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 قواعد النشر في المجلة  

 
مجلة مدينة العلم علمية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العلمية باللغتين العربية واالنكليزية التي تتوافر 

من حيث األصالة وأسلوب البحث العلمي وخطواته، وان تكون البحوث متناسبة مع فيها شروط البحث 
هندسة البرامجيات، هندسة تقنيات الحاسبات ،)ة منها تخصصات الكلية والتخصصات العلمية األخرى القريب

مة أن ال ويشترط في البحوث المقد( ، الفيزياء الطبية ، الهندسة المدنية ، المحاسبة علوم الحياة، القانون
تكون قد سبق نشرها وغير مقدمة او مقبولة للنشر في مجلة أخرى، ويرجى من الباحثين مراعاة الشروط 

 :اآلتية
 .مع قرص ليزري( وجه واحد) A4تقديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة على ورق  .1
 .وعنوانه على ورقة منفصلة( المؤلفين)ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف  .2
الخالصة،المقدمة،المواد وطرق البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة باللغة : يرتب البحث كما يأتي .3

 .الثانية
 .صفحة بضمنها األشكال والجداول إن وجدت 22اليتجاوز عدد صفحات البحث الـ  .4
 .كلمة باللغتين العربية واالنكليزية 252يرفق مع البحث خالصة على ورقة منفصلة ال تزيد عن  .5
بع الجداول واألشكال والرسوم البيانية على أوراق منفصلة بمعدل جدول واحد أو شكل واحد لكل تط .6

 .صفحة
تشترط المجلة على الباحث أن يراعي األصول العلمية المنهجية في كتابة البحوث مع مراعاة كتابة  .7

 .المصادر والمراجع في نهاية البحث وترقم حسب ورودها في المتن
من قبل مقومين علميين باختصاص البحث وبدرجات علمية متقدمة وقد يطلب من  يتم تقويم البحوث .8

 .الباحث مراجعة بحثه ألجراء تعديالت عليه
 .التعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت للنشر أم لم تقبل .9

يزود كل باحث بنسخة من البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطلب من أمانة المجلة لقاء ثمن تحدده . 12
 .         هيئة التحرير

 5222ويستوفى للبحث الواحد الف دينار 122بـ تعتمد المجلة مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر .11
 .دينار عن كل صفحة اضافية
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رتبة Tenebrionidae من عائلة   Tribolium castaneum(  Herbst,1797)دراسة المظهر الخارجي للنوع   

Coleoptera  في وسط العراق 
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 غصون حربي عباس, فارس مهدي علوان . د. م
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2
  

االنشائيةبرنامج مقترح لتقويم العوامل التنافسية لشركات المقاوالت               

خـولـة طالب جـبـار. د, حيدر جواد عزيز محمد  

ووسائل حمايتها...حقوق اإلنسان في معيارالتراث اإلنساني              
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  Tenebrionidae عائلة من   Tribolium castaneum(  Herbst,1797)دراسة المظهر الخارجي للنوع        

 في وسط العراق  Coleopteraرتبة 
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 الخالصة 

 Ttibolium النوع لذكر الذكرية السوأة الى ضافةإ المختلفة الجسم جزاءأل ا  مظهري وصفا   الدراسة شملت

castaneum (Herbst,1797 ) التوضيحية باألشكال،وتم تعزيز الصفات المظهرية . 

  Tribolium castaneum , Coleoptera , Tenebrionidae :الكلمات المفتاحية 

 

 

 

External Morphological Study of Tribolium castaneum (Herbst , 1797)  

 (Coleoptera : Tenebrionidae) mid of Iraq. 

 

Zainab H. Salman 

Hassan S. Al-Asady 

Ayad A. Al-Taweel 

Department of Biology , College of education for pure Science (Ibn-Al Haitham)  

University of Baghdad 

Integrated Pest Control Cent./Directorate of Agriculture Researches /Ministry of Science 

and Technology . 

 

Abstract 

The study included the description of external body parts and the male genitalia for the 

male of rusty flour beetle  Tribolium castaneum (Herbst,1797) and the studied was 

supported by illustrations. 

 

Key words: Coleoptera, Tenebrionida,  Tribolium castaneum 
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 المقدمة 

 Triboliumالطحين الصدأية  نفساءتعود خ

castaneum (Herbst)    الى رتبة غمدية االجنحة

Coleoptera الطحين  وعائلة خنافس 

Tenebrionidae[1]  , اآلفاتوتعد هذه الخنافس من 

وهي  ةالتي تصيب الحبوب والمواد المخزون ةالمهم

 .[2]ي واسع مذات انتشار عال

 ةوب والمواد المخزونبالطحين على الحتتغذى خنافس 

والتي سبق وأن أصيبت بحشرات أخرى ويأتي 

الضرر من اليرقات والبالغات التي تتغذى على 

 .[3]سويداء القمح

تعد خنافس الطحين من أشد األفات التي تشارك 

البالد االنسان غذاءه والتي لها تأثير كبير على اقتصاد 

لما تحدثه من خسائر كبيرة على الحبوب والمواد 

وقد قدرت منظمة الغذاء والزراعة الدولية ,  ةالمخزون

United Nations Food and Agriculture 

Organization (FAO)   مليون 36 تلك الخسائر بـ

طن سنويا وهي توازي نصف كمية التجارة العالمية 

للنوع  ةالشائعومن التسميات . [4]من الحبوب 

T.castaneum   هي خنفساء الطحين الصدأية Rust 

flour beetle  أو خنفساء الطحين الحمراءRed 

flour beetls  وهي استرالية األصل وتكثر في

المناطق الدافئة من العالم ووجدت بوفره في جنوب 

وتستطيع البقاء في [5]الواليات المتحدة االمريكية 

لقد كان اول تسجيل . [6]حمية الشتاء في االماكن الم

حيث  1918في العراق عام  T.castanneumلنوع 

وجدت على حبوب الحنطة والرز المخزون 

ظهورها في التمور  [8]سجل و  [7]والطحين

 الى تشير الدراسات .المخزونه في محافظة البصرة 

بكثافة في العراق ومصر  T.castaneumتواجد 

تهدف الدراسة .[9]والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين

الى تسليط الضوء على صفات المظهر الخارجي 

وبيان مدى  T.castaneum (Herbst ,1797)للنوع 

حيث تضمنت , في تعريف النوع  تصنيفيةأهميتها ال

هذه الدراسة وصفا  تفصيليا  لصفات المظهر الخارجي 

المركزية مدعمة بأالشكال لسوأة كما تم التركيز على ا

التوضيحية 

. 
 

 المواد وطرائق العمل 

 جمع العينات

 . ( ةقضاء الكاظمي)الطحين الصدأية من محافظة بغداد خنفساء عيناتأخذت 
 

 تأريخ الجمع العائل االفة المنطقة المحافظة

 2011/7/20 الطحين T.castaneum الكاظمية بغداد

 

  .عينه 200واعتمدت هذه الدراسه على اكثر من 

 

 دراسة المظهر الخارجي 

بهذه  ةوالجاف ةالمحفوظالعينات الخاصة استخدمت 

ولغرض تسهيل عمليه فصل اجزاء الجسم  ةالدراس

 ةاعتمدت الطريق, المختلفة ودراستها تفصيليا 

 . [10]من قبل  ةالمستعمل

قد روعي الحذر الشديد  ةاما السوأة التناسليه الذكري

عند استخراجها نظرا لصغر حجمها ودقه االجزاء 

المكونة لها والهميتها كصفات تصنيفية لعزل االنواع 

. 
 

 العيناتفحص 

 Meiji Dissectingتشريح أستخدم مجهر 

microscope  ومجهر مركبLider Compound 

microscope  المختلفةفي تشخيص وفحص االجزاء 

اخذت , وحسب الصفة المنتقاة مختلفةتحت قوى تكبير 

العينية ذات المربعات  بالعدسةالقياسات بعد االستعانة 
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Ocular Sequence lense  وشريحه مجهريه

 . Stage miceometerمدرجة 
 

 اقشةالنتائج والمن

قرن :    T.castaneumلعزل النوع  مفتاح تصنيفي 

، النقر Capitates shapeاالستشعار رأسي الشكل 

pumctures  الموجودة على سطح ظهر الصدر

الحافات , تكون صغيرة    pronotumاالمامي 

 Herbst,1797) …… تقريبا   الجانبية مستقيمة 

T.castaneum ( . 

 

      T.castaneum   وصف ذكر النوع

 

 Bodyالجسم 

أشارت نتائج هذه الدراسه الى ان جسم الحشره مسطح 

 .ملم 2.3-4.9طوله , ذو لون بني محمر , 

 

 Headالرأس 

 (1شكل ) لوحظ عند فحص الرأس من الجهة الظهريه

انه يتألف من قطع متقرنة مرتبطه مع بعضها البعض 

الجبهة  :وهذه القطع هي  sutures(s)بواسطه دروز 

frons(fr)   بنيه محمره وتقع بين زوج العيون

 ةقرتمتد الى االمام حيث يفصلها عن الد, المركبة 

clypeus(cl)  الدرز الجبهي الدرقيfrnto clypeal 

suture(fr.cl.s) بشكل صفيحه  وتكون الدرقه

صفيحه مستعرضه اخرى  ةتقع امام الدرق مستعرضه

 هاوعلى امتداد Labrum (Lbr)تمثل الشفه العيا 

تتميز , طويله صفراء  setae(se)توجد شعيرات 

بأنه ال يوجد درز فاصل   vertex(v)هامة الراس 

بينهما وبين الجبهة وتمتد هامه الراس نحو الخلف 

الدرز القفوي  occiput(oc)حيث يفصلها عن القفا 

العين  .  post occipital suture(po.oc.s)الخلفي 

ذات شكل كلوي  compound eye (CE)المركبه 

تكون اجزاء الفم ارزة بقوة الى االمام والجانبين وب

mouth parts   على امتداد المحور الطولي للجسم

ذلك يكون الرأس من النوع امامي أجزاء الفم ل

prognathous.  

لوحظ  (2شكل ) وعند فحص الرأس من الجهة البطنيه

تشغل حيزا كبيرا من  Labiumان الشفه السفلى 

صفيحة من الشفه السفلى تمتد الى الخلف , س أالر

مفصوله عن جانبي الرأس  gular(gu)تسمى الحلقوم 

وقد ,  gular suture(gu.s)بواسطه الدرز الحلقومي 

  (gu.s)للدرز الحلقومي  ةيملوحظ في النهايه االما

س أوجود نقره االنبعاج الداخلي لمحفظه الر

posterior tentorial pit (po.t.p) . 
 

 (3شكل) Antenna(Ant)قرن االستشعار 

  Antennal grooveيقع داخل اخدود قرن استشعار 

ويتصل بمنطقة الوجه عن طريق حفره تدعى تجويف 

يتألف من  , Antennal socketقرن االستشعار 

 scape(sca)تسمى االولى االصل   ثالث قطع 

, قليله وقصيره صفراء  spins(sp) وتحمل اشواك 

كذلك   pedicel (pe)الحلقه الثانيه تسمى الحامل 

فيتألف  Flagellum(fl)تحمل اشواك قليله اما السوط 

من تسع حلقات مترابطه مع بعضها ارتباطا وثيقا 

 (11-10-9)الحلقات  تكون, وتحمل أشواك كثيفه 

وهي صفه  capitates shapeراسيه الشكل 

تشخيصية مميزه لخنفساء الطحين الصدأيه 

T.castaneum  , تحمل هذه الحلقات اشواك كثيفه

طويله صفراء لماعه ويكون لون هذه الحلقات بنيه 

 .مصفره بينما بقيه الحلقات تكون بنية فاتحه

 

 Mouth partsاجزاء الفم 

 (أ4شكل ) Mandibleالفك العلوي -1

كل فك يمتاز . بني داكن  بلون ,تركيب قوي وضخم

تحتوي  Incison Region(Ir)بوجود منطقه اسنان 

 Distalعلى ثالث أسنان هي السن الطرفي او البعيد 

Tooth(DT)  والسن الوسطيMiddle 

Tooth(MT)  والسن القريبproximal 

Tooth(pt) . وفي اسفل الحافه الجانبيه للفك العلوي

 Molarتوجد منطقه متطاوله تسمى المنطقه الطاحنه 

Area(MA). 

 )ب4شكل ) Maxilla(Mx) الفك السفلي -2

 :جزاء التاليهيتألف كل فك من اال

 cardo(ca)القاعدة -أ
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ذا اشواك كثيفه , جزء قاعدي غير منتظم الشكل 

 .صفراء 

  stipes(s)السويق -ب

جزء صغير مثلث الشكل يرتبط بالنهايه االماميه 

 .للقاعده ويحتوي على اشواك كثيفه صفراء

 Lacinia(Lc)الشرشرة -ج

, قطعه ريشيه الشكل نهايتها الرأسيه مستدقة ومقوسة

تحمل الشرشره على حافتها الداخليه الجانبية صف من 

 .بنيه فاتحه (Se)شعيرات 

 Galea(G)القلنسوة -د

,  (Lc)بجوار الحافه الخارجيه للشرشرةهي جزء يقع 

وقد لوحظ من خالل الفحص ان القلنسوة تتألف من 

قاعدي صغير يسمى جزء , ثالث قطع متميزه 

واخر وسطي  Basal Galea(BG)القلنسوه القاعديه 

 Medianاكبر يسمى القلنسوة الوسطية 

Galea(MG)  وجزء طرفي كبير يسمى القلنسوة

الذي يحمل شعيرات  Distal Galea(DG)الطرفيه 

(se)   كثيفة جدا طويلة صفراء مما يعطي للقلنسوة

 .مظهر يشبه الفرشاة

 Maxillary Palp(MG)الملمس الفكي  -ه

يتألف من اربع قطع محموله جميعها , بني مصفر 

بواسطه جزء كبير نسبيا يسمى حامل الملمس الفكي 

palpifer , تكون القطعه االولى صغيرة الرأسيه هي

اضخم القطع ويحتوي جزؤها القمي على اعضاء 

ويحمل الملمس , sense organs(sen.org)الحس 

 .كثيفه صفراء (sp)الفكي اشواك 

 )أ 5شكل ) Labrum(Lbr)الشفة العليا  -3

سطحها الظهري ذو , صفيحة مستعرضه ومتقرنة

كثيفه طويلة  (se)أخدود يحمل على جانبيه شعيرات 

تغطي معظم المساحة الوسطيه للشفة , صفراء لماعة

 .العليا شعيرات قصيره بنيه فاتحة

 )ب 5شكل ) Labium(Lb)الشفة السفلى -4

تتألف من الذقن , بنية مصفرة, صفيحه متقرنه كبيرة 

Submentum(smt)  وهي قطعه قاعديه كبيره

قليلة صفراء  (sp)وتوجد على جانبي الذقين اشواك 

ومن قطعة صغيرة مستعرضة بنية محمرة , لماعة 

يتصل بالنهاية االمامية , Mentum(mt)تسمى الذقن 

للذقن قطعة متوسطة الحجم تحتوي على اشواك قليلة 

وتكون هذه القطعة ذات حافة خلفية محدبة تقريبا 

يحمل مقدم , Prementum(Pmt)تسمى مقدم الذقن 

يسمى اللسينات الذقن فصا كبيرا نسبيا 

ويوجد على  Paraglossae(pa.glo)الخارجية

يقع عند , الحافة الخارجية لهذا الفص شعيرات كثيفة

قاعدة اللسينات الخارجية وعلى كل جانب جزء قاعدي 

الذي يحمل  Palpigerيسمى حامل الملمس الشفوي 

المتكون من  Labial Palp(Lbp)الملمس الشفوي 

, ريجيا الواحدة بعد االخرىثالث قطع تزداد بالطول تد

تحتوي هذه القطع على اشواك ذهبية وتوجد اعظاء 

 .في القطعه الرأسية (sen.org)الحس 

 

 Thoraxالصدر 

 (6شكل ) Pronotumالظهر االمامي 

وهو صفيحة مفردة مستعرضة كبيرة نسبيا مربعة 

ذات نقر , متقرنة بشدة , بنية محمرة , الشكل تقريبا

Punctures(Pun)  كثيفه ومنتشرة كبيرة نسبيا

ومتميزة على جانبيه اما النقر الموجودة على ما تبقى 

الحافات , من سطحه فتكون صغيرة واحيانا دقيقة جدا 

الجانبية منحنية قليال او مستقيمة تقريبا وهذه صفة 

تشخيصية مميزة لخنفساء الطحين الصدأية 

T.castaneum  ,نما تكون الحافة االمامية مستقيمة بي

 .تبدو الحافة الخلفية محدبة قليال للخلف

او الصدر الملتحم  Petrothoraxالصدر الجناحي

Synthorax ( 7شكل) 

والصدر الخلفي  Mesothoraxالصدر الوسطي 

Metathorax ة يلتحمان ليكونان قطعه كبيرة متطاول

عند فحص الصدر بنية محمرة تدعى الصدر الملتحم 

الملتحم من الجهة البطنية وجد انه يتالف من قطعه 

 Mesoوسطية مضلعة الشكل تسمى القص الوسطي 

Sternum(ms.st)  ويوجد في نهايته االمامية بروز

 Meso Sternalيسمى بروز القص الوسطي 

process(ms.st.proc)  يحتوي القص , مقعر الشكل

ة على اخدود في نهايته الخلفي (ms.st)الوسطي 

قصير وعريض في تهايته االمامية سمي بأخدود 

 Meso sterna groove(ms.st.gr)القص الوسطي 
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وقد لوحظ في مقدمة القص الوسطي قطعتان , 

القطعه البعيدة عن القص , متجاورتان ومتشابهتان 

 Meso Epiالوسطي تسمى فوق القص الوسطي 

Meron(Ms.Ep.mer)  وتقع على جانبي مؤخرة

 Mesoقص الوسطي تجاويف الحراقف الوسطية ال

Coxal Cavities(Ms.Cx.C)  اما الجانب الخلفي

من الصدر الملتحم فقد لوحظ وجود اخدود وسطي 

Median groove(M.gr)  طويل يقسم القص الخلفي

Meta Sternum(Me.St) الى قطعتين متشابهتين .

وقد لوحظ وجود قطعتين االولى طويلة تسمى فوق 

 Meta Epi الخلفية  الحرقفة

Sternum(Me.Ep.St)  والثانية صغيرة تقع فوق

 Meta Epiتجويف الحرقفة الخلفية

Meron(Me.EP.Mer   وتقع على جانبي مؤخرة

 Metaتجاويف الحراقف الخلفية القص الخلفي 

Coxal Cavities (Me.Cx.C). 

 Legsاالرجل 

تتألف من االجزاء الخمسة االعتيادية وهي الحرقفة 

Coxa(cx) والمدورTrochanter(Tr)  والفخذ

Femur(Fm)  والساقTibia(Ti)  والرسغ

Tarsus(Ts)  وتكون االرجل متناسقة وتتماثل شكال

 4+5+5الرسغ معادلة قطع , وحجما الى حد بعيد 

وتتميز القطعه الطرفية بكونها متطاولة تنتهي بزوج 

تكون ,المتقرنة والمعقوفة  Claws(cl)من المخالب 

حواف الجانبية الداخلية والخارجية لجميع االجزاء ال

كل منها ذات صف  (Tr)والمدور  (cx)عدا الحرقفة 

كثيفه متماثلة ومائلة نحو النهاية  (Se)من الشعيرات 

 .السائبة للرجل

 )أ 8شكل ) Fore Legالرجل االمامية -أ

, ملساء  (cx)الحرقفة , بنية محمرة , متوسطة الحجم 

مخروطية متطاولة قليال جزئها العريض يتصل 

حيث تضيق تدريجيا نحو نهاية مستدقة  (Tr)بالمدور 

يوجد تقعر صغير , قليال تستقر في تجويف الحرقفة 

 (Tr)المدور , مميز في الحافة الجانبية الخارجية 

يكون صغيرا بهيئة مثلث متساوي الساقين قاعدته 

المدور , الجانبية الخارجية العريضة متصلة بالحرقفة 

يكون صغير بهيئة مثلث متساوي الساقين قاعدته 

العريضة متصلة بالحرقفة ورأسه المستدق متصل 

الذي يكون متضخم وقصير ومتموج  (Fm)بالفخذ 

قليال ويتميز بوجود نقرة تسمى النقرة الفخذية 

Femoral pit(fp)  بنية داكنة تستخدم للتميز بين

وتعد صفة جنسية ثانوية ينعدم وجودها الذكر واالنثى 

بطول الفخذ تقريبا وذا شكل  (ti)الساق , في االنثى 

قليال وتتصل بالفخذ اما ابنوبي نهايته الضيقة معقوفة 

فأنها تحمل  (ts)نهايته العريضة المتصلة بالرسغ 

احدهما كبير  Spurs (spu)زوج من المهاميز 

تكون قطعه االربع  (ts)الرسغ , واالخر صغير 

االولى صغيرة ومتباينة شكال وحجما اما الطرفية فأنها 

اسطوانية يبدو انها تعادل اطوال القطع االربعة 

 .مجتمعة وتنتهي بزوج من المخالب المعقوفة

 )ب 8شكل )Mid Legالرجل الوسطية -ب

 (tr)المدور , اقرب الى الشكل الكروي  (cx)الحرقفة 

, ل االمامية ولكنه اصغر قليال يماثل نظيره في االرج

نهايته المتصلة , متضخم وقصير  (fm)الفخذ 

حافته الخارجية الجانبية , بالمدورة ناتئة بشك متميز 

 (ti)الساق , الجانبية متموجة قليال مستقيمة والداخلية 

اضيق قليال من نظيره في االرجل االمامية مع وجود 

تكون قطعه  (ts)الرسغ ,  (spu)زوج من المهاميز 

االربع االولى متماثلة الى حد بعيد شكال وحجما اما 

القطعه الطرفية فانها انبوبية ضيقة في نصفها المتصل 

 .بالقطعة الرابعة وتتسع تدريجيا باتجاه المخالب

 )ج 8شكل )Hind Legالرجل الخلفية  -ج

 (tr)المدور , كبيرة غير منتظمة الشكل  (cx)الحرقفة

يماثل  (fm)الفخذ , يماثل نظيره في الرجل االمامية 

نظيره في الرجل الوسطية ولكن الحافة الجانبية 

الخارجية منحنية بشكل واضح والحافة الجانبية 

يماثل الساقين االمامي  (ti)الساق , الداخلية اقل تموجا 

والوسطي طوال وشكال وحجما ولكن نصفه القريب 

ح مع وجود زوج من من الرسغ منحني بشكل واظ

تكون القطعة االولى منه  (ts)الرسغ , (spu)المهاميز 

نهايته المتصلة , بقدر نصف طول القطعة الطرفية 

بالساق ضيقة وتتسع تدريجيا نحو القطعة الثانية التي 

تكون بقدر نصف طول القطعة االولى اما القطعة 
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القطهة الرابعه تماثل , الثالثة تكون اقصر قليال 

 .تها في الرجل الوسطية لكنها اطول قليالنظير

 

 wings االجنحة 

 ( Elytronالغمد ) fore wingالجناح االمامي -1

 (9شكل )

عريضة  Base(B)قاعدته , بني محمر, متطاول 

يبدو الغمد اوسع في الثلث االول ويضيق , مقوسة 

تدريجيا ابتداءا من الثلث الوسطي تجاه الثلث القمي 

حافته الخارجية , مائلة  Apex(Ap)حيث تكون قمته 

Outer Margin(OM)  مقوسة وتنحرف الى الداخل

تكون  Inner Margin(IM)اما حافته الداخلية 

سطحه ذو عشرة خطوط طولية , مستقيمة 

Striae(str)   ذات نقر(pun)  عميقة متماثلة الشكل ,

بين  Intervals(Intv)تكون المسافات البينية 

تد الخطان االول والعاشر الى قمة يم, الخطوط ملساء 

الغمد يكون الخط الطولي موازيا للحافة الخارجية 

(OM)  ويمتد نحو القمة اما الخط الطولي العاشر

ويمتد حتى يصل  (IM)يكون موازيا للحافة الداخلية 

الخطين الثالث والسابع متساويان في , الزاوية القمية 

في حين ادس الطول وكذلك الحال للخطين الرابع والس

الخط الثاني , يكون الخط الخامس اقصر الخطوط 

الخط الطولي , يصل اسفل قليال في بداية الثلث القمي 

ينحرف نحو  (IM)الثامن القريب من الحافة الداخلية 

وعند قمة الغمد مكونا شكال  (OM)الحافة الخارجية 

درست تفاصيل  Ellipise shape(Ellp.sh)اهليجيا 

في ثالث مناطق  Micro Sculpureالنحت الدقيق 

 . اختيرت من االثالث القاعدي والوسطي والقمي 

في الثلث القاعدي تكون النقرة كروية الشكل تقريبا 

وفراغها طرفي بني داكن كما يحتوي وسط النقرة 

على نقر كروية الشكل صغيرة نصفها بني داكن 

اما محيط النقرة فانه مكون من , واالخر بني فاتح 

ت متبادلة بنية داكنة واخرى بنية فاتحة كما تكون حلقا

النقرة محاطة كليا بنقر كروية الشكل صغيرة نصفها 

 .واالخر بني فاتح بني داكن 

اما في الثلث الوسطي تكون النقرة غير منتظمة الشكل 

فراغها طرفي ويكون وسط النقرة خاليا من النقر 

يتالف , الكروية التي لوحظت وسط نقرة قاعدة الغمد 

محيط النقرة من حلقات متبادلة بنية دكنة واخرى بنية 

فاتحة كما تكون النقرة محاطة كليا بتراكيب صغيرة او 

كبيرة غير منتظمة الشكل متماسكة مع بعضها بشكل 

 . ذات لون بني فاتح ولماع , كتلة 

في الثلث القمي تكون النقرة كروية الشكل وفراغها 

من حلقات كثيفة ومتبادلة مركزي ويتالف محيط النقرة 

بنية داكنة واخرى بنية فاتحة وقد لوحظ ان النقرة في 

قمة الغمد تكون محاطة بنفس النقر الكروية الصغيرة 

 .الموجودة في قاعدة الغمد 

 

الغشائي ) Hind Wing الجناح الخلفي -2

Membranous ) ( 10شكل) 

ابيض مصفر باهت ولماع وهي , بيضوي الشكل 

 .Tصفة مميزة لخنفساء الطحين الصدأية 

castaneum  , تتميز فيه العروق الرئيسية والعروق

 . الثانوية 

على طول  Costal vein(c)يمتد العرق الضلعي 

الحافة الضلعية للجناح يليه العرق تحت الضلعي 

Subcostal vein(Sc)  وقد لوحظ . موازيا له

صفيحة صغيرة ناتجة من التقاء بداية العرقين الضلعي 

 Humeral وتحت الضلعي تسمى الصفيحة العضدية 

plate (Hp)  , كذلك لوحظ تثخن بني داكن ناتج من

. (C+Sc)اندماج العرقين الضلعي وتحت الضلعي 

يمتد بقوة ليتصل  Radius veni (R) العرق الشعاعي

خارجية للجناح بنهاية مستدقة ويكون العرق بالحافة ال

الشعاعي سميك ولوحظ وجود تقعر صغير في بدايته 

 Humeral crossسمي العرق العضدي المستعرض 

vein (Hc) . يتصل العرق الشعاعي مع العرق

بواسطة عرق  Median vein(M)الوسطي 

 مستعرض هو العرق الشعاعي الوسطي المستعرض 

Radio medial cross vein (r-m)  , ينشأ من

مع العرق الشعاعي (r)اتصال العرق الشعاعي 

عرقين صغيرين هما  (r-m)الوسطي المستعرض 

 Radial crossالعرق الشعاعي المستعرض 

vein(rc)  والعرق الشعاعي العائدRadil 

recurrent vein(Rr)  . العرق الزنديCubitus 
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vein (Cu) رق الوسطي يتصل مع الع (m)  بواسطة

 medio cubital crossالعرق الزندي المستعرض 

vein(m-cu) . تتألف مجموعة العروق الخلفية

Annals veins(A)  من اربعة عروق رئيسيةهي

(A1,A2,A3,A4)  وقد لوحظ ان العرقيين الخلفيين

يتصالن مع العرق  (2A)والثاني  (1A)االول 

لعرق الخلفي وكذلك يتصالن مع ا (Cu)الزندي 

فيكون  (4A)اما العرق الخلفي الرابع ,  (3A)الثالث 

ية للجناح دون سميك ويتصل مباشرة بالحافة الخلف

الحافة الخلفية للجناح تكون اتصال بأي عرق اخر 

مقوسة وجزؤها المتصل الزاوية العضدية يتميز بأنه 

 متعرج قليال  وقد لوحظ وجود ثالث بقع جناحية 

Pterostigma(Pt)  مختلفة االشكال وهي صفة

تشخيصية مميزة لخنفساء الطحين الصدأية 

T.castaneum . 

 ( 11شكل ) Abdomenالبطن 

الحافات , بيضوية الشكل تقريبا , ملساء , بنية محمرة 

عند فحص البطن من الجهة , الجانبية مقوسة للداخل 

البطنية لوحظ وجود خمس صفائح قصية 

Sternites(St)  , القصان البطنيان االول والثاني

اليمكن رؤيتهما النهما يشكالن الجزء الخلفي 

لذلك فالقص  (Me.Cx.C)للتجاويف الحرقفية الخلفية 

تتشابه الصفائح . البارز هو القص البطني الثالث 

القصية شكال عدا القص البطني السابع الذي يكون 

 .صغير ونهايته الخلفية محدبة 

والثامن والتاسعة والعاشرة تنطوي  الصفائح القصية

وتكون هذه , اسفل الصفائح القصية التي امامها 

القص البطني , الصفائح غشائية صفراء باهتة اللون 

 .الحادي عشر يكون مفقودا 

 

شكل ) Male Genitaliaالسوأة التناسلية الذكرية 

12) 

يقع , بني داكن , مسطح الشكل , تركيب متقرن صغير 

يوجد تركيب غشائي يحيط بالسوأة , لبطن في نهاية ا

التناسلية الذكرية من كل الجوانب يسهل فصله عنها 

 .ويمثل القص البطني التاسع 

 :تتألف السوأة التناسلية الذكرية من االجزاء االتية 

, كبير الحجم :  Basal Lobe (BL)فص قاعدي -أ

 .يمثل الجزء االمامي للسوأة التناسلية الذكرية

انبوبي :  Median Lobe(ML)فص وسطي -ب

 Medianالشكل يحتوي على اخدودين وسطيين 

grooves(M.gr)  واسعين يزداد توسعهما في

نهايتهما االمامية وكذلك لوحظ وجود ثقب صغير 

 .Median foramen(Mf)يسمى الثقب الوسطي 

مندمجان :  Lateral Lobes(LL)فصان جانبيان  -ج

واسعان ويمثالن الجزء , مع بعظهما عند القاعدة 

 .الخلفي للسواة التناسلية الذكرية 

 .مخروطي الشكل قصير :  Penis(p)القضيب  -د

انبوبية :  Ejculatory Duct(ED)القناة القاذفة  -ه

 .تفتح عند الفتحة التناسلية الذكرية , الشكل عريضة 

 

 
 T.castaneumلرأس ذكر النوع بطني منظر (:2)شكل       T.castaneumهري لرأس ذكر النوع ظمنظر (:1)شكل 
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 T.castaneumذكر النوع ل قرن االستشعار(:3)شكل 
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        T.castaneumلذكر النوع أجزاء الفم ( 5)شكل         T.castaneumلذكر النوع أجزاء الفم ( 4)شكل  
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           T.castaneumلذكر النوع منظر بطني للصدر الجناحي ( 7)شكل     T.castaneumالنوع ذكرل( pronotum)االمامي الظهر ( 6)شكل 

 

 

 
 T.castaneumاالرجل لذكر النوع ( 8)شكل 
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 T.castaneumلذكر نوع ( الغمد)الجناح االمامي ( 9)شكل 

 

 
 T.castaneumلذكر نوع ( شائيالغ) الخلفيالجناح ( 10)شكل  
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 T.castaneumنوع ية اللذكر منظر بطني للسواة ( 12)شكل            T.castaneumلذكر نوع  منظر بطني لبطن( 11)شكل  
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 ايجاد وقت الصيانة الوقائية األمثل باستعمال البرمجة الخطية
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  جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االحصاء            جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االحصاء

41947600970  

 الملخص

اهمية كبرى في ادامة عمل المكائن ومنع حدوث ( Preventive Maintenance)ان للصيانة الوقائية   
وقد اعتمد ان الهدف الرئيس من هذا البحث هو تحديد الوقت االمثل للصيانة الوقائية و التوقف المفاجئ لألجهزة 

تم تطبيق الدراسة في الوقائية حيث في تقدير المدة الزمنية المثلى للصيانة  البحث على اسلوب البرمجة الخطية
من خالل سجالت األجهزة الطبية والتوقفات التي تصيب  تمت دراسة العطالتو  مستشفى العلوم العصبية

 Monitorوجهاز Ventilatorجهاز عربة التخدير وجهاز  تم اختيار,ومن خالل جمع البيانات موقعيا  مستشفىال
تم في هذا البحث جهزة و كونها سجلت اعلى حاالت العطل مقارنة ببقية األ Sterilizationوجهاز التعقيم 
وتبينت النتائج ان تكلفة صيانة جهاز عربة  Win-QSBذج الرياضي الخطي وحله في برنامج صياغة االنمو 
( 350,000)هي  Ventilatorمليون دينار كل خمسة اشهر وتكلفة صيانة جهاز( 44,44,,0)التخدير هي 

الف دينار كل ثمانية اشهر وتكلفة ( 744,444)ي ه Monitorالف دينار كل سبعة اشهر وتكلفة صيانة جهاز 
شهر مقارنة بالواقع الحالي  70الف دينار سنويا أي كل ( 44,444,)هي  Sterilization صيانة جهاز التعقيم

للمستشفى حيث ان عربة التخدير يتم صيانتها عن طريق تبديل المحاليل الخاصة بها كل ثالثة اشهر ويكلف 
يل تتم الصيانة فيه كل شهرين وذلك بتبد Ventilatorاما بالنسبة لجهاز مليون دينار ( 5,000,000)المستشفى 

الفلتر الموجود بالجهاز والمختص بدخول الهواء وخروجه للمريض وسحب الرطوبة منه حيث يكلف المستشفى 
ق التزييت تتم الصيانة فيه عن طري Monitorوكذلك الحال بالنسبة لجهاز  مليون دينار (1,050,000)

تتم الصيانة فيه كل  Sterilization اما جهاز التعقيم( 200,000)اشهر وذلك يكلف المستشفى  6والتشحيم كل 
للجهاز وايضا الفالتر الموجودة فيه يتم تبديلها كل شهر وهذا يكلف المستشفى  Resetساعة وذلك بعمل  04
الخطية هو افضل من التخطيط  اسلوب البرمجةالتخطيط المتبع باستعمال نستنتج من ذلك ان ( 60,000,000)

وهذا يدل على كفاءة  حيث تم تقليل كلفة الصيانة لألجهزةمن حيث صيانة االجهزة  المتبع من قبل المستشفى
 .االنموذج الرياضي

 البرمجة الخطية, الصيانة الوقائية : كلمات المفاتيح
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Find optimal preventive maintenance time using linear 
programming 

Faris Mahdi Alwan                                     Ghosoon Harbi Abbas 

Statistics Department/   college of Management and Economics /  University of 
Baghdad                                             

 

Abstract 

Preventive maintenance is of great importance in the maintenance of machines and 

prevent the sudden discontinuation of the devices. The main objective of this research 

is to determine the optimal time for preventive maintenance. The research depended 

on the linear programming method in estimating the optimal period of preventive 

maintenance. The study was carried out at the Neuroscience Hospital Where the study 

of the stops that affect the medical devices through the records of the hospital and 

through the collection of data on the site was selected device anesthesia device and 

Ventilator and monitor and sterilization device as it recorded the highest failures 

compared to the rest of the devices and In this research, linear mathematical model 

was formulated and solved in Win-QSB and the results were shown The cost of 

maintaining an anesthesia machine is 2,500.00 million dinars every five months. The 

cost of maintenance of the ventilator is 350,000 thousand dinars every seven months. 

The cost of maintenance of the monitor is 100,000 thousand dinars every eight 

months. The cost of maintaining sterilization apparatus is 500,000 Thousand dinars 

annually, every 12 months compared to the current reality of the hospital where the 

anesthesia vehicle is maintained by changing the solutions every three months and 

cost the hospital (5,000,000) million dinars, while Ventilator is maintained every two 

months by changing the filter in the device and specialist entry Air and discharged to 

the patient and withdraw moisture from it, where the cost of the hospital (1,050,000) 

million dinars, as well as the monitor device is maintained by lubrication and 

lubrication every 6 months and the cost of the hospital (200,000) thousand dinars and 

sterilization device is maintained every 40 hours by the work Reset the device and the 

filters in it are changed every month and this costs the hospital (60,000,000) million 

dinars. We conclude from this that planning using the linear programming method is 

better than the planning followed by the hospital in terms of maintenance of the 

devices, where the cost of maintenance of the devices has been reduced and this 

indicates the efficiency of the mathematical model.  

Key Words: Preventive Maintenance , Linear Programming 
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 المبحث األول
 مقدمة عامة

 ( Introduction)المقدمة  1.1

بعد االنتشار الواسع للصناعة في القرن الماضي 
الذي حصل على االجهزة والمعدات والتطور الكبير 

زادت االهمية بدراسة المعولية والصيانة لألجهزة 
وذلك بسبب التطور التكنلوجي في مجال الطب 
وبحوث الفضاء وحقول االتصاالت والعمليات 

ومن البديهي ان زيادة التعقيد والمكونات . العسكرية
لألجهزة والتطور الكبير في دقتها وسرعتها قد فرض 

لتطور ان تتعرض هذه االجهزة والمعدات الى هذا ا
العطل المفاجئ لها او الحد المكونات الذي قد 
يسبب خسائر مادية وبشرية اذا كانت تلك االجهزة 
تتعلق بحياة االنسان كاألجهزة الطبية واجهزة 

اصبح من الضروري أجراء . المفاعالت النووية
 الصيانة الوقائية التي هيه عباره عن عمل مبرمج
. للكشف عن المعوقات في الجهاز او النظام ككل

تهدف الدراسات االخيرة في هذا المجال إلى تطبيق 
نشاء نظام  أسس علمية لقياس جودة أداء الصيانة وا 
صيانة وقائية باقل تكاليف وافضل ارباح بعد ان 
كان نظام الصيانة سابقا مرتبط مع االصالح فقد 

قد  .ه فعالكانت سابقا تهتم بإصالح ما تم عطل
اسهم التطور في الحاسبات االلكترونية بمساعدة 
الباحثين في دراسة وتحليل المشاكل في مختلف 
العلوم بسرعه فائقة ومن خالل دراسة معولية 
الجهاز اصبح من الممكن وضع خطه مالئمة 
ألوقات الصيانة المطلوبة باالعتماد على االساليب 

دوث العطالت العلمية المتبعة للتقليل من اوقات ح

ضمن االمكانات المتاحة مع احتمال وجود نسبة 
 .للخطأ تسمى حدود الخطأ

( Problem Statement)مشكلة البحث  1.1
 : 

 :تتلخص مشكلة البحث بما يأتي

اقتصار عملية الصيانة الوقائية في المستشفى  -7
 .على عمليات التزييت والتشحيم والتنظيف

العطل مما يؤدي اجراء الصيانة بعد حدوث  -0
 .الى زيادة تدهور حالة االجهزة  وزيادة عطالتها

عدم اعتماد المستشفى على المؤشرات لقياس  -3
اداء عمليات الصيانة وتقدير معولية االجهزة ومدى 

 .اتاحيتها للتشغيل

مما تقدم نالحظ ان كل هذه المشاكل تسبب في 
تلف االجهزة الحساسة منها التي قد تكلف المؤسسة 

مبالغ باهضه؛ ( القطاع الخاص/ القطاع العام)
على سبيل المثال االجهزة الطبية الحساسة التي قد 
يكلف عطل الجهاز منها مبالغ طائله قد تتجاوز 

او قد يكلف ارواح المرضى لحين , مليون دوالر
التصليح حيث ان الحالة المرضية الحرجة ال يمكن 

كثير ان ال .ان تنتظر التصليح في بعض االحيان
( االهلية/ الحكومية)من الشركات والمستشفيات 

تواجه مشكلة في اعمال الصيانة الوقائية التي تتم 
بشكل عشوائي وغير مخطط له واعتمادا على خبرة 
المهندس الفني  مما يسبب توقفات كثيره للمكائن 
ويكلف الشركة او المستشفى مبالغ طائلة حيث ان 

للصيانة الوقائية  المشكلة تكمن في عدم تحديد وقت
 . االمثل والذي يحقق الموازنة بين الكلفة والصيانة
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 :هدف البحث  1.1

الحاصل في  تلفيهدف هذا البحث الى تقليل ال
االجهزة الطبية الحساسة نتيجة قلة الصيانة الوقائية 

الذي و او عدم جدولة اوقات الصيانة بشكل امثل 
هذا الجهاز فترة اطول وكفاءة يتيح لمستخدمي 

اعلى وذلك باستخدام اسلوب الجدولة الذي يستخدم 
 . للوصول الى الحل االمثل

 مرحلة جمع البيانات  1.1

جرى جمع البيانات بصورة عامه وشاملة وكما 
مدون في تقارير مستشفى العلوم العصبية وكذلك 
استنادا الى خبرة المهندسين وقد تم الدمج بين 

والبيانات االساسية للوصول الى حسابات الخبرة 
 7/7/0470)اما الفترة الزمنية  فتكون من . مقبولة 
 (. 70/0476/ 37لغاية  

 المبحث الثاني

 الجانب النظري

 Preventive( PM)الصيانة الوقائية  1.1
Maintenance :[1]  

وهي مجموعة من الخطوات التي تتخذ للوقاية من 
التوقفات التي تنجم عنها خسارة كبيرة للشركة، أي 
وبعبارة اخرى فان الصيانة الوقائية تخص الفحص 
الدوري واتخاذ التدابير الالزمة للقيام بالخدمات مما 

ان اجراء الصيانة . يقلل من احتمالية التوقفات
دل الفشل للماكنة من الوقائية يعتمد على معرفة مع

خالل دراسة اوقات الفشل وتحليلها فاذا كانت 
اوقات الفشل تتبع التوزيع االسي تكون الماكنة في 
مرحلة العمر المفيد ففي هذه الحالة فان اجراء 

الصيانة الوقائية لن يقلل من احتمالية عطل الماكنة 
وانما تحتاج الى صيانة دورية بسيطة اما اذا كانت 

لفشل كثيرة وتتبع توزيعات اخرى مثل اوقات ا
او ( Normal Distribution)التوزيع الطبيعي 

او غيرها ( Weibull Distribution)توزيع  ويبل 
من التوزيعات االحتمالية فان الماكنة تحتاج الى 
وضع منهج علمي في الصيانة الوقائية ألنها في 
هذه الحالة مفيدة جدا وتقلل من احتمالية العطل 

وهناك فوائد كثيرة للصيانة الوقائية منها . فاجئالم
للماكنة الى ( (Down Timeتقليل اوقات التوقف 

ادنى حد ممكن إلداء اعمال الصيانة وتقليل الحاجة 
كما انها (  Over Time)الى الوقت االضافي 

تؤدي الى زيادة كفاءة اداء المكائن واخيرا وليس 
ن والسالمة اخرا فإنها تسبب في زيادة ظروف االم

 .للمشغلين والفنين

 goals Maintenance) اهداف الصيانة  1.1
:)[8] 

دائمة على الحالة الجيدة للماكنة المحافظة ال. 7
 .واألجهزة

االقالل من حدوث االعطال وما يتبعه من . 0
 .خسارة اقتصادية 

زيادة العمر االفتراضي للماكنة وبالتالي . 3
 .جدوى الحصول على عائد اقتصادي اكثر

حماية منجزات المؤسسات من خالل المحافظة . 0
 .على المكائن من سرعة التقادم واالندثار

الموازنة بين تكاليف الصيانة وتكاليف شراء . ,
 .الموجودات
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 [5]:البرمجة الخطية اسلوب 1.1

أداة تحليلية إليجاد أفضل االستعماالت لإلمكانيات 
القرارات  المتاحة لدى المنشأة وتساعد على اتخاذ

التي تواجه اإلدارة العليا لدى  المهمة الحرجة
ولهذا االسلوب جانبان هما البرمجة . المنشآت

programming) ) التي تعني إمكانية استعمال
هذه األداة إليجاد البرامج المختلفة الستعمال 
اإلمكانيات المحدودة لدى المنشأة وبفرض قيود 

فضل هذه على هذه الموارد التي يتم اختيار أ
 .البرامج التي تحقق هدف المنشأة

 Linearity))أما الجانب الثاني فهي درجة الخطية 
) التي تعني إن جميع معادالت البرمجة الخطية 

يمكن  ˝تكون من الدرجة األولى وأيضا( القيود
 .تمثيلها على شكل خط مستقيم

ويتكون أنموذج البرمجة الخطية من ثالث مكونات 
 :رئيسية وهي

التي  Decision variables))متغيرات القرار  •
 .يجب تحديد قيمتها

التي  Objective function) )دالة الهدف  •
 .تكون أما تعظيم أرباح أو تقليل تكاليف

التي يجب تحققها في  Constraints))القيود  •
 .الحل

 [1]:الشروط االساسية للبرمجة الخطية 1.1

تعظيم  ان كون هناك هدف يمكن تحققه مثل• 
 .أرباح أو تقليل تكاليف

 .التعبير عن دالة الهدف والقيود بمعادالت خطية •

 .ان تكون هناك عالقة بين المتغيرات• 

 .ان تكون هناك بدائل مختلفة لتحقيق الهدف •

ان تكون الموارد المستخدمة محدودة الن طريقة  •
البرمجة الخطية تهدف الى استخدام الموارد 

 .تخدام لتحقيق هدف معينالمحدودة افضل اس

 [7]:مجاالت تطبيق البرمجة الخطية 1.5

تستعمل البرمجة الخطية في مجاالت كثيرة وقد 
اتسعت لتشمل معظم نواحي الحياة العملية ومن 

 :أهمها

تعظيم الربح أو تقليل كلفة : تخطيط اإلنتاج( 1
 .اإلنتاج

أي اختيار عدد : تحديد تشكيلة المنتجات المثلى( 2
من المنتجات من بين كثير من البدائل التي محدد 

 .تحقق أعلى ربح ممكن

أي اختيار أقل مسار للوصول : مشاكل النقل( 3
 . إلى أقل كلفة ممكنة

أي تخصيص اآلالت أو : مشاكل التخصيص( 4
العاملين لمهام معينة لتحقيق أقصى كفاءة                            

 .وأعلى ربح

أي اختيار أنسب استثمار  :مشاكل االستثمار( 5
 .من بين عدة بدائل ليحقق أعلى عائد ممكن

 [1]:الصيغة العامة للبرمجة الخطية 1.2

يمكن وضع صيغة ثابتة لألنموذج الخطي ويتضمن 
ويجب ( ≤,= ,  ≥)دالة الهدف والقيود التي تكون

أن تكون جميع المتغيرات غير سالبة ألنها متغيرات 



 2018السنة         1العدد          10عة                                 المجلد مجلة كلية مدينة العلم الجام

 
 

021 
 

النتائج السالبة كميات تتصل بالواقع لذلك تكون 
 .غير حقيقية

 

Max or Min Z = c1x1+c2x2+.....+cnxn 

s.to 

a11x1+a12x2+.....+a1nxn (≤,=,≥) b1 

a21x1+a22x2+....+a2nxn (≤,=,≥) b2 

am1x1+am2x2+....+amnxn (≤,=,≥) bm 

x1,x2,....xn≥0              i=1,2,....m     
   ,      j=1,2....n                            
           

 تمثل الربح أو الكلفة  cj:اذ ان 

bi  : تمثل كمية الموارد المتاحة 

:aij تمثل المعامالت الفنية للقيود 

Xj :تمثل مغيرات القرار 

I : (االشهر)يمثل الفترة الزمنية 

J : 0, للجهاز عربة التخدير 7) يمثل الجهاز 
لجهاز  0, لجهاز المونتر  3, لجهاز الفنتليتر

 (التعقيم

 :طرائق حل البرمجة الخطية 1.7

هناك عدة طرق يتم بواسطتها حل مشاكل البرمجة 

الخطية ويعتمد استخدام احدى هذه الطرق دون 

غيرها على طبيعة وحجم المشكلة موضوع البحث 

الجهة متخذة القرار ومن اهم هذه الطرق او رغبة 

 :ما يأتي

 

 

 graphical)الطريقة البيانية  -1
method:)[2] 

وهي اداة بيانية بسيطة جدا تستخدم رغم بساطتها 
في معالجة مشاكل متعددة في مجال التسويق 
واالنتاج واالفراد وغيرها من المجاالت االدارية حيث 

إليجاد الحل تعتبر هذه الطريقة طريقة خاصة 
األمثل لمسائل البرمجة الخطية لكن من عيوبها انها 
تتعامل مع متغيرين فقط بسبب تعذر رسم اكثر من 
بعدين هندسية على الورق حيث يتم رسم دالة 
الهدف والقيود ومن ثم ايجاد منطقة الحل االمثل 

( القيود)ومن مزاياها انها تقوم بتحويل المتباينات 
 .افة اي متغيرات وهميةالى مساواة بدون اض

 (Algebric method)الطريقة الجبرية   -1
:[2] 

وهي تمثل اسلوبا اخر من اساليب البرمجة الخطية 
وهذه الطريقة تتميز باتساع استخدامها في حالة 

 .زيادة عدد المتغيرات عن اثنين

وبالرغم من تعدد الطرق المستعملة للحل بطريقة 
جميعًا في بعض  البرمجة الخطية إال أنها تتفق

 :الصفات العامة ومنها
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تتميز الطرق بفكرة الحلول التتابعية وبمعنى أن  -أ
الوصول لحٍل ما للمشكلة يعتبر نقطة انطالق لحل 
آخر أفضل من الحل السابق وهكذا يتم التوصل 

 .الى الحل األمثل

تتميز الطرق بإمكانية اختيار الحل المتوصل  -ب
 .اليه في أية مرحلة

تتباين الطرق من حيث درجة بساطتها و بينما 
 .قدرتها على معالجة أنواع معينه من  المشاكل

 Simplex) الطريقة الجدولية المبسطة  -1
method :)[1] 

تعتبر هذه الطريقة طريقة علمية ذات كفاءة عالية 
في ايجاد الحلول لمشاكل البرمجة الخطية حيث 

 Dantizgطورت هذه الطريقة من قبل العالم جورج 
م حيث تبدأ بحل اساسي مقبول ثم 1947عام 

يطور بعدد من التكرارات لحين الوصول الى الحل 
ومن عيوب هذه الطريقة انها تتعامل فقط , األمثل

 ,مع القيود التي تكون من نوع اصغر او يساوي
وعلى العموم تتميز هذه الطريقة بدرجة عالية من 

البرمجة الخطية الدقة والكفاءة في معالجة مشكالت 
الى طرق  ضافةإ. بغض النظر عن عدد المتغيرات

او طريقة ذات  ((Big-M methodاخرى مثل 
 .((Two phase methodالمرحلتين 

 المبحث الثالث
 الجانب التطبيقي

 (:View the problem)عرض المشكلة  1.1

تمت دراسة وتحليل االجهزة قيد الدراسة في هذا 
البحث، تم زيارة المستشفى و جمع المعلومات 

الفني )الالزمة من المهندسين والعاملين عليها 
واالستماع الى الشروحات الفنية االبتدائية ( والطبي

لفهم طبيعة عمل مثل هذه االجهزة من الناحية 
مدى الهندسية لغرض التخطيط االمثل لدراسة 

موثوقيتها وطرح النموذج المالئم للصيانة حيث تم 
اخذ االجهزة المدروسة ضمن العينة وشرح عمل كل 

 :جهاز وهي تتلخص باآلتي

 Anesthesia Cart)جهاز عربة التخدير  -1
Device ):  هي أحد أجهزة المشفى المستخدمة

لتخزين األدوات الالزمة للمساعدة أثناء اإلجراءات 
يشير التخدير إلى . ارة التخديرالمستدعية إلد

استخدام العقاقير للسيطرة على عقل المريض 
وحماية الشخص من الشعور بأي ألم أثناء أي 

من المهم جًدا تنظيم أدوات التخدير . عملية جراحية
والحفاظ عليها بطريقة جيدة بحيث يتلقى المرضى 

 . رعاية التخدير المناسبة

ير بالوصول تسمح هذه العربات ألطباء التخد
بسهولة لجميع أدوات التخدير وموقعها المحمول 

يستطيع أطباء التخدير تقديم أدواتهم . بسهولة
الطبية أو انتزاعها بسرعة وبسهولة عند الحاجة 

في بعض األحيان، يلزم األمر اللجوء إلخراج . إليها
المرضى من حالتهم التخديرية سريًعا وقد يستحيل 

. لم ُتستخدم عربات التخديرذلك أو يكون صعًبا إذا 
يسمح تصميم العربات المزودة في التخدير بسهولة 
التنقل بين الحجرات ويمكن استخدامها في العديد 

يوفر أفراد الخدمات الطبية . من غرف العمليات
الوقت والمجهود عن طريق عدم االضطرار للبحث 

 .عن أدوات التخدير وجمعها
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وهو من    :  (ventilator)فينتيالتورجهاز  -0
اجهزة التنفس االصطناعي حيث يقوم على تمثيل 
دور الرئتين والجهاز التنفسي عند المريض الذي 
يعاني من نقص في التنفس او تلف في الرئتين او 

 .عند توقف الجهاز التنفسي اثناء العملية الجراحية

تستخدم لمراقبة  :) Monitor)ز الشاشة جها -1
 Intensive)حدات العناية المركزة المرضى في و 
care units )ICU أو CCU (critical care 

unit)  ووحدات العناية بمرضى القلب وغرف
ولها  Operations Rooms OR))العمليات 

القدرة على مراقبة حالة المريض بالتسجيل والعرض 
الفوري بصورة مستمرة ولفترات طويلة بالتاريخ 
والساعات ليتمكن الطبيب من التأكد من حالة 
المريض لحظة بلحظة واالستجابة بدقة وبصورة 
فعالة الحتياجات المريض بالطرق المناسبة حسب 

 .ما تستدعيه حالة المريض

 

 (:Sterilization device)عقيم جهاز الت -1
, ( المعقم البخاري او المحول)يسمى احيانا بال 

وهو اشبه بالحجرة المؤصدة تستخدم بخار مسخن 
للوصول إلى , مضغوط  730-707بدرجة حرارة 

التعقيم يتم ادخال القطعة المراد تعقيمها إلى داخل 
حجرة المؤصدة و يتم تسخينها عن طريق البخار 

رجة الحرارة المثبتة ويتم ترك القطعة المحقون ود
عند هذه الدرجة لمدة من الزمن و تختلف هذه المدة 
الزمنية تبعًا للعبء البكتيري الموجود على القطعة و 
مقاومتها للتعقيم البخاري ، و هناك فترة زمنية عامة 

و ضغط  C°707دقيقة على درجة حرارة  04هي 
كيلو باسكال وهذه القيم كافية لتحقق درجة  744

لمنتج يحتوي ( 0-)^〖74〗تعقيم مؤكدة قيمتها 
بعد اجراء .  6^〖74〗على عبء بكتيري مقداره 

التعقيم يتم تبريد السوائل في المؤصدة المضغوطة 
تدريجيًا لتجنب غليها بدرجة عالية عند تحرير 

لضغط الضغط و يتم ذلك عن طريق تحرير ا
تدريجيًا من المؤصدة و السماح للسوائل بالتبخر 

 .تحت ضغط سالب اثناء تبريد محتوياتها

 :وصف البيانات 1.1

لقد تم جمع البيانات من مستشفى العلوم العصبية 
االجهزة ( عطل)اوقات فشل حيث تضمنت البيانات 

اوقات فشل اجهزة عربات يبين  (7)والجدول رقم 
والتعقيم على  Monitorو Ventilatorالتخدير و

  :0476-0470خالل السنوات الثالثة من  التوالي
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 يبين اوقات عطل االجهزة خالل السنوات الثالث( 1)جدول 

  جهاز عربة التخدير Ventilatorجهاز  Monitorجهاز  جهاز التعقيم
 االشهر 0470 ,047 0476 0470 ,047 0476 0470 ,047 0476 0470 ,047 0476
79 77 4 76 4 4 9 77 4 0 7, 4 7 
0 79 4 74 70 4 4 00 4 4 00 4 0 
4 4 00 4 7, 37 7, , 4 4 37 7, 3 
4 04 4 0, 4 0 4 4 03 4 70 4 0 
77 4 00 37 7 4 4 4 01 4 4 4 , 
, 4 74 0 7, 7, 4 01 4 4 4 4 6 
4 04 4 4 4 34 4 4 7, 4 4 4 1 
4 7 79 4 77 4 71 4 4 4 4 4 0 
0 04 , 4 34 74 4 7, 4 4 4 4 9 
6 76 4 0 , 0 4 4 09 , 4 71 74 
70 4 4 34 4 4 74 70 , 4 4 6 77 
73 4 4 37 4 4 04 7, 4 4 77 4 70 

 

من خالل البيانات اعاله نستنتج منها تكرار التوقفات لكل جهاز ولكل شهر حيث نقوم بتجميع بيانات الشهر 
جهاز لوضح تكرار التوقف ي( 0)ول توقف لثالث سنوات ولكل شهر والجدلثالث سنوات ونستخرج منهال تكرار ال

 :وكما يأتيعربة التخدير 
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 1112-1111اجهزة عربات التخدير خالل العام  اوقات فشليبين ( 1)جدول رقم 

 تكرار التوقف
BREAKDOWN FREQUENCY  

 االشهر
PM PERIOD 

11 1 
18 2 
12 3 
11 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
11 10 
2 11 
11 12 
 المجموع 112

 

من خالل البيانات اعاله نستنتج منها تكرار التوقفات لكل جهاز ولكل شهر حيث نقوم بتجميع بيانات الشهر 
يوضح تكرار التوقف لجهاز ( 3)لثالث سنوات ونستخرج منهال تكرار التوقف لثالث سنوات ولكل شهر والجدول 

Ventilator وكما يأتي: 

 

 

 

 

 

 

 



 2018السنة         1العدد          10عة                                 المجلد مجلة كلية مدينة العلم الجام

 
 

011 
 

 

 1112-1111خالل العام  Ventilatorاجهزة اوقات فشل يبين ( 1) جدول رقم 

 تكرار التوقف
BREAKDOWNFREQUENCY  

 االشهر
PM PERIOD 

11 1 
18 2 
11 3 
11 4 
17 5 
17 6 
15 7 
17 8 
15 9 
11 10 
11 11 
15 12 
 المجموع 181

 

من خالل البيانات اعاله نستنتج منها تكرار التوقفات لكل جهاز ولكل شهر حيث نقوم بتجميع بيانات الشهر 
يوضح تكرار التوقف لجهاز ( 0)لثالث سنوات ونستخرج منهال تكرار التوقف لثالث سنوات ولكل شهر والجدول 

Monitor وكما يأتي: 
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 1112-1111خالل العام  Monitorاجهزة  اوقات فشليبين ( 1) جدول رقم 

 تكرار التوقف
BREAKDOWN FREQUENCY  

 االشهر
PM PERIOD 

12 1 
18 2 
12 3 
17 4 
11 5 
11 6 
11 7 
11 8 
51 9 
11 10 
11 11 
11 70 
 المجموع 151

 

من خالل البيانات اعاله نستنتج منها تكرار التوقفات لكل جهاز ولكل شهر حيث نقوم بتجميع بيانات الشهر 
يوضح تكرار التوقف لجهاز ( ,)لثالث سنوات ونستخرج منهال تكرار التوقف لثالث سنوات ولكل شهر والجدول 

 :وكما يأتي Sterilizationالتعقيم 
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 1112-1111خالل العام  Sterilization  اجهزة التعقيم اوقات فشليبين ( 5) جدول رقم 

 تكرار التوقف
BREAKDOWN FREQUENCY  

 االشهر
PM PERIOD 

11 1 
11 2 
18 3 
11 4 
11 5 
15 6 
11 7 
11 8 
11 9 
11 10 
18 11 
11 12 
 المجموع 171

 

 :بناء األنموذج الرياضي 1.1

والتي  37/70/0476الى  7/7/0470المبحوثة في المستشفى للفترة من من خالل البيانات الخاصة باألجهزة 
تم فيها عطالت االجهزة ضمن الجداول سنقوم ببناء انموذج رياضي للمشكلة باستخدام البرمجة الخطية وكما 

 :موضح في النموذج الرياضي اآلتي

Objective function 

Min Z= 
19X1,1+20X1,2+16X1,3+30X1,4+28X2,1+28X2,2+28X2,3+21X2,4+46X3,1+20X3,2+46X3,3+28
X3,4+14X4,1+23X4,2+27X4,3+20X4,4+0X5,1+27X5,2+32X5,3+39X5,4+0X6,1+27X6,2+32X6,3+
15X6,4+0X7,1+15X7,2+30X7,3+20X7,4+0X8,1+17X8,2+11X8,3+20X8,4+0X9,1+15X9,2+50X9,3

+33X9,4+22X10,1+29X10,2+21X10,3+22X10,4+6X11,1+33X11,2+30X11,3+18X11,4+11X12,1+ 
35X12,2+31X12,3+13X12,4 
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 :القيود المفروضة على النموذج هي

 قيود كلفة صيانة االجهزة

X1,1+X2,1+X3,1+X4,1+X5,1+X6,1+X7,1+X8,1+X9,1+X10,1+X11,1+X12,1 = 2,500,000 

X1,2+X2,2+X3,2+X4,2+X5,2+X6,2+X7,2+X8,2+X9,2+X10,2+X11,2+X12,2 = 350,000 

X1,3+X2,3+X3,3+X4,3+X5,3+X6,3+X7,3+X8,3+X9,3+X10,3+X11,3+X12,3 = 100,000 

X1,4+X2,4+X3,4+X4,4+X5,4+X6,4+X7,4+X8,4+X9,4+X10,4+X11,4+X12,4 = 500,000 

 :حل األنموذج الرياضي 1.1

لألجهزة االربعة  واستخدام البرنامج الخاص بتطبيقات بحوث  وقات الصيانةادخال البيانات الخاصة بأبعد 
 :النتائج اآلتيةيعكس  Win-QSB العمليات

 وان الحل األمثل موضح بالشكل اآلتي حيث يوضح هذا الشكل الحل االمثل ألنموذج البرمجة الخطية
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 :ونستنتج من ذلك

   X51=2,500,000 , X72=350,000 , X83=100,000 , X12,4=500,000                                
 Min =12,850,000    

 

 

 :تحليل النتائج 

من خالل حل األنموذج الخطي ألوقات صيانة  -7
اي ( (X51=2,500,000األجهزة الطبية تبين ان 

ان وقت صيانة جهاز عربة التخدير هي كل خمسة 
مليون ( 44,444,,0)اشهر وتكلف المستشفى 

 .دينار

من خالل حل األنموذج الخطي ألوقات صيانة  -0
اي ان ( (X72=350,000األجهزة الطبية تبين ان 

هي كل سبعة  Ventilatorوقت صيانة جهاز 
  .الف دينار( 3,4,444)اشهر وتكلف المستشفى 

من خالل حل األنموذج الخطي ألوقات صيانة  -3
اي ان ( (X83=100,000األجهزة الطبية تبين ان 

هي كل ثمانية اشهر  Monitorوقت صيانة جهاز
 .الف دينار( 744,444)وتكلف المستشفى 

من خالل حل األنموذج الخطي ألوقات صيانة  -0
اي ( (X12,4=500,000األجهزة الطبية تبين ان 
 شهر 70هي كل  التعقيمان وقت صيانة جهاز 

 الف( 44,444,)وتكلف المستشفى  (سنويا)
 .ينارد

وان الكلفة الكلية لصيانة االجهزة الطبية  -,
 .مليون دينار( Min=12,850,000)االربعة هي 

ان بقية قيم المتغيرات قيمتها صفر اي ان ال  -6
 .في تلك االشهرلألجهزة تحدث صيانة 

مقارنة بالواقع الحالي للمستشفى حيث ان عربة  -1
المحاليل التخدير يتم صيانتها عن طريق تبديل 

الخاصة بها كل ثالثة اشهر ويكلف المستشفى 
اما بالنسبة لجهاز  مليون دينار (5,000,000)

Ventilator  تتم الصيانة فيه كل شهرين وذلك
بتبديل الفلتر الموجود بالجهاز والمختص بدخول 
الهواء وخروجه للمريض وسحب الرطوبة منه حيث 

 مليون دينار (1,050,000)يكلف المستشفى 
تتم الصيانة  Monitorوكذلك الحال بالنسبة لجهاز 

اشهر وذلك  6فيه عن طريق التزييت والتشحيم كل 
اما جهاز الف دينار ( 200,000)يكلف المستشفى 

ساعة وذلك بعمل  04التعقيم تتم الصيانة فيه كل 
Reset  للجهاز وايضا الفالتر الموجودة فيه يتم

تبديلها كل شهر وهذا يكلف المستشفى 
 .مليون دينار (60,000,000)
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 :االستنتاجات 1.2

ان استخدام االساليب العلمية  نستنتج مما تقدم -7
بحوث العمليات تعطي  الحديثة وخصوصا اساليب
 .نتائج افضل من المستشفى

بكثير من الواقع حصلنا على نتائج افضل  -0
الحالي في المستشفى من خالل استخدام اسلوب 

 .البرمجة الخطية

اسلوب البرمجة الخطية اعطى وفرات مالية  -3
 .حيث تم تقليل كلف الصيانة لألجهزة

ان الكلفة الكلية لصيانة األجهزة هي  -0
(Min=12,850,000 ) مقارنة بالكلفة الكلية

( 19,752,200)المستخدمة من قبل المستشفى 
مليون دينار حيث يوفر االنموذج الرياضي وفرة 

 .مليون دينار( 6,902,200)مالية مقدارها 

 :المصادر العربية

بحوث " عبد الجبار خضر واخرون , بخيت -7
, بغداد,  "العمليات مرتكزات اساسية وقرارات علمية

 .,047, 7ط, دار الكتب والوثائق, العراق

االنتاج الصناعي، حسن عادل، مشاكل  -0
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، مصر 

7990. 

" عدنان شمخي جابر , ضّوية سلمان , حسن  -3
, العراق, بغداد,  "مقدمة في بحوث العمليات

 .7900, المكتبة الوطنية

علم االدارة " عثمان بن ابراهيم , السلوم -0
المملكة العربية , الرياض, " واستخدام الحاسوب

, كلية ادارة االعمال, جامعة الملك سعود , السعودية
0474. 

بحوث العمليات " حامد سعد نور , الشمرتي -,
 7ط, مكتبة الذاكرة, العراق, بغداد," مفهوما وتطبيقا
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 حل مشكلة النقل الثالثي االبعاد باستعمال البرمجة المتعددة األهداف 

 المضببة

 سهاد فيصل عبود                                     عبد الجبار خضر بخيت                 . د.م . ا

 جامعة بغداد/ واالقتصاد  كلية االدارة

 dr@yahoo.com-jabbermail : -E 

 البحثملخص 

 

تعتبر مشكلة النقل واحدة من أهم االساليب الرياضية المهمة التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب 

حيث تم في هذا , تكاليف ممكنةلنقل البضائع من مصادر التجهيز إلى مراكز  الطلب وبأقل 

غير  سلعثالثي األبعاد الذي يكون فيه نقل الالنقل ذج الرياضي الخاص بمشكلة البحث بناء األنمو

 (Multi-objectiveالضبابية   وتم استعمال اسلوب البرمجة المتعددة االهداف, ةمتجانس

Fuzzy )  المخازن إلى المناطق من ( رز, زيت, سكر) لحل مشكلة نقل المنتجات الغذائية

الرصافة وايضا تم استعمال نوعين من دوال االنتماء وهي الخطية , الكرخ/الطالبة في بغداد

واألسية ولقد اثبت هذا األنموذج كفاءته في خفض تكاليف واوقات النقل االجمالية للمنتجات 

االنتماء الخطية  أظهرت النتائج إن دالة(  Win-QSB)الغذائية  وبعد حل األنموذج في برنامج 

مليون ( (6,850,707.4هي افضل من دالة االنتماء االسية في خفض التكاليف الكلية للنقل وهي 

 .ساعة  ( 412,623.26)تقليل الوقت الكلي للنقل وهو وفي دينار 

 

البرمجة , دوال االنتماء , البرمجة المتعددة االهداف, أنموذج نقل ثالثي األبعاد :  تاحيةكلمات مف

 .لضبابية ا

 

mailto:jabber-dr@yahoo.com
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Solve the problem of three-dimensional transportation using 

multi-objective programming 

Abdul - Jabbar Khudr Bakhit, and   Suhad Faisal Aboud 

 

 

Abstract 

The problem of transportation is one of the most important mathematical 

methods that help in making the appropriate decision to move goods from 

the sources of processing to the centers of demand and With lowest 

possible costs, in the research was based on the mathematical model of 

the problem of three-dimensional transportation where the transport of 

sales is not homogenous, Fuzzy Multi-objective programming method to 

solving the problem of transporting food products (sugar, oil, rice) from 

the warehouses to the demand areas in Baghdad and also used two types 

of  membership functions, linear and exponential. The results showed that 

the linearity function was better than the exponential affinity function in 

reducing the total transportation costs of (6,850,707.4) million dinars, and 

reducing the total transportation time of (412,623.26) hours 

Key words: three-dimensional transportation model, multi-objective 

programming, membership functions, Fuzzy programming. 
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 :ntroductionI)المقدمة 

, المواد األولية, المشاكل التي تدرس كل األمور التي تختص بنقل البضائع تعد مشكلة النقل من أهم 

إلخ من أماكن تواجدها إلى الجهات الطالبة لها وهذه العملية تتطلب كلفة نقل لذلك يتطلب بناء أنموذج ...األشخاص

يطلق عليه باألنموذج طرق الحل االمثل الخاصة بعملية النقل وهذا  رياضي يعمل على تقليل كلفة النقل باستعمال

والذي تكون فيه السلعة متجانسة من نوع واحد وواسطة النقل ايضا من نوع واحد ( متجانس) الكالسيكي 

 .والكميات المطلوبة والمعروضة

 أما في الوقت الحاضر أصبحت عملية النقل تتطلب دراسة تخطيطية لنقل مجموعة من المنتجات الغير متجانسة 

 ((Non- Homogeneous  من مصادر التجهيز إلى محطات الطلب وبتكاليف متغيرة أو تكون وسائل النقل

وهذا ما زاد تعقيد األنموذج الرياضي الخاص بمشكلة النقل  او جوية غير متجانسة قد تكون برية أو بحرية

 .عة المنقولة مختلفةيشير الى كون واسطة النقل مختلفة أو نوع البضا( D-3)فأصبح األنموذج ثالثي األبعاد 

ونظرا لتزايد مشاكل النقل يتطلب بناء أنموذج رياضي يكون فيه وسائل النقل غير متجانسة والبضائع ايضا غير 

 ( D-4) متجانسة حيث يسمى هذا األنموذج  أنموذج رباعي االبعاد 

 :مشكلة البحث

 وزارة التجارة/ لتجارة المواد الغذائية  للشركة العامةندرس في هذا البحث مشكلة نقل المنتجات الغذائية وف س

 النقل عملية فإنونظراً للحاجة الماسة إلى هذه المنتجات بحيث تتفاوت نسبة الطلب عليها من قبل المستهلك لذا 

 الكلفة تحديد على القدرة عدم وسائل النقل وكذلك على فقتت التي العالية منها التكلفة عديدة لمشاكل تتعرض

 .المنتجات لذلك تم اللجوء إلى استعمال أنموذج نقل ثالثي األبعاد لتقليل كلفة النقل االجمالية تلك لنقل الحقيقية

 :هدف البحث

يهدف البحث إلى تطوير األنموذج الرياضي الخاص بمشكلة النقل الكالسيكية من خالل إضافة قيود جديدة 

لغرض حل مشاكل نقل البضائع الغير متجانسة أو تعدد وسائط النقل المختلفة لغرض اتخاذ القرار األمثل في 

لى الجهات الطالبة لها إ( (sourcesإيجاد أقل التكاليف في عملية نقل السلع من أماكن تواجدها 

(Destinations ) ,وكذلك يهدف إلى تقليل الكلفة الكلية لنقل المنتجات الغذائية. 

 : Structure of research))البحث  محاور

 الجانب النظري والجانب التطبيقي تتطرق إلى كافة أركان البحث من رئيسية حاورم ثالثةالبحث ضمن يت

 :واالستنتاجات

 (الجانب النظري )  :اوال

إذ تضمن توضيح , فقد تضمن بعض المفاهيم والقواعد األساسية التي تساعد على فهم الجانب النظري للبحث

 .لمشكلة النقل الثالثية األبعاد وكيفية صياغة األنموذج الرياضي الخاص بها

 (الجانب التطبيقي : ) ثانيا

وكذلك حل األنموذج باستعمال البرمجة , متجانسالغير الفصل عرض بيانات أنموذج النقل فقد تضمن هذا 

 .واستعمال البرامج التطبيقية لغرض الحل وتفسير النتائج متعددة االهداف الضبابيةال

 (االستنتاجات : ) ثالثا
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 .توصل اليها الباحثفقد تضمن أهم االستنتاجات التي 

 

 الجانب النظري: اوال

 :[2] مفهوم البرمجة المتعددة األهداف 1-1

على انها طريقة رياضية تميل الى المرونة والواقعية في حل ( Cromer) عرفت برمجة األهداف من قبل 

 .المسائل القرارية المعقدة والتي تأخذ بعين االعتبار عدة أهداف والعديد من المتغيرات والقيود

ن االعتبار عدة أهداف دفعة واحدة بأن أنموذج برمجة األهداف هو األنموذج الذي يأخذ بعي( BLaid) كما عرفها 

 .  ويكون ذلك تحت إطار اختيار الحل األمثل من بين الحلول الممكنة

 [1]مفهوم البرمجة الضبابية  2-1

في عام  Zadehتعريف , ومن ابرز تلك التعاريف (Fuzzy set)هنالك عدة تعاريف للمجموعات الضبابية 

الذي يعرف المجموعة الضبابية بأنها أصناف من العناصر مع درجة انتماء مستمرة وان هذه المجموعة  7191

وتمثل دالة . ميزت بدالة االنتماء المميزة التي خصصت لكل عنصر درجة انتماء مداه بين الصفر والواحد

وتعبر عن ,الضبابية براد الزوج المرتب الممثل االنتماء اهمية في نظرية المجموعات الضبابية  وهي تمثل احد اف

دالتين قياسيتين لتحديد االنتماء ويرتبط  Zadeh العالم زاده واقترح. درجة انتماء العنصر الى المجموعة الضبابية

 . بناء دالة االنتماء بطبيعة المجموعة وبذاتها

 :دوال االنتماء 3-1

 [3](hip functionLinear members)دالة االنتماء الخطية  1-3-1

 :يمكن ان تكتب دالة االنتماء الخطية كما يأتي
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          تمثل دالة االنتماء الخطية

Uk :يمثل الحد االعلى  

Lk :يمثل الحد االدنى 

 membership function exponential[4])دالة االنتماء االسية  2-3-1

 :األسية كما يأتييمكن ان تكتب دالة االنتماء 
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           تمثل دالة االنتماء األسية

Uk :يمثل الحد االعلى  

Lk :يمثل الحد االدنى 

 [5]:مفهوم النقل الثالثي االبعاد 4-1

يتم نقل سلعة واحدة من جميع المصادر إلى جميع الجهات الطالبة لها ( الثنائية ) في مشكلة النقل الكالسيكية 

التي يتم نقلها عبر جميع الطرق بحيث يتم التقليل من التكلفة ( المتجانسة ) والهدف هو تحديد كميات السلع 

التجارة  يمارسون نوع منإن رجال األعمال  بببسلكن هذا غير موجود في الواقع العملي . اإلجمالية للنقل

 .أنواع مختلفة من المنتجات لزيادة أرباح المنشأة يختص في

مشكلة النقل  هنا ولقد تم تطوير أنموذج النقل الثنائي إلى أنموذج أكثر واقعي وهو  األنموذج الثالثي األبعاد وتنشأ

باإلضافة إلى نوع  jإلى الموقع  iمن المنتجات من المصدر  الثالثية عندما نحتاج إلى نقل الوحدات الغير متجانسة

 .Kوسيلة النقل أو نوع المنتج وبفرض إنه 

ولقد أصبح هذا األنموذج يحتوي على نوع من التعقيد لكثرة القيود فيه لذا تكون الطرق الخاصة عاجزة عن حل 

.البرمجة المتعددة االهداف لحل هذا االنموذج هذا األنموذج لذا نلتجأ إلى
 

 [5]:الصيغة العامة ألنموذج النقل الثالثي 5-1

وقيود  (  objective function) وتقوم الفكرة على أساس تحويل مشكلة النقل بأكملها إلى دالة هدف 

constraints)  )واألنموذج يكون بالشكل اآلتي: 

  Min Z =           
 
   

 
   

 
      

S.to 

     
 
    = Ajk                             , j=1,2….n , k=1,2….p            ….(3)       

      
 
   = Bik                            , i=1,2….m , k=1,2….p            ….(4) 

     
 
    = Eij                             , i=1,2….m , j=1,2….n            ….(5) 

 :أما قيود الموازنة فهي كاآلتي   

                                                                 
     =     

 
    

                                                                    
     =     
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    =     

 
    

     
 
   

 
    =                                          

   
 
   

 
   

 
    

 :وحيث انه( (Typesمن  Kو   Destination))من  nو ( (Sourcesمن   mإذ إن هذا األنموذج يتضمن 

Xijk:   تمثل كمياتK  من السلع المنقولة من المصدرi  إلى الموقعj. 

Cijk  : تمثل الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة منK  من السلع المنقولة من المصدرi  إلى الموقعj. 

Ajk:   تمثل الكمية  الكلية منk  من السلع المطلوبة من قبل الموقعj  من جميع المصادرi. 

Bki:   تمثل الكمية الكلية منk  من السلع المتاحة لدى المصدرi  التي يعرضها لكل المواقعj. 

Eij:   تمثل الكمية الكلية من جميع أنواع السلع المعروضة من المصدر  i  إلى المواقعj. 

 :خوارزمية الحل 6-1

 . كل دالة على حدة( وقت النقل, النقل كلفة )الثالثي االبعاد باستخدام البرمجة الخطية حل مشكلة النقل  -7

 (.Min-Max)اي حل مشكلة النقل ( (Lower , Upperاستخراج  -1

 :بناء االنموذج الرياضي الخاص بمشكلة النقل المتعددة االهداف الضبابية بالنسبة لدالة االنتماء الخطية -3

model (1)  

Max = λ 

S.to 

     
 
    = Ajk                             , j=1,2….n , k=1,2….p               ….(10)                   

      
 
   = Bik                            , i=1,2….m , k=1,2….p               ….(11)             

     
 
    = Eij                             , i=1,2….m , j=1,2….n               ….(12)             

F
k
 (x) + dr

-
 - dr

+
= Uk                                                                                                 ….(13) 

      

  
 

     

  
                                                                                                   

 :بناء االنموذج الرياضي الخاص بمشكلة النقل المتعددة االهداف الضبابية بالنسبة لدالة االنتماء األسية -4

model (2) 

Min = β 

:s.to  

β  
        

     
  

     
 
    = Ajk                             , j=1,2….n , k=1,2….p                               ….(15)                
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   = Bik                            , i=1,2….m , k=1,2….p                               ….(16)             

     
 
    = Eij                             , i=1,2….m , j=1,2….n                               ….(17)            

Zk (x) + dr
-
 - dr

+
= Lk                                                                                ….(18) 

      

  
 

     

  
                                                                                                       

 الجانب التطبيقي: ثانيا

سوف نقوم في هذا البحث بتطبيق ما تم عرضه من أساليب اتخاذ القرار والمتمثلة باستعمال البرمجة المتعددة 

وتطبيقها على ( نوع المنتوج, المنطقة , المخزن) لنقل الثالثي األبعاد االهداف الضبابية لحل انموذج مشكلة ا

بوزارة نقل واحدة من المخازن الخاصة وسيلة المنقولة بواسطة ( الرز, الزيت , السكر ) المنتوجات الغذائية 

 . التجارة  إلى الجهات الطالبة في بغداد

كلفة نقل المواد الغذائية من مخازنها الى مراكز التموين حيث تعتمد الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على 

لكل طن من الزيت دينار ( 31)وكلفة نقل الزيت  لكل طن من السكر دينار( 91)تكون كلفة نقل مادة السكر هي 

المسافة بين المخازن وبين مراكز التموين لذا تم  نبغض النظر ع لكل طن من الرز دينار( 11)وكلفة نقل الرز 

( 11,31,91)وضربها في كلفة النقل المخصصة من قبل الشركة وهي ( كم)في هذا البحث االعتماد على المسافة 

تم اضافة متغير وهمي ( 9,8,7,6)واستنادا الى قيود الموازنة . دينار لكل من السكر والزيت والرز على التوالي

 .الى الكميات الكلية والجهات الطالبة لموازنة مشكلة النقل

يوضح الطاقة االستيعابية ( 1-1)والجدول ,توضح المسافات بين المخازن والجهات الطالبة ( 1-7)الجدول و

يوضح الكميات الكلية من ( 1-4)والجدول , يوضح الحاجة الشهرية للمناطق الطالبة( 1-3)والجدول , للمخازن

من المخازن الى ( السكر) نتج االوليوضح تكاليف ووقت نقل الم( 1-1)المنتجات الغذائية الثالثة  والجدول 

من المخازن الى الجهات ( الزيت)يوضح تكاليف ووقت نقل المنتج الثاني ( 1-9)الجهات الطالبة والجدول 

من المخازن الى الجهات الطالبة ( الرز)يوضح تكاليف ووقت نقل المنتج الثالث ( 1-1)الطالبة والجدول 

 :وكاآلتي

 بين المخزن والجهة الطالبة( مك)يوضح المسافة ( 2-1)جدول 

  باب المعظم االعظمية حي البنوك زيونة الصالحية الكاظمية االسكان حي العدل السيدية

 الرصافة. م 1.7 1.7 1 1.1 1.1 73 71 74 71

 الكرخ. م 1.3 9.7 73 71 1.4 1 7 1.1 71

 الحرية. م 1 9.1 73 71 71 7.7 1 4.1 11

 

 

 (Bki)االستيعابية للمخازن يوضح الطاقة ( 2-2)جدول 

  الرصافة. م الكرخ. م الحرية. م

 السكر 1111 4319 1114

 الزيت 9194 3111 4113

 الرز 1191 1119 9141
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 (Ajk)يوضح الحاجة الشهرية للمناطق الطالبة ( 2-3)جدول 

 التسلسل  السكر الزيت الرز

 7 باب المعظم 411 431 7331

 1 االعظمية 439 131 7413

 3 حي البنوك 111 311 3113

 4 زيونة 311 7111 7111

 1 الصالحية 911 7114 7111

 9 الكاظمية 144 143 7711

 1 االسكان 311 331 111

 1 حي العدل 7143 499 134

 1 السيدية 119 131 111

4111 1111 73144 dummy 71 

 (Eji)المنتجات  المنقولة وحسبيوضح الكميات الكلية ( 2-4)جدول 

  الرصافة. م الكرخ. م الحرية. م

 باب المعظم 7179 111 171

 االعظمية 119 191 7117

 حي البنوك 7111 7111 7311

 زيونة 7311 7771 7114

 الصالحية 7111 7111 7744

 الكاظمية 411 111 111

 االسكان 311 191 111

 حي العدل 111 913 111

 السيدية 193 7111 911

1144 1391 71311 dummy 

 ستهالكمناطق االقل منتوج السكر من المخازن الى يوضح تكاليف ووقت ن( 2-5)جدول 

حي  زيونة الصالحية الكاظمية االسكان حي العدل السيدية 

 البنوك

 ((Cost,time باب المعظم االعظمية

 الرصافة. م (419,71) (546,12) (540,15) (468,10) (168,15) (780,15) (600,15) (840,20) (900,10)

 الكرخ. م (498,20) (366,15) (780,14) (1140,12) (564,15) (420,12) (60,18) (174,20) (1020,14)

 الحرية. م (540,30) (408,25) (780,27) (1140,18) (600,25) (66,15) (300,28) (252,30) (1200,15)

 ستهالكمناطق االقل منتوج الزيت من المخازن الى يوضح تكاليف ووقت ن( 2-6)جدول 

حي  زيونة الصالحية الكاظمية االسكان حي العدل السيدية

 البنوك

 ((Cost,time باب المعظم االعظمية

 الرصافة. م (213,15) (273,10) (270,13) (234,10) (84,13) (390,10) (300,15) (420,20) (450,10)

 الكرخ. م (249,20) (183,18) (390,15) (570,18) (282,20) (210,18) (30,22) (87,15) (510,15)

 الحرية. م (270,25) (204,22) (390,25) (570,20) (300,20) (33,15) (150,15) (126,30) (600,15)

 ستهالكمناطق االنقل منتوج الرز من المخازن الى يوضح تكاليف ووقت ( 2-7)جدول 
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حي  زيونة الصالحية الكاظمية االسكان حي العدل السيدية

 البنوك

 ((Cost,time باب المعظم االعظمية

 الرصافة. م (142,20) (182,15) (156,15) (180,10) (56,15) (260,15) (200,10) (280,15) (300,15)

 الكرخ. م (166,20) (122,15) (260,10) (380,13) (188,15) (140,20) (20,15) (58,18) (340,15)

 الحرية. م (180,28) (136,20) (260,25) (380,15) (200,20) (22,15) (100,15) (84,30) (400,15)

 

 دينارمقاسة بوحدة ال( Cost)الساعة والكلفة مقاس بوحدة ( Time)علما ان الوقت  /مالحظة

 

 :بناء األنموذج الرياضي

  Min Z =           
 
   

  
   

 
      

 Min Z =           
 
   

  
   

 
    

S.to 

 قيود العرض للمنتجات الثالثة

      
  
   = 8580 ,        

  
   4386 ,       

  
   = 5904 

      
  
   = 6864 ,        

  
   = 3508 ,       

  
   = 4723 

      
  
   = 7560 ,        

  
   = 2956 ,       

  
   = 6048 

 للمنتجات الثالثةقيود الطلب 

     
 
    = 487,      

 
    =436     ,       

 
     =500 ,       

 
    = 375 ,      

 
    =600 

,       
 
     =544 ,      

 
    = 385 ,      

 
    =1043     ,       

 
     =756 ,          

 
    

=13744 

      
 
    = 435 ,      

 
    =837     ,       

 
     =390 ,       

 
    = 1798 ,      

 
    

=1924 ,       
 
     =243 ,      

 
    = 337 ,      

 
    =466     ,       

 
     =937 ,   

       
 
    =7728 

       
 
    = 1337 ,      

 
    =1493     ,       

 
     =3083 ,       

 
   = 1500 , 

     
 
    =1200  ,       

 
       =1158 ,      

 
    = 900 ,      

 
    =834     ,       

 
     

=800 ,          
 
    =4259 

 قيود الكميات الكلية

     
 
    = 1016 ,      

 
    =826     ,       

 
     =1295 ,       

 
    =1300 , 

     
 
    =1000  ,       

 
       =400 ,      

 
    = 357 ,      

 
    =725     ,  

     
 
     =763 ,           

 
    =15322 
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    = 525 ,      

 
    =869     ,       

 
     =1289 ,       

 
    =1119 , 

     
 
    =1580  ,       

 
       =575 ,      

 
    = 760 ,      

 
    =693     ,  

     
 
     =1075 ,                

 
    

     
 
    = 718 ,      

 
    =1071  ,       

 
     =1389 ,       

 
    =1254 , 

     
 
    =1144  ,       

 
       =970 ,      

 
    = 505 ,      

 
    =925     ,  

     
 
     =655 ,                

 
    

 

 :النقل الثالثي االبعاد بالبرمجة الخطية لتكون النتائج كاآلتي حل أنموذج -

X
1
= 

(0,0,500,375,600,0,0,0,736,6369,487,436,0,0,0,0,385,693,20,2365,0,0,0,0,0,544,0,350

,0,5010,0,390,925,400,0,0,0,27,4694,7,433,0,297,1524,0,337,0,910,0,0,404,0,576,0,2

43,0,466,0,3034,588,826,405,0,0,400,357,725,0,4259,31,0,1289,822,56,575,38,0,145,

0,718,667,1389,678,1144,183,505, 109,655,0) 

X
2
= 

(106,0,0,0,0,0,0,0,0,8474,381,436,500,375,600,544,385,227,756,182,0,0,0,0,0,0,0,816

,0,5088,0,826,390,1300,929,212,0,0,618,2589,0,11,0,498,0,31,0,466,319,2183,435,0,

0,0,995,0,337,0,0,2956,910,0,905,0,71,188,357,725,145,4259,144,422,789,246,980,0,

375,0,0,0,283,1071,1389,1254,149,970,168,109,655,0) 

   

 :ايجاد الحدود الدنيا والعليا لكل دالة هدف وكاآلتي -1

 

Max (Upper) Min (Lower)   

8,160,380 6,812,429  F
1
(x) 

470,307 402,554  F
2
(x) 

 

Fدالة االنتماء لكل من  -3
1
(x)  وF

2
(x)   المذكورتين في الجانب النظري يمكن ( 1)و ( 7)وحسب المعادلتين

 :تحدد كما يأتيان 

𝜇
 
       

             

               
 

 

𝜇
 
       

            

             
 

 

 :الثالثي االبعاد المتعدد االهداف الضبابية اذا كانت دالة االنتماء خطيةبناء االنموذج الرياضي للنقل  -4

Max= λ               ,       

S.To 

 قيود الطاقة االستيعابية للمخازن لمنتوج السكر

X1,1,1+X1,2,1+X1,3,1+X1,4,1+X1,5,1+X1,6,1+X1,7,1+X1,8,1+X1,9,1+X1,10,1=8580  
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X2,1,1+X2,2,1+X2,3,1+X2,4,1+X2,5,1+X2,6,1+X2,7,1+X2,8,1+X2,9,1+X2,10,1=4386  

X3,1,1+X3,2,1+X3,3,1+X3,4,1+X3,5,1+X3,6,1+X3,7,1X3,8,1+X3,9,1+X3,10,1=5904  

 الطاقة االستيعابية للمخازن لمنتوج الزيتقيود 

X1,1,2+X1,2,2+X1,3,2+X1,4,2+X1,5,2+X1,6,2+X1,7,2+X1,8,2+X1,9,2+X1,10,2= 6864 

X2,1,2+X2,2,2+X2,3,2+X2,4,2+X2,5,2+X2,6,2+X2,7,2+X2,8,2+X2,9,2+X2,10,2= 3508 

X3,1,2+X3,2,2+X3,3,2+X3,4,2+X3,5,2+X3,6,2+X3,7,2+X3,8,2+X3,9,2+X3,10,2 = 4723 

 الطاقة االستيعابية للمخازن لمنتوج الرزقيود 

X1,1,3+X1,2,3+X1,3,3+X1,4,3+X1,5,3+X1,6,3+X1,7,3+X1,8,3+X1,9,3+X1,10,3=7560 

X2,1,3+X2,2,3+X2,3,3+X2,4,3+X2,5,3+X2,6,3+X2,7,3+X2,8,3+X2,9,3+X2,10,3 =2956 

X3,1,3+X3,2,3+X3,3,3+X3,4,3+X3,5,3+X3,6,3+X3,7,3+X3,8,3+X3,9,3+X3,10,3=6048 

 قيود الطلب الشهري للجهات الطالبة لمنتوج السكر

X1,1,1+X2,1,1+X3,1,1=487 

X1,2,1+X2,2,1+X3,2,1 = 436 

X1,3,1+X2,3,1+X3,3,1 = 500 

X1,4,1+X2,4,1+X3,4,1 = 375 

X1,5,1+X2,5,1+X3,5,1 = 600 

X1,6,1+X2,6,1+X3,6,1 = 544 

X1,7,1+X2,7,1+X3,7,1 = 385 

X1,8,1+X2,8,1+X3,8,1 = 1043 

X1,9,1+X2,9,1+X3,9,1 = 756 

X1,10,1+X2,10,1+X3,10,1 = 13744 

 الطالبة لمنتوج الزيتقيود الطلب الشهري للجهات 

X1,1,2+X2,1,2+X3,1,2+X4,1,2+X5,1,2=435 

X1,2,2+X2,2,2+X3,2,2+X4,2,2+X5,2,2=837 

X1,3,2+X2,3,2+X3,3,2+X4,3,2+X5,3,2=390 

X1,4,2+X2,4,2+X3,4,2+X4,4,2+X5,4,2=1798 

X1,5,2+X2,5,2+X3,5,2+X4,5,2+X5,5,2=1924 
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X1,6,2+X2,6,2+X3,6,2+X4,6,2+X5,6,2=243 

X1,7,2+X2,7,2+X3,7,2+X4,7,2+X5,7,2=337 

X1,8,2+X2,8,2+X3,8,2+X4,8,2+X5,8,2=466 

X1,9,2+X2,9,2+X3,9,2+X4,9,2+X5,9,2=937 

X1,10,2+X2,10,2+X3,10,2+X4,10,2+X5,10,2=7728 

 

 قيود الطلب الشهري للجهات الطالبة لمنتوج الرز

X1,1,3+X2,1,3+X3,1,3 = 1337  

X1,2,3+X2,2,3+X3,2,3 = 1493 

X1,3,3+X2,3,3+X3,3,3 = 3083 

X1,4,3+X2,4,3+X3,4,3 = 1500 

X1,5,3+x2,5,3+X3,5,3 = 1200 

X1,6,3+X2,6,3+X3,6,3 = 1158 

X1,7,3+X2,7,3+X3,7,3 = 900 

X1,8,3+X2,8,3+X3,8,3 = 834 

X1,9,3+x2,9,3+X3,9,3 = 800 

X1,10,3+X2,10,3+X3,10,3 =4259 

 للمنتجات الغذائية الثالثةقيود الكميات الكلية 

X1,1,1+X1,1,2+X1,1,3= 1016 

X2,1,1+X2,1,2+X2,1,3= 525 

X3,1,1+X3,1,2+X3,1,3= 718 

X1,2,1+X1,2,2+X1,2,3= 826 

X2,2,1+X2,2,2+X2,2,3= 869 

X3,2,1+X3,2,2+X3,2,3= 1071 

X1,3,1+X1,3,2+X1,3,3= 1295 

X2,3,1+X2,3,2+X2,3,3= 1289 

X3,3,1+X3,3,2+X3,3,3= 1389 
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X1,4,1+X1,4,2+X1,4,3= 1300 

X2,4,1+X2,4,2+X2,4,3= 1119 

X3,4,1+X3,4,2+X3,4,3= 1254 

X1,5,1+X1,5,2+X1,5,3= 1000  

X2,5,1+X2,5,2+X2,5,3= 1580 

X3,5,1+X3,5,2+X3,5,3= 1140 

X1,6,1+X1,6,2+X1,6,3= 400 

X2,6,1+X2,6,2+X2,6,3= 575 

X3,6,1+X3,6,2+X3,6,3= 970 

X1,7,1+X1,7,2+X1,7,3= 357 

X2,7,1+X2,7,2+X2,7,3= 760 

X3,7,1+X3,7,2+X3,7,3= 505 

X1,8,1+X1,8,2+X1,8,3= 725 

X2,8,1+X2,8,2+X2,8,3= 693 

X3,8,1+X3,8,2+X3,8,3= 925 

X1,9,1+X1,9,2+X1,9,3= 763 

X2,9,1+X2,9,2+X2,9,3= 1075 

X3,9,1+X3,9,2+X3,9,3= 655 

X1,10,1+X1,10,2+X1,10,3= 15322 

X2,10,1+X2,10,2+X2,10,3= 2365 

X3,10,1+X3,10,2+X3,10,3= 8044 

 

 هدف تقليل كلفة النقل للمنتجات الغذائية الثالثة

 

426X1,1,1+546X1,2,1+540X1,3,1+468X1,4,1+168X1,5,1+780X1,6,1+600X1,7,1+840X1,8,1+900

X1,9,1+0X1,10,1+498X2,1,1+366X2,2,1+780X2,3,1+1140X2,4,1+564X2,5,1+420X2,6,1+60X2,7,1

+174X2,8,1+1020X2,9,1+0X2,10,1+540X3,1,1+408X3,2,1+780X3,3,1+1140X3,4,1+600X3,5,1+ 

66X3,6,1+300X3,7,1+252X3,8,1+1200X3,9,1+0X3,10,1+213X1,1,2+273X1,2,2+270X1,3,2+234 

X1,4,2+84X1,5,2+390X1,6,2+300X1,7,2+420X1,8,2+450X1,9,2+0X1,10,2+249X2,1,2+183X2,2,2+ 
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390X2,3,2+570X2,4,2+282X2,5,2+210X2,6,2+30X2,7,2+87X2,8,2+510X2,9,2+0X2,10,2+270 

X3,1,2+204X3,2,2+390X3,3,2+570X3,4,2+300X3,5,2+33X3,6,2+150X3,7,2+126X3,8,2+600X3,9,2

+0X3,10,2+142X1,1,3+182X1,2,3+156X1,3,3+180X1,4,3+56X1,5,3+260X1,6,3+200X1,7,3+280 

X1,8,3+300X1,9,3+0X1,10,3+166X2,1,3+122X2,2,3+260X2,3,3+380X2,4,3+188X2,5,3+140X2,6,3

+20X2,7,3+58 X2,8,3+340X2,9,3+0X2,10,3+180X3,1,3+136X3,2,3+260X3,3,3+380X3,4,3+200 

X3,5,3+22X3,6,3+100 X3,7,3+84X3,8,3+400X3,9,3+0X3,10,3+d1
-
_d1

+
  8160.380 

 

 

 

 هدف تقليل وقت النقل للمنتجات الغذائية الثالثة

15X1,1,1+12X1,2,1+15X1,3,1+10X1,4,1+15X1,5,1+15X1,6,1+15X1,7,1+20X1,8,1+10X1,9,1+0 

X1,10,1+20X2,1,1+15X2,2,1+14X2,3,1+12X2,4,1+15X2,5,1+12X2,6,1+18X2,7,1+20X2,8,1+14 

X2,9,1+0X2,10,1+30X3,1,1+25X3,2,1+27X3,3,1+18X3,4,1+25X3,5,1+15X3,6,1+28X3,7,1+30X3,8,1

+15X3,9,1+0X3,10,1+15X1,1,2+10X1,2,2+13X1,3,2+10X1,4,2+13X1,5,2+10X1,6,2+15X1,7,2+20

X1,8,2+10X1,9,2+0X1,10,2+20X2,1,2+18X2,2,2+15X2,3,2+18X2,4,2+20X2,5,2+18X2,6,2+22X2,7,2

+15X2,8,2+ 15 X2,9,2+0X2,10,2+25X3,1,2+22X3,2,2+25X3,3,2+20X3,4,2+20X3,5,2+15X3,6,2+ 

15X3,7,2+30X3,8,2+15X3,9,2+0X3,10,2+20X1,1,3+15X1,2,3+15X1,3,3+10X1,4,3+15X1,5,3+15 

X1,6,3+10X1,7,3+15X1,8,3+15X1,9,3+0X1,10,3+20X2,1,3+15X2,2,3+10X2,3,3+13X2,4,3+15X2,5,3

+20X2,6,3+15X2,7,3+18X2,8,3+15X2,9,3+0X2,10,3+28X3,1,3+20X3,2,3+25X3,3,3+15X3,4,3+20

X3,5,3+ 15X3,6,3+15X3,7,3+30X3,8,3+ 15X3,9,3+0X3,10,3+d2
-
_d2

+
  470.307 

 λواعتبارها كقيد إليجاد قيمة على الطرف االيمن  بالقسمةوذلك  هدافتبسيط اال

0.052X1,1,1+0.067X1,2,1+0.067X1,3,1+0.057X1,4,1+0.021X1,5,1+0.096X1,6,1+0.074X1,7,1+ 

0.103X1,8,1+0.110X1,9,1+0X1,10,1+0.061X2,1,1+0.045X2,2,1+0.096X2,3,1+0.140X2,4,1+ 

0.069X2,5,1+0.051X2,6,1+0.007X2,7,1+0.021X2,8,1+0.125X2,9,1+0X2,10,1+0.067X3,1,1+ 

0.050X3,2,1+0.096X3,3,1+0.140X3,4,1+0.074X3,5,1+0.008X3,6,1+0.037X3,7,1+0.031X3,8,1+ 

0.147X3,9,1+0X3,10,1+0.026X1,1,2+0.033X1,2,2+0.033X1,3,2+0.029X1,4,2+0.010X1,5,2+ 

0.048X1,6,2+ 0.037X1,7,2+0.051X1,8,2+0.055X1,9,2+0X1,10,2+0.030X2,1,2+0.022X2,2,2+ 

0.048X2,3,2+0.070X2,4,2+0.035X2,5,2+0.026X2,6,2+0.004X2,7,2+0.011X2,8,2+0.062X2,9,2+ 

0X2,10,2+0.033X3,1,2+0.025X3,2,2+0.048X3,3,2+0.070X3,4,2+0.037X3,5,2+0.004X3,6,2+ 

0.018X3,7,2+0.015X3,8,2+0.074X3,9,2+0X3,10,2+0.017X1,1,3+0.022X1,2,3+0.019X1,3,3+ 

0.022X1,4,3+0.007X1,5,3+0.032X1,6,3+0.025X1,7,3+0.034X1,8,3+0.037X1,9,3+0X1,10,3+ 

0.020X2,1,3+0.015X2,2,3+0.032X2,3,3+0.047X2,4,3+0.023X2,5,3+0.017X2,6,3+0.002X2,7,3+ 

0.007X2,8,3+ 0.042X2,9,3+0X2,10,3+0.022X3,1,3+0.017X3,2,3+0.032X3,3,3+0.047X3,4,3+ 

 1000≤+ 165.182 λ3,10,3+0X3,9,3X0.049+3,8,3X+0.0103,7,3X+0.0123,6,3X0.003+3,5,3X.0250 

 

0.032X1,1,1+0.026X1,2,1+0.032X1,3,1+0.021X1,4,1+0.032X1,5,1+0.032X1,6,1+0.032X1,7,1+ 

0.043X1,8,1+0.021X1,9,1+0X1,10,1+0.043X2,1,1+0.032X2,2,1+0.030X2,3,1+0.026X2,4,1+ 

0.032X2,5,1+0.026X2,6,1+0.038X2,7,1+0.021X2,8,1+0.030X2,9,1+0X2,10,1+0.064X3,1,1+ 



 2018السنة         1العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

 
 

717 
 

0.053X3,2,1+0.057X3,3,1+0.038X3,4,1+0.053X3,5,1+0.032X3,6,1+0.060X3,7,1+0.064X3,8,1+ 

0.032X3,9,1+0X3,10,1+0.032X1,1,2+0.021X1,2,2+0.028X1,3,2+0.021X1,4,2+0.028X1,5,2+ 

0.021X1,6,2+0.032X1,7,2+0.043X1,8,2+0.021X1,9,2+0X1,10,2+0.043X2,1,2+0.038X2,2,2+ 

0.032X2,3,2+0.038X2,4,2+0.043X2,5,2+0.038X2,6,2+0.047X2,7,2+0.032X2,8,2+0.032X2,9,2+ 

0X2,10,2+0.053X3,1,2+0.047X3,2,2+0.053X3,3,2+0.043X3,4,2+0.043X3,5,2+0.032X3,6,2+ 

0.032X3,7,2+0.064X3,8,2+0.032X3,9,2+0X3,10,2+0.043X1,1,3+0.032X1,2,3+0.032X1,3,3+ 

0.021X1,4,3+0.032X1,5,3+0.032X1,6,3+0.021X1,7,3+0.032X1,8,3+0.032X1,9,3+0X1,10,3+ 

0.043X2,1,3+0.032X2,2,3+0.021X2,3,3+0.028X2,4,3+0.032X2,5,3+0.043X2,6,3+0.032X2,7,3+ 

0.038X2,8,3+0.032X2,9,3+0X2,10,3+0.060X3,1,3+0.043X3,2,3+0.053X3,3,3+0.032X3,4,3+ 

0100≤λ 144.061+3,10,3+0X3,9,3X0.032+3,8,3X+0.0643,7,3X+0.0323,6,3X230.0+3,5,3X.0430 

 

 قيود الموازنة

                                  
 
           =     

 
    

18870 , 15095 , 16564 ] = [18870 , 15095 , 16564]] 

                                  
             =      

    

23004 , 10850 , 16675 ] = [23004 , 10850 , 16675]] 

                                                    
    =      

    

 
                    
                     

   
                    
                     

    

     
 
   

 
    =              

   
 
   

 
   

 
      

50529 =50529    =50529   

 :تكون النتائج كاآلتي -1

X
*
 = 

(397,0,500,375,600,0,0,0,646.45,6061.55,90,436,0,0,0,307,385,693,109.55,2365,0,0,0

,0,0,236,0,350,0,5317.45,0,404,133.55,925,400,0,0,0,0,5001.45,435,433,0,873,380, 

243,207,0,937,0,0,0,256.45,0,1144,0,130,466,0,2726.55,619,422,661.45,0,0,400,357,

725,116.55,4259,0,0,1289,246,1200,24.55,168,0,28.45,718,1071,1132.55,1254,0, 

733.45, 375,109,655,0)  and  λ = 0.89,  F
1
(x)= 6,850,707.4 ,  F

2
(x)= 416,029.5 

 

 :كما يأتيZ2(x) و  Z1(X)دالة االنتماء لكل من  -9

 

β  
             

               
  

β  
            

             
  



 2018السنة         1العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

 
 

711 
 

 :الضبابية اذا كانت دالة االنتماء أسيةبناء االنموذج الرياضي للنقل الثالثي االبعاد المتعدد االهداف  -1

Min = β                

 

S.To 

 قيود الطاقة االستيعابية للمخازن لمنتوج السكر

X1,1,1+X1,2,1+X1,3,1+X1,4,1+X1,5,1+X1,6,1+X1,7,1+X1,8,1+X1,9,1+X1,10,1=8580  

X2,1,1+X2,2,1+X2,3,1+X2,4,1+X2,5,1+X2,6,1+X2,7,1+X2,8,1+X2,9,1+X2,10,1=4386  

X3,1,1+X3,2,1+X3,3,1+X3,4,1+X3,5,1+X3,6,1+X3,7,1X3,8,1+X3,9,1+X3,10,1=5904  

 الطاقة االستيعابية للمخازن لمنتوج الزيتقيود 

X1,1,2+X1,2,2+X1,3,2+X1,4,2+X1,5,2+X1,6,2+X1,7,2+X1,8,2+X1,9,2+X1,10,2= 6864 

X2,1,2+X2,2,2+X2,3,2+X2,4,2+X2,5,2+X2,6,2+X2,7,2+X2,8,2+X2,9,2+X2,10,2= 3508 

X3,1,2+X3,2,2+X3,3,2+X3,4,2+X3,5,2+X3,6,2+X3,7,2+X3,8,2+X3,9,2+X3,10,2 = 4723 

 الطاقة االستيعابية للمخازن لمنتوج الرزقيود 

X1,1,3+X1,2,3+X1,3,3+X1,4,3+X1,5,3+X1,6,3+X1,7,3+X1,8,3+X1,9,3+X1,10,3=7560 

X2,1,3+X2,2,3+X2,3,3+X2,4,3+X2,5,3+X2,6,3+X2,7,3+X2,8,3+X2,9,3+X2,10,3 =2956 

X3,1,3+X3,2,3+X3,3,3+X3,4,3+X3,5,3+X3,6,3+X3,7,3+X3,8,3+X3,9,3+X3,10,3=6048 

 قيود الطلب الشهري للجهات الطالبة لمنتوج السكر

X1,1,1+X2,1,1+X3,1,1=487 

X1,2,1+X2,2,1+X3,2,1 = 436 

X1,3,1+X2,3,1+X3,3,1 = 500 

X1,4,1+X2,4,1+X3,4,1 = 375 

X1,5,1+X2,5,1+X3,5,1 = 600 

X1,6,1+X2,6,1+X3,6,1 = 544 

X1,7,1+X2,7,1+X3,7,1 = 385 

X1,8,1+X2,8,1+X3,8,1 = 1043 

X1,9,1+X2,9,1+X3,9,1 = 756 

X1,10,1+X2,10,1+X3,10,1 = 13744 
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 قيود الطلب الشهري للجهات الطالبة لمنتوج الزيت

X1,1,2+X2,1,2+X3,1,2+X4,1,2+X5,1,2=435 

X1,2,2+X2,2,2+X3,2,2+X4,2,2+X5,2,2=837 

X1,3,2+X2,3,2+X3,3,2+X4,3,2+X5,3,2=390 

X1,4,2+X2,4,2+X3,4,2+X4,4,2+X5,4,2=1798 

X1,5,2+X2,5,2+X3,5,2+X4,5,2+X5,5,2=1924 

X1,6,2+X2,6,2+X3,6,2+X4,6,2+X5,6,2=243 

X1,7,2+X2,7,2+X3,7,2+X4,7,2+X5,7,2=337 

X1,8,2+X2,8,2+X3,8,2+X4,8,2+X5,8,2=466 

X1,9,2+X2,9,2+X3,9,2+X4,9,2+X5,9,2=937 

X1,10,2+X2,10,2+X3,10,2+X4,10,2+X5,10,2=7728 

 قيود الطلب الشهري للجهات الطالبة لمنتوج الرز

X1,1,3+X2,1,3+X3,1,3 = 1337  

X1,2,3+X2,2,3+X3,2,3 = 1493 

X1,3,3+X2,3,3+X3,3,3 = 3083 

X1,4,3+X2,4,3+X3,4,3 = 1500 

X1,5,3+x2,5,3+X3,5,3 = 1200 

X1,6,3+X2,6,3+X3,6,3 = 1158 

X1,7,3+X2,7,3+X3,7,3 = 900 

X1,8,3+X2,8,3+X3,8,3 = 834 

X1,9,3+x2,9,3+X3,9,3 = 800 

X1,10,3+X2,10,3+X3,10,3 =4259 

 قيود الكميات الكلية للمنتجات الغذائية الثالثة

X1,1,1+X1,1,2+X1,1,3= 1016 

X2,1,1+X2,1,2+X2,1,3= 525 

X3,1,1+X3,1,2+X3,1,3= 718 

X1,2,1+X1,2,2+X1,2,3= 826 
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X2,2,1+X2,2,2+X2,2,3= 869 

X3,2,1+X3,2,2+X3,2,3= 1071 

X1,3,1+X1,3,2+X1,3,3= 1295 

X2,3,1+X2,3,2+X2,3,3= 1289 

X3,3,1+X3,3,2+X3,3,3= 1389 

X1,4,1+X1,4,2+X1,4,3= 1300 

X2,4,1+X2,4,2+X2,4,3= 1119 

X3,4,1+X3,4,2+X3,4,3= 1254 

X1,5,1+X1,5,2+X1,5,3= 1000  

X2,5,1+X2,5,2+X2,5,3= 1580 

X3,5,1+X3,5,2+X3,5,3= 1140 

X1,6,1+X1,6,2+X1,6,3= 400 

X2,6,1+X2,6,2+X2,6,3= 575 

X3,6,1+X3,6,2+X3,6,3= 970 

X1,7,1+X1,7,2+X1,7,3= 357 

X2,7,1+X2,7,2+X2,7,3= 760 

X3,7,1+X3,7,2+X3,7,3= 505 

X1,8,1+X1,8,2+X1,8,3= 725 

X2,8,1+X2,8,2+X2,8,3= 693 

X3,8,1+X3,8,2+X3,8,3= 925 

X1,9,1+X1,9,2+X1,9,3= 763 

X2,9,1+X2,9,2+X2,9,3= 1075 

X3,9,1+X3,9,2+X3,9,3= 655 

X1,10,1+X1,10,2+X1,10,3= 15322 

X2,10,1+X2,10,2+X2,10,3= 2365 

X3,10,1+X3,10,2+X3,10,3= 8044 
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 هدف تقليل كلفة النقل للمنتجات الغذائية الثالثة

 

426X1,1,1+546X1,2,1+540X1,3,1+468X1,4,1+168X1,5,1+780X1,6,1+600X1,7,1+840X1,8,1+900

X1,9,1+0X1,10,1+498X2,1,1+366X2,2,1+780X2,3,1+1140X2,4,1+564X2,5,1+420X2,6,1+60X2,7,1

+174X2,8,1+1020X2,9,1+0X2,10,1+540X3,1,1+408X3,2,1+780X3,3,1+1140X3,4,1+600X3,5,1+ 

66X3,6,1+300X3,7,1+252X3,8,1+1200X3,9,1+0X3,10,1+213X1,1,2+273X1,2,2+270X1,3,2+234 

X1,4,2+84X1,5,2+390X1,6,2+300X1,7,2+420X1,8,2+450X1,9,2+0X1,10,2+249X2,1,2+183X2,2,2+ 

390X2,3,2+570X2,4,2+282X2,5,2+210X2,6,2+30X2,7,2+87X2,8,2+510X2,9,2+0X2,10,2+270 

X3,1,2+204X3,2,2+390X3,3,2+570X3,4,2+300X3,5,2+33X3,6,2+150X3,7,2+126X3,8,2+600X3,9,2

+0X3,10,2+142X1,1,3+182X1,2,3+156X1,3,3+180X1,4,3+56X1,5,3+260X1,6,3+200X1,7,3+280 

X1,8,3+300X1,9,3+0X1,10,3+166X2,1,3+122X2,2,3+260X2,3,3+380X2,4,3+188X2,5,3+140X2,6,3

+20X2,7,3+58 X2,8,3+340X2,9,3+0X2,10,3+180X3,1,3+136X3,2,3+260X3,3,3+380X3,4,3+200 

X3,5,3+22X3,6,3+100 X3,7,3+84X3,8,3+400X3,9,3+0X3,10,3+d1
-
_d1

+
  6812.429 

 للمنتجات الغذائية الثالثةهدف تقليل وقت النقل 

15X1,1,1+12X1,2,1+15X1,3,1+10X1,4,1+15X1,5,1+15X1,6,1+15X1,7,1+20X1,8,1+10X1,9,1+0 

X1,10,1+20X2,1,1+15X2,2,1+14X2,3,1+12X2,4,1+15X2,5,1+12X2,6,1+18X2,7,1+20X2,8,1+14 

X2,9,1+0X2,10,1+30X3,1,1+25X3,2,1+27X3,3,1+18X3,4,1+25X3,5,1+15X3,6,1+28X3,7,1+30X3,8,1

+15X3,9,1+0X3,10,1+15X1,1,2+10X1,2,2+13X1,3,2+10X1,4,2+13X1,5,2+10X1,6,2+15X1,7,2+20

X1,8,2+10X1,9,2+0X1,10,2+20X2,1,2+18X2,2,2+15X2,3,2+18X2,4,2+20X2,5,2+18X2,6,2+22X2,7,2

+15X2,8,2+ 15 X2,9,2+0X2,10,2+25X3,1,2+22X3,2,2+25X3,3,2+20X3,4,2+20X3,5,2+15X3,6,2+ 

15X3,7,2+30X3,8,2+15X3,9,2+0X3,10,2+20X1,1,3+15X1,2,3+15X1,3,3+10X1,4,3+15X1,5,3+15 

X1,6,3+10X1,7,3+15X1,8,3+15X1,9,3+0X1,10,3+20X2,1,3+15X2,2,3+10X2,3,3+13X2,4,3+15X2,5,3

+20X2,6,3+15X2,7,3+18X2,8,3+15X2,9,3+0X2,10,3+28X3,1,3+20X3,2,3+25X3,3,3+15X3,4,3+20

X3,5,3+ 15X3,6,3+15X3,7,3+30X3,8,3+ 15X3,9,3+0X3,10,3+d2
-
_d2

+
  402.554 

  تبسيط االهداف وذلك بالقسمة على الطرف االيمن واعتبارها كقيد إليجاد قيمة 

0.063X1,1,1+0.080X1,2,1+0.079X1,3,1+0.069X1,4,1+0.025X1,5,1+0.114X1,6,1+0.088X1,7,1+ 

0.123X1,8,1+0.132X1,9,1+0X1,10,1+0.073X2,1,1+0.054X2,2,1+0.114X2,3,1+0.167X2,4,1+ 

0.083X2,5,1+0.062X2,6,1+0.009X2,7,1+0.026X2,8,1+0.149X2,9,1+0X2,10,1+0.079X3,1,1+ 

0.060X3,2,1+0.114X3,3,1+0.167X3,4,1+0.088X3,5,1+0.010X3,6,1+0.044X3,7,1+0.037X3,8,1+ 

0.176X3,9,1+0X3,10,1+0.031X1,1,2+0.040X1,2,2+0.040X1,3,2+0.034X1,4,2+0.012X1,5,2+ 

0.057X1,6,2+ 0.044X1,7,2+0.062X1,8,2+0.066X1,9,2+0X1,10,2+0.037X2,1,2+0.027X2,2,2+ 

0.057X2,3,2+0.084X2,4,2+0.041X2,5,2+0.031X2,6,2+0.004X2,7,2+0.013X2,8,2+0.075X2,9,2+ 

0X2,10,2+0.040X3,1,2+0.030X3,2,2+0.057X3,3,2+0.084X3,4,2+0.044X3,5,2+0.005X3,6,2+ 

0.022X3,7,2+0.018X3,8,2+0.088X3,9,2+0X3,10,2+0.021X1,1,3+0.027X1,2,3+0.023X1,3,3+ 

0.026X1,4,3+0.008X1,5,3+0.038X1,6,3+0.029X1,7,3+0.041X1,8,3+0.044X1,9,3+0X1,10,3+ 

0.024X2,1,3+0.018X2,2,3+0.038X2,3,3+0.056X2,4,3+0.028X2,5,3+0.021X2,6,3+0.003X2,7,3+ 

0.009X2,8,3+ 0.050X2,9,3+0X2,10,3+0.026X3,1,3+0.020X3,2,3+0.038X3,3,3+0.056X3,4,3+ 

0.029X3,5,3+0.003X3,6,3+0.015X3,7,3+0.012X3,8,3+0.059X3,9,3+0X3,10,3_ 98.933   1000 
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0.037X1,1,1+0.030X1,2,1+0.037X1,3,1+0.025X1,4,1+0.037X1,5,1+0.037X1,6,1+0.037X1,7,1+ 

0.050X1,8,1+0.025X1,9,1+0X1,10,1+0.050X2,1,1+0.037X2,2,1+0.035X2,3,1+0.030X2,4,1+ 

0.037X2,5,1+0.030X2,6,1+0.045X2,7,1+0.050X2,8,1+0.035X2,9,1+0X2,10,1+0.075X3,1,1+ 

0.062X3,2,1+0.067X3,3,1+0.045X3,4,1+0.062X3,5,1+0.037X3,6,1+0.070X3,7,1+0.075X3,8,1+ 

0.037X3,9,1+0X3,10,1+0.037X1,1,2+0.025X1,2,2+0.032X1,3,2+0.025X1,4,2+0.032X1,5,2+ 

0.025X1,6,2+0.037X1,7,2+0.050X1,8,2+0.025X1,9,2+0X1,10,2+0.050X2,1,2+0.045X2,2,2+ 

0.037X2,3,2+0.045X2,4,2+0.050X2,5,2+0.045X2,6,2+0.055X2,7,2+0.037X2,8,2+0.037X2,9,2+ 

0X2,10,2+0.062X3,1,2+0.055X3,2,2+0.062X3,3,2+0.050X3,4,2+0.050X3,5,2+0.037X3,6,2+ 

0.037X3,7,2+0.075X3,8,2+0.037X3,9,2+0X3,10,2+0.050X1,1,3+0.037X1,2,3+0.037X1,3,3+ 

0.025X1,4,3+0.037X1,5,3+0.037X1,6,3+0.025X1,7,3+0.037X1,8,3+0.037X1,9,3+0X1,10,3+ 

0.050X2,1,3+0.037X2,2,3+0.025X2,3,3+0.032X2,4,3+0.037X2,5,3+0.050X2,6,3+0.037X2,7,3+ 

0.045X2,8,3+ 0.037X2,9,3+0X2,10,3+0.070X3,1,3+0.050X3,2,3+0.062X3,3,3+0.037X3,4,3+ 

0.050X3,5,3+0.037X3,6,3+0.037X3,7,3+0.075X3,8,3+0.037X3,9,3+0X3,10,3_ 84.154   1000 

 

 :تكون النتائج كاآلتي -1

X
*
= 

(0,436,0,375,0,212,357,438,0,6762,204,0,500,0,0,332,0,605,756,1989,283,0,0,0,600,0

,28,0,0,4993,0,0,0,544,0,0,0,0,0,6320,0,837,390,0,1380,243,0,0,282,376,435,0,0,1254

,544,0,337,466,655,1032,1016,390,1295,381,1000,188,0,287,763,2240,321,32,399, 

1119,200,0,760,88,37,0,0,1071,1389,0,0,970,140,459,0,2019) 

And         , Z
1
(x)= 7,841,269   , Z

2
(x) = 739,578 

       

           

              

       

 :تحليل النتائج

في جانبي  ستهالكمناطق االالى  خازنمن خالل حل أنموذج النقل الثالثي االبعاد للمنتجات الغذائية من الم -7

الكرخ والرصافة باستعمال البرمجة المتعددة االهداف الضبابية لدالة االنتماء الخطية تبين ان الكلفة الكلية للنقل 

 .ساعة( 416,029.5)للنقل هو  يمليون دينار والوقت الكل( (6,850,707.4هي 

في جانبي  الستهالكالى مناطق ا زنخامن خالل حل أنموذج النقل الثالثي االبعاد للمنتجات الغذائية من الم -1

الكرخ والرصافة باستعمال البرمجة المتعددة االهداف الضبابية لدالة االنتماء األسية تبين ان الكلفة الكلية للنقل 

 .ساعة( 739,578)مليون دينار والوقت الكل للنقل هو  (7,841,269) هي

اي   λ=0.22خطية وقيمتها في دالة االنتماء االسية هي بالنسبة لدالة االنتماء ال λ=0.89 تم استخراج قيمة  -3

حيث تكون نسبتها في دالة االنتماء الخطية افضل من دالة االنتماء  انتماء العنصر للدالة( درجة)انها تمثل نسبة 

 .االسية
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 :ثالثا

 (:Conclusion) االستنتاجات  3-1

الثالثي االبعاد المتعدد االهداف الضبابي كفاءته في تقليل وقت من خالل النتائج اعاله لقد اثبت انموذج النقل  -7

 .النقل الكلي وكلفة النقل الكلية

من خالل النتائج اعاله تبين ان دالة االنتماء الخطية هي افضل من دالة االنتماء االسية في تقليل كلفة النقل  -1

 .الكلي وقت النقلو

محصور بين الحدود العليا والدنيا لمصفوفتي الكلفة والوقت وهذه من لقد تم استخراج كلفة النقل ووقت النقل  -3

 .اهم شروط تحقيق األنموذج المذكور اعاله

 (. رز, زيت, سكر) االستغالل الكامل للطاقة االستيعابية للمخازن الثالثة من المنتجات  -4

 .طلب والعرض وكذلك قيود الموازنةتحقيق جميع قيود ال -1

  بنسبةومنتوج الزيت  بالنسبة لمنتوج السكر (الكرخ. م) الثاني المخزن على زهيالتج في الشركة اعتماد أن -9

 %. 11بالنسبة لمنتوج الرز بنسبة ( الحرية. الرصافة و م. م)وعلى المخزن االول والثالث   11%

 المتعدد الضبابي األنموذج كون االعتيادي النقل أنموذج من أفضل المضبب األهداف متعدد النقل أنموذج -1

 .واحد آن في والكلفة الوقت عامل أخذي وكذلك القرار اتخاذ في أعلى مرونة ذو األهداف

 :Recommendations))التوصيات 3-2

على جميع الشركات االنتاجية  المتعدد االهداف الضبابي يوصي الباحث بتعميم انموذج النقل الثالثي االبعاد  -7

سواء أكانت وسائط النقل ام البضائع غير  ووقت النقل او الخدمية التي تتطلب اتخاذ قرارات لتقليل كلف النقل

 .متجانسة

ليكون اكثر واقعيا( D-4)نوصي بتوسيع أنموذج النقل ليشمل أنموذج رباعي االبعاد  -1
˝

ويستعمل عندما تكون  

ووقت النقل  متجانسة ووسائط النقل ايضا غير متجانسة لغرض تقليل كلفة النقل االجماليةهناك نقل بضائع غير 

 .االجمالي

استعمال خوارزميات الذكاء الصناعي في حل نماذج النقل الثالثي والرباعي األبعاد لكثرة القيود المفروضة  -3

 .على هذه النماذج

والمسافات ووسائط النقل المستعملة والكميات المطلوبة ضرورة توفير قاعدة بيانات خاصة بتكاليف النقل  -4

 .والمعروضة لتسهيل مهمة الباحثين في تطوير عملية النقل في تقليل التكاليف الكلية
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تفتقر الى التي تصريف مياه األمطار في المناطق السكنية المنشأة على ترب طينية عالية السماكة 

 .منظومات الصرف لمياه األمطار 

  علي حسين خضير . د

 قسم الهندسة مدني/ كلية مدينة العلم الجامعة 

 ahkhudair@yahoo.com: mail -E 

 الخالصة 

تفتقر الى منظومات الصرف لمياه  التي في المناطق السكنية المنشأة على ترب طينية عالية السماكة

.األمطار فأن حالة فيضان هذه المناطق محتملة بفعل مياه األمطار الغزيرة   

إمكانية تصريف المياه الناتجة عن األمطار الى داخل األرض من خالل إنشاء حفر لقد بين هذا البحث 

خالل التربة الطينية العالية السماكة ذات المسامية القليلة جدآ تمتد لغاية طبقة التربة  ( Pits) للتصريف

المسامية في  يتم تصريف المياه السطحية الناتجة عن األمطار من خالل الطبقة .المسامية التي تقع تحتها

 .داخل األرض 

 المناطق السكنية, منضومات الصرف, مياه االمطار, تصريف: الكلمات المفتاحية

 

 

Discharge of rain-storm water in dowelling Areas Constructed on a 

thick clay strata lacking the rain-water net work system services. 

Dr.  Ali Hussein Khudhair 

tract.Abs 

In dowelling areas constructed on a thick-clay strata's lacking the 

services of rain-water network system, flood is possible in occasions of 

heavily rain-storms.  

This research indicates the possibility of discharging the run-off water 

into the ground through cess-pits. These pits are digged out  through the 

impervious strata  to the previous under laid strata where the water 

infiltrated from. 

Key words: Discharge, rain water, net work system,     

 

mailto:ahkhudair@yahoo.com
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   لمقدمةا -1

تعاني معظم مناطق مدينة بغداد من 

المياه الجوفية ،  ارتفاعمشكلة 

وتزداد وطأة هذه المشكلة في 

السكنية التي ال تحتوي  المناطق

على منظومة تصريف مياه 

ذلك منطقة حي  األمطار ، ومثال

المعلمين في الزعفرانية والمناطق 

 .المجاورة لها 

يتم تصريف مياه المجاري في هذه 

المنطقة من خالل إستخدام خزانات 

 التفسخ 

(Septic Tanks  ) ونتيجة ،

لذلك ولطبيعة الترب الطينية في 

أرتفع منسوب المياه المنطقة 

الجوفية الى مستوى مقارب من 

لقد رافق هذه  .سطح األرض تقريبا

الظاهرة معاناة شديدة لساكني 

المنطقة متزامنة مع موسم هطول 

األمطار ناتجة عن إنغمار مناطق 

السكن بالمياه لطول فترة الموسم 

من العوامل المهمة إن  .تقريبآ

المؤدية الى حالة األنغمار هذه 

 :يمكن تحديدها بما يلي 

إفتقار المنطقة الى شبكات الصرف  -1

 .الصحي 

إرتفاع مستوى المياه الجوفية في  -2

 .المنطقة 

تربة المنطقة وقابليتها الماء لقلة نفاذية  -3

 .على تصريف المياه أو إستيعابها 

لغرض تخفيف وطأة هذه المشكلة على 

الساكنين ولعدم إمكانية إنشاء منظومة 

الصرف تم التفكير بتصريف مياه 

الى باطن األرض من خالل األمطار 

لتربة في الماء لتجاوز مشكلة قلة نفاذية 

المنطقة قيد البحث بأستخدام آبار 

تصريف تصل سطح األرض بالطبقة 

 المسامية التحتية

مرورآ بالطبقة ( رملية الطبقة ال)  

هذا األسلوب  استخدامإن  .الطينية 

سيعجل من عملية التخلص من المياه 

السطحية المتجمعة نتيجة األمطار  

بتصريفها الى الطبقة الرملية التحتية 

 .خالل هذه األبارمن 

 

في تنفيذ  أتبعتالخطوات التي  -2

  البحث

   تحديد مواقع آبار البحث 2-1

تم تحديد ثالث نقاط لحفر آبار البحث وكما 

أن أساس (. 1)موضح في المخطط رقم 

الحصول على تحديد هذه النقاط كان هدفه 

فكرة شمولية عن طبيعة تكوينات التربة في 

  .المنطقة قيد البحث 
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 BH3 

 

 

 

 

 

  

          BH1  

 

 

 

 BH2 

 

SCALE      1/1000  

 ( 1)شكل رقم 

  مخطط موقع آبار البحث
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 حفر اآلبار - 2-2

 وسيلة الحفر  2-2-1

وتتألف . لحفر لغرض تنفيذ العمل يدويآ لوسيلة بغية تقليل تكاليف البحث الى أقل كلفة ممكنة تم تصنيع 

 (.2)هذه الوسيلة من األجزاء التالية كما مبين في المخطط رقم 

 

 ( 2)شكل رقم 

 مخطط وسيلة الحفر
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 أسطوانيرأس قاطع معدني -:الرأس القاطع 

 300وطول  ملم  100مجوف بقطر خارجي 

 تبدأنمسدود من األعلى ذا فتحتين جانبيتين ملم 

من منطقة قريبة من الرأس وتستمران حتى 

 .النهاية 

في النهاية تم إيصال جزئي الرأس ببعضهما في 

نقطة واحدة وتم ثني الجزء السائب من األسفل 

بطريقة تجعل الرأس قادر على قطع التربة 

النهاية العليا من . أثناء تقدم الحفر  واحتواءها

الرأس القاطع تنتهي بقضيب معدني ذو نهاية 

 .مسدودة مسننة قابلة للتوصيل 

مجموعة أنابيب من الحديد  -:بيب التوصيلاأن

ملم  1000))ملم وطول  (25)المغلون بقطر 

مسننة من الطرفين تضاف على مراحل كلما 

 .تقدم الحفر 

بقطر  أنبوبينتتألف من  -:عتلة نقل العزم 

تم . ملم لكل منهما (500)ملم وطول  ((25

( T)نبوبين بتوصيلة وسطية نوع ربط األ

 .وبنفس القطر 

تمت أعمال الحفر على  -:الحفرة قطري 2-2-2

 :وفق األتي 

يؤخذ أحد األنابيب وتوصل إحدى  -1

توصيلة  باستخدامنهايتيه بالرأس القاطع 

صال يويتم إ( زبانة ) اعتياديةأنابيب 

النهاية األخرى لألنبوب بعتلة نقل العزم 

عقارب  باتجاهثم يبدأ بتدوير العتلة 

الساعة بعد أن يتم وضع الرأس القاطع 

 إجراء عمليةعلى موقع النقطة المراد 

الحفر فيها وتستمر عملية التدوير الى 

. ملم  (300)أن يتم النزول لمسافة 

األجزاء التي تم  استخراجعندئذ يتم 

توصيلها كاملة دون تفكيك الى خارج 

الحفرة لتنظيف الرأس القاطع مما 

تربة ، وتعاد العملية ثانية من ال احتواه

وثالثة لحين تساوي عمق الحفر مع 

عتلة العزم  طول األنبوب الواصل بين

 .والرأس القاطع 

بعد تساوي عمق الحفر مع طول  -2

جديد من خالل  أنبوباألنبوب يضاف 

تفكيك عتلة نقل العزم وإضافة األنبوب 

الجديد ثم تثبيت العتلة ثانية ، وعلى هذا 

عملية الحفر لحين  استمرتالمنوال 

 .الوصول الى العمق المطلوب 

عملية إخراج األجزاء الموصولة مع  تعاد

بعضها في كل عملية تنظيف للرأس القاطع 

حيث يتم أخذ النماذج في ( ملم 300كل )

 .هذه الفترات أيضآ 

تتصف عملية الحفر هذه بمحددات رئيسية 

 :أهمها 

  عدم إمكانية الحصول على نماذج

 .مشوشة للتربة  غير

  صعوبة رفع وإنزال الوسيلة مع

توصيالتها أثناء عملية التنظيف او 

اخذ النماذج عندما يتقدم عمق 

 .الحفر 

  صعوبة الحفر والحصول على

نماذج في التربة الرملية نتيجة 

تحول هذه التربة بوجود الماء 

والتشويش جراء الحفر الى سائل 

داخل فراغ  احتوائهكثيف يصعب 

 .الرأس القاطع 

أن عمق الحفر الذي تم الوصول إليه في 

 .ملم  ((8300هذا البحث كان 

 

 

تحديد الخواص الفيزياوية للتربة  2-3

 وقعيةإعتمادآ على المعاينة الم
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من خالل المواكبة الميدانية لعملية حفر 

الثالثة تم تحديد تركيبة التربة  اآلبار

 الشكلالحظ )الوصفية على النحو اآلتي 

 (.3)رقم 

التي جلبت من خارج  طبقة الدفن العليا - أ

الموقع ألغراض التشجير والتي يتراوح 

ملم  500الى  300سمكها من 

 Silty)وتوصف تربة هذه الطبقة بـــ 

sand) . 

 -:وتتكون من   -:التربة البكر - ب

طبقة غير )   -: الطينية العلياالطبقة  -

التي يتراوح سمكها بين ( مسامية 

 .ملم ( 4000 -2750)

التي أساسها الــ   -:الطبقة المسامية -

(Silt ) والـــ(Sand ) ، ال يتجاوز

ملم وتقع على ( 400 -300)سمكها 

ملم ( 4000-3000)عمق يتراوح بين 

. 

طبقة غير )  -:الطبقة الطينية الثانية -

التي تتحول الى طين ( مسامية 

مرصوص رصآ عاليآ ثم الى طين 

تبدأ هذه الطبقة على . ثانية  اعتيادي

ملم ( 4500-3500)عمق يتراوح بين 

تحت مستوى سطح األرض وتنتهي 

 -6000)عمق يتراوح بين عند 

 .ملم ( 7300

 Silty)الطبقة التي أساسها الـــ  -

Sand ):-   ( 6000)وتبدأ على عمق

وتستمر الى نهاية ( 1)ملم في البئر رقم 

فأن مادة (3)اما البئر رقم ؛ الحفر 

الطبقة المسامية فيها هي الــــ 

(Sandy-Silt ) التي تبدأ على عمق

ملم وتستمر الى نهاية الحفر ( 7500)

. 

 تحديد مستوى وحركة المياه الجوفية  2-4

لغرض معرفة مستوى وحركة المياه 

الجوفية فقد تم تسجيل مستوى الماء في 

الثالثة إبتداءآ من اليوم الثاني الالحق  اآلبار

ر وكانت النتائج كما مثبت عملية الحف إلتمام

يالحظ من الجدول أن (. 1)رقم  ولفي الجد

هناك تفاوت متذبذب ملحوظ في المستويات 

لى جملة المسجلة ، ويمكن إرجاع ذلك ا

 .أسباب سيأتي ذكرها الحقا
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 ( 3)شكل رقم 

 آبار الحفر  في مقطع
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 مستوى وحركة المياه الجوفية ( 1)جدول رقم 

Water Table Depth (in cm) Date 

B.H(3) B.H(2) B.H(1) 

 12/3 72 ــــ ــــ

 20/3 72 65 ــــ

65 65 72 22/3 

65 65 72 29/3 

Heavy Rain Heavy Rain Heavy Rain 8/4 

59 59 59 11/4 

62 60 61 15/4 

62 62 62.5 18/4 

61.5 63  21/4 

63 63 60.5 22/4 

64.5 64 62 23/4 

65 66 63 24/4 

77 77 76 5/5 

74 70 69 8/5 

82 80 78 14/5 

88 86 83 20/5 

85 83 83 22/5 

104 95.5 98 6/6 

110 112.5 110 20/6 

110 124 125 1/7 

 

 من مخلفات الحفر  اآلبارتنظيف  5-   2

بعد إنجاز عملية الحفر وبعض الدراسات 

ترسبات التي الماء للاألولية على نفاذية 

خلفتها عملية الحفر أجري التنظيف الالزم 

 باستخداممن مادة الترسبات  اآلبارلهذه 

لقد  . ملم( 50)مضخة طرد مركزي بقطر 

  Casing)بالستيكية  تم وضع أنابيب

P.V.C)   في داخل .  ملم 100))بقطر

وذلك لمنع األنهيارات الجانبية  اآلبار

 .والمحافظة على ديمومة البئر

 أجراء الفحوص الموقعية  2-6

فحص النفاذية لمخلفات الحفر  2-6-1

 المترسبة داخل البئر 

هذا الفحص بأتباع أسلوب  تم أجراء

(Variable Head Permeability )

وتم أجراء فحصين متتاليين وكما مبين في 

والبئر رقم ( 1)للبئر رقم ( 2)الجدول رقم 

(2). 
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 (2)والبئر (1)قراءات تغير عمود الماء المسلط على مخلفات الحفر للبئر رقم ( 2)جدول رقم 

HD 

(cm) 
  

Length of soil 
plug (cm) 

New Head 
(cm) 

Elapsed 
Time (hrs) 

Head 
(cm) 

Test 

2 197 88 48 90 1 

1 158 65.5 24 66.5 2 

 

2

فحص النفاذية لطبقة التربة المسامية  6-2-

 التصريف العكسي  الستيعابالتي ستستخدم 

إجراء عملية التنظيف تم إجراء هذا الفحص بعد 

( Casing)لمخلفات الحفر وبوجود الــ 

 .سم  (60)وباستخدام عمود من الماء قدره 

إستعياب األبار دون  فحص إجراء 2-6-3

  التغير في مستوى المياه الجوفية

تم إجراء هذا الفحص لمعرفة كمية التصريف 

الذي يمكن  (التصريف الى داخل البئر)العكسي

 علىرييأن تستوعبه األبار من دون إحداث تغ

الحفاظ على ) داخل البئر   مستوى المياه

قبل وأثناء  داخل البئرمستوى ثابت للمياه 

 ( .الفحص

 الفحوص المختبرية  2-7

لكون الصفة الغالبة على التربة التي تم 

تربة )إستخراجها من األبار هي الصفة الطينية 

األكتفاء بعمل الفحوص الخاصة فقد تم ( طينية

حسب المواصفة (Atterberg Limits)بالــــ 

والتي تتضمن   ASTMD4318 االمريكيه

(  P.L ; L.L)فحص حدود السيولة واللدانة 

لتحديد خاصية التربة نسبة الى العالقة التي 

 (L.L and  P.I)تربط ما بين 

 

 

 -:حيث إن )

L.L=Liquid Limit  

P.L=Plastic Limit 

P.I =Plasticity Index  

 :نماذج لهذا الغرض وكما يأتي ( 5)تم إختبار 

(1-175, 2-150, 2-265, 2-643, 3-

385) 

يشير الرقم األول من هذه التسمية الى رقم البئر 

والرقم الثاني يشير الى عمق النموذج فمثآل 

( 2)الى البئر ( 2)يشير الرقم ( 265-2)

النموذج المشار يشير الى أن ( 265)والرقم 

سم تحت مستوى ( 265)اليه يقع على عمق 

 .سطح األرض ، وهكذا 
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 نتائج الفحوص ومناقشتها  -3

 نتائج الفحوص الحقلية  3-1

 -: لقد بينت الفحوص الحقلية ما يلي 

نتائج تحديد مستوى وحركة المياه  3-1-1

  ((1)الحظ الجدول )الجوفية 

الجوفية لقد بينت قياسات مستوى المياه 

 -:األتي 

الثالثة  لآلبارأن مستوى المياه الجوفية  -1

ظل ثابتآ دون تغيير للفترة من الثلث 

األخير من آذار لغاية بداية نيسان مع 

في مستوى  انخفاضمالحظة وجود 

 ( .1)المياه في البئر رقم 

مطر حصل ( 8/4/2001)بتأريخ  -2

شديد في المنطقة نتج عنه إرتفاع 

المياه الجوفية ملحوظ في مستوى 

سم في البئر رقم ( 13)مقدار األرتفاع )

،  2 ) سم في كل من البئرين( 6) ،(1)

3 ) 

إن أرتفاع مستوى المياه الجوفية  -3

الملحوظ بعد هطول األمطار ناتج عن 

قلة نفاذية مخلفات الحفر حيث حدث 

هطول المطر قبل عملية تنظيف األبار 

.خلفات من الم

 

 مستوى وحركة المياه الجوفية ( 1)جدول رقم 

Water Table Depth (in cm) Date 

B.H(3) B.H(2) B.H(1) 

 12/3 72 ــــ ــــ

 20/3 72 65 ــــ

65 65 72 22/3 

65 65 72 29/3 

Heavy Rain Heavy Rain Heavy Rain 8/4 

59 59 59 11/4 

62 60 61 15/4 

62 62 62.5 18/4 

61.5 63  21/4 

63 63 60.5 22/4 

64.5 64 62 23/4 

65 66 63 24/4 

77 77 76 5/5 

74 70 69 8/5 

82 80 78 14/5 

88 86 83 20/5 

85 83 83 22/5 

104 95.5 98 6/6 

110 112.5 110 20/6 

110 124 125 1/7 



 2018السنة         1العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

 
 

911 
 

 -: يعود الى 4/22 ه الجوفية الملحوظ بعدان انخفاض مستوى الميا

التي تم العثور عليها في شبكة التغذية الرئيسية المجاورة لمنظومة  معالجة النضوحات الكبيرة - أ

 .البحث

 .منع تجاوزات التصريف على قنوات الخدمة الداخلية  -ب

 .درجات الحرارة  ارتفاع -ج

 :نتائج فحص النفاذية لمخلفات الحفر المترسبة داخل البئر  3-1-2

فأن مقدار الهبوط في عمود الماء البالغ ( 2)كما تبين القراءات الواردة في الجدول رقم         

سم بالنسبة للفحص األول ( 2)سم كان ( 197)سم المسلط على عينة من المخلفات بطول ( 90)

 سم المسلط على عينة( 66.5)ساعة ومقدار الهبوط في عمود الماء البالغ ( 48)وخالل زمن قدره 

 .ساعة بالنسبة للفحص الثاني ( 24)سم خالل زمن قدره ( 1)سم كان ( 158)من المخلفات بطول 

 :وإذا ما علمنا أن نفاذية التربة بموجب المعادلة 

K= -(aL / At) ln    h2/h1 

 حيث ان 

A =a  مساحة مقطع الــ(Casing )(سنتيمتر مربع. )2سم 

L : (سم)طول العينة 

t :  (ثانية)الفترة الزمنية ما بين القراءات 

h1  :(سم)في بداية الفحص عمود الماء  ارتفاع 

h2  : (سم )ارتفاع عمود الماء في نهاية الفحص 

 : عندئذ ستكون النتائج 

(k)test1 = -(197 / 48 ×3600) ln  88/ 90   = 2.562 ×10-5 cm/ sec 

(k)test2 = -(158 / 24 ×3600) ln  65.5/ 66.5      = 2.77 ×10-5 cm/ sec 

 : وإذا ما أخذنا معدل القراتين فأن 

K average in  cm/sec  = 2.67×10-5   

 (3)الحظ الجدول رقم )ة لويقع هذا الرقم ضمن حدود التربة ذات النفاذية القلي
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 التصريف العكسي  الستيعابنتائج فحص النفاذية لطبقة التربة المسامية التي ستستخدم  - 3-1-3

كمية  انتظامسم بعد ( 60)عمود من الماء مقداره استخدامالتصريف المقاسة موقعيآ عند  لقد كانت كمية

في للماء وإذا علمنا أن نفاذية التربة .ساعة /3م (1.44) مساوية الى التصريف وثبوت المستوى المقرر

 -: (قياس النفاذية بطريقة المنسوب الثابت)التالية  مثل هذه الحالة تقاس بموجب المعادلة 

K = 
 

     
 

 -:حيث أن 

K :النفاذية. 

Q : (دقيقة/ غالون)معدل التصريف 

r : نصف قطر الـــ(Casing( )بالقدم ) 

H : (بالقدم)فرق األرتفاع لمستوى الماء في داخل البئر عن مستوى المياه الجوفية 
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 وعندما تكون 

Q (دقيقة/ غالون 6.34)أي ( دقيقة/ لتر 24)مساوية الى 

r  (قدم 0.21)سنتمترات أي  5مساوية الى 

H فعندئذ ( قدم2)سنتمتر أي   60 مساوية الى 

K= 6.34/(5.5×0.21×2( = 2.74 Gal./min.ft2 

 k= 0.187 cm/secأو 

مسامية جيدة ،  أن هذه القيمه تقع ضمن القيم التي تتصف بها التربة الرملية النظيفة والتي تعتبر ذات

 (.3)الحظ الجدول رقم 

 :دون التغير في مستوى المياه الجوفية  اآلبار استيعابنتائج فحص  -3-1-4

 .ساعة /  3م(0.3)التي تم قياسها موقعيآ كانت  االستيعابأن كمية 

 نتائج الفحوص المختبرية  3-2

 .( 4)كما مبين في الجدول رقم كانت ( حدود اتربيرج( ) Atterberg Limits)أن نتائج فحوص الـــ 

 

 

 نتائج الفحوص المختبرية لعينات من التربة( 4)الجدول رقم 

 %L.L% P.L% P.I رقم النموذج

1-175 42.5 19.2 23.3 

2-150 35.3 17.0 18.3 

2-265 21.1 15.2 5.9 

2-643 33.2 20.2 13.0 

3-385 26.7 16.0 10.7 

 

ن احيث  P.I= L.L-P.Lأي أن  L.L  ،P.Lهي عبارة عن الفرق ما بين  P.Iوإذا كانت قيمة الــــ 

P.I= Plasticity Index  
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 ، ( P.I)أن نقل قيم الـــ ( .4)كما مبين في الجدول ( P.I)فعندئذ نتمكن من الحصول على قيم الـــ 

(L.L ) (.4)وتسقيطها على منحني معيار اللدونة وحدود السيولة سيعطينا الشكل ( 4)من الجدول 
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 :وعندئذ يمكن وصف التربة بما يلي 

رقم 
 النموذج

وصف التربة بموجب منحني اللدونة المعد لغرض 
 Modified plasticity chart usedتصنيف التربة 

in U.S.C.S 

وصف التربة بموجب منحني اللدونة 
  A.Gasagrandeالمعد من قبل  

 In organic clay of medium ــــــــــــــــCLــــــــــــ 1-175
plasticity  

 In organic clay of medium ــــــــــــــــCLــــــــــــ 2-150
plasticity 

 Cohessionless soil ـــــــــــــCL-MLـــــــــــــ 2-265

 In organic clay of medium ــــــــــــــــCLــــــــــــ 2-643
plasticity  

 In organic clay of low ــــــــــــــــCLــــــــــــ 3-385
plasticity 

 

U.S.C.S: Unified Soil Classification System

 

 

  والتوصيات األستنتاجات -4

من خالل نتائج الفحوصات الحقلية والمختبرية 

 :لموقع البحث تم التوصل الى 

أن مستوى المياه الجوفية خالل فترة  -1

هطول األمطار يرتفع الى مستوى 

 .سطح األرض البكر تقريبا

أن سمك الطبقة الطينية في المنطقة  -2

سم وتمثل الطبقة ( 600) علىيزيد 

 .العليا من التربة 

تعتبر الطبقة المشار أليها عديمة النفاذية  -3

 .عمليا 

أن الطبقة المسامية تقع على عمق  -4

سم تحت ( 650-750)يتراوح ما بين 

 .مستوى سطح األرض

أن أقل كمية تصريف تستوعبها الطبقة  -5

 المسامية من خالل األبار التي تم 

 

 

سم بعد التنظيف من ( 10)حفرها بقطر 

عند  ساعة/3م( 0.3)مخلفات الحفر هي 

الحفاظ على مستوى المياه الجوفية ثابتآ 

، ومقدار  ∆H=0دون تغير ، 

ساعة /3م( 1.4)التصريف يساوي 

 . ∆H=60cmعندما يكون 

 

إذا أفترضنا عمليا أن شدة المطر   -6

سم ( 2.5)ألغراض التصميم بحدود 

وأن الفترة الزمنية .خالل نصف ساعة 

المطلوبة للتخلص من كمية الماء هذه 

ساعة إبتداءآ من حدوث المطر ( 2)هي 

فعندئذ ستكون المساحة التي يمكن 

 (أقل مساحة)خدمتها للبئر الواحد 

 بموجب المعادلة ادناه

d x A=Q x t   

0.025m   × A=0.3m3/hr  × 2hr 

A= (0.3  × 2  /(  0.025 = 24m2/ 

B.H 
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عملية التصريف في حال ان 

 (التصريف الى داخل التربة )العكسية

تجري من دون أحداث تغيير على مستوى 

أما في حالة التصريف .  ،الماء في البئر

تحت تأثير تغير مستوى الماء في البئر 

 رفع تحت ظروف زيادة الضغط بفعل)

الماء في البئر عن مستواه األصلي مستوى 

فأن كمية التصريف ستزداد وهذا يعني ( 

تقليل الفترة الزمنية الالزمة للتخلص من 

التي مساحة ال زيادة في واالمياه المتجمعة 

.البئر  هاخدمي  

إذا أفترضنا أن التصريف يحصل في  -7

بأبعاد  ، فان حفرة فقط البئر منطقة قعر

 او ، (1/0.008)م أي ما يعادل (1×1)

 )ن مساحة قعر البئربقطرال،  بئرآ( 125)

مترمربع (  0.008)  تساوي  . سم  (10

اقطة على ستصرف كمية المطر الس

 مساحة قدرها

مساحة ) .مربعا  مترآ( 3000=  24× 125) 

ان و (.2م0.008=البئر الواحد في منطقة القعر 

يخدم مساحة . سم ( 10 )طرقالبئر الواحد ب

 مترا مربعا كما تم بيانه سابقا( 24)مقدارها  

 التصريف بملئهارحفتتم المحافظة على  -8

الجلمود الذي يمنع بدوره  بمادة الحصو

الحفرة ويكون بمثابة مرشح جوانب انهيار 

.في آن واحد  االتيللماء   

باإلمكان تنفيذ المقترح في المناطق  -9

بكلفة زهيدة وفي المناطق العامة السكنية 

.جدآ  
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 في ظل التغيرات  في البيئة العراقية معايير المحاسبة الدوليةال مع توافقالمبررات 
 

 م   محمد راضي عبد الكاظم.م
 

 جامعة االنبار –واالقتصاد  اإلدارةكلية        
 

E-mail: mohmammedalagely@yahoo.com  

 ـ:الملخص 

العالم قرية  والتي جعلت من وبروز ظاهرة العولمة االقتصاديةالتي حدثت  التكنولوجية نتيجة للتطورات
في الممارسات المحاسبيـة بين دول العالـم،  في ظل االختالف والتنوع و,تالشت بينها الحدود والحواجز صغيرة 

من هنا برزت الحاجة  حيث تسعى كل دولة إلى تبني نظام محاسبي يتالءم مع احتياجاتها وظروفها البيئية،
لدراسة النظم المحاسبية في ظل جهود التقليل من االختالفات ومحاولة التوحيد والتنسيق المحاسبي الدولي عن 

  .شتركة تحكم التطبيق العمليطريق إيجاد معايير م
 من اثنين اعتماد يمكن السياق هذا في, المحاسبية  المعايير لصياغة المناسب المدخل اعتماد سبق ما ويتطلب
يتم في ضوئه صياغة معايير  في ظل المدخل القانوني الذي,(المدخل القانوني والمدخل الذاتي)هما المداخل

وتتمثل مصادر المعايير , المحاسبة والمنظمات المهنية المختصة المحاسبة الدولية من قبل الممارسين لمهنة 
ومجلس المعايير المحاسبية الموحد  المحاسبية المستخدمة في التطبيق العملي في العراق في النظام المحاسبي

سبي الموحد في الشركات المحلية  المعنية على أساس توحيد القواعد حيث يقوم النظام المحا.والرقابية 
وأعداد التقارير المالية والعمليات المالية  األحداثالتعاريف المستخدمة في معالجة واثبات  والمصطلحات و

مفيدًا  ومع ذلك ال يعد النظام. من المقارنة وتقويم كفاءة األداء على المستوى القومي  مستخدميها بصورة تمكن
وال ينسجم في الوقت في ظل التغيرات ومنها التغيرات االقتصادية والسياسية التي استجدت في البيئة العراقية 

النظر في التطبيق واقتراح البدائل المناسبة التي  إعادةالذي يتطلب  األمرنفسه مع المعايير المحاسبية الدولية 
 .في مصداقية وعدالة التقارير المالية من وجهة نظر مستخدميها  تعزز

 

 .مبررات توافق,البيئة العراقية,معايير المحاسبة: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

mailto:mohmammedalagely@yahoo.com
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Justifications for the   Harmonization of  international accounting 

standards in light of changes in the Iraqi environment . 

 

 

Abstract 

As a result of the technological developments that took place and the 

emergence of the phenomenon of economic globalization, which made the 

world a small village where borders and barriers have disappeared. There is a 

difference and diversity in accounting practices among the countries of the 

world. Each country seeks to adopt an accounting system that suits its needs 

and environmental conditions. In the effort to reduce differences and try to 

unify and coordinate international accounting by finding common standards 

governing the practical application. 

This requires adopting the appropriate approach to the formulation of 

accounting standards. In this context, two approaches (legal approach and 

self- approach) can be adopted, under the legal approach in which 

international accounting standards are formulated by practitioners of 

accounting profession and professional organizations. Accounting system 

used in the practical application in Iraq in the consolidated accounting 

system and the Board of Accounting and Control Standards. The unified 

accounting system in the relevant local companies is based on the 

standardization of the rules, terms and definitions used in processing and 

proof of events Financial operations and financial reporting to enable them to 

compare and evaluate performance efficiency at the national level. However, 

the system is not useful in light of the changes, including the economic and 

political changes that have occurred in the Iraqi environment and is not 

consistent with the international accounting standards, which requires 

reconsidering the application and proposing appropriate alternatives that 

enhance the credibility and fairness of financial reports from the perspective 

of its users. 

Key words: Accounting standards,  Iraqi environment,  Justifications for the   

Harmonization. 
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  -:المقدمة

الخصخصة ,المعلومات نولوجيا موجه غير مسبوقة من التطور والتغيير في تك تواجه مهنه المحاسبة     
اده النظر في المعالجات اع إلى ذلك أدىوقد  وتحرير التجارة , لموارد االقتصاديةوندره ا,العالمية التجارة,

يف يقيدا واوجب قيام المحاسبين بضرورة التكتع أكثر الذي جعل المعلومات المالية األمر المحاسبية
 األعمالالتأقلم مع بيئة ان  ;بزياده معرفتهم في مجال الحاسوب واالنترنت  الجديدة األمور راةومجا

  المحاسبة ةمهن تكنولوجيا المعلومات على  بعين االعتبار تأثير بيئة واألخذبشكل مستمر  المتغيرة
 إلىالخارجية واالنتقال  األسواقوتتجه السياسة االقتصادية العراقية اليوم الى الليبرالية واالنفتاح على .

 إداريةفي تسيير االقتصاد ويحتاج تنفيذ هذه السياسة االقتصادية الى وجود رقابة  اإلداريةالالمركزية 
وهنا جاءت الحاجة ,  واإلداريحتى ال تنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي  اعلةومالية حكومية ف

للتفكير بإجراء اإلصالحات الضرورية في النظام المحاسبي من خالل التقارب وتقليل االختالفات بينه 
 المستخدمين من وبين المعايير المحاسبية الدولية مما يؤدي الى تقليل الفساد وخدمة اكبر عدد ممكن

وكذلك سيساهم في توحيد األنظمة المحاسبية المتعددة المعمول بها في , لمخرجات النظام المحاسبي 
 .القطاعين العام والخاص وتطوير أساليب الرقابة وفعاليتها 

 منهجية البحث -1:اوال  

 ـ:مشكله البحث 1-1
متمثلة بالتغيرات  المحاسبةتعاني منها التي  من التحديات بمجموعة أساسيهتتمثل مشكله البحث بصوره 

 األصعدةن العمل على كافه الذي يتطلب منه ايجاد أليه تمكنه م األمر المتسارعة والمتشابكةالبيئية 
ي في واقع النظام المحاسب ةكبير  ةان هناك فجو فلذلك  وفيما يتماشى مع المعايير الدولية ليةعا وبكفاءة

قصور يعاني منه العمل هناك لذلك  المحاسبية من المعايير والمحلية المطبق وما تتطلبه السوق الدولية
 :ولذلك يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل االتي .المحاسبي

 . هل هناك امكانية لتكييف وموائمة المعايير المحاسبية الدولية مع البيئة المحاسبية العراقية
 ـ :هدف البحث  1-2
المطبقة في م المحاسبية على النظ المؤثرة( االقتصادية واالجتماعية) حصر المتغيرات في البيئة .1   

 . العراق
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في بناء الثقة في التوافق  ةبغي البيئية المؤثرة األبعادة في ضوء التوافق مع المعايير الدولي اهمية إبراز.2
 . األجنبيلجذب االستثمار  النظم المحاسبية

تلك على  االختالفات المؤثرةواثر  ةمعايير محاسبي إصدارعند  التغيرات البيئية مراعاةتقويم مدى . 3
 . المعايير

 ـ : البحث أهميه 1-3
 أداءعلى  بظاللهاالتي تلقي  يئية المتسارعة والتحديات الجسيمةيتصف عصرنا الراهن بالمتغيرات الب    

المتغيرات بشكل  افس من اجل النمو والتطور في بيئةوقدراتها على التن ومراكزها الماليةالمنظمات 
تمكن تلك  ةوفاعل كفؤة ةواقتصادي ةومالي ةأداريظم ون ستدعي تبني استراتيجيات متميزةمما ي, مستمر

شار تبان مصحوبةالتعقيد  ةغاي سية في ظل الظروف البيئة والدوليةالمنظمات من تعزيز قدرتها التناف
                                 .في المنظمات أساليبوالمالي وتطور وتنوع  اإلداريمظاهر الفساد 

 ـ:رضيه البحثف 1-4
كفل عدالة وقياس وقابليه ي ة الدوليةينظام المحاسبي والمعايير المحاسبان االنسجام الحاصل بين ال.1

 . المقارنة
 .اإلدارةفي خدمه  اعلةف أداةكون ي العالية الخبرةلمحاسبي المتخصص ذو ان الكادر ا.2
اجهه المستجدات لمحاسبين من مو ايمكن  التكنولوجيا الحديثة األتمتةعلى  المحاسبي النظامان اعتماد .3

 . فاعليةو  على مهنتهم بكفاءة
 : الدراسات السابقة -2
, المعايير المحاسبية الدولية و والبيئة االردنية " طالل , الججاوي , عبد الناصر , دراسة نور 2-1

 . 2002" متطلبات التوافق والتطبيق 
 إمكانيةمع  الدولية مع المعايير المحاسبية األردنيةمدى توافق البيئة  إبرازهذه الدراسة الى هدفت 
 33قسم المحاسبة في الجامعات مكونة من  ألساتذةولى استبانتين األ انوقد استخدم الباحث, التطبيق 

  .  spssسؤال وتم تحليلها باستخدام برنامج  22مدققي الحسابات مكونة من  سؤال والثانية للشركات و
 :وقد توصلت الى النتائج التالية . 
 .وجود اثر ايجابي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على االردن  -
 .ك فجوة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية هنا -
 .هناك توجه كبير نحو توافق البيئة األردنية والمعايير المحاسبية الدولية  -

وخلصت الدراسة إلى إن هناك منافع ومعوقات لتوافق وتطبيق معايير المحاسبة الدولية على البيئة 
وكذلك بينت النتائج إلى أن بيئة العمل األردنية تتباين في , األردنية وتترتب عليها نتائج ايجابية وسلبية 

 . مل والمقومات الموصلة لذلك مدى تطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية ويتطلب االمر البحث عن العوا
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المداخل المعتمدة في صياغة المعايير " بشرى نجم . د, أسماء سهيل  , هلل اعبد دراسة  2-2
 . 2010 –دراسة ميدانية  جامعة بغداد, "المحاسبية في العراق واهمية تفعيلها 

المعتمدة في صياغتها واهم هدفت الدراسة الى بيان اهمية المعايير المحاسبية الدولية وتوضيح المداخل 
او تطوير  إلغاءوبينت الدراسة الى ضرورة , المداخل في صياغة المعايير المحاسبية المحلية في العراق 

 إلصدارالنظام المحاسبي الموحد في العراق وتفعيل دور مجلس المعايير المحاسبية والرقابية المحلية 
وقد . معايير اكثر دقة وقدرة على توفير المعلومات المحاسبية المالئمة التي تخدم قرارات المستخدمين 

 النظام المحاسبي بما ينسجم مع المعايير أهدافتطوير  وقدم البحث مجموعة من المقترحات لتكييف 
عادة المحاسبية الدولية إلضفاء  التي يتطلبها النظام والتقاريرالنظر في كثير من المعالجات المحاسبية  وا 

وكذلك إضفاء الشرعية , المصداقية و الموثوقية على التقارير المالية حتى تخدم المستخدمين المختلفين 
والمصداقية على المعايير المحاسبية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية والتنسيق والتعاون 

فعيل دور األكاديميين والمهنيين وسوق العراق لألوراق المالية من قبل المجلس مع الجهات المستفيدة وت
 .  
التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للمحاسبة في  أهمية" , ليلى ناجي , دراسة الفتالوي  2-3

  . 2014, دراسة ميدانية كلية بغداد للعلوم االقتصادية " الزراعي النشاط 
التوافق وتبني  إلىالتوجه  توضيح أهمية المعايير المحاسبية الدولية وبيان الحاجة الى إلى الدراسة تهدف

األخيرة والحاجة  اآلونةفي  المالمعايير المحاسبة الدولية نتيجة للتطورات الهامة التي شهدتها أسواق 
وحماية المستثمر  حماية المستثمر من الممارسات المحاسبية غير السليمة للشركات األجنبية الوافدة إلى

المعايير  تأثر وتوصلت الدراسة الى ,شركات الوطنية من الممارسات المحاسبية غير السليمة لل األجنبي
المحاسبية بالنظام السياسي وان البلدان التي يخضع فيها االقتصاد لسيطرة الدولة المركزية يكون فيها 

 التطور االجتماعي واالقتصاديجوانب  بيانالى لحاجة لنتيجة  األخرىالتأثير الحكومي اكبر من الدول 
المحاسبي في  التنظيمان  إلى أيضا ت الدراسةوتوصل.والتركيز على جوانب اإلبالغ المالي الصرفة 

البيولوجية وقياسها  باألصولاالعتراف  أساسياتقاعدة محاسبية شاملة بشان  إلىالعراق بحاجة 
ضرورة  إلىالدراسة  وأوصت, عنها تتناسب بصورة كبيرة مع التغيرات الدولية والمحلية  واإلفصاح

 األخذالقواعد المحاسبية العراقية مع  إصداراالستفادة من خبرات مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في 
وكذلك المحاسبي  السائدة في التنظيم واألنظمةبعدم التعارض مع متطلبات االقتصاد العراقي والقوانين 

معايير على وفق التطورات الدولية وان تلحق بالقواعد تفسيرات  بإصداران يقوم المجلس  أوصت
  .بها في العمل  لالسترشادوتوضيحات وحاالت من التطبيق العملي تفيد المحاسبين 
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 الجانب النظري: ثانيا
 األولالمبحث -أ

 اسبي الدولي والمعايير المحاسبيةالمح التناسق أو التوافق-1

 إنالخاصة بها وبالتالي ان كل بيئة فيها مجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 .المحاسبية المتبعة فيها  واإلجراءاتاختالفات المعايير  إلىيؤدي اختالف تلك العوامل بين دول العالم 

ل درجة يالمحاسبية المختلفة مع بعضها وتقل األنظمةهو محاولة لجمع  -:اسبي التوافق المحمعنى  1-1
من خالل , االختالف من خالل تقريب الممارسات المحاسبية في هيكل منهجي مرتب يعطي نتائج متناسقة 

ليل االنحرافات فيما المحاسبية لغرض معرفة نقاط االختالف ونقاط االتفاق والعمل على تق األنظمةمقارنة 
     (262: 2002, المبروك ).معًا   األنظمةبين المعايير المحاسبية وجمع تلك 

 : لتالي اتعريف التوافق المحاسبي على الوجه  تم ماك

   .الممارساتتلك  ما بينزياده االنسجام فيو  وضع حدود لدرجه االختالف بين الممارسات المحاسبية عمليههو 
(Nobes& parker , 2000 :97) 

ان التوافق هو عملية زيادة انسجام وتوافق الممارسات  (342: 2004,فردريك تشوي وآخرون )ويرى 
وتخفيض المعايير المتناسقة من االختالفات المنطقية وتحسين , المحاسبية بوضع حدود للخالفات بينها 

 .التوافق في المعلومات المالية بين الدول المختلفة 

يستنتج الباحث ان التوافق المحاسبي هو العمل على التقريب وزيادة االنسجام فيما بين المعايير والممارسات 
ة النتائج المحاسبية المختلفة وتقليل االختالفات بينها فيما بين الدول المختلفة بصورة تسهل مقارن واإلجراءات

 . التي تم التوصل اليها بموجب تلك المعايير

قواعد عامة تم اشتقاقها من األهداف والمفاهيم للنظرية المحاسبية عبارة عن فهي  المعايير المحاسبية  اما
 .   ( Belkaoui  ,1221  :102).والذي يوجه لتطوير األساليب المحاسبية 

ة من قبل القوائم المالي إلعدادهي مجموعة من المعايير معترف بها عالميًا كما تم تعريف المعايير المحاسبية 
, ومصاريف , دخل , مطلوبات , والتي تصف البنود التي يجب االعتراف بها كموجودات  األعمالكيانات 

: IFRS FOUNDATION , 2016 .)وكذلك تصف كيفية قياس وعرض تلك البنود في القوائم المالية 
10) 



 2018السنة         1العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

 
 

681 
 

على المركز المالي  واإلحداثللعمليات  األثرهي األساس الذي يتم على ضوئه قياس اذا المعايير المحاسبية 
وهي محاوالت لتوحيد , ونتائج أعمال الوحدة االقتصادية  وترتبط بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية 

 .وتعزز من موضوعية ودقة المخرجات المحاسبية  الطرق والمعالجات والممارسات المحاسبية 

 :التوافق المحاسبي  وأسبابمزايا  1-2

 :هي  األسبابمجموعه من  إلىالتوافق المحاسبي الدولي  ألجراءيستند المؤيدون       

هذا االنسجام يؤدي  أنكما . المالية األسواقلية لغرض عولمة تحقيق االنسجام مابين القوائم الما ضرورة.1
 .المال العالمية رأس أسواقيل في التمو  فالى توفير كل

 :وهي  الشركات المتعددة الجنسية المنافع التي تحصل عليها.2

عمليه التوحيد سوف  إن إذ,والشركات  تقليل جهود المحاسبين المبذولة في عمليه توحيد  القوائم المالية. أ
اذ  ,نفسها األسسالم تعد قوائمها على سهوله واقل كلفه في حين تكون فروع الشركات عبر الع أكثرتكون 

 إعدادكلف  إجماليمن %( 33_ %13)قد تسبب مابين  األوربيةعلى الشركات  أجريت ظهرت دراسةأ
 .الحسابات 

 . الشركة التابعة في الدول المختلفة أداءيم و الجنسيات على تق تعزيز قدره الشركات متعددة. ب

والمعايير ) ةضحمعايير واالباالعتماد على  وى االستثمار في الشركات االجنبية الجديدةتقيم جد.جـ 
 (42_42: 2014,وفالح المعيني ) .( .واحده منها  المحاسبية الدولية

 .اتخاذ القرارات  ألغراضين وغيرهم من المستخدمين من المعلومات يتلبية احتياجات المستثمرين الدول.3

مكانيةزيادة درجة الثقة في التقارير والقوائم المالية . 4 صالح .)المقارنة بين المعلومات الواردة فيها  وا 
,2004  :441 ) 

 2010, سعاد ).تحقيق المساواة في تلبية احتياجات كافة األطراف المهتمة بمخرجات النظام المحاسبي  .2
 :30  ) 

تساعد في توفير المعلومات المحاسبية للمستخدمين المختلفين لهذه ويمكن القول ان المعايير المحاسبية 
 الشركات  أداءالمعلومات على المستوى الدولي والمحلي بدرجة كبيرة من الموضوعية والمساواة وتقييم 

 .األجنبية  بناءًا على هذه المعايير المحاسبية 

 -:التوافق المحاسبي  عيوب ومعوقات 1-3
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 : وهي االنتقاداتمجموعه من  إلىحاسبي الدولي زايا التي ذكرت فقد تعرض التوافق المعلى الرغم من الم   
 (choi& others ,2002 : 293)  

 يعلم اجتماع المحاسبةفل المبسطة لمشكله معقده هي الحلو  المعايير المحاسبة الدولية  أنبعض يرى ال.1
البيئة القواعد الوطنية والتقاليد من  أساسفهو مبني على ) ل مرن ويتكيف مع الحاالت المختلفةيبني بشك
 ( االقتصادية

 ةيك تمارسه الشركات لخدمتكت إنهاعلى  ة الدوليةيالمعايير المحاسب إنعلى  اآلخرض ينظر البع.2
 .ولزياده زبائنها  المحاسبة

المحاسبية على انها مطلوبة من قبل معايير تستخدم  الدولية واألسواقلمالية والدولية ض المؤسسات اعان ب.3
 .فقط  شركات المحاسبة الدولية

 .    ر محاسبية دولية دون وجود معايي ةالمال الدولي رأس أسواقعلى مدى سنوات مضت فقد تطورت .4

 ( 2 :  2013, حمد )    ـ: فهي  المعيقاتأما أهم 

المالية  واألدواتالطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير المرتبطة باالستثمارات والمشتقات -1
 .والمعايير المرتبطة بالقيمة العادلة 

التوجه الضريبي والحكومي لبعض الدول حيث يكون الهدف من التقارير المحاسبية هو حساب الربح -2
 .الضريبي 

  .بالمعايير المحلية والوطنية الية والمستثمرين قناعة مستخدمي القوائم الم-3

 -:  الدولية ةيالمحاسبتطور المعايير  1-4

االقتصادية ت عن التطورات المحاسبية بين مختلف دول العالم والناتجة االختالف في التطبيقا إن 
ت ونمو االقتصاد الجنسيا ة فضال عن ظهور الشركات  المتعددةالدولي األعمالوازدياد حركه  واالجتماعية
فقد تطلب كل ذلك وجود نوع من المقاييس التي تساعد على تضيق مجاالت  المالية العالمية واألسواق
ق المقارنات بين التقارير المالية التي تساعد في تحقي ف والتنوع في المعالجات المحاسبية المتبعةاالختال

وهكذا فقد ,تلك التقارير  ثقة المستثمرين في مصداقية يزتعز  إلىشكل الذي يؤدي الب للشركات المحلية والدولية
تعد لجنه معايير يمكن تطبيقها على المستوى الدولي و  ةموحد ةيلوجود معايير محاسب الحاجةهرت ظ

الجهات الدولية نشاطا وبروزا في  أكثروهي  األمرالمنظمات التي اهتمت بهذا  أهممن  المحاسبة المالية
المرتبطة ينشر المعايير المحاسبة الدولية وتهدف الى وضع المعايير المحاسبية يمكن  تحميل المسؤولية
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فضال عن تطوير .فيها  عن حجم ونوع نشاط الشركات العاملةكافه بغض النظر  األعمالفي بيئات تطبيقها 
) .  ك الشركات لتل المتعلقة بعرض القوائم المالية اإلجراءاتة وكذلك يوالمعايير المحاسب األنظمةوتنسيق 

 (23: 2002,نجم 

معينة ولديها رغبة  ليس لها حدود جغرافية متعددة الجنسية  المالية العالمية اليوم فان الشركات األسواقوفي 
التقارير المالية الدولية موحدة بين مجلس  إلعدادفي مجموعة واحدة من البيانات المالية ولغة مشتركة واحدة 

معايير ذات جودة  إلصدار( IASB)ومجلس معايير المحاسبة الدولية ( FASB)معايير المحاسبة المالية 
لجنة  تأسستحيث  1793سنة  إلىة لصناعة المعايير المحاسبية الدولية ترجع يالبداية الحقيق وكانت, وكفاءة

وتم التحول من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما الى   2332منذ سنة  و, (IASC)معايير المحاسبة الدولية 
وقد اعتمدت الشركات فيما يقرب من مائة بلد ,  2339المالية خالل سنة  رالتقاري إلعدادالمعايير الدولية 

هذه المعايير تحسن و . هذه  المعايير في استراليا ونيوزلندا وكندا ودول االتحاد األوربي وتلتها الدول العربية 
التقارير المالية وتزود المستثمرين والمستخدمين  إعدادمن إمكانية المقارنة والشفافية وتقلل من تكاليف 

     (Paul & Burks   ,2016  :2. ) اآلخرين بالمعلومات المطلوبة والوافية  

 لمبحث الثانيا -ب

 صياغة المعايير المحاسبة الدوليةاثر المتغيرات البيئية والمداخل المؤثرة في  2-1  

ويعتبر تطبيق تلك  وبيئة االعمال للتفاعل بين البيئة المحاسبية تيجةالمعايير المحاسبية ن ظهرت      
المعايير عن المعلومات المحاسبية المفيدة لتلبيه متطلبات معينه يمكن ان تتغير بتغير العديد من المتغيرات 

فهي ال :الفيزيائية  ليست كالقوانين بان المعايير المحاسبية meigs & meigs يذكر اإلطارالبيئية وفي هذا 
المهتمين بهذا المجال وفيما يلي وصفا مختصرا ألثر بعض  بواسطةتستنتج من االكتشافات بل يتم تطويرها 

 ( meigs & meigs ,1993 :12)  :المعايير المحاسبية صياغةالمتغيرات في 

 :المتغيرات االقتصادية.1

لهذا ,المعايير المحاسبية  صياغةالكبير في  األثرلتباين في االقتصاد بين مختلف دول العالم لكان         
تؤثر المتغيرات االقتصادية في صياغة المعايير المحاسبة الدولية من جوانب عدة من بينها اختالف طبيعة 

 بشكل اكبر كلما كانت لملكية فصاحاإلاذ يتوسع ,المحاسبي  اإلفصاحفي كفاية  وأثرهملكيه المشروع 
 (Redebaugh,2009:17) .عالية  اصحاب المشروع

وكفؤة كما  ةالمالية نشط األسواقوضوحا في الدول التي تكون فيها  أكثرويظهر اثر المتغيرات بشكل      
عن المعلومات المحاسبية فيها وذلك  اإلفصاحوبريطانيا حيث تختلف معايير  األمريكيةفي الواليات المتحدة 
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تتجه الدور االقتصادي الكبير ألسواق المال فيها باعتبارها المصدر الرئيسي للتمويل مما يتطلب التركيز على 
مثل فرنسا والتي تتميز بضعف الدور االقتصادي  األوربيةفي الدول  أما,والشفافية  اإلفصاحكل من معياري 

من توفير بيانات المستثمرين مما  أكثرتعد فيها التقارير ألغراض السلطة الضريبة التي ألسواق المال فيها و 
 ( choi&frderick ,2002 :49).اقل  أود و محد اإلفصاحيجعل التركيز على معيار 

وتطوير المعايير المحاسبة في  إصدارالملموس في  األثرمن المتغيرات االقتصادية التي كان لها و       
عدالة ومصداقية  فيالكبير  األثرن لها التي كا األسعارفي  تغيرال ةالكثير من دول العالم هي ظاهر 

نجم ) . الكلفة التاريخية  أساسالمعلومات المحاسبة التي تحتويها التقارير المالية للشركات المبنية على 
 ( 13: 2010,وعبدهلل 

المعايير المحاسبية المحلية والوطنية من حيث تنوع وتوفر أسواق على اذا فللمتغيرات االقتصادية اثر مهم 
رأس المال وكذلك اختالف أنظمتها االقتصادية فبعضها تصنف على انها رأسمالية وبعضها اشتراكية 

وتشمل التنمية , ة في البلد وهذا له تأثير على المعايير المحاسبية المطبق ةاشتراكي – ةوبعضها رأسمالي
تقديم النظم المحاسبية التي توفر المعلومات الالزمة والشاملة  فياالقتصادية فضال عن النمو االجتماعي 

ان احد المتغيرات األساسية هو هيكل أسواق و  .ذات الصلة حول إنتاجية وأداء مختلف القطاعات في البلد 
ية التمويل سواء كان من خالل التمويل العام او االستثمار الخاص كيففي له األثر البالغ  حيث رأس المال 

او االستثمار األجنبي الخاص وينعكس ذلك على األهداف المحاسبية وعملية صياغة وتطوير المعايير 
المحاسبية حيث ان النظام المحاسبي يجب ان يوفر المعلومات الالزمة لخدمة األطراف والمستخدمين كافة 

 .مالئم الوقت الفي و 

 : المتغيرات السياسية.2      

نوع النظم السياسية احد هذه ل ابعتالمتغيرات السياسية في صياغة المعايير المحاسبة الدولية و تؤثر         
المعايير المحاسبية المتبعة للتطبيق على مفهوم الوحدة  تالمتغيرات في البلدان ذات االقتصاد الحر ركز 

المعايير المحاسبية  إرساءاالقتصادية القومية وكذلك المفهوم المؤسسي بسبب التدخل الحكومي في عمليه 
جوانب التطور االجتماعي والتطور  إبراز أهميهانسجامها مع متطلبات االقتصاد القومي فضال عن وضمان 

 Schroder) .عن الطابع المالي والمصرفي  اإلبالغعنها الى جانب  واإلبالغل االقتصادي الشام
&Richard , 2005 : 40) 

كما يؤثر االستقرار السياسي في صياغة وتطوير المعايير المحاسبية ويبدو ذلك واضحا كما يشير     
المحاسبية واختيار النظم المحاسبية المالئمة في الكثير من الدول ومنها  ساليباألو طرائق الالبعض في تغيير 

عندما كانت تتبع النظام  في القرن الماضيمصر على سبيل المثال حيث استوجب نظامها السياسي 
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بسبب تحول  القرن الماضيالرأسمالي وجود نظام محاسبي غير موحد عكس ما كان عليه الحال خالل 
 (22: 1226,فضاله ) . النظام االشتراكي

نشأتها االعمال المصرية في افي حين تحركت الجهات المعنية في مصر بسبب التغيرات الكبيرة التي      
مع و مع النظام السياسي تأثيرات مباشرة وغير مباشرة صوب المعايير المحاسبة الدولية اما  األخيرةاآلونة 

ال تقف المتغيرات و , وانعكاسات ذلك على المحاسبة وعلى عمليه صياغة وتطوير معاييرها  دوليةالالمتغيرات 
متعددة من المستخدمين وهم  أطراففالتقارير المالية تعد لخدمه ,السياسية فحسب  األنظمةالسياسية عند حد 

تأثيرا  على عمليه صياغة المعايير المحاسبية الن العملية في حقيقتها تمثل قرارا  األكثر األطرافيمثلون 
.     منطقي المنها الستنتاج  أكثرهي نتائج : kiesoبمعنى ان المعايير المحاسبية كما يشير  أياجتماعيا 

(  28:1998 , kieso ) 

ومستوى ية من حيث استقرار البيئة السياسية المحاسب األنظمةكذلك فان المتغيرات السياسية لها اثر مهم على 
المباشر على مدى اإلفصاح عن المعلومات المالية  حيث ان البلدان  التأثيرالحريات في البلد حيث لها 

  .  محاسبة شفافة   إلنشاءالالزمة  األدواتاقل انتشار وليس لديهم  إفصاححريات لها  األقل

 ـ: المتغيرات القانونية.3

والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل المحاسبي  األنظمةغيرات القانونية مجموعة من تتمثل الم            
والقوانين والتشريعات المعتمدة  األنظمةوتختلف ,المعايير المحاسبية  صياغةد مراعاتها عن األمرويستدعي 

وفي الدول التي تقف على القانون العام مثل .المعتمدة على القانون الروماني  واألخرىعلى القانون العام 
من القوانين التي اتخذت لمعالجة قضايا  ةوانكلترا وكندا يتم التركيز على جمل األمريكيةالواليات المتحدة 

في (SEC)يةالمال األوراقمعينه ويتم في هذه الدول نقل تفاصيل التشريع الى وكاالت حكومية مثل هيئه 
التي تقوم بدورها بتحويل هذا التفويض في الهيكل المتخصص في وضع المعايير  األمريكيةالواليات المتحدة 
 .المحاسبة الدولية 

وحقوقهم وهذا  اآلخرينحماية ممتلكات  إلىالتي تهدف  وانينوتتضمن المتغيرات القانونية عادة القواعد والق  
مجموعه من المعايير المحاسبية  لكي  إتباعكات المساهمة التي تتطلب يتجسد بشكل اكبر في الشر  األمر

 (Ellott&Ellott ,2002 :72).استثمارات المالكين إدارة حماية يظهر مدى فاعلية وكفاءة المديرين في

صياغة وتطوير المعايير المحاسبية يبدو واضحا  ةوالتشريعات في عملي واألنظمةالتأثير المتباين للقوانين  إن
تلك المعايير من خالل اعتماد القوانين  إصدار ةفي البلدان التي تتولى فيها المؤسسات الحكومية مهن

المحاسبة الى وتطوير  صياغةوالتعليمات النافذة في صياغتها مقارنة مع البلدان التي تعهد فيها مهمة 
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وقد يتأثر  التطبيق المحاسبي في بناء هذه المتغيرات القانونية الي تؤدي الى نتائج المجالس والهيئات المهنية 
 (66-66: 2002,الشجيري ) .قد ال تنسجم مع المعايير المحاسبية 

 وتطوير المعايير المحاسبية  تبنيالجوهري على  األثروالتشريعات لها  واألنظمةويمكن القول ان القوانين 
وأوجدت  األدبيات المحاسبية مجموعة متنوعة من نماذج المعايير التي تجمع البلدان على األساس القانوني 

ففي داخل الدولة هناك جهات حكومية تتولى وضع القواعد والقوانين والمعايير تحكم العمل , والسياسي 
ة  وكذلك معرفة مدى كفاءة المحاسبي بهدف حماية ممتلكات وحقوق اآلخرين خاصة في الشركات المساهم

 .إدارة وحماية الموارد االقتصادية 

 ـ:المعايير المحاسبية صياغةالمداخل المعتمدة في  2-2
ان عملية التنظيم المحاسبي وصياغة المعايير ذات الصلة كما يشير البعض ال تبدو متطابقة حتى         

يشير الى بروز العديد من االختالفات بين دول  يضمن المدخل الواحد من مداخل التنظيم وان الواقع العمل
بعض المختصين والباحثين في هذا المجال يتجهون الى  غير ان,تبنى مداخل موحدة للتنظيم تالعالم التي 

 (66-66: 2002,ابو زيد ):هما  أساسيين مدخلينتقييم مداخل التنظيم المحاسبي الى 
 ـ:المدخل الذاتي .1 

المدخل تتم عمليه صياغة وتطوير المعايير المحاسبية من قبل الممارسين لمهنه بناء على هذا         
المحاسبة والمنظمات المهنية المختصة وبشكل يكاد ان يكون مستقال عن التوجيهات القوانين والحكومة 

مرونة االختيار بين وتعد . المهنيينخبراء المحاسبة  بواسطةفالمعايير المحاسبية توضح بشكل كامل 
وطالما ان .ة تحت مداخل التنظيم الذاتي يلمجموعة المختلفة من البدائل المميزة والرئيسية للمعايير المحاسبا

حد كبير بالعوامل البيئية السائدة في مجتمع ما  إلىعملية تبني اي مدخل من مداخل التنظيم المحاسبي تتأثر 
حر النظام االقتصادي التسود بها التوجيهات الفردية و التي في الدول فان المدخل التنظيمي الذاتي متبع اكثر .

ففي الدول التي تتبنى انظمة . مثل الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وكندا ةنشطالمع االسواق المالية 
توزيع الموارد االقتصادية اليتم ادارة انظمتها المحاسبية على اساس ان :اقتصادية حرة على سبيل المثال 

يتم من خالل اليد الظاهرة والخفية لنظام السوق وعليه تصبح المعلومات المحاسبية مصدرا مهما يمكن ان 
بان المحاسبة المالية تتجه   MULLER &MEKKلحملة االسهم والمقرضين وبسبب هذه العالقة يذكر 

 (Muller &mekk , 1987 :11)  .  ات المستثمرين والمقرضين بشكل واضح الى تلبية احتياج
    
 ـ:المدخل القانوني .2

صياغة المعايير المحاسبة الدولية وتطويرها ضمن  مهمةخل التنظيم الذاتي تنطوي دعلى خالف م      
طار القانوني للدولة حيث تلعب الحكومة دورا حيويا في الرقابة على النشاطات االقتصادية في ظل النظام اال
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وسلطة واحدة يقع على عاتقها مسؤولية الرقابة على  ةنشطالمركزي وسوق رأس المال غير الاالقتصادي 
السياسات المحاسبية من خالل هيكل قانوني يكون شامال ويغطي كل العمليات ذات الصلة وبما ينسجم مع 

التنظيم القانوني الذي يهدف الى تقديم  خلويعد النظام المحاسبي الموحد نموذجا لمد.تحقيق االهداف القومية 
من الطرائق  ةمرجعية الممارسات المحاسبية الي يمكن من خاللها الحكم على كفاءة اية طريقمحدد ل إطار

محاسبيا مترابطا يمكن للمحاسبين من تحسين جودة التقارير المالية في ظل  إطارامحاسبية المتبعة ويشكل ال
  وألمانياعد كل من فرنسا والعمليات المالية وت األحداث أنواعتبني معالجة محاسبية واحدة فقط ألي نوع من 

المعايير المحاسبة الدولية وتطويرها اذ ان هناك  صياغةمثالين للدول التي تنتهج مدخل التنظيم القانوني في 
مستوى الكلي التدخال تقليديا من قبل الحكومة في الشؤون االقتصادية ولهذا فان دور المحاسبة على 

الذي دعا المهتمين الى تأكيد  دور المحاسبة  األمر,القتصادية ا األنشطةوالمساعدة كذلك في الرقابة على 
ساب الدخل الضريبي والتأكد من مدى امتثال الخطة القومية تحافي تلبية طلبات الحكومة في امور 
 Mathews& Perera).متخذي القرارات من اصحاب المصلحة والحكومية بالمقارنة مع تلبية متطلبات 

,1989:50) 
القانوني للدولة وتدخلها في  باإلطاروالممارسات المحاسبية محددة  اإلجراءاتاذا في هذا المدخل تعتبر 

وتصبح الممارسات المحاسبية أكثر توحيدا النشاطات االقتصادية حيث تتولى الدولة عملية التنظيم المحاسبي 
يجاد معالجة محاسبية واحدة لألحداث والعمليات الم ان مهمة المحاسبة هنا هي تقديم لذا ف ,تشابهةوا 

المعلومات األساسية للتخطيط على المستوى الكلي والجزئي  واهم صفة  للنظام المحاسبي في ظل هذا 
 .   المدخل هو توحيد الممارسات وطرق العرض ومعالجة العمليات االقتصادية 

 

 المبحث الثالث-جـ
 :في العراق  ة الدوليةيتبني المعايير المحاسب أمكانية 3-1
 ( 11: 2002, نور والججاوي) . ,:ان من اهم متطلبات تبني المعايير المحاسبية الدولية هي 
 .ضرورة اعادة النظر في المناهج الدراسية بشكل عام حتى تنسجم مع المناهج الدولية -1
وتطبيقاتها حتى يقومون يجب تهيئة اساتذة الجامعات بتعريفهم واطالعهم بشكل كامل على تلك المعايير -2

 .الى الطلبة  مبدورهم بنقل المادة العلمية وخبرته
القيام بدورات متخصصة من قبل الجمعيات المهنية والمؤسسات المهنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق على -3

عة المستوى المحلي في كيفية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكل يتفق مع البيئة المحلية مع متاب
 التعديالت التي تحدث على تلك المعايير

 والتي المفاهيم المحاسبية التي هي موضوع االختالف في الجمعيات التي تتبع المعايير المحلية أكثر إن
 : آلتيبا إجمالهايمكن 
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 :والتي تشمل :المعالجات المحاسبية للموجودات غير الملموسة .1
 43) أقصاهاخالل الفترة , لالندثار إخضاعهاثم رسملتها ومن ) اما اعتبارها من الموجودات ,ـ شهرة المحل 

 .او معالجتها بالطريقتين معا : او تستهلك مقابل تخصيص االحتياطي لها ( عاما 
 .المدة  آخراستخدام طرق مختلفة في تقييم البضاعة والموجودات .2
 .طريقة موحدة دون التغير  إتباعاستخدام طرق مختلفة في احتساب االندثار ويجب االستقرار على . 3
 ( . العمليات الجارية والمركز الماليحساب ) الحسابات الختامية  إعداداستخدام الكلفة التاريخية في . 4
 ( 12: 2011,قدوري ) .معالجة التضخم للحسابات الختامية .6
 :تطبيق معايير التقارير المالية الدولية مقابل المعايير المحلية  تحديات  3-2 

ان تتوفر للمستثمرين قوائم مالية  أبرزهاحماية االستثمارات واستقطابها تتطلب جملة من المستلزمات ان     
بمعايير جودة عالية عالميا بحيث تتصف بالقابلية للمقارنة بصرف النظر عن الدول وبمختلف  أعدت

حققت العديد من النجاحات في استخدام اكبر المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية تقد و , االقتصاديات
ولية بموجب القرار الذي صدر اعتمدت مختلف الدول المشكلة لهذا االتحاد المعايير الد األوربيففي االتحاد .

المعايير الدولية اعتبارا من سنه  بإتباعالمال  أسواقالمسجلة في  األوربيةالشركات  ألزموالذي  2332سنة 
المالية االقتراب  ومعايير المحاسبة األمريكيةان متطلبات المستجدات العالمية فرض على البورصة .  2332

تتمثل في تغيير بعض  اإلبعادثنائية  إستراتيجية إتباعلك عن طريق من المعايير الدولية وذشيئا فشيئا 
ير بعض المعايير الدولية لتتوافق مع المعايير يللتوافق مع المعايير المحاسبة الدولية وتغ األمريكيةالمعايير 
 (121: 2011,نسرين )  .  األمريكية

مهنة المحلية فان  عايير الدولية والمعاييرالمويمكن القول ان المحاوالت المكثفة للدول للتقريب والموائمة بين 
 إعادة إلى تحتاجة واالقتصادية ومتطلباتها يالمحاسبة في البيئة العراقية وعلى وفق المستجدات البيئ

بإنجاح  التحول  مالئمةالبيئة المناسبة وال وفيروالمعايير لت اآللياتمجموعه من  إيجادنحو  تطويرها وتعديلها 
      .IAS/IFASمعايير المحاسبة الدولية  الىللعالمية بالخطوة التدريجية نحو االنتقال 

 المبحث الرابع -د
 في البيئة العراقية زيز قدرة مهنة المحاسبة االتجاهات المقترحة لتع-4

ووضع استراتيجيات ,لغرض مواجهتها  أساسيةان التحديات التي تم تلخيصها بحاجه ملحه لوضع لبنات      
 .قادرة على تعزيز مهنة المحاسبة  اإلستراتيجيةهذه  , للحلول
 :متغيرات البيئة االقتصادية وبنفس اتجاه التحدي  فرزتهأوستكون على وفق طبيعة التحدي الذي     

 : ةاالتجاهات المقترحة للجانب المعرفي والفجوة التكنولوجي:  4-1
الذي تم ذكره في المعوقات  وعلى وفق ما تقدم من تشخيص بعض النواحي القصور في الجانب المعرفي

بها لتواكب التغيرات العالمية المتسارعة المالئمة في تطوير مهنة المحاسبة واالرتقاء  اآللياتفي ,  والعيوب 
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يتم من خالل  الفي هذا القصوروان ت,ية للبيئة باعتبارها نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة  والمحل
 :القنوات االتية 

تطوير برامج التعليم المحاسبي في الجامعات والمعاهد المتخصصة باعتبارها الجهات التي تبنى محاسب .1 
اعادة النظر بالمناهج الدراسية وصياغتها وفق متطلبات سوق العمل بما يواكب المستجدات و المستقبل 

في برامج التعليم  األساسيةركيزة الكونهم  التدريسيينوالتغيرات البيئية فضال عن تطوير المؤهالت وقابليات 
يعقوب ) .ريبية وغيرها من كتب وتقنيات حديثة للتدريس وبرامج تدالمحاسبي وتوفير المستلزمات المطلوبة 

 ( 1036: 2010,وسعد 
ونتيجة الستعراض تجارب الدول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية فان عملية صياغة وتطوير وتبني . 2

الكفاءات والمؤهالت العلمية والخبرات العلمية المناسبة  إشراكهذه المعايير في البيئة المحلية العراقية تتطلب 
التكنولوجية والمعلوماتية المتطورة  واألدواتواستثمار القطاع التعليمي استثمار امثل مع استخدام الوسائل 

المشهداني )  .وهذا  سيساعد في إصدار معايير محاسبية مالئمة للتطبيق في البيئة المحلية , والحديثة 
 (12:2010, ونجم 

والعلمي من جامعات ومعاهد  األكاديميوعلى ذلك يرى الباحث بضرورة تهيئة البيئة المحلية من الجانب   
عادةومؤسسات   بالمحاسبة بحيث تكون منسجمة مع المناهج الدولية ومع  النظر بالمناهج الدراسية الخاصة وا 

, متطلبات سوق العمل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير المستلزمات المطلوبة في هذا المجال 
                       .كذلك اقامة الدورات التدريبية للتعريف بالمعايير المحاسبية وكيفية تطبيقها

 :ت المقترحة لتطوير الجانب المهني االتجاها: 4-2
 ( 3: 2000,ابو غزالة .) -: باآلتي  لمواجهة التحديات المهنية تمثل اآللياتان       

جراءاتممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق شامل للمتطلبات العالمية والوطنية معايير ترخيص  إعداد.1  وا 
 .ممارسة المهنة وشروط التعليم المستمر بعد التأهيل من قبل الهيئات الوطنية 

ينة بإعادة صياغة برامجها ومناهجها لتتوافق مع المعايير الدولية نقيام الهيئات المحاسبية والرقابية المع. 2
للتأهيل دوليا للممارسة المهنية والتمتع بميزة االعتراف الدولية مما يتيح لهم ممارسه خدماتهم عبر الحدود 

 .مستوردة للخدمات المحاسبية لتصبح مصدرا لها واالنتقال من مرحلة كون المنطقة 

تناغم بين المهن المحاسبية والتدقيقية والقوانين ذات الصلة ليس فقط قانون الشركات وانما حالة من ال إيجاد.3
 وغيرها  اإلسالميةوتعليمات الصيرفة  األجنبيالقوانين الخاصة بالمصارف وقانون االستثمار 

 :االتجاهات المقترحة للجانب التشريعي : 4-3
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وان  ,م ان الجانب التشريعي هو الذي ينظم الجانب المهني يتداخل هذا االتجاه مع الجانب المهني بحك     
االقتصادية  اإلعمالشاملة لجميع القوانين والتعليمات التي تنظم  إعادة أرضيةاالتجاهات المقترحة تنطلق من 

        .حسابات والمهنية التي طرأت عليها التغيرات في التشريعات التي تتعلق بممارسه مهنة مراقبة وتدقيق ال
 ( 13: 2014,يعقوب والذهبي )

 والنظام المحاسبي الموحد صياغة وتطوير القوانين والتعليمات الخاصة بمهنة المحاسبة إعادةيجب  اذا
توفر القواعد الخاصة في مجاالت التنظيم  للمحاسبة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية  إطار إلنشاء

 .  ومسك الحسابات وتسجيل العمليات وتوفير المعلومات المالية المالئمة والصادقة للمستخدمين المختلفين 

 

 المبحث الخامس -ه
 االستنتاجات 2-1
- :ونستنتج من البحث ما يلي  
لتعامل مع لجهود مدروسة ومنظمة  إلىتحتاج البيئة المهنية المحاسبية العراقية في الوقت الحاضر .1

 .متغيرات البيئة االقتصادية العراقية 
تواجه المحاسبة على مستوى العالم عموما والعراق خصوصا تحديات واختالفات منها تحديات معرفية . 2

 .ات في التطبيق بين المعايير الدولية والمعايير المحلية وتكنولوجيا وتشريعية ومهنية واالختالف
صداردعم قدرات مهنة المحاسبة لان التجارب التي مرت بها بعض دول العالم باإلمكان  توطينها .3  وا 

 .               المعايير الدولية في البيئة العراقية 
 .ة الدولية يالمحاسب عدم وجود انسجام او تجانس بين النظام المحاسبي والمعايير. 4
 
 تالتوصيا 2-2
المتمثلة بديوان الرقابة المالية  مجلس المعايير المحاسبية في العراقالنظر بالجهة التي يرتبط بها  إعادة.1

بالمعايير المحاسبية  اإللزاملتكوين جهة االرتباط متمثلة بمجلس النواب العراقي لمنحة قوة القانونية ووصفه 
 .الصادرة من قبلة

ة والتي تمكنه من تشكيل تتوفير المستلزمات المالية الضرورية الستمرار عمل المجلس وضمان استقاللي.2
داريجهاز فني  المشاركين في  اآلخرينمتفرغ للعمل ومنح المكافآت  المادية لألعضاء  ولألشخاص  وا 

 . أعماله
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للمعايير المحاسبية  إصدارالمتبعة في  واإلجراءاتالتغيرات في طبيعة واليات عمل المجلس  أحداث .3
ذات  التأثير المالي  المعاييرة المستجدة عن طريق قيام المجلس إلصدار يوتفصيلها بما ينسجم والتغيرات البيئ

 .سرعة والشمول المطلوبة الوالمحاسبي والتعامل معها ب
ساهمة المحلية والمستفيدين من الشركات الم) التنسيق والتعاون من قبل المجلس مع الجهات المستفيدة . 2

المعايير المحاسبية بشأنها  إصدارفي مجال تحديد المشاكل التي تحتاج الى ( التقارير  المالية الصادرة عنها 
 .وسوق العراق المالية فالهيئة المشرفة علية في هذا المجال  والمهنيين األكاديمييندور تفعيل و 
بنظر االعتبار  األخذقبل المجلس في العراق بعد  من التوصية باعتماد المعايير المحاسبية الدولية .6

لزامة والمحلية  يالظروف البيئ الشركات المحلية وال سيما الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق  وا 
سجم معها وتعزيز بما ين هاإتباعلألوراق المالية على 

والسيما المعايير المحاسبية . األجنبية يؤدي في نفس الوقت الى جذب االستثمارات المحلية و والذي كفاءتها
من حيث العدد )  اآلنترجمة المعايير المحاسبية الدولية وان ما يقر منها حتى  األمرتعد في حقيقة 

         .لطموح مستوى ا إلىال يرقى (والمضمون 
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كلمة في الجلسة العامة  " قطاع المحاسبة ومواكبة ثورة المعرفة  ",طالل , ابو غزاله  .1
 . 2333سنة ( رسائل براد فورد الدولية ) لالجتماع السنوي شركات 

 األولىالطبعة ," المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية "محمد مبروك ,ابوزيد   .2
 . 2332,القاهرة ,دار ايتراك للطباعة والنشر ,
وزارة "كتاب المحاسبة الدولية "حسين جاسم و . د, فالح و سعد سلمان عواد. د ,المعيني  .3

مطبعة معد التكنولوجيا بغداد هيئه التعليم التقني الطبعة "لتعليم العالي والبحث العلمي ا
 .2314األولى بغداد 

دراسة /مهنة المحاسبة في العراق مدخل ايكولوجي " ,محمد حويشي عالوي ,الشجيري  .4
 . 2336,السنة الثامنة , 23العدد ,مجلة كلية الرافدين جامعة للعلوم ,"ميدانية 

دار السالسل للطباعة والنشر , الطبعة األولى " نظرية المحاسبة " , عباس مهدي , الشيرازي .2
 .   1773, الكويت , والتوزيع 

أهمية التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط " , ليلى ناجي , فتالوي ال .6
 . 2314, دراسة ميدانية كلية بغداد للعلوم االقتصادية " الزراعي 

بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد ,منى كامل , حمد  .9
التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط  أهمية" السادس والثالثون  

والقاعدة المحاسبية ( 41)دراسة تحليلية مقارنة للمعيار المحاسبي الدولي رقم , الزراعي 
 . 2313, العراق , ( 11)العراقية رقم 

 21مجلة المدقق العدد , " انرون وتداعياتها على بيئة المحاسبة انهيار ",نعيم سابا  ,خوري   .8
,2332 . 
اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة " , رسالة ماجستير منشورة , بوريسة , سعاد .7

 . 2313, الجزائر "  االقتصادية 
استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية والعربية " حسن علي محمد سويلم , شريف توفيق  .13

 .2334مصر , الزقاقية  " ولية للمحاسبة لتتوافق مع العولمة المعايير الد
نحو اطار مقترح لتوفيق معايير المحاسبة العربية لترشيد قرارات " , علي جابر , صالح   .11

 . 2334, ( , كلية التجارة :  اإلسكندرية) مؤتمر المحاسبة الرابع , " االستثمار 
المداخل المعتمدة في صياغة المعايير " بشرى نجم . د, أسماء سهيل  , عبد هلل    .12

 .  2313 –دراسة ميدانية  جامعة بغداد, "تفعيلها  وأهميةالمحاسبية في العراق 
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دار : الرياض " محمد عصام الدين زايد . فردريك تشوي وآخرون المحاسبة الدولية تعريب د .13
 .  2334,  " المريخ للنشر

دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع في " المحاسبة الدولية "  ,ابو الفتوح علي  , ضالة ف  .14
 . 1776,القاهرة 

 األولبحث منشور في العدد , " تطور النظام المحاسبي في العراق "صباح قدوري ,قدوري   .12
 .2311ديسمبر   ,كانون االول , جامعة ابن الرشد, من الدورية العلمية المحكمة 

مطابع , القاهرة " المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية , المبروك ابو زيد  محمد .16
 . 2332, الدار الهندسية 

بحث " المال  األسواقدور المعايير المحاسبية في تعزيز كفاءة " سهيل نجم  أسماء, نجم  .19
 .  2338 –واالقتصاد  اإلدارةكلية  –جامعة بغداد  –منشور

. عرض وتقييم التجار ببعض البلدان األجنبية في تنظيم مهنة المحاسبة ", كريمة, نسرين  .18
حول اإلصالح المحاسبي في  األولالمؤتمر العلمي ,  "أمريكا , انجلترا ,  ألمانيا, فرنسا 
 . 2311, نوفمبر (  33- 27) الجزائر 

, األردنية المعايير المحاسبية الدولية والبيئة " ,طالل , الججاوي,الناصر  عبد, نور .17
  . 2337, جامعة اإلسراء , األردن , " متطلبات التوافق والتطبيق 

تعزيز القدرات المهنية والمستجدات " –جليله عيدان . ود إسماعيلابتهاج ,يعقوب والذهبي    .23
واقع مهنة  األولالمؤتمر العربي السنوي العام  –البيئة  العراقية باالستعانة بالتجارب الدولية 

 . 2314 , العراق–بغداد  – "المحاسبة بين التحديات والطموح
برامج التعليمية ألقسام المحاسبة كأحد الالتنور التقني في " , سلمى ,ابتهاج  , يعقوب وسعد .21

 134العدد , ر مجلة دراسات محاسبية ومالية و نشم بحث,  "روافد التنمية البشرية في العراق 
  .24/3/2313في 
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لوحدات ا تكاليف للموارد لتحسين فاعلية نظم الكلفويتقنية القياس جرائي لاألتصور ال
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 :   المستخلص

الوحدات العراقية في ظل النظام المحاسبي من قبل  المستعملة التكاليف نظم قصور ةشكلالبحث م تناولي     
 الذي األمر ، ذلك المعاصرة التطورات ها في مواجهةتساعدالتي  المالئمة الكلفوية معلوماتال إنتاج الموحد عن

محاسبة استهالك المـوارد تقنية  أهمية الدور الذي تلعبه يوضح البحث و . القائمة   التكاليفية النظم تطوير ستلزمي
سليم  شكلب التكاليف ديوتحد الموارد استهالكادارة و  ديترشمناسبة تفيد في توفير معلومات المقترحة ل الحلول أحدك
العراقية يتم  األعمال وحدات في التكاليف محاسبة نظم لتطوير تصور اجرائي بتقديم البحث هدف وتمثل .

ا ماألنتقادات الموجهة لهبيان و  النشاط أساس على التكاليفة وتقنية الحالي التكاليفية للنظم تحليلبموجبه عمل 
المزايا التي تحققها والتي جعلتها تتفوق علـى النظم و  الموارد استهالك محاسبةتقنية  مفاهيم استعراض فضاًل عن

التكاليف  نظملتالفى القصور في  ملحة أصبحت جدتم التوصل الى أن الحاجة  واخيرًا  .الكلفوية التقليدية
والتحديات  العراقية بيئةالمـع ظـروف ويتالئم وبما يتماشى وتقنياتها ذات الصلة باألنشطة التشغيلية التقليدية 

للموارد  األمثل االستعمالكيفية عن  لإلدارةشاملة  رؤية قدمتتبني تقنية مكملة بوذلك الكبيرة التي تواجهها 
وصواًل إلطار متكامل لتخفيض التكاليف وأقتصادية األداء يزيد من كفاءة وفاعلية  شكلوبلها  واألنشطة المقابلة

عظم استفادتها تو الرشيدة يتعدى كونه نظام تقليدي للمحاسبة عن تكلفة المنتجات إلى أداة تدعم اتخاذ القرارات 
 المالئمة والمناسبة من خالل قدرته على حفظ وصيانة وتتبع وتجميع المعلومات المتاحة من نظم تخطيط الموارد

 يلية والماليةتفصيلي عن نواحي النشاط التشغ شكلب
 ادارة التكلفة ، تقنيات :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
  The increasing challenges faced by business organizations in modern industrial 

environment at present as a result of strong competition pressure and handle multiple 

clients needs and decision makers at all levels of management as well as the need for 

appropriate and accurate information and timely criticism of cost management portal 

leading to there source consumption accounting approach early this century that 

combines cost assumptions approach on the activity basis cost and the german approach 

which avoid the most cost mistakes the former cost approaches, and is characterized by 

its ability to integrate with the methods and practices of modern management 

accounting in a way that supportsthe different management acts and tasks. research 

aimed to identifying the impact of integration between enterprise resources planning 

system and the resource consumption accounting, and it's reflections on the cost 

management.  

This Research aimed to demonstrate the possibility of Resource Consumption 

accounting approach as one of the alternatives to develop cost systems and in response 

to changes in modern environment for helping in rationalize and manage resources for 

Firms, where it has been proposed a framework for Resource Consumption accounting 

approach can be applicable in Firms, This study has been build on four hypotheses, This 

study found many of the results: 

1. As a result of the development in the Business Firms and the importance of this 

Business both in terms of humanitarian or economic. The Business Firms have to 

maintain the element of competition in order to provide product at appropriate prices to 

enhance the ability to manage resources. 

 2. The cost accounting systems is one of the main pillars to ensuring the stability of the 

financial system because of its role to provide decision-makers with financial and non-

financial information to enable them to make strategic decisions.  

3. The success of the Business Firms is measured largely with achieve profits through 

the rational use of resources and try to take advantage of the available capacity and 

reduce costs for the provision of product, and does not come only through the 

production of accurate scientific means to determine the resources that non values added 

and work to be avoided in the case of whether these flexible resources or attempt to use 

the performance of other product if these resources were committed as possible, and this 

can be achieved through the resource consumption accounting approach. 

4. The resource consumption accounting approach Contributes in the solving of the 

problems facing both the traditional cost accounting systems and activity based costing 

system in the rationalization of resource management through proper management of 

resources and try to use the idle capacity and determine the costs ofthe product provided 

by Product Business Firms accurately and providing useful information to help in the 

process control, as well as provide information to assist in decision-making and thus 

achieve a competitive advantage for Product Business. 

 

Key words: Cost managments, Techniques 
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.  
 :  لمقدمةا

( 52)مضى على إصدار النظام المحاسبي الموحد
إلحتياجات الوضع االقتصادي  عامًا، وكان ملبياً 

والمحاسبي في مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن 
، وقد شهد العالم والعراق تغيرات كبيرة في  العشرين

، المتمثلة  العقد األول من القرن الواحد والعشرين
صدار  باإلنفتاح االقتصادي واالستثمار األجنبي ، وا 

سات بعض التشريعات الخاصة لعدد من المؤس
والمصارف    البنك المركزي العراقي الحكومية مثل

، كل  وشركات التأمين وسوق العراق لألوراق المالية
هذا إستدعى تحديث النظام المحاسبي الموحد ليلبي 
إحتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية عن طريق توحيد 
المفاهيم والممارسات المحاسبية والتقارير المالية 

ولإلرتقاء بمستوى المحاسبة في العراق وخدمة المالئمة 
، وجعل التقارير المالية تلبي  االقتصاد الوطني

، ومستخدمي التقارير،  إحتياجات الوحدة اإلقتصادية
والمحاسب القومي، والجهاز الضريبي، فضاًل عن كونه 

 ففي. يتناول مفاهيم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف
المطبق  لمحاسبة عن التكاليفالتقليدي لالنظام ظل 

حاليًا من قبل الوحدات األقتصادية العراقية ، فانها 
في الوقت الحاضر للكثير من أوجه النقد تتعرض 

في نظم المتسارعة للتطورات مالئمتها عدم بخصوص 
تغيرات وتطـورات في متطلباتها  التي تشهد التصـنيع

حدتها على الناتجة عن شـدة المنافسـة وزيادة  مواردهاو 
معلومات فضاًل عن توفير  ،المستوى المحلي والعالمي

غير مناسبة عن مشوهة يترتب عليها اتخاذ قرارات 
 تتمخض عنها نتائج سلبية الكلف الكلية للمنتجات مما 

للوحدة إضعاف المركز التنافسي  من أهمهالعل من 
ومع التسليم بوجود التغيرات في بيئة  . األقتصادية

تقنيات الضروري إيجاد  بات من حديثـةالتصنيع ال
صحيحة تساعد على تـوفير معلومـات  ة جديدة يكلفو 

النظم الكلفوية  تأخـذ فـي اعتبارها نواحي لم تأخذها
نما تأخـذ  على النتائج فقطوعدم تركيزها التقليدية  ، وا 

على ترشيد القرارات فـي اعتبارها العوامل المؤثرة 
المتخذة بشأن تخصيص وتخطيط الموارد وقياس 

الطاقة العاطلة واألستغالل وتوظيف تكاليفها بصحة 
سليم  شكلبثل للموارد وبالتالي تحديد تكلفة المنتج ماأل

 تشويهوعدم  االشطة والموارد بينومن خالل الربط 
 مع لتطورات فإن البحث وتماشياً  . الكلفوية تالمعلوما
التي تسعى الى إدارة التكلفة احدى تقنيات يتناول 

القياس الكلفوي السليم الستهالك وادارة الموارد بقصد 
 ترشيدها واستغاللها األستغالل األمثل في ظل 

التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل  المتغيرات
النظام العالمي الجديد ومتطلبات دعم القدرة التنافسية 

التقليدي النظام المحاسبي تقيـيم ل ومن خال،  هافي ظل
 تقنية القياس الكلفوي الستهالك الموارد ، ودور تكاليفلل

 فـي معالجـة أوجه القصور تلك وأثر ذلك على دعم 
التي تطبق النظام للوحدات األقتصادية العراقية  التنافسية

ومـن الناحية .  الكلفوي في ظل النظام المحاسبي الموحد
 طريقةل جامعةتقنية لاجرائي  تقديم تصورتم سيالتطبيقية 

التكاليف على اساس طريقة التكاليف األلمانية مع 
ادارة التكلفة ومجابهة نظم تعزيز ستراتيجيات لالنشاط 

 علىالمرتكز لقياس التكاليفي ابتحدياتها لخلق القيمة 
 معلومات ريالتكلفة لتوف إدارة لنظم الشامل األستعمال
 . الموارد بين التبادلية عن العالقات تفصيلية

 :  البحث ةشكلم
 االنتقادات الموجهكثرة ظاهرة  من البحث ةشكلمتنبع  

 طالنشا التقليدي وتقنية التكاليف محاسبة نظام الى
 في يفيلالتكا للقياس متهمائمال لعدم وذلك التكاليف
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توفير  في وقصورها األعمال ، بيئية غيراتمت ظل 
 اتخاذ في األعمال توحدا تساعد مالئمة معلومات
 تطويرهما الضروري من ، لذلك كان المالئمة القرارات

 تكلفةال تحديد في تساعد معلومات انتاج يضمن بما
 أرادت ما إذا الموارد استعمال وترشد سليم شكلب

 االستمرار هدفيحقق  شكلب ربحيتهاو  قيمتها تعظيم
 .للتكلفة فعالة إدارة تحقق عالية بجودة منتجات بتقديم

 :  التساؤالت األتية من خالل ة شكلمالصياغة ويمكن 
 مناسبة  الموارد استهالك محاسبةتقنية  عتبرت هل - ١

نظم  الىاألنتقادات الموجهه على  التغلب فى للمساعدة
 أساس على التكاليفو  ةالتقليدي التكاليف محاسبة
والرقابة على  موارد األعمال ترشيد بقصد  النشاط
 ؟ لوحدات األقتصادية العراقيةا فيها الكلفوية عناصر 

ضافة حقيقية تساهم فى توفير ية االتقنهل تعتبر  -5
ات المتعلقة إلتخاذ القرار  صحةمعلومات أفضل وأكثر 

والقدرة على تخطيط  تخصيص التكاليفو  بأدارة التكلفة
 ؟ الموارد وادارة الطاقة الزائدة 

التقليدي  التكاليف محاسبةنظام  تطويريمكن  هل  -3
 معلومات من اإلستفادةب النشاط أساس على التكاليفو 

تقانة القياس الكلفوي للموارد المتاحة لجعله بالكفاءة 
المطلقة في الحصول على تكلفة اكثر صحة بعد 

  ادارتها والرقابة عليها بصورة سليمة ؟
 : البحث هدف

احدى تقنيات ادارة التكلفة يهدف البحث دراسة    
في بيئة الماحة التكاليفي للموارد بالقياس المرتبطة 

 فيالتصنيع الحديثـة ومـا صاحبها من تطورات 
تاجية ومدى إمكانية تطبيقها في اإلنوالطرق األسـاليب 

والقياس  العراقية من حيث المفهوماألعمال  بيئة
 خالل، وذلك من واألهمية واجراءات التطبيق لها 

المعمول به التقليدي الكلفوي دراسة انتقادية للنظام 

والتعرف على المتغيرات التي أفقدته فعاليته حاليًا ، 
بيئة  تالئمتقنية كلفوية مالمح  الىمحاولة التوصل و 

التصنيع الحديثة ومـدى إمكانيـة تطبيقها في بيئة 
 . منهاالكلية  مدى االستفادةبيان و المحلية األعمال 

 محاسبة نظامالدعوة ألصالح  في البحث هدف يتمثلو 
 محاسبةتقنية  استعمال ي عن طريقالتقليد التكاليف
اهداف ادارة تحقق  لتوفير معلومات الموارد استهالك
 .للوحدات  المتاحة مواردألدارة ال ترشيدال فيالتكلفة 

 :األتي القيام ب البحث هدف تحقيقويتطلب  
 وتقنية حاليا ةالمطبق التكاليف محاسبة نظم تحليل -1

 . النشاط أساس على التكاليف
 محاسبة استهالك المواردتقنية لفت األنتباه الى  -5 

 والدعامات األسسدراسة الخلفية النظرية و  من حيث 
  . وفلسفته في تحسين ادارة التكلفة عليها قومت التي
 استهالك محاسبة لتقنيةاألجرائي  التصور بيان - 3

بيئة التصنيع للتحقيق اهداف نظم ادارة التكلفة الموارد 
والقضاء على قصور محاسبة التكاليف على  يثة دالح

 .اساس المراكز واسلوب المحاسبة على اساس النشاط 
اجرائي  اطارب ت تقنية استهالك الموارداأدو  ترتيب -4
القيمة  قلخ فى عمالهااست فاعلية من يزيد تكامليو 

 .العراقية  األعمال لوحدات التنافسية وتدعيم
 :فرضية البحث    
مفادها الى أي فرضية  البحث الى أختباريسعى    

 الموارد ستهالكأل القياس الكلفوي  مدى تستطيع تقنية
نظم ادارة واالنتقادات الموجهة ل عيوبال تالفي من

الوحدات العراقية بشأن  الكلفة التقليدية المطبقة في
 القياس موضوعات على التكاليف تخصيص موضوع
دارة المواردادارة وترشيد  وتخطيط التكاليفى  الطاقة وا 
 الرقابة صحة لتحقق وغير المستغلة بالكامل العاطلة

ظل النظام المحاسبي فيوعناصرها  التكاليف ى انواععل
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وحدات في قانوني والزامي  شكلحاليًا بالموحد المطبق 
الرغم من وجود متغيرات اقية على بيئة األعمال العر 

 وقواعد التطبيق ألسساصرة تستوجب التطوير مع
  للنطام الكلفوي المطبق الشامل
 :البحث  أهمية

الذي يعالجه  تكمن أهمية البحث من أهمية الموضوع
 في ظل عصرواألهداف التي يسـعى لتحقيقها 

 التي الجسيمة والتحديات المتسارعة البيئية التغيرات
 المالية ، ومراكزها الوحدات أداء على بظاللها تلقي

 متغيرة بيئة في التطور أجل من التنافس على وقدرتها
 ونظم متميزة تقنيات تبني يستدعي مما مستمر، شكلب

 من الوحدات تلك تمكن وفاعلة كفوءة واقتصادية
 ودولية بيئية ظروف ظل في التنافسية قدرتها تعزيز
   :باألتي وتتمثل األهمية  ، التعقيد في غاية

 ادارة مجال فى العاملين امام البحث يضع -1
 وصفياً  تصوراً  العراقيةوحدات االعمال  فى التكلفة
 القيمة خلق اجل من قابل للتطبيق العملي وأجرائياً 
 مواجهة من ستمكنهمي الى التنافسية الميزة وتدعيم
 .رة صبيئة العمل المعا تحديات

 شكلب أدواتهاتقنية كلفوية يمكن جمع  تقديم  -5
في  فاعليتها تتعاظمادوارها و  تتكامل بحيث منطقي

الوصول بقصد دارة التكلفة للموارد في بيئة األعمال ا
نتـائج يمكـن االسـتفادة منهـا ومـن ثـم تعميمهـا  الى

   .العراقية في البيئة  علـى الوحدات
دعم التنافسية من خالل التركيز على الموارد   -3

 .العراقية قيمة للوحدات  تضيفـي االستراتيجية الت
منهجًا العراقية يقدم للقائمين على إدارة الوحدات  -4
 .السترتيجيات   بلوغلتطبيـق النـاجح لل
 لجعله التكاليفمحاسبة نظام تحديث أدوات   -2

اإلنتاج  واساليب في طرق المعاصرة التطورات يواكب

المتنافسةفي خلق القيمة تكنولوجيا المعلومات قواعد و 
 .لدور الوحدات في اقتصاد البلد المستدام

 :البحث  منهج
منهج الدراسة  تقنية سيعتمدال تطبيق إطار فى   

 التصورفي تكوين  الوصفي التحليلي المنهج النظرية 
التكاليف  نظم معوقات وتحديدالفرضية  إلختبار
 عتمدسي كما .أفرزتها التي المشاكل استقراءو التقليدية 
التصور  بناء فى المعيارىو  األستنباطي  المدخل
 بين مقابلة إجراء يتطلب الذي المقترح ئياألجرا

 طبيعة لنظم التكاليف التقليدية وتقنياتها وبين المالمح
 مالئمتها مدى لبيان الموارد استهالك محاسبة تقنية

طرح رؤى من خالل  ادارة التكلفة المعتمدة لتطوير
في ظل إدارة التقنيات الكلفوية يجاد مخرج لتطبيق أل

الجودة الشاملة ، على اعتبار أنها يجب أن تطبـق بعـد 
 .أخـذ المقومات األساسية لها بنظر االعتبار 

 لمحور األولا
في المطبق النظام المحاسبي الكلفوي قراءة في 

 ظل النظام المحاسبي الموحد
، حسابات للتكاليف  المحاسبيلقد خصص النظام    

ويتاثر هذا . (  9) الى الرقم (  2 ) الرقماجمالية من 
التقسيم الى حد ما من الناحية النظرية بالتقسيمات 

في االدب المحاسبي للبلدان  الكلية والفرعية المعتمدة 
اللغة االنكليزية المتقدمة الذي يقوم على اعتماد 

 تقسم الحساباتمن ثم و (. األنجلوسكسوني) واأللمانية
الى حسابات تفصيلية وفرعية متعددة، اذ اظهرت من 

بانها غير  ، خالل تطبيقها في القطاع الصناعي
، وعليه  وقت كثيرين، وتحتاج الى عمل و  عملية
المحاسبي  النظامفي ظل  المعلومات الكلفوية باتت

 تعتمد اإلنتاجية ومصدًرا العملية عناصر أحد  الموحد
 يعد موبالمقابل ل . الموارد عند تخصيص األدارة عليه
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الوحدات األقتصادية العراقية في ظل متغيرات   هدف
 نتائج تحديد ىعل قاصَرابيئة األعمال المعاصرة 

 لقياس أداة تبل أصبح،  المالي زالمركو األعمال 
المنافسة في  ية ومواجهةقدرة  الوحدات على األستمرار 

ومحاولة الصمود فيه بكل كفاءة وفاعلية  سوق العمل
التكاليف المطبق بالوحدات العراقية  نظام ومن خالل

والذي يرتكز على  في ظل النظام المحاسبي الموحد
 :المقومات األتية 

دليل مراكز التكاليف ويحتوي على األقسام سواء  – 1
 . كانت أقسام إنتاجية أو خدمية

تنفق داخل الوحدة  عناصر التكاليف التيلدليل  – 5
 . في سبيل قيامها بأنشطتها

دليل وحدات التكلفة أو النشاط  ويشتمل على  – 3
 . حصر لجميع منتجات الوحدة

المجموعة المستندية التي تثبت حدوث المعامالت  – 4
بعد ان تقوم المالية  الخاصة بعناصر التكاليفالمالية 

 .  بتدقيقهاوتتوقف عليها صحة النتائج المحاسبية

المجموعة الدفترية التي تستعمل في تسجيل  – 2
 . وتحليل عناصر التكاليف

          في  تستعملوقوائم التكاليف التي  تقارير – 6
 توصيل معلومات عن نظام التكاليف الى المستويات

ويتمثل الهدف ألي نظام تكاليف في توفير .  اإلدارية
 أو  نهائي  المعلومات التي تمكن من قياس تكلفة منتج

.  تنظيمية أو مجموعة أنشطة وحدة  أو  وسيط
وتختلف النظم التي تستعمل في تحليل التكاليف حسب 

ومن الناحية العملية ال .  طبيعة عناصر التكاليف
 يمكن توفير نظام لتكاليف يقدم معلومات صحيحة

بصفة دورية وذلك الن التوسع في تجميع وتحليل  
صحة التحليل ، يؤدى الى  البيانات وكذلك التوسع في

زيادة تكلفة إنشاء وتشغيل نظام التكاليف وقد تزيد 
تكلفة اإلمداد المستمر بالمعلومات عن العائد المتوقع 

لقد ظل النظام . المعتمد  منها تبعا لنظم التكاليف
 :األسس األتية  على قائماً  لمحاسبة التكاليفالتقليدي 
مباشرة بحيث تصب غيرالتخصيص التكاليف : أوال 

على الموحد النظام  هاحيث قسم ،في مراكز اإلنتاج 
:  وكما يلي إلى مجموعات رئيسية وظيفيأساس 

 (5)وقد أعطاها النظام رقم  اإلنتاج

 (6)وقد أعطاها النظام رقم  الخدمات اإلنتاجية

التسويقيةالخدمات   (7)وقد أعطاها النظام رقم  

 (8)وقد أعطاها النظام رقم  الخدمات اإلدارية والتمويلية

 (9)وقد أعطاها النظام رقم  العمليات الرأسمالية

مباشرة على كل غيرالالتكاليف عناصر  تحميل: ثانيا 
 .من جديد  بقصد اعادة تحميلها مركز إنتاج

معدل التحميل في المراكز بموجب  احتساب: ثالثا 
 .أساس تحميل يكون مرتبط بحجم اإلنتاج 

 :األتي  شكلكما في  النظام المحاسبي الموحدالعالقة بين المحاسبة المالية والتكاليف في  بيان يمكنو 
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 ( 1 )رقم  شكل

 العالقة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف وتقنياتها في ظل النظام المحاسبي الموحد
 (1): المصدر 

 ظل التكاليف فيأن نظام ويمكن القول جازمًا   
 تقديم على يعد  قادرا لمالموحد النظام المحاسبي 

 في اإلدارة يمكنها مالئمة وموثوقية بالكامل  معلومات
بما يتناسب ومتغيرات بيئة األعمال اداء وظائفها 

 :  بسبب المشاكل األتيةالمعاصرة 
 ضمن اإلنجاز بمستويات التكاليف عدم ربط .1

الحاصلة على المواردالمتاحة وبما ينسجم مع التطورات 
 التقليدية التكاليف كافة الصعد، حيث تقوم محاسبة

 التكلفة مصنفة مراكز على التي تنشأ التكاليف بتوزيع
 غير صناعية وتكاليف مباشرة صناعية تكاليف الى

 .أخرى  غيرمباشرة وتكاليف مباشرة
 تحديد الى الحاجة التكاليف محاسبة نظام يعكس  .5

 . الماليةالتقارير  لمتطلبات إستجابةك اإلنتاج تكلفة

 تكلفة ضمن تظهر أن يجب التكاليف التي تعيين   .3
 تحديد ، فضاًل عن المخزونو  المباع البضاعة
 . اإلنتاج تكلفةمن  تستبعد أن يجب التي التكاليف

 التكلفة بعكسالمحسوبة  التكلفةعدم امكانية  .4
 المباشرة غير التكاليف تحميل ألن للمنتجات الحقيقة
 .مبسطة توزيع طرق عبرتم ي اإلنتاج وحدات على
 محتوى في تشوهات التكاليف بنية في التغيير سبب .2

 تتبع على للتركيز  التكاليف والمصمم محاسبة نظام
 أما ، لمراقبتها المنتج النهائي في األجورالمواد و  أثر

 لعملية المساندة األنشطة لتنفيذ المباشرة غير التكاليف
 .التكاليف  إجمالي مع بالمقارنة ضئيلةفهي اإلنتاج 

 على وتخصيصها التكاليف آلية نشوء فهم إن  .6
  .اتخاذ القرارات في غير حاسم أمرا كان المنتجات
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 المقياس هي التكلفة المعتمد بأنالنظام يفترض   .7
للمسببات  الوحدة ، ودونما توضيح  إلنجاز الوحيد

 . ضمن الوحدة ها لنشوء الحقيقة وراء ذلك األعتماد
 النظام المعد وفق  التكاليف نظام تماشيعدم   .8

 . المعاصرة بيئة االعمال مستجداتمع الموحد 
 سببت التي واألنشطةة التكلف الربط  بين غياب  .9

اليساعد ، حيث  الكلفويةعند اعداد التقارير  نشوءها
من   التكاليف تقييمب اتالنظام الكلفوي الحالي الوحد

 إضافية تكاليف تتطلب التي االنشطة تحليلخالل 
 التي األنشطة تلك من والتخلص مضافة لتحقق قيمة

 .اقتصادية مضافة قيمة تحقق ال
 مجال في سليمة كلفوية غير معلومات ميتقد .11

األنشطة  على وتوزيع التكاليف التكاليف سلوك تحليل
 في تتسبب تسويقية والتي إنتاجية ، سواء إدارية ،
 إستثمارية قرارات إتخاذ الىسيؤدي  ، مما نشوءالتكلفة

نتاجية غير صحيحة   الدخل قياسبالتالي سيكون و  وا 
 . متوازنفعال و  غير شكلب

 أسس على األجماليه التكاليف توزيع ارتكاز   .11
 غير بتكاليف المنتج تحميل الى يؤدي مما اعتباطية
 .مباشر غير او مباشر شكلب به سواء مرتبطة

كيفية  بيان كاليفحسابات الت استطاعةعدم  .15
العملية بالكامل  حيث تتوقف، قياس تكلفة المنتوج 

على المراكز  الخدماتاعادة توزيع تكاليف مراكز على 
االنتاجية ، وبذلك فان الوحدات التي تطبق النظام  

تقسم تكاليف و المحاسبي الموحد تتبع هذه االجراءات 
المركز االنتاجي على عدد الوحدات المنتجة للوصول 

تكلفة المنتج ، وبذلك فانها حسابات غير متكاملة  الى
التكاليف في  بتجميع وال يمكن قياس تكلفة الوحدة 

عداد معدل تحميل واحد لتوزي ع ـمجمع كلفة واحد وا 

 باعتمادعلى مراكز اإلنتاج  الخدميةتكاليف المراكز 
  . أسـس تحميل غير موضوعية

إعتماد الوحدات في إحتساب معدل تحميل  .13
 األقتصادية   يف التسويقية على أساس التكاليف التكال

وكذلك ،  غير المباشرة مضافًا إليها األجور المباشرة 
غير يعد عماًل  مما الحال بالنسبة للتكاليف اإلدارية 

مقنع الن التكاليف غير المباشرة تحمل على أساس 
كما كأساس في األحتساب و األجور مثل أعتماد واحد 
 .التكاليف غير المباشرة متبع في حالة  هو
أعتماد مبدأ االندماح بين الحسابات المالية  يعد .14

هداف محاسبة التكاليف ، غير محقق لوالتكاليف 
 خية في قياس التكاليف التكلفة التاري يعتمداالندماج ف

عدم توفير المعلومات بالوقت المناسب وهذا يولد 
الن المعلومات الكلفوية ، لغرض اتخاذ القرارات 

فاذا احتاجت ، الفعلية تتطلب قياسها في نهاية الفترة 
 فسيتعذرمعلومات الغرض تسعير طلبية  الىاالدارة 

توفيرها الن قياس التكاليف ال يكتمل اال في نهاية 
كما ان اعتماد التكلفة الفعلية في القياس يبعد .  المدة

التكاليف الحقيقية فتحميل  الىالقياس عن الوصول 
 االندثارات المبنية على التكلفة التاريخية قياسا بالتكلفة

 . اليجعل التكلفة حقيقية الجارية
بين التكلفة والمصروف والخسارة  النظاملم يميز   .12

ت هي خسائر ال يمكن ستعماال، فكثير من بنود اال
تحميلها على وحدة التكلفة مثل تحميل كافة االجور 

 .  مراكز التكاليف وهناك عمالة فائضةعلى 
 النظامان ل يكمن في لمما تقدم ان الخ يخلص   

التقليدي يطمس العالقة بين عنصر التكلفة الكلفوي 
وسبب حدوث التكلفة ، إذ اتخاذ مراكز االنتاج لتجميع 

غير المتماثلة من حيث مسبباتها عناصر التكاليف 
زيادة التحميل لبعض المنتجات ونقص  الىيؤدى س
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المحصلة حدوث  ، وستكونالتحميل للبعض األخر
توقف إنتاج منتجات و لمغاالة في تسعير المنتجات ا

ان نقص كما بحة ، و رامن الممكن أن تكون كان 
 االستمرار في إنتاج منتجات خاسرة الىالتحميل يؤدى 

 . الوحدةمما يؤثر فى النهاية على استمرارية 
 الثاني المحور

تقنية محاسبة التكاليف على أساس األنشطة 
 ودواعي استعمالها

عتماد النظام التقليدي في تخصيص أ يتعارض   
التكاليف غير المباشرة على أساس العالقة بين السبب 

عدد محدود من مجمعات والنتيجة وبافتراض وجود 
د العالقة تحديالمسؤولة باإلدارة  رغبةمع ، التكلفة 
منفصل  شكلب التكلفة وبين بين االنشطةالجدلية 
.  لألنشطةكفاءة وفاعلية أفضل ألدارة  تحقيق  لغرض
 وراءهو الباعث  المطروح مسبقاً  التناقض لقد عد
تالئم طبيعة تقنية   عتماد أللجادة والصادقة االدعوة 
تقنية التكاليف  يتسمبالكامل غير المباشرة  التكاليف

بيئة تقنيات االنتاج وتكنولوجيا تناغم ل على األنشطة
تغيرات هيكل و مرونة االنتاج  ذاتالمعلوماتية 

 :التالي  شكل فيكما و  التكاليف

 
 ( 5) رقم  شكل

 التغيرات في هيكلية التكاليف
 Source: (  2 ) 

ان تكلفة المواد انخفضت  أعاله شكليلحظ من     
، وكما انخفضت  التقني للمواد ستعمالبسبب اال

 غير في مقابل ازدياد التكاليفاألجور المباشرة 
توجهت ، وعليه  المباشرة نتيجة أتمتة العملية االنتاجية

تخفيض التكلفة وتعددية االنتاج العمل على  الىاالدارة 
تحقيق و لتصريف المنتجات بديلة والبحث عن أسواق 
التقصي  لها من خاللوالبقاء متطلبات االستمرار 

والتي ، المباشرة ة توزيع التكاليف غير شكلمل لحلول
األنشطة كحل تكاليف تقنية  تجلت نتائجها بظهور

كليًا عن األنشطة التي ال تضيف قيمة يتخلى  مناسب 
األنشطة المضيفة لقيمة المنتجات ويبقي بالمقابل على 

وتلعب التقنية دورا  ( .3) . اس تكاليفي لألنشطةيبق
اتخاذ القرارات ، حيث تقوم في ترشيد عملية 

بتخصيص الموارد على األنشطة من خالل حصر 
النشاط الرئيسية االمر الذي يتطلب تقسيم الوحدة الى 

بحيث ان كل نشاط , مجموعة من األنشطة الرئيسية 
ويتم بعد , يصف جانبا مما تؤديه الوحدة من عمليات 

ذلك تحميل تكاليف األنشطــة على المخرجات من 
ويجب . النشاط باستعمال مسببات التكلفة  وحدات

لكونها ,  معرفة مسببات الكلفة بهدف رقابة التكاليف
ان من . سليم  شكلتساعد على تحميل التكاليف ب

مفصل الى  شكلشأن ذلك التحميل تقسيم النشاط ب
عدد من األجزاء وكل جزء يتم تحميله بالتكاليف 

النشاط  تحديد مسؤولية كل جزء من بقصدالخاصة به 
, عن التكاليـف التي تحملها وااليرادات التي حققها 
                     .                                      وبالتالي يؤدي الى المساعدة في عملية اتخاذ القرارات

نتائج التشتمل على لكونها تقاريرالتكاليف بترتبط التي و 
عرض للنتائج  وكذلك، الفعلية ومقارنتها بالمعيارية 

وهذا يتحقق من  , المتوقعـة اذا ماأتخذت قرارات بديلة
خالل توفير البيانات لكل مستـوى اداري وفي التوقيت 
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تخصيص التكاليف لكل نشاط يمكن المناسب ، وهكذا 
لمساعدة في تقييمه لومعرفة التكاليف المتحققة منه 

 موضوعي وبالتالي ترشيد عملية اتخاذ القرارات شكلب
                                                                 ( 3) شكلالحظ   . قسيم الكلف وفق االنشطة وت

 
 ( 3 )رقم  شكل

 (تقسيم الكلف وفق األنشطة ) 
 (4: )المصدر 

 :ويمكن بيان كيفية االستفادة من المعلومات التي ينتجها التكاليف على اساس االنشطة من خالل المخطط التالي 

 
حصر كامل  ن خالل تنفيذ األنشطة  سيكون اعتماد 

التكلفة والتي ستحصل على نصيبهما من  ألهداف
تم بمقدار ما المقاسة التشغيلية تكاليف األنشطة 

 العالقة  تظهر هذه النقطة من.  منهابالكامل  الكهاسته
خالل  منالحقيقة تكاليف الحدوث في  للتقنيةالجدلية 

 وحصول  .بالكامل من جهة استهالك موارد الوحدة 
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يؤدي والذي س التشغيليةنشطة األعلى فعااًل طلبًا  
 . شغيلي الت للنشاط التكاليففي تنفيذها الى زيادة 

ألستهالك  الكلفويةآلية العالقة  (4) شكلويوضح 
 .األنشطة

 
 

( 4) رقم  شكل          
  العالقة الحاكمة لتقنية التكاليف على أساس األنشطة

Source : (5) 

 :األتية  خطواتالالبد من اتباع  تصميمالومن أجل 
 وفيها  تحديد مجمعات تكلفة النشاط : األولىالخطوة 

يتم تحديد األنشطة الرئيسية ، وتخصيص التكاليف 
الموارد  غير المباشرة لكل نشاط باالعتماد على مقدار

، حيث أن تكاليف كل نشاط رئيسي تمثل  المستعملة
عليه فإن الخطوة األولى و  .مجمع تكلفة النشاط

 : كما يليتتضمن ثالث مراحل هي 
 

      تحديد األنشطة الرئيسية: األولى المرحلة
ذات  أعمالوحدات  ينظر لألنشطة التشغيلية بأنها

مثل نشاط شراء المواد  ،محددة واضحة و أهداف 
 قد يحدد كنشاط أساسي مستقل يشملوالذي  األولية 

عداد أوامر الشراء واالستالم  مهارات تحديد الموردين وا 

إن أفضل نقطة بداية في  .ومتابعة طلبات الشراء 
إعداد أي تقنية لغرض تحديد األنشطة يتم من خالل 

 للوحدةفحص ومراجعة شاملة للخرائط الفنية والتنظيمية 
ويتم وضع .  بهدف تحليل األنشطة األساسية والفرعية

بحيث تحدد  التشغيلية  تدفق لألنشطةشبكي لمخطط 
لتوسع ا ويعتمد . األنشطة السابقة واألنشطة الالحقة

وحجم  األدارات المسؤولة في تحليل األنشطة على قرار
المطلوبة لتحقيق أكبر قدر القيمية ومستوى المعلومات 
دامة و ممكن من المنفعة  بأقل كلفة الزمة لتشغيل وا 

    (6)  . عمل التقنيةاألنشطة ذات الصلة باستمرار 

   
     
 

 الموارد

 

 الهد ف

 

 

 النشاط

 

 
تنفيذ 

النشاط 
يؤدي إلى 
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   األنشطة مراكز تحديد:  الثانية المرحلة
خلق ما يسمى عملية في هذه المرحلة يحدث 

رئيسي ، فبعد تشغيلي بمجمعات التكلفة لكل نشاط 
تحديد األنشطة الرئيسية ، يجب أن تقسم األنشطة الى 

فاألنشطة ذات الطبيعة الخاصة من . مجمعات تكلفة
المفضل اعتبارها مراكز تكلفة مستقلة تربط تكلفتها 

ة الة تعدد األنشطوفي ح.  مباشرة في أهداف التكلفة
البد من تجميع تلك وتجانسها من حيث طبيعة عملها ،

األنشطة في مركز تكلفة واحد يسمى مجمع تكلفة 

النشاط ، فمثاًل يمكن اعتبار أنشطة اللف والحزم ، 
مناولة وتعبئة المواد والتخزين  بمثابة مجمع تكلفة 

 .واحد التفاق األنشطة من حيث طبيعة تكلفتها 
فمثال األنشطة التي ترتبط بساعات دوران اآلالت 
 كالصيانة وبرمجة اإلنتاج ، تعتبر مركز تكلفة واحدًا  

إن الهدف من مجمعات .  ألن مسبب تكلفتها واحد 
   التكلفة هو تحميل إجمالي تكلفة المجمع الى هدف

الكلفة بناًء على مسبب التكلفة المحدد مسبقا بسهولة 
 تصنف ألغراض التقنيةو   للنشاط  أقل تكلفة قياسذا و 
 ( : 2 ) شكلكما في ألنشطة اإلنتاجية ا
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 ( 5 )رقم  شكل

 وعالقتها بالتكاليفتصنيف األنشطة حسب المستويات 
 . (7) :المصدر  

المستويات تصنيف األنشطة حسب ويلحظ مما تقدم ان 
 :وعالقتها بالتكاليف هي كما يلي 

مباشر  شكلالتي ترتبط ب أنشطة وحدات االنتاج :أواًل    
نجز تنشطة يجب أن األه ، وهذ بتصنيع وحدات اإلنتاج

، توقف االنتاج تتوقف األنشطة، وعند  لكل هدف تكلفة
 .االنتاج المنفذ خالل العملية ومستوى حجم التي تأخذ 

هذه األنشطة بعدم وتتصف أنشطة دفعات االنتاج : ثانياً 
تأثرها بحجم الطلبية وعدد المخرجات ، فتكاليف تجهيز 
اآلالت ستكون واحدة سواء أنتجت الطلبات بكميات كبيرة 

طردي هو  شكللذلك فإن العامل المؤثر فيها ب. أم قليلة 
 . عدد مرات  دفعات االنتاج

المساندة فهذه األنشطة تدعم  أنشطة دعم اإلنتاج: ثالثاً   
فتعدد الخطوط . منفرد  شكلاالنتاج وبيع المنتجات ب

زيادة تكلفة مثل هذه  الىاإلنتاجية وتنوع المنتجات يؤديان 
 . ومن األمثلة عليها مجمع تكلفة الصيانة. األنشطة

المطلوبة من و  األنشطة المؤداة على مستوى الوحدة: رابعا  
ان نشطة لضمفهي أ.  جيةأجل كامل العملية االنتا

 (8) . المصنعالمحافظة على المصنع مثال صيانة 
 خصيص التكاليف على مراكز األنشطةت :الثالثة المرحلة

يجب تخصيص وتتبع تكلفة الموارد المستهلكة خالل فترة 

حيث أن تكلفة كل نشاط رئيس ، محددة لكل نشاط 
 يلحظ و  تساوي مجموع كلفة الفعاليات المكونة ، 

أن المصادر يمكن توجيهها مباشرة وتخصيصها ويلحظ 
لمركز النشاط دون أية صعوبة ، لكن هناك مصادر 

تشترك فيها العديد من األنشطة  أخرى كتكاليف اإلضاءة
مثل هذه التكاليف تخصص على األنشطة باالستناد الى 

 .موجهات التكلفة القائمة على عالقة السبب والنتيجة 
   تحديد نصيب هدف التكلفة:  الرابعةالمرحلة  

يتم اختيار موجهات الكلفة في سبيل تخصيص وفيها 
. وبالتالي تحديد تكلفة المنتجات ، التكاليف على األنشطة

 :كاآلتي  هاويمكن توضيح
   اختيار موجهات التكلفة لتخصيص التكاليف : أواًل 

، وهو عامل يار موجه التكلفة لكل مركز نشاط يجب اخت -1
 -متغير يؤثر على التكاليف ويرتبط معها بعالقة سبب 

أي أن التغير في المسبب يؤدي .  واضحة تكوننتيجة 
 (6) شكلالو . التغير في إجمالي تكاليف هدف التكلفة الى

 .  يوضح مستويات تحديد موجهات تكلفة األنشطة
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عن مدى استهالك يعبر يعبر موجه التكلفة ويلحظ ان 

فبعد تحديد , المنتج للموارد المستنفدة في األنشطة 
التكاليف الخاصة بكل نشاط رئيسي الذي يمثل مجمع 

تأتي عملية اختيار موجهات التكلفة , تكلفة منفردًا 
حيث , لربط تكاليف األنشطة بالمنتجات  المالئمة 

تستعمل الموجهات في تحديد األنشطة التي استلزمتها 
.  وبالتالي التكاليف المرتبطة بذلكاألنتاج عملية 

وهناك طرائق الختيار مسببات التكلفة ، األولى تذهب 
الى تخصيص تكلفة مجمع النشاط على أساس عدد 

على تخصيص  مرات النشاط المؤداة والثانية  تقوم
تكاليف األنشطة وفق الزمن الذي يستغرقه تنفيذ 

قياس الفعلي للموارد للالنشاط  والثالثة تذهب 
 . كل مرة يؤدى فيها النشاطبالمستعملة 

      تحديد تكلفة المنتجات :  الخامسةالمرحلة 
  بعد تحديد موجهات التكلفة المالئمة لكل مركز  

الوحدة من الموجه وذلك يتم تحديد تكلفة نشاط تكلفة 
بقسمة إجمالي تكاليف النشاط على مجموع وحدات 

وبتجميع تكلفة الوحدة من كل موجه . موجه النشاط
والخاصة بصنف معين نصل الى تكلفة الوحدة 

 .( 11) .المنتجة من األنشطة التي استهلكتها
 
 
 
 
 
 

    ( 1) رقم  شكل

 الرئيسية في تحديد موجهات تكلفة األنشطةالمستويات 

Source: (9)         

 
 التكاليف التقليدي تكاليف المبني على األنشطة ونظاممقارنة بين تقنية ال

 :التالي  بالجدوليمكن التمييز بين تقنية التكاليف المبني على األنشطة والتقنية التقليدي 
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 ( 11 : )المصدر 

  : كما في أدناه المتحققة  مزاايا اليمكن بيان كما و 
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محاسبة تكاليف  تقنية الىالنتقادات الموجهة ا
  األنشطة

 (13) : (15) :مايليتقنية للاالنتقادات الموجهة  من
 ةالقرارات االستراتيجيه الطويـلاتخاذ على  التركيز.  ١

 .فـي األمـد القصير قرارات ال كبديل عن األجـل
العالقه بين األنشطه وبين رضا  عدم وضوح. ٢

 .الوحداتيعد بمثابة المشترك لجميع  الذي المستهلك
وبـين ،  العالقات بين الموارد واألنـشطهخطية  . ٣

 . األنشطه والمنتجات
التكاليف المرتبطه بمنتجات معينه من   تستبعد . ٤

،  اإلعالن، وخدمة ما بعد البيع ، مثـل التحليـل
 الى للوصول هانيتضمتيجب و والبحوث والتطوير، 

 .التكلفه والمنفعه قيدتكلفه للمنتج ويتوقف ذلك على 
المحاسبيه  مع بعض المبادئ تطبيقال يتعارض . ٥

وبالتالي يجب . القابليه للتحقق كمبدأ الحيطه والحذر،
 ستعمالأن تصمم نظامين األول لالوحدة على أي 
 .اً مكلفيعد ، وهذا الخـارجي ستعمالوالثاني لالالداخلي،

صعوبة اختيار وتحديـد مـسببات التكلفه واعتماده . ٦
 .كغيره على بيانات تاريخيه تعد داخلياَ 

 النشاط مجمع تكلفه يعكس األنشطه الفرعيهيعد . ٧
 .ال يوفر معلومات تكلفـه مفصله حول األنشطهو 

ظهور تقنية محاسبة  الىان االنتقادات اعاله ادت 
استهالك الموارد والتي تدمج بين افتراضات تقنية 

محاسبة طبيعة التكاليف على اساس االنشطة و 
 .وكما يوضحها المحور التالي  التكاليف األلمانية 

 المحور الثالث
 التكاليف األلمانية تقنيةطبيعة 

المحاسبة عن تقنية رجع بداية التفكير في ت       
عندما تواجدت الرغبة لدى الموارد المستهلكة 

إلدارة التكلفة  تقنيةالبحث عن الرغبة في المختصين 
 المواردعلى تجميع المعلومات عن  ةقدر ال لها

                   .من جهة أخرى واألنشطةالمستهلكة من جهة 
تقنية  (12)  (Sharman , 2003,30 ) وعليه قدم
 األنظمةتتالئم مع الوحدات األلمانية  اهتستعمل

 نوع ومستوى ز بتعقدتميتاألنتاجية والدفعات الذي 
 :األتي شكلالكما في فرعية النظم وال المنتجات

 
 ( 7)رقم  شكل

 النظم الفرعية لمحاسبة التكلفة األلمانية
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  (16) :المصدر 
السابق ان تقنية التكلفة األلمانية  شكلمن  يلحظ

 : بما يليتتمثل  خواصتحتوي على 
تمييز التكاليف المتغيرة عن الثابتة على مستوى : أوالً 

 . كل مركز كلفة 
 .تحديد التكاليف غير المباشرة لكل مركز تكلفة: ثانياً 
تحميل تكاليف مراكز الخدمات  االنتاجية على  :ثالثاً 

 .المراكز االنتاجية 
 . قياس المخرجات لكل مركز تكلفة : رابعاً 

 . تكلفةالكز امر بتحليل المستهلك من الموارد : خامساً 
 .طلة قياس تكلفة الطاقة العا :سادساً 
تحليل األنحرافات لكل مركز تكلفة العتماد : سابعاً 

 .النظام على التكاليف المعيارية 
 الى Krumwiede, 2008, 30 (17) ) )ويشير
تحسين عملية اتخاذ  علىساعد تسي تال تقنيةالمالمح 

القرار المرتبط بالطاقة ورقابة التكاليف وتحقيق الشفافية 

مراكز وفقًا الخصص تكاليف وت في ادارة التكلفة
تثني التكاليف ستو  هاللعالقة السببية بين التكلفة وغرض

رة تحميل التكاليف غير المباش الىاما بالنسبة ، الثابتة
، حيث يجب ان تكون فتحدد على اساس مراكز التكلفة

التكاليف الثابتة مستقرة وتدعم مرونة التكاليف المتغيرة 
رجات خالل فترة التخطيط ، بحيث يكون قياس المخ

وان تكون ، مركز تكلفة باستعمال مقياس واحد لكل
قابلة للقياس الكمي فضاًل عن كون العالقة خطية بين 

ان تحميل تكاليف  .المخرجات ومجمعات تكلفة الموارد
تم بالمحافظة تمراكز الرئيسة العلى  المساعدةمراكز ال

التكاليف المتغيرة والثابتة وتحليل  خواصعلى 
مركز تكلفة وتحديد الطاقة بالمستهلك من الموارد 

 ( 561 ،5113، محمد علي)  .وقياسها العاطلة
  :  ادناه شكلال يوضحهاوكما ( 18)

 
 ( 8)   شكل
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 محاسبة التكلفة األلمانية مالمح
Source: (19)      

  تطوير القياس التكاليفيبقصد  المواردعن  ستهالكاألمحاسبة بظهور لقد اثمرت جهود القياس التكاليفي 
  :ادناه شكلوكما موضحة في  لتعظيم قيمة الوحدةجوهرية تقنية لتوفير معلومات بمثابة حيث اعتبرت 

 (9)رقم  شكل

 وتقنية التكاليف على أساس األنشطة األلمانيمحاسبة التكفة  تقنيةالدمج بين 

Source : (20 ) 

محاسبة  تقنيةبأن الدمج بين  أعاله شكليلحظ من 
وتقنية التكاليف على أساس األنشطة  األلمانيفة لالتك
تهالك الموارد سساهم في ظهور تقنية محاسبة اقد 

 سمحتو  الموارد على ركزتو  التكلفة نماذج ديرتالتي 
 تعالج أن ويمكن ( 51)  دالموار  لتكاليف مباشر بتتبع

التكاليف التقليدي  نظام في القصور مناطق تقنيةلا
ط ومن خالل النشا أساس على التكاليفتقنية و 

 (54) : (53) : (55):يلي
 معد موح الموارد لمخرجات قياسم توفير  -١

  .تخصيصال معدالت التكاليف وتحديد طبيعة استيعاب
 .الطاقة عمالاست في التقلبات ديحدت  -5
 .العمل أثناء في التكاليفي القياس تحديث -3
 العالقات التبادلية المتشابكة عن معلومات توفر  -4
 .بها المرتبطة المنتجات والتكاليف بين

 قرارات ودعم تكاليفها بكامل الموارد تحميل  -2
 باعتمادالموارد استعمال , خارجية بمصادر االستعانة
 . اإلستراتيجية الموارد إدارة فعالية عن معلومات

    (56) : (52: )اآلتي في اإلضافات تتمثلو 
 على بناءاً  الموارد الستهالك مستقبلية نظرةتقدم – ١

 . الزبون لرغبات ووفقاً  األنشطة متطلبات
 التقنية جعلل لطاقةل اإلحالل تكلفة استعمال - ٢
 تكاليف تحديد في واألسعار بالكميات ؤبالتنب عنىت
 تمعدال ديحدتو مواردللات مجمعب التكاليف تقسيم- 3 

  .  للتخصيص  للتكلفة ومسببات تحميل
 التخصيص معدالتل النظرية الطاقة اعتماد – 4

 المخططة الطاقة اعتمادو  من التكاليف الثابت للجزء
 .  التناسبية للتكاليف التخصيص معدل لتحديد

 عنمباشرة  تتبعها يمكن التي التكاليف فصل -  2
 . الثانوية التكاليف من تخصيصها يتم التي التكاليف
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واألنشطة  الموارد بين للرقابة نموذج إنشاء–  6
  .استهالكهاو  لمواردا تدفق كيفية توضح خرائطب
 تحديد على باألستناد العاطلة الطاقة معالجة - 7

 صوره في وليس اهاستعمال المخطط الموارد كميات

 انهالفاقد  بخصوص ( 57) الهلباوي ويرى . تكلفة
 بغض اإلنفاق يحدثس ملزمة الموارد كانت إذا

 اإلنفاق يكونف الحاجة عند عليها االستحواذ تمي الموارد كانت إذا أما ، عدمه من الموارد استعمال عن النظر
 التكلفة مزايا نبي جمعتتقنية اليلحظ مما تقدم أن  ،  المستعمل بالقدر الموارد تكلفة مع متساوياً  الموارد على

: التالي شكل خالل من كذل ويتضح النشاط تكاليف تقنية األلماني مع فكرلل المستندة

 
 (11) رقم  شكل

 ( الطاقة إدارة في الموارد استهالك محاسبة تقنية   (
 ( 88)  :المصدر

 توفر نموذجاً حيث  متكاملةتقنية ال عتبرتمما تقدم 
 تصنيف طاقة طريق عن للعمليات متكامال اقتصاديا
 وتركز .إنتاجية غير ، إنتاجية طاقة موارد الى الموارد
 وتعظيم التكاليف لتخفيض مالئمة معلومات إنتاج على

  ) 59) . للوحدة اإلنتاجية القدرة لتعزيز اإليرادات

 في فقط التاخذ ، وانها التكلفة إدارة لنظم تطوير وهي
 أن حيث النشاط تكاليف تقنية مفاهيم االعتبار
 األنشطةهلك تستالمنتجات و الموارد  تستهلك األنشطة

 التحسين تحقق السمات على ينطوي المزيج وهذا  
 (11) شكل. التكلفة إدارة من خالل المستمر
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 ( 11)رقم  شكل

 الموارد استهالك محاسبة تقنية مفهوم
 .( 31)  :المصدر
 تعريف استخالص يمكنما تم عرضه  على ناءوب

 نظرة ذو تقنية اأنه في الموارد استهالك محاسبة
 تخصيص في صحة تحقيق على كزتر  مستقبلية
 على للموارد العيني التدفق طريق عن التكاليف
 موضوعات متطلبات وبناءعلى الكميات أساس
 ، الموارد من الزبون لرغبات ووفقاً  التكاليفي القياس
دارة دارة الموارد وتخطيط وا   من العاطلة الطاقة وا 
 تمهيداً  الموارد بين التبادلية العالقات مراعاة خالل

 أفضل معلومات وتوفير عنها، المسئول لمحاسبة
 إدارة ترشيد بهدف القرارات اتخاذ في اإلدارة لمساعدة
 ال التي الموارد من الحد على العمل مع ، الموارد
 تعظيم الى يهدف بما اإليرادات زيادةو  قيمة تضيف
  .التنافسي المركز ودعم الربحية

التكاليفي القياس  تقنيةلالتطبيق  متطلبات
 الموارد الستهالك 

 التشغيلية بالعمليات مرتبطة معلومات تقنيةال وفرت  
 تسبق التي واإلجراءات اإليراد على تأكيد هناكو 

 هي الموارد استعمال أن وحيث (31) .عليها الحصول
 اإليرادات لذلك وبالتالي التكاليف حدوث في السبب
  :انها تتطلب مايلي  White (35) يرى

 التكاليف تتبع المتغيرة حيث لتكلفةااألعتماد على  -1
 وتجنب التكاليفي القياس موضوعات الى مباشر شكلب

 بواسطة الموارد استعمال يعكس ال تخصيص أي
ات القالعفضاًل عن  ،التكاليفي القياس موضوع
 تكاليفية معلوماتالو  الموارد مجمعات بين التشابكية
 لذلك الموارد مستوى عند متاحة وتكون تفصيلية

 مختلفة نقاط عند تجميعها يمكن التكاليف فمعلومات
ومفهوم  التكاليفي القياس وموضوعات الموارد بين

 . للموارد مجمع كل في العاطلة الطاقة
 تمثلالموارد ، ف متجانسة مجموعات في الموارد تنظيم -5

 الى توجيهها يتم التي االقتصادية العناصر الموارد
 التي التكلفة ومصدر ، القياس التكاليفي تاموضوع
 من بدالً  الموارد على يقوم هااستعمال عند تحدث
األنشطة  بواسطة المستهلكة الموارد تشمل وال ةاألنشط
 الموارد بواسطة المستهلكة الموارد تشمل ولكنهافحسب 
 إيجاد علىوكما تعمل قدرة الموارد ، ( 33) نفسها
 تمثل كميةفالموارد  طاقة، أما  مورد كلل  القيمة
 .أداء المنتجات في بها تساهم أن يمكن التي الموارد

 فيستكون  كامنة الطاقة إنومن الجدير بالذكر 
 طاقة تكون قد الطاقةف ، األنشطة في وليس الموارد



 2018السنة         1العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 

061 

 

 إنتاجية غير طاقة تكون قد أو ، إنتاج إنتاجية بمعنى
 لألنشطةو  اآلالت لتجهيز المخصصة مثل الموارد

  (           34) . الطلب نقص بسبب عاطلة تكون وقد اإلدارية
 الموارد مجمعات، ف موارد مجمعات الى الموارد تحويل -3

 داخل المتجانسة الموارد من لمجموعة تجميعاً  تمثل
 موارد مجمعات للموارد مجمع كلويدعم  موارد مجمع
 بالتدفق ترتبط التكاليف أن يعنى وهذا، للزبائن  أخرى
 الى وصوالً  الموارد مجمعات عبر للموارد العيني

 الهدفبمثابة  تعتبروالتي  التكاليفي القياس موضوعات
 وصوالً  الخدمة في وحدة متمثالً  به التكاليف ربطت الذي
 تكاليف تحميل عدم مع المنتجات ، تكلفة حساب الى

 التكاليفي القياس موضوعات العاطلة على الطاقة
 المنتجات  تكاليف حساب الى معه يؤدى الذي شكلالب
( 32).للوحدة التنافسي المركز وتنمية السليم هاشكلب

 عناصر يضم حيث الموارد مجمعاتتظم  أن ويفترض
مجمعات  في العالقات تحديد رمعايي وتتمثل (36).

 وبنفس متجانسة الموارد تكون أنفي الموارد 
  .كمية الموارد مجمعات مخرجات تكون أنو  التكنولوجيا

 ، حيث موارد مجمع لكل والكميات التكاليف تجميع  -4
 مقياس بالموارد عن الخاصة التكلفة تعبر مسببات

 حجمو  من الموارد المتوقعة المخرجات لحجم كمي
  حجم الىللوصول  مجمع كلب المستهلكة الموارد

بين  الرقابة في الخاصية هذه وتستعمل .المخرجات
 الموارد لمجمع المخرجات من المخططة الكمية

 مع الموارد باستهالك المتعلقة المخططة والتكاليف
 ، الموارد من الحجم لهذا الفعلية والتكاليف الكمية

 الموارد مجمعات تكاليف تحميل في ويستخدم المسبب
   (37) .يفيالتكال القياس موضوعات على

 بين التبادلية العالقات عن تفصيلية معلومات توفير  -2
 التشابكية العالقات تؤثر، حيث  البع وبعضها الموارد
 نموذج  فأياالستهالك  وقت في التكلفة طبيعة على
ن ، الموارد تدفق على يركز أن يجب القرارات لدعم  وا 
 موارد مجمعات في يكون الموارد تنظيم

  مخرجات إلنتاج يعتبر تقنية مجمع وكل ، متجانسة
 ذلك ويظهر  (38) .أخرى موارد لمجمعات عيمتدلأو 
     :التالي شكل من
 

 
 ( 18)رقم  شكل

 (األخرىالموارد ومجمعات الموارد مجمعات بين الموارد تدفق  (
 ( .33): المصدر 
 (41) :يلي بما االلتزام ضرورة تقنيةلا تطبيق يتطلب
النظرة الشمولية للموارد من خالل دراسة قرار : أوالً 

قرار األستحواذ على  الىاألستثمار والذي يتحول 
موارد يتم تخصيصها على اوجه انشطة الوحدة على 
اساس ان الطاقة يتم فحصها كدالة للموارد وان 
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 ( 41) .الكامنة مجمعات الموارد وسيلة الدارة الطاقة
على الموارد بشكل اساس وبالتالي فان التقنية تركز 

بمفهومها الشامل وتعمل على تجميعها المتاحة 
  ل نوعيةـــــــــــــــــــــــــــــــــكلضمن التكاليف موارد تتبمجمعات 

 التكاليف في وفر تحقيقو  ردالموا على االستحواذ وقرار
 عن تزيد التي الموارد طاقة من الحد خالل من

 الطاقة مفهوم مع االتساقو ( 43). المتوقعة المتطلبات

 التكاليف تخصيصو  تحميل معدالت لتحديد النظرية
 التقرير يتمو  الموارد في العاطلة الطاقة إدارة كفاءةو 

 الطاقة تتبع يمكن و كانحرافا العاطلة الطاقة عن
 تكلفة ستخدمتو  السيطرة يمكن وبذلكعنها  لؤو المس

 .األندثار لحساب التاريخية التكلفة من بدالً  اإلحالل
يبين الدعامة االولى الستهالك التالي  شكلو ( . 44)

 .الموارد 

 
 ( 13 )رقم  شكل

 الدعامة االولى الستهالك الموارد
  ( 45: ) المصدر 

 :كل من األتي يتضح سبق مما
 عليه يترتبر  قرا اتخاذ من تبدأ تقنيةلأن ا  -1

 شكلوت،  الوحدة ممتلكات تمثل موارد على االستحواذ
 الطاقة دراسة ويتم القرار، من الناتجة اإلضافية ةالطاق
 موارد مجمعات يف وضعها  يتم التي الموارد في كدالة
 ( 46) . ةالطاق إلدارة وسيلة تعتبر
 شكلب للموارد مجمع كل في للمخرجات مقياس يحدد
 قياسها يمكن وبوحدات ، المستعملةالموارد  كمية
التكاليفية  المعلومات في تشويه عليها يترتب والتي
 بقصد الطاقة إلدارة متجانساً  المقياس يكون حيث

عن  النظر بغض الموارد استعمال لكيفية رؤية ريوفت
 شكلب ركزتو  الموارد، تؤديها التي األنشطة تشكيلة
يوفر  مما الموارد بين العالقات طبيعة علىكامل 

 ( .47). المخرجات  لمقياس الكلي لالختيار منظوراً 
 على تكون الموارد بين السببية العالقات أنكما و 

 الحقيقية  وبهذا الصدد ويرى الموارد كمية أساس
Merwe & Keys (48 ) خرجات قياس م أن

على اساس ان قوم ة توحدات كمي شكلالموارد في 
استعمال هدف لتحقيق هدف آخر يعتمد على كمية 

، االالتمن المدخالت تتمثل في ساعات عمل 
 من عالقات السببية لسرعة تحويل وحدة  ويمثل ذلك

ويمكن . كميةالمخرجات الى اخرى من خالل معايير 
األتي الذي يبين ان  شكلتمثيل ذلك من خالل 

الموارد ماهي اال مدخالت كمية تستعمل كعالقة 
مخرجات الى وحدة  وحدة سببة لسرعة تحويل
.توليد النقد يؤدي الىتمخرجات اخرى 



 2018السنة         1العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 

061 

 

 
 (14) رقم شكل

 ( وحدة اخرى من المخرجات الىعالقات السببية لسرعة تحويل وحدة من المخرجات ال) 
  (  43: ) المصدر 

عامة طبيعة النظرة الشمولية لطبيعة التكلفة وانماط استهالك داألستهالك وسلوك التكاليف تتطلب هذه ال: ثالثاً 
هما تحديد القدر المستهلك من الموارد وتحيد نمط  اساسسينالموارد بل يالحظ ان التقنية تتعرف على مبدأيين 

 :األتي  شكلكما في   سلوك التكاليف ، وهذه الدعامة تجمع بين الدعامة األولى والثانية

 
 (15)رقم  شكل

 (للموارد  األستهالك وسلوك التكاليف) 
 ( 51: ) المصدر  
 الكمية العالقات عن التعبير فإن القول وخالصة  
 كمي كنموذج صحة أكثر نتائج يعطى تقنيةال استعمالب

 الموارد استهالك بين التمييز على القدرة يوفر ، تنبوئي

 االنحرافات تحليل في يساعد مما التكاليف وتخصيص
(21) .القيمة عن المستهلكة الكمية فصل طريق عن

 التناسبية والتكاليف الثابتة التكاليف بينالفصل : رابعًا 
 من لكل تحميل معدالت حساب ويتم ، مجمع كل في

 تقنيةال إن (25).التناسبية والتكاليف الثابتة التكاليف

 التكاليف مع استهالكها يتم الموارد كل أن فترضت
  .تناسبي شكلب أو ثابت شكلب إما بها المرتبطة

 كمية تكون عندمايحدث  للموارد الثابت االستهالكف
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 أو المخرجات مستوى مع تتنوع ال المستهلكة تقنيةال
 تقنيةال تكاليف تعتبر لذلك ، التكاليفي القياس موضوع

فيحصل  للموارد التناسبي االستهالكأما  .ثابتة تكاليف 
 مستوى مع تتنوع المستهلكة الموارد كمية تكون عندما

 تعتبر لذلك ، التكاليفي القياس موضوع أو المخرجات

 التكاليف فإن هنا ومن .تناسبية تكاليف تقنيةال تكاليف
 حين في ، الموارد استهالك نماذج مع تتغير ال الثابتة
 . الموارد استهالك بنماذج ترتبط التناسبية التكاليف أن

 عناصر بين الخطية العالقة عنالتالي  شكل ويعبر
   .كمي شكل في الموارد ومخرجات التكاليف

 
 ( 13)رقم  شكل

 ( كمي شكل في الموارد ومخرجات عناصر التكاليف بين الخطية العالقة) 
 ( 53: )المصدر  

 استهالكها نمط يتغير ال الثابتة التكاليف أن شكل يبين
 التكاليف أن حين في ثابت، شكلب فيكون االستهالك

 الى تناسبية تكاليف من يمكن ان تتغير التناسبية
  التكاليف لطبيعة بعدان هناكان و   .ثابتة تكاليف
 تكون أن في للتكاليف المتأصلة الطبيعة  :األول البعد

 .الموارد استهالك لنمط تبعا تناسبية أو ثابتة تكاليف
 التناسبية، للتكاليف المحتملة الطبيعة : الثاني البعد
 الموارد استهالك نقاط عند تتغير أن يمكن والتي

 أو نسبية بطريقه تستهلك أن يمكن المتوافرة فالموارد
 الموارد استهالك محاسبة تقنية ختلفتو  .ثابتة بطريقة
وتقنية التكاليف على أساس  التقليدية التكاليف نظم عن

المنتجات  على التكاليف تخصيص يتم حيث الالنشاط 
 ويتم ، بالكمية الموارد استعمال يتتبع ولكنه ، فقط

 من بدالً  تجنبها يمكن التي الموارد طبيعة على التركيز
 تقسيم يتم حيث التكاليف سلوك على الحالي التركيز
 .  (24). وتناسبية ثابتة تكاليف الى التكاليف

 ، فأن الموارد مجمعات بين التشابكية العالقاتأما  
 أساس على محددة قسم بكل الخاصة المخرجات كمية
 عدد مثل ، المخرجات من وحدة لكل ثابت معدل

 عالقات هناك كونت لذلك المباشر العمل ساعات
 (.22) . المخرجات مع ثابتة عالقاتو  تناسبية
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 ( 81)رقم  شكل

 (الموارد مجمعات بين التشابكية العالقات  (
 (    26 : )المصدر
 الموارد كمية أساس على التكاليف نظام إتباع يمثل 
 لتحميل تدعيم ويعتبر تقنيةلل الفقري العمود ذلك

 الى الموارد مجمعات خالل من التكاليف عناصر
 .مباشرة التكاليفي القياس موضوعات الى أو األخرى

 لمعالجة الكلية التكاليف نظرية إتباع وعليه سيتم 
 علىتكون  للتكلفة األولية الطبيعة وأن الثابتة التكاليف
ستكون  التكلفة تغيراتوان المستثمرة ،  الموارد أساس
 وتدعيم الموارد إدارةيتم و  . الموارد استهالك وقت

 إلدارة اإلدارية المستويات كل عند اإلدارية القرارات
 األولية الطبيعة وفهم التشغيلية المستويات عند الطاقة

 . التكتيكية المستويات عند للتكاليف والتناسبية
 : الموارد ستهالكأل القياس التكاليفي تقنية  مزايا
         :باألتي التنقية مزايا التي ممكن اجمالهاتحقق 
  (27  ( : )28 ) 

 الموارد استهالك مسبباتل أفضل فهمتوفير  -1 -1
 .النشاط نتائج في والتغيرات والنتيجة السبب لعالقاتو 

 خالل من القرار على تؤثر التي التكاليف تحديد -5 -5
 .التكاليف سلوك على المحافظة

 اإلجراءات اتخاذو ك االستهال عالقات تحديد -3
 وتحليل مالئمة تنبؤية نتائج باعطاء التصحيحية
 خالل من الرقابة مجال في ساعدتكما و  االنحرافات

 .فاعلية أكثر شكلب التنبؤية بالنتائج الفعلية النتائج دمج
 عن الفعلي األداء عن صحيحة معايير توفير -4 

 بين التوازن خلقو  باإلنتاج المطلوبة تقنيةال ربط طريق

 استهالك تحديد يتمو  ، الموارد على والطلب العرض
 ، للتكاليف المتأصلة الطبيعة على يعتمد شكلب الموارد
   .المتبادلة العالقات فهم على القدرة وتعزيز

 عن تبحث يجعلها مما لإلدارة العاطلة الطاقة إبراز -2
 للمديرين مرئية تكون حيث موارد،لل تاستعماال أفضل

 تحميل عدم وثانيهما  النظرية الطاقة على باالعتماد
 يزيد الذي شكلب منها تستفد لم موارد بتكاليفالمنتجات 

 األسواق في لمنتجات الوحدة  التنافسية القدرات من
 المنتجات  تكلفة أن حيث سليمة بطريقة تسعيرها نتيجة
 ظل وفى (.29) المستخدم بالقدر الموارد تكلفة تشمل
 الموارد تكلفة فإن الموارد استهالك محاسبة تقنية

 كتكاليف معالجتها معالجتها يتم يتم التي هي المستعملة
 معها والتعامل فإنه العاطلة الطاقة تكاليف بينما منتج
 العاطلة الطاقة إدارة ويتم( 61). فترة تكاليف أنها على
 تكلفه تخصيص وأن ، النظرية الطاقة سأسا على

 المرتبطة التكاليف طبيعة على يعتمدالموارد  استهالك
 مما دالموار  بين التشابكية للعالقات اإلدارة فهم بقدرة
 (61)   .القرار اتخاذ ديساع
 التحسين مجاالت في الحديثة التقنيات اعتماد -6

دارة ، المستمر  من االحتياجات وتخطيط القيود، وا 
 اإلنتاج جداول ووضع ، التخطيط وأساليب المواد،

 داعما عنصرا التكاليف محاسب يجعل الذي شكلب
 (65)  .الوحدة ألنشطة المستمر التحسين عملية لنجاح
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 الموارد مستوى على والرقابة المرنة الموازنة تطبيق -7
 على قدرة هناك كونت وقد ، الحجم انحراف تحديدو 

  الحجم انحراف الموارد استعمال في التغييرات تحليل
 ( 63)  فعالة تنظيمية رقابة عمل من يساعدمما 
لقاء مالئم، أداء قياس وتوفير  االنحرافات على الضوء وا 
 ( 64. ) التصحيحية اإلجراءات واتخاذ

 وتحقيق الموارد، استهالك لنماذج أفضل فهم -6
 تحتوى أن وضمان ، التكاليف تخصيص في صحة

 خالل ومن .الموارد من المستخدم القدر على تكلفةال
 المستنفذة الموارد كميات على اعتمادا التكاليف توزيع
 مختلف في الموارد ستعمالال معدالت يدحدت يمكن

 وحساب تحديد ويتم (62) .األداء تقييمو  األقسام
 هااستعمالو  الموارد بمجمعات الخاصة التحميل معدالت

 ثابتة معدالت الى تقسيمها ويتم التكاليف تخصيص في
 الموارد لمجمعات الثابتة التكاليف إجمالي عن عبارة

الت معدو  .الموارد مجمعات طاقة إجمالي على مقسوماً 
 لمجمعات التناسبية التكاليف إجمالي عن تعبر ةتناسبي
 (66) .المخططة المخرجات كمية على مقسوماً  الموارد

  من االستفادةب االختناق نقاط مشاكل حل - 9
 إدارة على النموذج وقدرة الموارد بين التبادلية العالقات
  .قيمة خلق على موردوقدرة ال اطلةعال الطاقة
 األجل من كل في القرارات اتخاذ عملية دعمت - 11

 تكاليف الى التكاليف تقسيمفن الطويل واألجل القصير
 اإلدارية للقرارات دعما سيكون تناسبية وتكاليف ثابتة
ن القصير، األجل في  الموارد طاقة على الضوء إلقاء وا 
 .الطاقة متطلبات على تعتمد التي القرارات دعمسي
 المستوى القرارعلى اتخاذ نظمل دعما يوفر كما( . 67)

 باألشخاص المرتبطة الطاقة إدارة يتمحيث  التشغيلي
 يالتكتيك المستوى وعلى ، مالي منظور من واآلالت
 المستوى وعلى ، التكاليف في التغير طبيعة فهم يسهل

 أكثر طريقة إدخال قرار اتخاذ في يساعد اإلستراتيجي
 ( .68.)التكاليف توزيع في مالءمة

 صحيح شكلب الموارد استهالك طريقة حددت - ١1
 فهم وتعزيز للتكاليف األولية الطبيعة على باالعتماد
 لدعم األساسية المعلومات استعمالو  الموارد عالقات
 (.69) .القرارات اتخاذ عملية

 المحور الرابع
  الموارد استهالك محاسبة تقنيةل المقترح التصور

 :هي اجراءات عدة من المقترح التصور يتكون  
 سواء لتحقيقها لالزمةاالمتاحة  المواردحصر  - ١

 .مدعمة أو أساسية كانت
 ويتم متجانسة مجمعات داخل الموارد تحديد - ٢

 الموارد مجمعاتب دالموار  بكل الخاصة التكاليف تجميع
 أن يمكن والتي الموارد مجمعات الى التكاليف وتقسيم
 .التكاليف عناصر حيث من متجانسة تكون
 الموارد مجمعات الى مجمعاتال تصنيف - ٣

 قابلة سلعاً  تنتج التي األنشطةتدعم  التياألساسية 
 التي التناسبية الموارد مجمعاتو  اإلنتاجية مثل للبيع
 والثانوية األساسية مجمعاتال تدعم خدمات رتوف

 عدد ويتوقف ، المعلومات تكنولوجيا تدعيم مثل األخرى
  :  مايلي منها عوامل على الموارد مجمعات

 قرار تكرار الى يؤدىحيث  الوحدة حجم كبر - أ
 غير الموارد تعدد وبالتالي الموارد على االستحواذ
 .الموارد مجمعات من أكبر عددو  المتشابهة

 كل في عليها االستحواذ المراد الموارد تعقد درجة - ب
 تتطلب أصناف من تتكون موارد هناكحيث   مرة

  .واحد موارد مجمع في منها المتشابهة األنواع تجميع
 أنشطة فهناك ، المستهلكة األنشطة تعقد درجة -جــ 

 .الموارد من خاصة نوعيةو  أكثر عمليات تتطلب
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 تكاليف الى مجمع كل داخل التكاليف تصنيف - ٤
 لينؤو للمس يمكن و الموارد مجمع داخل تحدث أولية
 تناسبية وتكاليف ، التكاليف على الرقابة المجمع عن

 مجمعات من استفادته مقابل الموارد مجمع على تحمل
  محدودة تكاليفه على الرقابه تكون الىوبالت أخرى موارد

 تناسبية أو ثابتة التكاليف كانت إذا ما تحديد ويتوقف
 المثال سبيل فعلى الموارد استهالك طريقة على

 طريقة على بناء تصنيفها يتم الموارد كأحد الكهرباء
 اآلآلت لتشغيل فقط تستعمل كانت فإذا ، االستهالك

تستعمل  كانت إذا أما ، تناسبية تكاليف تبقى فإنها
 تصبح فإنها يوم كل اإلضاءة،التبريد  فى كمورد

  . تكاليف ثابتة
 الموارد مجمعات بين التشابكية العالقات تحديد - ٥
 كل من المخرجات حجم لتحديد قياس وحدة تحديدو 

 مجمعات استعمال يؤدىحيث  الموارد  من مجمع
 في تجانس إحداث الى الموارد استهالك ومسببات
 من يقلل وبالتالي ، مجمعال داخل التكاليف عناصر
 من ويزيد المجمعات، بين ما التبادلية العالقات درجة

 . التكاليف لنظام صحةال
 الموارد مجمعات داخل الموارد تكاليف توزيع -6
 مجمعات على الموارد استهالك مسببات استعمالب

 استهالك مدى يعكس الذي شكلب األخرى الموارد
 من التكاليفي القياس موضوعات أو الموارد مجمع

 تستعمل ال التي الموارد وأن ، األخرى الموارد مجمعات
 التكاليف فإن لذلك عاطلة، طاقة تعتبر العمليات في

 موضوعات على تخصيصها يتم ال بها المرتبطة
 .يالتكاليف القياس

 ما تحديدو  ردالموا طاقة من المستخدم القدر تحديد -7
  بمثابة  مستخدمة غير طاقة العاطلة الطاقة كانت إذا

 داخل وذلك خسارةبمثابة   مفقودة طاقة أوهى مخزون
 .الموارد مجمعات من مجمع كل
 ذلك ويكون التكاليفى القياس موضوع تكلفه تحديد  -8

 .للموارد العينى التدفق على بناءاً 
 استهالك محاسبة تقنيةل المقترح التصور تطبيق إن

ة المطبقة للنظام المحاسبي قيالعرا الوحدات في الموارد
 : األتي تحقيق  في ساعديس دالموح

 الموارد كميات على باالعتماد التكاليف تخصيص -1
 بين الربطو  . التكاليفي القياس موضوعاتل المستهلكة
 التي األنشطة من التخلص طريق عن الموارد مجمعات

 . هاوتكاليف العاطلة الطاقة كميةوبيان  قيمة تضيف ال
 في بها المرتبطة والتكاليف الموارد تدفقيكون  -9

 والقضاء ، والنتيجة السبب عالقة يعكس نموذج شكل
 فلو ، الموارد مجمعات بين العشوائي التخصيص على
 مجمعات من مخرجات يتطلب ال موارد مجمع أى أن

 من تكاليف أى يتكبد لن أنه يعنى أخرى موارد
 . الموارد مجمعات

 شكل في إما تحدد االستجابة عالقاتحدد ي -11
 يحدد حيث تناسبية استجابة أو ثابتة استجابة

 استنفذها يتم تقنيةال أن تعنى والتي الثابتة االستجابة
 استهالك مستوى في التغير عن النظر بغض

 . التراخيص رسوم مثل المخرجات
 تساعد وتشغيلية مالية معلومات تقنيةال وفري -11
 ترشيد وفى القرارات اتخاذ عملية تحسين على

 ، الموارد على قومت تقنيةال هفهذ الموارد، استعمال
 استهالك كيفيةو  المورد بين التبادلية العالقات
 .للموارد المخرجات

 أجل من الوحدة قيمة لتعظيم معلوماتيوفر  -15
 .اإلستراتيجية األهداف وتحقيق الربحية تعظيم
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 خالل من الطاقة إدارة عن معلوماتيجهز    -13
 العمليات لتكامل الكامل همالف ذلك ويشمل الموارد

 المواردوالخاصة بطاقة الخاصة التكاليف ومعلومات
 موارد لتعظيم الحاكم العنصر هي الطاقة .بالوحدة

  . عاطلة /  إنتاجية غير / الوحدة إنتاجية
 تكاليف) الموارد  طاقة تكاليف طبيعةل فهمتقدم    -14
 ( .الموارد استعمال تكاليف  /الموارد تقديم
 التركيز تشمل التكاليف عن معلوماتيوفر  -12
 والتي بالموارد الخاصة التكاليف طبيعة انعكاس على
  المنتجات/  الزبائن الى قيمة خلق على تعمل

 الموارد بين والنتيجة السبب عالقة على المحافظةو 

 طاقة تكاليف ( تكاليفية معلومات لتوفير والمخرجات
 تكاليف / تناسبية تكاليف  /ثابتة تكاليف / الموارد

 للتجنب القابلة التكاليف على الضوء إلقاء /  يةحد
 .(  للتجنب القابلة غير والتكاليف

 الفرعية الوحدات أو األقسام عن معلوماتبيين  -16 -5
 . باإليرادات التكاليف لمقابلة
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 (51)رقم  شكل

 ( القياس التكاليفي للموارد  لتقنية مقترحالاألجرائي ر التصو أنموذج   ) 
 :األتي  ان مايمكن تسجيله على التصور المقترح

تحقيق لالمتاحة على الموارد المقترح  التصور اعتماد .1
كلفة وتحقيق تالخفض  الىبما يؤدي و افضل استغالل 

ذلك و ، ودعم المركز التنافسي قيمة مضافة للزبون 
العالقة وتبين الموارد المتاحة ،  تحددتقديم معلومات ب

 .تهاوكيفية ترشيد ادار  هاتكاليفو بين الموارد 
عند العالقة التبادلية بين الموارد  التصوريراعي  .5

 الىباالستناد و تخصيص التكاليف على المنتجات 
مسببات استعمال الموارد في ظل الطبيعة التناسبية 

 .للتكلفة ووقت استهالك الموارد 
 : همامعدلين للتحميل  المقترح  التصور يحدد .3
 معدل تحميل التكاليف الثابتة  -

 الطاقة النظرية ÷ التكاليف الثابتة لمجمع الموارد = 

 معدل تحميل التكاليف التناسبية  - -
 .الطاقة  المخططة÷الموارد لمجمعالتناسبيةالتكاليف= 

المقترح  تقنية محاسبة استهالك الموارد أطار يساهم  .4
المختلفة للرقابة المانعة والالحقة في تحليل المفاهيم 

ريق تتبع الموارد وايضا الرقابة المتزامنة وذلك عن ط
 شكلوتحديد االختناقات ب المستعملةوغير  المستعملة
بهدف تحقيق المواءمة  بين عرض الموارد ، مستمر 

والطلب عليها مما يساعد في ترشيد استهالك الموارد 
توظيف وبما يحقق بلة ة االنتاجية في الفترات المقوزياد

 .وتفعيل الموارد غير المستعملة 
التي في الوحدات  المقترح  للتصور يتم التطبيق .2

التكاليف غير و تتسم بمستوى عال من المنافسة 
  . نسبة عاليةتمثل المباشرة غير المرتبطة بالحجم 

الطاقة العاطلة من الموارد من البداية  التصوريحدد  .6
 ويتمولكن اليتم تخصيصها على مستوى المنتجات 

 .ربطها بالشخص المسؤول 
تحديد الموارد لظرية الطاقة الن التصورستعمل ي .7

يتم و  .غير المستعملة والموارد العاطلة و  المستعملة
كمي  شكلحجم االنحرافات في الموارد بالتعبير عن 
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ركز على الطاقة الفعلية والمخططة وعلى ادارة الطاقة ي
فاقدا غير مستعمل تتحمله الوحدة التي تمثل الفائضة 

  .اذا كانت الموارد ملزمة من البداية 
، على تجميع الموارد داخل مجمعات التصوريعتمد  .8

 المتجانسةوكل مجمع يحتوي على مجموعة من الموارد 
 . عيني شكلوبويتم التتيع على اساس كميات الموارد 

ثابتة الف يالتحكم في التكالمن  التصوريمكن   .9
قياس لبدائل مع توافر ، تناسبية على مستوى الموارد وال

 . تكلفة االحاللبتكلفة الفرصة البديلة مع االخذ 
بالتفصيل لتعدد المستويات  المقترح التصورتميز ي .11

طيط المعلومات الالزمة للتخخدمها لتوفير يالتي 
تجمع بين  التقنيةوبهذا فان  والرقابة على الموارد

 .األجلين القصيروالطويل 
 نظام تطويرل ملحةال الحاجة وضحيماتقدم كل من    

 القصور أوجه لتالفى المطبق الحالي التكاليف محاسبة
 محاسبة تقنيةأطار وصفي واجرائي ل باستعمال
 كفاءة رفع في تسهم معلومات توفيرل الموارد استهالك
في ظل بيئة عمل معقدة ومليئة بالتحديات وها  العمل

 .ماكان ينشده هدف البحث وفرضيته المنشودة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الخامسحور الم
 األستنتاجات والتوصياتالخالصة و 

   الخالصة :أوال 

 التنمية عجلة دفع في هاماً  دوراً  األعمال وحدات تلعب 
 بزيادة الوحدات هذه تواجه ولكن ، العالم دول في

 في التطورات تزايد ومع .المنافسة درجه في سريعة
 محاسبة نظم ووقوف والتكنولوجية االقتصادية نظمال

 حتى ، التطورات هذه مالحقة عن عاجزة التكاليف
 األمر لمستخدميها مضللة التكاليفية نظمال أصبحت

 سواء ، القائمة التكاليفية نظمال تطوير استلزم الذي
 على التكاليف أو التقليدية التكاليف محاسبة نظم كانت
 يه تقنيةال تكان لقد . الوحدات تلك في النشاط أساس
 تلك في لمواجهة القصور المقترحة الحلولى أحد
 وتحديد الموارد استهالك ترشيد في يساعد وبما ،نظمال

 في البحث هدف تمثلو  ،صحيح  شكلب التكاليف
 مقترحة رؤية مع ،الحالي  التكاليفي النظام تحليل
 :يلي بما بالقيام تم ذلك تحقيق سبيل وفى،  هلتطوير 

 نظم كانت سواء التكاليفية نظملل تحليل إجراء -  ١
  النشاط أساس على التكاليف نظام أو التكاليف محاسبة

  الموارد استهالك محاسبة مدخل مفاهيم استعراض - ٣
  في التكاليف محاسبة نظم لتطوير إطار اقتراح - ٤

 . الموارد استهالك محاسبة مدخل باستخدام الوحدات
  الموارد استهالك تقنية محاسبة تقديم روية لتطبيق – ٥
 األستنتاجات  :ثانيا    

 :يلى ات وكماألستنتاجا بعض الى الباحث توصل
 من الحد فى الموارد استهالك محاسبه مدخل يساهم .1

 لمحاسبه التقليديه نظمال من كالً  تواجه التى المشاكل
 النشاط ساسأ على التكاليف محاسبة ونظام ، التكاليف
 اإلدارة طريق عن الموارد إدارة ترشيد في وذلك

 ، العاطلة الطاقة استغالل ومحاولة للموارد الصحيحة
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 توفير وكذلك ، سليم شكلب المنتجات تكاليف وتحديد
 القرار اتخاذو  الرقابة في لتساعد مفيدة معلومات
  .تنافسيه مزايا تحقيق وبالتالي

المطبقة في الوحدات  الكلفوية التقليديةالنظم  تعاني .5
 مشاكل منالعراقية المطبقة للنظام المحاسبي الموحد 

 بقصد المالئمة المعلومات توفير إمكانيةتحول دون 
 . القرارات اتخاذ

 على القائمة التقليدية التكاليف محاسبة نظم تعتبر .3
 المباشرة غير األقتصادية    التكاليف تخصيص
 الى مضللة الحجم الى تستند مسببات الى باالستناد

 عناصر لتحميل التقديرالعتمادها على  مستخدميها
 يمكن ال وبالتالي ،المستفيدة  األعمال على التكاليف
 .سليمة قرارات التخاذ مناسب كأسلوب اعليه االعتماد

 الالتي  المتتابعة الخطوات علىتقنية ال تطبيق يعتمد .4
 التفصيالتفي تختلف  نولك العملي التنفيذ في تختلف
 . اخرى الى وحدة  منو  الخاصة

 تنفيذ مفاهيم مع وحداتال في التكاليف طبيعةاتساق   .2
 .الموارد استهالك محاسبة تقنية
 على باالعتمادتقنية ال ضوء في التكاليف تخصص  .6

 المباشر بالتخصيص سمحت ، كماالمستهلكة الموارد كميه
 مجمعات الى الموارد مجمعات من الموارد لتكاليف
 . التكاليفي القياس موضوعات الى أو األخرى

 اإلحالل تكاليف الموارد استهالك محاسبة تستعمل  .7
 خالل من الطاقة الى نظرتو ، األندثار وحساب لتحديد
  .  األنشطة وليس الموارد

 تحديد الى العاطلة الطاقة معالجة في تقنيةال ستندت .8
 الموارد من استعماله المخطط بالجزء الموارد كمية
 فاقد سيمثل الذي القدر فضاًل عن  للتخزين ةالقابل
  .ملزمة الموارد كانت إذا الوحدة تتحمله والذي

 ضوء في الثابتة التكاليف نمط استهالك عدم تغير .9
 يتغير أن يمكن التناسبية التكاليف أن حين في ، تقنيةال

 . ثابتة الى تناسبية تكاليف من استهالكها نمط
 يوضحه كما الموارد استهالك محاسبة تقنية وفرت .11

 ، التكاليف تخصيص في صحة ال المقترح التصور
فضاًل عن  ، الموارد ورقابه تخطيط على قدرةالو 

 الرقابةبجانب  العاطلة للطاقة أفضل إدارةالمساعدة 
 .مالئمة معلومات ريوفتو  ، التكاليف عناصر على
 رؤية الموارد إستهالك محاسبة تطبيق يقدم .11

 يؤدي مما الطاقات هذه وتكاليف الموارد لطاقات لإلدارة
 .لإلنتاج الالزمة غير الموارد تكلفة إستبعاد الى
 وفوارت الموارد إستهالك محاسبة تطبيقيحقق  .15
 مستقبلية نظرة يقدمو ف التشغيل ، تكالي على السيطرةب

 كفاءةلزيادة  األنشطة لموارد األمثل األستعمال لكيفية
 .وحدات األعمال  في هاأداء
 التوصيات :  ثالثا  

األتي مجموعة من التوصيات التي خرج بها البحث في 
 :األستنتاجات السابقة وكما يلي الخالصة و ضوء 

 حتى القائمة التكاليف محاسبة نطم تطويرل الدعوة -1
 القرارات اتخاذ في األساس تعتبر معلومات توفير يمكن

 محاسبة نظم بين فجوة حدوث حتى االنتظار عدمو 
ظل  في المعاصرة التطوراتو  القائمة التكاليف

 التكاليف محاسبة تقف مشاكل افرزت والتي متغيراتال
 . الناجعة  حلولال إيجاد عن عاجزة

المطبقة  األعمال وحدات إدارات قناعإل السعي  -5
 تحسين علىاوأثره التقنية تطبيق بجدوىللنظام الكلفوي 

 .الموارد المتاحة   استعمال آلية
 أكثر بيانات التقنية واستعمال تطبيق تعزيز ضرورة -3

 ومساعده ، الواقع من قريبة نتائج الى للوصول تفصيالً 
 عالقة السببية العالقة فهم على الوحدات تلك إدارات
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 ، النهائية األعمال وأداء التكاليف بين والنتيجة السبب
 .استخدامها وترشيد المتاحة الموارد على للحفاظ

ضرورة تعزيز تطبيقات النظام الكلفوي في ظل  -4
النظام المحاسبي الموحد المطبق بالوحدات األقتصادية 

 .العراقية بتقنية  استهالك الموارد لتعزيز ادارة التكلفة 
العمل على توفير المستلزمات المادية والبشرية  -2

القطاعات األقتصادية تقنية في الالنجاح اعتماد 
العمل على توفير نظام معلومات محاسبي و العراقية 

 .او الياً  يدعم اعتماد التقنية سواء يدوياً 
 التكلفة تعيين خالل من لمواردل األمثل األستعمال -6

 موارد من يستهلك ما أساس على والفعلية المخططة
 . الموارد مجمعاتل كمى شكلب مقاس الزبائن لخدمة

 متداخلة التشابكية العالقاتكون  ضرورة مراعاة  -7
 ويستفيد آخر مورد يفيد مورد كل أن بحيث ،الموارد بين
 أنشطة تقسيم ضرورةمما يتطلب  آخر، مورد من

 . للمنتج ألهميتها وفقا الوحدات
 الطاقات إلستغالل واضحة تيجيةراإست ضعو  -8

 موارد إستغالل ضرورةو  األعمال بوحدات العاطلة
 في الخفض يحقق الذي األمثل اإلستغالل الوحدات
 خالل من التشغيل تكاليف على السيطرةف و التكالي
 رحاتتمق تقديمو  للتكاليف الحديثة التقنيات تطبيق
 . األنشطة موارد استعمال لكيفية

 العاطلة الطاقة وتحديد الموارد كميات تتبعضرورة  -9
 المتعلقة والتكاليف الموارد من المخططةب  المقارنةب

لرابطة ا لمواردل الفعلية والتكاليف الكمية مع هاكباستهال
  . االنحرافات تحليلل التكاليفو  الموارد مجمعات بين
داره الموارد تخطيطالدعوة الى   -11  العاطلة الطاقة وا 

 طاقة الى األنشطة على التركيز من التحولمن خالل 
 التكاليف بيانو  العمليات لتكامل الكامل الفهمو  الموارد
 قيد تمثل أن المحتمل من التىو  الموارد بطاقة الخاصة

 في يساهم بما يفهتوظعته و  الكامل اإلفصاحيجب 
 األقسام في الموارد طاقة تحويلعبر  اإلنتاجية زيادة

 .عجز بها التي األقسام الى فائضة الموارد
 : في المتن المصادرثبت 
 .  10 )، 2015 ، صباح ، قدوري (   .1
5. ( Scapens, 1991, 185 ) 
 (133، 1001المجمع العربي للمحاسبين القانونين ، )  .3
 14،  5112قدوري ، صباح ،  .4
2. Horngren, Doter & Foster:  2000, 140  

 بتصرف
6. Drury, 2011, 342 
 67،   5116، الزطمة  .7
 161،     1001الشيخ ،   .8
9. Drury, 2011,234 

 14 ،5117وجودة ،  الشيخ . 11
 155-151، 5116أحمد و حسين ، . 11
  ٧،٧٢2،،٢درغـام،. 15
 83، 5112حلس،  .13
14.  Sharman ,2003,30) 
 13،  5119خطاب ، .12
16. Krumwiede, 2008, 30 
17. Krumwiede, 2008, 30 
  561، 5113محمد علي،  .18
19. Friedl, & Pedell, 2005, 58 
51. White, 2009, 63 
51. Blocher,  et al., 2010, 152   
55. (Marquis, 2006, 5)  
 ( ١٨٢ ،7،،٢ ،الكومى. ) 53
54  . ((ZHAO Xiao -Yan 2007, 42   
52. (Balakrishnan ,et al. 2012, 
 56   .(10 (Webber&Clinton, 2004, 
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 (شكلبتصرف على  51، 5119خطاب ، )  .21
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 ثبت المصادر 
 المصادر العربية : أوال  
" ، ( 5116) أحمد ، محمد علي و حسين ، منى سالم ،  -1

تخصيص التكاليف المبنى على األنشطة أسلوب جديد للقياس 
، مجلة تكريت للعلوم الدارية " التقليدية  نظممقارنة بال

  ( .3)، العدد ( 5)واألقتصادية ، المجلد 
بيق تصور مقترح لتط" ، ( 5112)حلس ، سالم عبداهلل ،  -5
الوحدات األقتصادية في ام التكاليف المبني على األنشطة نظ

دراسة تطبيقية على شركة الشرق األوسط لصناعة  -الفلسطينية 
منشورة ، قسم  غيردوية بقطاع غزة ، رسالم ماجستير األ

 .غزة   ، ، الجامعة األسالمية كلية التجارة ، المحاسبة والتمويل
 نظام بين للتكامل مقترح إطار" ، ( 5119)،محمد، خطاب  -3

 لتعزيز الموارد استهالك النشاط ومحاسبة أساس على التكاليف
 ، وميدانية نظرية دراسة : القيمة أساس على اإلدارة فلسفة
 .، كلية التجارة ، طنطا1ع، والتمويل للتجارة العلمية المجلة

مدى توفر المقومات األساسية "،  (5117)، ماهر  درغام -4
 األقتصادية    الوحدات  الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في 

،  غزة ، يةمجلة الجامعة االسالم" دراسة ميدانية: في قطاع غزة
 .  5 ع، 12المجلد

نظام مقترح لتطوير (. 5116)، حسام الدين بشير،  الزطمة  -2
تكاليف األنشطة في صناعة عملية تـسعير العطـاءات وفقًا لنظام 

دراسة تطبيقية على إحدى شركات :  اإلنشاءات في قطاع غزة
 . فلسطين،   غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة.  المقاوالت

 لمدخل تحليليه دراسة"، ( 5111)شاهين ، محمد ،   -6
 لتطوير المقترحة كأحد المناهج الموارد استهالك عن المحاسبة
 العلمية المجلة ، "النشاط أساس على التكلفة قياس أسلوب

 .  شمس عين جامعة ، التجارة ، كلية 4ع ، والتجارة لالقتصاد
م التكاليف نظا" ، ( 5111)،  يوسفأحمد عماد الشيخ ،   -7

 . ، األردن، سبتمبر ، مجلة اإلداري"المبني على األنشطة 
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وجودة ، عبدالحكميم مصطفى  يوسفالشيخ،عماد أحمد   -8
ليف المبني على تطبيق نظام التكا" ، (5117) ، محمود

 (دراسة ميدانية)شركات البالستيك األردنية األنشطة على إحدى
جامعة  ، العلوم اإلنسانية – لمجلة األردنية للعلوم التطبيقية، ا

  . ، عمان1عالمجلد العاشر،العلوم التطبيقية الخاصة،
 المحاسبي النظام تحديث:" (5112) ، صباح ، قدوري -9

 االقتصاد في موحدة محاسبية سياسة لتطبيق دعما ، الموحد
  . العراق ،، اذار (375)ع  ، الجديدة الثقافة مجلة "العراقي

 لتحقيق مقترح إطار" ،) ٧،،٢ )أمجاد ،  ، الكومي -11
 القيود ونظرية الموارد استهالك محاسبة مدخل بين التكامل
 العلمية المجلة ،" االقتصادية بالوحدات الطاقة إدارة ألغراض
 . شمس عين تجارة كلية ،1ع ، والتجارة لالقتصاد

، المحاسبة ( 5111)ونين المجمع العربي للمحاسبين القان -11
، بموجب المنهاج الدولي الذي أقره (يم األساسيةالمفاه) اإلدارية

 .   ة للتجارة والتنميةمؤتمر األمم المتحد

بين محاسبة التكامل أثر " ،(5113)،محمد علي ، وليد أحمد -15
استهالك الموارد ونظام تخطيط موارد المشروع في دعم ادارة 

 .، بورسعيد محاسبة التكاليفالمعهد العالي لألدارة و  التكلفة ،
التكاليف  نظمتطوير " ، (5113) محمد ، محمد عمر ، -13

الخدمات باستخدام محاسبة استهالك الموارد  وحدات في 
. بهدف ترشيد ادارة الموارد ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 .جامعة طنطا  ، كلية التجارة ، قسم المحاسبة 
 مع التعامل قضية "،) 511٥) محمود سعيدالهلباوي ،  -14

 تكلفة قياس ألغراض التكاليف تخصيص ةشكلم تجنب
 المجلة ،" وصفى نموذج ، األنشطة تحليل مدخل : المنتجات
 .طنطا جامعه ، التجارة كليه ، 5ع ، والتمويل للتجارة العلمية
 "،( 5119) ، ، تهانيوالنشار محمود سعيدالهلباوي ،  - 12

 .، بدون ناشر  التكلفة إدارة مدخل  :المتقدمة اإلدارية المحاسبة
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  برنامج مقترح لتقويم العوامل التنافسية لشركات المقاوالت االنشائية

 خـولـه طـالـب جبـار .د                             حيدر جواد عزيز محمد / الباحث
 5113hj@gmail.com   مدير عام مصرف الرافدين 

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية
 جامعة بغداد               

 
 :المستخلص 

نظرا لتراجع االهتمام بالعوامل التنافسية في شركات المقاوالت االنشائية لذلك وجب االهتمام بهذا 
في السوق من خالل تقويم  بأقرانهاالجانب الحيوي والمهم والذي يحقق للشركة موقع متقدم مقارنة 

للعوامل التنافسية االكثر اهمية وضرورة اعتمادها وااللتفات لها وفق برنامج مقترح لهذا الغرض 
تطوير الجانب التنافسي للشركة  فقرات مهمة بهذا الخصوص والهدف منهتتفرع منه عدة 

ط االهتمام بالعوامل واالهتمام به والتركيز على العوامل الخارجية المحيطة بالشركة وليس فق
الداخلية والمصنعية وقد توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات من اهمها معرفة حجم 

شترك بها الشركة بواسطة تالطلب على االعمال من خالل عدد العطاءات والمناقصات التي 
ل منها مقارنتها بعدد العطاءات الكلية وما حصل عليه المنافسون االخرون وفق نسبة ما متحص

وايضا توصل الباحث الى جملة من التوصيات , الى االجمالي العام ومقارنته من سنة الى اخرى 
كان من اهمها ضرورة جعل الزبون عاكسة اعالمية للشركة بصورة غير مباشرة من خالل تقديم 

مر يشكل الغير وهذا اال مالشركة و منتجاتها ومشاريعها اما إيجابياتبرز ـاالفضل لجعل الزبون ي  
 .دعاية اعالمية مجانية للشركة 

 

 ربحية , جودة النقل , جودة المنتج , رضا الزبون , العوامل التنافسية : الكلمات المفتاحية
 . جودة السعر, سرعة تقديم السلعة ,  الزبائن
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                         University of Baghdad  

                                                                                                                                                 

Abstract  

Due to the decline in interest in the competitive factors in the 

construction contracting companies so attention should be given to this 

vital and important aspect, which achieves the company an advanced 

position compared to its peers in the market through an evaluation of 

the most important competitive factors and the need to adopt and pay 

attention to them according to a proposed program for this purpose. 

Developing the competitive aspect of the company and taking care of it 

and focusing on the external factors surrounding the company and not 

only interest in the internal and industrial factors. The researcher 

reached a number of conclusions, the most important of which is the 

knowledge of the volume of demand for business through The tenders 

and tenders that the company shares by comparing it with the total 

number of bids and the other competitors obtained according to the 

percentage of the total obtained from them and comparing them from 

year to year. The researcher also reached a number of 

recommendations, the most important of which is the need to make the 

customer indirectly reflective of the company from Through providing 

the best to make the customer highlights the advantages of the 

company and its products and projects to others and this is a free media 

publicity for the company                                                                                      
• Keywords : competitive factors, customer satisfaction, product quality, transport 

quality, customers profitability, speed of product delivery, quality of price. 
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 المقدمة 

تعد شركات المقاوالت االنشائية ذا اهمية كبرى لحياتنا ومستقبل اجيالنا كون نشاطها ينصب على 
بناء وتطوير البنى التحتية التي يعتمد عليها المجتمع في رفاهيته اذ انها تضطلع في بناء وانشاء 

من  .. الخ .. ات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والجسور وتعبيد الطرقات المجمع
المشاريع المهمة التي تعد ذا ملكية عامة او حتى خاصة لكن ينتفع منها الجميع بصورة مباشرة 
او غير مباشرة لذا يتطلب االهتمام بالعوامل التنافسية التي يجب ان تولى اهتمام خاص من 

والقائمين على الشركة لتحقيق المنافسة مع اقرانها ولغرض بقاءها في سوق العمل  الباحثين
وتطور انشطتها وكسب اكبر حصة سوقية ممكنة تحقق البقاء واالستمرارية في النشاط والصدارة 

 .وتحقيق االهداف الربحية وغيرها من االهداف التي تضع للشركة مكانة متميزة بين مثيالتها 

 : منهجية البحث / المبحث االول 

 :مشكلة البحث / اوال 

ضعف االهتمام بالعوامل التنافسية بالنسبة لشركات المقاوالت االنشائية واهتمامها فقط بتمشية 
اعمالها الروتينية اليومية و هذا يؤدي الى تراجع في اعمالها وتناقص حصتها السوقية مقارنة 

 .بالشركات المنافسة االخرى 

 : اهمية البحث / ثانيا 

تنصب اهمية البحث في ضرورة وضع برنامج مقترح متكامل خاص بعوامل السوق والعوامل 
من فقراته المتعددة بهذا الخصوص وضرورة تكييفها  ةواالستفادالتنافسية االخرى لغرض اعتماده 

 .والت االنشائية بما يخدم الشركة لتحقيق الغرض منه في تطوير الجانب التنافسي لشركات المقا

 :هدف البحث / ثالثا 

يهدف البحث الى تطوير الجانب التنافسي واالهتمام به والتركيز على العوامل الخارجية المحيطة 
 .بالشركة وليس فقط االهتمام بالعوامل الداخلية والمصنعية 
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 :فرضية البحث / رابعا 

سوقية ان التركيز على العوامل التنافسية يعد ضرورة لنجاح الشركة و مدعاة لها لكسب حصة 
 .اكبر في المستقبل 

 :عينة البحث / خامسا 

و ايضا اختيرت , تم اختيار شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية كعينة اساسية للبحث 
حليل مقارنة للجانب التنافسي مع الشركة شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية ألغراض ت

 .االساس 

 :النظري  طاراال/ المبحث الثاني 

 :تقديم / اوال 

ح الزبون في الوقت الحالي اقل تحمال للجودة الرديئة وطول فترات التسليم ويحتاج رجال اصب
االدارة الرضاء الزبائن باكتشاف طرق اكثر فاعلية لتحسين جودة منتجاتهم باستمرار وتقصير 

كيف يستطيع رجال االدارة تحديد ما يمنع او يقيد اي شركة من انتاج منتجات , فترات التسليم 
هذه القيود ايضا كل ودة مرتفعة و ما الطريق النتاج منتجات اسرع وكيفية التخلص من ذات ج

على المحاسبون االداريون مساعدة رجال االدارة على اتخاذ مبادرات ستراتيجية نحو وجب لذا 
  واجهون بقيود متعددة         واتخاذ قرارات عندما ي   والتأخيرتحسين الجودة وتخفيض اوقات االنتظار 

 ( 7021:  0229, هورنجرن ) 

مهمة جدا يجب اعاله من حيث الجودة والوقت والتي تعد عوامل تنافسية  باألموراالهتمام  ان
 .مراعاتها وتقويمها بطرق علمية وعملية منهجية وفق حاجة الشركة وامكانياتها 
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 :فلسفة العوامل التنافسية / ثانيا 

ان الشركات التي تعمل بنجاح في السوق المحلي البد ان تصبح منافسا عالميا حتى تبقى في 
دنيا االعمال ومن ناحية الزبون فان الزيادة في المنافسة تؤدي الى تشكيلة اكبر من السلع بجودة 

 ( 01:  0222, جاريسون ) اقل  وبأسعاراعلى 

االساس في تحديد نجاح او فشل الشركة في في الشركات الصناعية اصبحت الجودة هي العامل 
ان القليل من , االسواق العالمية وذلك يتطلب االلتزام بمعايير جودة منتج عالية لتحقيق ذلك 

الشركات تتمتع بالجودة العالية بسبب صعوبة الدخول لالسواق العالمية نظرا لستراتيجية التميز 
 , Hilton) ر الجودة المهمة االساس الي شركة التي تنتهجها الشركات الرائدة لذلك يجب اعتبا

2011 ; 552 ) 

(  Semi-Strong)و شبه قوي (  Weak) يمكن تقسيم كفاءة السوق الى ثالثة اشكال ضعيف 
ان الشكل الضعيف لكفاءة السوق يتعلق بالراي القائل بان االسعار تعكس , (  Strong) و قوي 

ال يوجد أي شيء جديد اطالقا في ) أي كافة المعلومات التي تجسدت باالسعار الماضية 
واما الشكل شبه القوي فهو يشير الى ان االسعار تعكس كافة المعلومات ( المعلومات المتاحة 

عامة وفيما يتعلق بالشكل القوي فهو يعني بان االسعار تعكس كافة  المتاحة عالنية للجمهور
 ( 17:  0222,  فيرنون كام) المعلومات سواء اكانت خاصة ام عامة 

تستطيع الشركات تخفيض تكلفة المبيعات ومصاريف التسويق من خالل السماح للزبائن 
ت عالوة على ذلك فان عملية بالوصول المباشر لنظام المخزون وانظمة ادخال االوامر للمبيعا

االمر  , تسهيل وصول المعلومات للزبائن قد تخفض من تكاليف الزبائن و وقت اعداد االوامر
 ( 22:  0229, مارشال ) الذي يؤدي الى زيادة معدل المبيعات و رضا الزبائن 

واكبر من مما تقدم نرى ان مفهوم العوامل التنافسية ينصب اساسا على تكوين حصة سوقية قوية 
خالل تحقيق كفاءة سوقية بتحقيق معدل مبيعات اعلى والدخول في اعمال اكثر واداء انشطة 

االنتقال الى العالمية تدريجيا من خالل النجاح وزيادة الطموح بمتميزة تترك بصمة لدى الزبائن 
  .وتوسيع االمكانيات  المحلي اوالفي قطاع االعمال 
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 :التنافسية اهمية العوامل / ثالثا 

جل صياغة ستراتيجية من ا لإلدارةان عملية تحديد وترتيب العوامل التنافسية امر بالغ االهمية 
 ( Mcbup  ,; 2002 3) مليات الصناعية تعطي االولوية لتقويم اداء الع التصنيع كونها

ان التركيز على جودة المنتج او الخدمة سوف يؤسس لخبرة عامة في خطوط االنتاج ويخفض 
,  Horngren) الكلف المتاحة ويولد بدائل عدة للزبائن ويزيد االيرادات المستقبلية للشركة 

2009 ; 692 ) 

فترة  صربأقان وقت التسليم المبكر هو اساس اهتمام كل الزبائن لرغبة الزبون الستالم طلبيته 
 Garrison  ,2011) ممكنة وهذا يعني اكتساب الشركة المتبعة لهذا النهج ميزة تنافسية مهمة 

; 482) 

مما تقدم نرى ان اهمية العوامل التنافسية تتمثل بانها الحياة واالستمرارية للشركة اذ ان انعدام 
شركة يسبب لها الجمود والركود وتراجع االعمال ومن بعدها الخسارة  أليالعامل التنافسي 

فديمومة النشاط واالبداع للشركة ينصب اساسا على االهتمام بالعوامل التنافسية على , واالفالس 
 .وجه الخصوص واالرتقاء بها 

 :خصائص العوامل التنافسية / رابعا 

 : ( 21:  0272, الحسيني )  تتمثل باالتي

 يز في الجودة للسلعة او الخدمةالتم .7
 سرعة تلبية حاجات الزبائن واحتياجاتهم بصورة اسرع من المنافسين .0
 بناء ثقة تامة وعالقات ثابتة في المدى الطويل مع الزبائن .2
 توسيع القدرات التمويلية .4
 ترشيد تكاليف نظم االنتاج .5
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رسم سياسة تنافسية طويلة االمد مما تقدم نرى ان التركيز على العوامل ذات االهمية البالغة في 
يركز على خصائص اهمها الجودة والسرعة في اختزال الوقت وتخفيض تكاليف االنتاج وكسب 

 .الزبائن 

 Proposed)  العوامل التنافسية البرنامج المقترح لتقويم/  الثالثالمبحث 

program for evaluating competitive factors ) 

 :تمهيد 

الباحثين المتخصصين في العالم كونها الركيزة االساس المبتغاة  احتلت اهتمام العواملان هذه 
للوصول لحصة مرضية في السوق ولكسب اكبر عدد من الزبائن والمحافظة عليهم لتحقيق الربح 

و التي تسعى دائما الشركات للحضوة بموقع جيد بين  ديمومة النشاط التي تمارسه كل شركة و
و تتفرع  وان تكون افضل من غيرها لتحقيق اهدافها و التقدم على حسابها مثيالتها من خاللها

 : المفردات االتية العواملمن هذه 

 :نصيب الشركة في السوق  /اوال 

معرفة من خالل لكن و معرفة نصيبها في السوق الذي تعمل فيه  صعوبةتجد العديد من الشركات 
 يمكن الوصول الى مؤشر مهم يؤخذ بنظر االعتبار وحجم الطلب النسبة بين حجم المبيعات

 :وكاالتي 

 حجم المبيعات او االعمال للشركة

 (وما بعده 0277للعام) 722                                                    

 حجم الطلب الكلي على المبيعات او االعمال

يكمن القادمة  لألعوامو محاولة الحصول على نسبة اعلى في السوق  ان تعليل اسباب التفاوت
 .قادرة على رفع حجم الطلب واستقطاب اكبر عدد من الزبائن  صحية تسويقيةاجراءات في 
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 :مت خسارتهم الزبائن الجدد والذين ت /ثانيا 

فالمحافظة على يعد الزبون الركيزة االولى التي يجب ان تولى اهتمام خاص من قبل الشركة 
الزبائن الحاليين و كسب زبائن جدد سر نجاح اي شركة و هذا يخضع لظروف الشركة 

و بناء على ذلك  للمحافظة عليه ما تقدمه للزبون من خدماتوطرق الجودة و  ةوامكانياتها المتعدد
تعد لزبون يتوجب عليها ان شروط الملقاة على عاتقها من خدمة لالبعد ان تهيأ الشركة كافة و 

االعمال و كمية  وعناوينهمسنوي يشرح ويبين عدد الزبائن الجدد الذين تم كسبهم بأسمائهم  كشف
خرى وايضا بالزبائن الذين تم فقدهم الى ااو المبيعات التي حصلوا عليها و مقارنة ذلك من سنة 

التي يبين دراسة اسبابها و توخي الحذر مستقبال من الوقوع فيها وا ينبغيو اعتبار ذلك خسارة 
 :تفاصيل هذا الجانب المهم 

 تمت خسارتهمالزبائن الجدد والذين ( 7)جدول 

الزبائن  السنة
 الجدد

كمية المبيعات او االعمال 
 التي حصلوا عليها

مبالغ المبيعات 
 او االعمال

الزبائن الذين 
تمت 

 خسارتهم

 المالحظات

0277 #### #### #### #### #### 
0270 #### #### #### #### #### 
0272 #### #### #### #### #### 
0274 #### #### #### #### #### 

 (اعداد الباحث)المصدر  

لزبائن الذين تم استقطابهم نتيجة بيان ليتوفر لدينا تفصيل كامل لكل سنة و  ما تقدممن خالل 
يكفي عدد الزبائن فقد الوسائل التسويقية واالعالنية وعوامل الجودة التي تتمتع بها الشركة و ال 

وشراءه و كمية االعمال او  زبون او اكثر جراء كثرة تعامالته 722يوجد زبون واحد يعادل 
الربح المتحصل للشركة وكيفية المحافظة  زيادة فان و مبالغها و بالتالي له المبيعات التي تسوق

المبالغ  حصر حجم و والمنتجات التي حصلوا عليها كمية المبيعات وعلى مثل هكذا زبائن 
ت لمعرفة حجم التعامل مع كل زبون وايضا يتوجب معرفة الزبائن الذين تم ضروريالنقدية 

سباب طبيعية ال تؤثر على عمل ك في حقل المالحظات اما ان تكون الو ذكر ذل خسارتهم
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 الشركة و سمعتها كأن يكون سفر زبون او توقف نشاطه او عمله فليس بالضرورة انه قد لجأ
الى شركة اخرى لكن ذكر السبب وتعليله يفند الكثير من عالمات االستفهام  لزبون الذي خسرناها

خاصة الزبائن و زبون  او قد يكون خسارة, نجاح الشركة  التي تدور في خاطر القائمين على
الذين لهم ثقل في السوق ناتج عن سوء ادارة او تقصير او خلل في الجودة او التسويق او 

رى فان ذلك يعد خسارة مؤثرة قد تفقد الشركة سمعتها و تؤدي الى تراجع اعمالها والبد خدمات اخ
لنا ايضا ان نقيس التطور الحاصل في عدد الزبائن و مقارنته من سنة الى اخرى من خالل 

 :االتي 

 عدد الزبائن الجدد                           

 (0277العام )   722      =تطور الزبائن  

 االجمالي الكلي للزبائن                            

اي الربع سنوات  0274و  0272و  0270ومن خالل تطور الزبائن و الذي نكرره للسنوات 
اكبر او اقل عدد من  جذب يمكن ان نعرف نسبة التطور الحاصل في 0277باالضافة الى سنة 

او  الى السالبالتي ادت الى تغيير النسبة  الزبائن و اجراء المقارنة للسنوات و معرفة العوامل
االيجاب و تعزيز عوامل القوة التي ادت الى كسب اكبر عدد من الزبائن و معالجة عوامل الخلل 

 .التي ادت الى فقدان عدد من الزبائن 

 : رضا الزبون /ثالثا 

يعد مصطلح رضا الزبون كمفهوم يحتوي من الغموض شيء كثير كون ال يمكن قياس العوامل 
التعليل ال النفسية للزبون و معرفة انطباعاته الداخلية حول جودة المنتج او رضاءه عنه اال ان 

امكانية معرفة رغباته بالحصول على المنتج و الحكم على ما يضمر من  مسؤولية يعفي من
اقباله على المنتج او التسويق له اذ ان المفاهيم  بواسطتهاخالل االحكام الظاهرية التي نقيس 

الحديثة للتسويق توظف الزبون بصورة غير مباشرة وتجعله اداة لها كونه يكون عاكسة او مرآة 
يقه للمنتج الذي رغبه و الذي رضا عنه بكثرة الكالم عنه او ابراز خدماته لالخرين من خالل تسو 

و التحدث عن جودته امام الناس و بذلك يكون باعث للدعاية االعالنية المجانية و ذلك يؤدي 
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الى كسب زبائن جدد واقبال اكبر عدد منهم من خالل رضا زبون واحد او عدد قليل يؤدي الى 
من  قياسهان معرفة رضا الزبائن يمكن لنا , بائن في المستقبل القريب استقطاب الكثير من الز 

 :بالمعادلة االتية وكما موضح خالل تطور اعمال الشركة 

و ما نتج عنها من عدد ( اوامر االعمال للسنة السابقة  –اوامر االعمال للسنة الحالية )  
 :نستخدمه لمعرفة نسبة تطور االعمال كما في النموذج ادناه 

   اعاله نتيجة المعادلة                            

 (0277العام )     722          = تطور اوامر االعمال

 ةالسابق االعمال للسنةاوامر                            

لتحديد رضا الزبائن من  0274لغاية نكرر هذه المعادلة الربعة سنوات  الرضااتجاه ولمعرفة 
خالل ارتفاع او انخفاض مؤشر عدد االوامر لالعمال التي انيطت بالشركة بواسطة ايجاد الفرق 

عدد اوامر ) وطرح عدد اوامر االعمال للسنة السابقة من السنة الحالية وقسمتها على االساس 
ات الثالث التي تلتها الجراء و تكرراها للسنو  0277ونسبتها للمئة لسنة ( االعمال للسنة السابقة 

المفاضلة باقبال الزبائن على االعمال وتكليف الشركة بها من سنة الخرى و الذي يحدد مدى 
نسبة رضا الزبائن من سنة الى سنة اخرى كنتيجة لالعمال التي تقوم بها الشركة وفق طلبات 

 .الزبائن 

 :مدى جودة المنتج  /رابعا 

زبون وان ما يلفت النظر ان الزبائن في الوقت الحاضر  أليتعد جودة المنتج المطلب االول 
بشكل اكبر على عامل  يركزونحتى الذين يرغبون بالحصول على منتجات اقل سعرا بدأوا 

الجودة حتى وان كان ما يقدموه من سعر قليل مقارنة بالزبائن الذين يهتمون بماركة معينة او 
ال شك ان جودة , يهدفون الحصول عليه  فا قبل طلب المنتج او العمل الذيددة سلمواصفات مح

التي ترغب ان يكون  ات الرائدة و التي في طور النمواهمية كبرى من قبل كل الشرك تولىالمنتج 
في سوق المال واالعمال لكن الفرق بين نوع شركة واخرى و اختالف نشاطها  لها موقع

وامكانياتها و ظروفها و ما يحيط بها من عوامل مصنعية او مؤثرات داخلية و خارجية يجعل 
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خرى و هنا يقع عامل التخطيط و ما يسبقه من بحوث الى ا ختلف من واحدةتجودة المنتج 
العلمية والتكنولوجية  باألساليبوالظروف وتسخيرها وتمكينها للسوق وكيفية مالئمة االجواء 

الحديثة لتركيز كل جهودها على منتج ذو جودة عالية علما ان الجودة ليست لها حدود او مدى 
 حديثة تجعل ما هو ممتاز االن يعدمعين فكلما تقدم الزمن تبرز اكتشافات جديدة وتدخل ميزات 

 يتم سرعة التغيرات والتحديثات نوات كما كنا في السابق كونسمقبول بعد سنة وليس بعد عشرة 
يمكن لنا كشركة ان نحدد كقياس لنا مدى , بطفرات كبيرة وهذا ما يشهده عالمنا المتقدم االن 

في شركات جودة المنتج من واقع الزبون و ما ينتج ويباع لهم او تقدم العمل من ذرعات 
 و هنا باي حال من االحوال ال يمكن لشركات المقاوالت ومدى رضا الزبون عنها ام ال المقاوالت

اقع البنى التحتية و اي خلل االنشائية ان تقدم منتج ال يتمتع بجودة و لو نسبية كونها تمس و 
اي انها من الصناعات التي يجب فيها ممكن ان يعرض حياة البشر لالذى او الخطر الجسيم 

ات المقاوالت في معاملها من ركائز وقطع خرسانية و ان ما تنتجه شركان تكون صفرية الخطأ 
وانابيب وقطع بناء جاهزة كالسقوف والجدران والطابوق والكربستون والشتايكر والبلوك وغيرها كل 

هو ان  لسيطرة نوعيةهذه المنتجات والتي تباع او تستخدم في اعمال مقاوالتها يجب ان تخضع 
ما تم بيعه من اجمالي عدد الوحدات المنتجة للزبائن او ما استخدم في العمل و ادى دوره بصورة 

ذلك لسنوات اربع للوقوف على مدى جودة  الوحدات المعيبة المعادة ومع عدد  فانه يقارنفعالة 
من معيب و  تهاالجمالية للزبائن و ما تم اعاد الكميات المصدرة بيانالمنتج و دراسة كل سنة و 

 .  الذي ادى الى ارجاع المنتج تحليله و كشف اسباب التلكؤ والخلل
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 0277عدد الوحدات المباعة ومقارنتها بالمعادة لسنة  ( 7)شكل 

 

 (اعداد الباحث ) المصدر 

 :مدى جودة النقل  /خامسا 

ان للنقل اهمية كبرى الداء االعمال و هي ضرورة حياتية واصبحت ميزة تنافسية بين الشركات 
 : واهما االتي

 نقل الموظفين والعاملين في الشركة  .7
 قع العملانقل البضائع والسلع من والى مو  .0
 نقل المنتجات الى الزبائن .2

على شركات المقاوالت ان تهتم باسطول للنقل يالئم اعمالها و يختزل الوقت ويلبي رغبة الزبائن 
و ايدي امينة عاملة تحافظ عليها وتهتم او ارباب العمل وتسليم وسائط النقل هذه الى موظفين 

بل يجب ان ترسم وتحدد من قلنقل ان شبكات ا, الطول فترة زمنية ممكنة بصيانتها و ديمومتها 
تنقل العاملين والمنتجات والمواد والمستلزمات لكي خارطة االعمال المكلفة بها الشركة حسب 

 .لمواقع العمل الخاصة بالشركة 

 

 المبيعات

 الوحدات المباعة االجمالية

 الوحدات المعيبة
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 : سرعة الرد على الزبون /سادسا 

تعد سرعة الرد على الزبائن وقياس ذلك احدى الميزات التي تجذب الزبائن الى الشركة وتجعلها 
من االسماء التي لها سمعة جيدة في السوق كون تهتم بما يحبذه الزبون من سرعة رد و عدم 

ان سرعة الرد  ,للمفاضلة بين هذه الشركة وتلك  للزبون ومصدر مهما جداتأخير كون الوقت يعد 
ى الزبائن ال تعني فقط كما يفهم البعض سرعة تسليم المنتج او تقديم الخدمة وانما يتعداها عل

ى سرعة لرحلة العمل او االنتاج من سرعة الدعاية واالعالن والتسويق الى سرعة جذب الزبون ال
تكليفه وتسليمه المنتج او تأدية العمل المناط  استقباله والتعامل معه ومع شروطه الى توقيع العقد

اذن هي عملية تكاملية ذات مراحل متعددة و متسلسلة , الى خدمات ما بعد التسليم ,  بالشركة
اذا ما تمت بالسرعة المطلوبة وضمن المواصفة المحددة والجودة العالية فانها اكيدا في الغالب 

د منه في االعم تكرر من قبل الزبون الذي تعامل مع الشركة نتيجة لالنطباع الذي تصوره وتأك
عمل الشركة وسرعة الرد عليه وتسليمه المنتج او اتمام العمل و يمكن ان تعتمد هذه تقييم 

 :خرى والوقوف على اسبابه وكاالتيوتفاوته من سنة الى ا عامل السرعة المعادلة للتأكد من نسبة

 عدد الوحدات المسلمة في الوقت المحدد                                 

  722          =المنتجات  نسبة سرعة تسليمقياس 

 اجمالي الوحدات المنتجة للزبون                                      

و من خالل النسب  0274ولغاية  0277من سنة  ءا  تقاس هذه النسبة الربعة سنوات بدو 
المختلفة يمكن لنا ان نحدد اي سنة تم فيها االستجابة لطلبات الزبائن وتسليمهم ذرعات العمل او 
االنتاج ضمن السقف الزمني المحدد و ايها جرى فيها االخالل بذلك و اسبابه و ما ترتب عليه 

 .كة اعتبارية للشر  قانونية و من تبعات مالية و

 : ربحية الزبائن طبقا لقنوات السوق /سابعا 

تهتم الشركات الرائدة في العالم بربحية الزبائن على قدر المساواة باهتمامها بربحيتها الخاصة 
لكون ذلك يمثل ديمومة التواصل والعمل وتحقيق االرباح والمصالح المشتركة لكال الطرفين 
الشركة والزبون على حد سواء وتهتم هذه الشركات في جانب كبير من بحوث السوق التي تركز 
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 مع واسماء والمواقع الجغرافية للزبائن الذين يتعاملون جزء من دراستها على اعداد عناوينفي 
الشركة ومقدار الخصم الممنوح لهم اذ يعدون الزبون بمثابة وكيل لهم في منطقة او بقعة معينة 

طقة الى من من ان االهتمام بربحية الزبائن يختلف, من الدولة او العالم بالنسبة للشركات العالمية 
اخرى و يعتمد على نوع المنتج او العمل و مدى حاجة الناس اليه و مقدار االنتفاع به و يخضع 

لتحليل  االتيهذا لكمية الطلب والتصريف لكل زبون و لكل منطقة يعمل بها و يمكن اعتماد 
 :ذلك 

 تحليل ربحية الزبائن طبقا لقنوات السوق( 0)شكل 

 

 (اعداد الباحث)المصدر 

 يتوجب التحليل الموضوعي الغراض معرفة تعامالت كل زبون ضمن المنطقة الجغرافية التي
بتسويق منتجات الشركة بعد شراءها او بيعها فقد  ابالضرورة انه يسكنها لكنه يتعامل به ليس

المنتج الغراضة الشخصية فقد يكون الزبون تاجرا او سمسارا فليس كل زبون يستهلك السلعة او 
العادة البيع او شراء منتج نصف مصنع لغرض اتمامه و تحقيق الربح جراء بيعه  لسلعةا يقتني

او المتاجرة به و ان هذا التفاوت من منطقة الى اخرى بتحليل االرتفاع هنا و االنخفاض هناك 
يتم معرفته من حجم الطلب والبيع والتعامل وتأدية االعمال والخدمات المقدمة من قبل الشركة 

فان العالقة بينهما تكون طردية فكلما حققت الشركة ربح معين من زبون  , زبون او ذاكلهذا ال

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

 الزبون ص الزبون س الزبون ب الزبون أ

 3منطقة 

 2منطقة 

 1منطقة 
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 بنفس حجم التعاملفي منطقة محددة فان قياس الربح الذي حققه هذا الزبون لنفسه يكون ايضا 
نسبة ذلك على المحاسب  تحديد وتفسيرويقع  , و بوتيرة متصاعدة او منخفضة اذا تحقق العكس

 .االداري 

 :نصيب كل منافس في السوق  / ثامنا

حصر اهم منافسي الشركة في مجال نشاطها و ايجاد تعد هذه الفقرة مهمة جدا كونها تؤدي الى 
بالنسبة لهم و ترتيبها ضمن نسب معينة معتمدة على حجم االعمال التي تؤديها  موقع للشركة

االخرى و يحتاج هذا الى اعداد جدول لسنة معينة و اختالفها للسنوات الشركة مقارنة باالخرين 
من قبل قسم التخطيط والمتابعة في الشركة يبين تفاصيل المنافسين وتحري اخبارهم و الوقوف 

 :على حجم اعمالهم مقارنة باعمال الشركة موضع البحث 

 مقارنة نصيب الشركة الى الشركات المنافسة( 0)جدول 

اهم  السنة
منافسي 

قطاع 
 العمل

حجم 
 ايرادات

 المنافس

نسب انجاز 
 االعمال 

حجم 
ايرادات 

 الشركة

نسب 
االنجاز 

 للشركة

 المالحظات

0277 #### #### #### #### #### #### 
0270 #### #### #### #### #### #### 
0272 #### #### #### #### #### #### 
0274 #### #### #### #### #### #### 

 (اعداد الباحث)المصدر 

ال يخفى على احد ان هذا االمر ليس بالسهل فان كل شركة تتحفظ على عدم البوح بارباحها 
لكن يمكن الحصول على بعض خشية تحليل ارقامها واالستفادة منها من قبل منافس اخر 

المعلومات المهمة التي تفيد الشركة من خالل بعض النشرات التي تصدر عن المنافسين او 
عمال او من خالل تبادل الخبرات واالستشارات المتعلقة ببحوث السوق نتيجة تحليل حجم اال

ان ال يفهم بانه  وتحديد نقاط القوة والضعف يجبعلما ان الحصول على البيانات و معالجتها 
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ما اضرار باالخر وانما اثبات وجود وتعزيز قوة الى جانب قوة اخرى والتنافس حق مشروع اذا 
 . عموما المقبولةاالجراءات القانونية ان ال يتجاوز العلمية و طبقت بموجبه االساليب 

 : مدى جودة منتجات المنافس / تاسعا

يتوجب على الشركة متابعة و تحليل المنتج المتوفر لدى اهم منافس لها في السوق من خالل 
شراء قطعة لكل منتج مشابه لها عند المنافس االخر و تفكيك هذا المنتج و تحليل اجزاءه ومعرفة 

ه المزايا التي يتمتع بها الغراض التعلم و تقديم منتج يفوق هذا المنتج المنافس وهذا ما تعمل
الصين االن فانها تشتري بعض االجهزة اليابانية وتقوم بتفكيك اجزاءها وتقديم ميزات افضل منها 
وتصنع منتجات خاصة بجودة عالية تصدرها الى دول اوربا او شرق اسيا كل حسب كلفته 
وتختزل الوقت في البحث من انها تبدأ من حيث انتهى االخر و تعيد تركيب االجهزة والمعدات 

او نسبية حسب كلفة المنتج و السعر التي  بجودة ممتازة, وتقنية عالية تجات بصورة فنية والمن
في موضع بحثنا يفترض على الشركة ان تقوم بشيء , تحدده الدول والتجار لشراء المنتج المعني 

مماثل نسبيا للتعرف على ما يحويه المنتج االخر من ميزات في الوزن والشكل وغيرها لتعزيز 
اتها بالجودة التي تفوق جودة المنتج لدى المنافس االخر من خالل ميزاته واقبال الزبائن منتج
 .ان كانت ايجابيةو ذكر ومعالجة المالحظات التي تكتشف عنه لتعزيز منتجاتنا بها  عليه

 مقارنة لميزات منتجات المنافسين( 2)جدول 

اسماءالمنتجات  ت
 المماثلة

الشركة 
المنافسة التي 

 تصنعه

تاريخ 
 تصنيعه

تاريخ 
طرحه 
 بالسوق

اهم 
 ميزاته

نسبة 
اقبال 

الزبائن 
 عليه

 المالحظات 

7.  #### #### #### #### #### #### #### 
0.  #### #### #### #### #### #### #### 
2.  #### #### #### #### #### #### #### 
4.  #### #### #### #### #### #### #### 

 (اعداد الباحث)المصدر 
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 : م السلعة او الخدمة لدى المنافسمدى سرعة تقدي / عاشرا

ان سرعة تقديم السلعة او الخدمة يمكن ان يقاس بواسطة اختالف وقت تصنيع المنتج عند 
 إلدارةبصورة تتابعية  المصنعية المنافس فيجب على الشركة اعادة ترتيب عملياتها االنتاجية

المطلوبة تم تقديم  بالسرعة فكلما تم الصنع يؤخر االنتاج الذي الوقت وحذف الوقت الغير منتج
 للزبون بالوقت المحدد وبذلك نكون قد حققنا ميزة تنافسية لصالحنا ويمكن اعتماد االتيالمنتج 

 :في هذا المجال 

 قياس سرعة االنتاج والتسليم للمنتج( 4)جدول 

 اسم المنتج ت
  (7) 

موعد التسليم المحدد 
 (0)للزبون 

لتصنيع الوقت الالزم 
 المنتج

(2) 

الوقت الذي ( 2-0)
يستبعد للتسليم بالوقت 

 المحدد
7.  #### #### #### #### 
0.  #### #### #### #### 
2.  #### #### #### #### 
4.  #### #### #### #### 

 (اعداد الباحث)المصدر 

 عندما نحدد موعد تسليم المنتج للزبون يتوجب علينا اعطاء موعد يالئم امكانيات التصنيع
المتوفرة لدينا اي حسب الوقت الذي بموجبه نستطيع انتاج المنتج وبالكمية المحددة والمطلوبة وال 

ا لميزة تنافسية من خالل تقليل الوقت بما ال ضير ان نقلل هذه المدة ارضاءا للزبون وكسب
 .عليها  التأثيريتعارض مع جودة المنتج او 

 : عوامل المالية لدى المنافسال / عشر ىأحد

ذات التركيز  بحية المنتجات وغيرها من العواملمعرفة المركز المالي ومقدار االيرادات و ر 
المالي لدى المنافسين يساعد الشركة على معرفة عوامل مهمة عن الوضع المالي لمنافسيها 
ومصادر التمويل والسيولة و هذا يستدعي التغلغل لمعرفة الكشوفات اعتمادا على مبدأ محاسبي 

تثمرين و الجهات الحكومية و غيرها و وهو االفصاح عن البيانات المالية لطمأنة المس مشروع
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بضمنها الشركات المنافسة لحقل العمل و التي يسهل لها اعتمادا على ما تقدم الحصول على 
 .البيانات ألغراض الدراسة والتحليل ومقارنة وضعها المالي مع الوضع المالي للمنافس 

 : ر السلعة لدى المنافسجودة سع / اثنى عشر

تعد جودة السعر مهمة بالنسبة للشركة فهي احدى ادوات المقارنة مع المنافس االهم في السوق 
 :او عدد منهم ويمكن اعداد الجدول االتي لبيان ذلك 

 اسعار المنتجات المماثلة لدى المنافسين( 5)جدول 

 المالحظاتاهم  سعره مواصفاته اسم المنتج ت
7.  #### #### #### #### 
0.  #### #### #### #### 
2.  #### #### #### #### 

4.  #### #### #### #### 
 (اعداد الباحث)المصدر 

يمكن لنا تحديد مواصفات المنتج باالضافة لسعره وليس بالضرورة ان يكون سعر المنتج لدى 
ا لذلك بل نفترض العكس لكن االقبال عليه اكبر من منتجات شركتنا واعماله منخفضاالمنافس 

 .تكون مفيدة لنا  قد و اي مالحظات اخرى بشأنه من الضروري تدوين مواصفات المنتج

 : رضا الزبون عن المنافس / ثالثة عشر

الثالثة االساس  ع به وتعد هذه الرموزتمتنالتي  الوقت والجودة والكلفةيخضع هذا المؤشر لمبدأ 
لرضا الزبون فهو يبحث عن سعر مناسب وبالتالي يجب ان تكون الكلفة معقولة بالنسبة لشركتنا 
لكي نضع سعرا يرضي الزبون و ايضا عامل الجودة ضمن المواصفة الجيدة و عنصر الزمن 

ا مدى رضا الثالثة عندنا او عند المنافس نعلم حينه اذا ما توفرت هذه الرموز ,بسرعة التسليم 
بيننا وبين اقراننا  الوقت والجودة والكلفةلتفاوت بمبدأ لنتيجة كالزبون عن كل منافس لنا 

 .المنافسين

 (الكلفة , الجودة , الوقت ) ترابط عوامل النجاح ( 2)شكل 
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 (اعداد الباحث ) المصدر 

 

 : المنافسالوقت الالزم لتقديم منتج جديد لدى  / اربعة عشر

مراحل عمر المنتج و هل عفى عنه الزمن و مدى حاجة السوق لمنتج على  عامليعتمد هذا ال
جديد يواكب التطور الحاصل وان السرعة في التنافس بهذا المجال يجعل للشركة موقع متقدم في 

 طرحالسوق كونها تؤدي عملها او تنتج منتجاتها االعتيادية وفي نفس الوقت تخطط وتعمل ل
على ان ال يقدم منتج جديد من قبل اخرى  ربحية ية لها و اضافةمنتج جديد يحقق حصة سوق

منافس يسبق الشركة موضع البحث فلو افترض ان المنتج الجديد وفق التقديرات يقدم من الشركة 
سنوات فيجب علينا ان نقدمه على اقل تقدير و بنفس الكفاءة والمواصفة التي  4المنافسة خالل 

ات فبعدها حتى و ان طرح المنافس منتجه الجديد فلن يكون له سنو  2يخطط لها المنافس خالل 
اسبقية او ميزة تنافسية النه لن يتميز بشيء جديد و انما يعد تكرارا لمنتجنا و نحن خالل هذه 

 . السنة قد حققنا حجم تبادل كبير وانتاج جيد بما ال يؤثر علينا اذا ما طرح المنافس منتجه 

 

 

 الوقت

 الجودة

 الكلفة
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 :العملي الجانب / المبحث الرابع 

 (شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية ) التعريف بعينة البحث / اوال 

( 7911)لسنة ( 22)وفقا لقانون شركات المقاوالت المرقم  02/1/7911تأسست الشركة بتاريخ 
وهي وحدة انتاجية ممولة ذاتيا مملوكة للدولة بالكامل تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقالل 

 (21)مالي واداري ترتبط بوزارة االعمار واالسكان مركزها الرئيس في العاصمة بغداد ورأسمالها 
المعدل ، تم دمج ( 7991)لسنة ( 00)مليون دينار ، تخضع حاليا لقانون الشركات العامة رقم 

شركة رمضان مبارك العامة للمقاوالت االنشائية بشركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية ونقل 
وحصلت مصادقة مجلس الوزراء على قرار الدمج بموجب ,  لألخيرةكافة حقوقها والتزاماتها 

 . 00/77/0221في ( 79425)كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 

 : المشاريع الرابحة/ ثانيا 

لو اخذنا شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية كمنافس لشركتنا موضع البحث فان المشاريع 
( 02) كانمشروعا اما ما بعهدة شركتنا ( 21)كانت  0274التي بعهدة الشركة المنافسة لعام 

مشروعا فقط لذلك يجب التفوق على الشركة المنافسة باقتناص اكبر الفرص و الحصول على 
 مشروع منجز لشركتنا حقق فقط مشروعين ربح  و كاالتي 72مشاريع اكثر علما انه من مجموع 

 مشاريع الشركة التي حققت ربحا( 2)جدول 

 الربح المتحقق للمشروع خالل السنة المشروع ت
 (اردين )

 557204222 كلية طب االسنان  .7
 201925222 قواعد خزانات  .0

 119009222 المجموع
 (المالية استنادا للبياناتاعداد الباحث )المصدر  

مشروع ايضا منجز خالل  72مشاريع من مجموع  1في حين ان شركة حمورابي حققت ربح ل 
    :و كاالتي  0274سنة 
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 المشاريع الرابحة للشركة المنافسة( 1)جدول   

 االيرادات  المشروع ت
 (دينار)

 التكاليف
 (دينار)

 مقدار الربح
 (دينار)

 722220441 795244110 255241002 الطريق البيني  .7
 7091247 424714259 425410222 طريق الزائرين  .0
 124907252 011501941 7200452222 خرخيت/ كوفة   .2
 7722429971 7099222212 0422242222 جسر بغداد الكبيراعمار   .4
/ دغارة-ديوانية 0الممر  .5

 شوملي
5270197727 0111724212 0124251227 

الطرق / مشاريع كركوك  .2
 الريفية

0725291222 7254299121 412991720 

 7120227571 7720112410 0195211222 طريق كوت ناصرية  .1
 7141114222 0225212221 2154741222 صيانة جسر سعيد بن جبير   .1

 1902990722 9171220071 71144204207 المجموع
 (الشركة المنافسة استنادا لبياناتاعداد الباحث )المصدر 

ان هذا يؤدي الى زيادة حصة الشركة المنافسة في السوق كنتيجة للمشاريع التي تحقق بها ارباح 
اكثر من شركتنا فلو تم االهتمام بهذا الجانب والبحث عن السبل التي تعالج هذا التراجع بحجم 

تجاوز هذا االعمال واالرباح التي تحققها الشركة مقارنة بالمنافسين االخرين كما اشرنا سلفا يمكن 
االشكال مستقبال بوضع الحلول الناجعة للتغلب على المنافسين وتحسين الحصة السوقية        

 (IMS  ) والبقاء في مجال االعمال (SI ) . 

 : المراكز االنتاجية وخسائر ارباح/ ثالثا 

لحد ما كون المواد المستخدمة في االنتاج ( مقبولة)تتمتع منتجات شركات المقاوالت بجودة 
تخضع لفحوص مختبرية وان اي خلل في المنتج يؤدي الى ارباك العمل والمشروع واالضرار به 

 وبمقدار  0274و لو نظرنا الى المراكز االنتاجية لشركة حمورابي المنافسة فقد حققت ربح لعام 
 :وكاالتي ( دينار  اربعة مليارات وسبعمائة وثالثة واربعون مليون) 
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 ارباح المراكز االنتاجية للشركة المنافسة( 1)جدول 

 االيرادات المركز االنتاجي ت
 (دينار)

 التكاليف
 (دينار)

 مقدار الربح
 (دينار)

 0211204294 114415292 2527529492 معمل اسفلت سبيكو  .7
 524279514 721505224 212744921 معمل اسفلت عنه  .0
 7797721222 12051294 7021225222 الرطبةمعمل اسفلت   .2
 02727299 252119225 214257224 معمل اسفلت الحي  .4
 012052229 727921127 440004712  0خباطة الممر  .5

 4142729240 7515705592 2271094920 المجموع
 (بيانات الشركة المنافسةل استنادااعداد الباحث )المصدر 

 :وكما يلي  0274لشركتنا عانت من الخسارة عام في حين ان المراكز االنتاجية 

 

 

 خسائر المراكز االنتاجية للشركة( 9)جدول 

 االيرادات المركز االنتاجي ت
 (الف دينار)

 التكاليف
 (الف دينار)

 مقدار الخسارة
 (الف دينار)

 ( 599515)  7924117 7225022 معمل الركائز الكونكريتية  .7
 ( 025215)  7270172 141247 معمل صب االنابيب  .0
 ( 002122)  002122 -- معمل البناء الجاهز  .2
 ( 52172)  52172 -- معمل طابوق النصر  .4
 ( 172417)  7417017 122119 الخباطة المركزية  .5

 ( 7150947)  4222011 0172222 المجموع
 (المالية استنادا للبياناتاعداد الباحث )المصدر 

على الشركة زيادة انتاج ومبيعات المعامل لرفع الطلب على المنتجات من خالل ابراز عوامل 
الجودة لغرض منافسة الشركات االخرى و دراسة الجدوى االقتصادية للمعامل المتوقفة كونها 
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تثقل كاهل الشركة بالتحميالت االدارية و رواتب الموظفين اذ انها ال تحقق ايراد بل تتحمل 
ف فقط كما في معملي البناء الجاهز ومعمل طابوق النصر و ضرورة قياس كلف عوامل تكالي

 .االنتاج بنظام كلفة دقيق 

 :الغرامات التاخيرية / رابعا 

مائتان وسبعون مليون واربعمائة وخمسة )تحملت شركة حمورابي المنافسة غرامات تاخيرية بلغت 
 :المشاريع و كاالتي كنتيجة لتاخير اعمال بعض (  عشر الف دينار

 غرامات تأخير المشاريع في الشركة المنافسة(  72)جدول 

المدة التاخيرية  مدة العقد  المشروع ت
 (يوم)

مبلغ الغرامة 
 (دينار)

 22112910 41 يوم 52 سيطرة اليوسفية/الطريق البيني   .7
 51+ اشهر  2 اعمار جسر بغداد الكبير  .0

 يوم
01 52590222 

+ يوم  052 سعيد بن جبيرصيانة طريق   .2
 يوم اضافي 754

727 711252222 

 012475910 المجموع
 (بيانات الشركة المنافسةل استنادااعداد الباحث )المصدر 

ينبغي على الشركة االستفادة من نقاط الضعف الموجودة في الشركات المنافسة االخرى و بيان 
انجاز المشاريع وكسب ميزة تنافسية في هذا  االفضلية عليها كتقليل الغرامات التاخيرية و سرعة

 .المجال بالتسليم في الوقت المحدد للزبون 
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 :العوامل المالية / خامسا 

لو قارنا بين المركز المالي للمنافس مع مركزنا المالي يتم معرفة حجم النقد والموجودات واالموال 
االرقام بما يخدم الشركة ويمكن بيان بصورة عامة للشركة المنافسة ومصادر تمويلها وتحليل هذه 

 :وكاالتي   0274المركز المالي لعام 

 المركز المالي للمنافس وللشركة( 77)جدول 

شركة حمورابي  الحساب ت
 (دينار( )المنافس)

 شركة الفاروق
 (دينار)

 1521219452 29290927217 الموجودات الثابتة  .7
 722219222 202122717 مشروعات تحت التنفيذ  .0

 1122421452 29179224550 مجموع الموجودات الثابتة
 74211114120 09129111914 المخزون بالكلفة  .2
 11952972121 19200195572 المدينون  .4
 9222214125 1702524727 النقود  .5

 720227112025 702272021511 مجموع الموجودات المتداولة
 777225021227 792225110742 مجموع الموجودات

 21222222 21222222 راس المال االسمي المدفوع  .2
 2201277904 72041472127 االحتياطيات  .1
 (29129222211) (4774019147) العجز المتراكم  .1
 7299512124 --- تخصيصات طويلة االجل  .9

 21422222222 --- قروض طويلة االجل  .72
 2707720227 9717724202 مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

 42222222 5221725519 تخصيصات قصيرة االجل  .77
 --- 21750222222 قروض قصيرة االجل  .70
 721024212222 744215510527 الدائنون  .72

 721044212222 711724121702 مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل
 777225021227 792225110742 مجموع المطلوبات

 (قائمة المركز المالي للشركتيناعداد الباحث استنادا الى بيانات )المصدر 
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لو اجتزأنا فقرة مهمة وحللناها بالنسبة للشركة المنافسة و شركتنا ايضا و هي قياس نسبة التداول 
 . لكال الشركتين والتي تمكننا من القدرة على سداد ديون الشركة

 مجموع الموجودات المتداولة=       الشركة المنافسة / اوال 

 مصادر التمويل قصيرة االجل  

      702272021511/711724121702  = 21,249% 

 شركة الفاروق / ثانيا 

      720227112025/721044212222   =94,140% 

وهنا داللة على ان شركة الفاروق افضل من الشركة المنافسة في حجم التداول وبذلك ينبغي 
رة اكثر وتحسين اداءها في هذا المجال وغيرها من عليها السعي لتقليل حجم االلتزامات بصو 

  .المؤشرات المالية االخرى ذات االهمية 

 :الخالصة 

نظرا لما تقدم من مشاكل تنافسية للشركة موضع البحث نرى ان اعتماد البرنامج المقترح يساعد 
خالل التركيز في تقويم الشركة كثيرا في هذا المجال ويجنبها الكثير من المشاكل التنافسية من 

على الفقرات المختلفة المهمة و المعدة لهذا الغرض ويؤدي بالنتيجة لنجاح الشركة وكسب حصة 
تجاوز مشاكلها التنافسية الحالية بواسطة  و وتحقيق االرباح سوقية اكبر في المستقبل القريب

رجية المحيطة الجانب التنافسي واالهتمام به جيدا والتركيز على العوامل الخا وتصحيح تطوير
    . بالشركة

 :االستنتاجات والتوصيات /  الخامسالمبحث 

 االستنتاجات: اوال 

و عدد  ةالحصة السوقية للشركة بواسطة حجم الطلب على االعمال المعروضيمكن معرفة  .2

المناقصات التي تشترك بها الشركة من مجمل العطاءات المقدمة مقارنة بحجم الطلب الكلي 

على االعمال من قبل الشركات المنافسة االخرى وتفاوتها بالعدد من سنة الى اخرى و ما تم 
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الفوز به من عطاء مقارنة بما فاز به المنافسين االخرين وحجم المبالغ واالعمال لكل 

 .مشروع 

يمكن معرفة الزبائن الجدد والذين تمت خسارتهم بواسطة كشف سنوي تفصيلي معد لهذا  .1

الغرض وتدوين حجم التعامالت الكترونيا ومقارنة الزبائن الجدد مع الذين تمت خسارتهم 

وحجم التعامل المالي لهم وثقل اي واعداد جدول لهذا الغرض وفق العدد االجمالي للزبائن 

 .من سنة الى اخرى  خرين ومدى تفاوت ذلكزبون مقارنة باآل

المنتجات االنشائية تتوفر فيها نسب جيدة الى حد ما من عامل الجودة كونها تمس واقع  .3

المشاريع المهمة التي تعد ضرورة حياتية للمواطن وتخضع للسيطرة النوعية والفحص 

ة على اخرى يؤدي او زيادة نسبة كيمائي النشاءفي مواد ا او تالعب المختبري كون اي غش

 والمعدات قد يؤدي الى خسارة في االرواح و المواد عالمشاريالى انهيار البناء او خلل في 

 .وضياع سمعة الشركة وتحملها للتبعات القانونية والجزائية 

 

ان قياس زيادة ربحية الشركة يرتبط طرديا بزيادة حجم التبادل و زيادة ربحية الزبائن على  .2

المنفعة تكون متبادلة الى حد كبير بواسطة االنتفاع الشخصي من المنتجات  اذ ان, حد سواء 

من قبل الزبون او اعادة المتاجرة فيها وتحقيق ربح اخر يخص الزبون جراء بيعها 

 .وتصريفها 

ان قياس جودة المنتجات لدى المنافسين االخرين ضروري وتحليل اسباب الميزات التنافسية  .2

وقت والكلفة والجودة والسعر وغيرها من الميزات التنافسية وهذا من خالل قياس ادارة ال

ُيمكن الشركة بمرور الزمن من تجاوز اخطاءها ومعالجتها بتقديم االفضل التنافسي وحل 

 .االشكاليات من خالل التعلم 

 التوصيات: ثانيا 

زيادة االشتراك بمناقصات والحصول على اكبر عدد منها في سوق االعمال ضرورة  .2

وتقديم العطاءات بالشكل االفضل لكسب اكبر حصة سوقية وتجاوز بعض االجراءات 

 .الشكلية الغير ضرورية وغير منتجة 

ضرورة زيادة استقطاب الزبائن بالشكل االمثل والمحافظة على الزبائن الحاليين بتقديم كافة  .1

افسين التسهيالت المشروعة المرضية للزبائن وتقديم منتجات وخدمات تضاهي المن

 .االخرين

ضرورة جعل الزبون عاكسة اعالمية للشركة بصورة غير مباشرة من خالل تقديم االفضل  .3

 .ة امام الغير وهذا يشكل دعاية اعالمية مجانية للشركة ككونه سوف ُيبرز إيجابيات الشر

ضرورة االهتمام بوسائط النقل واالهتمام بها كونها تعد ميزة تنافسية للشركة ونظرا  .2

,  اذا تجاوز الحدود المسموح بها تها في اختزال الوقت وما يترتب عليه من خسارةألهمي

واستثماره بالشكل االمثل من خالل توفير وسائط نقل تستفاد منها الشركة في تمشية اعمالها 

 .وتأدية انشطتها المختلفة الخاصة بالزبائن والعاملين على حد سواء 
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 شركة في قطاع العمل وتفكيك اجزاء المنتجي الضرورة اقتناء بعض منتجات اهم منافس .2

لمعرفة ما يحمل من مزايا يمكن للشركة من خالله تجاوز اشكاليات منتجاتها الحالية وتقديم 

 .منتج افضل مما يقدمه المنافسين الحاليين 

 

 (المصادر ) 

 

 االنشائية لشركتي الفاروق وحمورابي للمقاوالت 1222تقارير البيانات المالية لسنة / اوال 
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 ووسائل حمايتها...حقوق اإلنسان في معيارالتراث اإلنساني 
 عمران عيسى حمود الجبوري.د.م.أ

 قسم القانون/ كلية مدينة العلم الجامعة 
hamoudalaaraj@gmail.com Email: 

 44348644747-44484007770: موبايل 

 ملخص البحث

ذ نشأة الحياة اإلنسانية، واإلنسان يجابه األخطار التي تحدق به، ويرزح تحت وطأة الظلم والتعسف،، من        

ويتطلع دوماً الى عالم يسوده االستقرار وتحقيفق المسفاواة بفين الجميفع، وان حقفوق اإلنسفان حهفيت با تمفام 

مرت بهيقاً عبر تاريخها الطويل  بالغ منذ العصور القديمة حتى عصرنا الرا ن، اال أن  ذه الحقوق والحريات

على الرغم من الحصول على بعض الحقوق البسيطة، إذ انها اخذت بالتطور تبعاً لتطور المجتمعات اإلنسفانية، 

 .حيث أن  ذه الحقوق والحريات ال تتسم بالثبات والجمود وإنما تغيرت تبعاً للظرو، 

ة لتجمفع علفى تأكيفد جفو ر حقفوق اإلنسفان والفدعوة الفى وقد جاءت األديان السماوية والمذا ب الفلسفي       

المساواة بين بني اإلنسان، وكان للشريعة االسالمية دور فا البفارز  في  فذا المجفال، حيفث كفان لهفذه الشفريعة 

 .والفقة االسالميين السبق  ي مجال ارساء أسس  ذه الحقوق

اإلنسان االساسية طيلة العصور الوسطى وما  واذا كان الغرب قد عر، بعض الوثائق التي اكدت حقوق        

تبعها  ي العصر الحديث من وثفائق مثفل وثيقفة إعفالن االسفتقالل االمريكفي ووثيقفة حقفوق اإلنسفان والمفواطن 

 5491التي صدرت بعد الثورة الفرنسية، ومفا حفدث بعفد ا مفن مواثيفق دوليفة مثفل ميثفاق األمفم المتحفدة عفام 

والمواثيففق االخففرا، والتففي تتعلففق بتلففا الحقففوق كانففت بمثابففة  5491نسففان عففام واإلعففالن العففالمي لحقففوق اإل

تتويج للجهود الدولية المتعاقبة  ي مجال الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، سواء مفا يتعلفق بالحمايفة القانونيفة 

   .والدستورية أم السياسية أو القهائية

ثفالث وثفائق دوليفة تتعلفق بحقفوق اإلنسفان،  في العهفد الفدولي  كما كان األثر الكبير ألقفرار االمفم المتحفدة     

للحقفففوق االقتصفففادية واالجتماعيفففة والثقا يفففة، والعهفففد الفففدولي للحقفففوق المدنيفففة والسياسفففية، والبرتوكفففول 

االختيففاري، تعففد كففل  ففذه الوثففائق الففركن األسففاس لتحديففد الحقففوق الفرديففة والجماعيففة ل نسففان،   هففالً عففن 

دية والحقوق االجتماعية، والتي عبفرت بحفق عفن تلفا الحقفوق وحمايتهفا مفن اي انتهفاا مفن الحريات االقتصا

 .   قبل اي طر، كان

 

 :الكلمات المفتاحية 

االعاالن العاالمي, االعالناات واالتفايياات , الانم  الوعاعية , التراث االنسااني , حقوق االنسان

mailto:hamoudalaaraj@gmail.com
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Abstract
From the beginning of the human life , the human  face the dangers that beset him , 

suffering under injustice , arbitrariness & looking forward to a world of stability that 

could achieve equality for all of people . The human rights has received great interest 

since ancient times until our present time, but these rights & freedoms passed with  

discomforts throughout its long history, although access to some simple rights , then 

taken to evolve depending on the evolution of human societies & did not  characterize 

by stability & inactivity, but changed depending on the circumstances . 

        The religions & philosophical doctrines emphasize on the essence of human 

rights ,calling for equality among human beings , the Islamic law, had a prominent 

role in this area , where Islamic law & jurisprudence had the priority in the field of 

establishing these rights . 

        The West has known some of the documents that confirmed the basic human 

rights throughout the middle ages & in the modern era, such as the declaration of 

American independence , the document of human & civil rights, which were issued 

after the French revolution &  the international conventions such as the UN charter in 

1945 , the universal declaration of human rights in 1948 & other covenants . Those 

rights were a topping of international efforts succeeding in the field of international 

protection of human rights, whether they relate to legal , constitutional protection or 

political & judicial . 

          As it was a big impact for the United Nations to approve the three international 

documents  related to the human rights , which were the international covenant on 

economic, social & cultural rights , the international covenant for civil rights & the 

political & the optional protocol, all these documents were the basis corner for 

determining the individual & collective rights of the human being , as well as 

economic , social freedoms & rights, which indicate for these right & protect it from 

any violation by any party . 

 

Keywords:- human rights , Human heritage , positioning systems , Advertising and 

conventions , Advertising and conventions , World Declaration 
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 :المقدمة

 اإلنساااااان حقاااااوق مسااااا لة حميااااات 

 العصور في بالغة  هميةب األساسية وحرياته

 وإن الاراهن، عصارنا فاي السيماو ،الحديثة

 العصار فاي يتصاارالا يعناي ال االهتما  هذا

 القديمااة العصااور فااي نماااإ فحساا ، الااراهن

 ماان تبايناات هتمااا الا ةدرجاا أن وماا  ،أيعااا  

 حقااااوق مفهااااو  أن اإل آخاااار، الاااا  عصاااار

 القااارون فاااي ساسااايةألا وحرياتاااه اإلنساااان

 بعاااا  يتجاااااو  ال ا  عاااايق كااااان الماعااااية

 بعااا  تتعاااد  ال التااايو البساااي ة الحقاااوق

 . آنذاك المتداولة واألفكار المفاهي 

 الحقاااااوق تلاااااك أن الباااااديهي ومااااان 

 بت اااااااور باالتساااااااا  أخاااااااذت والحرياااااااات

 الحقوقفاااا حعاااااريا ، تقاااادمهاو المجتمعااااات

 نماااإو والجمااود بالثبااات تتساا  ال والحريااات

 ساااتمرتو ل،اواألحاااو مااارو لل تبعاااا   غيااارتت

 اإلنساانية الحياة لت ور تبعا   تقد الو ت ورالب

 .نفسها المجتمعات وت ور

 الساااااماوية األدياااااان جاااااا ت وياااااد 

 جاوهر ت كياد عل  لتجم  الفلسفية والمذاه 

 اإلنسااان بحريااة ياارارإلوا اإلنسااان، حقااوق

 حقاااااوقب فااااارادألل واالعتااااارا  وكرامتاااااه

 ميةاإلسااااال للشااااريعة كااااانيااااد و متساااااوية،

 كانات حياث المجاال، هاذا فاي البار  دورها

 أحاد اإلنساان بناي باين المسااواة لا إ الدعوة

 ساااالميةإلا الشاااريعة فاااي الباااار ة العناصااار

 .السمحا 

 والحريااات الحقااوق انااوا  تعاادد إن 

 لاااااد  والثقاااااافي السياساااااي الاااااوعي وتقاااااد 

 الديمقرا يااااة الاااانم  وانتشااااار المجتمعااااات

 الحقاوق كتلا تجعال مادياتها، ورسا  وتقدمها

 فاي واتسااعا   ت اورا   اكثار جديدا   ح من ت خذ

 المجتمعااات فااي الحقااوق تلااك ترسااي  مجااال

 حقااااوق أن يعنااااي ال هااااذا لكاااان اإلنسااااانية،

 تااادخل عااان منااا   فاااي صااابحتأ ناإلنساااا

 ،اإلنساااان حقاااوق بشااا ن الحاكماااة السااال ات

 هااذ  وإهاادار نتهاااكا الاا  يصاال يااد والااذ 

 نما الباد لذلك الحريات، تلك و مر الحقوق

 الحقاااوق تلاااك تحماااي وساااائل عااان البحاااث

 األفااراد حقااوق علاا  يتجاااو  ماان لةا ومساا

  ماااا  علااا  القاااائمين يبااال مااان وحريااااته 

 . الحاكمة السل ات ييادة في األمور

 :الدراسة شكاليةأ

بااااالنمر التسااااا  حقااااوق اإلنسااااان  

وحرياتاااااه األساسااااااية وت ورهااااااا بت ااااااور 

المجتمعاااات وتقااادمها، لاااذلك تعرعااات هاااذ  

ك الحرياااات الشاااكاليات كبيااارة الحقاااوق وتلااا

نتيجاااة لتعاااار  تلاااك المفااااهي  مااا  الوايااا  

الجديد من خالل هيمنة أنممة تتسا  بالتسال  

والجبروت تحت غ ا  الديمقرا ية والادفا  

عن حقوق اإلنسان وحرياتاه األساساية لاذلك 

ترتاا  علاا  تلااك المجتمعااات الخااو  فااي 

نعال كبير لفعح تلك الممارسات وكشفها، 

ة كبيارة، الباد لهاذ  الدراساة مان وهذ  مشاكل

الخااو  فااي غمااار هااذ  الشااكالية وامهااار 

األمااور علاا  حقيقتهااا فااي هااذا المجااال فااي 

 .العصر الراهن

 :الدراسة فرعية 

تسع  فرعاية الدراساة الا  البحاث  

والتمحاااايص فااااي جااااوهر حقااااوق اإلنسااااان 

وحرياته االساسية، والرب  بين ماعاي هاذ  

شاا  عاان الحقااوق وحاعاارها، وبالتااالي الك

ال ي  الكبير الاذ  عانات مناه هاذ  الحقاوق 

من خالل بع  األنممة التي تتبريا  ببريا  

 . ورا  وبهتانا  الديمقرا ية وحقوق اإلنسان 

لذلك يت ل  واي  األمار الارب  باين  

تقاااااد  الاااااوعي السياساااااي والثقاااااافي لاااااد  

المجتمعااااات مااااان جهااااة، وانتشاااااار الااااانم  
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الديمقرا يااااااة وتقاااااادمها ورساااااا  ماااااادياتها، 

وترسي  تلك الحقوق مان جهاة أخار  وهاذا 

 . ما تسع  الدراسة للتوصل اليه

 :الدراسة أهدا 

 خلفياة فاي بحاث ال  الدراسة تهد  

 وحرياتاااااه ومعاااااامينها، اإلنساااااان حقاااااوق

 مااان ابتااادا    العصاااور، مااار علااا  األساساااية

 الحاعااار، الويااات وحتااا  القديماااة العصاااور

 تلااك بهااا ماارت التااي الت ااورات أثاار وبيااان

 وهدر انتهاكات من له تعرعت ماو الحقوق

 تجاااو  ومحاولااة والحريااات، الحقااوق لتلااك

 لحماياة كفيلاة وساائل وإيجاد نتهاكاتالا تلك

 تحصال ياد التاي االنتهاكات من الحقوق تلك

 . كانت جهة أ  من

 حقوق واجهت : الدراسة موعو  أهمية

 علاااا  تحااااديات عدياااادة وحرياتااااه اإلنسااااان

 احاعاااااره تهااااادد ياااااد كافاااااة، المساااااتويات

ااا كماااا ومساااتقبلها،  فاااي الحقاااوق تلاااك تدد  ه 

 وذلااك ماان يباال حكومااات ماعااية، عصااور

 وتتمثااال والجباااروت، بالدكتاتورياااة تسااامتا

 تلااك تجاااو  علاا  القاادرة فااي األهميااة هااذ 

 اإلنسان، حقوق بالت امات يفا إلوا التحديات

 تتمثااال أساساااية حقاااوق علااا  تن اااو  ألنهاااا

 .وآدميته اإلنسان نسانيةإب

 الحقااوق هااذ  أهميااة وتبااد هنااا وماان 

 ماان نابعااة أساا  علاا  احترامهااا وعاارورة

 العاالمي عاالنإلوا سالميإلا العربي التراث

  .اإلنسان لحقوق

 منهجااا   البحااث هااذااتخااذ  :الدراسااة ماانه 

 وذلااك فااي والتحلياال، الوصاا  يعتمااد علاا 

باالعاافة  الجوانا ، بع  في بينهما الجم 

 القانونيااااااة األ اااااارالاااااا  االعتماااااااد علاااااا  

 البحاث  بيعاة فرعته أمر وهذا .يةوالسياس

 اإلنسااااان حقااااوق لمفهااااو  التعاااار  عنااااد

 اإلنسااااان حقااااوق عاليااااة وبيااااان تاريخيااااا ،

  اااارألوا ناحيااااة ماااان السياسااااية باألنممااااة

 لعاامان وذلااك أخاار ، ناحيااة ماان القانونيااة

 وساااائل خاااالل مااان اإلنساااان حقاااوق حماياااة

 .الغر  هذا لتحقق يانونية

 فقاد تقاد  ماا عل  وت سيسا   :الدراسة تقسي 

 المبحاث ثناين،ا مبحثاين الا  الدراسة يسمت

 التاااريخي الت ااور وفيااه دراسااة عاان: األول

 التااراث معيااار فااي اإلنسااان حقااوق لمفهااو 

 سااايتناولف الثااااني، المبحاااث مااااأ اإلنسااااني،

 فعااال   والجماعيااة، الفرديااة اإلنسااان حقااوق

 والحقااااااوق االيتصااااااادية الحريااااااات عاااااان

 وسااائل يجااادإ فااي يبحااث كمااا االجتماعيااة،

 وحرياتااااه اإلنسااااان حقااااوق لحمايااااة كفيلااااة

 . األساسية

 

 

 

 

 

 لاألو المبحث

 حقاااااوق لمفهاااااو  التااااااريخي الت اااااور

 اإلنساني التراث معيار في اإلنسان

 حقاوق موعاو  في الكتابة بد يبل  

 هاااذ  أن الااا  مااان االشاااارة الباااد اإلنساااان،

 فاااي الااارئي  المحاااور هااايكانااات  الحقاااوق

 لهياااة،إلا والتشاااريعات الوعاااعية الفلسااافات

 التااي والقااوانين التشااريعات وعااعت حيااث

 لصاايانة اإليجااابي باالتجااا  سااوا  بهااا، تهاات 

وماان  ذلااك، عكاا  أو وحفمهااا الحقااوق هااذ 

 وت ورهااا الحقااوق تلااك جااذور دراكإو أجاال

(7) 
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 ساايت  اإلنساااني التااراث معيااار فااي ومويفهااا

 : اآلتية الم ال  في بحثها

 التاااريخي الت ااور  :األول الم لاا 

 العصااور فااي اإلنسااان قااوقح لمفهااو 

   القديمة

 الحعاااااارات تااااااري  يااااارا ة عناااااد 

 القااوانين عرفاات البشاارية أن يتعااح القديمااة

 اإلنسااان لنصاارة جااا ت التااي والتشااريعات

 كانات الحقاوق هذ  أن وم  حقويه،صيانة و

 اختالفات من عليه تن و  لما للجدل، مثارا  

 بحااا  البشااارية الغريااا ة ولااادتها ون اعاااات

 الدولااااة بساااال ة المتمثلااااة  والجااااا الساااا وة

 الحعاااااار  الت اااااور ورغااااا  ، وهيمنتهاااااا

ملااات  والن اعاااات  هاااواألا فااا ن البشااار ،

 واالساااااترياق العبودياااااة فكانااااات ،تتجاذبهاااااا

 وكاان القاد ، مناذ الحيااة ممااهر مان ممهرا  

 وكرامتاه، اإلنساان بحاق بشاعا   فرديا   ا  ممهر

 ومان األلا ، بسيا  م ويا   محي ه صبحفقد أ

 ،يوياا   يارد  ل  يانوني تشري   أ نأ المؤكد

 ل  المس لة هذ  أن رغ  مملوما ، ينص  ول 

 األر ، شاااعو  جميااا  منتشااارة عنااد تكاان

 فااي متساااوين غياار األفااراد أن عتبااارا علاا 

مانه  و أسياد فمنه  والعقلية، الجسمية القو 

 شارعت لهذاو ذلك، من أدن  ومنه  أحرار،

 الفئاااة مااان وتجعااال تحمااايه ، التاااي القاااوانين

فئااة ألدا   األريااا  العبيااد  بقااة وهااي ثانيااةال

 فااارو  وتقااادي  والخدماااة العمااال واجباااات

 .(7)األول  لل بقة والخعو  ال اعة

 فاي اإلنساان حقاوق عان الحديث إن 

 واعاح علا  نحاو تجل  يد القديمة العصور

 ندو   الااذ  حماورابي الملاك عهااد فاي وجلاي

 رةيالشااااه مساااالته فااااي  والشاااارائ  القااااوانين

 القاااااوانين شااااار  إذ ،( .ق 7454 -7438)

 ،المااارأة وحقاااوق واالجتماعياااة االيتصاااادية

 الت ااور  المااد  علاا  مهمااة خ ااوة وهااي

 الحقوق لبيان رائ  ونموذج اإلنسان، لحقوق

  الاات مااا يانونيااة، بمااواد وتفصاايلها العامااة

 فقاد اإلنساانية، والقاوانين الشرائ  لكل هال  من

 التاي القوانين من هذ  مسلته حمورابي جم 

 عمااااا فعااااال   سااااابقة، عهااااود فااااي تشاااارع

 فااي المعااا  اإلنساااني الواياا  ماان اسااتنب ه

 مان لكثيار ملماة المسالة تلاك فكانت عصر ،

 ن ااوتا حيااث اإلنسااانية، والشاارائ  القاوانين

 ما تعمنت مادة،( 828) من يقار  ما عل 

 مان وااليتصااص المملاومين بنصارة يتعلق

 حيااث العااادل، بااالرأ  وااللتاا ا  المااالمين،

 غيار الم لاق لهايإلا الحكا  صاورة عحتأ

 منااو  وياادر  الملااك مصااير ألن ،ةموجااود

 .(8)ت بيقها عل  وحرصه العدالة  من بمويفه

 القديمة، المصرية الحعارةفي  أما          

 مصااااير عاااان السااااائد عتقااااادالا كااااان فقااااد

  بيعاااة مااان والبشااار اآللهاااة نأ الفرعاااون،

 القاادي  المصاار  التعبياار فكاارة وأن واحاادة،

 العادل أو الحاق لكلماة ترجمة هو(( تباع))

 الكونية القوة رم  هو والنما  ستقامة،الا أو

 لهيااااةإلا الساااايادة صااااورة عاااان تعباااار التااااي

   . لهيإلا المجتم  يبل من الممارسة

 الحااق باا ن سااائد تجااا ا هناااك وكااان 

 عتقاادالا وهذا الفرعون، عنوان هما والعدل

 القديماااااة األسااااار جميااااا  فاااااي ساااااائدا   كاااااان

 بااين التفاعاال وأصاابح والحديثااة، والوساا  

 وحقاوق بالعادل الت امهاا أساا  علا  األسر

 األول فرعاااااااون وصااااااا  فقاااااااد فاااااااراد،ألا

 ب نااه الثانيااة األساارة مؤساا ((  اتمحااأمن))

 العاادل أحا  ألنااه ؛ العادل وأيااا  الملا  د   ار  

 )):  بااالقول األول و ياار  عباار كمااا كثياارا ،

 ويسير هيترا الحق يجعل الذ  للرجل  وب 

 عكاا  ياار  ماان وهناااك،(7)((دائمااا   هاااورا 

 حيااث الشااع ، أذلااوا يااد الفراعنااة أن  ذلااك

 وعلا  أيادامه ، تحات الشع  ةمكان وععوا
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 نفرعااو   وأن)) الكااري  القااران فااي جااا  ذلااك

  (0)((سرفينالم   نلم   هوأن   األر  في عال  ل  

 الحعااارتينكااال  ماان  نإفاا عمومااا  و 

 مااان نوعاااا   امنحتااا ياااد والفرعونياااة بابلياااةال

 والرخااا ، الخياار وفعاال ،نصااا إلوا لعدالااةا

 اإلنساان لحقاوق يمكن تلمسها مالمح وهناك

 والملكية والعمل األمن في الخاصة وحرياته

 .األسرة وتنمي 

 باااين اليونانياااة الحعاااارة فاااي أماااا 

 عصااااااااار فااااااااايو ( .ق 78-5) القااااااااارون

 أثيناا مديناة فاي الحكا  كاانفقاد (( بريكل ))

 ال ينمتسااااو نوالموا نااا فياااه يعاااي  حكماااا  

 فالخادمات الغن ، أو الفقر حقويه  في يفرق

 . للجمي  المدنية

 اإلنساان حقاوق مالماح اختلفات ويد 

 نفسااها، اليونانيااة الماادن بااين الفتاارة تلااك فااي

 قأعااااااااي هااااااااي نيااااااااةياألث فالديمقرا يااااااااة

 لقلااااة التاااااري  فااااي كملهاااااأو الااااديمقرا يات

 لجميا  تتايح ألنها امتيا اتها، في المشتركين

تحديادا  دون  الاذكور مان حراراأل الموا نين

 السااي رة فرصااة المساااواة يااد  علاا  اإلناااث

 والشؤون التشري  عل  غيره  دون ب نفسه 

 .(5) داريةإلا

 نإفاا الرومانيااة، الحعااارة عهااد أمااا 

 التااي القواعااد مجموعااة هااي فيهااا جااا  مااا

 ، .ق( 054-057)سنة  لوحا  ( 78) عمنتها

ين الااذ  كااان فااي غايتااه تحقيااق المساااواة باا

االشاارا  والعامااة وحمايااة يااانون الشااعو ، 

 حقاااوق بعااا  تعااامنت فعاااال  عااان أنهاااا

 وتنماااي  والتحكاااي ، كالتقاعاااي الماااوا نين،

 كماااا ،رشاااادإلوا وال وجياااة األسااارة شاااؤون

 لت امااتالوا والعقاود الملكية بحقوق اهتمت

 الاارق وعرفاات العماال، فااي الماارأة وحقااوق

 الشااعو ، يااانون نماا  ماان نمااا )) أنااه علاا 

 آخار شخص لملكية شخص بمقتعا  يخع 

 . (6) ((ال بيعة لمبادئ خالفا  

اااااا القديمااااااة الصااااااين وفااااااي    ر  ع 

 ففااي يااة،الخ سياسااية أفكااار وذو نومصاالح

الاااذ  يعاااد مااان أهااا   كونفوشااايو  كتاباااات

 ، سياسااية أفكااار هناااكالمصاالحين وأبر ه ،

 راديكالياااة بااال فحسااا ،  ديمقرا ياااة ليسااات

 ةاألباااا ر وسااال ان لحكااا  تتصاااد  ثورياااة،

 الحكومة عن واعحة صورة ولديه الم لق،

 الحكا  شؤون يتول  أن عليهمن و الصالحة،

 .(4) البالد في كفاية   الرجال أعم  يكون

 المفكاارون عتباارا فقااد الهنااد فااي أمااا 

 يائمااة البشاار  بيعااةأن   القاادام  ونيالسياساا

 هاي ال بيعة حالة وأن األنانية،و  الشر عل 

 السل ان، نو غيا القوة وحك  والمل  العن 

 تتعااار  ولااا  العاااعي ، يعااا هد فاااالقو 

 الااا  القديماااة الهناااد فاااي السياساااية النمرياااة

 مقاوماة ال  وتدعو ، االلماما   اإلنسان حقوق

 الااابالد يااادير أن الحااااك  وعلااا  االساااتبداد،

 أسا  ما فإذا الشع ، لمصلحة وحكمة بروية

 .  ( 2)إ احته في الحق للشع  نإف الحك  إدارة

 اإلنساان حقوق أن حيتع تقد  ومما

 فاي كبيار شا ن لهاا كان القديمة العصور في

 بعاد مهار وماا أناذاك، والقاوانين التشريعات

 اعتماادت نماااإ وتشااريعات، أنممااة ماان ذلااك

 الفكرياة األ ر أشرت التي س ألا تلك عل 

 االجتماعيااااة العاليااااات ألشااااكال الناعااااجة

 العالياااات هاااذ  مااانح وكيفياااة وااليتصاااادية،

 والتقاليد األعرا  وأع ا  بمجملها، أبعادها

 وتحديااد العاليااات، فااي الااتحك  فااي دورهااا

  . الال مة واألحكا  العواب 

 الساااماوية الشااارائ :  نيالثاااا الم لااا 

 :اإلنسان وحقوق

(8) 
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 أن لهاااا التاااي الساااماوية الشااارائ  إن 

 األنبيااااا   ريااااق عاااان وتعااااال  ساااابحانه هللا

 اإلنسااااان برفعااااة تهاااات ل جااااا ت والرساااال،

 الريااي ماان متقدمااة درجااة الاا  بااه رتقااا الوا

 الساااماوية الشااارائ  هاااذ  دتحاااد. اإلنسااااني

 وذلاك عان  رياق وواجباته، اإلنسان حقوق

 اإلنسااان، حياااة بتفاصاايل الرباااني االهتمااا 

 كبيارا   البشر من الفرد باإلنسان هنا والمعني

  .يدين دين وب   فقيرا ، أ  غنيا   صغيرا ، أ 

 الااادين سااابقتا اللتاااين الاااديانتين ففاااي 

 والمسااااايحية اليهودياااااة: وهماااااا ساااااالمي،اإل

 يواعااد العميمااة السااماوية الشاارائ  رسااخت

وستوعااح  واإلنساااني، االجتماااعي للساالوك

هذ  القواعد في كل من هااتين الاديانتين الا  

  -:جان  الديانة اإلسالمية 

 الدياناااااةحقاااااوق اإلنساااااان فاااااي : أوال  

 : اليهودية

 فااي والمتمثلااة اليهوديااة الديانااةففااي  

تؤكد  وتفاسير شرائ  مهرت التوراة، تعالي 

 للشاع  التحيا  ومانح امتياا ات مانه  عل  

 الااااااديني التعصاااااا  ولشااااااريعة ، المختااااااار

 أن خاللهااا، ماان ياارون تااي وال العنصاار ،

 وأدناا  مكانااة ماانه  أياال األخاار  الشااعو 

 الشاااريعة هاااذ  تسااامتا ولاااذلك شااا نا ، مااانه 

 إذ الفكااار ، نغاااالقالوا ةالدينيااا عنصاااريةبال

 الكياان ومنها األسا  هذا عل  اناتكي تواثب  

 علاا  بنااي والااذ  فلساا ين فااي ساارائيليإلا

 حسااا  علاا  والتوساا  التعصاا  هااذا أسااا 

 .  األخر  الشعو 

ااا اعتماااد  مويااا  تفساااير فاااي ا   الكت 

 الموجااودة، التااوراة علاا  اليهوديااة، الديانااة

 بااليقين، هاي، وليسات ومبدلة، محرفة وهي

 علا  عاال وت سابحانه هللا أن لاه الذ  الكتا 

 عااان يقاااال ماااا فاااإن ولاااذلك سااارائيل،إ بناااي

 سااابحانه هللا تجاااا  ماااويفه  يعكااا  اليهاااود،

 وتجا  السال ، عليه موس  ورسوله وتعال ،

باار اليهوديااة غياار ماان األخاار  الشااعو  ، ع 

سبحانه وتعال  عن اليهود في القران الكري  

فويل للذين يكتبون الكتا  بايديه  ث   ))بقوله

د هللا ليشتروا به ثمنا  يليال  يقولون هذا من عن

فوياال لهاا  ممااا كتباات أيااديه  ووياال لهاا  ممااا 

 .(  78)((يكسبون

 الديانااااةحقااااوق اإلنسااااان فااااي : ثانيااااا  

 : المسيحية

 مجتما  في المسيحية الديانة مهرت 

 فياااه وياااتحك  واألساااا ير، األوهاااا  تساااود 

 الوثنية، العباداة عن فعال   ستبداد،الوا المل 

 العقياادة، حريااة لاا إ لاادعوةا لاا إ دفعهااا ممااا

 إنساانا   بوصافه اإلنسان إنسانية بين والتميي 

 .أخر  جهة من وموا نا   جهة، من

 إنساانية علا  الدياناة هاذ  أكدت كما 

 ذاتياااة، ييماااة لاااه علااا  أساااا  أن  اإلنساااان

 يمااااانإلا وحريااااة التفكياااار حريااااة ويمتلااااك

 تامااة، بحريااة لنفسااه يختارهااا التااي بالعقياادة

 بين العدل إيامة ال  تدعو نةالديا تلك وكانت

 عاان النماار بصاار  بياانه  والمساااواة النااا 

 بااه، منااونؤي الااذ  الاادين أو والجاان  اللااون

 الدياناة أن وما ، خاالقه  أما  بينه  فرق وال

 نماماا   تماتهن باداياتها فاي تكان لا  المسايحية

 ن اااق نحساارا فقااد محااددا ، فكاارا   أو سياساايا  

 مااان وكانااات الدينياااة، المساااائل فاااي عملهاااا

 الدينياااة السااال ة باااين الفصااال الااا  السااااعين

 مان لاه تعرعات مماا الرغ  عل  وال منية،

 الحاكماة السال ات يبال من وب   اع هاد

 القارن فاي الإ بهاا االعتارا  يات  ول  آنذاك،

 مبرا ورياااةإلا يبااال مااان المااايالد  الرابااا 

 أرجااا  فااي نتشااارهاا سااهل ممااا الرومانيااة،

 الاادين واعتباار واساا ، بشااكل مبرا وريااةإلا

 مبرا وريااااةإلا فااااي بااااه المساااامو  الوحيااااد

، فعااال  عاان أن الديانااة المساايحية الرومانيااة
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 إ دواج مبااادأ إيااارار فااايكاااان لهاااا السااابق 

 مماا  مناي هاو وماا ديني هو ما بين السل ة

 الجواناا  فااي التحرريااة الفلساافة ييااا  سااهل

 السياسااااي المجااااالين فااااي الساااايماو كافااااة،

 لتااادخ مااان الحاااد خاااالل مااان وااليتصااااد ،

 الحرياااات أو دياااانألا حرياااة فاااي السااال ات

 لهامااااتإلا تلاااك أن إال فاااراد،ألل الشخصاااية

 حااللإ الكنيساة رجاال محاولاة عناد انتكست

 .  (77)ال منية السل ة من بدال   الدينية السل ة

 الديانااااةحقااااوق اإلنسااااان فااااي :  ثالثااااا  

 : سالميةإلا

 التااااراث فااااي اإلنسااااان حقااااوق أمااااا 

 الديانااااة مهاااارت فقااااد اإلسااااالمي، العربااااي

 مماا ، المايالد  السااب  القارن في اإلسالمية

 في لتحمل سالميةإلا الدعوة نتشارا ال  د أ

 و حعاريا   للحياة شاملة ثورية نمرة  ياتها

 عمااا منق عااا   سااال إلا ياا ت ولاا  اجتماعيااا ،

 م  منسجمة حعارة كان بل سبقه، أو حوله

 هللا بعاااث وحاااين. جمعاااا  البشااارية حقاااوق

 ماااان النااااا  يهااااد ( ص) محمااااد الرسااااول

 بقوله فرية، بعد ويجمعه  النور ل إ العالل

 وال جميعاااا   هللا بحبااال واعتصاااموا: ))تعاااال 

 كنااات  إذ علااايك  هللا نعمااات واذكاااروا تفرياااوا

 بنعمتااه ف صاابحت  يلااوبك  بااين فاا ل  أعاادا 

 الناااار مااان حفااارة شااافا علااا  وكنااات  إخواناااا  

 لعلكا  ةاتاآي لكا  هللا يباين كاذلك منهاا ف نقذك 

 .(70)((ونتهتد

 متكاملاااااة نمماااااا   اإلساااااال  وأوجاااااد  

 القاارآن ويعااد والادنيا، الاادين شااؤون لمعالجاة

 الرئيساين المصادرين النبوياة والسانة الكري 

 فااوارق فااال سااال ،إلا فااي السياسااية للنمريااة

 حيث كان، سب  أل  البشر بين تفعيل وال

 مان ال الساما  مان ييماه مستمدا   اإلنسان ولد

 مان ال الاوحي مان هشريعت ستمداو األر ،

 وتعاال  سابحانه الباار  تكري  فكان الهو ،

 منفااااردة بحقااااوق يتمتاااا  اإلنسااااان جعاااال أن

 والسياسااية المدنيااة حياتااه يعااي  وجماعيااة،

 يولااااه ففااااي ومحبااااة، وتعاااااون يساااار بكاااال

 ذكاار ماان خلقناااك  إنااا النااا  أيهااا يااا))تعااال 

 إن لتعاارفوا ويبائال شاعوبا   وجعلنااك  وأنثا 

 (75) ((أتقاك  هللا عند أكرمك 

 الاااااادين أن يتعااااااح تقااااااد  مااااااام  و  

 وحرياتاااه اإلنساااان حقاااوق أيااار ساااالميإلا

، إذ الحقااوق لتلااك  إياارار خااالل ماان وكفلهااا

تقاو  النمرياة اإلساالمية علا  مباادئ العادل 

والمساااواة والشااور ، وساايت  توعاايح تلااك 

- :في نق تين  الحقوق

 اإلنساان مفهاو  إ اار في الحياة حق-7

 :إسالمي منمور من

 الشريعة أحا ته الحياة في الحق إن 

 مااان والرعاياااة، هتماااا الا بباااال  اإلساااالمية

 االعتاادا  ماان البشاارية الاانف  حمايااة خااالل

 يتاال االسااالمية الديانااة حرماات حيااث عليهااا،

 مان: ))تعال  بقوله بالحق اال البشرية النف 

 يتل من أنه سرائيلإ بني عل  كتبنا ذلك جلأ

 فك نماا األر  يفا فسااد أو نفا  بغير نفسا  

 أحيااا فك نمااا حياهاااأ وماان جميعااا   النااا  يتاال

 .(76) ((جميعا   النا 

 حاق بادون اإلنسان أن البديهي ومن 

 حقوياااااه ممارساااااة مااااان ياااااتمكن ال الحيااااااة

 أها  مان الحياة حق نإف هذا وعل  األخر ،

 للفرد، تتوفر أن يج  التي اإلنسانية الحقوق

 نوأ واالسااتقرار، األماان تااوفير الاا  عااافةإ

 مجاال فاي ساموا   الحقوق كثرأ من الحق هذا

 . اإلنساني الوجود

 الحرياااة لمعنااا  ساااالميإلا التصاااور-8

  أالار عان والتعبير اإلنسان وحقوق

 :االعتقاد وحرية
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 لكال أن علا  تؤكاد األنبياا  سيرة إن

 وهناك النا  عل  يلقيها حجة رسول أو نبي

عااد   أو الحجااة بهااذ  األخااذ فااي للاارأ  حريااة

 يمااانإلل أسااتجابوا آمنااوافالااذين  ، األخااذ بهااا

 والرساال نبيااا ألا هااؤال  وماان الحجااة، بهااذ 

 يومه في بعث أن بعد السال  عليه نو  النبي

 جادلتنااا ياد ياانو يااالوا )) علايه  الحجاة يلقاي

 .(74) ((جدالنا ف كثرت

  ار  فاي حرياة الإ الجادال هذا وما

 واالعتقااد، يماانإلا فاي وحرية والفكر الرأ 

  ار  نإفا سال ،إلا جا  عندما حالال وكذلك

 اإليمااااان حريااااة باااادا إو ومنايشااااته الاااارأ 

 الكااري  القاارآن أوعااحه ماانه  هااو واالعتقاااد

 ساابيل لاا إ د ا)): بقولااه( ص) محمااد لنبينااا

 وجااادله  الحساانة والموعمااة بالحكمااة ربااك

 .(72) ((أحسن هي بالتي

 دون ماان خااص يااد نساااناإل أن كمااا

 مان علياه فماساتح مما باالستخال  الكائنات

والمااانه   ،والحرياااة واإلرادة العقااال أماناااات

 الحرية نإو ،اإللهي هو المنم  لحياة اإلنسان

 هااي والحريااة ومسااؤولية، أمانااة سااال إلا فااي

 المخلوياات، كال عان يمي  الذ  اإلنسان يدر

 هللا لعبااادة وساايلة باال غايااة، ليساات والحريااة

 . حدود  عند والويو 

 اإلنساان حقاوق ت ور  :لثالثا الم ل 

 ولاااااا ألا) العااااااالمتين الحااااااربين بعااااااد

 :(والثانية

 فااي اإلنسااان حقااوق ةفكاار سااتمرتا 

 عشاار الساااب  القاارنين فااي وت ورهااا نموهااا

 إذ الحقة، يرون من تالها وما عشر والثامن

 معاهادة مثال عديدة معاهدات عنها تمخعت

 خاللها من حققت والتي ،( 7275) عا  فينا

 لأليلياات حقاوقوال الحرياات مان ا  كبير ا  يدر

 ومعاهااادة العثمانياااة، الدولاااة عااان المنسااالخة

 باالرق، هتمتا والتي ،( 7225) عا  برلين

 و  7233) لعااااااااامي الهااااااااا  واتفاييااااااااات

 الحاارو ، بقواعااد هتمااتا والتااي ،( 7344

 )،( 7340) عااا  باااري  اتفاييااة عاان فعااال  

 .(3)الرييق بتجارة المتعلقة(  7374

 ياااااااةالعالم الحااااااار  نشاااااااو  بعاااااااد :أوالً 

 حقاااوق موعاااو  أصااابح ،(7370)األولااا 

 خااااالل مااان بمكااااان األهمياااة ماااان اإلنساااان

 ما و الحقوق، تلك نالته ذ ال األول هتما الا

 لمساا لة يت اارق لاا  األماا  عصاابة ميثاااق أن

وذلك  ،( 7373 )عا  في إلا اإلنسان حقوق

 واالجتماعياة يتصااديةالا الحقوق إيرار عند

 لتاايوا حينهاا، فاي كبياارة أهمياة شاكلت التاي

 الساانة، تلااك فااي فرسااا  اتفاييااة فااي تا  رت

 خااالل ماان اكبياار ا  ت ااور شااهد العااال  أن إلا

 والدكتاتورياة، الفاشية األنممة بع  مهور

 فادحااة انتهاكااات حصااول فااي تسااببت والتااي

 .(74)األيليات تجا  السيما اإلنسان لحقوق

 العالميااااااااة الحاااااااار  بعااااااااد أمااااااااا :ثانيففففففففاً 

 ماماااتهتاو فكااارأ تكوناات ،(7305)الثانيااة

 علا  الملحاة القعاايا تلاك من بالذكر جديرة

 توساعت حياث والادولي، اإليليمي الصعيدين

 شاامول عتبااارالبا وأخااذت هتماماااتالا تلااك

 المعماااورة أر  علاا  وجاااد أينمااا اإلنسااان

 أ  مان البشار كان مهما اإلنسانية، بالرعاية

 .دين أو نتما ا أو لون

  عاا المتحادة ما ألا ميثااق تويي  وبعد       

 فيها أكد الشهيرة،والتي وديباجته(   7305)

 بااااالحقوق الم لااااق يمااااانإلا علاااا  الميثاااااق

 والتعامااااال وكرامتاااااه، لإلنساااااان األساساااااية

 باين الحقوق في المساواة يدر عل  اإلنساني

 مبدأعل   العمل عن فعال   والنسا ، الرجال

  .وصغيرها كبيرها األم  بين المساواة

 يرتااوف الميثاااق مااواد تعاامنت كمااا 

 فااااارد لكااااال المتصااااال ساااااتخدا الا أسااااابا 
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 والتقاااااااد  الت اااااااور بعوامااااااال باااااااالنهو 

 بااين التميياا  ونبااذ واالجتماااعي، االيتصاااد 

 وياد الادين، أو اللغاة أو الجان  بسب  نا ال

 المجاال هاذا فاي المتحادة األما  جهاود تكللت

 في اإلنسان لحقوق العالمي عالنإلا صدارإب

 ويااااد ،(7302 ديساااامبر/  أول كااااانون 74)

 حقاااوق برعايااة المتحاادة األماا  ميثاااق عهااد

 الجمعيااة منهااا عدياادة، جهااات لاا إ اإلنسااان

 االيتصاااد  والمجلاا  المتحاادة لألماا  العامااة

 ومجلاا  الوصاااية، ومجلاا  واالجتماااعي،

  تعناا التااي المتخصصااة والوكاااالت األماان،

 العمااال ومنمماااة كاليونساااكو، القعاااايا بهاااذ 

 . الدولية

 عاادب المااؤتمرات مان العديااد وعقادت 

 لحقاوق العاالمي عاالنإلا فتارة – الفترة هذ 

 اإلنساان حقوق عل  أكدت والتي – اإلنسان

(( بوغوتاا)) ماؤتمر مناذ ورعايتها وحمايتها

 )عاا (( خو ياة ساان)) ماؤتمر في وع  ته

 اإلنساان حقاوق عل  أكدت والتي ،( 7363

 المحكماااااة نشاااااا إ علااااا  والت كياااااد الفااااارد،

 إنشاا  عن فعال   اإلنسان، لحقوق األمريكية

 وتحديادا   سابقة، فترات في األوربي المجل 

 علاااا  كااااذلك أكااااد والااااذ  ،( 7302 )عااااا 

 ويااااد وحرياتااااه، اإلنسااااان حقااااوق حتاااارا ا

 بهاااذ  ملحقاااة عديااادة بروتوكاااوالت صااادرت

 األوربيااة المحكمااة اسااتحدثت كمااا تفاييااة،الا

 . اإلنسان لحقوق

 اإلسااااالمي، المااااؤتمر منممااااة أمااااا 

 تعاا التااي و (  7363) عااا  نشاائتأ والتااي

 مان كاانفقاد  إساالمية، دولاة( 54) من أكثر

 والتي اإلنسان، حقوق تركي  عل  توجهاتها

 الادين  حادد ما وفق القاهرة، عالنإ تعمنها

 حقاوق لعمان مفاهي  من الحني  اإلسالمي

 .انتهاك أ  من وحمايتها اإلنسان

 مان تعادف  الدولية العفو منممة أماو 

 إذ اإلنساان، وقبحقا المعنية المنممات أنش 

 حقوق انتهاكات وي  أجل من جاهدة عملت

 ذلاك كان سوا  كافة، األصعدة عل  اإلنسان

 المساالحة المعارعااة  أ الحكومااات يباال ماان

 ما ععويتها في عمت يدو كان، بلد أ  في

 بلااادا ،( 754) مااان ععاااو الملياااون يقاااار 

 الاااذين الااارأ  ساااجنا  تحريااار لااا إ وتساااع 

 وعامان سياساية،ال معتقاداته  بسب  اعتقلوا

 السااااااااجنا  لجمياااااااا  عادلااااااااة محاكمااااااااات

 .(77)ينيالسياس

 المنمماااااات الااااا  باالعاااااافة هاااااذا 

 العربياة الادول جامعة مثل األخر  اإليليمية

 التاايو وغيرهااا، األفريقيااة الوحاادة ومنممااة

 .    االساسية وحرياته اإلنسان بحقوق تيعن

 اإلنساان حقاوق ت اور:  الراب  الم ل 

 الوعاااااااعية الااااااانم  فاااااااي

 اتيااااواالتفاي عالناااااتإلاو

 : الدولية

 حقااوقة موعاوع أن فيااه الشاك مماا

 ياااد الفكرياااة، الااانم  بلورتهاااا التاااي اإلنساااان

 معمقاة، ونقاشاات عدة التباسات عل  ن وتا

 ثا  ومان العقائدياة، أسساها اكتشاا  ل إ أدت

 .عنها تمخعت التي الحقويية المبادئ مهارإ

 المتمثلة الفكرية االسهامات تلك ومن

 لاااا  الااااذين ، نيالسياسااااي الرومااااان  بمفكاااار

 هاذا فاي وأرس و أفال ون مكانه ل إ يرتقوا

 الفلسااافة حملاااة مااان كاااانوا لكااانه و المجاااال،

 تفساايرها فااي وساااهموا غريقيااة،إلا السياسااية

 .المعمورة أرجا  في ونشرها

 فقااااد الوساااا   العصااااور فااااي أمااااا

 حاولاااات جدياااادة، سياسااااية أفكااااار مهاااارت

 وآدميتااه، ناإلنسااا حقااوق حتاارا ال االنتصااار

 يسااات ي  ال ب بعاااه، ا  اجتماعيااا ا  كائنااا لكوناااه
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 تلااك وفااي جنسااه، بنااي عاان بمعاا ل العااي 

 موعاو  تنااولوا ن،يمفكارعادة  مهار الفترة

 هاااؤال  أبااار  مااان وكاااان والسااال ة، الدولاااة

 الاااذ  األكاااويني، تومااا  القااادي  المفكاارين

 الوجاااود عااارورة علااا  نمريتاااه فاااي ركااا 

 - دولااةال ومااا ،يااة بيع ةكماااهر االجتماااعي،

 تنمااااي  الإ  -المفكاااارين هااااؤال  تفكياااار فااااي

 تحقياااق الااا  يفعاااي الاااذ  األفاااراد إرتعاااا 

 .(73)نفسه أ لألفراد والرفاهية السعادة

 معماا  فااإن الحديثااة، العصااور وفااي

 فلساافة فااي واحثاابيااد  والمفكاارين ، فالساافةال

 الحاديث السياساي الفكار فاي سايما وال الدولة

 العقااااد وفكاااارة الحريااااة علاااا  ركاااا  الااااذ 

 تلاك فالسفة دعوات تباين ورغ  اإلجتماعي،

 يناااادون كاااانوا غالباااا  ماااا أناااه  إال ، الحقباااة

 هاؤال  ومان الديمقرا ياة، والمبااد  بالحرية

 مااان كااال جتمااااعيالا العقاااد بفكااارة القاااائلين

الذين كاانوا مان أبار   وروسو ولوك، هوب ،

 .روادها

 جتماااااعيالا العقااااد فكاااارة بااااتمن إن

 لإلنساان اإلنساانية ال بيعاة مان أساسا   تن لق

 مماا األفعال، عن للبحث تدفعه والتي نفسه،

 لعامان اإلنساانية المجتمعاات إياماة ل إ أد 

 المحتملاة، عتدا اتالا ومن  الحريات، تنمي 

 تتاول  سال ة إلياماة التعاياد أسالو  ختياراو

 األفاااراد تناااا ل وياااد ، العااادل وتقاااي  الحكااا ،

 حقهاا  ماان جاا   عاان العقااد بموجاا  للمجتماا 

 .(84)السل ة إيامة يكفل بما

 ،تلاك الفكرياة الحركاة عان وتمخ 

 المجتمعااات سااادت دوليااة ومواثيااق عالناااتإ

 االستقالل عالنإ: منها واألمريكية، األوربية

  7446 )عا  االمريكية المتحدة الواليات في

 أيرتهااااا التااااي الحقااااوق عااااالنإ ووثيقااااة، (

) الت سيسااية للثااورة الفرنسااية عاااا   ةيااالجمع

 وفقااااا   الدراسااااة سااااتتناولها والتااااي ،( 7423

  : لآلتي

 :اإلنسان لحقوق العالمي عالنإلا: أوال  

 العامااة للجمعيااة الثالثااة الاادورة فااي 

                 عااا  باااري  فااي عقاادت التااي المتحاادة لألماا 

 الوثااااائق ماااان العديااااد أصاااادرت(  7302 )

 مقاااادمتها وفااااي اإلنسااااان لحقااااوق الدوليااااة

 صدر الذ  نساناإل لحقوق العالمي عالنإلا

 علا  احتو  والذ  ،( 74/78/7302 ) في

 مجموعاة علا  احتاوت ماادة وثالثاين مقدمة

 اهااات  وياااد والحرياااات، الحقاااوق مااان كبيااارة

 الفارد بحياة اإلنسان لحقوق العالمي عالنإلا

 المحديااة األخ ااار إبعاااد ومحاولااة وأهميتااه،

 ألبشاا  تعرعاات أن بعااد جمعااا ، باإلنسااانية

 الحاار  خلفتهااا التااي تواالنتهاكااا الجاارائ 

 تكااااارار دون والحيلولاااااة الثانياااااة، العالمياااااة

 .سيآالم

 ماااان الثالثااااة المااااادة فااااي جااااا  فقااااد 

 والحرية الحياة في الحق فرد لكل)) عالنإلا

 حترا ا شاعةإ عن فعال   ،((شخصه وسالمة

 للجميا  األساساية والحرياات اإلنساان حقوق

 الادين، أو اللغة أو الجن  بسب  تميي  بدون

 ومراعاااة والرجااال، النسااا  بااين تفريااق وال

 وهاذا ، ياوال   ال فعاال   والحريات الحقوق تلك

 لحقااوق يمالعااال عااالنإلا بنااود فااي جااا  مااا

 ،(77،74،3،2،4،6،5) الماواد فاي اإلنسان

 يعار  ال أن علا  الماواد هاذ  أكادت حيث

 القاسية المعامالت أو للعقوبات، وال للتعذي 

 الناا  كل نإو للكرامة، الحا ة الوحشية أو

 التمتا  فايالحاق  وله  القانون، أما  سواسية

 لها  أن كماا تفرية، أ  بدون متكافئة بحماية

 يخل تميي  أ  عد متساوية حماية في الحق

 فاي الحاق شاخص ولكل عالن،إلا هذا بمواد

 أ  ماان نصااافهإل الو نيااة للمحاااك  يلجاا  أن

 لاه منحهاا التاي األساسية حقويه عل  اعتدا 
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 إنسان أ  عل  القب  يجو  ال كما القانون،

 .(87)تعسفا   حج   أو نفيه أو

 : الدولية االتفاييات: ثانيا  

 مااان الدولياااة االتفايياااات مويااا  إن 

 فقد الدوا ، عل  متمي ا   كان اإلنسان، حقوق

 أو منهااااا والحرمااااان الجنسااااية حااااق حماااا 

 المواثيااااااق فااااااي بااااااال  باهتمااااااا  تغييرهااااااا

 ما ألا عان صادرت التاي الدولية واالتفاييات

 من  عشر الخامسة المادة نصت إذ المتحدة،

 أن علاا  اإلنسااان لحقااوق العااالمي عااالنإلا

 يجاو  وال ماا، ةبجنساي التمتا  حاق فرد لكل

 .  جنسيته من شخص أ  حرمان تعسفا ،

 والمواثيق االتفاييات هذ  شملت كما 

 عاان فعااال   المت وجااة، الماارأة ةجنسااي بشاا ن

 المتحاادة األماا  عاان خاصااة اتفاييااة صاادور

 الفقااارة تعااامنت ثااا  ال فااال، بحقاااوق تعنااا 

 مااان والعشااارين الرابعاااة الماااادة مااان الثالثاااة

 المدنيااااة بااااالحقوق الخاااااص الاااادولي العهااااد

  فاال لكاال)) أن علاا  نصاات إذ والسياسااية،

 .(88) ((الجنسية اكتسا  في حق

 معماا  أن اليااه شااارةإلا تجاادر مماااو 

 حاق الا  أشاارت واإليليمياة الدولياة الوثائق

 وسااااالمة والحريااااة الكرامااااة فااااي اناإلنساااا

 لحقاااوق العاااالمي عاااالنإلا ففاااي الشخصاااية،

.  الحاق هذا 3 -7 من المواد نممت اإلنسان

 لسانة اإلنسان لحقوق األوربية االتفايية وفي

 الحاق هاذا عل  5 – 7 المواد نصت 7354

 .أيعا  

 لحقااااوق مريكيااااةألا االتفاييااااة أمااااا 

 فقااااد ،( 7363 )عااااا  والصااااادرة اإلنسااااان

( 4 – 5) مان االتفايية تلك من المواد نصت

 الماادة من ول ألا الفقرة نصت إذ ذلك، عل 

 أن فاي الحق إنسان لكل )) أن عل  الخامسة

 والمعنويااة والعقليااة الجساادية سااالمته تكااون

  .((محترمة

 لألمااا  العاماااة الجمعياااة أيااارت وياااد 

 لسانة االول كاانون من نيالعشر في المتحدة

 وغياار  التعااذي  ةمناهعاا اتفاييااة ( 7320)

 .(87)القاسية المعاملة عرو  من

 أن يتعاااح تقاااد  ماااا علااا  وت سيساااا   

 اإلنسان، حقوق من الدولية االتفاييات موي 

 أ  الماارأة أ  الفاارد بحقااوق يتعلااق مااا سااوا 

 تلاك لادن مان بال  باهتما  حميت يد ال فل،

 .واالتفاييات المواثيق

 ما  االتفااق يمكان السياق، هذا فيو 

 حقااوق اإلنسااان حقااوق أن ياار  الااذ  القاول

 ينبغااااي وال والمكااااان، ال مااااان علاااا  تعلااااو

 البعاااد غيااار أخااار  أبعااااد ألياااة إخعااااعها

 حقاااوق عملياااة تنصااار  حياااث .اإلنسااااني

 أكاناات سااوا  عالميتهااا، إباارا  لاا إ اإلنسااان

 أ  أ  الغااار  مااان مت تياااة الثقافياااة روافااادها

 .آخر مشر 

 

 الثاني المبحث

 لجماعيااااةوا الفرديااااة اإلنسااااان حقااااوق

 حمايتها ووسائل

 بحرياة العاال  دول مان العديد خذتأ 

 والشاااعور، الفهااا  وإكماااال والتعقااال التفكيااار

 العقلياااة الفعالياااات ساااائر تااا اح  ال أن علااا 

 أن تعنااااي ال ألنهااااا واإلنسااااانية، والروحيااااة

 ماا كال ياول فاي م لقة حريةلإلنسان  يكون

 يرغ ، ويت أ  وفي يشا ، ويت يوله يريد

 يتنااف  ماا والنقاشاات اآلرا  من هناك إذ إن

 الدينياااة االعتباااارات مااا  أو العاااا  والصاااالح

 يتعاار  ياد كاذلك الدولاة، في واالجتماعية

 الدولة توجهات م  ويتناف  العا ، الذوق م 
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 تكاون ماا فكثيارا   العاا ، الصاالح ترع  التي

بمااا  سااوغةم غياار تكااونو مت رفااة، را آلا

 السااديد  والاارأ المفيااد التفكياار أن الإ ،يكفااي

 وهاي ،األهدا  سم أ عل  للحصول وسيلة

 وسايت .  العا  للصالح تسخر التي الوايعيات

 : تيةآلا الم ال  خالل من ذلك توعيح

 الفردياة اإلنساان حقوق: األول الم ل 

 : والجماعية

 حقااوق ل وميااة علاا  التوكيااد يتعااين 

 أ  فرديااااة حقااااوق أكاناااات سااااوا  اإلنسااااان

 ألنهااا عنهااا،  لالتنااا يمكاان ال كمااا جماعيااة،

 علااا  للمحافمااة ساااوا  كإنسااان، لاااه ال مااة

 فاااالحقوق الحيااااة، فاااي دور  دا أل أو البقاااا 

 لحقااوقأن ا كمااا بإنسااانيته، لصاايقة الفرديااة

 . بالمجتم  لصيقة الجماعية

 :الفردية الحقوق:  اوال  

 الفردياااة باااالحقوق لماااا إلا يمكااان ال 

اااا    أ بااااه لصاااايقة كاناااات سااااوا  لإلنسااااان ت 

 . اكتسابها

فااي  الفرديااة الحقااوق ألهاا  ساانت رق نماااإو 

 :النقا  اآلتية 

 مكااانإلبا :والتعبياار الاارأ  حريااة حااق-7

 عاان التعبياار بحريااة المفااردة هااذ  إجمااال

 التاسا  القارن فاي الدسااتير نصت . أالر

 ، آرائاه عان بالتعبير الفرد حق عل  عشر

 عاااااغ  دون يناعاتاااااه حسااااا  وأفكاااااار 

 ينالقارن فاإن ذلاك، عان فعاال  و خارجي،

 هاذا يااغ    ياد عشار والتاس  عشر الثامن

 فاي تكفاي ال التعبير حرية أن الإ المعن ،

 يجاا  نماااإو بااه، للتمتاا  الحاعاار الوياات

 ويانونياااااة دساااااتورية عااااامانات تاااااوفير

 أو الاداخلي الصاعيد علا  سوا  لحمايتها،

  .(80)الدولي

 ماااااان( 73) المااااااادة نصاااااات لقاااااات 

 لكاااال اإلنسااااان لحقااااوق العااااالمي عااااالنإلا

 عااان التعبيااار بحرياااة التمتااا  حاااق شاااخص

 اعتنااااق حرياااة الحاااق هاااذا ويشااامل الااارآ ،

 وسايلة ب   ذاعتهاإو وتلقيها فكارألوا اآلرا 

 يااال.  الجغرافيااة بالحاادود تقييااد دون كاناات

 مساتعد ولكان تقاول، ماا أخال  أنا)): فولتير

 كلمتاك تقول أن سبيل في بحياتي أعحي أن

 .(  85)((بحرية

 شاااعةإ وحااق :والمساااواة العدالااة حااق-8

 للجميا  والحرياات اإلنساان حقوق احترا 

 أو اللاااون أو الجااان  بساااب  تمييااا  دون

 أن من لاااق مااان ذلاااك، شاااابه مااااو  الااادين

 .القانون أما  سواسية النا 

 التميياا  عااد  هنااا بالمساااواة ويااراد  

 شااارو  فااايه  تتاااوفر الاااذين األفاااراد باااين

 وأحاااوال مااارو  فاااي ويوجااادون واحااادة

 والماارو  لشاارو ا إتحاادت ذاافاا واحاادة،

 أن عندئاااذ وجااا  األفاااراد، مااان عااادد فاااي

 جميعا   يتمتعوا وأن بينه ، المساواة تتحقق

   . متساوية يانونية بحماية

 هااااذ  بمثاااال األماااار واياااا  ويت لااا      

 المااوا نين علاا  القااانون ت بيااق األحااوال

 تتحقااااق ويااااد بياااانه ، تميياااا  دون كافااااة،

 وإن والمجااردة، العامااة القانونيااة القواعااد

 القاعاادة إن باااق هااو هنااا التعمااي  صاايةخا

 .ذلك فيه يتحقق من كل عل  القانونية

 الدول بع  في القعا  حرص ويد     

 القااانون، أمااا  المساااواة مباادأ ت بيااق علا 

 الدولااة مجلاا  ياارارات فااي ذلااك تعااحاو

 تقعاي التاي يراراتاه احاد  فاي الفرنسي

 ذات فاااي يوجااادون الاااذين األفاااراد بااا ن))

 يااااد  علاااا  املوايعاااا أن يجاااا  الماااارو 

   .(86) ((محاباة أو تفرية ما دون المساواة
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 العااالمي عااالنإلا فااي جااا  : العماال حااق-7

 لكااااال))( 87) الماااااادة اإلنساااااان لحقاااااوق

 حريااااة ولااااه العماااال فااااي الحااااق شااااخص

 أن كمااا مرعااية، عادلااة بشاارو  اختيااار 

 فاارد وكاال الب الااة، ماان الحمايااة حااق لااه

 يكفال عاادل أجار فاي الحاق له بعمل يقو 

 اإلنسانية، بكرامته الئقا   عيشا   وألسرته له

 أخاار  وسااائل اللاا و  حااين اليااه تعااا 

 أن أوعحت أخر  مواد أن كما للحماية،

 أوياات فاي الراحاة فاي الحاق شخص لكل

 لسااااعات معقاااول ويااات وتحدياااد الفااارا 

 مان( 6،4) الماادتين فاي جاا  كماا العمل،

 االيتصااااادية للحقااااوق الدوليااااة االتفاييااااة

 .الثقافيةو واالجتماعية

 دول مان الكثيار أن رغا : المعتقد حرية-0

 أن الإ واحااد، باادين موا نيهااا ياادقت العااال 

 دول باااه أخاااذت ياااد العقيااادة حرياااة مبااادأ

 وياد الاديني، التساامح مبادأ وأيارت أخر 

 تكااون ال باا ن المفكاارين ماان كثياار يياادها

 تكاااون ال وأن لألخاااالق، منافياااة العقيااادة

 .  والمجتم الدولة سالمة عل  خ را  

 لحقااوق العااالمي عااالنإلا فااي وجااا      

 شااخص لكاال))( 72) المااادة فااي اإلنسااان

 والدياناة والمعتقاد التفكيار حرية في الحق

 أو الفاارد ديانااة تغيياار الحااق هااذا ويشاامل

 باااالتعلي  عنهاااا عااارا إلا وحرياااة عقيدتااه

 الدينياااااة الشاااااعائر وإياماااااة والممارساااااة

 .  (84) ومراعاتها

 يااتعل  أن لفااردا حااق ماان :التعلااي  حريااة-5

 بين فكار أ بنشر له يسمح ما وهذا ويعل ،

 التعلاااي  أن يعناااي ال ذلاااك أن اال الناااا ،

تكفلاااه  الحااق هااذا نإ إذ  الق،إلبااا يتساا 

 الجميا ، مصالح يحقق بما الدولة وتنممه

 عاواب  تعا  أن كاذلك الدولاة حاق ومن

 والتربويااااة ميااااةيالتعل للعمليااااة وشاااارو 

 الدولااة بااةريا عاان فعااال   كافااة، باشااكالها

 شااملة رياباة والتعليمياة التربوية للمرافق

 للدولاة يصاح ال آخار جانا  ومن ودييقة،

 حرياة لتقييد وسيلة الحق هذا من تتخذ أن

  .(82)التعلي 

 م لقاا   لاي  الملكية حق إن :الملكية حق-6

 هو خالييألا فاألسا  الدولة تنمي  داخل

 وهااااو للفااارد، معنااااو  تحقياااق عااارورة

 ه،توصااايرور إلنساااانا لوجاااود عااارورة

 منهااا، جاا   والفاارد عامااة، ملكيااة فهناااك

 متالكاكاا فيهااا التصاار  لااه لااي  ولكاان

 الملكياة أماا الشاساعة، راعايألوا األنهار

 الشااارائ  يبااال مااان أيااارت قااادف الخاصاااة

 والمساااااكن الملاااااب  كحاااااق والقاااااوانين،

 تنمااااي  دولااااة ولكااال وغيرهااااا، وال عاااا 

 . الملكية تلك لتنمي  بها خاص

( 74) بمادتاه العاالمي نعالإلا كدأو  

 بشااكل أو مفااردا   التملااك حااق فاارد لكاال أن

 شااخص أ  حرمااان يمكاان وال جماااعي،

او م ساب  دونماا الملكياة حق من  وال ،س 

 .(83)تعسفا   ملكه من أحد تجريد يجو 

 

 

 : الجماعية الحقوق:  ثانيا  

 الااااااادوليين العهااااااادين صااااااادور إن 

 ( . 7366) عااا  اإلنسااان بحقااوق الخاصااين

 والسياساااية، المدنياااة الحقاااوق ألولا يمثااالو

 باالحقوق الخااص الدولي العهد الثانييمثل و

 لاااذانال والثقافياااة، واالجتماعياااة االيتصاااادية

 تقرياار كحااق الجماعيااة، الحقااوق عاان اعباار

 في الحق الشعو  لكافة))نص الذ  المصير

 أن الحاق، لهاذا اساتنادا   ولهاا المصاير تقرير

 واصاالت وأن السياسااي كيانهااا بحريااة تقاارر
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 واالجتماااااعي االيتصاااااد  نموهااااا بحريااااة

 . ((والثقافي

 الحقوق أن يتعح المن لق هذا ومن 

 وثقافيااة واجتماعيااة ايتصااادية ماان الجماعيااة

 بماا القيا  المسؤولة الجهات من تت ل   نهاب

 ووععها وحمايتها الحقوق تلك لرعاية يل  

 الحقااوق جمياا  نإفاا وعليااه التنفيااذ، موعاا 

 الجهااة باعتبارهااا الدولااة ماان الت امااا   تت لاا 

 تمتاا  لعاامان الحقااوق تلااك لحمايااة الراعيااة

 أحترامهاا وعارورة باالحقوق األفاراد جمي 

 .وحمايتها

 يقعي الذ  خرآلا الجماعي والحق 

 حرمان وعد  القوميات حق تجا  به االلت ا 

 بحقاويه  التمتا  من والقوميات يلياتألا هذ 

  بثااااااارواته التصااااااار  حاااااااق أو الثقافياااااااة

 . ال بيعية  دهوموار

 الحرياااة، لااا إ ترجااا  الكااال فحقاااوق 

 علاا  القيااود ماان يااا  خال يكااون اإلنسااان وإن

 وحقااوق .المجتماا  أفااراد ورغبااات رغباتااه

 يسااات ي  حااار فعااال هاااي الجماعياااة اإلنسااان

 هااذا يعتمااد بنفسااه حريتااه ينتاا   أن اإلنسااان

 االفااراد لااد  االجتماااعي الااوعي مااد  علاا 
(74). 

 ادقصاااا الاااادكتور االسااااتاذ ويقااااول 

 ما  تتوافاق أن يج  الفرد حرية نإ األسود،

 كونهااا الدولااة وجااود وماا  الجماعااة حريااات

 حيااااة يااانم  الاااذ  الوحياااد السياساااي النماااا 

 هاااي العاماااة والحرياااة وحريااااته ، الجماعاااة

 عاماااة بصاااورة الحرياااة مااان خااااص جانااا 

 الحرياات أن بمعن  القانون، بموج  مقررة

 لألفاراد اعتارا  معنا  علا  تن او  العامة

 المعنيااة النشااا ات ماان عاادد ممارسااة بحااق

  .(77)الخارجية العغو  كل عن بمن   وذلك

 سياساايا   الحريااة يعاار  ماان وهناااك 

 الحااااااااكمين اساااااااتبداد عاااااااد  أنهاااااااا علااااااا 

 هااذ  مثاال أن يعتقااد وبععااه  ،ومينبااالمحك

 حقيقيااة، تفساايرات الاا  تحتاااج التوعاايحات

 اإلنسااااان حقااااوق ماااان هااااي الحريااااة لكااااون

 حريااة تتحقااق ال ألنااه ،لشااموليتها الجماعيااة

 لألفراد الجماعية الحقوق خالل من الإ الفرد

 . كافة

 الجماعياااااة الحقاااااوق كانااااات ولماااااا 

 أن الإ فااااراد،ألل الفرديااااة الحقااااوق أساسااااها

 السياسااية الحياااة فااي أوساا  يكااون مسااارها

 الاااارأ  حريااااة ذلااااك ومثااااال واالجتماعيااااة،

 واألمومااة األساارة تكااوين وحريااة والتعبياار

 الحيااااة لقيااا  أسااا  ر شااا وهااي وال فولااة

 الملكيااة حااق عاان فعااال   المسااتقرة، البشاارية

 واألحااااااا ا  الجمعياااااااات تكاااااااوين وحاااااااق

 إال فرديااة، حقااوق أنهااا بمااا بهااا، شااتراكالوا

 ألنهاا نفساه، الويات فاي جماعياة حقاوق أنها

 . البشرية الجماعة إرادة تمثل

 االيتصااادية الحريااات: الثاااني الم لاا 

 : االجتماعية والحقوق

 االيتصاااادية الحرياااات نااااولت سااايت  

 اإلنسااان حقااوق حااول االجتماعيااة والحقااوق

  -: اآلتي خالل من االساسية وحرياته

 هااذا وفااي :االيتصااادية الحريااات:  أوال  

 النهائيااة المحصاالة إن القااول يمكاان السااياق،

 أو إيجابااا   يااؤثر نمااو  أو االيتصاااد لعااع 

 التمتاا  حااق إن . اإلنسااان حقااوق علاا  ساالبا  

 مان التحارر وحاق مناس ، شيمعي بمستو 

 مسا لة فاي يجابياةإلا الجوان  من تعد الفقر،

 بمفهومااه الفقاار تسااا ا ماااأ ، اإلنسااان حقااوق

 . االنسان بحقوق فتكا   األشد يعدف الشامل،

 بحريااة االيتصااادية الحريااات تتمثاال 

 الخاصااة، والملكيااة التجااارة وحريااة التملااك
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 للمنفعااة الإ تنتاا   وال مصااونة حقااوق كلهااا

 للقااوانين وفقااا   عااادل تعااوي  مقاباال امااةالع

 الملكياات هذ  أن من الرغ  وعل  المرعية،

 وهاذا.  اجتماعياة وميفة لها ولكن حق، هي

 مااا   ا يتاااو أن يجااا  اساااتعمالها أن يعناااي

 .(78) المجتم  مصالح

  االجتماعية الحقوق:  ثانيا  

 من كثيرا   تواجه حقيقية صعوبة ثمة 

 اناإلنساااااا حقااااااوق شاااااا ن فااااااي الباااااااحثين

 عاد  جارا  مان تحصل يد التي واالنتهاكات

 ساايما وال النافااذة، للقااوانين الساالي  الت بيااق

 يباااال ماااان االجتماعيااااة بااااالحقوق المتعلقااااة

.  ذلاك تنفيذ لها الموكل والمؤسسات الهيئات

 والباارام  والخ ا  السياساات ايتارا  وعاد 

 اإلنساان حقاوق بتع يا  الكفيلاة جرا اتإلوا

 والقااوانين، يعاتالتشاار ودراسااة وحمايتهااا،

 ويواعاد مباادئ ما  أنساجامها ماد  ومعرفة

 المتعلقااااة والمعاهاااادات الدوليااااة االتفاييااااات

 تلاااك انتهااااك ساااهل مماااا اإلنساااان، بحقاااوق

 : منها ،بسهولة االجتماعية الحقوق

 العماااال فااااي الحااااق عاااامان عااااد  -1

 فاي العدالاة وعاد  الب الاة، واحتوا 

 .الثروة تو ي 

 الحاق هدارإو للفقر الواس  االنتشار -2

 .والتعلي  الصحة في

 المهمشاااة األيلياااات حقاااوق انتهااااك -3

  .عده  التحي  وممارسة

 تتمثاال االجتماعيااة الحقااوق كاناات ولمااا

 الفقااااار مااااان الحماياااااة وحاااااق العمااااال بحاااااق

 العاامان)  العماال عاان والعجاا  والشاايخوخة

 اال  غفاإ هنااك أن يتعاح أناه الإ ،(االجتماعي

  دعا خالل من الحقوق لتلك الدول بع  من

 وإن الحقاااوق، تلاااك تااانم  تشاااريعات ودوجااا

 .أساسا   مع لة أو مفعلة غير نهاإف وجدت

 الادول حقاوق نغفل ال وفي المقابل علينا

 خااالل ماان يجابيااا  إ االتجااا  بهااذا سااعت التااي

 تفتااارا وتحدياااد للعماااال العمااال حاااق إيااارار

الذ  ه   األحداث تشغيل جوا  وعد  العمل،

 التاااا مين عاااان فعااااال   ،دون الساااان القااااانوني

 الب الااة عااد والتاا مين االجتماااعي الصااحي

 مان وغيرهاا واإلجاا ات الراحة حق وتنمي 

 فااي الاادول لتلااك ايجابيااا   تسااجل التااي الحقااوق

  .(77)المجال هذا

 حقاوق حماياة وساائل:  الثالاث الم ل 

 : اإلنسان

 تعامنه بماا تحادةمال األم  ميثاق إن 

 ووسااائل اإلنسااان حقااوق حااول حكااا أ ماان

 آليااااات عاااان فعااااال   ،الحقااااوق تلااااك حمايااااة

 جاااا ت اإلنساااان، لحقاااوق الدولياااة الحماياااة

 القااانون فااي للفاارد القااانوني المركاا  لتعاا  

 والمساؤول باالحقوق المتمتا  بصايغة الدولي

 م ألا نشا ات توي ت ل  كما انتهاكاتها، عن

 نماااإو دوليااا ، الحقااوق تع ياا  عاان المتحاادة

 أو تجمعااات أو منممااات عماال ماا  ترافقاات

 .أخر  ميةحكو غير حركات

 المتحاااادة األمااا  نشاااا ات وتوجااات 

 ان اليا   اإلنسان حقوق لحماية لياتآ باعتماد

( ج) الفقارة بموجا  المتحدة األم  الت ا  من

 فاي يشاي  با ن الميثااق، من( 55) المادة من

 وحرياتااااه اإلنسااااان حقااااوق احتاااارا  العااااال 

 الحقاااوق تلاااك ومراعااااة للجميااا ، األساساااية

 الجمعياااة اتدور أولااا  شاااهدت وياااد فعاااال ،

 واالجتمااااعي االيتصااااد  والمجلااا  العاماااة

 لحقاوق الدولياة الوثائق صدارإل جديا   توجها  

 العااااالمي عاااالنإلا مقااادمتها وفاااي اإلنساااان

 فاااااااي اعتماااااااد الاااااااذ  اإلنساااااااان لحقاااااااوق

 للحقااوق الاادولي والعهااد ،( 74/78/7302)

 والعهااد ،ةوالثقافياا واالجتماعيااة االيتصااادية

 ماااا  ياساااايةوالس المدنيااااة للحقااااو  الاااادولي
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واللاذين  باه، الملحاق االختيار  البروتوكول

و (  7/7/7346)صااادرا علااا  التاااوالي فاااي

(87/7/7346 ). 

 الفعلااي األسااا  الوثااائق تلااك وتعااد 

 األساسااية، وحرياتااه اإلنسااان حقااوق لحمايااة

 اإلنساان حقاوق حتارا ال يكفي ال ذلك أن الإ

 بالمعاااايير والت امهاااا الااادول تلاااك يبااال مااان

 تلاك تعرعات لاذلك الشا ن، اهاذ فاي الدولية

 الساااال ات يباااال ماااان نتهاكاااااتالل الحقااااوق

 .(70)الدول في المتعددة

 تكفاال وسااائل إيجاااد  جااو وألجلااه 

 ثاالث فاي حاددت والتي الحقوق، هذ  حماية

 يانونياااااة وساااااائل وهاااااي رئيساااااة، وساااااائل

 وساتت رق وسياساية، ويعائية، ودستورية،

 : لآلتي وفقا   امنه كل ل إ الدراسة

 :والقانونية الدستورية لوسائلا  -وال  أ

 الادول فاي الدسااتير أن الواعح من 

 وهو للدولة، القانوني البنا  هر  يمة في تق 

 األخر ، التشريعات بقية عنه تتمخ  الذ 

 دور  منهااا ولكاال المعروفااة تسلسااالتها وفااق

  .اإلنسان حقوق حماية في

 هااي والدساااتير األساسااية والقااوانين 

 التاي وهاي الحقاوق، تلكل يةموالحا العامنة

 تلااك ألن الحقااوق؛ تلااك حمايااة لياااتآ تحاادد

 خاالل مان الإ  بها االرتقا  يمكن ال الحقوق

 ت تي األمر لهذا وتع ي ا   القانون، مبدأ سيادة

 . لها وحاميا   رييبا   الدستورية الريابة

 الحارة والصحافة العا   أالر وي تي 

 أو انتهاكهاا حالة في الحقوق تلك عن مدافعا  

 وعناادما غيرهااا، أو الساال ة يباال ماان خريهاا

 الدسااتير فاي اإلنساان حقوق عل  النص يت 

 دسااتورية مباادئ هاي الحقااوق هاذ  أن يعناي

 المختصاة، السل ات يبل من احترامها يج 

 بالديااااااة الدساااااااتير تتساااااا  عناااااادما ولااااااذلك

 عامان لا إ بالنتيجاة ذلاك يؤد  والوعو ،

 ذلاك، مان ويتعاح وحرياته، اإلنسان حقوق

 تنمااااي  هااااو سااااا ألا الدساااااتير واجاااا  أن

 جهااااة، ماااان الدولااااة ساااال ات بااااين العاليااااة

 أخاار ، جهاة مان فاارادألوا الدولاة وسال ات

 حماية هو للدساتير ه ألا الواج  يعد أنه الإ

 تلااك انتهاااك دون والحيلولااة اإلنسااان حقااوق

 هااي الدساااتير نفااإ المعناا  وبهااذا الحقااوق،

 حريااتوال الحقاوق تلك لحماية الفعالة داةألا

 .(75)األساسية

 :القعائية الوسائل - ثانيا  

ماااااان العاااااامانات  القعااااااا  يعااااااد 

 كعامانة ريابياة سال ة من له ماالحصينة، ل

 وحرياتاااه اإلنساااان حقاااوق لحماياااة أخااار 

 القاوانين تعاديل أو لغاا إ أجال من ساسية،ألا

 ياعادة أل  المخالفاة السل ات تصدرها التي

 اصااةالخ القواعااد الساايماو مقااررة، يانونيااة

 .اإلنسان بحقوق

 القعاااا  أصااابح ذلاااك عاااو  وعلااا         

 ممارسااااة فااااي والفعالااااة األكياااادة العاااامانة

 اإلنساااان، حقاااوق لحماياااة القعاااائية الرياباااة

 تمكان التاي الحقيقياة الوسايلة أنها عن فعال  

 السال ات تجاا  بحقويه  الم البة من فرادألا

 التي المهمة داةألوا خر ،ألا وهيآتها العامة

 حالة في حقويه  وحماية مقاعاة من تمكنه 

 الجهااة بوصاافها الساال ات يباال ماان نتهاكهاااا

 والحصاانة باالساتقالل لتي تتمتا وا المستقلة

 الوسااايلة تلاااك بتحقياااق كفيلاااة تجعلهاااا التاااي

 وشخوصاااها الدولاااة سااال ات علااا  الريابياااة

 .(76) القانون حددها التي سل اتها وتحديد

 :السياسية الوسائل :ثالثا  

 هاااي السياساااية بالوساااائل المقصاااود 

 الصاعيدين علا  اإلنساان بحقاوق تعنا  التي

 ت بياااق ماااد  ومرايباااة والاااداخلي، الااادولي

(78) 
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 وفقاا   السال ات يبل من الحقوق تلك واحترا 

 منهااا يجعاال ممااا واإليليميااة الدوليااة للمعااايير

 التاي السل ات عد وفعالة مؤثرة عغ  أداة

 .المعايير بتلك تلت   ال

 : لآلتي قا  وف ذلك توعيح وسيت 

 الوسااائل ماان :الااداخلي الصااعيد علاا -7

 حقااااوق حمايااااة فاااي تسااااه  التااااي السياساااية

 حااا ا أل الاااداخلي الصاااعيد علااا  اإلنساااان

 السااالمي التاااداول ومبااادأ وتعاااددها السياساااية

 الااارأ  دور نكاااران يمكااان ال كماااا للسااال ة،

 المقااارو ة المختلفاااة عااال إلا ووساااائل العااا 

 ائلوساا عاان فعااال   ،والمرئيااة والمسااموعة

 معبارة وساائل تعاد والتاي خار ،ألا عال إلا

 يساااعد مااا وأن العااا ، الاارأ  علاا  ومااؤثرة

 الاااااانم  فاااااي الوسااااااائل تلاااااك نمااااااو علااااا 

 الكبياار الت ااور بعااد الساايماو ،الديمقرا يااة

 المعلوماات شبكة مهور في النوعية والقف ة

 يريااااة العااااال  صاااابحأ نأ بعااااد والفعااااائيات

 الم البااة علاا  فاارادألا شااج  ممااا صااغيرة،

  . واإلرها  الب   من وحمايتها بحقويه 

 هااذا علاا  أمااا :الاادولي الصااعيد علاا -8

 موايفها تتباين سياسية وسائل فهناك الصعيد

 النمااااا  ل بيعااااة تبعااااا   والتاااا ثير القااااوة فااااي

 الدولياااة بالهيئاااات تتمثااال والتاااي السياساااي،

 تحااااول التاااي الااادول علااا  ت ثيرهاااا وماااد 

 سااية،ساألا وحرياتااه اإلنسااان حقااوق انتهاااك

 المتحاادة، ماا ألا منممااة الهيئااات هااذ  وماان

 العاملااة السياسااية المنممااات ماان تعااد والتااي

 فيماا السايماو الدولي، الصعيد عل  والفاعلة

 هااااذ  تتعاماااال إذ اإلنسااااان، بحقااااوق يتعلااااق

 كال وتقا  مختلفة، موعوعات في المنممة

 يماة علا  األمن ومجل  العامة الجمعية من

 اتخااااذ نهمااام كاال وباساات اعة الهيئااة، هااذ 

 حقاااوق حماياااة لااا إ تهاااد  مهماااة يااارارات

 لكاال الموكلااة لالختصاصااات وفقااا   اإلنسااان

 المتحادة، م ألا ميثاق في جا  حسبما منهما،

 المجلا  ؛ منهاا أخر ، مؤسسات توجد كما

 حقااااوق ولجااااان واالجتماااااعي، االيتصاااااد 

 من وغيرها الحقائق تقعي ولجان اإلنسان،

 سااااااناإلن بحقاااااوق تعناااااي التاااااي اللجاااااان،

 .(74)وحمايتها

 يليميااةإلا بالهيئااات يتعلااق فيمااا ماااأ 

 فقااااد وحمايتهااااا، اإلنساااان بحقااااوق المهتماااة

 علاا  اإلنسااان لحقااوق عاادة اتفايااات صادرت

 مريكياااااةألوا وروبياااااةألا القاااااارات ن ااااااق

 بارا إ عل  جميعها عملت والتي فريقية،ألوا

 يااةتنفيذ اجهاا ة يجااادإ علاا  تاانص اتفاييااات

 كبياارة، فعاليااة ذات اإليليمااي، الصااعيد علاا 

 دون والحيلولاااااة اإلنساااااان حقاااااوق لحماياااااة

 .  (72) كان  ر  أ  من انتهاكها

وخالصااة القااول إن تشااجي  حقااوق  

اإلنساااان وحمايتهاااا يت لااا  تعاوناااا  و يااادا  

وجهاادا  مسااتمرا  ماان لاادن األ اارا  الدوليااة 

كافة، سوا  تمثل في وعا  القاوانين الكفيلاة 

ألساساية أ  بحماية حقوق اإلنسان وحرياته ا

إنشاااا  األجهااا ة التاااي يمكااان أن يلجااا  إليهاااا 

األفراد والجماعات عل  حد سوا  فاي حالاة 

انتهااك هاذ  الحقاوق وتلاك الحرياات، فعااال  

عاان اسااتمرار التوعيااة بهااذ  الحقااوق علاا  

المساتويين الشااعبي والحكااومي، كمااا يت لاا  

وايااا  األمااار حماياااة المجتمااا  الااادولي لهاااذ  

  المتحدة والمنممات الحقوق، ممثال  في األم

اإليليميااااة للتصااااد  لالنتهاكااااات الصااااارخة 

لحقوق اإلنسان التي يد ترتكبها بع  الدول 

كحرمان الشعو  من حقها فاي التعبيار عان 

 . رأيها وتقرير مصيرها بنفسها

 

 

 

(70) 
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 :واالستنتاجات الخاتمة

 اإلنساااان حقاااوق أن فياااه شاااك مماااا 

 القديمااااااة منهااااااا شاااااات ، بعصااااااور ماااااارت

 كاناااتو .الحديثاااة لعصاااورا ثااا  والوسااا  ،

 لهيااااااةإلا للتشااااااريعات الاااااارئي  المحااااااور

 العصاور، هذ  مر عل  الوععية والفلسفات

 ا  أسسا والقاوانين التشريعات هذ  وععت فقد

  أ الحقااااوق تلااااك بتكااااري  سااااوا  مهمااااة،

 .والوسائل سالي ألا بشت  بحمايتها يصا إلا

 الحعاااارات تاااري  فاااي المؤكااد مااان إذ إنااه

 يويا   يرد  ل  يانوني  تشري أ  أن البشرية،

 ل  المس لة هذ  أن رغ  مملوما ، ينص  ول 

 ،جماايعه  ر ألا شااعو  م لقااة عنااد  تكاان

 فااي متساااوين غياار األفااراد أن اعتبااار علاا 

 . والعقلية الجسمية القو 

 بعااد وتحدياادا   الحديثااة العصااور فاايو        

 والثانياااة ولااا ألا العاااالمتين الحاااربين فتااارة

 كبياااارة ت ااااورات اإلنسااااان حقااااوق شااااهدت

 هادارإو نتهاكااتال تعرعات أن بعاد ومهمة

 الااا  أدت والتاااي والحرياااات، الحقاااوق لتلاااك

 . الذكر نفةآ الحربين اندال 

 مواثيق الت ورات هذ  عن تمخ و        

 وكاان الادولي الصاعيد عل  مهمة عالناتإو

 اإلنسان لحقوق العالمي عالنإلا رأسها عل 

 في المتحدة م ألل العامة الجمعية الصادرعن

 عاااان فعااااال   ،( 7302 عااااا  ديساااامبر 74)

 الصااادر المتحادة األماا  ميثااق مااواد تعامين

 وكثااارة الشاااهيرة وديباجتاااه ( 7305) عاااا 

 الم لاق يماانإلا علا  تانص التي المعامين

 وتوفير وكرامته، نسانإلل السياسية بالحقوق

 باالنهو  المتصال األمثل ستخدا الا أسبا 

 اليتصاااااااد ا والتقااااااد  الت ااااااور بعواماااااال

 عليااه أكاد ماا وهاذا والسياساي، واالجتمااعي

 ماااا ألا عاااان ناالصااااادر ناالاااادولي ناالعهااااد

 ل إ يدعوان واللذان ،( 7366) عا  المتحدة

 والحقااااااوق والسياسااااااية المدنيااااااة الحقااااااوق

 نباذا وياد والثقافياة، واالجتماعية االيتصادية

 بسااب  اإلنسااان وأخيااه اإلنسااان بااين التميياا 

 .والدين للغةا أو اللون أو الجن 

 والااااااانم  الساااااااماوية الشااااااارائ  إن 

 اإلنساان بحقاوق اهتمت ويوانينها، الوععية

 الريااي ماان متقدمااة درجااة لاا إ بااه واالرتقااا 

 الشاريعة الشارائ  تلك مقدمة وفي اإلنساني،

 نمماااا   أوجااادت التاااي السااامحا ، ساااالميةإلا

 كونهاا والدنيا، الدين شؤون لمعالجة متكاملة

 تلااك ياارارإو جمعااا ، للبشاارية عالميااة دعااوة

 تجاااو  أو اعتاادا  أ  ماان هاااالتوكف الحقااوق

 هااذ  وتعااد نفسااه ،أ اإلنسااان بنااي لاادن ماان

 ورعاات اهتماات التااي الشاارائ  ماان الشااريعة

 األخار ، قالحقاو عل  بتفعيلها الحياة حق

 بغيار نفساا   يتال مان)) وتعاال  سابحانه بقوله

 الناا  يتال فك نماا األر  فاي فساد أو نف 

 دون ماان اإلنسااان خااص كمااا. ....(( جميعااا  

 مان علياه استحفم مما باالستخال  الكائنات

 .والحرية واإلرادة العقل تناأما

 عالنااتإلوا الوعاعية النم  في ماأ 

 الحقاوق تلك تبلورت فقد الدولية واالتفاييات

 مااان العقائدياااة أسساااها كتشاااا ا لااا إ وأدت

 بالعصاور الوسا   مارورا   القديمة العصور

 . الحديثة ربالعصو وانتها   

 واالتفايياااااات عالنااااااتإلا أن كماااااا 

 تلااك علاا  خاار ألا هااي كاادتأ يااد الدوليااة

 أ  مااان االنتهاكااات ماان وحمايتهااا الحقااوق

علا   البشار لكال بهاا توصيةوال أتت،  ر 

 أو الجااان  بساااب  تمييااا  دون متسااااونحاااو 

 نفسااها الحقااوق أع اات كمااا الاادين، أو اللااون

 أو للرجااال كماااا للمااارأة متسااااو علااا  نحاااو

  .ل فلا

 إ ن القااول يمكاان السااياق، هااذا وفااي 

 والمكااان ال مااان علاا  تعلااو اإلنسااان حقااوق

(75) 
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 غيار .أخر  أبعاد يةأل خعاعهاإ ينبغي وال

 بصااورها عالميتهااا باارا إو اإلنساااني البعااد

 عالنااتإلا تلاك الت مات كما كافة، ووسائلها

 والجماعيااااة الفرديااااة بااااالحقوق والمواثيااااق

 يانونية سائلو كانت سوا  حمايتها، ووسائل

 علا  للحفاام سياسية أ  يعائية أ  دستورية

 ماا  انتهاااك، أو هاادر أ  ماان الحقااوق تلااك

 تكن ل  اإلنسانية الحقوق تلك أن عل  الت كيد

 وعاعت ياوانين بموجا  حاددت إنماا م لقة

 المفياااد التفكيااار خاااالل مااان الغااار ، لهاااذا

 ساام أ وساايلة الاا  للوصااول السااديد  أوالاار

 حماياة دعاائ  رساا إو األهدا ، تلك لحماية

 .ساسيةألا رياتوالح   الحقوق تلك

وياااد توصااالت الدراساااة إلااا  االساااتنتاجات 

 :التالية 

إن المتتب  للمسيرة اإلنسانية لحقوق  

اإلنسااااان منااااذ اإلعااااالن العااااالمي لحقااااوق 

، ( 74/78/7302)اإلنسان الذ  صادر فاي 

يساااتنت  أن هنااااك انتهاكاااات كثيااارة لحقاااوق 

ة علاا  األصااعدة اإلنسااان خااالل تلااك الفتاار

 :كافة، ولذلك يمكن إدراجها باآلتي 

إن جميااا  االتفايياااات التاااي عقااادت  -7

بشااا ن حقاااوق اإلنساااان، ماااا كانااات 

لتكون لوال األوعا  اإلنسانية التاي 

 .ل  تكن مقبولة 

إن الت ااورات الكبياارة التااي ويعاات  -8

خالل العقود الماعية، والسيما بعاد 

كانات ساببا  . الحر  العالمياة الثانياة

  تلك االنتهاكات الجسيمة التي لويو

 .ويعت خالل تلك الفترة

ماان الواعااح أن الن اعااات الداخليااة  -7

المساالحة وغياار المساالحة، كااان لهااا 

باااال  األثااار علااا  حقاااوق اإلنساااانية 

جمعااا ، وأن أغلاا  مااا حصاال ماان 

انتهاكااات لهااذ  الحقااوق هااو بسااب  

لاذلك . غيا  دولة القانون وسايادته 

اكااات يساتوج  الحااد مان هااذ  االنته

 .ب   شكل من األشكال

إن الفقاار الاااذ  تتعاار  لاااه أغلااا   -0

الشااااعو ، والتفاااااوت الكبياااار فااااي 

مساااااتويات المعيشاااااة باااااين أفاااااراد 

المجتماااا ، كااااان سااااببا  آخاااار لاااادف  

المااوا نين للم البااة بتلااك الحقااوق، 

ويااااااد أد  بالتااااااالي إلاااااا  نشااااااو  

مصاااااااااادمات باااااااااين الماااااااااوا نين 

 .والسل ات القائمة 

عاااد يت لااا  وايااا  األمااار وعااا  يوا -5

يانونيااااة جدياااادة ومل مااااة لحقااااوق 

اإلنساااان وحرياتاااه األساساااية علااا  

الصعيد الدولي وعد  تجاو ها با   

 .شكل من األشكال

عااد  تقاااع  المجتماا  الاادولي عاان  -6

اتخااااذ التااادابير المقتعاااية للحيلولاااة 

دون حصول انتهاكات في المستقبل 

. 

تفعياااااال دور المنممااااااات الدوليااااااة  -4

  واإليليميااة سااوا  أكاناات حكوميااة أ

غير حكومية، والسيما المعنية منهاا 

بمتابعة حقوق اإلنسان، لمرايبة تلك 

 .االنتهاكات

علاا  منممااة األماا  المتحاادة تحدياادا   -2

تاااوفير االمكاناااات الال ماااة إلنشاااا  

أجهااا ة ريابياااة فاعلاااة، بغياااة اتخااااذ 

تااادابير ويائياااة لتجنااا  الكثيااار مااان 

المعاناااااة اإلنسااااانية، لكونهااااا هااااي 

 .الراعية لتلك الحقوق
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 الهوام 

 الساااايادة: م اااارود حساااان صااااال  -1

 وحرياتاااه اإلنساااان حقاااوق ويعاااايا

 جامعاة) دكتاورا ، رسالة األساسية،

 ، السياسااااية العلااااو  كليااااة – بغااااداد

 . 64 ص ،(7335

 حعاارة العاراق،: مجموعة باحثين -2

 .086 ص( 7320:  بغداد) ،7جـ

 انتصااااار: برسااااتيد هناااار  جاااايم  -3

 خير ، أحمد. د: تعري  الحعارة،

 ،(7368الفنياة، الم بعة:  هرةالقا) 

 .776 ص

 (.27) أية يون ، سورة -4

 تااااااري :  عبااااااد كامااااال محماااااد. د -5

 م بعااااة: دمشااااق) ،7جااااـ اليونااااان،

 .772 ص ،(7367 األدي ،

:  البااادراو  المااانع  عباااد محماااد. د -6

 تاريخااه الروماااني، القااانون مبااادئ

 الكاتاااااا  دار: القاااااااهرة)ونممااااااه،

: وينمر730 ص ،(7356 العربي،

وني، القااااااااانون صاااااااابيح مسااااااااك.د

م بعاااة شااافيق، :بغاااداد)الرومااااني، 

 .وما بعدها  78، ص (7362

 صاادق. ود ال عاان، الرعا عبد. د -7

) السياسااة، علاا  الاا  ماادخل: األسااود

 .762 ص ،(7326: بغداد جامعة

 حقاوق: الشاافعي بشير محمد: نمري -8

 دراساااات) ومصاااادر  ذاتيتاااه اإلنساااان،

 ،(واإليليميااااة العالميااااة الوثااااائق حااااول

 العلاااا  دار:  بيااااروت) الثاااااني، المجلااااد

 .87 ص ،( 7332 للماليين،

 . 24المصدر نفسه ، ص  -9

 دراساااااااااات:  الع اااااااااار رياااااااااا  -11

 حقاوق شا ن فاي عاماة وموعوعات

 العرايياااااة الجمعياااااة ،7  اإلنساااااان،

 ،(8448:ساااوريا) اإلنساااان، لحقاااوق

 . 86 -87 ص ص

 الماااادخل: جااااويلي سااااال  سااااعيد. د -11

)  اإلنساااااني، الاااادولي القااااانون لدراسااااة

/ 8447 العربيااة، النهعااة دار: اهرةالقاا

 .84 ص ،(8448

 (.43) اآلية البقرة، سورة -12

 حقاااااوق خالاااااد، حناااااون حمياااااد. د -13

 مكتباااااااة: بغاااااااداد) ،7  اإلنسااااااان،

-04 ص ،ص(8477 الساااانهور ،

07 . 

 ( .113)سورة ال عمران، اآلية  -14

 ( .13)سورة الحجرات، اآلية  -15

 ( .32)سورة المائدة، اآلية  -16

 ( .32)سورة هود، اآلية  -17

 ( .125)ورة النحل، اآلية س -18

 ص ساابق، مصادر حنون، حميد. د -19

 . 56 – 55 ص

 52 – 54 ص ص نفسااه، المصاادر -21

. 

 باااان  اااااهر محمااااد الشااااي : انماااار -21

 ،7جاااااـ والتناااااوير، التحريااااار: عاشاااااور

[ ت.د ]للنشاار، التونسااية الاادار:  تااون )

 .86 ص ،(

مصدر سابق، ص : حميد حنون . د -22

 . 77-76ص 

: الااادليمي حمااااد  علاااوان حاااافم. د -23

 مكتباااااة: بغاااااداد اإلنساااااان، حقاااااوق

 .850 ص( 8443 السنهور ،

  ص ساابق، مصادر حنون، حميد. د -24

878. 

 الاانم : ليلااة كاماال محمااد. د:  نمااري -25

 العربااي، الفكاار دار: القاااهرة)السياسااية،

 .238 ص ،(7367

  ص ساابق، مصادر حنون، حميد. د -26

770. 
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 عاشاااور، بااان  ااااهر محماااد الشاااي  -27

 .06 ص سابق، مصدر

 المحكمااة دور: الباار عبااد فاااروق. د -28

 حمايااااة فااااي المصاااارية الدسااااتورية

)  والحرياااااااات، اإلنسااااااان حقااااااوق

 .682 ص ،(8440: القاهرة

 اإلنسااان، حقااوق:  علااوان حااافم. د -29

 .48 ص سابق، مصدر

 . 73المصدر نفسه، ص  -31

 االجتماااا  علااا : األساااود صاااادق. د -31

: بغااااااداد جامعااااااة)وأبعاااااااد ، السياسااااااي

 .757 ص(7326

 ص ساابق، مصادر حنون، حميد. د -32

 . 884 – 885 ص

 جباار محماد للسايد مقالة في:  نمري -33

( العااااراق فااااي المحرومااااون) الشاااابو 

 763 العادد العرايياة، األسبوعية المجلة

 .8477 أيار في

مصااادر ساااابق، : حاااافم علاااوان. د -34

176 . 

:  سااارور فتحاااي حمااادأ. د:  نماااري -35

 والحريااات، للحقاوق الدسااتورية الحماياة

 ص(8445 الشاااااروق، دار:  القااااااهرة)

88. 

 الاااااانم :  باااااادو  ثااااااروت: نماااااري -36

 ال ليعااة دار:  القاااهرة)  ، السياساية

 .724،ص(7348 العربية،

 األنممااة: الجماال يحياا . د:  نمااري -37

 دار:  بياااروت)  المعاصااارة، السياساااية

 .773 ،ص(7363 العربية، النهعة

 حقاااوق:  هااااد  ع يااا  رياااا . د -38

ت ورهاااااا، معاااااامينها، ) اإلنساااااان

 ص ،(8445:  بغاااااداد) حمايتهاااااا، 

. دوكاااذلك ينمااار  . بعااادها وماااا 07

حقوق اإلنساان : محمد سعيد الدياق 

في إ اراألم  المتحدة، مجلة حقاوق 

، 1998اإلنساااان، المجلاااد الثااااني، 

 . 62ص 

 المصادر

 القرآن الكري  -7

 (.43) اآلية البقرة، سورة

 (.747) اآلية عمران، ال سورة

 (.77) اآلية الحجرات، سورة

 (.78) اآلية المائدة، سورة

 (.78) اآلية هود، ورةس

 ( .785) اآلية النحل، سورة

 الحمايااااة:  ساااارور فتحااااي احمااااد. د -2

 والحريااااااات، للحقااااااوق الدسااااااتورية

 (8445 الشروق، دار:  القاهرة)

 العااراق، حعااارة:  مجموعااة باااحثين -3

 (.7320: بغداد)7جـ

) السياسااااية، الاااانم : باااادو  ثااااروت -4

 العربياااااااة، ال ليعاااااااة دار: القااااااااهرة

7348.) 

 انتصاااااار: ساااااتيدبر هنااااار  جااااايم  -5

 خيار ، احماد. د:  تعري  الحعارة،

 (.7368 ، الفنية الم بعة:  القاهرة) 

 اإلنساان، حقوق: خالد حنون حميد. د -6

 السااااانهور ، مكتباااااة: بغاااااداد) ،7  

8477.) 

: الاااادليمي حماااااد  علااااوان حااااافم. د -7

 مكتباااااة: بغاااااداد)  اإلنساااااان، حقاااااوق

 ( .8443 السنهور ،

 دراساااااااااااات: الع اااااااااااار رياااااااااااا  -8

 حقاوق شا ن فاي اماةع وموعوعيات

 العرايياااااة الجمعياااااة)،7  اإلنساااااان،

 (.8448:  سوريا()اإلنسان لحقوق

 حقااااااوق: هاااااااد  ع ياااااا  ريااااااا  -9

ت ورها، معااااااااااامينها، اإلنسااااااااااان،

 (.8445:  بغداد) حمايتها،
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  معالجة االشارة الرقمية اتالحاسبات االلكترونية لخدمة اختصاصمفاتيح تطوير لوحة 
 

 عبد السالم محمد سعيد. د

 كلية الرشيد الجامعة

Amsaeed2005@yahoo.com 
 

  : الخالصة

الرقمية عند التعامل مع  اإلشارةبمواضيع معالجة ن يالمحليتم استعراض المعضلة التي تواجه المختصين 

النظر في  المعضلة عند هتبرز هذ: المصطلحات والرموز والدوال الهندسية الخاصة بتلك المواضيع 

تبرز عنيها المصطلح ، وشيوعا للمعنى العلمي الصحيح للحالة العلمية التي ي األكثرالمصطلحات األجنبية 

األرقام والحروف والرموز والوحدات والدوال والمتغيرات والثوابت والعمليات عند التعامل مع كذلك 

عدم وجود رديف محلي للمصطلح األجنبي ، وذلك من خالل من تم معالجة الفجوة الحاصلة . الرياضية 

تم . شارة الرقمية لتوو  رديفة لها تصميم واستحداث حروف ورموز تتناسب مع اختصاصات معالجة اال

 . تنفيذ النظام المقترح من خالل برمجة وتطوير لوحة مفاتيح الحاسبة االلوترونية المتداولة 

 

 دالة الكلمات ال
 

 معالجة االشارة الرقمية ، مفاتيح الحاسبات االلكترونية ، اللغة

 

 

Computer Keyboard Development for Specialties of Digital Signal 

Processing  

Abdul Salam M. Said 

Abstract : 
 

A review of the dilemma the local experts are facing in the topics related to 

Digital Signal Processing when dealing with terminology, symbols, engineering 

functions and those specific for those topics , was done in terms of considering 

foreign terms  most commonly used to correct scientific meaning of the term 

scientific situation , as well as the numbers , letters , units , functions , variables 

, constants, and operations. The gap due to the lack of local equivalent to the 

foreign terms was handled. This was done by designing and creation of letters 

and symbols suitable to specialties’ to the digital signal processing topics, so 

that it becomes local alternative to the foreign terms. The proposed system has 

been implemented through the development and programming of the computer 

key board.    
 
 

Keywords:     Digital Signal Processing,  Computer Keyboard, Language  
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 : المقدمة  -1

العالم الرقمي والذي بدأ تدريجيا  إ  التطور في

ومستمر في التطور السريع وباألخص في 

 digital)موضوع معالجة االشارة الرقمية 

signal processing [ )1] كا  متوازنا في ،

فوا  مع كل . كل مفاصل ذلك االختصاص 

موضوع رئيسي أو فرعي أو حلقة من حلقاته 

، وبنيت مجموعة متواملة  لهنجد تعريف متوامل 

من الرموز والمصطلحات وغيرها وأصبحت 

 كيانا كامال بحد ذاته ، فعندما نقول 

توو  تلك الولمة ممثلة لويا  ( ترانسيستور ) 

ي واضح بول موونات ذلك الويا  الوهربائية ماد

ت والدوائر اوال يحتاج المختص العودة لألساسي

. ما هو الترانسيستور على الوهربائية ليتعرف

وعندما نأتي لوضع المختصين الناطقين باللغة 

العربية على عوس الحضارات االخرى ، نجدهم 

 اد المصطلحات والرموز االجنبية ،قاموا باعتم

يستطيع  يلى المختص تعلم لغة أجنبية لوفوا  ع

واستمرت الفجوة . التعامل مع هذا االختصاص 

إلى يومنا هذا مما تسبب وهي مستمرة باضطراد 

صعوبات بالغة في دراسة وانتشار هذا 

 .  [2]االختصاص

واعتمدت المعالجات السابقة على حلول جزئية 

قدمت بعض االقتراحات والتي لم [  4] –[ 3]

 .اغفلت الجانب التطبيقي  اصل المشولة اوتعالج 

إ  المشولة ليست لغوية بل هي تقع ضمن 

وعليه اقترحنا  في هذا االختصاص نفسه ، 

طريقة البتكار حروف جديدة في اللغة البحث  

العربية نستطيع من خاللها معالجة المشكلة 

وحة مفاتيح الحاسبة لادخالها الى اعاله وتم 

، التطبيقات الهندسيةااللكترونية الستخدامها في 

إضافات جديدة  اعتماد جديدالنموذج للويمكن 

ضمن البرامج التشغيلية للحاسبة مما يتيح 

 للمستخدم حرية أكبر في التعامل مع المسائل

 .مهما كانت معقدة  الهندسية

الى مشكلة (  2 ) يتطرق البحث في الفقرة

 ) و الفقرة, ز والحروف في اللغة العربية الرمو

النظام تصميم وتنفيذ  تشرح خطوات ( 3

اختصاصات معالجة االشارة  ةخدمالمقترح ل

الحروف  الدخال التطبيق العملي . الرقمية

المستحدثة الى لوحة العربية الكبيرة والرموز

واخيرا (  4) يتمثل بالفقرة المفاتيح 

  .(  5 )االستنتاجات بالفقرة 

  

الرموز والحروف في اللغة العربية استخدام مشكلة  -2

 :  للتطبيقات الهندسية

 

ي تطور العلمالفيه الذي بدأ ) العالم الغربي في 

الهندسي وكل متعلقاته النظرية  والتونولوجي

واملة متناغمة متموتبة  ( ه مصطلحاتوأدبياته و

.  [2]مع العالم الرقمي وأصبحت جزءا متمما له

اللغة االنوليزية الرائدة في هذا المجال  لقد كانت

ترجمة ذلك العرب ما حاول المختصو  وعند ,

دموا بواقع تووين اللغة طصاالعربية اللغة إلى 

العربية المختلف جذريا عن تلك اللغات االجنبية 

وكما سنبين أدناه ، مما جعلهم يبقو  تلك 

الرموز الحروف االنوليزية والالتينية و

 .لغتها االجنبية والمصطلحات ب

نعرض أدناه خالصة الحالة االجنبية مع مثيلتها 

 االشارة الرقميةبول ما يتعلق بموضوع العربية 

[2 ] . 

 

   -:التالي نجد  :في اللغة األنكليزية   -1.2

 : االرقام -أ

 ال توجد مشولة في التعامل مع األرقام االنوليزية

في العالم (  0123456789) (العربية األصل)

، فال توجد تقاطع بين نهاية الجملة الرقمي 

  العربي المشرق  اعتمد  بينما  ،   مثال  والصفر

، (  4211059886  )   الهندية رقام اال  على

 . ام وهنا تومن مشولة في التعامل مع هذه االرق

 :الحروف  -ب

 الحروف باللغة االنوليزية ،  من اهناك نوع
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 (  small letters)  :الصغيرة   الحروف -

دام هذا النوع من الحروف للتعبير عن خيتم است

 وهذه قد توو  المتغيرات والثوابت والرموز 

متداخلة ، إال أنه ومع مرور الزمن واالستخدام 

لتعبير عن محتوى لحروف معينة اعتمدت 

شاع استخدامها ، و هذه األصنافومعنى 

ردت كما مبين أضحت مفهومة ومعتمدة أينما وو

 . ( 1)رقم  الملحقفي 

(   capital letters) الحروف الوبيرة  -

 : 

تستخدم لتمثيل  غالبا ما فوالحرهذه   أ

مجال الالثالثة أعاله في مجاالت غير  األصناف

 .  يالزمن

المجال   دالة منظومة في Hc(   ω) : مثال) 

زمن (  Ts )مثال : كذلك  .    ω المستمرالترددي

فال أما في اللغة العربية . ( ... جة إلشارة النمذ

لوي تتناغم مع العالم  وجود للحروف الوبيرة

 . الرقمي القائم 

 

 

 :الرموز  -ج
توتب أنها هي عند التعامل مع الرموز مشولة ال

 الوتابة من اليسار إلى اليمين ، أي عوس اتجاه 

، كما هو واضح بالملحق بالنسبة للغة العربية 

 . (  1) رقم 

  :الدوال  -د

ولي للظواهر ابتداءا البد من الوصف األ

  بوتابة الدوال والمعادالت الفيزيائية وانتهاءا

يبين ( 1)الملحق . الرياضية وشروط تحقيقها 

الرياضية والتي  بعض هذه الدوال والمعادالت

أصبحت مترسخة ضمن المفهوم الهندسي ، فمثال 

 : المعادلة التالية 

y=sin(x)  يعني (x)   هي زاوية ، (sin )  

 ( y)، المقابل على الوتر  الجيب وتساوي تعني

 النتيجة

ال تحتاج لبرها  عند استعمالها في المعادالت 

عند التعامل معها عربيا علينا ، إال أنها الرياضية 

تعامل  وترجمتها ، وتحديد المرادفات لها 
يبين بعض االمثلة (  2)الجدول رقم . كالرموز

 . هندسية متداولةلدوال 

 

 بعض االمثلة  لدوال  هندسية متداولة(  1) جدول رقم 

Sin ( x )   جيب الزاوية  س ( س ) جا 

Cos ( x )   جيب تمام الزاوية  س ( س ) جتا 

Tan ( x )    ظل الزاوية  س ( س ) ظا 

Cotan ( x )       الزاوية  سظل تمام  ( س ) ظتا 

Log a ( x )     ألوغاريثم العدد س لألساس  ( س )   لو 
 

   
 

  :الوحدات  -ه

إ  الوحدات المستخدمة في موضوع معالجة 

ة تعتبر قليلة نسبياً حيث تقتصر االشارة الرقمي

الوحدات الخاصة بمعامالت اإلشارة على 

أهم يوضح ( 0)الملحق رقم .  المختلفة ونمذجتها

 .  الوحدات الشائع استخدامها

 

  :المختصرات  -و

في أ  يشيع له ا  المختصر عندما يراد 

ا  يمتلك على احد من  فالبد له االستخدام

المقومات االساسية لشيوعة أال وهو عنصر الفهم 

من قبل االختصاصيين في معالجة المشترك  

يبين مجموعة ( 5)الملحق رقم . االشارة الرقمية

من المختصرات الشائعة في موضوع معالجة 

  .االشارة الرقمية

 

 

 : واللغة العربية   معالجة االشارة الرقمية -2.2

تصنيف الحروف العربية من حيث ورودها إ  

( أولية)ضمن الولمة الواحدة الى حروف 

عن ة تماما دييجعلها بع( اخرية)و( وسطية)و

مما يجعل استخدام اللغة االنوليزية تووين 
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المرادفات بين الحروف االنوليزية والعربية من 

ول من هذه الحروف يحمل ف ، [5]المستحيالت 

 صفة االتصال ببقية أحرف الولمة 

 

وحسب موقع الحرف مما يجعل صيغة التعبير 

وهذا االختالف يبدو .  لحرف برموز مختلفةعن ا

جليا عند المقارنة بين األحرف األولية والوسطية  

مع الحروف االخرية ، حيث يمتلك األخير رمز 

ورغم هذا التباين أو . في نهايته كداللة لالنتهاء 

التمايز الجزئي ، تبقى هناك حروف لها رموز 

مثل ) متشابه تماما ضمن األصناف الثالثة أعاله 

 .[9]( ز ، ط ، ر ، ظ  ومن ثم ذ ا ، د ، و ، 

مثال له أ  موضوع معالجة االشارة الرقمية  بماو

أضحت مصطلحاته ورموزه ومعادالته الخاصة 

للغة االنوليزية  معروفة ومعتمدة تماما بالنسبة

ترجمة تلك الحروف والمصطلحات مثال فإ  

والمعادالت والرموز أمرا غير ممون البتة مما 

جعل المختصين العرب يبقو  تلك الحروف 

إ  . والرموز االجنبية ضمن عملهم العربي 

ة فحسب بل هي فنية يمون لغوي تليسالمشولة 

  . معالجتها تقنيا 

 

النظام المقترح تصميم وتنفيذ  -3

االشارة اختصاصات معالجة  ةخدمل

   : الرقمية

 

تفحص المشولة ودراسة الحلول  بعد - أ

للمشولة ، وبالنظر  [0], [1]السابقة 

للتطور الحاصل في التونولوجيا 

وباالخص في صناعة الحاسبات 

د االلوترونية ووسائل االتصال ، نج

في بل  بأ  المشولة ليست باللغة ذاتها

كيفية صناعة وبرمجة الحاسبات 

مواضيع العالم رونية لتخدم االلوت

 . الرقمي ومعالجة االشارة الرقمية 

ونظراً لوجود اموانية تقنية وبرمجية  - ب

كبيرة في الحاسبات االلوترونية يمون 

استغاللها لمعالجة مشولة المختصين 

العالم الرقمي ومعالجة االشارة بمجال 

,  الرقمية سواء من الطالب او الباحثين 

وز خاصة عملنا على ابتوار رم

وادخالها الى لوحة مفاتيح الحاسبة 

ليمون استخدامها في االلوترونية 

  .المجال البحثي او االكاديمي 

جدنا الطريقة االمثل بعد دراسة  عدة و - ت

إلى  الطريقةيمون اختصار طرق و 

 : أمرين أساسيين 

)   ابتوار رموز خاصة: األول 

  capital)الوبيرة  العربية الحروف

)) . 

الرموز االجنبية عوس حركة : الثاني 

اليمين من درجة و توتب  284لتعوس 

 . [1]  اليسارإلى 

لوحة المفاتيح  ادخال الرموز اعاله الى - ث

لتصبح جزء ، لوترونية لحاسبات االل

لوحة المفاتيح االساسية  من رموز 

المجال االكاديمي والبحثي  لخدمة

 .   معالجة االشارة الرقمية لتخصصات

 

خوارزمية ابتكار الحروف العربية  3-1

  الكبيرة 

ال  جزء اساسي من المشولة يتمثل 

اسوة )بإيجاد حروف عربية كبيرة 

الستخدامها في ( باللغة االنوليزية

التمثيل الرياضي لمعادالت 

تخصصات معالجة االشارة الرقمية  

الخوارزمية التالية البتوار  انجزنا , 

 .الحرف العربي الوبير

 للحروف العربية يتم بالنسبة - أ

استحداث الحروف العربية 

، وذلك (  capital)  الوبيرة

 :  وفق الطريقة التالية 

اختيار الحروف العربية  -2 

 . الصغيرة المنفصلة 

الخطوط طريقة  اتباع  -1  

الحروف العربية  النتاج المستقيمة

وهذه  ) .  (capital)الوبيرة 

الفورة المبتورة تأتي منسجمة مع 

أصل االرقام العربية وطريقة 

، [ 5]م 882استنباطها في عام 

 (( 2)الشول رقم كما في 
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 طريقة استنباط االرقام العربية    (2)رقم شول 

 

   

العربي تحوير كل نقطة في الحرف   -1

تحوير وإلى مربع صغير المختار 

لى مربع إ في الحرفكل قوس 

ناقص ضلع ، وكما مبين بالشول 

(1 ) 

  

الحروف ومن أجل أ  توو    -0

المستحدثة جاهزة لألستعمال كما هو 

  انجزناحال الحروف االنوليزية 

(  1)الخطوات في الشول رقم 

 والحروفالستحداث  الرموز 

الوبيرة باللغة العربية وادخالها الى 

.المفاتيح  لوحة
 

 

 

 الحرف 

 الصغير 

 الحرف

 الوبير  

 الحرف

 الصغير 

 الحرف 

 الوبير

 الحرف 

 الصغير

 الحرف 

 الوبير

 الحرف 

 الصغير

 الحرف 

 الوبير

 

 أ   

 

 

 

  د  

 

  ف  

 

 ن  

 

 

 

 

 ب  

 

 

 

  ذ  

 

  ق  

 

 ه  

 

 

 

 ت  

 

 

 

  ر  

 

  ص 

 

 ك  

 

 

 ث  

 

 

 

  ز  

 

  ض 

 

 ل  

 

 

 ج  

 

 

 

  و  

 

  ط 

 

 س  

 

 

 ح  

 

 

 

  ع  

 

  ظ 

 

 ش  

 

 

 خ  

 

 

 

  غ  

 

  م 

 

 ي  
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 نعم  نعم 

 كال  كال 

 استخدام  بعد  دف لهاوالحرف العربي الكبير المر يبين الحرف العربي الصغير   ( 2)  رقم شكل

  خوارزمية ابتكار الحروف العربية الكبيرة 

 : لرموز الرياضية وغيرها ا - ب

االنوليزي بشول  الرمز رسم  -2

معووس لوي يتالئم مع اللغة 

 . العربية 

خاص برسم  استخدام برنامج   -1

الرقمية ومن ثم  الرموز والحروف

وكما       ادخالها للوحة المفاتيح

 .  ( 1)مبين بالشول 

(  symbols ) برمجة  شريط ال  -1

 . الحالي باضافة الرموز الجديدة 

يمون استخدامها بنفس طريقة   -0

 . استخدام الرموز االجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظام المقترحمخطط بياني (  3)شكل رقم 

 

 المدخل من اللغات االخرى

 المدخل حرف

خلق المناظر 

 باللغة العربية

المناظر خلق 

 باللغة العربية

 

 المدخل رمز
تحديد نوع 

 المدخل

مطابقة 

الرموز 

 السابقة

التخطيط 

 والتحضير للرسم

 رسم الحرف

برمجة االوبن 

 تايب

ادخال الحرف 

 للوحة المفاتيح

مطابقة 

الرموز 

 السابقة

التخطيط 

 والتحضير للرسم

 الرمزرسم 

برمجة االوبن 

 تايب

ادخال الرمز 

 للوحة المفاتيح
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العربية الكبيرة  الحروف ادخال  -4

 :المستحدثة الى لوحة المفاتيح والرموز

 

بعد استحداث الحروف العربية الكبيرة 

تم , (  1-3فقرة ) خوارزمية الباستخدام 

وتم , رسمها ببرنامج رسم عالي الدقة 

الدخال الحرف  عدة طرقتجربة 

الكبير المستحدث الى الحاسبة  العربي

من بينها طريقة الضافة  ,كترونية االل

الحروف والرموز المستحدثة الى 

مجموعة الرموز الخاصة المخزونة 

لكنها تفتقر للمرونة وسرعة , سابقاً 

الطريقة . تنفيذها من قبل المستخدم 

كمجموعة رموز الثانية تتمثل باضافتها 

في خط جديد وهنا تبرز مشكلة تغيير 

. الخط كلما دعت الحاجة الستخدامها

لكونها فتم اختيارها  طريقة الثالثةوال

البسط واالكثر مرونة واالقل تعقيداً ا

لوحات  حيث اعتمدت, للمستخدم 

شكل )   لغة العربيةلبا القياسية المفاتيح

على نطاق نظراً الستخدامها  (4رقم 

انظمة ترميز لوحات واسع رغم اختالف 

بنسخها (     Unicode)  المفاتيح 

 6) مواصفة  ووانظمتها  المختلفة  

 ISO 8859-)    والتي تستخدم لخدمة

 لوحات المفاتيح ثنائية اللغة 

  .[8], [7]( االنكليزية والعربية ) 

 

 

          

 
 (اللغة العربية واالنوليزية)لوحة مفاتيح قياسية (  0)شول رقم 

 

   

هي  وبمفاتيح الحاسالحروف على لوحة   -أ

  بالحقيقة برنامج لمجموعة من النقاط

        ( dots)  رسمه أوال على المفتاح يتم

المطلوب  الحرف او الرمز برمجته ليظهرثم 

 -[6]بغض النظر عن اللغة أو المحتوى 

يتم (  shift و alt ) الضغط علىعند .  [22]

لغة الى اخرى ، اي  تحويل نظام الوتابة من

في .  العربي وبالعوس  ليزي الىمن االنو

 ) اللغة االنوليزية يوجد مفتاح يسمى حال

caps lock   ) يجعل كل الحروف عند نقره 

 ) كبيرةعلى لوحة المفاتيح االنوليزية 

capital  . ) ًماذكر أعلاله تم على بناء 

خاص لرسم  الرموز  استخدام برنامج 

الوبيرة التي تم استحداثها  ومن ثم  والحروف

الضغط على ب لوحة المفاتيحالى ادخالها 

لتحويل اللغة من (   alt & shift)المفتاحين  

 ) المفتاح علىنقروال. لعربية الى ااالجنبية 

caps lock   )كافة الحروف  سيتم جعل

 .العربية كبيرة اسوة باللغة االنوليزية

 

شول رقم  )الكبيرة  الحروف العربية م ادخالت

والتي تم ابتكارها بتطبيق خوارزمية (  1
الى  3الحرف العربي الكبير المبينة في الفقرة 

القياسية بعد تصميمها ورسمها  المفاتيحلوحة 
ببرنامج رسوم عالي الدقة وذلك باستخدام 

 FontCreator 11 standard edition  برنامج

 .(5)موضح في الشكل رقم  كما   [22]   
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 FontCreator 11 standard editionالمنصة الرئيسية لبرنامج    (5)شول   رقم  

 (حرف ث كبير ) اثناء رسم وانشاء الحروف العربية الكبيرة                     
 
 رمزحيث ان لكل مفتاح في لوحة المفاتيح و

وبعد ,  حسب نظام الترميز المستخدم  خاص به
تصميم الشكل االساسي للحرف او الرمز 
ورسمه ببرنامج الرسم المدمج مع البرنامج 

ظه ضمن فايل رموز الخط الرئيسي يتم حف
باالموا   و   open typeبصيغة المستخدم 

استخدامه على اي برنامج تشغيل بنظام وندوز 

يصبح جزء من نظام  وبعد ادخاله, صعودا  8

الموجود ضمن برنامج التشغيل الخطوط 

وبالتالي يمون استخدامه من قبل اي برنامج 

 . (9)كما في شول رقم  يتفاعل مع نظام التشغيل

 

 
 

برنامج  نصوص يستخدم الحروف العربية الوبيرة بعد ادخالها على لوحة شاشة عرض ( 9)شول رقم 

 المفاتيح



  

 2018السنة         1العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد  

 

 

186 

 

 :  االستنتاجاتالنتائج و  -5

  

بالطريقة الكبيرة  الحروفبعد استحداث  - أ
، يمكن للمختص  المقترحة في هذا البحث

اختيار الرقمية اإلشارة معالجة يع في مواض
ا منها اسوة بالحروف سبما يراه منا

 . االنكليزية 
 Ω  ،ө∞  ،µ  ،π) مثل الحروف الالتينية  - ب

 ،±  ،≤  ،≥  ،α  ،β   ) يمون وغيرها

كما هي كرموز للتعبير في النظم  هاماستخدا

الرياضية التي توتب بالعربية وذلك لضما  

تعقيدات قد تجعل اعتماد اللغة  إضافةعدم 

العربية في العلوم الهندسية مثقلة برموز 

  . مألوفةغريبة وغير 

، فالبد أ   ∑،  ⌠ مثل    رموز العمليات - ت

 . تعوس كما بينا أعاله 

الطريقة المستخدمة الدخال الحروف العربية  - ث

الوبيرة المستحدثة الى لوحة المفاتيح ممون 

مما يمثل استخدامها من قبل اي مستخدم 

 .العتمادهاسهولة ومرونة كبيرة 

الصغيرة  العربية بعد برمجة الحروف - ج
والكبيرة بحيث تصبح الحاسبة جاهزة وفق 
 ما ذكرناه أعاله ، إضافة لحركة الرموز من
اليمين إلى اليسار ، يصبح التعامل النظري 

منها معالجة ) لمواضيع علمية وهندسية 
سيتيح ممكنا مما ( االشارة الرقمية 

للمختصين اتباع نفس الطريقة االنكليزية ، 
 . وهو أمر في غاية االهمية

وتبقى الحاجة لعمل حثيث لتكون الفائدة  - ح

سريعة ونظامية وذلك بجعل لوحة المفاتيح 

والبرامج التشغيلية مناسبة  وهذا االمر 

يتطلب التنسيق مع منتجي الحاسبات 

االلكترونية والهيئات ذات العالقة  ويمكن 

ان يكون النموذج اعاله نموذج قياسي 

 .لالعمال المستقبلية

عتمد رموز عربية محددة مع مرور الزمن ستو 

كما حدث مع من أحد ودون الحاجة لتدخل 

عندها سوف ال يكون هناك العالم الغربي  و

حاجة الدراج الرموز االجنبية مع الشرح 

   .  العربي
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 : المالحق  -7

  واالستعمال الشائع ( الصغير ) الحرف االجنبي ( : 1)الملحق رقم 

 

 الحرف     

 باللغة األنكليزية
 التعبير الشائع

 الحرف

 باللغة األنكليزية 
 التعبير الشائع

a Constant n Integer 

b Constant o - 

c 
Constant , 

continuous 
p 

- 

d Discrete ,constant q Variable charge 

e Supply voltage r 
Ascending function , 

Radius 

f 
Frequency , 

Function 
s 

Laplace variable , 

 Sampling symbol , 

 Electrical signal 

g Gravity t Variable in time 

h 
Function of 

system 
u 

Step function 

i Current v Voltage 

j  (-1) for log w power 

k Constant x General function 

l Constant y General function 

m Constant z Variable of discrete time 
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   ( : 2)الملحق رقم              

 يسر من الجدول باللغة العربيةاأل  فة في العمودالخاصة بالعمليات الرياضية المعريبين الرموز              
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 دوال هندسية متداولة : الدوال      ( :3)الملحق                                  

 

 صفر   صفر          ضمن    ز 

u(t)      دالة الدرجة أحاديــــــة           ( =                                               ز)د 

 صفر   ضمن     ز             1

 

 

 صفر   صفر         ضمن    ز 

r(t)      دالة الصعود احاديــــــة( =                                                            ز)ر 

 صفر   ضمن    ز             ز

 

 

 صفر  صفر         ضمن     ز  

                                (t)(ز            = )     ∞  حاديةصفر                      دالة النبضة ا=  عند        ز 

 صفر  صفر         ضمن     ز  

 

 

Sin ( x )   جيب الزاوية  س ( س ) جا 

Cos ( x )   جيب تمام الزاوية  س ( س ) جتا 

Tan ( x )    الزاوية  س ظل ( س ) ظا 

Cotan ( x )       ظل تمام الزاوية  س ( س ) ظتا 

Log a ( x )     لوغاريثم العدد س لألساس أ ( س )   ألو 
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 أهم الوحدات الشائع استخدامها     ( :4)الملحق                                 
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 .       المختصرات الشائعة في موضوع معالجة االشارة الرقمييبين عن مجموعة من   ( : 5)لملحق رقم ا

 

  

 المختصر 

 باإلنكليزية 

 المصطلحات باللغة االنكليزية    

   المختصر   

 باالنكليزية   
 المصطلحات باللغة االنكليزية       

SP Signal processing  Db Decibel 

DSP Digital signal processing Hex Hexadecimal 

FIR Finite impulse response HPP Half power point 

IIR 
Infinite impulse 

response 

ZT Z- Transform 

D/A Digital to analogue LT Laplace Transform 

A/D Analogue to digital  SBF Stopband filter 

RMS Root mean square DC Direct current 

TDL Tapped delay line AC Alternate current 

DE Difference equation IZT Inverse Z-Transform 

UD Unit delay  IFT Inverse Fourier Transform 

AD Unit advance  
DIFT Discrete Inverse Fourier 

Transform 

LPF Low pass filter CT Cosine Transform 

BPF Band pass filter  DCT Discrete Cosine Transform 

HPF High pass filter  WT Wavelet Transform 

FT Fourier transform  DWT Discrete Wavelet Transform  

DFT 
Discrete Fourier 

transform 

ILT Inverse Laplace Transform  

FFT Fast Fourier Transform SNR Signal to Noise ratio 

LS Least significant LTI Linear time-invariant 

DL Delay line C Continuous 

BW Bandwidth D Discrete 

            


