخذ من قبل 

للمحافظة على عناصر االنتاج  )االنسان  ارة العليا االد

المادة االولية ( من التلف والضياع  والهدر في  –االلة –

االنتاج  والتكاليف  وذلك من خالل توفير بيئة عمل آمنة  

 وصحية  .

 اهمية ادارة الصحة والسالمة المهنية :

من خالل الحاجة تبرز اهمية ادارة الصحة والسالمة     

 :ى االعتبارات التالية ال

 Georghe:14)( 276-275:ص  2005)عقيلي ،

,2017) 

 ويشمل على ما يلي : االعتبار االنساني : 1

األثر الجسدي : وهي االثر التي تترك أثر جسديا   1-1

االصابة بعجز جزئي او كلي  او االصابة بمرض مزمن 

 الي تسبب للعامل  معاناة كبيرة  ، وبالت

نفسي : وتنعكس ذلك على نفسيته ،كالشعور األثر ال 1-2

بخوف دائم  كونه يمارس اعماله في بيئة غير آمنة 

 محفوفة بالمخاطر .

االثر العقلي :نتيجة لتزايد ضغوط العمل فقد يعرض  1-3

، وبالتالي تؤثر على قدرة  العامل على القلق واالكتئاب

 العامل في التركيز  والتفكير .

االضرار الصحية  التي تترك أثر األثر االجتماعي : 1-4

يغيل اسرة   على الحياة االجتماعية  كوفاة عامل  سلبيا 

 .او اصابته  بعجز دائم 

: االعتبار االقتصادي : وذلك لما له من  انعكاسات  2

 على المنظمة  وعلى االقتصاد الوطني :

بالنسبة للمنظمات :تؤدي الحوادث واالصابات - 2-1

إلى انخفاض انتاجية المنظمة  ،  عمل المهنية في بيئة ال

وارتفاع تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة  والتي 

تعد عبئا ماليا وإهالكا لعناصر االنتاج  ،فضال عن تدني 

 مستوى نوعية المنتج .

النتاج في بالنسبة لالقتصاد الوطني :تؤدي انفاض ا 2-2

يضات زيادة الوقت الضائع وزيادة تعو المنظمات الى 

الحوادث واالمراض ،وفقدان اليد العاملة الماهرة  ،وهذه 

العوامل تؤدي بمجملها الى انخفاض الناتج الوطني 

 وبالتالي على االقتصاد الوطني .

 : وهذه االعتبارات تشتمل على ::ثالثا : اعتبارات اخرى 

تخفيض معدل  دوران العمل : وذلك الن االهتمام -3-1

مل آمنه ،تنتج عنه شعور العاملين بالصحة وتوفير بيئة ع

بالراحة  واالهمية وهذه تؤدي الى ارتفاع الروح 

المعنوية ورضاهم عن العمل وبالتالي زيادة انتاجية الفرد 

 العامل .

تخفيض معدالت الغياب :ألن تحسين ظروف العمل  -3-2

 وتوفير الظروف المناسبة  تقلل  معدل الغياب للعمال.
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سسة  وعالقتها العامة : ان تبني تحسين سمعة المؤ-3-3

نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية  تؤدي الى تحسين 

سمعة المنظمة  تجاه المنافسين  والزبائن والمجهزين  

 بائن جدد والدخول في اسواق اخرىوامكانية استقطاب ز

 :ISO 45001بنود المواصفة 

فهي عشرة بنود    ISO45001اما بنود المواصفة 

 ( ،15: 2018البنا : ) : وكالتالي

 (8-3  :3018)بركات ،

مجال المنظمة: وتتضمن ارشادات كيفية تطبيق  .1

 المواصفة .

الوثائق المرجعية : ال توجد  مراجع معيارية في  .2

 هذه الوثائق.

 التعريفات والمصطلحات. .3

سياق التنظيمي : وتتضمن فهم وسياق المنظمة ال .4

 واحتياجات العاملين .

بدور اإلدارة العليا فيما يخص نظام  القيادة : وتتعلق .5

 ادارة الصحة والسالمة المهنية.

التخطيط :ويتضمن االجراءات الخاصة بمعالجة  .6

 الفرص والمخاطر.

الدعم : ويتضمن معلومات موثقة  يتم تحديثها  .7

 باستمرار والخاصة بجميع الموارد في المنظمة .

العمليات :ويتعلق بالتخطيط للعمليات والمشتريات  .8

 لطوارئ.وا

الرصد والقياس ومراجعة  تقييم االداء :ويشمل .9

 .االدارة

التحسين :وتتعلق باإلجراءات الخاصة  .10

بالحاالت التصحيحية والحاالت عدم المطابقة 

 وعمليات التحسين المستمر والتغذية العكسية .

وسيتم التركيز على البنود السبعة  االخيرة  تجنبا لإلطالة 

 . 

 poka yokeخطاء ثانيا : نظام منع اال

 Shigeo Shingoيعدّ المهندس   المفهوم : التمهيد     

أول من تبنى هذا المبدأ عندما كان يعمل في شركة 

وكانت فكرنه تقوم على أساس إن  1961تويوتا في عام 

عيوب المنتجات ما هي إال أخطاء للبشر يمكن تفاديها إذا 

إلى  أمكن التخلص من أسبابها إذ تعود أسباب العيوب

أخطاء العاملين وإن إهمال هذه األخطاء تؤدي إلى 

 وصول  هذه المنتجات إلى الزبائن وهي معيبة .

(  مترجمة من الكلمة اليابانية Poka -Yokeومصطلح )

Poka تعني االخطاء الغير المقصودة: 

 Yokera( وتعني تفادي او تجنب االخطاء :to avoid 

preventاالخطاء  ( فأصبح المصطلح بمجملة منع

(هي التي تقع من قبل mistake،  فاألخطاء ) المهملة

األفراد وال يمكن توقعه وال مناص منه أو عدّم فهم 

التعليمات بشكل صحيح ، أما المعيب 

(defects االنحراف عن مواصفات المحددة للمنتج)

والتي تؤدي إلى عدم رضا الزبائن عن المنتج نتيجة 

   ية تصنيعه .العيب سواء" في تصميه أو عمل

Manivannan,2006:99)& Subramaniam.) 

وٌعّرف بأنه تقنية  تستخدم  لمنع األخطاء البشرية           

وهي أجهزة انظمة بسيطة مدمجة مع في بيئة العمل 

والتي تؤدي  العملية  لمنع اخطاء المشغل غير المقصودة 

 , Slack , Chambersالى حدوث العيوب .)

Johnston  ,2004 , 697) 

وفي نفس السياق يقول المهندس شينغو ".. ان      

العيوب تظهر الن األخطاء قد وقعت، والعالقة بين 

األخطاء والعيوب، هي عالقة السبب والنتيجة، فاألخطاء 

لن تتحول إلى عيوب، إذا كان هناك تغذية عكسية، وتم 

اتخاذ اإلجراء الالزم في مرحلة حدوث الخطأ، وتمت 

 ."ما ينبغيمعالجته ك

  (Navin & Bendo,2013:167 ) 

 

 تصنيف االخطاء :

  2010يمكن تصنيف االخطاء البشرية الى : )الصوص :

 (10-8 ص:

: يتولد Action slipsأخطاء ناجمة عن الزلل  -اوال 

، حين هذا النوع من األخطاء عن السلوك التلقائي للعامل

لما كان يقصد القيام بعمل معين، فيقوم بعمل آخر مغاير 

 ينوي أداءه.

 Loss ofأخطاء بسبب فقدان التنشيط  -ثانيا 

activation errors نسيان او التجاوز عن بعض :

الخطوات. بعد بدء العمل بتتابع صحيح ينسى العامل في 

لحظة ماذا كان يعمل. مثال على ذلك ذهاب العامل الى 

المخزن إلحضار احدى القطع او األدوات، وأثناء وجوده 

 ك ينسى لماذا اتى الى المخزن، وماذا يريد. هنا

: Data-driven errorsأخطاء المعلومات  -ثالثا

 اإلدخال الخاطئ للمعلومات 

: حاالت متميزة للنظام mode errorsأخطاء  -رابعا

بحيث تولد فيه نفس المدخالت مخرجات مختلفة. مثال 

على ذلك: الطباعة فوق النص االلكتروني الموجود 

نص غير المرغوب، وعمل مكان للنص المراد لحذف ال

طباعته. ففي هذه الحالة تكون )المدخالت( هي الطباعة، 

والمخرجات نتائج مختلفة: إضافة نص، وفي نفس 

 الوقت، حذف نص آخر. 

أخطاء بسبب تجميع القطعة الخاطئة في المنتج   -خامسا 

errors Improper part-item 

انها الصحيح تركيب أجزاء في غير مك -سادسا

Misassembled Parts  

 :أخطاء في عملية الضبط أو القياس -سابعا

Adjustment and measurement errors   مثل

الخطأ في تهيئة او ضبط اآللة، أو في مقاييس األبعاد 

  للقطع واألجزاء التي تم استالمها من المورد. 

أخطاء ناجمة عن اداء عمل متكرر، بدال من اداء  -ثامنا

. يحدث ذلك بسبب  Capture errorsالعمل المقصود

سيطرة العمل الذي يؤديه العامل بشكل متكرر على 

العمل الذي ينوي تنفيذه يحدث هذا الخطأ عند أداء الفرد 

عمال بشكل متكرر، ثم يحتاج إلى القيام بعمل آخر، وبدال 
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من ذلك يقوم بصورة تلقائية بأداء العمل الذي تعود على 

ليس العمل الذي يقصده، وذلك بسبب سيطرة تنفيذه، و

 عملية أداء العمل المتكرر على ذهن او وجدان العامل.

  errorخطأ ناتج عن شرود الذهن   -تاسعا

:Absentminded  وهو الخطأ الذي يحدث بدون أن

 يعرف العامل كيف حدث ذلك.

 Errors inأخطاء في صيانة وإصالح المعدات  -عاشرا

equipment maintenance or repair مثل :

التصليحات غير الصحيحة للمعدات واآلالت او استبدال 

 القطع التالفة بالقطع غير الصحيحة.

خطأ في تحضير مستلزمات أداء العملية  -الحادي عشر 

 ,Errors in preparation of toolsاإلنتاجية، 

blades, springs...مثل األدوات الشفرات  : 

 Error due toم عن عدم الفهم خطأ ناج -الثاني عشر 

misunderstanding عندما يأتي  العامل باستنتاج :

 خاطئ، الن العمل الذي يقوم به العامل ليس مألوفاً لديه.

األخطاء الناجمة عن اإلغفال او السهو  -الثالث عشر

Error of Processing omission إغفال او :

 . إهمال عملية او بعض خطوات العملية الضرورية

 Latent:األخطاء المخفية أو غير المرئية  -الربع عشر

errors  ،وهي األخطاء التي ال تظهر نتائجها في الحال

وتبقى غير فعالة وال تظهر إال عندما تسمح الظروف 

  لظهورها. ويصعب توقع هذه األخطاء أو منعها

إجراء العملية بشكل غير صحيح  -الخامس عشر

Incorrect Processing error وتنجم عن قلة الخبرة :

 due to lack of experienceوالبراعة لدى العامل 

 Errors inأخطاء في التشخيص  -السادس عشر

identification   بسبب االلتباسambiguity 

أخطاء بسبب عدم توفر معايير العمل  -السابع عشر

Errors due to lack of  work 

standardization  

بسبب أداء العملية التشغيلية  أخطاء -الثامن عشر

  Operations errors بشكل خاطئ

لية أخطاء بسبب عدم تنفيذ خطوات العم -التاسع عشر

  Processing errors ةوفقاً إلجراءات العمل المنّظم

أخطاء ناجمة عن التأخر او البطء في  -العشرون 

: يؤدي التأخر في Errors due to slownessاألداء 

 إلى بطء في سريان العملية اإلنتاجية  اتخاذ القرار

أخطاء ناجمة عن النسيان  -الحادي والعشرون

Errors due to forgetfulness مثل نسيان :

إضافة إحدى المكونات لخلطة معينة، أو  نسيان وضع 

 missing partsبعض األجزاء أو القطع في المنتج 

 .. الخ.

ير متوقعة أخطاء ناجمة عن أعمال غ -الثاني والعشرون 

Surprise errors تحدث عندما تعمل التجهيزات :

 بطريقة مغايرة لما هو متوقع منها.

: Willful errorsاألخطاء االرادية  -الثالث والعشرون 

 .تجاهل العامل للتعليمات وقواعد وإجراءات العمل

 intentionalاألخطاء المقصودة  -الرابع والعشرون

errorsمدا ويقصد بها التخريب، : يقوم بها العامل متع

 وتصنف كعمل إجرامي.

 Inadvertentاألخطاء المهملة  -الخامس والعشرون

errors وهي األخطاء التي تحدث بسبب اإلهمال وقلة :

 الحرص واليقظة عند أداء العمل .

أخطاء اإلجراء المترابط  -السادس والعشرون

Associative activation errors يتسبب في اداء :

ً في العادة للعمل  العمل الخاطئ، الذي يكون متشابها

 . المقصود

 Descriptiveأخطاء الوصف  -السابع والعشرون

errors وتنجم عن اإلرباك او عدم التمييز بين أوضاع :

متشابهة، او قطع متشابهة. مثال على ذلك وجود صف 

من المفاتيح الكهربائية المتشابهة. فعند قيام العامل 

ل احد المفاتيح، تتوقف او تعمل الماكينة بإغالق او تشغي

 غير المقصودة.

الثامن والعشرون : العوامل البيئية وطريقة تصميم العمل 

على تكرار حدوث أخطاء اإلنسان. وتضم هذه العوامل: 

تصميم أدوات العمل بحيث  -)هندسة العوامل البشرية

توفر الراحة وتقلل من اإلجهاد للعامل؛ اإلضاءة؛ 

درجة الحرارة؛ التعب؛ وتيرة العمل؛ وتنظيم التهوية؛ 

 مكان العمل(.

 

 :Poka Yokeة زهالوظائف الرئيسة الج

  هناك ثالث وظائف أساسية ألجهزة منع الخطأ :)    

Dudek & Szewieczek,2009 :) 

: وهي االجراء التي تستخدم   shutdownااليقاف -1

ج لوقف العملية االنتاجية عندما يسير المواصفة خار

 المدى  المطلوب .

:  اجهزة توضع على معدة العملية  Controlالسيطرة -2

وهذه االجهزة تتوقف تلقائيا عند حدوث الخطأ  دون 

 تدخل العامل .

: اجهزة تنبيه للعامل قبل حدوث   Warningالتحذير -3

الخطأ  وهذه االجهزة قد تكون صوتية او  ضوئية او 

 الوان او رمز معين .

 2018خدمة في اكتشاف االخطاء:)عزت ،الطرق المست

:274) 

تعمل هذه الطريقة على تمييز :   اوال : طريقة التالمس

القطع من خالل خصائصها، وتكتشف أي انحراف في 

 ،الشكل، الوزن، اللون، األبعاد الثالثية، او أي خلل محدد

: تستخدم طريقة القيم الثابتة طريقة القيمة الثابتة ثانيا:

وتوماتيكية أو األجهزة البصرية لبوكا يوكي، العدادات األ

وتقوم بضبط عدد الحركات، أو وقت كل حركة، أو 

معرفة عدد تكرار خطوات معينة، والتحذير او السيطرة 



  2021, آب                                                   (خاص اصدارالمجلد الثاني ) –مجلة الريادة للمال واألعمال 

162 

على العملية عندما ال يكتمل العدد المطلوب من 

 الخطوات ألداء العملية.

ثالثا : طريقة تتابع الحركات والخطوات:  تُقرر هذه 

قة ما إذا قام العامل بالخطوات او الحركات الطري

المطلوبة ألداء العملية، ولم يقم بأداء أية خطوة أو حركة 

خاطئة ليست جزء من العملية العادية. فإذا تم نسيان أداء 

إحدى الخطوات، يقوم المجّس بإصدار إشارة لجهاز آخر 

 ليقوم بإيقاف اآللة، وإشعار العامل بذلك.

 ة العمل:جودة حيا ثالثا : 

ظهر مصطلح جودة حياة العمل في سبعينات القرن   

وتم ادخال في العشرين في الواليات المتحدة االمريكية  

، 1972في عام  Louis Davisادبيات الدارة من قبل 

ومن هنا فان التركيز على ابعاد جودة حياة العمل  يزيد 

من رضا العاملين  وتضمن االستفادة الكاملة من امكانات 

 Swamy ,et alالعاملين من خالل زيادة مشاركتهم .)

,2015:p.28) 

)ديوب (19،ص 2016)البربري ،فيرى  كل من 

بأنها :بيئة العمل التي  توافر فيها بيئة (195:ص 2014،

العمل المادية والمعنوية  بمختلف ابعادها  بشل ينعكس 

 .بالرضا واالمانايجابا على الموظف او العامل  فيشعر 

( ان 40:ص 2017، كل من )الجبوري ،خزعل ويرى 

مفهوم جودة حياة العمل متنوع االبعاد يبدأ بالكفالة 

والعدالة  في االجور  ومرورا بتوفير ظروف العمل 

اآلمنة والصحية واالجتماعية وصوال الى تمكين الفرد 

 العامل من استخدام جميع  قدراته وقابلياته .

عاريف من قبل الباحثين ويرى الباحث انه رغم تعدد الت   

من  المنظمة والكتاب اال انها تركز على رضا العامل في 

 توفير بيئة عمل آمنة وصحية  ومادية ومعنوية خالل 

وصوال الى زيادة انتاجية العامل وتحسين نوعية المنتج 

لذا فان جودة حياة العمل هي المعيار التي يتم من خالل 

لمحيطة به في قياس رضا الفرد العمل عن بيئته ا

 المنظمة .

 :ابعاد جودة حياة العمل 

تعددت ابعاد جودة حياة العمل داخل المنظمات  طبقا      

 Marta )  فيرى ، الختالف طبيعة العمل والباحثين معا 

& et al,2013:382) ان ابعاد جودة حياة العمل تتمثل

، فاألول بإشباع احتياجات العاملين وهي على صنفين 

تياجات العاملين ذات االهمية الدنيا وتضم تتمثل باح

االحتياجات الخاصة  بالصحة والسالمة المهنية 

واالحتياجات االقتصادية  واالسرية ،اما الثاني فتتمثل 

باالحتياجات ذات االهمية العليا وتضم االحتياجات 

االجتماعية ،التقديرية ،تحقيق الذات ،المعرفية ، 

 Pavithra )حين يصف في ،  واالحتياجات الجمالية 

&Baran ,2012 : 2)    ان ابعاد جودة حياة العمل

تكمن في نوعين من االبعاد ، االول ابعاد كالسيكية 

ظروف العمل المادية  والرفاهية  )تقليدية( وتشمل 

والحوافز ، والثاني ابعاد معاصرة حديثة وتشمل 

المساواة، والسالمة المهنية ، واجراءات التعامل مع 

 اوي ،والتوزان بين العمل والحياة الشخصية .الشك

وذكر الشنطي أن عناصر جودة حياة العمل  تتمثل         

في المشاركة باتخاذ القرار، القيادة، االستقرار واألمان 

الوظيفي، االجور والمكافآت، التوازن بين الحياة 

م، 2016والعمل، وظروف العمل المادية )الشنطي، 

( ان 7،ص2017،اليافيلعمري وفي حين يرى )ا  (7ص

ابعاد جودة حياة العمل تضم العالقات  والحوافز والرضا 

 (4:ص2018وتقييم االداء ( ، وحدده )أبو شمالة ،

ويرى  بالعوامل المادية والوظيفية والمالية والصحية  ،

ان ابعاد جودة  (37، ص 2017 ي وخزعل ،ر)الجبو

ظروف  –ة حياة العمل  تتمثل بـ)ظروف العمل المادي

فرص -المشاركة في اتخاذ القرار –العمل االجتماعية 

الموازنة بين الحياة   -استغالل القدرات وتطويرها 

الثقة   -االلتزام التنظيمي –العدالة التنظيمية –والعمل 

 2019الن ،يفيما يرى )شمالتقدير ( ،  –التنظيمية 

ان كل ما سبق ذكره يمكن رده على اساس  (221:ص

و) الرضا الوظيفي ( ،حيث أذا توافر الرضا واحد وه

الوظيفي للعاملين فان ذلك يعني أن معظم المعوقات  

يمكن  تجنبها  زمن ثم يمكن ان يحقق الفرد العامل نجاحا 

 ملحوظا في موقعه.

 وفيما يلي توضيح لهذه االبعاد ذات العالقة بالدراسة :

تي ظروف العمل المادية :ان اهم الظروف المادية ال-1

تؤثر في االداء هي االضاءة وااللوان والضوضاء  

،والظروف الجوية كالحرارة والتهوية  ، وحوادث العمل 

وموقع المنظمة وحسن مظهرها ، وتوفير المعدات 

واالدوات الالزمة ال داء العمل ،وتهيئة البيئة العمل 

الصحية اآلمنة اذ ان توفر هذه الظروف تؤدي الى زيادة 

 (.65،ص 2013ل في المنظمة .)العنزي ،انتاجية العام

وهي العالقات االنسانية  ظروف العمل االجتماعية:-2

التي تربط العمال ببعضهم البعض )العالقة بجماعة 

العمل(  وبالمسئولين المباشرين  )العالقة بالمشرفين ( 

،  (33-32،ص2017)دبيش ،وكذلك العالقة باإلدارة. 

روح المعنوية  واشاعة وهذه العالقات تؤدي الى رفع ال

روح االطمئنان واالستقرار واداء العمل بروح الفريق 

الواحد وتنمية  مبدأ التنافس الشريف بين العاملين )عقيل 

 (.24،ص 2006،

تعتبر المشاركة  باتخاذ   المشاركة باتخاذ القرار:-3

القرار في االدارة  مطلبا ديمقراطيا  من خاللها يمكن 

رة وتنمية العاملين وتدريبهم وزيادة زيادة فاعلية االدا

ارتباطهم بعملهم.، وزيادة االنتاجية وتخفيض معدالت 

 .( 173، ص 2010الحوادث والتالف )عامر وقنديل ،

فرص استغالل القدرات وتطويرها :ان استثمار -4

الطاقات والقدرات والمشاركة  في الدورات وتنمية 

ب الحديثة  في القدرات والمهارات واالطالع على االسالي

،  كل هذه العوامل  تؤدي الى زيادة المعرفة أداء العمل 

 (56،ص 2017لدى العاملين .)الجبوري ، خزعل ،



  2021, آب                                                   (خاص اصدارالمجلد الثاني ) –مجلة الريادة للمال واألعمال 

163 

الموزانة بين الحياة والعمل :ان للموازنة بين الحياة -5

 عاملين والمنظمة الوظيفية والشخصية اثرا إيجابيا على ال

،ويعمل على فهو يؤدي الى التزام العاملين داخل العمل 

تقليل  معدل دوران العمل ،وتخفيض ضغوط العمل 

،فضال عن زيادة رضا العاملين وتحسين  مستوى االداء 

واالرتقاء بالحالة االقتصادية والمالية للمنظمة عن طريق 

 Kaiser & Ringisetter ,2010زيادة االنتاجية )

,p123-125) ومن البرامج التي يمكن تطبيقها . )

ازنة وجود برامج  المساعدة التعليمية لتحقيق المو

للعاملين ، وتقديم الخدمات االستشارية والمالية والقانونية 

من مطعم وحضانة للعاملين ،وتفير برامج الرفاهية 

ومسكن ومواصالت واماكن استراحة ،ووجود برنامج 

االذن بالغياب  ، فضال  عن اعطاء العامل اجازات 

 (.31،ص 2008مدفوعة االجر .)جاد الرب ، 

وتعني العدالة في التوزيع اي عدالة العدالة التنظيمية :-6

المخرجات او المنافع التنظيمية  التي يحصل عليها 

العامل نتيجة العمل الذي يقوم به  وهو  ما يعرف) 

المدخالت = المخرجات( اي الجهد الذي يبذله العامل 

يساوي المخرجات )المكافآت والراتب (، والعدالة في 

التعامل ، والعدالة في االجراءات )أي توزيع االعباء 

وتقييم االداء( ، فضال عن  العدالة في المعلومات أي 

كفاية المعلومات التي توضح االسباب التي تم استخدام 

،  2009ج، بارون، جرينبر .)االجراءات بطريقة معينة 

 ( .  178ص

درجة االلتزام التنظيمي : يعرف االلتزام التنظيمي" ب-7

 اندماج الفرد بالمنظمة واهتمامه باالستمرار فيها

وتظهر اهميته (..215، ص2014جرينبرج، بارون، (

في رفع مستوى  الرضا الوظيفي من خالل انخفاض 

معدل دوران ومستوى الغياب ،وتحقيق اعلى مستوى من 

االنجاز وارتفاع مستوى استمرارية  في المنظمة 

 (.70،ص 2017.)قويدر ،

وهي  الثة انواع من االلتزام اولها االستمراري وهنا ث

تشير الى رغبة الفرد بالبقاء بالمنظمة العتقاده بان تركه 

يكلفه الكثير ،وثانيها العاطفي وتشير الى رغبة الفرد 

بالبقاء في المنظمة  كونه موافق ومؤمن بأهداف وقيم 

المنظمة ، وثالثها المعياري  وتشير الى رغبة الفرد 

)ماذا يمكن في المنظمة  بسبب ضغوط االخرين   بالبقاء

جرينبر  .) ان يقوله االخرين لو ترك العمل بالمنظمة (.

 (.  216، ص 2014ج، بارون، 

وهي توقعات، ومعتقدات، ومشاعر   الثقة التنظيمية :-8

إيجابية ورغبات  يحملها  األفراد العاملين في المنظمة ، 

المطبقة من قبلهم  ،  والتي ترتبط بسلوكيات االدارية  

وتم  فيها مراعاة  االلتزام بالمبادئ والقيم والمعايير 

االخالقية العامة واالدارية الخاصة واالبتعاد عن كل ما 

يضر اآلخرين ، وتعد شرطا أساسيا للتعاون  وتحقيق 

الرضا وااللتزام والفاعلية التنظيمية وارتفاع مستوى 

 (128،ص 2015االداء.)خوين ،

وهدفها الحوافز انواع دير المعنوي : وهي من أحد التق-9

في بيئة عمله مثل االساسي رفع نفسية العامل ومعنوياته 

ترقية العامل المتميز ذو الجهد العالي أو حتى منحه 

مثل متابعة  األعلىالوظيفية  من الصالحيات بعضا 

أو القيام بتوجيههم حيث يكون مردود تلك  اآلخرين

على العامل للغاية  سواء  جيدا  ز وافالنوعية من الح

المقدمة إليه والذي أصبح يشعر أن المؤسسة تضع ثقتها 

أو بالنسبة للعاملين ،  فيه وتعتمد عليه في تحقيق أهدافها 

القيام بمهامهم على أكمل  والذين سيحاولون هم أيضا 

وجه من أجل أن يتم ترقيتهم إلى درجات أعلى مما 

)ابوحيمد ، .المؤسسة المنشأة ككلسيعود بالنفع العام على 

 (637 ص ،  2020

وسيتم تنازل هذه االبعاد كاملة في هذه الدراسة لما لكل     

واحد من هذه  االبعاد دور في ارساء معاني ابعاد جودة 

 العمل .

 المبحث الثالث : الجانب التطبيقي   

 :وصف عينة الدراسة  اوال :  

إلنتاج المشروبات الكرونجي  عن مجموعات شركة نبذة 

 الغازية والعصائر والمياه الصحية

بعد هذه النجاحات للشركتين ، و  2010 تأسست في سنه 

السابقتين تم الشروع بافتتاح شركه الكرونجي التي تعد 

من أكبر الشركات على مستوى القطر من حيث كبر 

األبنية ونوعيتها وحجم مساحه الشركة حيث تبلغ 

،وتتكون  وطاقاتها اإلنتاجية وعدد الخطوط )دونم40)

من أربع خطوط ،نوع الخط األول/ ايطالي إلنتاج 

 25000لتر بطاقة إنتاجيه  0,5عبوات بالستيكية سعه 

عبوه بالساعة ، نوع الخط الثاني/ تركي إلنتاج أقداح 

قدح بالساعة ،  6000مل بطاقة  250بالستيكية سعه 

يكية سعه نوع الخط الثالث/ تركي إلنتاج أقداح بالست

قدح بالساعة ،نوع الخط الرابع /  6000مل بطاقة  250

مل بطاقة  250تركي إلنتاج أقداح بالستيكية سعه 

 ساعه.24قدح بالساعة ،عدد ساعات العمل /  6000

 وصف األفراد المبحوثين:

 ( استمارة استبانة على شركة الكرونجي24تم توزيع )   

لفروع( على )المدراء ومعاونيه ورؤساء األقسام وا

أساس أن هذه الفئة هي صاحبة القرار وهي األكثر 

وعيا" بتفاصيل العمل  وتستطيع اتخاذ القرارات  كل 

حسب  تخصصه بشكل فردي ،أو جماعي وتم استالم 

( استمارة استبانة أي أن نسبة االستجابة بلغت 21)

%(وقد تم تصميم استمارة االستبانة المبين في 87.5)

، فضال  يراتها  باالستفادة من دراسات( ومتغ1الملحق )

عن وضع بعض األسئلة المستمدة من مفهوم ومتطلبات 

 منع األخطاء  ادارة الصحة والسالمة المهنية ونظام نظام

واألخذ بنظر االعتبار بيئة وابعاد جودة حياة العمل 

ويبين الجدول التالي المسمى  الشركة عينة الدراسة.

  المؤهل العلمي والجنسالخبرة  و الوظيفي وسنوات
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 ( خصائص عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة  والمؤهل العلمي والجنس1جدول )

 المسمى الوظيفي

 مسؤول فني مسؤول إداري رئيس قسم مدير عام

1 11 7 2 

 سنوات الخبرة

 % 8اكثر من  % سنوات8 % سنوات5 % سنوات 3

3 14.3 6 28.6 8 38.1 4 19 

 المؤهل العلمي

 % دكتوراه % ماجستير % بكالوريوس % دبلوم

7 33.3 7 33.3 6 28.6 1 4.8 

 الجنس

 أنثى ذكر

19 2 

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث
يتبين من الجدول أعاله بالنسبة للمسمى الوظيفي       

يتبين أن كل المبحوثين هم مسؤولي ذات عالقة 

ت مباشرة أم غير مباشرة بموضوع الدراسة سواء" كان

مما يمكنهم من فهم مكونات عبارات استمارة االستبانة  

والتعامل معها تعامالً علمياً  وهذا ما يؤكده سنوات 

%(من المجيبين لديهم خبرة 84الخبرة  إذ أن أكثر من )

في مجال العمر تزيد عن خمس سنوات وكذلك المستوى 

ان نسبة الذكور  إلفراد عينة الدراسة ،كما يظهرالعلمي 

 تفوق نسبة االناث وهذا طبيعي بسبب طبيعة النشاط.

 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها :-2

لغرض التعرف على متغيرات الدراسة ومعرفة مدى 

االتفاق االفراد المدروسين على وجود هذه المتغيرات تم 

االستعانة باألساليب االحصائية لغرض تحليل اجابات 

 .االفراد  

يبين   (2الجدول ) دارة الصحة والسالمة المهنية :نظام ا

نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية البنود الخاصة ب

والتوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات 

 المعيارية .

  ISO45001:2018 معايير ادارة الصحة والسالمة المهنية وبنود المواصفة ب(البنود الخاصة 2جدول )

 االول : سياق المنظمةالبند 

الوسط  مستوى التنفيذ ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 ال اتفق اتفق الى حد ما اتفق النسبية 

التكرارا %النسبة التكرارات النسبة% التكرارات

 ت

 %النسبة

X1 19 90,5 2 9,5 0 0 3,80 0,601 0,95 

X2 21 100 0 0 0 0 4,00 0,000 1 

X3 20 95,2 1 4,8 0 0 3,90 0.436 0,97 

X4 18 85,7 2 9,5 1 4,8 3,61 1,023 0,92 

 0,95 0,566 3,82       المجموع

  القيادة ومشاركة العاملين البند الثاني :

X5 21 100 0 0 0 0 4,000 0,000 1 

X6 20 95,2 1 4,8 0 0 3,90 0,436 0,97 

X7 18 85,7 3 14,3 0 0 3,71 0,717 0,92 

X8 19 90,5 2 9,5 0 0 3,80 0,601 0,95 

 0,96 0.43 3,85       المجموع

  التخطيط البند الثالث :

X9 19 90.5 2 9.5 0 0 3,80 0,601 0,95 

X10 19 90,5 2 9,5 0 0 3,80 0,601 0,95 

X11 16 76,2 3 14,3 2 9,5 3,33 1,316 0,83 

X12 18 85,7 3 14,3 0 0 3,71 0,717 0,92 

 0.91 0,808 3,66       وعالمجم

  الدعم البند الرابع :

X13 19 90,5 1 9,5 0 0 3,80 0,601 0,90 
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X14 15 71,4 5 23,8 1 4,8 3,38 1,02 0,84 

X15 16 76,6 4 19 1 4,8 3,42 1,12 0,58 

X16 16 76,2 3 14,3 2 9,5 3,33 1,131 0,83 

 0,87 0,968 3,48       المجموع

  البند الخامس :العمليات

X17 18 85,7 3 14,3 0 0 3,71 0,717 0,92 

X18 17 81 3 14,3 1 4,8 3,52 1,077 0,88 

X19 19 90,5 2 9,5 0 0 3,80 0,601 0,95 

X20 17 81 4 19 0 0 3,61 0,804 0,90 

 0,92 0,799 3,66       المجموع

  البند السادس : تقييم األداء

X21 14 66,7 7 33,3 0 0 3,33 0,966 0,83 

X22 14 66,7 5 23,8 2 9,5 3,14 1,352 0,78 

X23 15 71,4 4 19 2 9,5 3,23 1,338 0,80 

X24 14 66,7 7 33,3 0 0 3,33 0,966 0,83 

 0,81 1,155 3,25       المجموع

  البند السابع :البنود الخاصة بالتحسين  المستمر

X25 17 81 3 14,3 1 4,8 3,57 0,925 0,89 

X26 18 85,7 2 8,5 1 4,8 3,66 0,856 0,91 

X27 15 71,4 3 14,3 3 14,3 3,28 1,189 0,82 

X28 14 66,7 4 19 3 14,3 3,19 1,209 0,79 

 0.85 1,044 3,42       المجموع

 0,89 0,825 3.59 المعدل العام       

 

( ان  مجموعة شركة 9يتضح من الجدول )

بات الغازية والعصائر بالمجمل الكرونجي  للمشرو

تطبق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية وفق بنود 

من جميع متطلباتها  ISO 45001 : 2018المواصفة 

بنسبة مرتفعة والتي ترتبط بالبنود السبعة وبأهمية نسبية 

 3,59% إذ بلغ الوسط الحسابي 89اجمالية تصل الى 

جاء البند الثاني ، و0,825العام  وبانحراف معياري بلغ 

القيادة ومشاركة العاملين بالترتيب االول بأهمية نسبية 

، وجاء البند االول  3,85%  وبوسط  حسابي 96بلغت

الخاص بسياق المنظمة بالترتيب الثاني بأهمية نسبية 

، وجاء البند الخامس 3,8 3% بوسط حسابي95بلغت

ت الخاص بالعمليات بالترتيب الثالث بأهمية نسبية بلغ

% ، في حين جاء البند الثالث الخاص بالتخطيط 92

% ، وجاء البند 92بالترتيب الرابع بأهمية نسبية بلغت 

الرابع الخاص بالدعم بالترتيب الخامس بأهمية نسبية 

% ،وجاء البند السابع الخاص بالتحسين 87بلغت 

% 85المستمر بالترتيب السادس بأهمية نسبية بلغت 

دس والخاص بتقييم االداء بالترتيب ،فيما جاء البند السا

 .%81السابع بأهمية نسبية بلغت 

يبين (3الجدول )ب: نظام منع االخطاء بوكا يوكا :  

والتوزيعات  بتطبيق نظام بوكا يوكا  المحاور الخاصة

التكرارية والنسب المئوية  واالوساط الحسابية 

 واالنحرافات المعيارية .

 

 والتوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  طبيق نظام بوكا يوكا( المحاور الخاصة بت3جدول )

 المحور االول : تحديد الخطأ بسرعة والسيطرة عليها

الوسط  مستوى التنفيذ ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 ال اتفق اتفق الى حد ما اتفق النسبية

 النسبة % التكرارات  النسبة % رات التكرا النسبة % التكرارات 

X29 20 95,2 0 0 1 4,8 3.80 0.872 0,95 

X30 20 95,2 0 0 1 4,8 3.80 0.872 0,95 

X31 14 66,7 5 23,6 2 9,5 3.14 1.352 0,785 

X32 16 76,2 3 14,3 2 9,5 3.33 1.316 0,832 

X33 11 52,4 6 28,6 4 19 2.66 1.591 0,665 

X34 11 52,4 6 26,6 4 19 2.66 1.591 0,665 
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X35 17 81 3 14,3 1 4,3 3.52 1.077 0,88 

X36 18 85,7 1 4,8 2 9,5 3.52 1.249 0,88 

 0,825 1.24 3.30   90,5 المجموع

 المحور الثاني  : تحليل االخطاء 

X37 21 100 0 0 0 0 4 0 1 

X38 11 52,4 6 28,6 4 18 2.66 1.591 0,665 

X39 17 81 3 14,3 1 4,8 3.52 1.077 0,88 

X40 11 52,4 5 23,8 5 23,8 2.57 1.690 0,642 

X41 18 85,7 1 4,8 2 9,5 3.52 1.249 0,88 

X42 15 71,4 3 14,3 3 14,3 3.14 1.492 0,785 

 0,85 1.289 3.40   85,7 المجموع

 محاكاة(–متابعة –نشرات –المحور الثالث: )التدريب على االخطاء المتوقعة )دورات 

X43 14 66,7 6 28,6 1 4,8 3.23 1.179 0,807 

X44 17 81 2 9,5 2 9,5 3.42 1.287 0,855 

X45 17 81 3 14,3 1 4,8 3.52 1.077 0,88 

X46 17 81 2 9,5 2 9,5 3.42 1.287 0,855 

X47 17 81 2 9,5 2 9,5 3.42 1.287 0,855 

X48 13 61,9 5 23,8 3 14,3 2.95 1.499 0,737 

 0,83 1.261 3.32   85,7 المجموع

 المصدر :الجدول  من اعداد الباحث

(  فيما يخص المحور األول )تحديد 3يتبين من الجدول )

%   90,5 الخطأ والسيطرة عليها( ان نسبة االتفاق بلغت

 3,30من قبل افراد عينة الدراسة  وبوسط حسابي  

ناك وهذا يعني أن ه موافق حسب مقياس ليكرت الثالثي

أفراد العينة على فقرات تحديد األخطاء  موافقة من قبل

وهذا يتسق مع األدبيات .والسيطرة عليها بشكل عام

السابقة  والدراسات العلمية إذ ان موضوع نظام منع 

األخطاء أصبح يحمل أهمية كبيرة في ظل التنافس الشديد 

بين المنظمات المختلفة وفي ظل عصر العولمة والتقدم 

والذي أدى بالمنظمات إلى النظر إلى قدراتها وجي التكنول

الجوهرية والتنافسية التي تسمح لها التطور واالستمرار 

في عملها وتنفيذ خططها وأنشطتها وتحقيق أهدافها 

،،وبذلك فغن اكتشاف األخطاء وتطوير آليات الرقابة 

وتقليص األخطاء لتصبح غير مؤثرة في بيئة المنظمة 

 . يعطيها هذه الميزة

وفيما يخص المحور الثاني بتحليل األخطاء فان 

حصلت على نسبة اتفاق المتغيرات الخاصة بهذا المحور 

، ويفسر الباحث إلى سعي اإلدارة الحثيث 85,7بلغت 

إلى معرفة األخطاء ومعالجتها ،وتوفير بعض الطرق 

والحلول التي تساعد على تحليل األخطاء بشكل سليم من 

يثة التي أدخلتها الشركة ، كما إن خالل التقنيات الحد

اإلدارة تسعى وبشكل قوي  إلى التميز في أدائها 

ومنتجاتها  المقدمة. واتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

( حول www.OlsonPE.com،  2005)فريسي ، 

تحليل لمعرفة السبب الحقيقي وراء الخطأ. الأهمية ان يتم 

وفيما يخص بنتائج المحور الثالث )التدريب على 

األخطاء المتوقعة  ( فان المتغيرات الخاصة بهذا المحور 

   وبوسط حسابي  85,7حصلت على نسبة اتفاق بلغت 

أفراد العينة  من قبلاتفاق وهذا يعني أن هناك  ، 3.920

على فقرات المحور  ويرجع ذلك إلى إدراك الشركة 

 Williamsواتفقت هذه الدراسة مع ألهمية التدريب ، 

ضمن مفهوم  على أن مفهوم التدريب يجب أن يكون

 إدارة األخطاء، وإتباع األساليب الخاصة بذلك.

Williams, Karen: 2003 ,pp 369-385)) 

ابعاد جوة حياة العمل :-ج

 

ة والنسب المئوية  واالوساط الحسابية (يبين المحاور الخاصة بأبعاد جودة حياة العمل   والتوزيعات   التكراري4الجدول )

 واالنحرافات المعيارية .

 ظروف العمل الماديةالبعد  االول : 

الوسط  مستوى التنفيذ ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 ال اتفق اتفق الى حد ما اتفق النسبية 

 النسبة% التكرارات النسبة% التكرارات النسبة% التكرارات

X49 16 76,2 4 19 0 0 3,42 1,121  

X50 16 76,2 5 23,8 0 0 3,52 0,872  

X51 8 38,1 8 38,1 5 23,8 2,28 1,585  

http://www.olsonpe.com/
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X52 17 81 4 18 0 0 3,61 0,804  

X53 16 76,2 5 23,8 0 0 3,52 0,872  

   3,27       المجموع

  البعد الثاني :ظروف العمل االجتماعية 

X54 10 47,6 10 47,6 1 4,8 2,85 1,195  

X55 16 76,2 3 14,3 2 9,5 3,33 1,316  

X56 4 19 2 9,5 15 71,4 0,952 1,627  

X57 9 42,9 6 26,6 6 26,8 2,28 1,70  

X58 4 19 1 4,8 16 76,2 0,85 1,621  

   2,03       المجموع

  المشاركة في اتخاذ القرار  :البعد الثالث

X59 4 19 7 33,3 10 47,6 1,42 1,56  

X60 7 33,3 2 9,5 12 57,1 1,52 1,887  

X61 9 42,9 6 28,6 6 26,6 2,28 1,707  

X62 6 26,6 8 38,1 7 33,3 1,90 609  

X63 3 14,3 6 28,6 12 57,1 1,14 1,492  

       1,65   

  البعد الرابع : فرص استغالل القدرات وتطويرها

X64 12 57,1 5 23,6 4 19 2,76 1,609  

X65 10 47,6 5 23,8 6 28,6 2,38 1,745  

X66 7 33,3 9 42,9 5 23,8 2,19 1,536  

X67 7 33,3 3 14,3 11 52,4 1,61 1,856  

X68 9 42,9 5 23,8 7 33,3 2,19 1,778  

    2,22       المجموع

  البعد الخامس :الموازنة بين الحياة والعمل   

X69 13 61,9 7 33,3 1 4,8 3,14 1,195  

X70 6 28,6 3 14,3 12 57,1 1,42 1,804  

X71 10 47,6 10 47,6 1 4,8 2,85 1,195  

X72 15 71,4 6 28,6 0 0 3,42 0,925  

X73 5 23,8 8 38,1 8 38,1 1,714 1,585  

   2,50       المجموع

  البعد السادس :العدالة التنظيمية 

X74 9 42,9 8 38,1 4 19 2,47 1,585  

X75 10 47,6 8 38,1 3 14,3 2,66 1,460  

X76 12 57,1 3 14,3 6 28,6 2,57 1,804  

X77 5 23,8 6 28,6 6 28,6 1,52 1,661  

X78 12 57,1 7 33,3 2 9,5 2,95 1,359  

   2,43       المجموع

  البعد السابع: االلتزام التنظيمي

X79 16 76,2 5 23,8 0 0 3,52 0,872  

X80 19 90,5 2 9,5 0 0 3,80 0,601  

X81 19 90,5 1 4,8 1 4,8 3,71 0,956  

X82 19 90,5 2 9,5 0 0 3,80 0,601  

X83 15 71,4 2 9,5 0 0 3,33 1,15  

   3,63       المجموع

 البعد الثامن :الثقة التنظيمية

X84 7 33,3 12 57,1 2 9,5 2,47 1,249  
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X85 15 71,4 4 19 2 9,5 3,23 1,338  

X86 6 28,6 6 28,6 9 42,9 1,71 1,707  

X87 7 33,3 9 42,9 5 23,8 2,19 1,536  

X88 17 81 3 14,3 1 4,8 3,52 1,07  

   2,62       المجموع

 البعد التاسع: التقدير المعنوي 

X89 5 23,8 4 19 12 57,1 1,33 1,71  

X90 4 19 5 23,8 12 57,1 1,23 1,609  

X91 6 28,6 6 28,6 9 42,9 1,71 1,707  

X92 5 23,8 8 38,1 8 38,1 1,71 1,585  

X93 13 61,9 6 28,6 2 9,5 3,04 1,359  

   1,80       المجموع

   2,46      لمؤشر الكلي

 

المتغيرات التابعة ألبعاد جودة  ( ان4يتبن من الجدول)

حياة العمل حصلت على  نسبة تنفيذ متوسطة إذ بلغت 

وهي من ضمن مستوى المتوسط  2,46الوسط الحسابي 

وهذا يعني ان افراد عينة  (2,66الى   1,34)من 

 الدراسة يتفقون الى حد وجود هذه المتغيرات )االبعاد( 

البعد السابع  في المرتبة االولى  تفي المنظمة ، وجاء

وجاءت في ،   3,63)االلتزام التنظيمي( بوسط حسابي

د ظروف العمل المادية البعد االول بوجوالمرتبة الثانية 

، فيما وهي مستوى تطبيق مرتفع  3,27بوسط حسابي 

جاءت البعد الثامن )الثقة التنظيمية( بالمرتبة الثالثة   

، وحصل البعد  وهي مستوى تطبيق متوسط  2,62

بالترتيب  الرابع   الخامس الموازنة بين الحياة والعمل 

العدالة البعد السادس ، فيما حصل  2,50بوسط حسابي  

 2,43التنظيمية على الرتيب الخامس بوسط حسابي 

درات وتطويرها البعد الرابع فرص استغالل الق،وحصل 

بمستوى   2,22بوسط حسابي  على الترتيب السادس

االجتماعية تطبيق متوسط ،والبعد الثاني ظروف العمل 

، اما البعد  2,03بوسط حسابي  جاءت بالمرتبة السابعة 

ير المعنوي(  والبعد الثالث )المشاركة الثامن )التقد

واتخاذ القرار ( فجاءا بالترتيب الثامن والتاسع على 

 التوالي وبمستوى تطبيق متوسط.

قياس عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات  -1ثالثا: 

 الدراسة 

ان العالقة بين  المحاور طردية ( 5في الجدول )نالحظ 

والسالمة المهنية   وان المحورين نظام ادارة الصحة

X100  ابعاد جودة حياة العمل والمحورX300 

( وذات داللة معنوية ،اما العالقة بين *0.05متوسطة )

ضعيفة  X300والمحور الثالث  X200المحور الثاني 

(وغير معنوية ،اما العالقة بين المحورين االول 0.272)

X100  والمحور الثانيX200 ( فهي ضعيفة وعكسية-

 ير معنوية.(وغ0.05

 (عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة5جدول )

 

 

    

 

 

 

 

نحدد المتغيرات  االرتباط الخطيولقياس عالقات    

 X300والمتغير التابع  X200و   X100المستقلة وهما 

تم استخدام طريفة المربعات الصغرى في تحليل  إذ

(يبين نتيجة حساب 6والجدول )االنحدار االحصائي 

 R Squareومعامل التحديد   Rمل االرتباط معا

،ومعامل االرتباط الخطي بين نظام ادارة الصحة 

 X200ونظام منع االخطاء  X100والسالمة المهنية 

وان مدى   0,575هو  X300وابعاد جودة حياة العمل 

 0,331هي  X300الدقة في تقدير المتغير التابع 
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 (االرتباط الخطي6جدول )

 

 

 

لدراسة مدى مالئمة تباين االنحدار :ANOVAتحليل 

خط انحدار البيانات وفرضيته التي تنص على خط 

 :( التالي7لمعطاة ويبين الجدول )االنحدار يالئم البيانات ا

ومجموع مربعات  4,104مجموع مربعات االنحدار -1

 .12,415وجموع مربعات الكلي 8,311البواقي 

( degree of freedom) dfدرجة حرية االنحدار-2

 علما ان 18ودرجة حرية البواقي 2هي 

 df=n-1 

ومعدل مربعات  2,052معدل مربعات االنحدار هو -3

 0,462البواقي 

 4,444هو Fقيمة  اختبار تحليل التباين لخط االنحدار -5

أقل من مستوى داللة  0,027مستوى داللة االختبار -6

فيتم قبول الفرضية ،وبالتالي فان خط 0,05الفرضية 

 النحدار يالئم البيانات.ا

 AVOVA(لتحليل التباين 6جدول )    

 

ولإلجابة على الفرضيات المتعلقة بميل ومقطع خط 

 ( يبين )المعامالت (7االنحدار ، فأن الجدول )

 aوالذي يمثل حرف  2,073-حيث مقطع خط االنحدار 

، أما ميل خط  Y=a+bxمن معادلة خط المستقيم 

بالنسبة للمتغير المستقل  1,084 في الجدول bاالنحدار

 X100االول )نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 

  0,195يساوي  (7في الجدول ) b،وميل خط االنحدار 

بالنسبة للمتغير المستقل الثاني )نظام منع االخطاء 

X200.) 

وبذلك تصبح معادلة االنحدار للمتغير المستقل االول 

X100        Y=-2.073 +1.084X 

       X200وبالنسبة لمعادلة االنحدار للمتغير المستقل الثاني 

Y=-2.73+0.195X       

 .هي المتغير المستقل   Xهي المتغير التابع و Yحيث 

على فرضيات ميل خط االنحدار   tوكانت نتيجة اختبار 

للمتغير المستقل االول )نظام ادارة الصحة والسالمة 

ينما على فرضيات ميله ، ب 2,627( هو x100المهنية 

(  x200للمتغير المستقل الثاني )نظام منع االخطاء

 .1.327-ومقطع خط االنحدار  1,423

 0,172و   0,201نجد ان القيم  .Sigوعند دراسة قيم 

مقبولة 0,017تحقق فرضية العدم ،بينما  ألنهامرفوضة 

 Y=-2.073ألنها تحقق الفرضية البديلة فتصبح المعادلة 

+1.084X 

 ( بيان المعامالت7جدول )
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اعادة التحليل االحصائي :في هذه المرحلة نحذف المتغير 

ألنه ال يؤثر   X200المستقل الثاني نظام منع االخطاء 

 .  X300في المتغير التابع ابعاد جودة حياة العمل 

بين نظام ادارة يالحظ عند اعادة التحليل االحصائي 

وابعاد جودة حياة   X100الصحة والسالمة المهنية 

وان مدى الدقة في تقدير   0,505هو  X300العمل 

 0,255هي  X300المتغير التابع 

 (8وكما مبين في الجدول )  

 

( ISO45001( عالقات االرتباط واالنحدار بين المتغير المستقل )نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 8جدول )

 مل(والمتغير التابع  )ابعاد جودة حياة الع

                             

 

 

 

 (9تحليل التباين  المتغيرين فكما هو مبين في الجدول)نتائج اما   

( والمتغير التابع  ISO45001( نتائج تحليل التباين بين المتغير المستقل )نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 9جدول )

 )ابعاد جودة حياة العمل(

 

 (10وخط االنحدار بين المتغيرين فكما مبين في الجدول )اما نتائج قيم الميل 

( ISO45001( نتائج قيم الميل وخط االنحدار بين المتغير المستقل )نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 10جدول )

 والمتغير التابع  )ابعاد جودة حياة العمل(

 

 نتائج اختبار الفروض : 

الفرضية قبول  كشفت  نتائج التحليل االحصائي عن-1

االولى )يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى 

% بين نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 95ثقة 

ISO45001  العمل حيث بلغت جودة حياة اد وابع

 .0.019مستوى الداللة 

تشير نتائج التحليل االحصائي الى رفض الفرضية -2

داللة احصائية البديلة الثانية  القائل )توجد عالقة ذات 

( بين متطلبات نظام منع α≤0.05عند مستوى داللة ) 

االخطاء وابعاد جودة حياة العمل وقبول  فرضية العدم ) 

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 

0.05≥α بين متطلبات نظام منع االخطاء وابعاد جودة )

 حياة العمل(
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م ادارة الصحة بدراسة العالقة بين متطلبات نظا-3

والسالمة المهنية وابعاد جودة حياة العمل باستخدام 

تحليل االنحدار البسيط  تبين ان هذا المتغير يفسر 

  Y= a+bx% من ابعاد جودة حياة العمل  25,5

Y=-1.421+1.081X      قيمة اختبارT =2.55   

 0.019درجة الداللة 

 

 خالصة النتائج :
ابقة يمكن القول ان متغير يمكن من خالل النتائج الس-1

يمثل  ISO45001نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 

،  %25متغيرا تؤثر على ابعاد جودة حياة العامل بنسبة 

وهناك متغيرات اخرى تؤثر على ابعاد جودة حياة العمل 

 % .75تمثل نسبتها 

اظهرت الدراسة ان نظام منع االخطاء ال تؤثر على -2

العمل ويعزو الباحث ذلك الى ان منهج ابعاد جودة حياة 

الشركة تلزم االفراد العاملين بتطبيق نظام ادارة الصحة 

المنتج من والسالمة المهنية والحفاظ على نوعية 

اولويات الشركة  دون القبول بأي شكل من االشكال 

المساس بنوعية المنتج من قبل العامل اثناء ادائه للعمل 

او النسيان او سلو غير منتظم سواء أ كان ذلك من الخطأ 

. 

اظهرت الدراسة اتفاق معظم افراد عينة الدراسة على -3

ابعاد جودة حياة العمل على حد ما رغم اتفاقهم الكلي 

 على ضرورة  اهمية هذه االبعاد في الشركة.

بالنسبة لبعد الخاص بنظام ادارة الصحة والسالمة -4

لشهادة المهنية فان الشركة في طور الحصول على ا

ISO45001 لذا فان الشركة تسعى الى تحقيق وتنفيذ ،

بنظام ادارة الصحة والسالمة  كافة المتطلبات الخاصة 

 المهنية.

 

 التوصيات 
االهتمام بموضوع ابعاد جودة حياة العمل بكافة  -1

 ابعادها على مستوى الشركة .

دراسة المتغيرات االخرى التي تؤثر على ابعاد  -2

    جودة حياة العمل.

 المصادر:
 :  بالغة العربية المصادرأوال: 

،اثر الحوافز  2020ابو حيمد ، محمد بن سعد ، -1

المادية والمعنوية على اداء العاملين، رسالة ماجستير 

،   AJSP)غير منشورة ( ، المجلة العربية للنشر العلمي 

تموز ،  2العدد الواحد والعشرون ،

2020،ISSN:2663-5798  24عدد الصفحات 

،"واقع الثقافة التنظيمية  2018أبو شمالة ، ناصر.  -2

السائدة في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة 

وأثرها على جودة الحياة الوظيفية " ، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية، غزة

( ،"المواصفة الدولية ايزو  2019بركات ،ايهاب ،)-3

مية الدولية للجودة ،المعهد " ، االكادي54001

، ترجمة كاملة للمواصفة الدولية   IRCAالبريطاني

 36،عددد الصفحات .45001ايزو 

، جودة الحياة الوظيفية  2008جاد الرب، سيد محمد ، -4

د.ط مصر: دار الفكر  .في منظمات األعمال العصرية

 436عدد الصفحات .العربي للطباعة والنشر

، إدارة السلوك في  2014جرينبرج، بارون ،-5

إسماعيل  .المنظمات. (ترجمة د. رفاعي رفاعي، د

، الطبعة بسيوني الرياض، المملكة العربية السعودية:

 820عدد الصفحات .دار المريخ للنشر االولى ،

،الثقة التنظيمية  2015خوين ،سندس رضيوي ،-6

بحث تطبيقي في –وأثرها في تحقيق االلتزام لدى األفراد 

مساهمة مختلطة –غداد للمشروبات الغازية شركة ب

 35،مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ،العدد

،ISSN(1681-6870).25عدد الصفحات  

،"ظروف العمل وأثرها على  2017دبيش ،احمد ،-7

الفعالية التنظيمية "دراسة ميدانية بشركة الياجور 

تيمادنين بأدرار، مذكرة ماستر في علم االجتماع 

 190، عاد الصفحات ئر .،الجزا

،تمكين العاملين كمدخل 2014ديوب ،أيمن حسن ،--8

لتحسين جودة الحياة الوظيفية في  قطاع االتصاالت 

)دراسة ميدانية (،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية 

 30،عدد الصفحات .1العدد -3المجلد –والقانونية 

،"كيفية  2019شميالن ،عبد الوهاب بن شباب ،-9

ين جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي السعودي تحس

وقياس اثرها على  اداء العاملين" ،المجلة العربية 

عدد يونيو حزيران .  2،العدد 39،مجلد  لإلدارة

 22الصفحات 

عامر ،سامح عبد المطلب ،قنديل ،عال محمد -10

، التطوير التنظيمي ،الطبعة االولى  ،عمان ،دار 2010،

 376، عدد الصفحان والتوزيع.الفكر للنشر 

، "ادارة الموارد  2005عقيلي ، عمر وصفي ،-11

البشرية والبعد االستراتيجي"، دار وائل للنشر والتوزيع 

 ، عمان ، االردن.

، " درجة ممارسة القيادات  2017قويدر، منال، -12

األكاديمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة 

بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء  للتمكين اإلداري وعالقته

رسالة ماجستير غير منشورة(. (الهيئة التدريسية" 

 234عدد الصفحات  .الجامعة اإلسالمية، غزة
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، دور جودة الحياة  2016البربري ، مروان حسن .-13

الوظيفية في الحد من ظاهرة االحتراق الوظيفي )رسالة 

اسة ماجستير غير منشورة (،أكاديمية االدارة والسي

 224عدد الصفحات  للدراسات العليا ،غزة.

(،"التحول الى نظام ادارة 2018البنا /محمد سعيد )-14

السالمة والصحة المهنية وفق المواصفة القياسية الدولية: 

ISO 45001:2018 ورقة عمل مقدمة للملتقى، "

ابريل 29-28الوطني للسالمة والصحة المهنية 

جتماعية ،المملة العربية ،وزارة العمل والتنمية  اال2018

 السعودية .

الجبوري )ميسر ابراهيم ( ،خزعل )بصير خلف( -15

،نموذج مقترح  لمؤشرات االداء الجوهرية في  2017،

أطار جودة حياة العمل ومعايير الجودة : دراسة اختبارية 

في عدد من مدارس التعليم الثانوية التابعة في كركوك ، 

االدارية واالقتصادية ،المجلد مجلة جامعة كركوك للعلوم 

 19، عدد الصفحات .3،العدد 7

، "واقع جودة الحياة الوظيفية  2016الشنطي، نهاد. -16

في وزارة األشغال العامة واإلسكان وعالقتها بأخالقيات 

العمل لدى موظفي وزارة األشغال العامة واإلسكان" ، 

اسة رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسي

 218عدد الصفحات .للدراسات العليا، غزة

، منع االخطاء  2010الصوص ،سمير زهير ،-17

المهملة ،سلسلة ادوات تحسين االنتاجية ، وزارة 

 قلقيلية .االقتصاد الوطني ، غزة ، 

، "أثر عناصر 2017العمري، محمد، اليافي، رندة. -18

ة جودة الحياة الوظيفية على أداء الموظف العام: دراس

تطبيقية على موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية 

،  13السعودية، المجلة األردنية في إدارة العمال، 

 29عدد الصفحات (.1)

،  فلسفة نوعية  2007العنزي،سعد والفضل، سما. -19

حياة العمل في األلفية الثالثة، مجلة العلوم االقتصادية 

 17لصفحات عدد ا.45العدد 13واالدارية ،المجلد 
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 أنموذج استمارة االستبانة

على ابعاد جودة  poka yokeونظام منع االخطاء  iso 45001أثر تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية  تبيان اس

 حياة العمل دراسة تطبيقية  على مجموعة شركات الكرونجي للمشروبات والعصائر

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

وضعها علما إن مساهمتكم هي محل شكر وتقدير للجهد الذي تبدلوه  تم يالت االستبانة أسئلة عن اإلجابة حضراتكم من أرجو

 لمساعدة الباحث في الحصول على معلومات واقعية وحقيقية عن موضوع البحث والتي تشكل دعما للبحث العلمي.

 .امام العبارة التي تراه مناسبا (✓: الرجاء وضع عالمة ) أوال : بيانات تتعلق بالمجيب على االستمارة

 انثى        ذكر  الجنس :     

 المركز الوظيفي :

 معاون مدير     )        (                   -مدير ادارة )     (             -مدير عام   )      (       

 أخرى  تذكر    )          (    -رئيس قسم  )     (           مسؤول شعبة  )     (          

 سي : التحصيل الدرا

 )  ( بكالوريوس  -4)   ( دبلوم     -3)   ( إعدادية       -2)   ( ابتدائية    -1

 اخرى تذكر )     ( -7)  ( دكتوراه         -6) ( ماجستير     -5

 العمر : 

 )    (20 – 25    )    (26 – 30       )   (31 – 35   

 فأكثر  41)    (         40 – 36)    ( 

 الباحث                                                                                                     
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 ثانيا: بيانات تتعلق بفقرات االستمارة:

 أمام العبارة التي تعتقد بأنها أكثر مالئمة من وجهة نظرك)√( الرجاء وضع عالمة 

 

 ISO45001:2018 حة والسالمة المهنية وبنود المواصفة معايير ادارة الصالجزء االول 

 (معايير نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 1جدول )

  ت

 

 مضمون السؤال

 مستوى التنفيذ

مطبق 

 وموثق

 مطبق 

وغير 

 موثق

مطبق  غير

 وغير

 موثق

 البنود الخاصة بسياق المنظمة

X1 فيها. المهنية السالمةو بالصحة مختصة وحدة وجود بضرورة الشركة تؤمن    

X2 المهنية. والسالمة الصحة إدارة بتبني والممتلكات العاملين على الشركة تحافظ    

X3 عامليها. وسالمة بصحة تهتم بالعمل خاصة معايير الشركة إدارة تضع    

X4 المهنية. والسالمة الصحة ثقافة لتجذير لعامليها المناسب الوعي الشركة تنشر    

 نود الخاصة بالقيادة ومشاركة العاملينلب

X5 المحددة. المهنية والسالمة الصحة بمعايير االلتزام على الشركة إدارة تؤكد    

X6 المهنية. والسالمة الصحة معايير لتطبيق الملزمة بالتشريعات الشركة تلتزم    

X7 لمهنية.ا والسالمة الصحة معايير بتعريف التخصصية بالدورات الشركة تهتم    

X8 المسؤولة. الجهة من بالشركة المطبقة المهنية والسالمة الصحة معايير توثق    

 البنود الخاصة بالتخطيط

X9 خطتها. من جزء أنها على والمهنية والسالمة الصحة معايير مع الشركة تتعامل    

X10 تها.وسياس المهنية والسالمة الصحة معايير عن واضحة أهداف الشركة تضع    

X11 سلفا. المحددة المهنية والسالمة الصحة إدارة ببرامج الشركة تلتزم    

X12 لها. وتخطط المهنية والسالمة الصحة إلدارة القانونية بالمتطلبات الشركة تلتزم    

 البنود الخاصة بالدعم

X13 المخاطر. هذه من التخلص وتكاليف العمل مخاطر بين التوازن الشركة تدرس    

X14 العاملين. وسالمة بصحة تتعلق معلومات على للحصول متعددة أساليب لإلدارة    

X15 المهنية. والسالمة بالصحة المتعلقة لسجالتها والتصحيح بالفحص اإلدارة تلتزم    

X16 الحوادث. قبة ومرا لقياس ورياضية إحصائية علمية أساليب على اإلدارة تعتمد    

 العملياتالبنود الخاصة ب

X17 المهنية. والسالمة بالصحة يتعلق فيما محددة ومسؤوليات واضح هيكل للشركة    

X18 باستمرار. المهنية والصحة السالمة معايير على العاملين بتدريب الشركة تقوم    

X19 المهنية. والسالمة بالصحة المتعلقة الطوارئ لحاالت اجراءات للشركة    

X20 المهنية. والسالمة الصحة بمعايير الخاصة الوثائق على رقابة للشركة    

 البنود الخاصة بتقييم االداء

X21 أقسامها. جميع في المهنية والسالمة الصحة برنامج أداء بقياس اإلدارة تقوم    

X22 المهنية. والسالمة الصحة معايير تحسين على العاملين الشركة إدارة تحفز    

X23 تصحيحها. لغرض المهنية والسالمة الصحة معايير لشركةا إدارة تراجع    

X24 الصحة والسالمة المهنية. تحسين قرارات اتخاذ على القدرة الشركة إلدارة    

 البنود الخاصة بالتحسين  المستمر

X25 األعمال. عند إنجاز المحتملة والمخاطر الحوادث تقليل برامج الشركة تعتمد    

X26 والمخاطر. الحوادث العمل لتقليل طرائق في المستمر التحسين على الشركة تؤكد    

X27 العمل حوادث من الوقاية وسائل احدث على للحصول باستمرار الشركة تعمل    

X28 منها. الوقاية وسبل الحوادث أسباب لمعرفة عمل وآليات أجهزة للشركة    
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 الجزء الثاني : نظام منع االخطاء 

  ت

 

 السؤالمضمون 

 مستوى التنفيذ

مطبق 

 وموثق

 مطبق 

وغير 

 موثق

 غير

 مطبق وغير

 موثق

 تحديد الخطأ بسرعة والسيطرة عليهاب المحاور الخاصة 

X29 يتم إيقاف العملية اإلنتاجية عند احتمال وقوع خطأ أوتوماتيكي    

X30 يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة المشكلة    

X31 الشركة األجهزة الكافية الكتشاف األخطاء توجد داخل.    

X32 تتميز األجهزة المستخدمة الكتشاف األخطاء بالسرعة.    

X33 تتميز األجهزة المستخدمة الكتشاف األخطاء بالدقة.    

X34 تتنوع أجهزة اكتشاف األخطاء في جميع أقسام  الشركة.    

X35 هما كانت صغيرةتتم السيطرة على آثار الخطأ األولية م.    

X36 لدى اإلدارة القدرة والرؤية التشخيصية الجيدة في عملية اكتشاف األخطاء    

 المحاور الخاصة بتحليل األخطاء

X37 يحرص المدراء على معرفة األسباب الحقيقية وراء الخطأ    

X38 توجد داخل الشركة جهة مختصة تقوم بتحليل األخطاء    

X39 وم بتحليل الخطأ بالمهارة والخبرة والمعرفة المطلوبةيتميز من يق.    

X40 نفسية  – يتم أخذ كل الجوانب المختلفة بعين االعتبار في عملية التحليل ) تقنية– 

 ).اجتماعية معروف

   

X41 يتم تصنيف األخطاء بشكل مركزي في الشركة بناء على أسباب حدوثها.    

X42 لية التحليل تتم بشكل سليمتتأكد إدارة الشركة أن عم    

 (محاكاة– متابعة مباشرة –نشرات  –المحاور الخاصة بالتدريب على األخطاء المتوقعة :عملية التدريب تتضمن ) دورات 

X43 تعمل اإلدارة على جمع كافة األخطاء وأسبابها في ملفات خاصة ودورية    

X44  والظروف  األخطاء السابقةتقوم الشركة بتدريب الموظف الجديد على تجنب

 المؤدية لها

   

X45 تقوم الشركة بتدريب الموظفين على تجنب ما يستجد من أخطاء.    

X46 تتوفر ملفه كاملة  بين المدراء والموظفين باألخطاء السابقة والمتوقعة لتجنبها    

X47 تشجع اإلدارة عملية التدريب بالمكافآت أو العقاب إن لزم األمر.    

X48 تولى اإلدارة عملية التدريب اهتمام  كبير من خالل جهة مختصة.    

 الجزء الثالث : االبعاد الخاصة بجودة حياة العمل

  ت

 

 مضمون السؤال

 مستوى التنفيذ

مطبق 

 وموثق

 مطبق 

وغير 

 موثق

غير مطبق 

 وغير موثق

 البعد االول : ظروف العمل المادية

X49 هيزات )مثل التدفئة والتبريد واالضاءة (في مكان العملتهتم ادارة الشركة بالتج    

X50 تتسم الوان طالء مكان العمل مريحو ومناسبة    

X51 . يتصف  مكان العمل بالهدوء نسبيا    

X52 تمتاز القاعات والمختبرات  والمستودعات بالنظافة نسبيا    

X53 في ادارة المختبرات. توفر ادارة  الشركة االدوات واالجهزة  المطلوبة    

 البعد الثاني: ظروف العمل االجتماعية)العالقات االجتماعية(

X54 والتعاونية بالودية الشركة  ادارة مع عالقتي تمتاز    

X55 والصداقة والتعاون. بالمحبة العمل في زمالئي ببن العالقة تتميز    

X56 .تتم الترقية في العمل على أساس الكفاءة    

X57 . توجد منافسة في العمل لتحقيق أكبر قدر من االنتاج    

X58     

 البعد الثالث: المشاركة في اتخاذ القرار
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X59 تتيح لي ادارة الشركة بتقديم المقترحات لتطوير العمل    

X60 يمنح لي ادارة الشركة بابتكار اسلوب العمل الذي اراه مناسبا    

X61 ى المساهمة في  وضع الجداول الزمنية إلتمام العمل.تعمل ادارة الشركة عل    

X62 .تأخذ ادارة الشركة رأي عندما تظهر مشكالت تخص العمل    

X63  يفسح لي ادارة الشركة  في صناعة القرارات المتعلقة بالتخطيط ووضع اهداف

 العمل.

   

 البعد الرابع : فرص استغالل القدرات وتطويرها

X64 فتي فرصة الستثمار طاقاتي وقدراتي.تسمح لي وظي    

X65 لي وظيفتي المشاركة في دورات لها عالقة بمجال وظيفتي.   تتيح    

X66 تبذل االدارة جهدا في تنمية قدراتي ومهارتي في العمل    

X67 . يتم االطالع على االساليب الحديثة في اداء العمل من خالل االنترنت    

X68 ركة على زيادة المعرفة  للعاملين من خالل الدورات التدريبية  تعمل ادارة الش

 واالطالع على المستجدات العلمية بخصوص اداء العمل

   

 البعد الخامس : الموازنة بين الحياة والعمل

X69  يتناسب وقت العمل مع متطلبات وظيفتي وال يلزم العمل في المنزل بعد انتهاء

 الدوام .

   

X70 شركة باختيار اوقات العمل )وقت الحضور ،وقت االنصراف ، وقت تسمح لي ال

 الراحة(

   

X71 .يتالءم االجازات التي احصل عليها للعناية بأفراد عائلتي    

X72  تّوفر الشركة جداول عمل  مرنة  يمكن من خاللها مغادرة العمل عند حدوث امر

 طارئ شخصي.

   

X73 وف الشخصية للعاملين عند تقييم ادائهم.تأخذ الشركة بنظر االعتبار الظر    

 البعد السادس: العدالة التنظيمية

X74 . يتعامل مدير الشركة مع العاملين بالعدالة    

X75 . توزع واجبات العمل بين العاملين بأسلوب عادل    

X76 .يطبق مدير الشركة القرارات الوظيفية على الجميع دون استثناء    

X77 عاملين باالرتياح  كون طريقة  تقييم ادائهم  تتسم بالعدالة.. يشعر ال    

X78 . تتعامل ادارة الشركة مع المنظمات االخرى  بعدالة وشفافية    

 البعد السابع: االلتزام التنظيمي

X79  .اتقبل اي عمل اكلف به مقابل االستمرار في العمل في هذه الشركة    

X80 غيب .احافظ على عملي دون ت    

X81 . التزم بحرفية االنظمة واللوائح التي تحددها ادارة الشركة    

X82 . يدفعني البقاء في الشركة التزامي االخالقي تجاه زمالئي    

X83 . اشعر بفضل شركتي في بناء حياتي الوظيفية    

 البعد الثامن :الثقة التنظيمية 

X84 ادارة الشركة تنفذ ما وعد به    

X85 .اعتمد على زمالئي اذا واجهتني صعوبات في العمل    

X86 .اعتمد على ادارة الشركة  اذا واجهتني صعوبات في العمل    

X87  تسعى ادارة الشركة على لتعزيز نقاط االتفاق مع الجميع واالبتعاد عن نقاط

 االختالف.

   

X88 ايثق رئيسي بقدرتي على االنجاز المهام التي يكلفني به    

 البعد التاسع : التقدير المعنوي

X98 .احصل على شكر وامتنان من ادارة الشركة مقابل االداء المتميز    

    تتبع ادارة الشركة سياسة التحفيز لالحتفاظ بالعاملين المهرة . 90

X91 . يتم مراعاة  مدة الخدمة واالقدمية عند تكليف العلمين  بالمهام    

X92 الذي اقدمه بقدر من االحترام من قبل ادارة الشركة. يحظى الجهد    

X93 . القي التشجيع من قبل زمالئي  فيما اقوم  به من اعمال جيدة  في الشركة    
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Ceremony 

I 

           The personal initiatives and creative ideas are the seeds of economic 
development, and they are what make the difference between developed 
countries and those at the bottom of the list.  Inventions, innovations and 
discoveries start small, but with big dreams and deep faith from individuals 
who have dedicated themselves to rebuilding the earth and making a great 
change in the lives of many people for the better. 
But searching for new and better things requires a societal culture based 
on motivation towards achievement and achievement of excellence.  Here, 
the importance of entrepreneurship appears in the development of all 
economic sectors, by providing them with new ideas and products, and this, 
of course, will benefit everyone.  Therefore, entrepreneurship should not be 
viewed from a narrow angle in that it is to address the unemployment 
problem and as a solution to an emergency crisis, but rather as essential 
seeds for the development of societies. 
         Today we put in your hands the first issue of the Journal of 
Entrepreneurship and Business, to reach all those interested in the field 
of entrepreneurship, and to be a platform for displaying creativity, this 
magazine that is from you and to you and that welcomes your fruitful 
participation in purposeful scientific research that reflects your interest 
in the advancement of society and the achievement of economic 
development. 
      Today, we feel that ambition and hopes on the path of leadership raise 
us to farthest horizons, and that our efforts are steps on the right path. 
 
Editor -In -Chief 
Prof. Dr. Nagham Hussein Neama 
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