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 قواعد النشر في المجلة  

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

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

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

 :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
لمواد وطرق البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة باللغة الخالصة،المقدمة،ا: 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
لى أوراق منفصلة بمعدل جدول واحد أو شكل واحد لكل تطبع الجداول واألشكال والرسوم البيانية ع .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
درجات علمية متقدمة وقد يطلب من يتم تقويم البحوث من قبل مقومين علميين باختصاص البحث وب .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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 المحتويات

 

 المحاسبة السحابية افق جديد لتنظيم العمل المحاسبي

 وسام عزيز شناوة  و حسين كريم الشمري 

 خالل االيصاء الواسعترشيد تكاليف الجودة من 

 خضير سلمان ذياب 

أثر نظم المعلومات المحاسبية على تحقيق الموائمة بين المعالجة المحاسبية و المخاطر 

 السوقية

 عماد الحـــــرش               جبار دخيل السعيدي            عصام الشايع

 
 الميزة التنافسيةاستعمال الحيود السداسية الرشيقة لتحقيق 

 دمحم عبد الواحد فليح                          أشواق طالب كاظم  

آليات وسياسات  مقترحة لتوسيع قاعدة انتشار الشمول المالي وصوالً للخدمة المالية في   

 العراق

 رشا عودة لفته                                                       سالم عواد حسين     

 االداري والكلفوي للوحدات االقتصادية في االداء التفكير الرشيق اعتماد
 رائد مجيد عبد دمحم                خليل ابراهيم اسماعيل 

      

تصريف محطة كهرباء الرشيد في بعض الخواص البيئية لنهر دجلـــــة، جنوب مدينة  تأثير   

 بغداد

 فاطمة شغيت مفتن   مهند رمزي نشأت  رغد سالم رشيد   كريم حميد رسن

وكيفية مكافحتها... موقف القانون الدولي العام من الجريمة الدولية  

 عمران عيسى حمود الجبوري
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 تنظيم العمل المحاسبيل افق جديد المحاسبة السحابية

 حسين كريم الشمري و وسام عزيز شناوة  

 كلية مدينة العلم الجامعة

Wsamzyz308@gmail.com          cost90@yahoo.com-h                       

 المستخلص:

تعتبررا محاسبةرربس محةررسبباس اررع ممررا محعتمارر  محتررت تةررباد محتسرردما مت تلرربداس الرر  ا ررباما محت ررتا محعلاررت 

شربكس متنتانرا تفرن منظارس ا للره ترتفا  تمحتكنتحت ت تمةتغالحه فت تنظاا محعا  محاسبةبت ببتاتاربد الر 

 ااع مت امءما محاسبةباس حلتسدة مت تلبداس, تتباز ممااس محبسث اع  اان اةربماس محاسبةربس محةرسبباس فرت 

تقلارر  محتكرربحا  اررع  ررال  ارردا محسب ررس محرر  كررتمدا ا تلرره اررع محاسبةررباع تتسارر  تكرربحا  تررتفاا مارربكع ح ررا 

س محةسبباه تقتا بب امء كبفس محعالابا محاسبةباس تبكفبءة ابحاس, تا د  محبسث تاتمتب ا تتدااب ا, كتع محاسبةب

إح  مةتعامض اف رتا محاسبةربس محةرسبباس تباربع ااازمت رب, كارب تتلر  محبسرث محر  مع متاتاربد الر  محاسبةربس 

ث ببتاتاربد محةسبباه اةبما فت ت فاض محتكبحا  مضبفس مح  اةبماته فت تنظاا محعا  محاسبةبت, تاتلت محبسر

 ال  محاسبةبس محةسبباس ت نت محفتمئد محاتسققه ان ب.

 المحاسبة السحابية ،تخفيض التكاليف -الكلمات المفتاحية:

 

Cloud accounting is a new prospect for accounting organization 

 

Wissam Aziz shnawa                     Hussein kareem mohammed 

Madenat Alelem University College 

 

Abstract: 
Cloud accounting is one of the most important factors that assist economic units in 

Keep up of scientific and technological development and its exploitation in the 

organization of accounting work based on the Internet on the basis of systems 

designed to carry out all the accounting procedures of the economic unit, The 

importance of research through cloud accounting in reducing costs through the lack of 

the need for specialized cadres of accountants and the cost of providing them with 

places and salaries and training, Because cloud accounting makes all accounting 

processes very efficient, The research aims to review the concept of cloud accounting 

and its advantages, The research found that reliance on cloud accounting contributes 

to cost reduction as well as its contribution to the organization of accounting work, 

The research recommends relying on cloud accounting and reaping the benefits of it. 

Key words: - Cloud accounting, Reducing costs 
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 مشكلة:

تخضعععه ة اعععا بةةإلىعععدا تةعععر تإعععة ل     ععع   ات  عععا 
بةتقععععةع بة وةععععر ابةتنععععا  بةتتااةععععا ر ادلةتععععلةر  عععع   
بةاإةب  بالقتصلة ا تاب ه ص ادا  عر ااعلع بة ةع  
بةةإلىعع ر ةعع  خععير تععا    بة عع بةو بة ععل    اتععا    

وت لةعع  بةةإلىعع    بةععي    ةتععل ا  دلةة ععل   بةي ةععا ة
ةعععععه توعععععو بة ععععع بةو اتععععععة    ع بضعععععل ا بةعععععر بةإل ععععععا 
ةتإعععععة   توعععععو بة ععععع بةو دصعععععا   ةىعععععتة   اصععععع لات ل 
اتععا    بةةىععتو ةل  بةةلة ععا ة ععل ةعع  ب  عع   ااىععل   
بةتخعععععع    ابةتععععععر نلةدععععععلر ةععععععلتتا  ة و ععععععا اة  ضععععععه 

بة نععععععععق ابةإ  عععععععع  دلةىعععععععع قا ا  ةوةخععععععععلن  بةةتة وععععععععا
 ابة  ضلال  ان   ل.

 :فرضية البحث

عتةععععععلة عوععععععر بةةإلىععععععدا بةىععععععإل  ا  ىععععععلعة )ب  بال 
بةاإعععةب  بالقتصعععلة ا  عععر تااععع ع بة ةععع  بةةإلىعععع ر 

 دصا   بت     لء (.

 اهداف البحث:

 ة  اع بةةإلىدا بةىإل  ا. ع ض -1

   ل  ةة  ب  بةةإلىدا بةىإل  ا. -2

ةقل اعععععععا بةةإلىعععععععدا بةىعععععععإل  ا دلةةإلىعععععععدا  -3
 بةتقو ة ا.

 

 اهمية البحث:

ب ة ععا بةدإعع  ةعع  خععير بةقععة ب  بةتععر تقععةة ل  تعع تر
 و ة  بةةإلى ر ابةةتة وا  ر:ةبةةإلىدا بةىإل  ا 

ب  بةةإلىعععدا بةىعععإل  ا تنة ععع  ةععع  ة عععل ب   -1
بةتإعة  ل  ابةتنعا ب   عر بةة عل    بةةاة ععا 

 دى اةا.

ب  بالعتةععععععلة عوعععععععر بةةإلىعععععععدا بةىعععععععإل  ا  -2
 ىعع   ةعع  بة لا ععا بةاصععار بةععر بة  لاععل  

 بي اق  اة  بي ة ل . ابةة واةل   ر

تىعععععععل ع بةةإلىعععععععدا بةىعععععععإل  ا  عععععععر تقو ععععععع   -3
بالخنععععلء بةةإلىعععع  ا اتخ عععع ض بةةخععععلن  
بةتععععععععععر تاب   ععععععععععل بة  لاععععععععععل  ابةة واةععععععععععل  
بةةإلىعععععععع  ا  ععععععععر بةاإععععععععةب  بالقتصععععععععلة ا 
ابةالت ه عع  بةىع قها بةإ  ع ا بة  ضعلال  

 ابةتاب  .

تىعععععععل ع بةةإلىعععععععدا بةىعععععععإل  ا  عععععععر تقو ععععععع   -4
إل عععععا بةعععععر بةتتعععععلة خ ةععععع  خعععععير ععععععةع بة

 ععععابة  ةختصععععه ةعععع  بةةإلىعععع    اتإةعععع  
تتععععععععلة خ تععععععععا    بةععععععععلت  ة ععععععععع ا ابتعععععععع  ع 
اتععععععة    عا ب  بةةإلىععععععدا بةىععععععإل  ه تقععععععاع 
دععل  بء  ل ععا بة ةو ععل  بةةإلىعع  ا اد  ععلء  

 علة ا.

 

 مقدمة

 خضعععععه بة ععععععلةع  ععععععر بةاقعععععع  بةعععععع ب   تةععععععر 
ةىععتة ا اةعع  ب عع  تإق عع  بةتقععةع اتإىعع   بةبةتغ  عع  

بىععتغير بةتتااةا  ععل ابال تتععل ب ا بالةبء  ععي  ععة ةعع  
إععععععععلال  عععععععععةع بة قعععععععع   اتإععععععععار تتااةا  ععععععععل   ععععععععةات

بةة واةل  ابةتقةع بةى  ه  ر بة وعع ابةت ق عة  عر    عا 
بالعةعععلر ةععع  ب عععع عابةععع  بةتغ  ععع  بةتعععر با  ععع  عا عععل 
اةعععليع اعةعععلر  ة عععة  اقععع ع بقتصعععلة ا ةختو عععا تععع ةي 
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تةععععر ت   عععع  بةةال ىععععا عوععععر بةةىععععتا  بة ععععلةةر. ا  
بةتنعععا ب    اعععا بةةإلىعععدا ة ىععع  دة ععع ر عععع   عععية 

 ااععع  بالعتدعععل    ا عععل ىعععتإة ةععع   ةعععع ت خعععيبةتعععر بيب 
ة اعععععععا بةةإلىعععععععدا ات  و عععععععل ال تو عععععععر بةنةعععععععا   عععععععر 
ة ععععععل ب  توععععععو بةتنععععععا ب ا بي  ادغععععععر عوععععععر ة اععععععا 
بةةإلىععدا   ععع  ععي  بةتغ  عع ب  بةتععر ةعع   عع ا ل اعععلة  

 لا  ةعل تاا ع عة  بةاإةب  بالقتصعلة ا بةتعر تخعةة
 ع بال عل  ابةتغ ع ب  بةتعر  ادغر عور بةةإلىق ب   ق

بةااععععععلع بةةإلىعععععع ر   ةععععععل  ت وعععععع  دلةة ععععععل     نلةعععععع 
ابة ةو ل  ابةةاا   ا ةيةو  ل  ة اا بةةإلىدا  عر 
بالخعععع    ععععل    عععع  توععععو بةتنععععا ب  ابت  عععع  اإععععا 
بىعععععععتغية ل ةععععععع  خعععععععير تقعععععععة ع اةعععععععايع بةةإلىعععععععدا 

 بةىإل  ا.

 مفهووووووووووووم المحاسوووووووووووبة السوووووووووووحا ية 1-1
(concept of Cloud Accounting) 

 عةاةلر  (cloud) بةىإلدا ةصنوح     
ر ةو  بةو ابة  لال  ع   ا بة لا ا بةاصتةر 

بالات ا   ر بي اق  اة  بي ة ل  ابابىنا بي 
ةصنوح  بةل. (1)  ل    ة  بالتصلر دلالات ا  

( Cloud Accounting) بةةإلىدا بةىإل  ا
اص لر إلىتخةبع تتااةا  ل بةة واةل  بةتر     ت  

ت تةة عور اق  بةة لة ا بةةإلى  ا اةىلإا 
بةتخ    بةخلصا دلةإلىاق تةر ةل  ىةر بةىإلدا 

 ةتص ح بةا ق تع بةاصار تة ه ع  ن    ابةتر 
لةةىتخةعا اب يب تتإار   بةو بةةإلىدا بةخلص د

تخةبع تتااةا  ل عاة بى. ة  ةات ل  تةر خةةل 
ة    (Cloud Accounting) بةةإلىدا بةىإل  ا

اإتلع تةر   بء ا     خابةع عور بإلنيق اا 
ةت بخ ص ااع ت غ   اا ة  بء ا     إةل ا تاقنلع 
بةت ل  بةت  بل ر اا إتر ا     اىخ تإت لنر ا 

ةضلةب  ةو   اىل   اا (Firewalls) إاب ط ال  ه
ةةل   نر ة           (Antivirus)ةإةل ا بةخابةع 

 ر  ةال ى  ةقل اا دلةااع بألخ   ةةختوخ بة
بةا اف بإلقتصلة ا بةإلة ا بةتر ت    عور ت اق 
ةخلن    بء بألصار ة    بةو اب      اة  ات  

  (2)  .علة ا بةتو ا

با ل " بة لا ا     ات  ف بةةإلىدا بةىإل  ا عور 
ىعلعه  عر  24بةةإلىدا ةتلإا ع   بالات ا  خير 

ةعععع  خععععير بة لا ععععا  ةععععوب ععععلع دلالىعععع اع اي 7بة ععععاع ا
بةاصعععار بةعععر  ععع  بة ععع بةو ابة  لاعععل  ةععع  بي   عععل  

خ  عععت    ب ضعععل ا ة ععع  (3) ععع ة  بالتصعععلر دلالات اععع .
بةةإلىععععدا بةىععععإل  ا عوععععر با ععععل " تن  قععععل  خلصععععه 

عوععر خعععابةع بىتضععل ت ل   عععتع دلةة لة ععل  بةةإلىعع  ا
د  ة ا ت ة  عور ة لة ا ابعلة  بة  لاعل  بةتعر  قعاع 
بةةىععععععتخةع دل ىععععععلة لا ا ععععععتع تا  ععععععي  ة ععععععه ااععععععل خ 
بةتن  ععع  خعععل ع بةةاقعععه اةععع م عوعععر ىعععنح بةة تعععق 

 ةعل ت ع ف عوعر اا عل" تقعة ع  (4)بةخعلص دلةةىعتخةع".
تن  قل  بة  بةو  خةةل  ع   بالات ا    اعه  ىعةح 
ةوةىعععتخةة   ةتخععع    بة  لاعععل  ابىعععتخةبع بةتن  قعععل  
ةععععع  خعععععير بال  ععععع   بةةختو عععععا بةةا عععععاة   عععععر ععععععة  

بة لا عععععا اصعععععار بال  ععععع    1) ععععع    قعععععع  (5)ةابقعععععه"
 بةةتااعا تةر بةىإلدا(

 

 

http://www.xero.com/
http://www.financialforce.com/
http://trapptechnology.com/
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(    1) 

 بة لا ا اصار بال     بةةتااعا تةر بةىإلدا

 
Source: www.taringa.net 

ا  بةإعععع  بةةإلىعععع ر بةقععععل ع عوععععر بةىععععإلدا  ضععععة  
تة لا عععا ة لة عععا بة ة عععة ةععع  بة ةو عععل  بةة قعععة  ةععع  
خير االع ةتتلة  ةةعل  قوع  ةع  إ عع بة ةع  بةعيي 

 عع  ةا  بة عع ق بةةلة ععا إىععلدل  باتقععاع دععه بقىععلع بة
 (5) ب  اي   ةاه بالتر:

إوعععععععععار اةيإاعععععععععل  ةإلىععععععععع  ا توقل  عععععععععا  .1
 ةةختوخ بة ةو ل  ابةة لةي .

  ضعععةل  بةتععع بدط ة ب  عععا توقل  عععا ةععع  ب ععع .2
 عع   بةةإلىععدا بةةلة ععا ابةةإلىععدا بالةب  عععا 
اةإلىدا بةتتعلة خ  عر بةاإعة  بالقتصعلة ا 

 بةة ا ا.

ابةتقععععل    تعععععةبة بة  لاععععل  بةةلة ععععا بةةا  ععععا  .3
 بةةلة ا ابالةب  ا ابةتو ا ا.

تة لا ععععا بىعععععتخةبع خنععععط ةإلىععععع  ا  ة وعععععا  .4
إلعععععععععةبة بةتقععععععععل    بةةإلىعععععععع  ا د ىععععععععتخةبع 

 ةختوخ ة ل    بةتقل    بةةلة ا.

تة لا ععا إىععلق ةختوععخ بةة ععلةال  بةةلة ععا  .5
بةةإلىععع  ا  بالاتعععلع تقععل   بععععةبة ابةصعع و ا 

 ابةا ل    وةل ةع  بةض ا  . 

بة السوووووحا ية  وووووين المحاسووووو مقارنوووووة 1-2
 Cloud accounting vsوالمحاسبة التقليديوة

traditional accounting 

تتدعععه بة ععع  ل  بةةقةةعععا ةخةةعععا بةةإلىعععدا  .1
   بةةلة عا  بةىإل  ا ا م بةى لىعل  ابةة عل

لىعععع ا  بةتقو ععععة ا  ةتعععع  بةتععععر  تد  ععععل بةةإ
 عععتع اضعععه  عععي  بالةباب  تتعععا  ةختو عععاا ا 
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ل    بةةإلىعدا بةة ل    ة  ق   ة وعم ة ع
 Financial Accounting) بةةلة ععععا

Standards Board) ابةيي  إعةة     عا 
اتقعععععاع  بةةلة عععععاا  عععععلتقل    بة ععععع  ل   بعععععةبة

اعاععة  اة اععا بالا بق بةةلة ععا د ةو ععا بة قلدععا
 تقعععة ع اةععععايع ةإلىععع ر الإععععة  بة عععع  ل 
 تع بالعتةلة عور بالىعلم بةتعل  خر ةعيب  

 .بة   ا

ا   ععععععع بةو بةةإلىعععععععدا بةىعععععععإل  ا ة عععععععل  ا  .2
ة ع بةو بةةإلىععدا بةتقو ة ععا بةتعر  ععتع ت   ت ععل 
عوععععععععر ب  عععععععع   بةإلىععععععععاقا بال ب   عععععععع بةو 
بةةإلىععععدا بةىعععععإل  ا ال  ععععتع ت   ت عععععل عوعععععر 
ب  عع   بةإلىععاق اباةععل  ععتع بةاصععار بة  ععل 
ةععع  خعععير  عععد ا بالات اععع  بي  عععتع ب ىعععلر 

 بةتعععر ةععع  خية عععلبة  لاعععل  بةعععر "بةىعععإلدا" 
ابعلةت عععععععععل تةعععععععععر  ا بة  لاعععععععععل  عععععععععتع ة لة ععععععععع

بةةىعععتخةعا ا عععتع بىعععتخةبع  ة عععه ااعععل خ 
بةتن  عع  خعععل ع بةةاقعععه اةععع م عوعععر ىعععنح 

 .بةة تق بةخلص دلةةىتخةع

دلةة ااعععععا بي  بةةإلىعععععدا بةىعععععإل  ا تةتعععععل   .3
 ة عععع  بةاصععععار تةععععر بة  لاععععل  بةةإلىعععع  ا 
ةععععععع  بي ة عععععععل  اةععععععع  بي   عععععععل   ععععععع ة  
بالتصععععععلر دلالات اعععععع  عوععععععر بة  ععععععم ةعععععع  

ةةإلىدا بةتقو ة ا بةتعر تقتصع  عوعر ععةة ب
    ةإةة .لتقو   ة  بال     ا ر بة

تقاع تن  قل  بةةإلىعدا بةىعإل  ا  تإعة    .4
بةة واةعععل  بةةلة عععا توقل  عععل اتعععا   بةتقعععل    
بةةلة ععععا  ععععر بةاقعععع  بةإق قععععرا ب  ب صععععة  
 بةإىععلدل  ةب ةععل تتععا  صععإ إا نلةةععل ب 

 بة  لال  ال تع ة لة ت ل  ةا ل.

ىععععدا بةىععععإل  ا تععععة   بة ةو ععععل  بةتععععر بةةإل .5
تعععععععتع د ةعععععععي  ةلة عععععععا ةخت وعععععععا اة ععععععع  ل  

 ةت ةة  دصا   بت     لء .

بةةإلىعدا بةىععإل  ا ةي ةععا ةاةععا بة عع  ل   .6
اتاىعععععععع ل ل بي با ععععععععل ال تتنوععععععععق تتععععععععلة خ 
بضعععل  ا ة ت  عععه ةتوعععو بة ععع  ل  ابةةتةو عععا 
دععععععلةت بخ ص ابةصعععععع لاا اعةو ععععععل  بة عععععع بء 

ة و عععععععا بةتعععععععر نلةدعععععععل ةعععععععلتتا  بة بىعععععععةلة ا 
 ال      ة ة  ة   بةخابةع.

ةو  عع    بةةإلىععدا بةىععإل  ا تتنوععق صعع لاا .7
اا  عبقع  د   ع  ةع  اا  ت عل بةتقو ة بةخلصعا

ات ة  بةىإلدا عةو ل  بةاىعخ بالإت علنر 
بةتإععة   ةتإق ع  بالةعل  اتخضععه عةو عل  

دصعععا   توقل  عععا اال تإتعععلع تةعععر تإة عععع  با 
ق بةخععععععلص ت   عععععع  عوععععععر   عععععع   بةإلىععععععا 

 (2)دلة   ا.

 فوائوووووووود المحاسووووووووبة السووووووووحا ية 1-3
benefits of cloud accounting 

ب  تن  عععع  بةةإلىعععععدا بةىعععععإل  ا  عععععر بةاإعععععةب  
بالقتصععععلة ا  ا  عععع  ةا ععععل ة ةاعععععا ةعععع  بة اب ععععة 

 (6)بةةتة وا  ر: 

 Easyالوصووووووووو   سووووووووهولة 1-3-1

Accessibility 

ااعععلع بةةإلىعععدا بةىعععإل  ا  ة ععع  بىعععتخةبةه ةععع  بي 
  ععل   عع ة  بالتصععلر دلالات اعع  ابععيةو   اععه  ىعع   
اصعععععار بةةىعععععتخةة   ا   ععععع  بة ةععععع  ابةةىت عععععل    

اةعل ةعيةو ةع  بةةلة    بةر بةة واةل   ر بي ةإاه 
تعععا    بةة عععا    عععر بةاقععع  بةةالىعععقا بي  ب ة عععا  عععر
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 ععل  اا ععل تنة عع  بةاصععار بةععر بة  ة  ععل  ةعع  بي  
ةععه بتصععلر بالات اعع  ىععابء  ععل  إلىععاق با  ععلتخ 

ا عععر بي اقععع  ا عععيب  ي عععر با ن   عععل ةععع  بي ة عععل 
عةعععلر بةدقعععلء عوعععر بتصعععلر ةعععه  ىعععةح ألصعععإلق بأل

    ة  بة  لال  ابةةإلى   .

 Saves Timeتوفير الوقت  1-3-2

  ععع   بةعععد ض دععع   بت ععع   ل عععة  ةوةإلىعععدا بةىعععإل  ا 
 خير ةل ور: تتة    ر تا    بةاق  ابة اة  ة 

  بةتغي ععا بةتوقل  ععا: اتتة عع   ععر عععةع بةخععلر
ة ععلةي    ععخ بةإىععلق  ععةا لرا اباةععل  ععتع 
يةععو دصععا   توقل  ععا ا ععر بةاقعع  بةةالىععق 

 ادصا   صإ إا.

   بةتإة  ل  بةتوقل  ا ةو  بةو: نلةدل ةل تتعا
  لال    بةو بةةإلىدا بةتقو ة ا  ر بةاالع 
ن   ةإة عاا دلإلضعل ا بةعر يةعو  ع   توعو 
بة  بةو تتا  ة و ا اص دا اتىتغ ق اقتلر 
نعععععا ير ة  عععععه ةىعععععتا  بة  اعععععلةوا اةعععععل  عععععر 
بةةإلىدا بةىإل  ا      ع  بةتإعة  ل  تعتع 

صعععع  ةعععع  ق عععع  دصععععا   توقل  ععععا اتإ عععع  ات
دصعا   ىعع   ه ةع اة بةخةةعا تةعر بةةىعت  ة 

اة  عععة  ا ععععيب ةععععل  ىععععل ع  ععععر عةو ععععا ةعععععع 
 .ةىت  ة  بة

   ةعععع بة بععل    ععر بةةإلىععدا بةتقو ة ععا   ععا
دنعععرء ةوغل عععاا اةتععع   عععر اععع  بةةإلىععععدا 

 بةىإل  ا   ا  بةةعع ةتل  اعور بة ا .

 Reduced Costتخفيض التكاليف  1-3-3

بةىإل  ا تةر تقو ع  بةتتعلة خ   ةي تن    بةةإلىدا 
 ععععر بةاإععععةب  بالقتصععععلة ا ايةععععو ةعععع  خععععير عععععةع 

إل ت عل بةععر ععةة    عع  ةعع  ب  ع   إلىععاق ادلةتععلةر 
تقو عععع  تتععععلة خ بةصعععع لاا بضععععل ا بةععععر عععععةع بةإل ععععا 
 ة ععععع بةو دل اعععععا بةععععع ة  اال تإعععععة  ل  ةتوعععععو بة ععععع بةو
اتخ ععععع ض  عععععابت   بةنلقعععععا اتخ  ضعععععل   عععععر اااةعععععا 

 .بةاىخ بالإت لنر 

 Data Securityمن ال يانات آ 1-3-4

ب  بةإ لظ عور بة  لاعل  بةةلة عا نةاعا ة عع  عةبر ألي 
عةعععع ا  ععععر ااععععلع بةةإلىععععدا بةىععععإل  ا  ععععتع تخعععع    
بة  لال  بةخلصا دلةاإة  بالقتصعلة ا عوعر بألات اع  
ادلةتععلةر ةععع م  اعععلو ةل ععةعا ةوقوععع  تيب ىععع ق   عععل  

لة  بةتة  ات  بةةإةار بةخلص اا تيب  ل   الو إ
 لاعععل  بةخلصعععه نةاعععه إ  ععع   عععر بةةاقعععه يةعععو ا  بة 

ااععلع بةةإلىععدا بةىععإل  ا    عع  خععل ع بةةاقععها  ا  
   بة  لال  تإ  بةى ن   اال اإة  ىتن ه بةاصار 
تةعععععر بة  لاعععععل  بةخلصعععععا تال ايب  عععععل  ةة عععععه تىععععع    
بةععةخار تةععر بةإىععلق عوععر بالات اعع  ا ة عع  بةععتإ ع 

عععععععععا   لاعععععععع   اععععععععلو ة ععععععععر ةىععععععععتا  بةاصععععععععار تيب 
وةىعععععتخةة  ا  ةعععععل  عععععتع توقل  عععععل بةاىعععععخ بالإت عععععلنر ة

ةو  لاعععععل  دلاتاعععععلع ابةعععععيي  إةعععععر بة  لاعععععل  تيب  عععععل  
 اععععلو  ععععل  ام   ععععل ع ب  عععع   بةتة  ععععات  بةخلصععععا 

 دلةاإة  بالقتصلة ا.

 Realالمعلومووات فووو الوقووت الحقيقووو  1-3-5

Time Information 

بةإلة ععا بةةإلىععدا بةىععإل  ا تقععةع بةة واةععل  بةةلة ععا 
ةععه بةتإعععة   ةةععل  ىعععلعة عوععر بالىعععت لدا ةوتغ ععع ب  

ابضعععإه عععع  بةاضعععه  صعععا  ا بي با عععل تقعععةع دىععع عا
بةةعععععلةر بةخعععععلص دلةاإعععععة  بالقتصعععععلة ا  عععععر بةاقععععع  
بةإق قعععععر ايةعععععو ةععععع  خعععععير بةة ااعععععا بةتعععععر تقعععععةة ل 
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بةةإلىدا بةىإل  ا  ر بالةب   ىابء  ر ة ل  بة ة  
    ع  بةة واةعل  ابةتر تعا با بةةا ر با ب الء بةتاق  

دلعةلةعععه دغعععض بةااععع  بةتعععر  إتل  عععل بةةعععة   ةوق عععلع 
صععععععععار ا  ععععععععع  ة ععععععععل  ا ععععععععاة ا  ةععععععععل ب  بة لا ععععععععا

ةىعععتخةة   ةت عععةة      ععع  ةععع  بةىععع   ألصععععإلق 
 ع  ععر بةاقعع  بةإق قععر  بألعةععلر بةت ععلا  ةععه ةإلىعع 

 ععةالر ةعع  بالضععن ب  تةععر ت ىععلر ةو ععل  بة  لاععل   ععر 
    ة  .

 

 Cost of  المحاسوبة السوحا يةتكلفوة  نوا   1-4

building cloud accounting 

ب   اعععععلء بةةإلىعععععدا بةىعععععإل  ا ابعتةلة عععععل ةععععع  ق ععععع  
بةاإعععععةب  بالقتصعععععلة ا  ت تعععععق عو عععععه ة ةاععععععا ةععععع  

 (7)بةتتلة خ بةةتة وا  ر: 

تتو ععا بأل  عع   ابة عع بةو ابةتععر ت ععة  تتو ععا  -1
ا  ععععع   بةتخععععع    بة   ىعععععا اتتو عععععا ة عععععةب  

بة ععععععععع بء اةخصصعععععععععل  بة عععععععععد ا )تتو عععععععععا 
 باة ل  ل(.

 تتو ا بختدل  ات غ   بة  بةو. -2

بةتتعععلة خ بةةت وقعععا   عععاة  بة ععع بةو ابة قلدعععا  -3
عو  عععععععل اةقل اعععععععا بالةبء بة  وعععععععر ة عععععععل ةعععععععه 

ق عععع  اضعععع  ل بةةخنععععط ابةتغي ععععا بة  ىعععع ا 
 ىعععععة ل  عععععر إ ععععع  بالىعععععتخةبع  عععععر بةااعععععلع 
بضععععععل ا تةععععععر  ععععععاة  بةة واةععععععل  بةةقةةععععععا 

ا ععععععععععععععي   ا ةاة بال  عععععععععععععلر ةوةىعععععععععععععتخةة  ا
 بة ةو ل  تقل و ل ب ضل تتلة خ.

تتعععلة خ بةةىعععلإا اتتو عععا بةت  بعععلء: تتو عععا  -4
بةةىععععلإا ت ععععة  تتععععلة خ  اععععلء بةغعععع ف با 

تتلة خ ت     ة    ة  لال  بالات ا ا بةل 
 )ااععععلع بةنلقععععا بةةىععععتة  (تتععععلة خ بةت  بلء

 ت ععة  تتععلة خ بةنلقععا بة   ىععا ةتتااةا  ععل 
بةة واةعععععل  اتإة ععععع  بة  لاعععععل  ابإلضعععععلء  

 اتتلة خ بىت يو بةنلقا. ابةت   ة

  ابتق بةةاا    ابالةب ب  بةةختو ا. -5

تتعععععععععلة خ بةصععععععععع لاا ة   ععععععععع   ابةة عععععععععةب   -6
 ابة  بةو.

تتعععععلة خ بإلععععععةبةا  عععععد ض بةتتعععععلة خ  عععععتع  -7
تإةو عععل ب اعععلء بة اعععلء اد ضععع ل  إعععة   عععر 

   بةت عععغ   ابةعععد ض بدخععع   إعععة   عععر  تععع
بةةىععتق   يةععو ب  بةةإلىععدا بةىععإل  ا  ععر 

   تإة   اتنا  ةىتة .

 :ابةتلةر ا ع   بةو بةةإلىدا بةىإل  ا

1. Freash Books 

2. Xero 

3. Zoho Books 

4. Quck Books Online Plus 

5. Account Edge Pro 

6. GoDaddy Bookkeeping 

7. Free Agent 

8. One Up 

9. Kashoo 

10. Wave 

.Nolapro11 

 ة   بالنيع عور بي   الةو ة   ي  
 بةةتا    عور  د ا بالات ا  بة  بةو بةةإلى  ا

اة   ا     ا بةتى    ابال ت بو ا   
 بةت لص   بالخ  .
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عالقة المحاسبة السحا ية بالمحاسبة  1-5
 )الخضرا ( ال يئية

ا  ععلة  بىععتخةبع بةنلقععا  ب  بةتنععا  بةتتااةععا ر
ابال  عع   ابةة ععةب  ةقعع  اية ععل عوععر بة   ععا اي 
ب  بال عععععععععل  بةىعععععععععو  ا ةا ل عععععععععل  بةنلقعععععععععا    ععععععععع   
ا ات    بت ل دلت  ة  بةةخلن  بةتعر تعةعا ةوقوع 

اي ب  بة اععععععر بةتإت ععععععا ة ااةععععععا بةتقو ة ععععععا  ععععععر 
بةاإةب  بالقتصلة ا تتنوق بىت يو      ةع  

ابةة عععععععععةب   بةنلقعععععععععا ةتة ععععععععع  د عععععععععةة بال  ععععععععع  
بةةىععتخةةاا  د ضعع ل  دقععر ق ععة بةت ععغ    ععةباع 

ىعععلعه )ة ععع   24 لةععع  ابةعععد ض بدخععع    ةععع  
ب  عع   بةة لة ععا ابةخععابةع بةة    ععا( ا ععيب  عع ةي 
تةععر  ععة     عع   ععر بةنلقععا ا ععا بت ععل  ة ععلتم 
ةت ععل  بألىععتةبةا بةععيي  ت ععه بة ععلةع اإععا ا اةةععل 
ال  عععو   عععه ب ضعععل ب   عععيب بالىعععت يو ةونلقععععا 

تععععق عو ععععه با  ععععلق بناععععل  ةعععع   ععععلار اتىعععع ة  ت  
ا اةععل ةععيةو ةعع  ةخععلن      ععا    عع  ا  بةتععل با  
بةةإلىععدا بةىععإل  ا ةت اعع ع بةةعععاب ة   اععل  ل عع 

بةإىعععل  ا ةععع  خعععير تقلىعععع بة ا عععا بةتإت عععا  ععع   
بة ة ععععة ةعععع  بةةىعععععتخةة  ا ابةإععععة ةعععع  بةةعععععاب ة 
ابةنلقععععا بةضععععل  ا اتخ عععع ض بالإةععععلر اخةةععععا 
ععععععععععععةة    ععععععععععع  ةععععععععععع  بةاإعععععععععععةب  بالقتصعععععععععععلة ا 
ابةةىعععععتخةة   عععععع  ن  ععععع  بالىعععععتخةبع بألة ععععع  

تضععععععل ا تةععععععر بةت ععععععلء   ععععععر بىععععععت يو  ةونلقععععععا
بةت  بععععلء ةةععععل  ىععععل ع  ععععر بةإععععة ةعععع  باد ل ععععل  

ابةةتة وععععععا   ععععععلار بتىعععععع ة بةتععععععل با ا بةتععععععل با  
ىععععل ع  ععععر ادلةتععععلةر  ععععل  بةةإلىععععدا بةىععععإل  ا ت

ةعيةو  خةةا بة   ا ات ةي تةر تإق ع  بالىعتةبةا

ا بةةيءةععا  ععر    ععا  ععةعع  بالةاب  بة    ة عع   ت عع
 ( (8بالعةلر

المحاسوووبة السوووحا ية والمحاسوووبة  1-6
 ريةاالدا

ب  بةةإلىععععدا بإلةب  ععععا تتعععع    ةب ةععععل دععععلةتنا ب  
اتعععععععي ق د ت عععععععل  بىعععععععتغير توعععععععو  بةتتااةا  عععععععا

بةتنععععععا ب  اا  بةةإلىععععععع    نلةدععععععل ةعععععععل   ااعععععععا 
ةتاعععععععاع   اةتنو ععععععع   تةعععععععر بةنععععععع ق بال ضععععععع  

 عةلة ع ا عيب  تنوعق  عير   عاة    ع  ةةةل ىا ب 
ة  عععععع بالااةعععععا ابة ةو عععععل  بةخلصعععععا دلةاإعععععةب  
بالقتصععععععععلة ا ابةةت عععععععععلةو   ة  عععععععععلا ا  ة اعععععععععع 

 عععععععععععة  ا  ب  بصعععععععععععإلق بألعةعععععععععععلر ابةةعععععععععععة بء 
بةةإلىععدا بةىععإل  ا ن عع   بال  ععل  د    ععا بةبء 
بالعةععععلر اب  بةةإلىعععع     ععععع بت عععع  ةعععع   ععععة و 
يةععوا  ةاععي اقعع  ةعع م  د  ععة  ععل    ععق ب   ععتع 

  بةىعععاا ا  عععر بالاتاعععل  إتعععر تات عععر بةإىعععلدل
ا ل ا بةىاا بةةلة ا إتر  ىعتن ه ب    ع ف بي 
 ععخص عوععر ا ععه بة قعع     ععخ  لاعع  بالعةععلر 
تعع ة ا ةععه بةةإلىععدا بةىععإل  ا  ة عع  ةواإععةب  
 بألقتصععععلة ا ب  تصعععع  بةععععر  عععع  ةععععل ةععععة  ل ةعععع 

ا ابةتعععر ة واةعععل  ةلة عععا ان ععع  ةلة عععا  عععر ةإاععع
 عععتع تغعععي ت ل ةععع  ق ععع  ااعععع بةب   بة بعععل   اااعععع 

ةةعععاب ة  بةةتتلةوعععا ابة  لاعععل  بةتعععر  عععتع تخنععع ط ب
ق عععع  ةععععاا ر بةة   ععععل  ابة بععععل     بةخلة ععععل ةعععع

ان   عععععلا بي  ابةخعععععةةل  بةوا ىعععععت ا ابةإىعععععلدل 
 ة ععع  ةصعععلإق بة ةععع  بةإصعععار عوعععر صعععا   
ةإلةا بةاإة  بالقتصلة ا  ر ةإاا ة  اعا ا عيب 
   ع  بةةإلىعع    بقع  إ عع  ةوىع ي  ا ة ععا ع 

دصععا   بت عع  ةعع  اي ةعع  تقععة ع بةة ععا   بةةلة ععا 
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اقعععععع  ةضععععععر ا ععععععي   ععععععر بةةإلىععععععدا بإلةب  ععععععا 
يةععو  عع   بة  لاععل  ت ت عع    ضععي ععع بةإق ق ععاا 

 ع   ععرء  ععر بةةإلىععدا بإلةب  ععاا عاععة بةت لةعع  
    ة    تةة بةةإلىدا بةىإل  ا  ر عةوه  هة

 ععععع    لاعععععل  ىعععععتتا  ةا عععععاة  عوعععععر بةىعععععإلدا 
ادلةتلةر  عل  بةةإلىعق ةع   ضعن  تةعر ةغعلة   

بةخععععععلص عاععععععة بةدإعععععع  ةواصععععععار تةععععععر ة تدععععععه 
بة  لاععععل  ا ععععيب ةععععل ا   بةاقعععع  ابةنلقععععا عاععععةةل 
 ىتن ه بةةإلىق بةإصار عو  ل ةا  بةإل ا 
تةععععر بةععععي لق ألةععععلت  ةت ععععةة  ةوإصععععار عوععععر 

 (9)بة  لال .

النتووائا العائوودة علوول رل العموو  عنوود  1-7 
 السحا يةاالعتماد علل الحوسبة 

ب  عاب ععة بىععتخةبع بةإاىععدا بةىععإل  ا عة ععة  اتخععةع 
ععععععةة    ععععع  ةععععع  بالنععععع بفا ب  بت ععععع  بالنععععع بف يا 

ا  ق بة ةععععععع  اةعععععععة  بىعععععععت لةته بةصعععععععوا  عععععععر   ععععععع
 (01)  وا دلالتر:ابةةتة

  دة ععل   تاخ ععلض تتو ععا  ابتععق بةةععاا    -1
 ةع  ةع  بي ة عل  با  ةععل  بةةااعخ ب   

 عر بتعق بةةااعخ بة علةي ةيةو ةع    عا    
 بةة لتق بة ىة ا  لةةااخ ع  د ة.

تعععععا    إ ععععع   عععععر بةة اعععععرا دةعععععل ب  تتو عععععا  -2
 ت عععععععع  ةعععععععع  بةتتععععععععلة خ بة ل تععععععععا إل  ععععععععل  تب

 ىعععععتن ه  ق بة ةععععع  بإلىعععععت لة  ةععععع   عععععيب 
بةإ ععع  بةت  عععع  بةععععيي   عععغوه ةععععاا ر قىععععع 
بةةإلىععععععدا  ععععععر اي ا ععععععل  بخعععععع  تةل ىععععععه 

 بة   ا.

بةععععععتخوص ةعععععع  تتععععععلة خ بي ةااععععععخ  ععععععر  -3
تتععععععععععلة خ ة تدععععععععععه بةاإععععععععععة  بالقتصععععععععععلة ا  

 اةىتو ةلته.

تعععا    بةنلقعععا بةت  بل  عععا ابةة عععل   تعععا  م  -4
 عور  ابت   بةاإة  بالقتصلة ا ةىتقدي.

بةععل ةععة  بىععت لة  بةةإلىععق ةعع  بىععتخةبع بةةإلىععدا 
 بةىإل  ا  تتة   دلالتر:

تا    بةاق  ة  خير بة لا ا بة ة  عع   -1
د ععة ابةععتخوص ةعع  بةإ  ععا بةة ا  ععا بةتععر 

  عععععع  ةو ةعععععع  ابةتتععععععلة خ تىععععععت وو  ععععععر بةن
 بةةصلإدا  لةاقاة ان   ل.

تن ه بة ةعع  بة بإععا بة ىععة ا ةوةااععخ   ىعع -2
   ل  د ي اض  ا  لا .ة  بي 

إ  عععا بة ةعععع  اعععععةع ا ععععاة  ىععععة ل   عععع ي  -3
 ة    ةو ة .

 تإق   بةت لء  ةوةإلىق اة ااا بة ة . -4

 تة لا ا بة ةه     اا  ت  . -5

اة  ةااعا  ععلع  الةعو اتعل و عة عة  ىعتا  م 
 تخ  ععععخ إ  ععععا  ابةة تةعععه عوعععر بة   ععععا بة لةععععا

ى   بةة ا  ا يةو با  لىعل  بقتصعلة ا تتة ع  
 تإى   بةة   ا ة  خعير بة لا عا بة ةعه  ع   

 بةاال خ.

 الجانل التط يقو : 2-1

ا   عععععع   ععععععيب بةةدإعععععع  عوععععععر ةإلاةععععععا تن  عععععع  
 عععر  لر تععع بةتنععع ق بة  ععبةةإلىععدا بةىععإل  ا بةتععع

 بة لةععا ةصععالعابةااعع ي عوععر بة عع  ا بة لاععق 
 ابةى ل ب  

http://www.bits.ie.com/
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بة عع  ا بة لةععا ةصععالعا بةىعع ل ب  تإععة   ات ععة
 ععع  ل  ا ب   بةصعععالعا ابةة عععلة  ت ىىععع   عععر 

 ععععر ةة اععععا بإلىععع اة  ا بةتععععر تقععععه  1976ىعععاا 
 ععععع  اععععاق دغععععةبة ةتتععععا  ةتخصصععععا  ععععر  50

ت ة ععه بة ععلإال  بىععتالةب ةو قععاة بة ا ععا بةة  ةععا 
ىعععععع لا ل  ةععععععه  عععععع  ا ىععععععل  ع بة  اىعععععع ا ا عععععع  ا

اتععععلعةىععععا ة ا ب بةإععععل ي  بىععععتالةب تةععععر عقععععة  اب 
تصعععا ه ا ععععةب  بةإععععل ي  ةععععه  عععع  ا ب  ععععل ام 

 1976اتقعععاع بة ععع  ا اةاعععي ععععلع  .بة اغل  عععا
 .دلة ة ة ة  بةا لنل  

ا اة عةة ة  ةو   ا  تة     اب  بةابقه بة  ور
بةةععععاا    قععععر قىععععع بةةلة ععععا )بةإىععععلدل (   وععععو 

( ةاا ععععععععععععععععععععععععععععععل اب بتععععععععععععععععععععععععععععععق ىععععععععععععععععععععععععععععععااي 36)
 ( ة اعععل  اتىعععتخةع بة ععع  ا367312367  وعععو)

بةىععع ي  ابةعععة لت  بةةإلىععع  ا بةا ق عععا اد عععض 
بأل  عععععععع   بةةإلىعععععععع  ا  ععععععععر د ععععععععض بة ةو ععععععععل  

  تإق ععععععع  تخ ععععععع ض ةععععععع  ب عععععععابإل ععععععع بءب  . ا 
 عععل بة ععع  ا   ععع بء عةو عععا تإةوبةتتعععلة خ بةتعععر ت

اق  بة ةو ل  بةةإلى  ا بة ةا ا تةعر بةىعإلدا ا 

لىعععع  ا ةعععع  ابىععععتالةب تةععععر تععععة   بة ةو ععععل  بةةإ
 ةعععععه بةة واةعععععل  ابألابةععععع  ا بةا عععععل   اإتعععععر 
تصعععععععةب  بةقعععععععاب ع بةةلة عععععععا  بةا ل  عععععععا .ادلةتعععععععلةر 
تىعععععععتن ه بة ععععععع  ا  تخ ععععععع ض بةاقععععععع  اب عععععععععةبة 
بة  لاعععل   عععر بةاقععع  بةةالىعععق ابىعععتخةبة ل ةععع  
ق   بة ة ه ا ر بةاق  بةيي  إتل ه بةةىتخةع 

لة ععععا ا ععععيةو تقو عععع  عععععةة بة ععععلةو    ععععر قىععععع بةة
( اقعععععععععع  1  بة ععععععععععةار ) .ا  عععععععععع  )بةإىععععععععععلدل (

بةة لة ععا بةةإلىعع  ا بة عع   ا )تإة ععة بة ةو ععل  
ابةتتعلة خ  بةةإلى  ا بةتعر ت ع ي خعير  ع   (

بةخلصا د   عةو ا اىدا تةر بةاق  بةةىعتغ ق 
إ   ب  بة ع  ا   ةل ةىتخةع إلة ل  ر بة   ا

ال تىععععتخةع بةاقعععع  بةةصعععع اف ةتعععع  عوة ععععا با 
ا اتعععععععع ة إوعععععععا ةععععععع  ة بإععععععع  بةعععععععةا   بةةإلىععععععع  

بىتخةبع بةاق  بةةص اف ةت  ة إوا ةع  ق ع  
 بةىعإل  ابةدلإ ل  ة  ل  ب   بىعتخةبع بةةإلىعدا 

ا اقعة تعع تإة عة  ع  ة إوعا  عور بةاق  ابةتو عا
اقتععععل  ةا ععععا بىععععتالةب تةععععر  با ةا   ةعععع  بةة بإعععع 

 ت ةعععععععععلةر اقععععععععع  بةة لة عععععععععا بةةخصعععععععععص ة عععععععععل
 . دلالعتةلة عور ا بء بةةختص   
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 اق  بةة لة ا بةةإلى  ا بة    ا ابةتتلة خ بةةخصصا ة ل: (1الجدو  )

التكاليف مون اجموالل التكواليف المصوروفة شوهريا  نسبة الوقت المتاح اليدوي  العملية 
 )رواتل ( فو قسم المالية 

مجموعوووووووة مووووووون الو وووووووائ  
 والمستندات المؤيدة

10% 3198420 

 3198420 %10 الو ائ  المحاس يةطلل 

 3198420 %10 مسك الدفاتر المحاس ية

تسووووووجي  المعووووووامالت فووووووو 
 السجالت اليومية 

25% 7996050 

ترحيوو  و تسووجي  فووو سووج  
 األستاذ العام 

25% 7996050 

 6396840 %20 إعداد ميزان المراجعة

 31984200 %100 اإلجمالو 

 دلالعتةلة عور   لال  بة   ا بةةصة : تعةبة بةدلإ   

اعاععععععةةل تقععععععاع بة عععععع  ا دععععععلةتإار ةعععععع  بةااععععععلع 
بةتقو ععععععةي ابالةتت ااععععععر تةعععععععر ااععععععلع بةةإلىعععععععدا 
بةىإل  ا   ةي تةر إةا  د ض بةتغ   ب   ر 

 ة عععع  اقعععع  نة ععععا عةعععع  بةة لة ععععل  بةةإلىعععع  ا 
تقو ة ععععا بة ابةاتعععل و بةةت وقععععا  د ةو عععل  بةةإلىععععد

بةىإل  ا اي  تع تةخلر بة  لال  ةإلى  ا بة تةر
توقل  عععععل عععععع  ن  ععععع  بةاقععععع  عوعععععر اي  قععععع   ةععععع  
بة ق ب  )بةةا عاةب  ا بةةنوادعل  بةةصع ا ل  
ا بإل  بةب ( ابيةو  ة ع  ة لة عا  ع  بةإعلال  

عوععععععععر إعععععععععة  اإىعععععععععق اعععععععععاع بةة لة عععععععععا ةععععععععع ي 
بةةا عاةب  د عة بةاقع  عوعر بةةا عاةب  تىعع    

  ا اتل  خ بة ع بء بةةا اةب  بةةةوا ا تةر بة 
اق ةععععععا بةةا ععععععاة اعةعععععع  بةةا ععععععاة بال ت بضععععععر 
ا عععيةو  عععر إلةعععا   عععه بةةا عععاة اتىععع    ق ةعععا 
بة  ععه ةوةا ععاة ا ععيةو تيب تععع تتي ععه اا ضعع لعه 
اا ت  ض تةر بةى قا اي  ة   إيف بةةا اة  

( عةو ا بالاتقلر ة  بةاالع 2ا اضح بة ةار )
 بةتقو ةي بةر اةىإل ر .
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 عةو ا بالاتقلر ة  بةاالع بةتقو ةي بةر بةاالع بةىإل ر بة   ي : (2الجدو  )

   دلالعتةلة عور   لال  بة   ابةةصة : بعةبة بةدلإ  

 -(      بةدلإ ل  ةل  ور :2)ابىتالةب تةر بة ةار 

 ابةةىععتاةب  بةة  ععة ة ةاعععا ةعع  بةا ععل    -1
ةىو بةة لت  ا  نوق بةا ل   بةةإلى  اا 

ا ععععععععععععر ة ةاعععععععععععععا ةعععععععععععع   -:بةةإلىعععععععععععع  ا
بةةىععتاةب  ابةا ععل   بةتععر ت عع   ععع   تلدععا 
بةق ععة بةةإلىعع ر اةا ععل عوععر ىعع    بةة ععلر 
ال بةإصعع  )اابةعع  بة عع بء ابة  ععه ابة ععابت   
ابةصععععععلة  بةةخ اععععععر ( اتععععععتع  ععععععر بةااععععععلع 

بةةإلىععععععععع ر بةتقو عععععععععةي عععععععععع  ن  ععععععععع  ةا   
% ةععععععععع  بةاقععععععععع   10ةتتلةوعععععععععا تتنوعععععععععق 

عاععةةل  ععتع بةتوععر ةععةا   بة اة ععاا ا  بةة لة عا
تةعر  ابةةإلىع  ا بةتقو ة عبة ةو ل    اق   ي

تخ عععععععع ض  بةععععععععر بةىععععععععإلدا  لاععععععععه ىعععععععع  ةي
% ةتعع  عةو ععا ا يةععو 10بةتتععلة خ  اىععدا 

 العملية

نسبة 
الوقت 
 اليدوي 
 المتاح

التكاليف من 
اجمالل التكاليف 
المصروفة شهريا 
 فو الحسابات 

نسبة 
االنتقا  

إلل 
 السحابة

التكاليف من جرا  
 استخدام السحابة 

مجموعة من الو ائ  
 والمستندات المؤيدة 

10% 3198420 100% 0 

طلل الو ائ  
 0 %100 3198420 %10 المحاس ية

مسك الدفاتر 
 0 %100 3198420 %10 المحاس ية

تسجي  المعامالت فو 
 السجالت اليومية

25% 7996050 80% 6396840 

ترحي  و تسجي  فو 
 0 %100 7996050 %25 سج  األستاذ العام

 0 %100 6396840 %20 إعداد ميزان المراجعة

 6396840  31984200 %100 اإلجمالو
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 تةععععر بةتقو ة ععععا ال  اىععععدا تإععععار بة ةو ععععل 
 %  .100ىإلدا  تتا   بةةإلى  ا

 تىعع    بةة ععلةي   ععر بةىعع ي  بة اة ععا -2
اد ععة بةإصععار عوععر ة ةاعععا بةا ععل    -:

بةة عععع     قععععاع بةةإلىععععق  ععععر اعععع  بةااععععلع 
بةةإلىعععععع ر بةتقو ععععععةي  ععععععر تىعععععع   بةق ععععععاة 
بة اة عععا  عععر ىععع ي  ةإلىععع  ا بةا ق عععا با 
قعة تتععا    ععر د عض بة عع  ل  عوععر   ععل  

  ععععتع اقعععع   ععععيب بة ةو ععععابةإلىععععاق اعاععععةةل 
تتعععععا   بةىعععععإلدا بةةإلىعععععدا تةعععععر بةتقو ة عععععا

% ايةعععععو ةا عععععاة 80 بةاقععععع  إعععععابةر اىعععععدا
د ض بة ابة  بةة     ةا عل بةخ ع   اقعة ب  
بةةاا    . ادلةتعلةر ىع  ةي تةعر تخ ع ض 

% ةععع  إصعععت ل ةععع  تتعععلة خ بة ععع   ا 80
 .%25ةاىدا 

 تى     عر ىع   بألىعتلي بة علعبةت إ   ا بة -3
د ععععة عةو ععععا  -ا تعععععةبة ة عععع ب  بةة ب  ععععا :

 تةععععععرت إ عععععع  لةبةةإلىععععععق د قععععععاع بةتىعععععع   
 عععععععع بععععععععةبة ة ععععععع ب  بة عععععععلع اةععععععع   بألىعععععععتلي

 عععتع اقععع   عععيب بة ةو عععل  عاعععةةل ا بةة ب  عععا 
% ادلةتعععععععلةر 100بةعععععععر بةىعععععععإلدا  اىعععععععدا 

ىعععع ا   دلةتتععععلة خ  ععععا م بةاىععععق بةةتلإععععا 
 اق  .بةت  ةةا ل 

د ة ت  بء بة ةو عل  بةةإلىع  ا بة اة عا  ادلةتلةر
عور بةةإلىعق تععةبة بةقعاب ع   تا قا بة    ا 

ةىععععععاا ا با بةةلة عععععا بةىععععععاا ا ا عععععيةو بةتقععععععل    ب
بة صععععععو ا اةا ععععععل بةة لة ععععععل  بةتععععععر  قععععععاع   ععععععل 

( اقعععععع  3ا عععععع   بة ععععععةار )بةةإلىععععععق خية ععععععل 
 بةة لة ا بةةإلى  ا بةىاا ا.

 اق  بةة لة ا بةةإلى  ا بةىااي : (3الجدو  )
 العملية

نسبة الوقت المتاح 

 اليدوي

التكاليف من اجمالى التكاليف 

 الحساباتالمصروفة سنويا في 

 36731237 %10 عمل قيود التسوية

 36731237 %10 الرصيد قبل الجرد

 36731237 %10 جرد عام للموجودات والنقدية والمديونية

تحديد الرصيد النهائي بعد عمليات الجرد 

 والتسوية
25% 91828092 

عمل الحسابات الختامية قبل وبعد الغلق , 

 وتوزيعات اإلرباح .
25% 91828092 

 73462473 %20 الكشوفات التحليلية  المرفقات )المحلق(

 367312367 %100 اإلجمالي

   دلالعتةلة عور   لال  بة   اةةصة : بعةبة بةدلإ  ا
 

ب  بة ةف بة   ىر ة  بةقاب ع بةةلة ا  ا ت ا ة 
بةةىعععععععتخةة   دلة  لاعععععععل  ابةة واةعععععععل  بةةلة عععععععا 
خععععير بة تعععع   بةةلة ععععا ادلةتععععلةر  ة عععع  بالعتةععععلة 
عو  عععععل ابىعععععتخةبة ل ةوتا ععععع  دقعععععة   بة ععععع  ا  عععععر 

بةإصعععععار عوعععععر بةقعععععع اض ابةتةا ععععع  ان   ععععععلا 
 ت  بةتإار ة  بةاالع بةتقو ةي تةر  اة يب
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بةةىعععععععتخةع بةإصعععععععار عوعععععععر بةىعععععععإلدا  ة ععععععع  
بةة واةععل  ابة  لاعععل  دلةاقععع  بةعععيي  إتل عععه اال 
 دقعععععر  عععععر  تععععع   باتاعععععل  إتعععععر صعععععةا  بةقعععععاب ع 

بةةلة ا ابةةصلةقا عو  عل ةع  ق ع  ة عاب  بة قلدعا 
 بالتإلةي. ابةةلة 

 

 

 عملية االنتقال من النظام التقليدي السنوي إلى السحابة: (4الجدول)

 العملية 
نسبة الوقت 

 المتاح اليدوي

التكاليف من اجمالى 

التكاليف المصروفة 

 سنويا في الحسابات

نسبة االنتقال 

 إلى السحابة

التكاليف من جراء استخدام 

 السحابة

 0 %100 36731237 %10 عمل قيود التسوية

 36731237 0 36731237 %10 الرصيد قبل الجرد

جرد عام للموجودات والنقدية 

 والمديونية 
10% 36731237 100% 0 

تحديد الرصيد النهائي بعد 

 عمليات الجرد والتسوية
25% 91828092 100% 0 

عمل الحسابات الختامية قبل 

وبعد الغلق , وتوزيعات 

 اإلرباح . 

25% 91828092 100% 0 

 36731237 %50 73462473 %20 المرفقات )المحل (
   367312367 %100 اإلجمالو 

   دلالعتةلة عور   لال  بة   ابةةصة : بعةبة بةدلإ  
 

 

 ةعععععل اضعععععح بة عععععةار ت  عةو عععععل  بةةإلىععععع  ا  
عةععع  ق ععععاة بةىعععاا ا اخصاصععععل  عععر )بةتقو ة عععا 

بة صع ة ق ع  بة ع ة ا تإة عة بة صع ة بةتىا ا ا 
عةععع  بةا عععل ر د عععة عةو عععل  بة ععع ة ابةتىعععا ا ا 

بةإىعععععععععلدل  بةختلة عععععععععا ق ععععععععع  اد عععععععععة بةغوععععععععع  ا 
اتا   ل  بإل بل  (  تع اقو ل تةر ىإلدا  اىعدا 

% ادلةتلةر ى  ةي تةر تخ ع ض تتعلة خ  100
 ة عععع  ا  ةععع  إصععععا  عععع  عةو عععا  ععععا م بةاىععععدا

ةوةىععتخةع نوععق يةععو عاععة بةإل ععا اإ عع   ا ععة 
 ععععر بة ل عععععا بة   ىعععععا نوععععق تععععععةبة بةإىعععععلدل  

بةةلة ععععا ىتضععععلف  بةختلة ععععا ا ععععر ا ل ععععا بةىععععاا
. بةىععععععاا بةتععععععر تو  ععععععل ات إعععععع  بأل صععععععة  توقل  ععععععل

عةو ععععا  ت  بةىععععل   ت عععع   ةعععع  بة ععععةار ا ععععيةو 
بة  ة بةخلص دلةةا اةب  ابةاقة ا ال  تع اقو عل 

 ععععععل ة ععععععةبا لا ءتةععععععر ىععععععإلدا ادلةتععععععلةر  ععععععتع ا  ب
 قععل  ال  ة عع  اقو ععل تةععر ىععإلدا تال   ا ععيةو بةة

   % ايةععو ألا ععل تإتعلع تةععر ةختصعع50 اىعدا 
اةا ل)تإو ع   ابةة ا     ر تععةبة  عيب بةة  قعل 

 .اعةل  بةة ا  ا بإتىلق بةاىق ابةة   ب  (
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 التقارير فو ديوان الرقابة المالية  2-2

 قلدعععا بةةلة عععا بالتإعععلةي بة عةععع  ة عععاب  ا  عععة 
عوععععر  إععععص اتععععةق   بةة ععععلةي  ابةتصعععع  ل  

ابةةصععععع ا ل   بة لةعععععا ابالةت بةعععععل   ةإل ععععع بةب 
 تا ععععععععلقل ععععععععا تخنعععععععع ط با  دل ععععععععا با بةةلة ععععععععا  

ةوتإق  ةع  صعإا تق  ة عل  د اابع لابةةا اةب  
اتىعععععع  و ل  ععععععر بةععععععة لت  ابةىعععععع ي  بةاالة ععععععا 
ابةت تععة ةعع  ا اة ععل اعل ععة ت ل ا  ععلء  اىععيةا 

ةبةت عععلتعععةباة ل ابىعععتخةبة ل  ابةةإل اعععا عو  عععل  اب 
ابةةىععععععععععتاةب  ابة قععععععععععاة ابةىعععععععععع ي  ابةععععععععععة لت  
بةإىعل  ا ابةةاب اعل  ابة  لاعل  بةةلة عا ابةقع ب ب  

يب  بة يقعععا دة عععلع  بإلةب  عععا ابألةعععا ابةا عععل   
بة قلدا ابةتعةق    عر  اعةلربة قلدا ا يةو   ةي 

ةابقعععه بة  عععل  بةخلضععع ا ةو قلدعععا با  عععر ةقععع  
 قلدععا بةةععلةر د ععة ا  ععةا عةعع  ة ععاب  بة بةععة اب 

بالات لء ةع  عةو عا تععةبة بةقعاب ع بةةلة عا اتتعا  
بة قلدا الإقا عو  ل اة   ع  تع بةةصلةقا عور 
اتععععل و بألعةععععلر ا ععععي  بةةصععععلةقا تتنوععععق  تعععع   
 ةا عععا نا وعععا ادلةتعععلةر قعععة تضععع ه   صعععا عوعععر 
بةةىعععت ة  ات  عععا بةتععع خ    عععر بةةصعععلةقا عوعععر 

إعععععار بةاتعععععل و  اخعععععير ة ب  تاعععععل بةعععععر  ععععع  ا 
اقععععة ةصععععلةقا بةععععة اب  اب عععععةبة بةتق  عععع  بةا ععععل ر 

ةغل ععععععا ت عععععع     2016 اعةععععععلراتععععععل و  ت ت عععععع   
عو  عل ةع  ق ع   ةقلص تع ةع  2017ة   بألار

 عععع  تة ععععاب  بة قلدععععا بةةععععلةر بالتإععععلةي اب ععععيب ت 
 بة  لال  بةةلة ا ةو   ا ن   ة  ة  .

 
 ةإلىدا بةتقو ة ا ابةةإلىدا بةىإل  ابإتىلق ةصل  خ  ر بة: (5الجدو  )

 بةةإلىدا بةىإل  ا بةةإلىدا بةتقو ة ا بةةإا 
 0 3302892 بالاة ل 

 0 991068 بةةلء
 0 9316071 بةت  بلء

 10661400 367312367 بة بتق بةىااي 
 1200000 0  و ا بال ت بو

 900000 0  و ا ب ت بو بالات ا 
 12761400 380922398 بال ةلةر

   دلالعتةلة عور   لال  بة   ابةةصة : بعةبة بةدلإ  
 

 مما تقدم يت ين:

تعععل    بىععععتخةبع بةةإلىععععدا بةىععععإل  ا عوععععر  -1
بة   ا بة لةا  ر  قىع بةةلة ا )بةإىلدل (

اخصاصعل ةصالعا بةى ل ب  ع اه بةدإ  
ب   ق ععع  بىعععتخةبع بةةإلىعععدا بالاعععة ل  عوعععر 
ا  لا  باة ل ب ) بال  ع   بةة ت  عا بةىإل  
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( 3302892ابال ععععععل ( قىععععععع بةإىععععععلدل  )
ا ال اععل  د ععة بىععتخةبع بةةإلىععدا بةىععإل  ة 

ةدلةو تخص بالاة ل ب  اا ةدعلةو تا ة اي 
 .   ة   ةب

 الةو ةصل  خ بخ   ال إل ا ة ل اةا ل  -2
بةةعععععععلء ات وعععععععو ةصعععععععل   ه بة ععععععع   ا ةقىعععععععع 

( ة اععل  اةصععل  خ 991068بةإىععلدل  ) 
( 9316071بةت  بععععلء ةقىععععع بةإىععععلدل  ) 
با قعععة تتعععا  ة اعععل  ادلةتعععلةر ال إل عععا ة عععل 

ةصععععل  خ قو وععععا  ععععةب تتالىععععق ةععععه ا  عععع   
قو وععععا تقععععاع دلىععععتخةبع  مةخععععلر بةة واةععععل  
ات ععععععععععتغ  ا  عععععععععع   بالات ا عععععععععع  بةخلصععععععععععا 

 دلة  الةو.

ةتع   610ب  ةىلإا قىعع بةإىعلدل  ت وعو  -3
ة به  ة   بالىت لة  ةا ل  ر اةعا  اخع   

 ايةو ة ةع بةإل ا ة ل .

 عععععععععر بة ععععععععع بق اإىعععععععععق ة بىعععععععععا بةىععععععععععاق  -4
ةععع  بةةتاقعععه  ةععع  بةةختصععع    ابالىت عععل  

ا    ععععا  ة عععععةر  و عععععا بال عععععت بو بةىعععععااي 
( ة اععععل   عععع  ا    عععع   بةإ ععععع 1200000)

( 900000ات اعععع   ععععل   بةىعععع عا )ةععععه بال
 ىااي.

 االستنتاجات والتوصيات  3-1

 االستنتاجات  3-1-1

بةةإلىعععععععدا بةىعععععععإل  ا ب  بالعتةععععععلة عوعععععععر  -1
  ىل ع  ر تاا ع بة ة  بةةإلى ر.

بةعر ب  بىتخةبع بةةإلىدا بةىإل  ا  عاة   -2
 ععععر عععععةة بةةععععاا     ععععر بة عععع  ا بةتقو عععع  

إ ععع   وعععو بةةعععاا     عععر قىعععع بةإىعععلدل  
  اةععل   ععا  بة ععةة  ععر اعع   ( ةااععخ36)

بةىإل  ا  ىدابالاتقلر بةر بةر ةقت   بةةإل
تخ  ض  بةر ةي( ةااخ ا ادلةتلةر    3)

( ة اعل  بةعر  367312367بة ابتق ةع  )
 ( ة ال  . 10203121)

 ع ةي تةعر ب  بىتخةبع بةةإلىدا بةىإل  ا  -3
تةغعععععععععلء ةصعععععععععل  خ )بةةعععععععععلء ابةت  بعععععععععلء ( 
ابالاععة ل ب  ةةععل  ععاةي بةععر تقو عع  بةا قععل  

 ابةةصل  خ .

ىععععععع عا بةةإلىعععععععدا بةىعععععععإل  ا  عععععععر تقعععععععة ع  -4
 يةعوبةتقل    ابةقاب ع بةةلة ا    ةل  تنوعق 

 .ا دصا   ةدل    

بةعععر ب  ععع    بةىعععإل  اال تإتعععلع بةةإلىعععدا  -5
اة عععععععةب  اباةعععععععل  ة ععععععع  بىعععععععتخةبع ب  ععععععع   
دى نا اةا ل   ل  بةةادل   اتتنوعق  قعط 

 ى عا علة ا  ر بالات ا  .

ال تإة   بةىإل  اعاة بىتخةبع بةةإلىدا  -6
بةت إ عععععع    ععععععر عةو ععععععل اي اخنععععععلء  ا ععععععا 

 ابةت ص ة ابعةبة بةقاب ع بةةلة ا .

 التوصيات  3-1-2

 ادغر عور بةاإعةب  بالقتصعلة ا بالعتةعلة  -1
عوعععععر بةةإلىعععععدا بةىعععععإل  ا ا اعععععر بة اب عععععة 

 بةةتإققا ة  بالعتةلة عو  ل.
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بةةلة ععا اة لتععق  ادغععر عوععر ة ععاب  بة قلدععا  -2
بالعتةعععلة عوعععر بةتعععةق   ة بق عععر بةإىعععلدل  

 بةةإلىدا بةىإل  ا.بةةتي ع ةه 

عوععععر بةةإلىعععع    بةةإو عععع   بةتععععة ق عوععععر  -3
 .بةتتااةا  ل اتنا   ة ل بت ع 

عوعععر بة ة  عععل  ابةةختصععع   ابةة ىىعععل   -4
اإعععععا ت ىععععع م ة بتععععع  بةةإلىععععع  ا بةتا عععععه 

ةتقعععععة ع خةةعععععا بةةإلىعععععدا بةىعععععإل  ا عوعععععر 
  د ا بألات ا .
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 المستخلص

الواسدددددصالدددديصالجددددد لتصالؤييددددياصالجدددداصسدددد لطصالددددزصاءسددددجؤ ركصاللدددد فعكصلليادددد  صال  دددد   صاطص  دددد   كصال  ددددو ص دددداص دي دددد  صيعدددديصاءي دددد  ص
ستفددددد لصس ددددد ل يصالؤدددددولاص ددددداصالولددددديا صس دددددي صلددددد إصالي اسدددددكص لدددددزصس دددددد نصالدجدددددجةصالصالتي دددددكصالجددددداصسياددددداص  اددددد س نصلالج   ددددد س ن صلص

نظددددد  صلدددددوصا صلدددددنص ددددد صسولدددددي ص ل ددددد صالي اسدددددكص صاصالف ددددداصالتددددد   اصلالددددديا يالإن ددددد  صس ددددد ل يصصاءقج ددددد ليكص ددددد ص دددددع صاءي ددددد  صالواسدددددد
 يدددددزص   ؤدددددكصانج   ددددد صللددددد ص  ادددددكصسلددددد  يص لا اصالولددددديا صاءقج ددددد ليكصص ااءي ددددد  صالواسددددددص ددددد صالوسددددد  اصال يي دددددكصالجددددداص ددددد ص ددددد ن  ص

غدددد  ص دددداصسدددد جنصالصل دددد ص ددددنصالع ل ددددكصلا صالجقج دددد  لصص الد سدجددددصاءنظدددددك جددددد لصلددددوصةدددد ل اصاص دددد صالي اسددددكصاللالددددنصاسددددججج تصسولددددي صال  ددددو ص
 .س  ل يصصالف اصالت   اصلاليا يا

صاءي   صالواسد:صس  ل يصالؤولاصص:ال يد  صالدفج ل كص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص
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ص

Reduction of quality costs through mass customization 

 Khdier salman aithiab                                                                    

Madenat al-elem university college; Accounting department.                                    

Khdier.salman@yahoo.com                                                                       

ص

Abstract 

The mass customizations is one of the new models that leads to quick response to customer requests 
customer participation in product or service design processes that meet their needs. The aim of this 
study is to reduce the cost of quality in the economic units through mass customization and to finish 
the costs of external and internal failure. The most important conclusion of the study is that the system 
of mass customization of modern means that will help the management of economic units to program 
their production according to the customer's desire and the most important conclusion The study 
reached is the need to adopt high-tech and high-tech systems, and then all costs of external and 
internal failure will be eliminated.ص

Key words: cost of quality, mass customizations 
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 المقدمة

اءك دددددددد صالد ددددددددكص دددددددداصيعجادددددددد صال  ددددددددو صلددددددددوصالدددددددديا دصلال دددددددد   ص
الولدددددديا صاءقج دددددد ليكصالجدددددداصسلددددددعزصالددددددزصس ق دددددد ص  ا سدددددد ص يددددددنص
سعددددددديص لددددددد لل ج  صسقددددددديينص ججؤددددددد  ص ددددددداص ي  ددددددد صا دددددددا  ص  اددددددد  ص
ال  دددددددددددو صلن ددددددددددداص ةددددددددددد إصلللددددددددددد صر ءسدددددددددددجف لاص ددددددددددد صالجلدددددددددددو ص

الدعيو  س ددددددددددددكصالج جولدددددددددددو اصلاءس دددددددددددد ء صاللدددددددددددد فعكصل ددددددددددددا كص
لالددددددداضص لددددددد ص ةددددددد صال  دددددددو صلاءسدددددددجؤ ركصاللددددددد فعكصل    جددددددد ص
 دددد صالددددنصالدددديا صالولدددديا صاءقج دددد ليكصلفعدددديصاءي دددد  صالواسدددددص
 ددددد صاءسددددد ل  صال يي دددددكصالجددددداصسلددددد  يصالا اصلددددد إصالولددددديا ص ددددداص

ص.ل اصالدؤ  

               -:منهجية البحث  :االول  المبحث

صالولدددديا صاءقج دددد ليكص ددددي ص واكاددددكص-:صمشككككالة البحككككث: أوال 
نج ؤددددكصص دددداصس ق دددد ص ةدددد صال  ددددو صصنج   ددددكلا فددددكصلاءسدددد ل  صاءعل

ل ج دددد صاءي دددد  صصالجغ دددد صالدلددددجد ص دددداصاللاغصال  دددد   صل  دددد  ج ن
ص.ل ولاص ع دكصر يفكص   ياصل ل الواسدصال طصيلعزص

الجع  ص يزصالزصي ي صالا ثصص-:صأهداف البحث :ثانيا 
ص.لستف ض  ص  ص ع صاءي   صالواسدصس  ل يصالؤولا

ساجاص ع ص  صالد ج صالا ثصصيلجدي-:صالبحث أهمية :ثالثا 
ص   اصس د نص ججؤ سصز   ج       كصصالوليا صاءقج  ليك

يعجديص يزصنظ  صانج تص ج ةصصللل صر سا  صرليا س نصلاءلجد  
لل صيجنصالد   ظكصصللوصاءي   صالواسدصل  ص ع ص  سد 

 ججؤ  صرؤولاصصنج تر صلنل ل ص ة ص يزصال     ص اصلزف لس ن
ص.ص جتفض   ل كصل يفكص

ستف لصصكصالا ثص ا ة  صصس د  -:فرضية البحث  :رابعا 
 ل يصالف اصالت   اصلاليا ياصسجنص  ص س  ل يصالؤولاصلان   صس

 . صالواسدص جد لص يزصصنظ  صاءي   ع صاء

ص-:صجمع البياناتمصادر  :خامسا 

لال س  اصلاءط  فضصصالع   كصلاء جا كصال ج  -1
 الؤ  ع ك

 اليل ف  صلالا وثصالدج و ا -2
 الدعيو   ص  صال   كصالع  كصلي ج    صالؤيييكص -3

 وااليصاء الواسع تكاليف الجودة: الثاني  المبحث

ا صنجل غصالزصس  ل يصالؤولاصءصقااصص-:تكاليف الجودة : اوال
 يزصالؤولاص  اصسعجاصالت   صصلال ف  صص يص  صا صنجع  

لدججةصالصلتي كصالدقي كصالزصال     ص اصلق صال  ا صالصا ج  ص
اسجتيا   صلسع  صس  ل يصالؤولاص يزصان  صسي صالد   ففص

 (1)ص.الجاصسج دي  صال   كصلجدجدصانج تص ججؤ  صرؤولاص ليئك

ص:س داصاءساصنوا صس  ل يصالؤولاا

ص1 صالوق يك. ص(الدجد)صس  ل ي ص: صالجا صالج  ل ي صالزصس لطللا
صس صؤج  صليدوالف  انج ت ص ل رقك ص    صص ججؤ   لجيسكص:)  ا
صالؤولالص صالؤولاص ل رقكصسيق  ص سي ف  صاءس ساص  الج د ن

ص(.ليدججة

ص2 صس  ل يصالجق  ن. صصسي صللا: ص ص عل  الج  ل يصالجا ص   صسجن
ص صالدوالف   صءص ع  ك صا  ص ل رقك صلا صلا ص  ا   صص:) 

ص  ص صالج ق  ص ن صل   صالج    صلال ا  صالج    صالدججؤ   لا جا  
ص(.لل 

س ددددددددددددي ضصس دددددددددددد ل يصصللددددددددددددا:صس دددددددددددد ل يصالف دددددددددددداصالدددددددددددديا يا.ص3
غ دددددد ص ل رقددددددكصال دددددداصالدججؤدددددد  صصلاء لدددددد  صس دددددد  ضصالع ددددددو لص

ا دددددد لاص صا دددددد لاصال ق رددددددك صا دددددد لاصالج ددددددج د:) ص  دددددداصليدوالددددددف  
ص(.ا جا  صلالج ق ص نصاءلعح

للددددداصالج ددددد ل يصالجددددداصسج دي ددددد ص:صس ددددد ل يصالف ددددداصالتددددد   ا.ص4
دل رقدددددددكصال  ددددددد صرعددددددديصسلدددددددي نصالاضددددددد  دصصالولدددددددياصاءقج ددددددد ليكص

انتفدددددددددددددد  صص:) ص  دددددددددددددداصليدوالددددددددددددددف  صالصالدع اددددددددددددددكصلي  دددددددددددددد   
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الدلددددددددد لل كصصكيفدددددددددكص ع لؤدددددددددكصال ددددددددد  لطصالق نون دددددددددك ص اءيددددددددد الا 
ص(.اء جد   كص  صالدججؤ  

لدددد اصالدف ددددو صسدددد  ياصصسعجدددداصالدل رقددددكصليدوالددددف  ص دددد  الؤددددولاص
صالدجددددددجةص ل رقدددددد صليدوالددددددف  صلفجدددددد اصق فاددددددكص ددددددياص عجددددددي  صي ددددددو ص

الجقدددددددي صص اصءا عقاص ةددددددد صال  دددددددو صسددددددد  نددددددد صالد ددددددديااص لددددددداق ص
اءس ددددددددد ء صصلاءنج ن ددددددددد صلصص الج جولو  دددددددددصال   ددددددددداص ددددددددداص ؤددددددددد  

لالعولدددددددكص دددددداصلدددددد اصللغصال  دددددد   صاصالدددددد طصطدددددد  ص يددددددزصجغ دددددد اللص
لددددداضصال  دددددو صقددددد ل صا ددددد اص ددددداصالدددددو اصاءسدددددج عكاصلص سغصيثالددددد

 ددددددداصدججؤددددددد  ص ددددددد صالصالج    سددددددد ص ددددددد  يدددددددزصال  دددددددو ص يدددددددزص
سيددددد صلدف ةددددديكص ددددد  صاصالددددداضصقددددد ل اص يدددددزل ددددد ل صصان ددددد  صالعددددد لن
 قددددددددد صيءصصلالدع ددددددددددكصالدل رقدددددددددك ف دددددددددو صصالددددددددداضلصالدججؤددددددددد  ص

ص   صالدججؤددددظدددد دددد صسعجدددداصالؤددددولاص دددد صل  ددددكصنن ددددو صء ةدددد صال ص
 ص(2)ص.   لطص لزص ة صال   صءصسصإ قطصلل 

 :االيصاء الواسع -:ثانيا

 االيصاء الواسع  نشأت( 1

صل ا صالصس  فخ صالزد ليض صصيعول صسوقع ص1791     )صلال ط
Alvin Toffar )ل صاصا ص(3) اص ج ركصلي كصالدلجقااصصلل  إص

صصالا ل    صل سوا صالد ليضال ي  صصل ا صلد     ص:رعد 
Davis1987) )صص صللفوصص( pine 1993)ل صر ن  العدي كصإ

لا فكصاس ل  صالصس جولو   صلا ص اصال     صال ج   كصدلاقكصال
ص ص عل  ليي ك ص   ص ت  كصسو   صا جد لاصل ججو كص ججؤ  
ص صقي صلصص  لنج   يز صس   صالل فعك صاءسجؤ رك  ججؤ  صصلجو   يز
رد الاص   إصالل فقكصصسنصاءنج تصلصص(4)صلج     صال  و صاصلل 

ص: اصالؤيل صالج لاص  ة   جنصستجيفكصسلو ص 

ص  الاصسلو صند لتصاءنج ت: (1)جدول رقم 
/النموذج  االنتاج الحرفي 

(Craft 
production) 

 االنتاج الواسع
Mass) 

production) 

االنتاج المرن 
(Flexible 

production) 

 االيصاء الواسع
Mass) 

Customization) 

 االنتاج المستدام
Sustainable 
(Production) 

 0101? 0111 1151 1111 1581 الفترة

المنتجات حسب  احتياجات المجتمع
 الطلب

 المنتجات النظيفة المنتج مخصص منتجات متنوعة انخفاض كلفة المنتجات

 الطلب صغيرة الحجم جدا التسويق
 العرض

 طلب منتظم

 العرض
 الطلب

 كمية حجم المنتج صغير

 العولمة
 تذبذب الطلب

 بيئية

-سحب  نموذج االعمال  
-بيع   

-تصميم   
-تصنيع   
 تجميع

-دفع  
–تصميم   
–تصنيع   
–تجميع   
 بيع

–دفع   
–سحب   
-تصميم  
-تصنيع  
–بيع   

 تجميع

–سحب   
–تصميم   

-بيع  
-تصنيع  
 تجميع

–سحب   
–تصميم   
–بيئية   
–بيع   

–تصنيع   
 تجميع

تقنية المواد ,بايو , نانو  تقنية المعلومات الحاسوب أجزاء قابلة لتبديل الكهرباء التكنولوجيا  

اآللة أدوات العمليات نظام التصنيع المرن  خط التجميع المتحرك 
يبورتور   

التشايل إعادةنظام تصنيع   زيادة التصنيع 

(Boer ,Claudio R. and Duly Sergio (2007(:450) 
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الددددددددددزصسؤدددددددددد لزص  اءي دددددددددد  صالواسدددددددددددصنظدددددددددد  صظ ددددددددددو الىص
صاسددددددددددجؤ ركضددددددددددعيصلالواسدددددددددددصصصنجدددددددددد تلعصالددددددددددجظنصالقييدددددددددددك

 ص ججددددددددددددوص ج  ليددددددددددددكص  دددددددددددد صاصالددددددددددددجظنصالجقي ييددددددددددددكصليظددددددددددددوال ص
الدددددددددددددي و صليجؤددددددددددددد  اصاءل ج لن دددددددددددددكصصكالدججؤددددددددددددد  صل  لددددددددددددد

صر سددددددددددجل  ج صدددددددددددولتنظ ددددددددددو صصلددددددددددزاصالىصاء دددددددددد صالدددددددددد ط
ال  لدددددددددددددددددددكصالؤييدددددددددددددددددددياصالدجد يدددددددددددددددددددكصرددددددددددددددددددد لججو صص وا  ددددددددددددددددددد 

ق دددددددددددد صلل اصصللاءي دددددددددددد  صل ددددددددددددي صالجؤدددددددددددد ن صاللددددددددددددوقاص
ل دددددددددددددد اصالدجددددددددددددددجةص دددددددددددددد ص ددددددددددددددع صاءسددددددددددددددجؤ ركصاللدددددددددددددد فعكص

  لاصلددددددددص دددددددد صا دددددددداصالولددددددددو التددددددددي   صص  ضدددددددداقدددددددديينصلس
ص(5).صصالج ج دصالل فد

اءي   صالواسدص د صصيع  ص-:تعريف االيصاء الواسع ( 0
ص:كعساص   صالا لقااصالعيييص  ص

نظد  صاءي د  صالواسددصر ند صص1773 اص د  ص(صPine)   ص
لسددددد يكصل فددددد لاص  ددددد   كصال  ددددد   صلانجددددد تص ججؤددددد  ص ج ددددد ل يص

ص.ص جتفض ص  ص ع صالق   ص جغ  ا ص اصانظدكصالج ج د
 قدددديص   دددد صر ندددد صا   ن ددددكصص1771 دددداصسددددجكص(صKotha)ا دددد ص

الولددياصاءقج دد لي ص يددزصسددو   ص ججؤدد  ص تجيفددكصر سددجتيا ص
ص(6) .ركصال ج   كالد لنكصلس  كصاءسجؤ 

 يفدكص جتفضدكصر ع   صر ن صانج تصسد فدص(صSkjelestad)ا  ص
ص(7).صلل ص  اكصال     

ر ن صنظ  صانج  اصلي  صص2117 اص   ص(صاللوفا)ل    ص
 ع دكصالجقج   صال يي  ص دصق  ي كصالولياصاءقج  ليكص

ص(8).صلي  و ص يزص ججةصيع نص  اكصال     
 ع   صر ن صق   صالولياصص2111   ص(صKrajewskei)ا  ص

اءقج  ليكصر نج تصالليدصلالتي   ص ج يفكص جتفض ص
 (9).صلا   ن كصا ج   صالدججؤ  صلل ص  اكصال  و ص

ر ن صالؤددص   ص(ص Barman & Canizares)ل    ص
س   يص يفكصالولياصالوالياص دصالد لنكصالف ليكصللل صلغ  ص

صصصصصصصصصصص.ص  اكصال  و صانج تص ججؤ  ص ت  كصليا ئكصللل ص
ص10) )

ر نددد صس لددد  صالدججؤددد  صل ددد ص  اددد  صال  ددد   ص)-:الا لدددثص لفع  ددد
ل  يفدددددكص   دددددياصرع جدددددد لص يدددددزصسقج ددددد  صليي دددددكص ددددداص ؤددددد ء ص

ص(الج ج دصلالدعيو   صلجقيينص ججةصرؤولاص ع دكصلعسجتيا 

صااليصاء الواسع  اهمية (1

صالواسدددددددددصالد ددددددددكصنظدددددددد  صاءي دددددددد   ج ييدددددددديص(صKratoche)صقدددددددد  
ص-:صلس داص(11)

لللددددددد ص ددددددد صط فددددددد صالغددددددد  صص:صيفدددددددكستفددددددد لصالج  -1
غ دددددددد صةدددددددد ل فكصلس دددددددد  يكصاءنجدددددددد تصالالتلددددددددوا ص

 . اصالوق صالد يلصلنظ  صسيليكصالجو في
 لقضدددد  ص يددددزصرصلللدددد ص:اسددددجج ا صالدددددوا لصسقي دددداص -2

 سددددددددددجتيا صرصلللدددددددددد  صالجلدددددددددد   صاعدددددددددديانلدددددددددد ء ص
 .ال يي ك ؤ   صالا ص

س ددددددددد  صاءصرلدددددددددا صللددددددددد ال  دددددددددو صصلء صزفددددددددد لا -3
 .للل ص  ص ع صالا اص عق  صال  و صص, ع 

لاسددددددجؤ ركصاسدددددد اص ددددددع ص جدددددد اصق دددددد  اصص   ددددددي  -4
 .و صس فعكصءلج     صال  

 -:االيصاء الواسع  انواع ( 4
) 12()13  (  

سعا  صال     ص  ص دي كصصللا -:االيصاء الخالصص-1
  صالج د نص    ياصلفجع ل صصالج    س نصالت لكصا جيا ا

الدججؤ  صللج صس اضصال  و ص دصالدججةصلي  و ص يزصا ضاص
     صص   اص(سوزفدص–سؤد دص–س ج دص–س د نص)صالعدي ك

ص.الدعر صلالدق لء صلل  صال يالاصلالجؤ  ا

للج صي و صالجأ   صلي  و ص يزصص-:االيصاء بالتصنيع -2
الج د نصلف و صالجعيياصاءن لكصالج وفي كصلءصيجي اصرعدي كص
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ل ق صل  ا  صلسفضع صال  و ص دصل ولصل  كص  صالد لنكص
لل  ص يزصالج د نصاءس سا   اصص  نوطصلف و صالجعيياص
.     صالدل رخ  

ي و صس    صال  و ص يزصللج ص -:االيصاء بالتجميع -3ص
 كصص قطصلل  صلي  و صاطصلل ص اص دي كصسعيياصن لكصالجؤد عءا

.لال و ا وس صاء  ث     صص  اصالج د نصالصالج ج د ص  

 اص دي كصي و صس    صال  و صلج صلصص-:االيصاء بالتوزيع -4ص
ص.ا  ل صص   كص  اصالجوزفدصلل  صل ص عقكصر لعدي   صاء  ى   

 ج   صءاصي و ص اال  و صصسأ   ص-:المتنوعة بدون ايصاء -5
ص.  صالدججؤ   ع ل صص  ص ع ص  ص قطص   صالايا ا  

 -:الثالث الجانب العملي  المبحثصصص

الشككككركة العامككككة  احككككد معامككككل فككككياليف الجككككودة تطبيككككق تككككك
ص91121سددددددنصا ج دددددد  صال دددددد ا ص وليدددددداص :للصككككككناعات الجلديككككككة

ص2114كجددددددولتصلغددددد  صالي اسدددددكصلسدددددنصا جدددددد لصالا  نددددد  صللدددددجكص
س ددددد ل يصالؤددددددولاصصصس جلددددد الج ددددد ل يص ددددداصال دددددد  كصءصصا صللددددديا

ص(الف ددددددداصالددددددديا ياصلالتددددددد   اصالجق ددددددد نصلصالدجددددددددصل)قلددددددد    صص ر
ص.الدع ي كصالد يان كصر سجتيا صل  اصسنصالجل  صالج  ل ي

صال   كصسقو الجاصصالج يفكص-:(  الوقاية )تكاليف المنع ( 1
جقي اص ج  صاللص ع صاءنج تصادجدصليلثصالع و صجلصق ل  ر نف

ص-:لفد  صسوة ضص ج ل صس  ل يصالدجدص د صيأساص

يدججؤد  صلللدوصصالا دثص د صسلدوف صص-:صكلفة  البحث والتطكويرت
 يفددددكصاقدددداصج صلل ددددكاء تجيفددددكصليدددددوالص دددديا اصصيؤدددد للاصصلالدددددوليع 

ص:اءساس داصصل جف صالؤولإ

ص يفكصالا ثصلالجلوف سالجل  ص: (2)جدول

ص.يفك يزصسؤع صالج صا جد لا يالصالا لثص  صاص:الد ي ص

صاالؤددددددولصن ل ددددددك دددددد ص صلسوقع سددددددصال  ددددددو صصك  اددددددصللدددددد يددددددجنصس ددددددد نصالدجددددددجةصص-:كلفككككككة تصككككككميم المنككككككتجت
 :الج لااللؤع صل يصصل د ا عكلاللع صصلالج   ا

ص

ص يفكجالصالا   
ص16757871ص و لصاء ؤدو صال لاس ص

ص117011صك عي ؤدو صصالدلجي    صالل
ص1ص ؤدو صالدلجي    صالتي  ك

ص11111صاءني   
ص166111671ص عداصرغيال/الدؤدو ص
ص17111081صدعداالل كص
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  يفكصس د نصالدججةس: (3)الجدول

صسؤع صالج  ل ي يزصصا جد لا يالصالا لثصاص:الد ي 

صدلددجوىصال يددزصصليد   ظددكصل دد ا ةصالؤددولاصالت لددكالتلددطصصر سددجتيا الجتلدد طصللددوصص-: يفددكصستلدد طصالؤددولاس
تلددطصليدوالددف  صل لددجوىصالؤددولاصليدجددجةصالصلللدد ص دد ص ددع صلةدددوالددف  صايدد لصدلصل قدد يؤددولاصلصالدليددو 

-ص: ءساكصصو صل جليا  صال  

  

ص يفكصستل طصالؤولاس: (4)الجدول  

ص يزصسؤع صالج  ل يصا جد لا يالصالا لثصاص:الد ي  

 

و القضاء على بتخفيض اقسم الصيانة الموجود في الشركة  حيث يقومص-:صكلفة نشاط الصيانة الوقائيةت

 -:كاالتيالتي قد تحصل في الشركة  اتفالتوق

 كلفةتال البيان
ص651061141صلاأل و  ؤدو صال لاس ص

ص1501111صك عي ؤدو صصالدلجي    صالل
ص0414160ص ؤدو صالدلجي    صالتي  ك

ص167406صاءني   
ص657461511ص عداصرغيال/الدؤدو ص
ص43620369ص ولياص47 وليع ص  صص1صالدعدال كص

ص يفكجالصالا   
ص51101104صلاأل و  ؤدو صال لاس ص

 17111صك عي ؤدو صصالدلجي    صالل
 1071111ص ؤدو صالدلجي    صالتي  ك

ص810111صاءني   ا 
ص51511104ص عداصرغيال/الدؤدو ص

ص51511104ص عداصالول يص- قطصص(ص9)ل كص عدا
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صكلفة نشاط الصيانة الوقائيةت: (5)الجدول 

صسؤع صالج  ل يص يزصصا جد لاص يالصالا لثاص:الد ي 

ص-:(6) اصالؤيل صال قنصصدعدالء(صالوق يك) يفكصالدجدصسلفوةضص

 

 

صالدجدصك يفس  د لاصص:(6)الجدول 

 كلفة تال (المنع)عناصر تكاليف الجودة 
 17111081ص يفكصالا ثصلالجلوف س
ص17110764ص يفكصس د نصالدججةس
ص51511104صستل طصالؤولا يفكصس
ص61187815ص يفكصال   نكصالوق   كس

 078181686 االجمالي
 الا لث يالصاص:الد ي ص 

ص

ص

ص

ص يفكجالصالا   
ص601151817صلاأل و  ؤدو صال لاس ص

ص114417801صك عي ؤدو صصالدلجي    صالل
ص1814111ص ؤدو صالدلجي    صالتي  ك

ص00816511صاءني   
ص581711177ص عداصرغيال/الدؤدو ص
ص61113127ص لججي(ص954) لججيص  ص(ص13)صدعداالل كص



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 
 

26 
 

صس  ل يصالدجد:ص(1)ال  اص

ص
ص(6)  يالصالا لثصر ء جد لص يزصالؤيل ص:الد ي ص

ص-:صاءسااكجد  صالدججةصلسجضد صصاءنج تصل عيص دي كج  صا لجقوفنصالدججةصصسلجعداص-:صالتقييمكلفة ت -0 

 تكاليف الفحص( 7)الجدول

ص

ص

ص

ص

صالج  ل يسؤع ص يزصصا جد لاالا لثصصا يال:الد ي 

يددددددجنصا دددددد ا ص  ولدددددد  ص  لددددددكصص-:لل ددددددك  ددددددصصالدددددددوالصاء– ص
قادددددداصص يدددددزصالدددددددوالصاءلل ددددددكصليجأكدددددديص دددددد ص ل رقج دددددد صليدوالددددددف  

ف دددددددصص دددددددد صقادددددددداصلؤجددددددددكصاللفددددددددجنص دي ددددددددكصالف دددددددد  صصصال  ل ددددددد 
 ص  ليددددددكصالصصالف ددددددصصالددددددزقادددددداصل ول دددددد صصا جدددددديا اص دددددد   لددددددكص

ص(11)الف ددددددددد  صلفدددددددددا صالؤددددددددديل صنجددددددددد تصللددددددددداص ددددددددد ص  الددددددددداصاء
ص.كيفج  

  ددددددددددددددصصص-:ن دددددددددددددديصالد ددددددددددددددجعك  ددددددددددددددصصالدججؤدددددددددددددد  ص– ص
صالدلدددددددد لل  ص يددددددددزالد دددددددد    صص يددددددددزص دددددددد س صالدججؤدددددددد  صيقددددددددد
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10,000,000 

20,000,000 

30,000,000 

40,000,000 
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60,000,000 

70,000,000 

80,000,000 

90,000,000 

كلفة البحث 
 والتطوير

كلفة الصيانة  كلفة تخطيط الجودة كلفة تصميم المنتج
 الوقائية

 تكاليف 

صال يفكصالا   
ص52111514ص ؤدو صال لاس صلاأل و 

ص259151ص ؤدو صصالدلجي    صالليع ك
ص411211ص ؤدو صالدلجي    صالتي  ك

ص27511صاءني   
ص53514734صالدعدا/الدؤدو ص
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 يدددددزص دددددصصالدجدددددجةصل ددددداص ددددد  ص صل دددددثصيدددددجنصنج   دددددكالعدي دددددكصاء
صالف دددددددددد  صلالت  طددددددددددكصلالؤدددددددددد صك دددددددددد ص دي ددددددددددصاا جدددددددددديا لدددددددددديىص

 جدددددد  صالعدي ددددددكصالف ددددددصصالدجددددددجةصفت ددددددصصالف ل دددددد  صلقددددددج نصلص
الجدددددددداصسددددددددد صدددددددددوالصال  ددددددددصصص دددددددد لااصصاةدددددددد  كصالددددددددزنج   ددددددددكصاء

الدع ي ددددكصص ع  ددددكصل دددد ص ددددع صف ددددي  لصلللدددد ي ددددجدصدلصا  لس دددد 
ص11ص)ل ددددددديصا صالتاددددددد ا صلالفجددددددد  صصلالق ددددددد  صر سج ددددددد  االد يان دددددددكص

صا دددد نجدددد تصاءص ددددع ليف ددددصصص دددد  ص ت ددددص دددد صلقددددج نص(صص%
صلدددددددزا ت  ددددددد دصليددددددددوالصالدعددددددد لاصص قددددددديص ددددددد  الوقددددددد صالدجاقددددددداص

ص.الد جد

 ؤدو ددددددددددكصصسقددددددددددو صل ددددددددددثص-:  ددددددددددصصالدججؤدددددددددد  صالج    ددددددددددك-ت
صكن    ددددددصر ددددددو االف ل دددددد  صرف ددددددصصالدججؤدددددد  صص تج ددددددكص دددددد 

 دي دددددددكص)جددددددد تصاءنءنج ددددددد  ص ددددددد صالد ليدددددددكصاأل  ددددددد اص ددددددد صرعددددددديصا
قادددداصصكن    ددددصر ددددو ارف ددددصصالدجددددجةصصو صل ددددثصيقو ددددص(صاللدددد  

لدجليادددددد  صصجدددددد أكدددددديص دددددد ص دددددديىص ع دالجصلفدددددد   دي ددددددكصسغي فدددددد ص
ص.و صلسوقع  صال  

صالف ل دددددددددد  للددددددددددوصق دددددددددد  صص-:  ددددددددددصصالدججؤدددددددددد  صالدعدددددددددد لا–لص
 دددد ص ددددنصصدل رقددددكصليدوالددددف  صلال دددد ا ص  دددد ص دددد لاص  ددددصصاء ر
ل ددددد ص دددددنصا ددددد لاصالف دددددصص ددددد اصنج   دددددكصالعدي دددددكصاءصالدددددز  لس ددددد صاص

 ددددددصالد جيسددددد  صلالد ددددد    صر ءسفددددد غصالا لدددددثصصقددددد  لقددددديصصا ددددد ىص
الف ل دددددددد  صصالدددددددد طصيلددددددددجغ ق لقدددددددد صص ا يددددددددزص ددددددددطصا نجدددددددد تص

 ددددد ص دي دددددكص%ص21صلدددددوصن ددددديصالد دددددجعكالدججؤددددد  صصلف دددددص
ص.الف ص

  

  يفكصالف صص اصالدعداسص:(8)الجدول  

ص يالصالا لثاص:الد ي ص

ص  د لاصس  ل يصالجق  نصلسف ل ي  (2)صلال  اص(ص7)لفوةضصالؤيل ص

  

 

 

 

 

صال يفكص يلصالع  ي  صصالا   
ص1171119 1صاأللل ك  صصالدوالص

ص33471514 5ص  صصالدججؤ  صالج يصالد جعك
ص13371233 2ص  صصالدججؤ  صالج    ك

 53514734 1صصا  د لا
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ص  د لاصس  ل يصالجق  نص:(1)الجدول  

صال يفكصص ج ل صس  ل يصالؤولاصالجق  نص
ص117111195صاأللل ك  صصالدوالص

ص21972419ص  صصالدججؤ  صصالج يصالد جعك
ص133712335ص  صصالدججؤ  صالج    ك
ص117111195ص  صصالدججؤ  صالدع لا

ص53514734صا  د لا
صسؤع صالج  ل ي يزصصا جد لا يالصالا لثصاص:صالد ي 

ص

ص(2)ال  اص

صس  ل يصالجق  ن

ص
ص(7) يزصالؤيل صصا جد لا يالصالا لثصاص:صالد ي ص

ص

ص. يزص   ص  صس  ل يصالجق  نر  صس  ل يصالف صصليدججؤ  صن يصالد جعكصلاصاص(ص2)لفعلظص  صال  اص

0 
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20000000 

25000000 

30000000 

فحص المنتجات   فحص المواد األولية
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 تكاليف التقيم

 تكاليف التقيم
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-ص:يا ياالالف اصص-3

حيث ان للمواصفات  مطابقةال غير وهي تكاليف المنتج

عادة تصليحها المنتجات التالفة ال يمكن ا جزاءعناصر وا

ويحدث تالفة نهائيا  لذلك هي تعتبراستعمالها  او حتى

ة المعايش طريقة و من خالل هذا الفشل السباب مختلفة

المعمل في مع المختصين  والمناقشةالميدانية في المعمل 

 -:سباب التالية وهيتم اكتشاف اال

تلف لعيوب في عملية تقطيع  وتفصيل الجلد نتيجة  .أ 

 .عملية التكرار  لكثرة استخدامها فيسكاكين ال

 اوبرة الخياطة مثل كسر اعيوب في عملية الخياطة   .ب 

 .ط األلوان مختلف عن اللون الدقيقاستخدام خي

   .عيوب في عملية السحب والجر .ج 

صس  ل يصسييصالدججؤ  ص اص صيد اصالل ثصسد ا دعداص  
ص ص9نلاك ص% ص صالدتيف   ص ت ز  (ص117411113)  
ص(ص1351999)صلس و ص

-ص:الف اصالت   اص-4

ص  وص صالت   ا صالف ا صصا   صال   ك ص  جقييدلصللل   ا
 يزصصي   صسيا  د صصال  و صزص  صلا ص ولاص ليئكصال ججؤ

صال صال   كصصال  و صصلا جج  دا ع   ص ججؤ   ص  ا    
صالجل ر صالجعوفض  صص لفد   صالجل   ص ع    

الجاصسقدص يزص  س صال   كصللل صرلا ص  دصلالغ ا   ص
صالقض   ك صصالي  لط صال   ك صسج دي   صالزصالجا ر ءة  ك

صا صلصس يفك صلالدع لا صالدع اك صالدججؤ   صال   كصلنج ت  و 
صلي ج    ص صس  ل يصالع  ك ص     لعحصاالؤيييكصءصسو ي
   كص  صالدججؤ  ص  دصل  لطصقضلعي صاألة ا صل  ل ص

صال صصال ليئك ص  ص   يا صال   ك صسدج    صالجا الت و   
ص   لىصلقيصلولظص ي صل ولصص. اصزف لاص د كصالدا ع  ا

صصال صصالسعوفض   ص  و    صال صسو يصةد   صء  ي ل 
ص.س  ل يصالف اصالت   ا

صس  ل يصالؤولا د لاصا:ص(11)الجدول 

صالجلاكصالج  ل يصس  ل يصالؤولاس ج يصص 
ص%ص11.1ص215351919ص(الوق يك)س  ل يصالدجدصص1
ص%ص11.4ص53514734صن س  ل يصالجق ص2
ص%ص2.5ص1351999صس  ل يصالف اصاليا ياص3
ص1ص1صس  ل يصالف اصالت   اصص4
ص%ص111ص329375411صا  د لاصص5

ص. يزصالؤيال صالل رقكصا جد لاص يالصالا لثاص:صالد ي 

ا صل ثصسا  صصليدعداسق ف صس  ل يصالؤولاص(ص11)لفد اصالؤيل 
الدايغصصالصا (ص329275411) د ل كصلج  ل يصالؤولاصالدا لغصاء

ص صلالد  ل  صالؤولا صسو    صالز صلصي ي  صليدججة ل ثصيعدي ك
صصنعلظ صالجق  ن صس  ل ي ص اصا سف   ص ع   صليلث صلدجد للل 

ص قنص.نج تاء صالؤيل  ص ع  صص(11)ل   صسأ    اءي   صن ى
 جقي كص اصص س جولو  سي صالج  ل يصللل صر سجتيا صالواسدص يزص

صال      ججؤ  صسيااص  ا  صصلغ  صانج تالج ج دصلاءس  ء ص
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صا ص صل ث صلل  ص ا صال  و  ص     ك ص يز ص ج  ا صلدد  ص.  اكصال     ا جيا ص  صالج د نصللل صليا كص  لكصاءنج تصللالجا
 اثر االيصاء الواسع على تكاليف الجودة: (11)الجدول

نوع 

 التكاليف

 المالحظات االيصاء الواسعبعد قبل االيصاء الواسع عنصر التكاليف

 تكاليف 

 المنع

 15211061 كلفة البحث والتطوير ت

 

15211061 

 

 -

-  15620569 15620569 كلفة تصميم المنتجت 

وذلك لعد الحاجة الى اليزو الن  2 31321609 كلفة تخطيط  الجودةت 

الجودة تقاس لدى الزبون من خالل 

 ا الستعمالهمالئمته

كلفة نشاط الصيانة ت 

 الوقائية

المصانع ذات التقنية العالية  النوذلك  2 61165623

والمرنة  يتم تصلحيها من تلقاء نفسها 

 دون الحاجة الى صيانة

الوحدة  لتعامل الحاجة لها  عدم 2 5513116 فحص المواد االولية التقييم

مع موردين موثوق بيهم  االقتصادية 

 وتكون بكميات صغيرة

نصف فحص المنتجات  

 المصنعة

في حالة االعتماد على مصانع ذات  2 05610956

التقنية ال حاجة لوجود فحص 

لمنتجات النصف المصنعة وذلك الن 

 الفحص يكون تلقائي 

 كذلك ال حاجة لوجود الفحص 0 16560691 فحص المنتجات النهائية 

 ال يوجد منتجات معادة 0 551311566 فحص المنتجات المعادة 

الفشل 

 الداخلي

 معابه  أوال توجد منتجات تالفة  0 8358777 تلف المنتجات

 وغير مطابقة للمواصفات الزبون

الفشل 

 الخارجي

ال توجد شكاوي او غرامات في ظل  0 0  ال توجد

ن المنتجات تتم االيصاء الواسع ال

 حسب طلب الزبون 

 .الباحث عدادا:المصدر

 االستنتاجات والتوصيات : المطلب الرابع

 االستنتاجات : اوال

ص أ ص -1 ص أن   صلي ج    صالؤيييك صالع  ك صال   ك سع نا
ص  ص صالع   صالقل   ص      ص   صلج   ك ص   ك اط
صالد    ص صس ييث صل ي  صالدا ع   صنلاك ص ا انتف  
صلاء جد لص صالج د ن ص ا صليي ك صلس  ا صاسجتيا  ل ي 

 . يزصسي صالج    نصالقييدك

يعجا ص  صالوس  اصنظ  صاءي   صالواسدصصا صاسجتيا  -2
صاء ص ا صال يي ك ص   صالجا صالا اصردل  ياصسقو نج ت

 .ال     لل ص  ا  صص اصاءنج تاءقج  ليكصصاالولي
الصصالزصس   يصس  لطصال     ل  ص  ا  صصاءنج تصا  -3

 .لالف اصالجق  نالدجدصلصس  ل يصص ن   
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   التوصيات : ثانيا

صالجاص -1 صال يي ك صالجلو ا  ص واكاك صال   ك  يز
سلجتي ص اص ؤ ء صاءنج تصلاءس  ء صل  ل ص

 .الج جولو   ص اصنف صال ج    صالع لد ك
صا -2 صاء جد لصس ف   ص يز صالوليا صاءقج  ليك لا ا

صل  صص يز صلالجلوف  صاءنج ت ص ا صليي ك انظدك
 .ةدج  صنظ  صاءي   صالواسدص

صس  ل يصج تصلل ص والف  صاءن -3 ال     صيلجاعي
 .الجق  ن

ص -4 صاءة ل ا صنظ   ص يز صالد سد صاء جد ل نج ت
يغ  صا صالجقج كصالع ل كصس ولىصالزصاللالد  ندصل

 ص.س  ل يصصالف اصالت   اصلاليا ياص د د
 

 المصادر 

1- Horngren ,Charles T. & Datar, 

Srikant M.& Rajan  , Madhav V. 

(2012),"Cost Accounting A 

Managerial Emphasis " Fourteenth 
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س يطص(ص"2111) ,لس  ص  ف ص ج لا,صالل  يط -2
الدع دكصلعسجتيا ص اصظاصال    ص)ص   ساكصالج  ل ي

ر ثص (صج  اصللل ل ص اصس ق  ص ة صال  و صال 
اط للكص صاص اص   كصال ج    صاءل ج لن كسلا ق

 لاصليي اس  صالعصصل جو اإصص قي كص لزصالدع ي
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 و المخاطر المحاسبية المعالجة بين الموائمة على تحقيق أثر نظم المعلومات المحاسبية
 السوقية

 عصام الشايع                      السعيدي دخيل جبار     رش               ـــــعماد الح               

 عة                 المعهد العالي للتطويرالعلم الجامكلية مدينة            ير و المعهد العالي للتط            

 االمنـــــــــــــــــــي واالداري           االمنــــــــــــــــــي واالداري                                                     

 emadharesh@yahoo.com 

 الملخص
الدراسة توضيح العالقة بين المعالجات المحاسبية الصحيحة لالحداث المالية التي تحدث  هذه تحاول  

في مجموعة من (  IFRS9)وفقاً للتعديالت التي جاء بها المعيار الدولي  نتيجة لظهور المعامالت التجارية 

 (المالي قطاعي المصارف وشركات االستثمار)الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية 

من ناحية ، واثر ( مخاطرة سعر الفائدة ، مخاطرة العملة ، ومخاطر االسعار االخرى)والمخاطر السوقية 

على تحقيق الموائمة بين المعالجة المحاسبية الشركات  هذهنظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في 

هذا ظرية والتطبيقية التي تطرقت لعن طريق قراءة في األدبيات الن ، من ناحية أخرىوالمخاطر السوقية 

واألكاديميين ، والمديرين الماليين والمدققين  فضالً عن آراء مجموعة من المحللين الماليين ، لموضوعا

 . ومراقبي الحسابات لتلك الشركات

 .المحاسبية المعلومات نظم ، السوقية مخاطرال ، المحاسبية المعالجة: المفتاحية الكلمات
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The impact of accounting information systems on achieving harmonization between 

accounting treatments and market risks 

Emad Harash essam  

High Institute for Security and Administrative Development  

 emadharesh@yahoo.com 

Jabbar D. Alsaidi 

Madenat Alelem University College  

Eessam Hameed Dakil 

High Institute for Security and Administrative Development 

 

  This study attempts to clarify the relationship between the correct accounting treatments for 

financial events that occur as a result of the emergence of commercial transactions in accordance with the 

amendments made by the International Standard No. 39 in a group of listed companies in the Iraqi Stock 

Exchange (banking and financial investment companies) and market risks (interest rate risk, Currency 

risk, and other price risks) on the one hand. And the impact of accounting information systems used in 

these companies on the harmonization of accounting treatments and market risks. On the other hand 

through reading in the theoretical and applied literature that deals with this subject. As well as the views 

of a group of financial analysts, academics, financial managers, auditors and accountants of those 

companies. 

Keywords: Accounting treatment, Market risk, Accounting information systems. 
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  المقدمة

ظـم ة نـفاعليءة واـكفوى ستـوم أثرل ـتحليوة ـسدرا ُتَعد  

تحقيق الموائمة بين المعالجة  فيبية ـلمحاست ااـمولمعلا

ي ــمة فدستخــلمت ااــآلليا ـدحأ السوقية المحاسبية والمخاطر

م يــتقيم تــي إذ،  ئمتهامالــدى مظم ونــلاه ــذهم ييــتق

 مثل ةر مباشرات شؤمو ساييــمقدام تخــباست اــمولمعلا

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي ينتجها نظام 

ا ـهنـن مالمعلومات المحاسبية في المصارف العراقية ، و

ت اـمولمعلظـم اندور ة ـألهمين إدراك هذه المصارف أـف

ق في تحقيم تسهطـورة متظـم نء اـبنـب لطبية يتـلمحاسا

وء ضــلء ااــلقإ الدراسةه ــذه حاولت .فاعليةءة وفها بكفاداهأ

بية ـلمحاست ااـمولمعلظـم اة نـفاعليءة واـكفوى ستمـ ىــعل

 المخاطرو في تحقيق الموائمة بين المعالجة المحاسبية 

ظـم ن أثرـدى مس اـقيلمصارف العراقية ولالسوقية 

 تحقيق علىالمصارف العراقية ي ـبية فـلمحاست ااـمولمعلا

السوقية  والمخاطر المحاسبية معالجةال بين الموائمة

 دراسةلذلك تتمحور مشكلة ال .لمصارفاذه ة بهطلمحيا

مدى تطبيق ماهو : السؤال اآلتيبصورة أساس في 

المصارف العراقية للمعالجة المحاسبية الصحيحة لالحداث 

ظهور المعامالت التجارية فيها ،  المالية التي تحدث نتيجة

 والمخاطر المحاسبية معالجةال بين الموائمة بما يحقق

، بية ـلمحاسا للمعلومات ظـامن، في ظل وجود  السوقية

 المقبولة المحاسبية والمبادىء المعايير وبحسب

ي ـف دراسةلل سئيرلا دفلهويتمثل ا . (GAAP)عموما

 في بيةـلمحاسا تاـمولمعلا ظاـمن وتقييم أثر لـتحليـد ويدتح

 السوقية والمخاطر سبيةالمحا المعالجة بين الموائمة تحقيق

 ملسليا ديدلتحا وءض في كلوذ .العراقية المصارف يـف

العراقية ،  المصارف في لمحاسبيةا تماولمعلا ظمن بيعةطل

وخصائص المعلومات المحاسبية التي  ماهيـمف يحـضوتو

لتقييم ية ـلقياسا ـراتشؤلما ـنم اـهرباعتباينتجها هذا النظام 

 المعالجة ماهيـمف يحـضوت، و بيةـلمحاسا المعلومات ظمن

 نتيجة تحدث التي المالية لالحداث الصحيحة المحاسبية

العراقية ، فضًال  المصارف في التجارية المعامالت لظهور

 ـلهاتحليوالسوقية م المخاطر اهيـمف يحـضوتعن تحديد و

السؤال المتعلق لالجابة على  دراسةسعى التو . وتقييمها

 :اآلتيةالرئيسة  اتالفرضي عن طريق اختبارتها بمشكل
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  الدولي المعيار لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة .1
(IFRS9) الشركات للشركات السوقية المخاطر من تقلل 

 .المالية لالوراق العراق سوق  في المدرجة

 :هي فرضيات ثالث منها يتفرع الفرضياة وهذه

  لدوليا المعيار لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة. أ
(IFRS9 )للشركات الفائدة سعر مخاطر من تقلل. 

  الدولي المعيار لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة. ب
(IFRS9 )للشركات العملة مخاطر من تقلل. 

  الدولي المعيار لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة. ج
(IFRS9 )للشركات األسعار اآلخرى  مخاطر من تقلل. 

 اثر لها وسيط كمتغير لمحاسبيةا تماولمعلا ظمن. 2
 والمخاطر المحاسبية المعالجة بين الموائمة تحقيق على

 لالوراق العراق سوق  في المدرجة السوقية الشركات
  .المالية

 إليه سعىت الذي الهدف من دراسةوتنبع أهمية ال
 وهو تناولهتس الذي القطاع اهمية من اأهميته تبرز كما ،

ه ذه مثل لنتائج حاجة الماسةمن الالمصارف ، و  قطاع
 ادارة نتمكاعلة ف محاسبية تماومعل ظمن ملتصمي دراساتلا
 ةطشـالنا واداء ـراراتلقا ذاـتخا ـنم صارف العراقيةلما

 الدولية المحاسبة لمعايير طبقاً ،  فاعليةءة واـبكف الـالعموا
 يحدد ضوئها في التي ، الدولية المالية التقارير ومعايير

 على والظروف واألحداث العمليات أثيرت قياس طرائق
 وإيصال أعمالها ونتائج الشركات لهذه المالي المركز
به تلع لتيا دورلا هميةأفضًال عن . المستفيدين إلى نتائجها

 مهدتق عجلة فعد ، ودالقتصاا معد فيالمصارف هذه 
وأخيرًا وليس آخرًا . مهذه النظب مالهتماـب الطيت ـذيلا ـرالما

موضوع  تناولت التي السابقة الدراسات في دةالموجو  ندرةال
 بين الموائمة تحقيق على المحاسبية المعلومات نظم أثر

وخصوصًا في السوقية  المخاطر المحاسبية المعالجة
 .العراق

 دراسات سابقة

أوضحت    Hermann et al( 2002)دراسة 
هذه الدراسة ان اعادة تقييم القيمة العادلة هي ممارسة 

القيمة )جب القانون الدولي ، وأن استخدامها مقبولة بمو 
في تقييم األصول الثابتة يفوق التقييم على اساس ( العادلة

الكلفة التاريخية من حيث الخصائص النوعية للمعلومات 
المحاسبية ، كما أوصت على استفادة الواليات المتحدة من 

 .هذا المفهوم في تقييم األصول الثابتة

إستخدمت : Choy & Ying (2005)دراسة  -
 الربح على أن للتوضيح المحاكاة هذه الدراسة طريقة

 صادقة صورة يعطي عنه الذي يتم اإلفصاح المحاسبي
 ان الى وتوصلت. معينة ظروف ظل اإلقتصادي في للربح
 على األعمال ورجال الدولة موظفي من كبيراً  تأييداً  هناك

 .األصول تقييم في العادلة القيمة استخدام

: Elaine Henry, Oscari (7002) راسةد -
 دراسة عن طريق العادلة للقيمة قياس هذه الدراسة تناولت

 الفائدة ، سعر إهمال عدم مع والمالية االقتصادية العوامل
 يكون  المالية لألوراق الموزعة األرباح أن إلى توصلت وقد
 .قيمتها تحديد على مباشر أثر لها

صلت هذه تو  :(7002)عدس و نور دراسة  -
 تقييم في العادلة القيمة باستخدام الرغبة اظهار الى الدراسة

 القياس منهجا مستقًال في وجعلها األصول انواع جميع
 القانونيون  المحاسبون  راي على والوقوف المحاسبي
 الوحدة قيم ظهور في عالقة كبيرة لهم ممن األردنيون 

 من درجة وعلى وعادلة صادقة صورة في المحاسبية
 قبل من رغبة هناك ان الى الدراسة ، وقد أوصت موثوقيةال

 وتطبيق القيمة العادلة استخدام على القانونين المحاسبون 
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 بما الضريبية التشريعات تعديل ، وأيضاً  الدولية المعايير
 .القيمة العادلة تطبيق مع يتوافق

ان  الى الدراسة تلتوص :(2002)العبادي  دراسة -
 ومعايير السعودية المحاسبة رمعايي بين فجوة هناك

 اساس على واألفصاح القياس بشأن الدولية المحاسبة
المحاسبة  معايير لتعديل ضرورة هناك ، وان القيمة العادلة

 اساس واإلفصاح على القياس لتبني السعودية والمراجعة
 .العادلة القيمة

 توصلت :(2002)  ناصر و التميمي دراسة -
 الشركات عند عالية رغبة كهنا ان الى دراسةهذه ال
 التاريخية بالتكلفة التقييم عن بالتخلي العامة العراقية

 بها تتميز لما،  العادلة القيمة طريقة باستخدام واستبدالها
 ، الثابتة صولألا تقييم في الموضوعية من الطريقة هذه

 فراسيو  الطريقة هذه استخدام ان يضاً أ الدراسة وبينت
 اً وفق التقييم من المتولدة لوماتالمع في نوعية خصائص

 جودة في تحسين الى ذلك يؤدي ثم ، ومن الطريقة هذهل
 .المناسبة القرارات اتخاذ في اعتمادها وامكانية المعلومات

 عناصر أكثر بأنأظهرت  :(7002)دنون  دراسة -
 هي العادلة بالقيمة تأثراً  المحاسبية المعلومات جودة

 محاسبة تطبيق بين كبير أثر جديو  بأنه إذ تبين , المالئمة
 في الواردة المحاسبية المعلومات ومالئمة العادلة القيمة
 ,عمان  بورصة في المدرجة التجارية للبنوك المالية القوائم

 القيمة محاسبة تطبيق بين أثر يوجد ال بأنه تبين كما
 في الواردة المحاسبية الصادق للمعلومات والتمثيل العادلة
 , عمان بورصة في المدرجة التجارية للبنوك ليةالما القوائم

 القوائم في المنشورة للمعلومات أثر يوجد بأنه تبين وكما
  .المستثمرين قرارات على العادلة بالقيمة المالية

 هدفت(: 2002)دراسة بن مالك و غوالي  --
 إلى المستند المحاسبي القياس أثر معرفة إلى الدراسة

 للمعلومات النوعية صائصالخ على العادلة القيمة
 المحاسبي القياس بين العالقة عن طريق تحليل المحاسبية

 للمعلومات النوعية والخصائص العادلة للقيمة وفقاً 
 ايجابي تأثير وجود إلى الدراسة نتائج وأظهرت المحاسبية ،

 النوعية الخصائص من  الرفع في العادلة القيمة الستعمال
 .المحاسبية للمعلومات

 أثر وجود الى توصلت : (2002)العكليك  اسةدر  -
 نظم مخرجات على العادلة القيمة محاسبة إلستخدام

 المالية والتقارير بالقوائم المحاسبية والمتمثلة المعلومات
 قياس طريق عن األردنية ، التجارية البنوك عن الصادرة

 والمباني المالية األدوات بنود تقييم إعادة التغيرات في أثر
 القوائم المالية على المتداولة واإللتزامات والمعدات التواآل

المالي  المركز قائمة الدخل ، قائمة)التجارية ،  في البنوك
 ، وقائمة التدفقات الملكية حقوق  في التغير قائمة ،

 .(النقدية
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 The البنائي  الدراسة إنموذج( 0-0)شكل رقم 

Model of the Study 

 

 المحاسبية المعالجة

( الضمنية)امكانية قياس المشتقة 

بأداة مالية ، وكذلك االداة المالية ذاتها 

 بالقيمة العادلة

السماح بمعالجة مكاسب أو خسائر أدوات 

حق الملكية غير المصنفة لالتجار عن 

طريق الدخل الشامل واالستمرار في ذلك 

 .من سنة ألخرى

 
الصول وضع قيود اعادة تصنيف ا

 .وااللتزامات المالية

الغاء تصنيف االستثمارات المتاحة 

 .للبيع

ربط تصنيف االصول وااللتزامات 

المالية بنموذج اعمال الشركة بدالً من 

 .قرار الدارة

 المحاسبية المعلومات ظامن

 H2 مخاطرة سعر الفائدة

 
 لتقاس المالية االدوات تصنيف امكانية

 لةالعاد بالقيمة

 أدوات إلى المالية االدوات تصنيف

 القيمة او المستنفذه بالتكلفة تقاس

 العادلة

القياس االولي بالقيمة العادلة حتى ولو 

كان سعر التنفيذ مختلف عن القيمة 

 .العادلة

 ةالعمل مخاطرة

 االسعار مخاطرة

 االخرى

H1 

 

 

 المخاطر
 السوقية
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  المحاسبية المعالجة

الدراسة  هذه سبية فيالمحا ُتِشير المعالجة
 لالحداث الصحيحة المحاسبية إلى المعالجات

 المعامالت لظهور التي تحدث نتيجة المالية
 المحاسبة لمعايير في الشركات طبقاً  التجارية

، التي في  الدولية المالية التقارير ومعايير الدولية
 واألحداث العمليات تأثير قياس طرائق يحدد ضوئها

 ونتائج لهذه الشركات المالي كزالمر  على والظروف
 أدى وقد .المستفيدين إلى نتائجها وإيصال أعمالها
 والتطور األعمال بيئة في والتغيرات العولمة ظهور
 ، المحاسبية المعالجات في النظر إعادة إلى الكبير
 أكثر المحاسبية المعلومات من جعل الذي األمر
 كيفالت بضرورة المحاسبين قيام وأوجب ، تعقيداً 

 بشكل معها والتأقلم المتغيرة األعمال بيئة ومجاراة 
 من أداة  الدولية المحاسبة إذ ُتَعد معايير .(1)مستمر 

 تباعاً  وتعمل وإدارتها ، المخاطر وتقييم قياس أجل
 بهذه المخاطر ، المتعلق االفصاح حجم زيادة على

 مستخدمي لمختلف بل المصرف إلدارة ليس فقط
المعلومات  توافر أن فيه شك ال ومما. المالية مالقوائ

 المصلحة وأصحاب والمودعين للمساهمين سيتيح
،  عمليات المصرف ومتابعة إلدارة ارتباطًا مباشراً 

 المصرفيـــــة إدارة المخاطر عملية ويسهل وسيساعد
لــذلك ُيَعد التوجــه نحو مقاييس . عليها فيه والرقابــة

خطوة نحو ( Faire Value)ــــــة القيمـة العادلـــــ
تطوير إرشاد وتوجيه تحسيني لتقدير القيم العادلة 

 الدولية ، ومجلس المحاسبة من قبل مجلس معايير
  .المالية االمريكية المحاسبة معايير

 مجلس من ُعِرَفت  القيمة العادلة من قبل
 Financial المالية المحاسبة معايير

Accounting Standards Board 
(FASB )( 022) المحاسبة الدولي رقم معيار ،

 International الدولية المحاسبة معاير ومجلس

Accounting Standard Board (IASB) 
بأنها السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل ، 

 ، وذلك والبائع المشتري  بين أو الذي سيتم دفعه ما
 مثل طبيعية غير ظروف وجود عدم ظل في

َوُيَعد . (2)احتمالية  ظروف أو اإلفالس وأ التصفية
هذا التعريف من أفضل التعاريف التي قدمت 

فيه  حددت ألنها لتعريف القيمة العادلة ، وذلك
 القيمة إلى تتطرق  ، ولم العادلة القيمة قياس تاريخ

 تمثل التي المحاسبية المعالجة ويتم قياس. .السوقية
لدراسة بواسطة مجموعة ا هذه في المستقل المتغير

الدولي  التقرير معيار أدخلها التي التعديالت من
(IFRS 9 )الدولي المحاسبة معيار على  (IAS 

 أساساً  الجديد للمعيار االصدار ، وتضمن (39
 والقياس بالتصنيف يتعلق فيما واحداً  منطقياً 

 الخسائر بتوقع يتعلق فيما (1)المالية لألدوات
 اإلصالحات وأسلوب ةالقيم انخفاض ونموذج

 التسهيل التحوط ، بهدف محاسبة في المستدامة
 وتوقيت مبالغ المالية تقدير البيانات مستخدمي على

 عن الناتجة النقدية التدفقات من التأكد ومدى
والتي تتمثل بالمعالجات  ، المالية األصول

 :(IFRS 9الدولي  التقرير معيار)المحاسبية االتية 

                                                           
1
االداة  (IAS 39)عرف معيار المحاسبة الدولي رقم  - 

المالية على انها أي عقد ُينشىء اصال  ماليا  لمنشأة ما ، 
. وُينشىء خصما  ماليا  أو اداة حقوق ملكية لمنشأة ُأخرى 

لذلك عقدا  وليس أصال  ماليا  أو  َوُتعد االداة المالية وفقا  
 .خصما  ماليا  
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 تقاس أدوات إلى المالية االدوات تصنيف. 1
 .العادلة القيمة او المستنفذه بالتكلفة

 بالقيمة لتقاس المالية االدوات تصنيف امكانية. 2
 .العادلة

،  مالية بأداة ( الضمنية) المشتقة قياس امكانية. 3
 .العادلة بالقيمة ذاتها المالية االداة  وكذلك

 .للبيع المتاحة االستثمارات تصنيف الغاء. 4

 وااللتزامات االصول تصنيف اعادة قيود ضعو . 5
 .المالية

 حق أدوات خسائر أو مكاسب بمعالجة السماح. 6
 الدخل طريق عن لالتجار المصنفة غير الملكية
 .ألخرى  سنة من ذلك في واالستمرار الشامل

 المالية وااللتزامات االصول تصنيف ربط. 7
 .الدارة قرار من بدالً  الشركة اعمال بنموذج

 كان وإن حتى العادلة بالقيمة االولي القياس. 8
 .العادلة القيمة عن مختلف التنفيذ سعر

 

 السوقية المخاطر

 عملية المخاطر على أنها تعرف إدارة
 على تـؤثر الـتي والفـرص للمخاطر وتقييم قياس
 عليها وتطوير الحفاظ أو للشركة القيمة خلق

 ملـةالمحت األحـداث تحديـد إستراتيجياتها ، بهدف
 تأكيد حالة توافر في وتسهم علـيها ، تـؤثر قـد الـتي

 أدق وبشكل. (3)أهدافها  بتحقيق يتعلق فيما المعقول
 التفكــير عمليــة هــي المخــاطر عملية إدارة هي

 أو المحتملــة المخــاطر جميــع في منهجــي بشــكل
نها حــدوثها ، ووضع إجراءات من شأ قبــل المشــاكل

أن تجنب هذه المخاطر أو الحد من آثارها او 
 من العملية هذه التعامل مع هذه اآلثار ، إذ تمكن

عليها  لسيطرة إستراتيجية وإعداد المخاطر معرفة
 إدارة بموضوع اهتمت التي الكتابات وتوضح. (4)

 تواجه المعاصرة المؤسسات أن المالية المخاطر
 التفي مجا المالية اطرالمخ من متنوعة مجموعة
 المؤسسة ، أرجاء جميع وفى المختلفة ، الوظيفية

 األعمال ، مخاطر مخاطر)المخاطر  هذه ومن
القانونية ،  اإلدارة ، المخاطر التشغيل ، مخاطر

التركيز  األموال ، مخاطر األسعار ، مخاطر مخاطر
والمخاطر ،  المخاطر التغطية ، سياسية ، مخاطر
 (.السوقية

  تمثل التي السوقية المخاطر رتشيو 
 في العام التحرك الدراسة إلى هذه في التابع المتغير
 العوامل في التغير المالية ، بسبب الورقة أسعار

 مرتبطة غير العوامل هذه) األساس االقتصادية
 الفائدة أسعار مثل( المعنية بالشركات أساس بصفة

 روأسعا السلع ، وأسعار األجنبي ، الصرف وأسعار
 ، منظمة)المالية التي تؤثر على قيمة  األوراق
. (5) أو تدفقاتها النقدية( مصرف ، شركة ، مؤسسة

 عالي مستوى  إلى( المصارف) االمر الذي يعرضها
لألدوات  الكبير استعمالها جراء من المخاطر من

 ، المالي هيكلها من كبيرة نسبة ُتشكل المالية التي
 اإلفالس أو المالي العسر إلى ضهايعر  قد وهذا

 والذي بدوره سوف يترك آثارًا َوِخيَمة واإلنهيار ،
 منها يقتضي الذي األمر ، اإلقتصاد مستوى  على

 مخاطرها مستوى  تخفيض في حقيقيا   جهدا   تبذل أن
 السيطرة يمكن أو به مرغوب مستوى  الى الفعلي
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المخاطر  يعرف بادارة ما عليه ، وهو
Management Risk (6) .المخاطر أهم ومن 

 استثمار عن المخاطر الناتجة تلك السوقية ،
 فإذا األسهم سوق  في القصير األجل في األموال

 لحظة في األموال المستثمرة إلى الحاجة كانت
 المستثمر فإن األسهم سوق  في تدهور حدوث

ي ف المستثمر أن مما يعني بخسارة ، للبيع مضطر
 يضطر ال بحيث أطول ي زمن مدى إلى حاجة
 هذه وتنشأ .األسهم تدهور سوق  حالة في للبيع

 الحروب ، مثل عامة عوامل مجموعة من المخاطر
 والتى الفائدة ارتفاع معدالت الكساد ، التضخم ،

ويصنف معيار . الشركات معظم على تؤثر
المخاطر السوقية التي ( IFRS7)المحاسبة الدولي 

الى ثالثة أنواع هي  المعاصرة لمؤسساتتواجه ا
 (: 2112المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، )

 Interest Rate)مخاطرة سعر الفائدة  -

Risk :)الفائدة أسعار مستوى  في التغير إلى تشير 
 الناجمة أي أنها المخاطر .عامة بصفة السوق  في

 العائد معدالت بين اختالل حدوث أحتمال عن
 في تغير بسب الفعلية ، ومعـدالت العائد متوقـعال

 مخاطر وتقاس. اإلستثمار مدة خالل الفائدة أسعار
 والخصوم األصول بين باستخدام النسبة الفائدة سعر
 .الفائدة أسعار بتذبذب تتأثر التي

 هي(: Currency Risk)مخاطرة العملة  -
 صرف أسعار تغير بسبب الناتجة المخاطر
 ، الذي الضمني األسعار تقلب أو بيةاألجن العمالت

 التي األصول قيمة على المثال سبيل سيؤثر على
وهي المخاطر الناجمة عن . العملة بتلك امُتلك

 مالية إلداة  النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تذبذب

 . سعر الصرف االجنبي في التغيرات بسب

 Other Prices) مخاطر االسعار االخرى  -

Risk) 

 القيمة المخاطرة الناجمة عن تذبذب هي  
 مالية بسبب إلداة  النقدية التدفقات أو العادلة

 الناجمة تلك بإستثناء) السوق  أسعار في التغيرات
سواًء  ،( العملة مخاطرة أو الفائدة سعر مخاطرة من

تسبب في هذه المتغيرات عوامل خاصة باالداة 
لتي ا الجهة أو الفردية المالية باألداة  المالية

األدوات  جميع على تؤثر عوامل أو أصدرتها ،
 .السوق  في المتداولة المشابهة المالية

 المحاسبية المعلومات نظم

 على المحاسبية المعلومات نظم إلى ُينظر

 على والسيطرة التخطيط في اإلدارة تساعد نظم أنه

 محاسبية تمتاز وصول معلومات لضمان العمليات

 صيل والمالئمة وموثوقةوالتف والموضوعية بالسرعة

 ، بالشكل كافة اإلدارية المستويات إلى وصحيحة

 في استخدامها أجل من المناسب والوقت المالئم

 مدى على القرار نجاح ويتوقف  .(7)القرارات  اتخاذ

 تنظيم وطريقة ودقتها المحاسبية المعلومات صحة

 اجتحت التي المراكز إلى ونقلها وتخزينها تأمينها

ما هي إال   اتخاذ القرار عملية ألن وذلك. إليها

الشخص في  يفعله أن يجب عما معين حكم إصدار
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موقف ما يستند هذا الحكم على منطق وسيكولوجية 

 األنسب الختيار المتاحة االختيار االنساني للبدائل

 حدود ، وفي الموقف متطلبات بحس التأمل بعد

 القرارات هذه وسالمة صحة نوأ .(8)المتاح  الوقت

 سليمة معلومات توافر على أساس تعتمد بشكل

 نظام أن نجد للنظم العامة للنظرية طبقاً  .وصحيحة

: اآلتية العناصر من المحاسبية يتكون  المعلومات

 والمخرجات ، واإلجراءات ، المدخالت ، والعمليات

 فيما مترابطة العناصر هذه وأن. العكسية والتغذية

 القوة يعد معين ، هدف تحقيق إلى ، وتسعى بينها

 ومن. (9)نشاطه  وتوجه النظام تقود التي المحفزة

 نظم المعلومات تلعبه الذي المهم الدور يبرز هنا

 أهم المحاسبية المعلومات نظام ُيَعد   المحاسبية ، إذ

 لمستخدمي بها الموثوق  مصدر لتوافر المعلومات

 مالئم بشكل بالمصارف اصةالخ المالية البيانات

 ، مثل أدائها تقويم للمقارنة لتساعدهم في وقابل

 والمخاطر( المالءة) والقدرة السيولة حول المعلومات

 توافر عن الميزانية ، فضالً  خارج والبنود المصرفية

 المميزة الخواص لتوضيح الالزمة المعلومات

 رقم المحاسبية العراقية القاعدة)المصارف  ألنشطة

 المعلومات نظام قياس يتم الدراسة هذه في((. 11)

( المعتدل)الذي يمثل المتغير الوسيط  المحاسبية

 المعلومات( نوعية) خصائص جودة بواسطة

إذا ما توافرت تجعله نظامَا  التي المحاسبية

معلوماتيًا حيويًا يحقق درجة عالية من السرعة في 

علومات معالجة البيانات المالية عند تحويلها الى م

: محاسبية في الشركة المتواجدة فيها ، والتي تشمل

، والموثوقية ( Relevance)المالئمة 

(Reliability .) 

 

 بين والموائمة المحاسبية المعلومات نظام
 السوقية المخاطر و المحاسبية المعالجة

 إن الوظيفة والهدف االساس والنهائي

توافر معلومات  المحاسبية المعلومات لنظام

 زيادة المعرفة وتحويل المجهول الى معلوملاسبية مح

 لدى التاكد عدم حاالت ، فضًال عن تخفيض

 راراتلقا ذتخاا على يساعدهم مما ، القرارات متخذي

 ألهمية ونظراً . (10)عي وضوم رااط في فةدلهاا

 عن بالبحث تقوم الشركاتالمحاسبية  المعلومات

 لما المعلومات تلكل األمثل لالستخدام الطرق  أفضل

 واستخدام القرارات على اتخاذ اإليجابي األثر له

 األهداف تحقيق إلى وتوجيهها المتاحة الموارد

  .المنشودة

 أن الشركات إدارة على لزاماً  لذلك أصبح

 من أصبح ومن ُثمَ  ، قصـير وقـت في القرارات تتخذ
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 الالزمة والمعلومات البيانات تتوفر أن الضروري 

 نظم من علـى عدد باالعتمـاد قرارال لمتخذ

المحاسبية  المعلومات نظم رأسها وعلى ، المعلومات

 نظم وفي هذا االتجاه ُتَعد   .القرارات اتخاذ في

 للمعلومات األساس المورد المحاسبية المعلومات

 أكانت سواءً  المالية القرارات اتخاذ في المستخدمة

 وبدأ إهتمام .تمويلية أم أم استثمارية تشغيلية قرارات

 ومدى النظم هذه نجـاح وفاعلية لتقييم وكبيراً  واضحاً 

 من المستخدمين احتياجات لتوافر مالئمتها

 اختالف المحاسبية على المعلومات والقوائم

 فاعلية وتتحدد .(11)واإلدارية  الوظيفية مستوياتهم

 مدى على المحاسبية المعلومات نظام وكفاءة

 المخاطر إدارة وأهداف عامة الشركة ألهداف قهتحقي

 أو كل على تحتوي  المخاطر إدارة إذ أن. خاصة

 تتضمن ، التي الخسارة معلومات من جزء

،  والممتلكات العاملين وتعويضات المسؤولية

 .ومعيارية إحصائية تقارير كتابة مزايا وتتضمن

 المعلومات نظام تصميم فى يراعى وأن البد لذلك

المستخدمين ،  وتوقعات حاجات تلبية بيةالمحاس

 ومفاهيم وأساليب مداخل على مبنى يكون  وأن

 تفعيل يتم ولكي. العملي والواقع تتفق وأقتراحات

 وأن السليمة ، فالبد بالطريقة المخاطر إدارة أنشطة

 األخطار وقوع عن محاسبية تتوافر دائمًا معلومات

 لشركةا يساعد ما وهو,  بها المرتبطة والخسائر

 والن. هذه االخطار مع اإلستجابة سرعة على

 التي التعديالت مجموعة تمثل المحاسبية المعالجة

 على( IFRS 9) الدولي التقرير معيار أدخلها

 ، التي ُتَعد   (IAS 39)  الدولي المحاسبة معيار

 تعزيز مع التحوط ، لمحاسبة كبيراً  إصالحياً  تعديالً 

 إذ ُينظر. لمخاطرا إدارة نشاط بشأن اإلفصاحات

 المحاسبة لمعايير طبقاً  العادلة القيمة معلومات إلى

 ألصحاب ومالئمة موثوقية أكثر كونها الدولية

 .السائدة االقتصادية الظروف ضوء في القرارات

 المحاسبية المعالجة بين الموائمة تحقيق شأنها ومن

 أن للشركات يتيح مما المخاطر ، إدارة وأنشطة

 بياناتها في أفضل بشكل شطةاألن تلك تعكس

 التعديالت سوف يتم فضًال عن أن تلك المالية ،

 المالية البيانات مستخدمي عن طريقها تزويد

 ، وتأثير المخاطر إدارة حول أفضل بمعلومات

 استبدال َوُيَعد .المالية البيانات على التحوط محاسبة

 بالقياس التقليدية التاريخية التكلفة محاسبة قياس

 في ، وذلك مهمة مسالة العادلة القيمة أساس على

 في توافرها الواجب الخصائص أولويات ضوء

 والحيطة والمالئمة الموثوقية وخاصة المعلومات

 تهدف أصًال إلى العادلة ألن القيمة. (2)والحذر 

 إلى األقرب بالقيمة المختلفة الحسابات بنود إظهار
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 بحيث, العمومية  نيةالميزا إعداد تاريخ في الواقع

 الشرائية القوة على الحفاظ بعد بالدخل يعترف

 أو االقتصادية الوحدة في المساهمين لحقوق  العامة

 وعليه. للشركة التشغيلية الطاقة على الحفاظ بعد

 القيمة محاسبة بتطبيق االقتصادية الوحدة قيام فان

 إلى يعود للوحدة الحقيقية القيمة ومعرفة،  العادلة

(12) : 

 متعلقة رشيدة وتجارية استثمارية قرارات إتخاذ. 1

 . االندماج ، وقرارات االستثمارات شراء أو ببيع

 . الوحدة ألعمال التخطيط. 2

 األسهم حملة من لكل الحالية القيمة إظهار. 3

 . والمستثمرين والمقرضين

 بالوحدة تحيط التي المخاطر وقياس إدارة. 4

 . االقتصادية

 تكريسه يجب الذي المال رأس كمية تحديد .5

 .المتنوعة األعمال لخطوط

 يؤدي العادلة القيمة محاسبة استخدام إن

 المعلومات وجودة المحاسبي اإلفصاح سالمة إلى

، وذلك إلن  المالية القوائم تظهرها التي المحاسبية

 ظل في المحاسبي للقياس العادلة القيمة مالئمة

 ، واالعتماد  المتغيرة لماليةوا االقتصادية الظروف

سوف تكون  هذه القرارات .القرارات اتخاذ في عليها

 وذات محاسبية مالئمة معلومات على مبنية

 المالية المخاطر بالحسبان تأخذ عالية موثوقية

 تغيرات عن تنجم قد التي لها المالزمة المتوقعة

 وأسعار السوقية القيم في اقتصادية أبعاد ذات

 يجعل أن شانه من نوعياً  تغييراً  تشكلل .العمالت

 المالي الوضع اكبر بدقة تعكس المالية البيانات

 التي عن الشفافية للشركات ، فضًال عن تعزيز

 واإلفصاح العرض متطلبات تحديد طريقها

المحاسبي  والقياس فالتقييم (.2)المالية  للمعلومات

 العترافا قابلية حققي العادلة القيمة على أساس

 المتحققة ، فضًال عن تميزها واالرباح بالخسائر

 نوعية خصائص وتوافر  التقييم في بالموضوعية

 لهذه وفقاً  عملية التقييم من المتولدة المعلومات في

 جودة في الى تحسين ذلك تؤدي ثم ، ومن الطريقة

 القرارات اتخاذ في اعتمادها وامكانية المعلومات

 العادلة القيمة طريقة استخدام أي ان .(13) المناسبة

 للمعايير طبقاً  الثابتة األصول تقييم فيمثًال 

المحاسبية  المعلومات على الدولية يضفي المحاسبية

 صفة التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبية

 تعمل وأيضاً  ،( الموضوعية)والموثوقية  المالئمة

 المال رأس المحافظة علىتقييم هذه الطريقة في ال

 في التضخم تحديات مواجهة ثم العامل ، ومن
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 الهالكة الثابتة األصول بمبادلة واالستطاعة االسواق

 جودة زيادة وهذا بدوره يؤدي الى .بأصول جديد

 تبني القياس من تنشئ التي المحاسبية المعلومات

 العادلة القيمة اساس على المحاسبي واالفصاح

 مزايا من عنه وما ينتج الثابتة ،لألصول 

 ترشيد من يمكنهم وبما.  المعلومات لمستخدمي

 تعظيم ، ومن ُثمَ  الثابتة المتعلقة باألصول القرارات

 .ككل موارد استغالل

  ومناقشتها النتائج
 عرض الدراسة من الجزء هذا في يتم

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات وتحليل

 على (الدراسة عينة أراء) المبحوثين اداألفر  إلجابات

 هذه بقياس يتعلق فيما إلختبارها االستبانة فقرات

 اجل ومن .فقرة (32) عددها والبالغ ككل الفقرات

 نع اإلحصائية األساليب الدراسة تاستخدم ذلك

 أراء اتجاهات وتحليل ، (SPSS) برنامج طريق

 المحللين) واالختصاص الخبرات ذوي  من عينة

 ، الماليين والمدققين ، الماليين والمديرين ، ليينالما

 فضالً  ، (واألكاديميين ، المالية بالقوائم والمهتمين

 سوق  في العاملة للشركات الحسابات مراقبي عن

 ، المصارف قطاع) العراقي المالية لالوراق العراق

 أسلوبو  .(2117 للعام المالي االستثمار وشركات

(test-T) العينة أراء واستطالع اتالفرضي الختبار 

 .الدراسة فرضيات من فرضية لكل بالنسبة

 كرونياخ ألفا طريقة الدراسة واستخدمت

(alpha Cronbach's) وثبات صدق لقياس 

 الجدول اإلحصائي التحليل أظهر وقد .الدراسة أداة 

 ألفا حسب االستبانه ثبات معامل أن (0) رقم

 مستوى  على (alpha Cronbach's) كرونياخ

 جميع أن على يدل وهذا ، (00202) المحاور جميع

 .الثبات من عالية بدرجة تتمتع االستبانة محاور

 ان على يدل مما (0.02) القيمة من اكبر وهي

 .الطبيعي التوزيع تتبع البيانات

 (alpha Cronbach's) كرونياخ ألفا إختبار (0) رقم الجدول
 

 الفقرات عدد المحور عنوان المحور

temsI of N 

 كرونياخ ألفا

 Cronbach's

alpha 

 8 10002 (IFRS90) الدولي المعيار وتعديالت الفائدة سعر مخاطر األول

 8 22002 (IFRS90) الدولي المعيار وتعديالت العملة مخاطر الثاني

 8 90022 (IFRS90) الدولي المعيار وتعديالت االخرى سعارالاا مخاطر ثالثال

 71 00222 (IFRS90) الدولي المعيار وتعديالت ةالسوقي المخاطر رابعال

 00228 8 0السوقية والمخاطر المحاسبية المعالجة بين والموائمة المحاسبية المعلومات نظم خامسال

 00202 27 ككل المحاور

 SPSSالــ برنامج إستخدام طريق عن اإلستبانه لنتائج اإلحصائي للتحليل وفقا   الباحثين اعداد من المصدر
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 بمحاور الخاصة االستبانه أسئلة نتائج تحليل
 كافة فرضياتها واختبار الدراسة

 المعيار لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة .0
 .الفائدة سعر مخاطر من تقلل IFRS9)  الدولي

 عالقة هناك نأب (12) رقم الجدول من نلحظ       
 للتعديالت وفقاً  المستخدمة المحاسبية المعالجة بين

 وانخفاض (IFRS9)  الدولي المعيار بها جاء تيال
 الحسابي المتوسط بلغ إذ ، الفائدة سعر مخاطر

 الفائدة سعر مخاطر محور لفقرات (22.3) اإلجمالي
 اما ، كافة (IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت
  فبلغ أعاله نفسها للفقرات المعياري  االنحراف

 8 ، 0) ينللفقرت النسبي الوزن  جاء وقد ، (0.020)
 المعالجة أنب يوضح ما وهذا ، ىاألول المرتبة في (

 المعيار بها جاء التي للتعديالت وفقا   المحاسبية
 .الفائدة سعر مخاطر من تقلل( IFRS9)  الدولي

 
 .الفائدة سعر مخاطر من تقلل (IFRS9) لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة (2) رقم جدول

 الوسط الفقرة ت
 الحسابي

 النحرافا
 المعياري 

 الفائدة في سعر مخاطر من تقلل العادلة بالقيمة لتقاس المالية االدوات تصنيف امكانية 0
 .عامة بصفة السوق

4.17 
 

802.0 

 من تقلل العادلة القيمة او المستنفذه بالتكلفة تقاس أدوات إلى المالية االدوات تصنيف 2

 .عامة بصفة السوق الفائدة في سعر مخاطر
63.9 800.0 

 العادلة بالقيمة ذاتها المالية االداة وكذلك ، مالية بأداة( الضمنية) المشتقة قياس امكانية 3
 .عامة بصفة السوق الفائدة في سعر مخاطر من تقلل

3.67 022.0 

 بصفة السوق الفائدة في سعر مخاطر من تقلل للبيع المتاحة االستثمارات تصنيف الغاء 2
 .عامة

3.92 
 

802.0 

 الفائدة في سعر مخاطر من تقلل المالية وااللتزامات االصول تصنيف اعادة قيود وضع 2
 .عامة بصفة السوق

3.90 0.228 

 طريق عن لالتجار المصنفة غير الملكية حق أدوات خسائر أو مكاسب بمعالجة السماح 2
 يالفائدة ف سعر مخاطر من تقلل ألخرى سنة من ذلك في واالستمرار الشامل الدخل
 .عامة بصفة السوق

4.00 0.202 

 الدارة قرار من بدالا  الشركة اعمال بنموذج المالية وااللتزامات االصول تصنيف ربط 0
 .عامة بصفة السوق الفائدة في سعر مخاطر من تقلل

3.88 
 

222.0 

 تقلل العادلة القيمة عن مختلف التنفيذ سعر كان وإن حتى العادلة بالقيمة االولي القياس 8

 .عامة بصفة السوق الفائدة في سعر مخاطر نم
4.10 280.0 

 020.0 3.95 االجمالي المتوسط

 SPSSالــ برنامج إستخدام طريق عن اإلستبانه لنتائج اإلحصائي للتحليل وفقا   الباحثين اعداد من المصدر
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 تشير التي :األولى الفرعية الفرضية وإلختبار        
 المعيار لتعديالت وفقاً  يةالمحاسب المعالجة أن الى

 الفائدة سعر مخاطر من تقلل (IFRS9)  الدولي
 المالية لالوراق العراق سوق  في العاملة بالشركات

 االستثمار وشركات ، المصارف قطاع) العراقي
 الماليين المحللين من مجموعة نظر وجهة من (المالي

 وائمبالق المهتمينو  الماليين والمدققين الماليين والمديرين
 لتلك الحسابات ومراقبي ، واألكاديميين ، المالية

 يظهر كما المحسوبة (ت) قيمة بلغت فقد ، الشركات
 تطبيق فان هعلي وبناءً  ، 020270 (16) رقم جدول

  الدولي المعيار لتعديالت وفقاً  المحاسبية المعالجة
(IFRS9) السوق  في الفائدة سعر مخاطر من تقلل 

  .عامة بصفة
 المعيار لتعديالت وفقا   المحاسبية لجةالمعا .2

 .العملة مخاطر من تقلل (IFRS9) الدولي

 هناك بأن (31) رقم الجدول من نلحظ
 وفقاً  المستخدمة المحاسبية المعالجة بين عالقة

 (IFRS9)  الدولي المعيار بها جاء التي للتعديالت
 الحسابي المتوسط بلغ إذ ، العملة مخاطر وانخفاض
 مخاطر محور فقرات لكل أيضا   (22.3) اإلجمالي

 اما ، (IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت العملة
  فبلغ أعاله نفسها للفقرات المعياري  االنحراف

 2 ، 2) للفقرتين النسبي الوزن  جاء وقد ، (220.0)
 المعالجة بأن يوضح ما وهذا ، األولى المرتبة في (

 لمعيارا بها جاء التي للتعديالت وفقا   المحاسبية
 .العملة مخاطر من تقلل  IFRS9)  الدولي

 .العملة مخاطر من تقلل (IFRS9) لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة (3) رقم جدول
 الوسط الفقرة ت

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 022.0 3.95 .العملة مخاطر من تقلل العادلة بالقيمة لتقاس المالية االدوات تصنيف امكانية 0

 من تقلل العادلة القيمة او المستنفذه بالتكلفة تقاس أدوات إلى المالية االدوات صنيفت 2
 .العملة مخاطر

4.03 283.0 

 العادلة بالقيمة ذاتها المالية االداة وكذلك ، مالية بأداة( الضمنية) المشتقة قياس امكانية 3

 .العملة مخاطر من تقلل
3.88 282.0 

 222.0 3.98 .العملة مخاطر من تقلل للبيع المتاحة االستثمارات تصنيف الغاء 2

 0.228 3.90 .العملة مخاطر من تقلل وااللتزامات االصول تصنيف اعادة قيود وضع 2

 طريق عن لالتجار المصنفة غير الملكية حق أدوات خسائر أو مكاسب بمعالجة السماح 2
 .العملة اطرمخ من تقلل ألخرى سنة من ذلك في واالستمرار الشامل الدخل

4.14 020.2 

 الدارة قرار من بدالا  الشركة اعمال بنموذج المالية وااللتزامات االصول تصنيف ربط 0
 .العملة مخاطر انخفاض إلى يؤدي

3.94 200.0 

 تقلل العادلة القيمة عن مختلف التنفيذ سعر كان وإن حتى العادلة بالقيمة االولي القياس 8
 .العملة مخاطر من

3.78 000.0 

 220.0 3.95 االجمالي المتوسط

 SPSSالــ برنامج إستخدام طريق عن اإلستبانه لنتائج اإلحصائي للتحليل وفقا   الباحثين اعداد من المصدر
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 تشير التي :ثانيةال الفرعية الفرضية وإلختبار      
 المعيار لتعديالت وفقاً  المحاسبية المعالجة أن الى

 لشركاتل العملة اطرمخ من تقلل (IFRS9)  الدولي
 ، المستجيبة الفئة واتجاهات آراء بحسب الدراسة عينة

 (16) رقم جدول المحسوبة ت قيمة بلغت فقد
 المحاسبية المعالجة تطبيق فان عليه وبناءً  ، 090079

 من تقلل (IFRS9)  الدولي المعيار لتعديالت وفقاً 
  .العملة مخاطر انخفاض

 المعيار تعديالتل وفقا   المحاسبية المعالجة .3
(IFRS9) خرى اآل راسعاال مخاطر من تقلل. 

 هناك بأن (41) رقم الجدول من نلحظ          
 وفقاً  المستخدمة المحاسبية المعالجة بين عالقة

 (IFRS9)  الدولي المعيار بها جاء التي للتعديالت
 المتوسط بلغ إذ ، اآلخرى  االسعار مخاطر وانخفاض
 مخاطر محور فقرات لكل (22.3) اإلجمالي الحسابي
 (IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت اآلخرى  االسعار

  فبلغ أعاله نفسها للفقرات المعياري  االنحراف اما ،
 ، 8 ، 2) اتللفقر  النسبي الوزن  جاء وقد ، (0.032)

 بأن يوضح ما وهذا ، األولى تباالمر  في ( 0
 ابه جاء التي للتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة

 االسعار مخاطر من تقلل (IFRS9) المعيار
 .اآلخرى 

 .اآلخرى  االسعار مخاطر من تقلل (IFRS9) لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة (2) رقم جدول
 الوسط الفقرة ت

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 رىاآلخ االسعار مخاطر من تقلل العادلة بالقيمة لتقاس المالية االدوات تصنيف امكانية 0
 .عامة بصفة السوق في

4.03 020.0 

 من تقلل العادلة القيمة او المستنفذه بالتكلفة تقاس أدوات إلى المالية االدوات تصنيف 2
 .عامة بصفة السوق فياآلخرى  االسعار مخاطر

22.3 800.0 

 عادلةال بالقيمة ذاتها المالية االداة وكذلك ، مالية بأداة( الضمنية) المشتقة قياس امكانية 3
 .عامة بصفة السوق فياآلخرى  االسعار مخاطر من تقلل

88.3 022.0 

 السوق فياآلخرى  االسعار مخاطر من تقلل للبيع المتاحة االستثمارات تصنيف الغاء 2

 .عامة بصفة
28.3 802.0 

الفائدة  سعر مخاطر من تقلل المالية وااللتزامات االصول تصنيف اعادة قيود وضع 2

 .عامة بصفة السوق فيرى اآلخ االسعار
20.3 0.228 

 طريق عن لالتجار المصنفة غير الملكية حق أدوات خسائر أو مكاسب بمعالجة السماح 2
 في اآلخرى االسعار مخاطر من تقلل ألخرى سنة من ذلك في واالستمرار الشامل الدخل

 .عامة بصفة السوق

20.2 0.202 

 الدارة قرار من بدالا  الشركة اعمال بنموذج المالية وااللتزامات االصول تصنيف ربط 0

 .عامة بصفة السوق فياآلخرى  االسعار مخاطر من تقلل
28.3 222.0 

 تقلل العادلة القيمة عن مختلف التنفيذ سعر كان وإن حتى العادلة بالقيمة االولي القياس 8
 .عامة بصفة السوق فياآلخرى  االسعار مخاطر من

02.2 280.0 

 320.0 22.3 الياالجم المتوسط

 SPSSالــ برنامج إستخدام طريق عن اإلستبانه لنتائج اإلحصائي للتحليل وفقا   الباحثين اعداد من المصدر
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 أن الى تشير التي :ثالثةال الفرعية الفرضية وإلختبار

  الدولي المعيار لتعديالت وفقاً  المحاسبية المعالجة

(IFRS9) اآلخرى  االسعار مخاطر من تقلل 

 الفئة واتجاهات آراء بحسب الدراسة عينة ركاتللش

 رقم جدول المحسوبة ت قيمة بلغت فقد ، المستجيبة

 المعالجة تطبيق فان عليه وبناءً  ، 010202 (02)

 (IFRS9)  الدولي المعيار لتعديالت وفقاً  المحاسبية

 بصفة السوق  في اآلخرى  االسعار مخاطر من تقلل

  .عامة

 المعيار لتعديالت فقا  و  المحاسبية المعالجة .2

 .السوقية المخاطر من تقلل ( (IFRS9)  الدولي

 عالقة هناك بأن (51) رقم الجدول من نلحظ        

 للتعديالت وفقاً  المستخدمة المحاسبية المعالجة بين

 من تقلل (IFRS9)  الدولي المعيار بها جاء التي

  اإلجمالي الحسابي المتوسط بلغ إذ ، السوقية المخاطر

 

 السوقية المخاطر مخاطر محور فقرات لكل (22.3)

 االنحراف اما ، (IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت

 وقد ، (220.0)  فبلغ أعاله نفسها للفقرات المعياري 

 المرتبة في ( 8 ، 0) للفقرتين النسبي الوزن  جاء

 المحاسبية المعالجة بأن يوضح ما وهذا ، األولى

  الدولي المعيار بها ءجا التي للتعديالت وفقا  

(IFRS9) السوقية المخاطر من تقلل. 

 أن الى تشير التي :األولى الرئيسة الفرضية وإلختبار

  الدولي المعيار لتعديالت وفقاً  المحاسبية المعالجة

(IFRS9) عينة للشركات السوقية المخاطر من تقلل 

 فقد ، المستجيبة الفئة واتجاهات آراء بحسب الدراسة

 ، 020122 (02) رقم جدول المحسوبة ت مةقي بلغت

 وفقاً  المحاسبية المعالجة تطبيق فان عليه وبناءً 

 من تقلل (IFRS9)  الدولي المعيار لتعديالت

  .عامة بصفة السوقية المخاطر

 

 .السوقية المخاطر من تقلل (IFRS9) لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة (2) رقم جدول
 الوسط الفقرة ت

 يالحساب
 االنحراف
 المعياري 

 020.0 3.95 .الفائدة سعر مخاطر من تقلل (IFRS9) لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة 0

 220.0 3.95 .اآلخرى  االسعار مخاطر من تقلل (IFRS9) لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة 2
 032.0 22.3 .العملة مخاطر من تقلل (IFRS9) لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة 3

 0.022 22.3 االجمالي المتوسط

 SPSSالــ برنامج إستخدام طريق عن اإلستبانه لنتائج اإلحصائي للتحليل وفقا   الباحثين اعداد من المصدر
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 حققي وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم .2

 للتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة بين الموائمة

 والمخاطر (IFRS9)  وليالد المعيار بها جاء التي

 .السوقية

 نظم بأن (61) رقم الجدول من نلحظ         

 الموائمة حقق قد وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات

 بها جاء التي للتعديالت وفقاً  المحاسبية المعالجة بين

  إذ ، السوقية والمخاطر (IFRS9)  الدولي المعيار

 

 فقرات لكل (02.2) اإلجمالي الحسابي المتوسط بلغ

 بين والموائمة المحاسبية المعلومات نظم محور

 االنحراف اما ، السوقية والمخاطر المحاسبية المعالجة

 وقد ، (228.0)  فبلغ أعاله نفسها للفقرات المعياري 

 المرتبة في ( 0 ، 3) للفقرتين النسبي الوزن  جاء

 المعلومات نظم بأن يوضح ما وهذا     ، األولى

 بين الموائمة حقق قد وسيط غيركمت المحاسبية

 بها جاء التي للتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة

 .السوقية والمخاطر (IFRS9)  الدولي المعيار

 لتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة بين الموائمة لتحقيق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم (2) رقم جدول
(IFRS9) السوقية والمخاطر. 

 الوسط ةالفقر  ت

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 او المستنفذه بالتكلفة تقاس أدوات إلى المالية االدوات تصنيف بين الموائمة يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم 0

 .السوقية والمخاطر العادلة القيمة

4.17 

 

874.1 

 العادلة بالقيمة لتقاس المالية االدوات تصنيف نيةامكا بين الموائمة يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم 2

 .السوقية والمخاطر

4.03 583.1 

 االداة وكذلك ، مالية بأداة( الضمنية) المشتقة قياس امكانية بين الموائمة يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم 3

  .السوقية والمخاطر العادلة بالقيمة ذاتها المالية

41.4 1.616 

 774.1 4.03 .السوقية والمخاطر للبيع المتاحة االستثمارات تصنيف الغاء بين الموائمة يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات ظمن 2

 المالية وااللتزامات االصول تصنيف اعادة قيود وضع بين الموائمة يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم 2

 .السوقية والمخاطر

08.2 228.0 

 غير الملكية حق أدوات خسائر أو مكاسب بمعالجة السماح بين الموائمة يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم 2

 .السوقية المخاطر والمخاطر ألخرى سنة من ذلك في واالستمرار الشامل الدخل طريق عن لالتجار المصنفة

02.2 080.0 

 اعمال بنموذج المالية وااللتزامات االصول تصنيف ربط بين لموائمةا يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم 0

 .السوقية والمخاطر االدارة قرار من بدالا  الشركة

4.03 002.0 

 التنفيذ سعر كان وإن حتى العادلة بالقيمة االولي القياس بين الموائمة يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم 8

 .السوقية المخاطرو العادلة القيمة عن مختلف

3.98 222.0 

 228.0 02.2 االجمالي المتوسط
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 اإلحصائي للتحليل وفقا   الباحثين اعداد من المصدر
 SPSSالــ برنامج إستخدام طريق عن اإلستبانه لنتائج

 

 أن الى تشير التي :ثانيةال الرئيسة الفرضية وإلختبار

 يحقق وسيط كمتغير المحاسبية المعلومات نظم

 التي للتعديالت وفقاً  المحاسبية المعالجة بين ةالموائم

 والمخاطر (IFRS9)  الدولي المعيار بها جاء

 آراء بحسب الدراسة عينة الشركات في السوقية

 ت قيمة بلغت فقد ، المستجيبة الفئة واتجاهات

 فان عليه وبناءً  ، 020207 (02) رقم جدول المحسوبة

 وسيط غيركمت المحاسبية المعلومات مانظ استخدام

 للتعديالت وفقاً  المحاسبية المعالجة بين الموائمة يحقق

 يحقق (IFRS9) الدولي المعيار بها جاء التي

 .ةيالسوق والمخاطر المحاسبية المعالجة بين الموائمة

 

 فرضية لكل المعنوية ومستوى  المحسوبة (T) قيم (2) رقم جدول
 الوسط المحور عنوان المحور

 الحسابي
 االنحراف

 معياري ال
  قيمة

(T) 
 الداللة مستوى 

(Sig) 
 3.95 020.0 020.02 00.0 .(IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت الفائدة سعر مخاطر 0
 22.3 220.0 022.02 00.0 .(IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت العملة مخاطر 2
 22.3 032.0 203.20 00.0 .(IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت االخرى  ااالسعار مخاطر 3
 22.3 0.022 233.02 00.0 .(IFRS9) الدولي المعيار وتعديالت السوقية المخاطر 2
 المحاسبية المعالجة بين والموائمة المحاسبية المعلومات نظم 2

 .السوقية والمخاطر
02.2 228.0 002.00 00.0 

 SPSSالــ برنامج إستخدام طريق عن اإلستبانه لنتائج اإلحصائي لتحليلل وفقا   ينالباحث اعداد من المصدر
 الخالصة

 فاعلية مدى لفحص الدراسة هذه جاءت

 بين الموائمة على تحقيق نظم المعلومات المحاسبية

الشركات  السوقية في والمخاطر المحاسبية المعالجة

 المدرجة الشركات وباألخص العراقية العاملة البيئة

 فالمصار  قطاعي) المالية لالوراق العراق سوق  في

 دراسة طريق عن وذلك. (المالي االستثمار وشركات

 القيمة مفهوم مع والتعامل الواقع فهم تحاول ميدانية

 المعيار بها جاء التي وفقًا للتعديالت    العادلة

 النتائج استخلصنا وعليه ، ( IFRS9)  الدولي

 :تيةاآل

 للتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة تطبيق إن.0

 من تقلل( IFRS9)  الدولي معيارال بها جاء التي

 في المدرجة الشركات في الفائدة سعر مخاطر

 .المالية لالوراق العراق سوق 

 للتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة تطبيق إن.2

 من تقلل( IFRS9)  الدولي المعيار بها جاء التي
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 سوق  في المدرجة الشركات في العملة مخاطر

 .المالية لالوراق العراق

 للتعديالت وفقا   المحاسبية المعالجة تطبيق إن.3

 من تقلل( IFRS9)  الدولي المعيار بها جاء التي

 في المدرجة الشركات في االخرى  ااالسعار مخاطر

  .المالية لالوراق العراق سوق 

 في يسهم المحاسبية المعلومات نظم تبني إن .2

 أن باعتبار المحاسبية المعلومات جودة تحسين

 ، النظام لهذا النهائية المخرجات يه المعلومات

 المعيار بها جاء التي لتعديالتا مع وبالتوافق

 بين الموائمة يحقق فإنه (IFRS9) الدولي

 في السوقية والمخاطر المحاسبية المعالجة

 المالية لالوراق العراق سوق  في المدرجة الشركات

  .الدراسة لها توصلت التي النتائج تظهر وكما ،

 المصادر 
، ( 2113)األسعد ، آالء مصطفى ،  -0

 بيئة في والتغيرات المحاسبية المعايير
 بغداد كلية ، مجلة األعمال المعاصرة

 اصالخ العدد الجامعة االقتصادية للعلوم
 .الكلية بمؤتمر

، ( 2114)،  مجيد خضير ، عالوي  -2
 لصافي المحاسبي واإلفصاح القياس

 القيمة مبدأ باستعمال المحاسبية االصول
 بغداد شركة على بالتطبيق -العادلة 

 مساهمة – االنشائية المواد النتاج
بابل ، العلوم  مختلطة مجلة جامعة

 (.6)العدد ( 22)د لاالنسانية ، المج

3- Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), (2004) 

,All rights reserved. Enterprise 

Risk Management -Integrated 

Framework. 
 إدارة، ( 2115)غانية ، هيفاء ،  -2

مقررات  ضوء على المصرفية المخاطر
 من لعينة ميدانية ، دراسة 3و 2بازل 
 الوادي ،  وكاالت الجزائرية البنوك

 حمه الشهيد رسالة ماجستير ، جامعة
 صاديةاالقت العلوم بالوادي ، كلية لخضر

 .التسيير ، الجزائر وعلوم والتجارية

 
لحسن فوضيل و قدور بن نافلة ،  -2

 في المحاسبية المعلومة ، دور( 2117)
 المعايير ظل في البنوك مخاطر إدارة

 اقتصاديات ة ، مجلةالدولي المحاسبية
- 271 ، ص 17 إفريقيا ، العدد شمال
284. 

،  العيكيلي وعلي حسين  ، الدوغجي -2
 اإلبالغ، ( 2113)عباس فاضل ، 

 بوصفها المالية المشتقات عن المالي
 وفقا   السوقية من المخاطر للتحوط أدوات

، مجلة  الدولية المحاسبية للمعايير
 (.25)دراسات محاسبية ومالية ، العدد 

7- Harash, E., 2015. The Role of 

Environmental Uncertainty in the 

Link between Accounting 

Information System and 

Performance Small and Medium 

Enterprises in Iraq. Global Journal 

of Management And Business 

Research. 
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العمصي ، ناهض صالح اسحق ،  -8
 في البيئيةَ  المتغيرات أثر"، ( 2111)

 جدوى المعلومات على غزة قطاع
ن رسالة " القرارات اتخاذ في المحاسبيةَ 

 .ة القاهرة ، كلية التجارةماجستير ، جامع
 دور، ( 2117)حسون ، ليث نعمان ،  -2

 في المحاسبية المعلومات تكنولوجيا
 جامعة ، مجلةاإلدارية  القرارات ترشيد

 المجلد واالقتصادية اإلدارية للعلوم كركوك
 (.1) العدد( 7)

 دور ،( 2113) خلود ، عاصم -00
 في واالتصــاالت المعلومات تكنولوجيـا

 على وانعكاساته المعلومات جودة تحسين
 بغداد كلية مجلة ، االقتصادية التنمية

 الخاص العدد الجامعة االقتصادية للعلوم
 .الكلية بمؤتمر

مقداد ، سعيد  والبحيصي ، عصام دمحم  -00
 مشاركة أثر، ( 2113)فتحي ، 

 المعلومات نظم تطوير في المحاسبين
 األداء على تحسين المحوسبة المحاسبية

 الشركات على تطبيقية دراسة :المالي
المالية ،  فلسطين لألوراق بسوق  المدرجة

 للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة
 الحادي المجلد واإلدارية ، القتصاديةا

 – 22ص الثاني ، العدد والعشرون ،
 .56ص

 ,جمعة  الرحمن عبد خالد,  يونس -02
 القيمة محاسبة تطبيق اثر" ، ( 2111)

 عوائد على المالية لالدوات العادلة
 للشركات تحليلية دراسة – األسهم

 لألوراق فلسطين سوق  في المدرجة
 ."المالية

 و حنظل ، جمانة التميمي -03
 أهمية، ( 2114)،  صالح عليه ، ناصر
/  الثابتة االصول تقييم في العادلة القيمة
الشركات  من عينة في ميدانية دراسة
العراقية ، مجلة القادسية للعلوم  العامة

، ( 17)القتصادية ، المجلد االدارية وا
 (.2)الععد 

 ،( 2115)،  أحمد ، رستمية موسى أبو -02
 المعتز دار ، النقدية و المالية األسواق

 .األردن األولى ، الطبعة التوزيع، للنشرو
أثر ،  (2116)رق ، ، طا العكليك -02

 على العادلة القيمة استخدام محاسبة
 في المحاسبية المعلومات نظم مخرجات

 .االردنية البنوك التجارية

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،  -02
، ترجمة جمعية المجمع العربي  2112

 .للمحاسبين القانونيبن ، االردن
، دمحم  غوالي ، دمحم حسان و مالك بن -00

 المحاسبي القياس ، أثر (2115)بشير ، 
 على العادلة القيمة إلى المستند

 المحاسبية لمعلوماتل النوعية الخصائص
  -الشرقي  الجنوب في الناشطة للشركات

 .تطبيقية دراسة
، ( 5102)،  عثمان دنون ، زيد -08

 على العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر
 للبنوك المالية القوائم معلومات جودة

، رسالة ماجستير ،  األردنية التجارية
 .جامعة الزرقاء ، االردن
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"        معمل المحركات"الوزيرية/ بحث تطبيقي في الشركة العامة للصناعات الكهربائية        
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  لمستخلصا 

فما  تعاا ا المناف ا   وحادات اقتتاااةي تطوير المنتجات واحد من التحديات التي تواجههاا ال ديع
وتد لنجاح لاصبح طرح لمنتجات جديدة والقدرة على تطويرها وزياةة جوةتها باستمرار سبب رئيس 

فاي ارتااات تلااليال اقجتاا  مان رافا ارتااات عادة الوحادات التالاا  وتحما   تبلورت مشالل  البحا 
اعي  غيار مباةارة مماا الوحدة بلاف  عناصر اقجتا  مان ماواة مباةارة واجاور مباةارة وتلااليال صان

يؤةي تحم  تلاليال الوحدات التالا  على اقجتا  ال اليا مماا يماتا تلااليال اقجتاا   ينماا يهاد  
وتوضايح ماهاوم   ينهما البح  الى  يان ماهوم الرةات  والحيوة ال داسي  واجه التشابه واقرتف 

اسااي  الرةاايق  فااي الشاارة  العاماا  داسااي  الرةاايق  واهاادافها ومباةئهااا وتطبياال الحيااوة ال دالحيااوة ال 
ان استعمال  احيوت   للاناعات اللهربائي  وةياي  تحقيل الميزة التناف ي   ينما توص  البحا   الاى

ثقااافي علااى جمياا  م ااتويات الوحاادة اقتتااااةي  ماا  الت  يااد علااى  رتغيياااحس ستتوا احيقتتوما وا تت  
 الحيوة ال داسي  الرةيق  ينبغي التزامها بالوتت والطات  والموارة لتعزيز إذالعليا  اإلةارةم توى 

 
  الميزة التناف ي  ,الحيوة ال داسي  الرةيق , الحيوة ال داسي  , الرةات  -:احية الكلمات المفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ashwaq_talib123@yahoo.com
mailto:mohammed_af79@yahoo.com
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Using lean six sigma to achieve competitive advantage Applied 

research in the General Company for Electrical Industries/Waziriya 

"Engine Lab" 

 
  

Abstract 
The development of products is one of the challenges faced by 
economic units. As competition grows, the introduction of new products 
and the ability to develop them and increase their quality continuously is 
a major reason for success. has developed the problem of research at 
high costs now Through the increase in the number of damaged units 
and bearing the unit with all elements of production of direct materials 
and direct wages and indirect industrial costs, which leads to bear the 
costs of damaged units on the production of sound, which increases 
production costs while the research aims to demonstrate the concept of 
elegance and six-party movement encountered similarities and 
differences between them and clarify the concept of diffraction And the 
application of the graceful six-party diffraction in the General Company 
for Electrical Industries and how to achieve competitive advantage while 
the research has reached the use of graceful vertical diffraction 
represents a cultural change at all levels of unity Economic, with 
emphasis on senior management level, as should the time commitment, 

energy and resources to promote the lea Six-sigma.                       
 

Keywords: - lea, Six-sigma, lea Six-sigma , competitive advantage  
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 المقدمة 

 أهااااااااةإحااااااادى اساااااااتمرت جهاااااااوة الحياااااااوة ال داساااااااي 

مناااااي  دايااااا  الت اااااعينيات لتحقيااااال العياااااو   األسااااااليب

رااافا الحااااوا علاااى  اإلربااااحوارتااااات , الاااااري   

  ااتعم إذ ت. المثالياا  وتحقياال الجااوةة, رضااا الزبااون 

ةمنهجيه لمن  الحيوة ال داسي الوحدات اقتتااةي  

لما تحمله من تنظيا ورؤي  , تدهورها وفقدان زبائنها 

الجاوةة  عمعبي إستراتيجي  للياي  الحااظ على ةياجها 

ت الوحاااداترفلاااه المقيااااأل األساساااي الااايي ت اااتطي  

اقسااااااتمرار والبقاااااااذ فااااااي ال ااااااو  إذ أن اقتتااااااااةي  

تح اين الجااوةة يعااد أهااا عااام لاااي تتاااي  التلاااليال 

  المنتجااااات باااااورة صااااحيح  ماااان ماااان راااافا إجتااااا

لايا  هارت تناف ي  تحقيل ميزة على  البداي  بالترةيز

التااااي تهااااتا  تح ااااين جااااوةة   فلاااارة الحيااااوة ال داسااااي

 العماااا  المنتجااااات وتتاااااي  تلاااااليال الاشاااا  راااافا

 حادإلاى أتااى  اإلجتاا  فاي العياو  عدة تقلي  على

 وجعااا  الزباااائن ورغبااات حاجاااات تلبياا  علاااى والعماا 

علاى مبادأ بالترةيز األةاذ متميز في تقديا المنتجات 

الوتاياااااا  رياااااار ماااااان العااااااف  أي اسااااااتتدام البياجااااااات 

ماااان البداياااا  لتقااااديا منتجااااات ذات جااااوةة   الاااااحيح

بتلااااليال منتامااا    ينماااا الحياااوة ال داساااي  و  عاليااا 

األةوات واألساااااااليب اإلحاااااااائي   الرةاااااايق  ت ااااااتعم 

الااااادف  لتحليااااا  وتح اااااين العملياااااات وجاااااوهر عملهاااااا 

باتجاااال التح اااين الم اااتمر وق يقتاااار علاااى تح اااين 

جاجاااب واحاااد  ااا  فل اااا  تح اااين جميااا  جظاااا اإلةارة 

 وأي إعماا يراة لها أن تنمو وتتقدم في الم تقب 

 األول المبحث
 منهجية البحث  1-1

تعد منهجي  البح  بمنزل  رارط  طريل للباحثين 
التي يتا في ضوئها تحديد المشلل  الرئي   للبح  

هد  البح  وأهميته وفرضيته التي سيتا أ يلك وة
ن والتي سيتا إثباتها أو يارتبارها من تب  الباحث

  جايها
 مشكلة البحث 1-1-2

تتمث  مشلل  البح  في ارتاات تلاليال اإلجتا  من 
رفا ارتاات عدة الوحدات التالا  ف ن الوحدة 
الواحدة تتحم  بلاف  عناصر اإلجتا  من مواة 

مباةرة وتلاليال صناعي  غير مباةرة  مباةرة وأجور
مما يؤةي إلى تحمي  تلاليال الوحدات التالا  على 
اإلجتا  ال ليا مما يمتا تلاليال اإلجتا  من رفا 
ت م  إجمالي التلاليال على عدة الوحدات المنتج  
ال ليم  وهيا يجع  الشرةات الاناعي  غير تاةرة 

عماا على موا ب  التطورات الحاصل  في  يئ  اإل
وق يملنها رلل ميزات تناف ي  ت اعدها على 

 .تحقيل أهدافها
 فرضية البحث  1-1-3

 -:ي تند البح  إلى فرضي  رئي   مااةها 
استعماا منهجي  الحيوة ال داسي  الرةيق  ي ها في 
القماذ على الوحدات التالا  وتحقيل ميزات تناف ي  

 للشرةات الاناعي  
 أهداف البحث 1-1-4

 -:بح  إلى تحقيل ما ي تي يهد  ال
التعر  على ماهوم الرةات  ومنهجي   -1

الحيوة ال داسي  وبيان أوجه الشبه 
 واقرتف 
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 يان ماهوم منهجي  الحيوة ال داسي   -2
 الرةيق  وأهدافها ومباةئها وتطبيقاتها 

تطبيل منهجي  الحيوة ال داسي  الرةيق   -3
/ في الشرة  العام  للاناعت اللهربائي 

وبيان ةياي  تحقيل الميزة الوزيري  
 التناف ي  

 أهمية البحث  1-1-5
يعد  هور المااهيا اإلةاري  الحديث  ثورة جديدة 
تماهي الثورة الاناعي  التي حدثت في منتاال 
القرن المنارم لما لهيل المااهيا من ضرورة في 
رلل الميزة التناف ي  للشرةات الاناعي  من رفا 

تا  وةيلك القماذ على القماذ على التلال في اإلج
الهدر في ة  عملي  من عمليات التاني  وةيلك 
الهدر الناتج عن الزياةة في الوحدات المنتج  
والزياةة في المتزون واقجتظار والحرة  التي ق 
لزوم لها مما يؤةي إلى تتاي  حجا التلاليال في 

 ضوذ التتلص من الوحدات التالا  
 حدود البحث  1-1-6
 الحدود المكانية 1-1-6-1

أرتار الباحثان الشرة  العام  للاناعات 
الوزيري  إحدى تشليفت وزارة الاناع  /اللهربائي 

والمعاةن وذلك لوجوة منتجات تمر بمراح  تاني  
متعدةة مما يجع  الباحثان تاةران على متابع  
العمليات اإلجتاجي  من  دايتها إلى تقديا منتج جهائي 

. 
 الحدود الزمنية 1-1-6-2

إلملاجي   2112تا تحديد  ياجات ومعلومات عام 
الحاوا المعلومات المتعلق  باإلجتا  والمبيعات 

 بشل  ةام  مما ي ه  عملي  تطبيل البح  
 
 مصادر جمع البيانات والمعلومات  1-1-7

يعتمد الباحثان في الجاجب النظري على      
المنهج اقستنباطي من رفا اللتب العربي  
واألجنبي  والمقاقت والبحوث والدوريات األجنبي  
التي تتطر  إلى موضوت البح  وةيلك اقعتماة 
على الشبل  العنلبوتي  لغرض الحاوا على 
المعلومات التاص  بموضوت البح   إما ما يتعلل 

اجب التطبيقي ف يعتمد الباحثان على البياجات بالج
والمعلومات والتقارير والمقبفت الشتاي  التي 
ستتا من تب  الباحثين م  ال اةة الم وؤلين في 

 الشرة  عين  البح 
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 أنموذج البحث 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 المبحث الثاني 
ماهية الحيود السداسية الرشيقة 

 والميزة التنافسية 
 تمهيد

تعد الجوةة من المواضي  الحيوي  في الوات  العملي 
عوام   إحدىللوحدات اقتتااةي  وذلك ةوجها 

 اإلستراتيجي  أهدافهاالنجاح الحاسم  لتحقيل 
في  اإلتقانةرج  عالي  من  إلىالمتمثل  بالوصوا 

العم  في أي مجاا من المجاقت ليلك تد تعاجي 
الوحدات اقتتااةي  في بع  الجواجب بالقاور 
والتل  وبالتالي تدف  القائمين عليها بالبح  

 ين جوةة والتحري ب ساليب علمي  صحيح  لتح 
 

 
 
 
 

المنتج والتالير والمشارة  لتنظيا العم  وال عي 
 . درج  عالي  من الجوةة اإلعمااللوصوا قججاز 

 
                      مفهوم الحيود السداسية 

Concept of the six sigma 
 

تعد الجوةة احد عوام  النجاح الحاسم  التي ترتلز 
زتها التناف ي  عليها الوحدة اقتتااةي  لتحقيل مي

جواجب  إلى األسوا لتممن البقاذ والنمو في 
تعدةت مااهيا الجوةة  إذ األررى عوام  النجاح 

 للمنتجبالمواصاات الللي  ( Heizer) وأوضحها
حاجات  إةباتعلى  تجالتي تظهر وتعلس تدرة المن

( Evans) ينما يشير  (1)ضمني   وأررى معلن  
تقا    إنالتدم  التي ينبغي  أوبلوجها جوةة المنتج 

انهجوا  احيقلقا

احيو   

 احس اسوا

 منهجي  الحيوة ال داسي  الرةيق 

 التناف ي الميزة 
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في حين  (2)تتجاوز متطلبات وتوتعات الزبون  أو
لل يطرة على الجوةة  األمريلي عرفت الجمعي  

American society for quality control) ) 
عم   ألةاذالجوةة مجموع  الااات والتاائص 

التدم   ناذ على المواصاات التي تحقل  أوالمنتج 
ويؤةد ( 3) اقستعماا وإثناذلشراذ رضا الزبون عند ا

(Stevenson ) التاو  رفا  أوب جها التميز
المفئم  لفستعماا أي ال ل   أوالمفئم  للغرض 
( 4)تلبي احتياجات م تعمليها  إنوالتدمات ينبغي 

ينظر للجوةة من بعدين هما الزبون ( Russell) إما
 إنالتدم  ينبغي  أوتاما المنتج  إنوالمنتج حي  

تتجاو  م  رغبات الزبون فف يملن البدذ  دون 
في تاميا المنتج ويعبر عنها  وإةرا هالتن يل معه 

بمدى مطابق  المواصاات التي يتوتعها الزبون 
وتعتمد على جوةة التاميا وجوةة المطابق  وان 
تلون مواصاات الجوةة المحتواة في تاميا المنتج 

الزبون  وجه  جظر إما اإلجتا متوازج  م  ةلال 
التدم  قستعماا  أويعبر عنها بمفئم  المنتج 

الزبون وتعتمد على المواصاات التي ت تجيب 
قحتياجات الزبون ومفئم  ال عر ليلك جاذت 
الموائم  والتلام   ين البعدين المتمث  بالمفئم  

 ينما   (5)لفستعماا ةوجه معيار الوصوا للزبون 
 إةاري وجها مدر  الجوةة ة إةارة( Barfild) أوضح

للوحدة اقتتااةي  مرتلز على الجوةة وي تند على 
النجاح  إلىالوحدة وتوجيهها  أعماذاةتراك 
الزبائن وتحقيل المناف   إرضاذرفا  األمدالطوي  

 Jacobsويؤةد( 6)الوحدة اقتتااةي  والمجتم   إلى
and chase) )  الوحدة اقتتااةي   إةارة أجهاعلى
ردمات  أومنتجات  إجتا ون هدفها ب  ملها حي  يل

وتد  (7)التي تها الزبائن  اإلبعاةتتاو  على جمي  
ةثير من المالرين توجيه اقهتمام بالجوةة  أسها

وبلورة ماهومها وتطورها وةاجت حايل  المعرف  
والتطور اليي ةم  الجوةة وفل اتها  هور الماهوم 

( TQM)الجوةة الشامل   بإةارةالمعاصر المتمث  

ويملن توضيحه رفا تعريف ة  جزذ منها حي  
 إلىب جها عملي  ذهني  وسلوةي  ت عى  اإلةارةتعر  

للموارة البشري  المالي  والماةي   األمث اقستتدام 
الوحدة اقتتااةي  والعاملين ب ت  تللا   أهدا لبلوغ 

 على جوةة  ينما الجوةة يملن تعرياها ب جها ة  ما
في المنتج وياي بمتطلباته يرغب ويطلب الزبون 

ويملن  (8)واحتياجاته أي المفئم  لفستتدام 
ةما  أوس الجوةة الشامل  بشل   إةارةعرض ماهوم 

فل ا  تنظيمي  تبدأ بالجوةة ( Hoque)وضحها 
تلون موجوةة في ال ل  والتدمات  إنالتي ينبغي 

المنتج  وفي ة  النشاطات التي تتعلل  ها حي  
في جمي  الجواجب  األةاذجوةة  يتا الترةيز على

 (9)والتتااات المتتلا  في الوحدة اقتتااةي  
ب جها المدر  اليي يحاوا زياةة ( Visser)ويؤةد 

الميزة التناف ي  للوحدة اقتتااةي  رفا عملي  
التح ين الم تمر لجوةة المنتجات والعاملين 

ب جها ( Heizer) ينما يرى  (10)والعمليات والبيئ  
الشامل  للوحدة اقتتااةي  بحي  تلون  ةارةاإل

ممتازة بل  أوجه المنتجات والتدمات التي تلون 
ويتمح مما تا عرضه إةارة  (11)ذات أهمي  للزبون 

الجوةة الشامل  فل ا  ت عى للتح ين الم تمر 
وتحقيل الميزة التناف ي  في جمي  الجواجب 
والتتااات في الوحدة اقتتااةي  لتحقيل جوةة 

 إلىابعد من ذلك لتا   إلى   تمتد  األةاذ
العمليات والعاملين والبيئ  ويدا ذلك الجوةة ململ  

الجوةة الشامل  والتي تنطوي تحتها الحيوة  إلةارة
تاريخ استعماا الحيوة  إن (six sigma)ال داسي  

ال داسي  ة ةاة لتح ين عمليات التاني  والقماذ 
لا ت تعم   أجهام   (1221)على العيو  لعام 

عندما جظمت  (1291)على جطا  واس  حتى عام
لفتااقت منهجي   ( (Motorolaوطورت ةرة 

لتح ين العملي  وتحقيل الم توى العالمي للجوةة 
ليلك عملت الشرة   (12)ومتطلبات الم تهلك الللي  

جديدة تتجاوز تتاي  العيو   إستراتيجي لنا ها 
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ةاف  وبيلك  اإلعماابما يشم  تباينات عمليات 
تقني   إبعاةتغيرت ثقاف  الشرة  جحو ةمولي  تغطي  

(6Ơ ) وعدم اق تااذ بالقياسات العاةي  وةان
في  أسهمتتد   Juran and (Deming)لجهوة 
بنيها في العديد تقني  الحيوة ال داسي  وتا ت إةاع 

 (Toyota ,IBM, Ford ,Gm)من الشرةات منها
6Ơ  (Ơ )لتقني  ويشير التعريف اقصطفحي( 13)

لفجحرا  في مجاا ال يطرة على جوةة العمليات 
البياجات عن وسطها الح ا ي وقسيما  فاجحرا 

البياجات التي ت ري ةل  التوزي  الطبيعي وبشل  
إلى التباينات  األرطاذةت  تشير لتتاي   أ ثر
اجحرافات معياري  من معدا مترجات العملي   (6)
 (311111) واحد فيالارص  المهم  أي رط   أو

فرص  وفي التطبيقات المعاصرة يقدم تح ين 
يعبر  األواالجوةة في الاناع  وفل اتجاهين 

اإلحاائيين  وجه جظر واألرر جظر اإلعماا وجه  
 ( 14) وةما ي تي

 اإلعماامنهجي  لتح ين  جظر اإلعمااوجه   -1
ت تعم  لتتاي  التلال والمياعات وتتاي  
الللال وتح ين ةااذة وفاعلي  العملي  بما يممن 

 تقديا ال ل  والتدمات ذات الجوةة العالي 

تعبير ي تعم  ( 6Ơ)اإلحاائيين جظر  وجه   -2
 إلىلتمثي  التباين حوا معدا أي عملي  يشير 

 DPMOعيب لل  مليون فرص  ( 3,3)

ومما تا عرضه يملن توضيح ماهوم الحيوة 
ال داسي  ح ب وجه  جظر عدة من الباحثين وتد 

ب جها طريق  منهجي  منتظم  ( Allen) أوضحها
لح  المشلفت من اج  تح ين النظام اقستراتيجي 
وتطوير منتجات وردمات جديدة وتعتمد على 

تتايمات ةبيرة في  اذإلجر علمي   إحاائي  أساليب
في حين  (15)ج ب العيو  المحدةة من الم تهلك 

 وجها إستراتيجي  ضمن سيا  ( Goetsch)يؤةد 
 أعلىم توى  إلىالجوةة الشامل  تحرك الهد  

بلثير من الجوةة التي حققتها العديد من الوحدات 
اقتتااةي  في ال ا ل أي بمعنى طريق  مبتلرة 
لل عي لم توى عالي من الجوةة تحت مظل  الجوةة 

طريق  في التحلا ( Bass)ويرى  (16)الشامل  
ةبه مثالي   إجتا بالبياجات اذ ي تهد  توليد طرائل 

لل  (  3,3)تلون فيها ج ب  العيو  ق تتجاوز 
الحيوة ( Kwak)ويوضح  (17)مليون فرص  

 إذلح  المشا   ( DMAIC)ال داسي  مدر  
تتمث   أساسي يشتم  هيا المدر  رمس رطوات 

, measureالقياأل  ,Defineبالتحديد 
, improveالتطوير, analyzeالتحلي 
رارط  ( DMAIC) إنحي   controlوالرتاب 

 ين الم تمر الطريل للحيوة ال داسي  في التح
    (DMAIC)مراح  عملي   أةجال شل ويوضح ال(18)
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 (DMAIC)مراحل  ( 1)الشكل 

 

 

 

 

Source:- Goldsby, Thomas and Martichenko, Robert"(lean) (six sigma) 
logistics: strategic development to operational success",  2005:214 
 

ب جها فيعر  الحيوة ال داسي  ( krajewski) إما
ججاح في  وأعلىجظام ةام  ومرن لتحقيل استدام  

رفا تقلي  العيو  والتغيرات في  اإلعماامجاا 
 وجها مقياأل ( sambhe)وينظر  (19)العمليات  
العمليات وي تعم   أوالمنتج  أةاذلقياأل  إحاائي

 أولمراتب  الجوةة ألج  تتاي  العيو  في المنتج 
لل  مليون فرص  أي الوصوا ( 3,3) إلىالعملي  

منتجات رالي  من  إجتا وبالتالي  الدرج  من اللما
واليي يؤةي  %( 22,22299) لعيو   ن ب  ا

منهجي  لح  ( Bubshait)لرضا الزبوجويشير
الجيري   األسبا المشا    هد  القماذ على 

للوجها مزيج من  إضاف للعيو  في العمليات 
في  (21)اإلحاائي  واألساليبالجوةة  إةارة أساليب

 أو اإلعماا إلةارةمنهج ( Surcsh)حين يشير
الهندس  يطبل في الوحدات اقتتااةي  للتوجيه 
والمحافظ  بشل  م تمر على جمو الوحدة 

  sigmaويوضح الجدوا م توى  (22)اقتتااةي  
وعدة العيو  لل  مليون 

والمحال  التي تمث  ج ب  النجاح (DPMO)فرص 
وةما ي تي من النتائج 

 sigmaمستويات  (1)جدول                                             (20)
 %المحال   DPMOالعيو  لل  فرص   sigmaم توى 
9.1 3.3 22.2221 
2.1 233.1 22.211 
3.1 9211.1 22.312 
3.1 99911.1 22.31232 
2.1 319239.1 92.1 
1.1 921392.1 31.2 
1.1 233123.1 9.1 

Source: Thomestt, Michael "getting started in six sigma ", John wiley and 
sons , Inc, new jersey, 2005:7 

 التحديد       القياأل             التحلي                التطوير              الرتاب   
Define        measure        Analyzes        Improve                Control 

 المشلل  المراة  القدرات المطلوب     ةيال تحدث            ةيال يملن           ةيال تلون 
 حلها          للعملي              العيو        تح ين تدرات العملي     النجاحات ثا ت  
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                     الرشاقة مفهوم
Concept of lean                     

من استعم  ماطلح الرةات  اللاتبان  أوا إن  
(James Womack and Daniel Jones ) في

 تا ها المشهور الما ن  التي غيرت العام عام 
حي  تشير اغلب الدراسات والبحوث  (23) 1221

لل يارات ( Toyota)جيور الرةات  تمتد لشرة   إن
 في اليابان بعد الحر  العالمي  الثاجي  حي  ةان 

 
 

للظرو  الطبيع  المتمثل  بقل  المواة والموارة 
 (24)الماةي  ةور بارز ةف  العم  بالنظام الرةيل 

اللين  منهج في  أوالنحيا   أوالرةيق   فاألجظم 
 وإزال والعمليات للتح ين الم تمر  اإلجتا  إةارة

 إن( Stevenson)الهدر فيوضح  أوالميات 
موارة تليل  العمليات الرةيق  جظام من ل ي تعم  

تقديا ردمات ذات جوةة عالي   أومنتجات  إلجتا 
التشابه  أوجهمما تا عرضه يملن توضيح  (25)

 واقرتف   ين الحيوة ال داسي  والرةات 

 

 

 التشابه بين الرشاقة والحيود السداسية أوجه( 2)جدول 

 الرةات  والحيوة ال داسي  وجه المقارج 
اقستمرار والبقاذ رفا تح ين الجوةة ورضا  الهد 

 الزبائن 
اقلتزام والتشارك رفا تدريب المو اين  فريل العم 

 وتشجيعها في ح  المشا   عند حدوثها 
 األساسي الجيري   األسبا تتمث   تحلي   والتقنيات األةوات

 تحلي  العمليات, تحلي  البياجات,للمشلل  
 

Source:-  (Maleyeff John, "improving service delivery in government with 
(lean)(six sigma)", IBM center for the business of government strategy 
and transformation series, 2007: 11) 
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 -:فيتمث  باقتي الحيوة ال داسي  والرةات   اقرتف   ين إما
 (lean ( )six sigma)االختالف بين  أوجه( 3)جدول 

 الحيوة ال داسي   الرةات  وجه المقارج 
يوفر وسيل  لقياأل المياعات والهدر والقماذ  التوجه

 عليها 
يوفر  ني  تحتي  ثقافي  توجيهي  فعال  للحاوا 

 على جتائج م تدام 
 الحد من اقرتففات  التلال إزال  النظري 

 
 التطبيل

 -3  تحديد تيار القيم -2 تحديد القيم  -1
 اللماا -2 ال حب -3 التدفل

 التحلي  -3 القياأل – 2 التحديد -1
 الرتاب  - 2 التطوير -3

 
 الترةيز

 اإلعماايرةز على التدفل رفا الاا   ين 
 التي تميال تيم  والتي ق تميال تيم  

يرةز على المشا   والتي تتطلب ترارات تعتمد 
على البياجات واليي يتممن مجموع  ةامل  من 

 .منهجي لح  المشلل  إطارالجوةة ضمن  أةوات
Source:- George, Michael, "(lean ) (six sigma) for service how to use 
lean speed and six sigma quality to improve services and transactions , 
network MC Graw hill,2003:7 " 

 Conceptمفهوم الحيود السداسية الرشيقة   
of the lean six sigma                  

منهجيتي الرةات  والحيوة ال داسي  يلم  ة   إن
فالرةات  ت رت عم  الحيوة ال داسي   األررمنها 

ال داسي  الرةيق  يقدم جتائج  وعند تلام  الحيوة
 lean or six)ا بر من التي تحقل باقعتماة على 

sigma ) أةجال (3)الجدوابشل  فرةي ويوضح 
مراح  التطور التاريتي لل  من منهجتي الرةات  

 إلىوالحيوة ال داسي  وعبر ال نين للوصوا 
وياال ( lean six sigma)التلام  المتمث    

(Burk )ال داسي  الرةيق  فل ا  تح ين  الحيوة
يراة لها التقدم والنمو  إعماا وأي اإلةارةجمي  جظا 

  اإلجتاجي مما يتطلب جهد م تمر وةوؤ  للعملي  
 أةوات باستعماا ما ت عى للقماذ على التلال 

النظام الرةيل مما يعزز القيم  في تنايي الحيوة 

يد رفا زياةة ال رع  وتحد لإلمامال داسي  بتطوة 
رطوات العملي  التي ق تميال تيم   في  وإزال 

 وجها منهجي  ت مح ( Reijns)حين يشير 
للوحدات اقتتااةي   تعظيا تيم  الم اهمين رفا 

, الللا , ت ري  معدا التح ين في رضا الزبائن
ويتطلب  (26)رأأل الماا الم تثمر , ال رع , الجوةة

على  تغييرا ثقافيا( lean six sigma )استعماا
جمي  م تويات الوحدة اقتتااةي  م  الت  يد على 

ينبغي التزامها بالوتت  إذالعليا  اإلةارةم توى 
عدم  إنوالطات  والموارة لتعزيز المنهجي  حي  

فش  تناييها مما يتطلب تعيين  أسبا اقلتزام احد 
 أررى وجه  جظر  .(27)مو اين متعدةي المهارات 

ال داسي  الرةيق  تغيير تنظيمي جديد  تنظر للحيوة
ز تدرات الوحدات اقتتااةي  يتعز و وطريق  لتح ين 

التناف ي  وبشل  مرتا  في    عولم  ال و  بما 
 يح ن اللااذة والااعلي  
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 التطور التاريخي للرشاقة والحيود السداسية( 4) جدول

  الرةات  ال داسي  الحيوة
Deming toiichiohno 1960 s 

 1970s جظام اجتا  تويوتا التح ين الجوةة أةوات
 1980s في الوتت المحدة الجوةة الشامل  إةارة نتقلي  التباي

 1990s الرةيل اإلجتا  الحيوة ال داسي 
 2000s الرةيق  اإلعماا ترةيز الجوةة

 2010S الحيوة ال داسي  الرةيق  
Source:-Helen, Bevan and Westood "some basic concepts NHS institnte 
for Innovation and improvement", 2005: 2                                         

الحيوة ال داسي   إنمما تا عرضه يرى الباحثان 
الم تمر  الرةيق  توجيه ثقافي وتنظيمي للتح ين

ولتعزيز الم توى التناف ي للوحدة اقتتااةي  وت  يد 
اقلتزام بالجهد والوتت والموارة مما يتطلب ةاةر 

 .و ياي متعدة المهارات والقدرات

                  مبادئ الحيود السداسية الرشيقة
Principles of the lean six sigma  

ال داسي  الرةيق  من مباةئ  تتقار  مباةئ الحيوة
ما في  أفم الرةات  والحيوة ال داسي  وتجم  

منظا فالرةات  تتا   إطارالمنهجين في 
وتزي  الميات من العمليات والحيوة ال داسي  
تتا  وتزي  العيو  واقرتففات ويتا تحقيل 
التح ين الشام  رفا ت تير تدرات ةفهما 

 األ ثر مما يتطلب جظام التح ين الشام 
  (28) -:فاعلي  ما يلي

 .الترةيز على تح ين العم  باللام  .1
 اإلعماااستعماا الحير في ارتيار  .2

التح ين الاحيح   إستراتيجي واعتماة 
 لل  عم  

لتوجيه ( DMAIC) إطاراستعماا  .3
  اإلعماا

 إملاجي التح ين القوي   أساليبتشم   .3
التعام  م  مجموع  واسع  من المشا   

امي  واسع  من التبرات فمف عن مج
 المنظم 

التقار   ين الرةات  اآلتي يوضح الشل  و  
 والحيوة ال داسي 
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 أهداف الرشاقة والحيود السداسية( 2)شكل 

 الحيوة ال داسي  الرةيق   هدا أ                        الرةات  أهدا           

 

 الحد من        الحد من عملي  التغيير       تح ين تدفل                 
 التلال باألجشط             العمليات                   

 ق تميال تيم                                      
 وتت الدورة                                      

 

 

Source: snee, Ronald D, Hoert Rogerw, "integrating lean and six sigma 
a Holistik Approach" 2007: 14 (28) 

              منافع الحيود السداسية الرشيقة  
Advantages of the lean six sigma 

ال داسي  الرةيق  للوحدات  ما تقدمه الحيوة إن
اقتتااةي  المتمث   تعظيا القيم  للم اهمين رفا 

الللا  ,ت ري  معدا التح ين في رضا الزبائن 
يؤةي  (26)ال رع  ورأأل الماا الم تثمر ,الجوةة ,

 إجماليتا عرض يالتح ين بالنتيج  النهائي  و  إلى
تي المناف  المتحقق  من الحيوة ال داسي  الرةيق  باق

:- (www. Go lean six sigma) 

 -3   را  التلاليال-2اإليراةات     زياةة -1
 تطوير فاعلي  المو اين  -3 تح ين اللااذة

تطوير الجوةة  -2  تح ين تدفل العمليات  -1
زياةة وتح ين -3 وتتاي  العيو  والمياعات 

 -9أمن    يئ  عم   -2  المروج  -3   اإلجتاجي 
زياةة العائد -1 والمو اين  تح ين رضا الزبائن

اإلجمالي   تتاي  التلاليال  -9 على اقستثمار 
 الحد من التباين في المنتج والعملي  -2

اجتااض  -11   ت ري  وتت ت ليا المنتج-11
 اقجتظار أوتاتالحد من  -12 المتزون 
ة  جزذ من الحيوة ال داسي  الرةيق  تيم  يميال 

الملاسب الحقيقي  ت تي  إن إقللوحدة اقتتااةي  
تجم   ين اثنين  إذةعملي  ةامل   األساليبمن رؤي  

اتجاهات التح ين المتمثل  بجع  العم   أ ثرمن 
الرةات    باستعماا وأسرتبالحيوة ال داسي   أفم 

وللن تتطلب الحيوة ال داسي  الرةيق  عند تناييها 
 (27)-:اآلتي إلى

 .العليا رةاإلةااقلتزام الشديد من م تويات  .1
 ني  تحتي  لتنايي الحيوة ال داسي  الرةيق   .2

المتمثل  بالعاملين المؤهلين والقياةة 
 التناييي  

استعماا مجموع  متنوع  من التحالي   .3
  اإلحاائي 

 ياجات يملن  إلىاتتاذ القرارات استناةا  .3
 .التحقل منها
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   Competitive advantageالميزة التنافسية
                                             

لقد  هر ماهوم الميزة التناف ي  تحديدا مني 
الثماجينات  وتد  دأت باقجتشار والتوس  بعد ةتابات 
مايل   ورتر وأصبحت العنار اقستراتيجي  اليي 
يقدم فرص جوهري  لتحقل الوحدة اقتتااةي  ربحي  

وتد حاوا العديد من متواصل  بالمقارج  م  مناف يها
 األسبا عن ت اؤا مااةل ما  اإلجاب الباحثين  

الوحدات اقتتااةي   أةاذاللامن  وراذ ارتف  
 إن أوضح إذ (29) األررولماذا يتاو  بعمها عن 

تطوير ا تلارات تلنولوجي  جاجح  أمر أساسي 
للحااظ على الميزة التناف ي  وإن الناقات على 

في  البح  والتطوير وإةراا اق تلارات  للتميز
ال و  يبنى على استراتيجيات تدعا تدفل المعرف  

النشاط  إنالوحدة اقتتااةي   وبالتالي  من وإلى
ة التناف ي  التي المبتلر يؤثر ت ثيرا ةبيرا على القدر 
بإجتا  منتجات . تقوم على المهارات والقدرات الاية

أت  تللا  م  جوعي  أفم  مقارج   تلك التي 
وإذا لا تلن هناك تدرة  على . يانعها المناف ون 

إةراا ا تلارات على أساأل م تمر، فإجها تتاطر 
 (30).ب ن تت رر ، وستتولى اللياجات األررى المباةرة

الميزة التناف ي  عنار جوهري  إن (Ismail) يؤةد
تيم  للزبون في     إضاف للنجاح في  وأساسي
يرتبط باستتدام الوحدة  إذالحديث   اإلعماا يئ  

بشل  يت ا  نوت من  وإملاجيتهااقتتااةي  لموارةها 
التميز والتاوصي  يزيد من فجوة تاوتها على 
 مناف يها رفا ةراس  موارةها وتدراتها الدارلي  

يتا الحاوا على ميزة (Wang) ينما يوضح (31)
تناف ي  عندما تعم  الوحدة اقتتااةي   تطوير أو 
الحاوا على مجموع  من الااات أو تنايي 
اإلجراذات التي ت مح لها بالتاو  على مناف يها 
رفا تطبيل اقستراتيجيات التي تجعلها في مرةز 

لمتتلال  األفم والتي تتحقل باقستغفا  أفم 
يرتبط ماهوم  إذ القدرات واللااذات التي تتمت   ها

 اإلستراتيجي اللااذات األساسي  ارتباطا وثيقا  رؤي  
المعرف  والرؤي   إلى إضاف . القائم  على الموارة

الداوي فيوضح  إما (32) اإلستراتيجي الم تندة للقدرة 
 أساسي تيم   أوالميزة التناف ي  ب جها توة ةافع  

الوحدة اقتتااةي  وتؤثر على سلوك  تتمت   ها
تعاملها معها وت تمر لاترة طويل   إطارالزبائن في 

التدم   أوبغ  النظر عن فترة حياة ال لع  
الميزة  إلىفيشير  (Pietersen) إما المقدم 

ال ل  والتدمات  إجتا التناف ي  بلوجها القدرة على 
تلبي   إياسب والوتت المن بالنوعي  الجيدة وال عر

ةااذة مقارج  بالوحدات  أ ثرالطلبات بشل  
التعريف الم تند  وأريرا (33) األررى اقتتااةي  

التي  األةاذللمقدرات الجوهري   المتمثل  ب هدا  
عملياتها المرتبط   أةاذت اعد الوحدة في تياأل 

يتمح مما تا  (34) اإلستراتيجي  األهدا  تحقيل 
الميزة التناف ي  القدرة على التنافس  إنعرضه 

رفا الللا  المنتام  م  الحااظ على الجوةة 
وبالمواصاات التي يرغب  ها الزبون مما يتطلب 

لممان اقستمرار  األمدورؤي  بعيدة  إستراتيجي 
 والبقاذ

   
                         الميزة التنافسية إبعاد

Distinguish competitive advantage 
تعد الميزة التناف ي  ميزة وغاي  ت عى جمي  

 إبعاةهاوتتمث   إليهالوحدات اقتتااةي  الوصوا 
 (35)و (31): باقتي 

ت عى الوحدات اقتتااةي    :بعد الكلفة-1 
الحاوا على حا  سوتي  ا بر ة ساأل لتحقيل 
ججاحها وتاوتها  تقدم منتجات بللا  أةجى من 
المناف ين لها حي  يتا  تتاي  التلاليال رفا 
اقستتدام اللالذ للطات  اإلجتاجي  المتاح  لها 
فمًف عن التح ين الم تمر لجوةة المنتجات 

اج  العمليات، إذ ُيعد ذلك واإل دات في تاميا وتق
أساأل مها لتا  التلاليال فمًف عن م اعدة 
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المدراذ في الدعا وإقسناة إ لتلون تائدة في مجاا 
 .الللا 

إن الجوةة تعد من المزايا التناف ي   :بعد الجودة -2
المهم  والتي تشير إلى أةاذ األةياذ باورة 
صحيح  لتقديا منتجات تتفذم م  احتياجات 

إن الزبائن يرغبون بالمنتجات بالجوةة التي . الزبائن
تلبي التاائص المطلوب  من تبلها، وهي 
التاائص التي يتوتعوجها أو يشاهدوجها في 

لا تقدم منتجات بجوةة تلبي حاجات  وإذا اإلعفن،
ورغبات الزبائن وتوتعاتها ق تتملن من البقاذ 

 .والنجاح في سلوك المناف  
تعد المروج  ب جها األساأل  :بعد المرونة -3

لتحقيل الميزة التناف ي  للشرة  من رفا اقستجاب  
ال ريع  للتغيرات التي تد تحدث في تاميا 

 .المنتجات وبما يفذم حاجات الزبائن
إن المروج  تعني القدرة على تغيير العمليات إلى  

طرائل أررى وهيا ربما يعني تغيير أةاذ العمليات 
يق  ووتت أةاذ العمليات،فالزبون وةيلك تغيير طر 

يحتا  إلى تغيير العمليات لتوفير أرب  متطلبات 
 :هي

وهي تدرة العمليات على تقديا  :مرونة المنتج
 .منتجات جديدة أو معدل 

وتعني تدرة العمليات إلجتا  مزيج : مرونة المزيج
 .من المنتجات
وتعني تدرة العمليات على التغيير : مرونة الحجم

ى الناتج أو في م توى جشاط اإلجتا  في م تو 
 .لتقديا أحجام متتلا  من المنتجات

وتشير إلى تدرة العمليات لتغيير  :مرونة التسليم
 .أوتات ت ليا المنتجات

يعد بمثاب  القاعدة األساسي  :بعد التسليم -4
للمناف   في األسوا  من رفا الترةيز على را  

جات جديدة المدة الزمني  وال رع  في تاميا منت
أن هناك . وتقديمها إلى الزبائن ب تار وتت مملن

تتمث   ثفث  أسبقيات لبعد الت ليا تتعام  بالوتت

الت ليا بالوتت المحدة،  سرع    رع  الت ليا،ب
 .التطوير

يميال بع  اللتا  : بعد اإلبداع -5
والباحثين اإل دات  وصاه بعدا من أبعاة الميزة 
التناف ي ، ويملن تلتيص أها المناف  التي يحققها 

 : بما ي تي 
مواجه  المناف   المتزايدة في الحاوا على  -1

عوام  اإلجتا  وةيلك مواجه  المناف   من اج  
 . زياةة المبيعات

 . ثسفم   يئ  العم  وتقلي  الحواة -2
إيجاة حلوا للمشلفت من رفا ا تشا   -3

 .  دائ  جديدة لمعالج  ومواجه  المشلفت
تطوير أساليب وطر  إجتا  وتوزي  ال ل   -3

والتدمات وتحقيل م تويات أفم  من الناحيتين 
اللمي  والنوعي  في جمي  األجشط  التي تقوم 

 .  ت ةيتها
 ة ب التاو  التناف ي  -2
المنظم  عن طريل تحقيل  تح ين إجتاجي  -9

اللااي  والااعلي  في األةاذ وإججاز األهدا  
 . واستتدام الموارة والطات  استتداما اتتااةيا

 

 المبحث الثالث 
تحقيق الميزة التنافسية باالعتماد على 

 الحيود السداسية الرشيقة 

ةاراااااااااااا  الوحاااااااااااادات  اإل ااااااااااااداتإةارة  عمليااااااااااااات   إن
تحقياال جتاائج متاوتاا  ينطاوي علااى ألجا  اقتتاااةي  

تحليااا  عملاااي يقاااوم علاااى الحقاااائل،  هاااد  اق تلاااار 
تعاااد عمليااا   إذوالنماااو، ولااايس فقاااط ةاااااذة العملياااات 

 إذ طويلااا  األماااد ماااان التح اااين التااادريجي والم ااااتمر
أةى تطبياال الحيااوة ال داسااي  الرةاايق  فااي الوحاادات 
إلى تحقيل التاو  في األةاذ المالي مان رافا تلبيا  

حتياجااااااات الجدياااااادة، عاااااان طرياااااال التمييااااااز  ااااااين اق
المنتجااات والتاادمات أو تعاادي  رطااوط اإلجتااا  إلااى 
عمليات جديادة  لايا تلمان الجاوةة فاي جعا  األةاياذ 
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ةون أرطااااذ  لااايلك يتمثااا  تااا ثير تناياااي جهاااج الحياااوة 
ال داسي  الرةايق  علاى الوحادات، بال اعي للحااوا 

 ،  تحقياااال أفماااا  جوعياااا ، وأتاااا  تللااااا علااااى التغيياااار
وب ماااااد تااااااير ، مااااا  التشاااااديد علاااااى الاااااتتلص مااااان 

  للحااااوا علاااى أتااااى النتاااائج العمليااا  ,الماااياعات
  (27)تحقيل تح ينات ةبيرة جدا في الجوةة، و 

لاااايا فااااي الغالااااب ت اااامح الحيااااوة ال داسااااي  الرةاااايق   
للوحاادات اقتتااااةي   تعظااايا تيماا  الم اااهمين عااان 
طريااال ت اااري  معااادا التح اااين فاااي، رضاااا الزباااائن، 

لللاااااا ، الجاااااوةة، العملياااااا ، وال ااااارع ، ورأأل الماااااااا ا
 (26) مرالم تث

ممااا يااؤةي إلااى تح ااين  العملياا  أةاذ ماانالتااي تزيااد  
القماااااااااااذ علااااااااااى راااااااااافا ،  (36)النتيجاااااااااا  النهائياااااااااا 

بتطاااااوات عمليااااا  تعااااازز القيمااااا  وزيااااااةة  الماااااياعات
 التاااااااي  ق العملياااااا  وإزالاااااا  رطاااااااوات ال اااااارع ،تحديد
  (37)تميال تيم  

تعما  الوحادة ولممان البقاذ والقدرة علاى اقساتمرار 
اقتتااةي   تطاوير أو الحااوا علاى مجموعا  مان 
الااات أو تنايي اإلجراذات التي ت مح لهاا باالتاو  

راااافا تطبياااال اقسااااتراتيجيات التااااي علااااى مناف اااايها 
والتااي تتحقاال باقسااتغفا  أفماا تجعلهااا فااي مرةااز 

 لمتتلال القادرات واللاااذات التاي تتمتا   هاا األفم 
ياااارتبط ماهااااوم اللااااااذات األساسااااي  ارتباطااااا وثيقااااا  إذ

 إلاى إضااف . القائم  على الموارة اإلستراتيجي  رؤي  
 اإلستراتيجي المعرف  والرؤي  الم تندة للقدرة 

 ااا  ماااا تاااا ذةااارل ي اااها فاااي تعزياااز الميااازة التناف اااي   
الرةاااايق  فااااي ترةاااايد ويتماثاااا  ماااا  الحيااااوة ال داسااااي  

التلااااااليال وتعظااااايا الربحيااااا  وتقاااااديا منتجاااااات وفااااال 
رغبااات وحاجااات م ااتمرة التغيياار  راافا اقسااتغفا 

وتتايمااات ةبياارة فااي ج ااب  للمااوارة المتاحاا  األمثاا 
ما  اساتبعاة المايات وتتاا  وتات  العيو  المحدةة

 إلاااااىياااااؤةي حتماااااا وبنجااااااح  وجميعاااااه اإلجتاااااا وةورة 
تح اااين اللاااااذة  , اةاتاإليااار وزيااااةة ,راااا  الللاااال 

وتطااااوير فاعلياااا  المااااو اين الاااايي يعااااد ماااان المناااااف  

للحياااوة ال داساااي  الرةااايق  فتتوافااال الحياااوة  األساساااي 
 إبعاةهاااااال داسااااي  ماااا  المياااازة التناف ااااي  ماااان راااافا 

 المتمثل  باقتي 
الحد من التباين في المنتج والعملي   والعم   إن -1

راااافا اقتتااااااةي  تح ااااين إجتاجياااا  الوحااادات علاااى 
تحقيل اللااي  والااعليا  فاي األةاذ باساتعماا الماوارة 

فااااي تعزيااااز البعااااد والطاتاااا  بشاااال  اتتااااااةي ي ااااها 
التلاااليال  فااي المياازة التناف ااي  المتمثاا   ترةاايد األوا

 وتتايمها 
التلاااااا  راااااافا أو اق تشااااااا  ال ااااااري  للمعيااااااب  -2

  اإلجتاجيااااا التغييااااا  الراجعااااا  الاوريااااا  عااااان الوحااااادات 
قاال  البعااد الثاااجي  فااي  المياازة التناف ااي   المتمثاا  يح

 بالجوةة  
العااااااملين وتااااا هيلها ي اااااها فاااااي  اإلفاااااراةتااااادريب  -3

تعزيااااز المياااازة التناف ااااي   وهنااااا حققنااااا بعااااد المروجاااا  
 واقستجاب  للاف  المتغيرات

  اإلجتاااااا اساااااتبعاة المااااايات راااااا  وتااااات وةورة  -3
وتتاااااااي  عاااااادة الوحاااااادات المعيباااااا  يحقاااااال المياااااازة 

 لتناف ي  المتمثل  ب رع  الت ليا ا
تطاااااوير أسااااااليب وطااااار  إجتاااااا  وتوزيااااا  ال ااااال   -2

والتااادمات وتحقيااال م اااتويات أفمااا  مااان النااااحيتين 
اللميااااا  والنوعيااااا  فاااااي جميااااا  األجشاااااط  التاااااي تقاااااوم 

فاي الميازة التناف اي  رافا  اإل ادات ت ةيتها يعزز بعد 
   ب التاو  التناف ي  

 
 الحياوة ال داساي  الرةايق  إن يتضح مماا تام عرضاه

منهجياا  ت اااعد فااي ةياياا  القماااذ علااى ةافاا  أجااوات 
ألجهاااا ت اااتند الهااادر رااافا وبعاااد العملياااات اإلجتاجيااا  

للرةاااات  ولمنهجيااا  الحياااوة ال داساااي  فتعمااا  األولاااى 
علاااى القمااااذ الهااادر بلافااا  أةااالاله مااان الزيااااةة فاااي 
اإلجتاااااااا  والمتااااااازون والحرةااااااا  التاااااااي ق لااااااازوم لهاااااااا 

ووتت اقجتظاار وحتاى فقادان بلاف  أجواعه  والمتزون 
الزبائن من رفا تقديا منتجات ق تلبي رغباتها إماا 
الثاجي  فتاترض إن يلون عدة الوحدات التالا  ترياب 
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ماان الاااار وباايلك تلااون منهجياا  الحيااوة ال داساااي  
الرةااايق  واحااادة مااان الماااااهيا اإلةاريااا  الحديثااا  التاااي 

ا تتااااااي  ت ااااها بتلاااال ميااااازات تناف ااااي  مااااان رااااف
تلااليال اإلجتااا  والايي يااتا بالقماااذ علاى ةافاا  أجااوات 
الهدر وةيلك تقاديا منتجاات بجاوةة عاليا  وبالتوتيات 

 .  المناسب وبالمروج  الفزم  
 

 

 المبحث الرابع 
احتساب تكاليف اإلنتاج بموجب 
السجالت وتطبيق منهجية الحيود 

السداسية الرشيقة في الشركة العامة 
 الوزيرية/ الكهربائية للصناعات 

 
 

نبذة تعريفية عن الشركة العامة للصناعات 
 الكهربائية

أس ت الشرة  العام  للاناعات اللهربائي  عام  
 باسااصدر عقد ت سيس الشرة   إذ( 1292)

وتمت ,اللهربائي  العام  لألجهزة والمعدات الشرة 
وارتبطت ( 1/3/1291) المباةرة باإلجتا  في

ثا اجتقلت ملليتها ,الاناعات الثقيل الشرة   وزارة 
( 29/11/1291) هي ة التاني  الع لري في إلى

فك ارتباط مديري  معم  ( 1223)وفي  داي  عام 
واستحدثت مديري  باسا  ,الماا يح من الشرة 

جرتبط بمرةز هيئ   ,المعم  في منطق  التاجي
الشرة   وزارة الاناع   ألحقت.التاني  الع لري 

التاني   هي ةعد فك ارتباطها من والمعاةن ب
ارتباط  وأعيد( 1223/ 21/11)الع لري  تاريخ

حد أ اآلنوهو  ,معم  الماا يح في التاجي بالشرة 
اعتمد عقد ( 1221)وفي عام التابع  لها األت ام

  ت سيس الشرة  على وفل تاجون الشرةات العام
( الشرة  العام  للاناعات اللهربائي ) باسا 

مليون ةينار تقريبا وسج  ( 292) رأسماا تدرل 
من تاجون الشرةات ( 9)حلام الماةة إلى أاستناةا 
الشرة  العام   تتآلال 1221ل ن   22رتا   العام

ت ا  مجموع  أت امللاناعات اللهربائي  من 
ح المراو  إجتا معم  و المعم  الرئيس و  اإلجتا 

تواعد )معم  الشيدات و  معمل المحركاتو 
معم  و اللهربائي   األجهزةمعم  و  (الالوري نت

معم  تاني  تط  و المحرةات الاناعي   إجتا 
 الملياات الشبا ي  والمناال  إجتا معم  و الغيار 

الملياات  إجتا معم  و  راةات الماذ  إجتا معم  و 
ت ا الشؤون الاني  و المرةزي  وبمتتلال ال عات 

ت ا و ت ا الشؤون المالي  و  اإلةاري ت ا الشؤون و 
  .الشؤون التجاري 

 
 
 

الطاقات التصميمية والمتاحة واإلنتاج 
  2116المخطط الفعلي لعام 

تا تحديد معم  المحرةات ألجه يمتاز ب جه يتا 
تاني  المحرةات من البداي  إلى النهاي  ةون 

إذ تتمث  الطات   الحاج  إلى المعام  األررى 
التاميمي  بالطات  المثالي  التي تنش  في    
 رو  مثالي  التي ق يملن الوصوا لها إما الطات  
المتاح  فهي التي تتملن الشرة  من اإلجتا  في 
ضوئها والتي ُتحدة استناةا إلى اآلقت والعاملين 
والموارة المتاح  إما اإلجتا  المتطط فيتا تحديدل 

حجا الطلب المتوت  على المنتج   ناذا على 
واإلجتا  الاعلي يمث  اإلجتا  المتحقل فعف والجدوا 

 -:اآلتي يوضح ذلك
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 الطاقات التصميمية والمتاحة والنتاج المخطط والفعلي ونسب االستغالل( 5)جدول 

 الطات   6  المنتج 

  التاميمي 

 الطات   6  

 المتاح 

 اإلجتا   6

 المتطط

 اإلجتا    5

  الاعلي

 4    ( 5÷6 )  

 اقستغفا ج ب 

   المتاح  للطات 

   5    (  5 ÷6  )

 اقستغفا ج ب 

 لإلجتا  المتطط
 %  66564 % 5544 566 5465 66666 44666  6/5 محرك

 %  65555 % 6556 655 556 66666 44666 6/ 6محرك

  ياجات ت ا التتطيطباقعتماة على إعداة الباحثان 

 

جفحظ من الجدوا أعفل إن ج ب  اقستغفا للطات  
وهيا يبين %( 5)المتاح  منتام  جدا وق تتجاوز 

إن هناك طات  فائم  تتحملها الشرة  من عاملين 
واآلقت وغيرها والتي تؤةي إلى زياةة حجا 
التلاليال واليي يحتا على الشرة  عين  البح  
بشل  راص تبني مااهيا إةاري  حديث  ت اعدها في 
استغفا الطات  المتاح  بشل  ةام  والتتلص من 

التكاليف من رها  الوحدات التالا  التي سيرة ذة
تتمث  تلاليال المنتج  -: واقع السجالت

بالتلاليال الاناعي  والتي تشم  تلاليال المواة 

المباةرة واألجور المباةرة والتلاليال الاناعي  غير 
المباةرة باإلضاف  إلى التلاليال الت ويقي  واإلةاري  

  -:وةما ي تي

تتمث  تلاليال المواة  -: المواد المباشرة-1
المباةرة بالمواة التي يملن تتبعها ب هول  وباورة 
اتتااةي  على وحدة المنتج وغالبا ما تلون  ن ب  
 بيرة من تلاليال المنتج وتتااوت من منتج إلى 
منتج آرر والجدوا اآلتي يوضح تلاليال المواة 

  -:المباةرة للمنتجات وةما ي تي 

 

 للمنتجينمواد المباشرة تكاليف ال( 6) جدول 

 إجمالي التلاليال المنتج  الوحدات عدة  ةلا  الوحدة     المنتج

 6545654556 566 65555 6/5 محرك

 6645454545 655 65565 6/6 محرك

 إعداة الباحثان باقعتماة على  ياجات ت ا اإلجتا  

 

األجور المباةرة  تعد تلاليال -:األجور المباشرة-2
العنار الثاجي من عناصر التلاليال المباةرة والتي 
تمث  ج ب  ةبيرة من تلاليال المنتج ب بب اعتماة 

الشرة  على اإلعماا اليدوي  وعدم اجتقالها إلى 
األتمت  والتتلص من عدة العماا اللبير والجدوا 

 -:اآلتي يوضح ةلا  األجور



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

 
 

56 
 

 لمعمل المحركاتتكاليف األجور المباشرة ( 7)جدول 

إجمالي تلاليال  المنتج  البيان 
 األجور 

إجمالي عدة 
 الوحدات

 لا  الوحدة 
 الواحدة

اما  
 احاييكلت 

 6/5اييك 
 6/6 اييك

6646664666 6655 64,66556 

 
 إعداة الباحثان باقعتماة على  ياجات ت ا الرواتب 

مما تقدم تا تحديد ةلا  الوحدة الواحدة من األجور 
وحدة وبيلك تلون /ةينار( 25,119.3)المباةرة 

( 22,858,563)حاان ( 1/3) لا  المحرك 
إما ةلا  األجور ( 910 × 25,119.3)ةينار 

حاان ( 1/2)المباةرة لمنتج محرك 
                      ( 364×25,119.3)ةينار (  9,143,425)

 التكاليف الصناعية غير المباشرة -3

تمث  التلاليال الاناعي  غير المباةرة بالتلاليال 
التي ق يملن تتبعها ب هول  وباورة اتتااةي  

والتي تشم  تلاليال المواة غير المباةرة واألجور 
  -:غير المباةرة واقجدثار وغيرها وةما ي تي

 

 التكاليف الصناعية غير المباشرة( 8)جدول 

 المنتج            
 البيان 

 تلاليال إجمالي       

  6/5 محرك        

               

 تلاليال إجمالي

                     6/6 محرك

 6664556 4654566 أجور غير مباةرة 

 564665 5654656 اجدثار 

 454656 6654556 أررى 

 6644565 645664466 المجموت 

 إعداة الباحثان باقعتماة على  ياجات الشعب  المالي 
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 :وبتطبيل المعاةل  اآلتي  ج تتر  عدة الوحدات المباع  وةما ي تيباقعتماة على  ياجات الشرة  
 11/11في  تام إنتاج– الشهر خالل اإلنتاج+  1/1في تامإنتاج ( = 1/4)عدد الوحدات المباعة

  وحدة 955=  40 – 910+   85=                                         

 وحدة 111=51–364+  10= (1/1)المباعة الوحدات عدد
 2116قائمة الدخل بموجب النظرية اإلجمالية لمعمل المحركات لعام 

 1/1 محرك                                      1/4 محرك                                        

 
                          14,535,000 (45000×323)       38,200,000(       40000 × 955) اإليرادات

                              6645454545                  6545654556مواة مباةرة                    
                        9,143,425                  22,858,563أجور مباةرة                   

 20,001,181                 47,288,423                         الكلفة األولية 
  141,210                      803,985ت ص غ م م                

 184,206                     606,515              ت ص غ م ث 
 20,326,597                48,698,923                           كلفة الصنع 

 صار                               صار                  1/1إجتا  تحت التشغي   
 (صار(                             )صار)              31/12إجتا  تحت التشغي  

 20,326,597                48,698,923                 البضاعة المصنعكلفة 
   533,362                         4,535,600                         1/1إجتا  تام 
 ( 2,847,957)                     (2,140,612)                    31/12إجتا  تام 

 (18,012,002(                  )51,093,911)                كلفة البضاعة المباعة 
 (3,477,002(              ) 12,893,911)(                    ر ارة)مجم  الربح 

 (231,504(                 )2,184,000)التلاليال الت ويقي                        
 (299208(                 ) 1,911,000)التلاليال اإلةاري                         

 (4,007,714(               )16,988,911(       )خسارة)صافي الدخل التشغيلي 
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تطبيق الحيود السداسية الرشيقة في الشركة عينة 
 البحث 

يعد تطبيل المااهيا اإلةاري  الحديث  ةيذ فيه من 
الاعوب  ةثيرا ب بب اعتماة الوحدات اقتتااةي  
على األساليب التقليدي  في العمليات اإلجتاجي  
وةيلك صعوب  الحاوا على البياجات بشل  ةام  
وتاايلي حتى يت نى لنا تطبيل المااهيا اإلةاري  

فقراته ةي  ليا يشو  الجاجب التطبيقي في بع 
من اقفتراض أو التقدير قن الشرة  عين  البح  
تاتقر ألغلب الم تلزمات التي ت اعدها على تبني 

مما تقدم بعد توضيح ماهومي , هيل المااهيا 
الرةات  والحيوة ال داسي  إذ ت تند األولى إلى 
القماذ على الهدر بلاف  إةلاله إما الثاجي  فت تند 

, وحدة في ة  مليون ( 3,3)إلى وجوة تلال ج بته 
وباقعتماة على ماهوم الحيوة ال داسي  الرةيق  
اليي ي تند إلى القماذ على الهدر والوصوا 
بالتلال إلى الاار فمف عن تحقيل الجوةة العالي  
التي ت اعد الزبون على الحاوا على منتجات 
تلبي طلعاته ويلون األرير على استعداة لدف  ثمن 

قيل المروج  من رفا إجتا  مقا لها وةيلك تح

منتجات ذات مروج  عالي  وسرع  في الت ليا ومن 
رفا المعلومات التي تا الحاوا عليها من ت ا 

عام  مق مين  ين ( 99)الرواتب يعم  المعم  
عمليات اإلجتا  ومناول  المواة والرتاب  وال يطرة 
النوعي  في المعم  ومن رفا الزيارة وتتب  مراح  

يرى الباحثان إن العمليات اإلجتاجي  ق  اإلجتا 
( 1/2)تحتا  هيا العدة من العاملين فمنتج محرك 

عام  ( 22)حاان يمر ب ربع  مراح  ويحتا  إلى 
عام   ( 23)حاان فيحتا  إلى ( 1/3)أما منتج 

فمف عن التلال الحاص  في المواة المباةرة في 
   جوت من أجوات المواة الم تعمل  م  ذةر سبب 
التلال في ة  واحدة منها  وذةر أتيام التلال والتي 
هي جزذ من تلاليال المواة المباةرة الدارل  في 
العملي  اإلجتاجي  مما يؤةي ذلك إلى تمتيا ةلا  
الوحدة الواحدة من رفا ت م  إجمالي التلاليال 

للوحدات ال ليم  )المواة المباةرة التي تا إجااتها 
الوحدات المنتج  مما على عدة ( والوحدات التالا 

يزيد من تلاليال الوحدة الواحدة من المواة المباةرة 
والجدوا التي يوضح أتيام التلال لل  منتج وةما 
:ي تي 

 

 2116قيمة التلف لمعمل المحركات لعام ( 9)جدول 

 الشهر    

  المنتج

+  آذار  ةباط+ 6 ك

 جي ان

 أيار

 حزيران+

 ت+  أيلوا   آ +  تموز
  األوا

+  الثاجي ت

 6 ك

 المجموت

 646654665 6664566 6654666 5564666 6554554 5664556 6444656 6/5محرك

 645554565 6544656 554456 5664666 6664564 5554656 6664565 6/6محرك

 إعداة الباحثان باقعتماة على  ياجات معم  المحرةات 
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مما تقدم أعفل وبعد تحديد تيم  التلال واليي 
يحت ب من تب  إةارة المعم  ةهريا واليي ينبغي 
إن ُيتا  من إجمالي ةلا  المواة المباةرة لل  
منتج من المنتجات وذلك باقعتماة على الحيوة 

ت عى ال داسي  الرةيق  ةما تطرتنا سابقا ب جها 
النظام الرةيل  أةوات باستعمااللقماذ على التلال 

مما يعزز القيم  في تنايي الحيوة ال داسي  بتطوة 
رطوات  وإزال رفا زياةة ال رع  وتحديد  لإلمام

العملي  التي ق تميال تيم  ةوجها منهجي  ت مح 
للوحدات اقتتااةي   تعظيا تيم  الم اهمين رفا 

, الللا , ت ري  معدا التح ين في رضا الزبائن
والمروج  باإلضاف  إلى تتاي  , ال رع , الجوةة

عدة العاملين اليي  دورل يؤةي إلى تتاي  تلاليال 
األجور المباةرة علما أن متوسط اجر العام  اليي 

ةينار تب  التتاي  ( 470,617)ي تلمه ةهريا 
( 46)إما بعد تحديد عدة العاملين للمنتجين   

عام  ف صبح إجمالي األجور المباةرة  للمنتجين 
والجدوا ( 53 ×470,617( )24,942,701)

اآلتي يوضح بافتراض إن عدة الوحدات المنتج  
  -:والمباع  يبقى وق يزةاة وةما ي تي 

 للمنتجين بعد التخفيضتكاليف المواد المباشرة ( 11) جدول 

  لا  الوحدة الواحدة  المنتج  الوحدات عدة  اجمالي التلاليال     المنتج

 24,606 566 22,391,734 6/5 محرك

 24,921 655 9,017,340 6/6 محرك

 لمعمل المحركات بعد التخفيضتكاليف األجور المباشرة ( 11)جدول              

إجمالي تلاليال  المنتج  البيان 
 األجور 

إجمالي عدة 
 الوحدات

 لا  الوحدة 
 الواحدة

اما  
 احاييكلت 

 6/5اييك 
 6/6 اييك

24,942,701 6655 19,578 
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 باستعمال الحيود السداسية الرشيقة  2116جمالية لمعمل المحركات النظرية اإلقائمة الدخل ب

 1/1 محرك                                      1/4 محرك                                        

                          14,535,000 (45000×323)        38,200,000(    40000 × 955)اإليرادات 
 9,017,340                 22,391,734مواة مباةرة                     
       7,126,392                 17,815,980   أجور مباةرة                 

 16,143,732                 40,207,714الكلفة األولية                          
  141,210                      803,985ت ص غ م م                

 184,206                     606,515              ت ص غ م ث 
 16,469,148                41,618,214                           كلفة الصنع 

 صار                               صار                  1/1إجتا  تحت التشغي   
 (صار(                             )صار)              31/12إجتا  تحت التشغي  

 16,469,148                41,618,214                 كلفة البضاعة المصنع
  453,689                      3,830,100                          1/1إجتا  تام 
  (2,307,490)                    (1,829,372)                    31/12إجتا  تام 

 14,615347)(               ) 43,618,942)        كلفة البضاعة المباعة         
 (80,347)(                 5,418,942)(                    ر ارة)مجم  الربح 

 (231,504(                 )2,184,000)التلاليال الت ويقي                        
 (299208(                 ) 1,911,000)التلاليال اإلةاري                         

 (611,059)(                 9,513,942(       )خسارة)صافي الدخل التشغيلي 
إن حجا الت ارة للمنتجين اجتامت بشل  ةبير م  افتراض بقاذ  جفحظ من تائم  الدر  أعفل

عدة الوحدات ةما هي لا تتغير ولو أجتجت الشرة  هيل المنتجات بللا  ات  وجوةة أعلى وسرع  
  .  في الت ليا ف ن ةميتها ستتماعال حتى تغطي ال و  المحلي  على األت 
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 الملحق 
 

 أول المدة احتساب تكاليف اإلنتاج التام
 6101لعام ( 1/4)لمنتج 

 حم ععغوي  6664إن احعكلحوف اح لبعا حملم   -

فوعم يسلب عكلحوف اخز ن  التكاليف المتغيرة
إنعلج علم أ   ا ة ان خال  قساا احعكلحوف اح لبعا 

 6664على اح ي ات احانعجا حملم  66654حملم 

(718,320 ÷ 820 ( )876 + 52,848 )× 85 

(4,535,600) 

 
احتساب تكاليف اإلنتاج التام أول المدة لمنتج 

  1016لعام ( 1/1)

 حم ععغوي  6664إن احعكلحوف اح لبعا حملم  -

فوعم يسلب عكلحوف اخز ن  التكاليف المتغيرة
إنعلج علم أ   ا ة ان خال  قساا احعكلحوف اح لبعا 

 6664على اح ي ات احانعجا حملم  66654حملم 

(210152 ÷436 ( )55,336 +482 )× 10 

(533362) 

 
احتساب تكاليف اإلنتاج التام آخر المدة لمنتج 

 1016لعام ( 1/4)

عكلحوف اخز ن اإلنعلج احعلم آخي عم ايعسلب  -

احا ة ان خال  عمسوم كلفا احصنع على ع   
اح ي ات احانعجا  اسعخياج كلفا اح ي ة اح اي ة 
 ضيبهل في ع    ي ات إنعلج علم آخي احا ة 

(48,698,923 ÷ 910 )53515,3 × 40 

(2,140,612) 

 
احتساب تكاليف اإلنتاج التام آخر المنتج لمنتج 

  1016لعام ( 1/1)

عم ايعسلب عكلحوف اخز ن اإلنعلج احعلم آخي احا ة -

ان خال  عمسوم كلفا احصنع على ع   اح ي ات 
احانعجا  اسعخياج كلفا اح ي ة اح اي ة  ضيبهل 
في ع    ي ات إنعلج علم آخي احا ة 

(20,326,597÷ 364 )55842,3 × 51 

(2,847,957) 

 

 1016احتساب عدد العاملين للمنتجين لعام 
( 56)ي   احاسلك احعكن ح جي ع   احمال  وف ق  -

علا  بونال احم   احفملي احذي عم احيص   علوه ان 

علا   هنلك فلئض كبوي في ( 55)قسم احي اعب 

ع   احمال   هنلك افعياض على إن وك ن احملالون 
حك  انعج وخعلف عن األخي  ع م  ج   أي ع اخ  

 في احمالولت اإلنعلجوا 
( 56)ي   احاسلك احعكن ح جي ع   احمال  وف ق  -

علا  أوضل  ح  يجمنل إحى احاسلك احعكن ح جي حعم 
ع ضوح عالوا احععبع بقك  كبوي حكن ال وسع 

( 66)احاجل  الن ع   صفيلت احاسلك أك ي ان 

 صفيلت حك  انعج  
 

 احتساب التلف بالمواد 
هنلك اجا عا ا ا  علحفا أ نلء اإلنعلج  عم  ت  -

ذحك احعلف ال اجل  حيصيهل  حكن على  أسبلب
علف إ نلء عالوا احلف على احاكلئن )سبو  احا ل  

بسبب احالكنا حم م ,  انمطلع احعولي احكهيبلئي 
علف سبلكا أي ع م عكلا  , ان احانقأ , احعنظوم 

احصب حألحانو م اال وؤ ي إحى علفه عو ب سبلكا 
 عق ه انطما احب قا  غويهل 

 
اليف مخزون االنتاج التام اول المدة احتساب تك

 بعد تطبيق الحيود السداسية ( 1/4)لمنتج 

 حم ععغوي  6664إن احعكلحوف اح لبعا حملم   - 

فوعم يسلب عكلحوف اخز ن  التكاليف المتغيرة
إنعلج علم أ   ا ة ان خال  قساا احعكلحوف اح لبعا 

 6664على اح ي ات احانعجا حملم  66654حملم 

(718,320 ÷ 820 ( )876 +44,184 )× 85 

(3,830,100 ) 

 
 
 

احتساب تكاليف تكاليف مخزون االنتاج التام اول 

 بعد تطبيق الحيود السداسية ( 1/1)المدة 

التكاليف  حم ععغوي  6664إن احعكلحوف اح لبعا حملم -

فوعم يسلب عكلحوف اخز ن إنعلج علم أ    المتغيرة

 66654ا ة ان خال  قساا احعكلحوف اح لبعا حملم 

 210152) 6664على اح ي ات احانعجا حملم 

÷436( )+482 )× 10 (453,689) 

 
احتساب تكاليف مخزون االنتاج التام اخرالمدة 

 بعد تطبيقالحيودالسداسية الرشيقة(1/4)لمنتج

اخز ن اإلنعلج احعلم آخي عم ايعسلب عكلحوف  -

احا ة ان خال  عمسوم كلفا احصنع على ع   
اح ي ات احانعجا  اسعخياج كلفا اح ي ة اح اي ة 
 ضيبهل في ع    ي ات إنعلج علم آخي احا ة 

(41,618,214÷ 910 )45734.3 × 40 

(1,829,372) 

 
احتساب تكاليف مخزون االنتاج التام اخر المدة 

 بعد تطبيق الحيود السداسية الرشيقة (1/1)لمنتج

عم ايعسلب عكلحوف اخز ن اإلنعلج احعلم آخي احا ة -

ان خال  عمسوم كلفا احصنع على ع   اح ي ات 
احانعجا  اسعخياج كلفا اح ي ة اح اي ة  ضيبهل 
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( 364 ÷)في ع    ي ات إنعلج علم آخي احا ة 

45244. 9 × 51 (2,307,490) 
 

 االستنتاجات 

إن اسااتعماا الحيااوة ال داسااي  الرةاايق    -1
تغيير ثقافي على جميا  م اتويات يمث  

الوحااااادة اقتتاااااااةي  مااااا  الت  ياااااد علاااااى 
م اااتوى اإلةارة العلياااا إذ ينبغاااي التزامهاااا 
بالوتاات والطاتاا  والمااوارة لتعزيااز الحيااوة 

 ال داسي  الرةيق  
يعاااد تطبيااال الحياااوة ال داساااي  الرةااايق    -2

تغييااار تنظيماااي جدياااد وطريقااا  لتح اااين 
وتعزياااااز تااااادرات الوحااااادات اقتتاااااااةي  
التناف ي  وبشل  مرتاا  فاي  ا  عولما  

 ال و  بما يح ن اللااذة والااعلي 
إن تطااوير الجااوةة وتتاااي  ج ااب  عاادة  -3

الوحاااااااادات المعيباااااااا  ي اااااااااها  تتاااااااااي  
ح اااااين التلااااااليال اإلجماليااااا   وزيااااااةة وت

اإلجتاجياااا  ممااااا يعاااازز المياااازة التناف اااااي  
باااااااالتاو  علاااااااى للوحااااااادات اقتتاااااااااةي  

 مناف يها
إن تلااااااااااااليال الماااااااااااواة المباةااااااااااارة تبااااااااااا   -3

التتااااااااااااااااااااااي  ةاجااااااااااااااااااااات للمنتجاااااااااااااااااااااين 
ةيناااااااار إماااااااا تلااااااااليال ( 6446554565)

 25119.3))األجاااور المباةااارة فلاجااات 
وحااادة وهنااااك ج اااب  تلاااال ةبيااارة / ةينااار 

تقنيااا  إماااا بعاااد تطبيااال %( 64)تتجااااوز 
الحيااااااوة ال داسااااااي  الرةاااااايق  اجتاماااااات 

( 24,942,701)التلااااليال الماااواة إلاااى 

ةينااار علااى التااوالي واجتاماات األجااور 
 وحدة /ةينار( 19,578)المباةرة إلى 

 التوصيات 

ضاااااااااااارورة اقلتاااااااااااازام بموا باااااااااااا  التغياااااااااااارات  -1
التااي ت ااها فااي تحقياال والتطااورات العلمياا  
تناياي منهجيا  الحياوة  ميزات تناف ي  ومنهاا
 .ال داسي  الرةيق  

ينبغااي الترةيااز علااى رااا  الماادة الزمنياا   -2
وال ااااااارع  فاااااااي تااااااااميا منتجاااااااات جديااااااادة 
وتقااديمها إلااى الزبااائن ب تااار وتاات مملاان 
 لل ب رضاها  وضمان البقاذ واقستمرار 

اق تلاااااارات  للتمياااااز فاااااي ضااااارورة إةرااااااا  -3
ال اااااو  والااااايي يبناااااى علاااااى اساااااتراتيجيات 

المعرفاا  والناقااات علااى البحاا  تاادعا تاادفل 
 والتطوير

ا تلااارات تلنولوجياا  جاجحاا  ينبغااي تطااوير  -3
أماار أساسااي للحااااظ علااى المياازة التناف ااي  

 التي تقوم على المهارات والقدرات الاية
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 :املستخلص  

ازداد اهتمام واضعي السياسات، واحلكومات واملؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع اخلاص مبفهوم الشمول  
املايل خالل السنوات املاضية، مع تزايد يف عدد الدراسات اليت تستعرض أثر تطور منظومة الشمول املايل على 

ق مستوايت منو اقتصادي مستدامة، وأثرها مسرية التنمية االقتصادية ومسامهتها يف خلق التنمية الشاملة وحتقي
اإلجيايب يف تقليل مستوايت الفقر، وحتسني توزيع الدخل، وزايدة متكني املرأة، وحتسني قدرة األفراد على إدارة 

املخاطر، وزايدة مستوايت االدخار واالستهالك، ابإلضافة آلاثرها اإلجيابية على أسواق العمل، ومستوايت دخل 
 . الفرد

هذا البحث اىل الوصول اىل آليات لتعزيز الشمول املايل يف العراق ملا له من أمهية يف توسعة دائرة يهدف 
املستفيدين من اخلدمات املالية اليت ستسهم يف متكني اجملتمع ككل من اخلدمات املالية وتعزيز االستقالل املايل 

وقد توصل البحث اىل عدة ".دام األمثل للمواردلالفراد، وحتقيق تنمية اقتصادية مستدامة ابإلضافة اىل االستخ
اليات مقرتحة وأمهها حتويل املدفوعات النقدية إىل مدفوعات من خالل احلساابت الرمسية وأمتتة اخلدمات املالية 

وأن من اهم التوصيات على البنك املركزي العراقي تعزيز مستوايت .وزايدة استخدام اخلدمات املالية الكرتونيا  
املايل من خالل حتويل رواتب املوظفني اىل حساابت يف املوؤسسات املالية الرمسية ومبا ينعكس إجيااب على الشمول 

األداء االقتصادي وكذلك استخدام القنوات املالية الرمسية االلكرتونية يساعد على التزام املستفيدين بسداد 
 .فواتري اخلدمات بطريقة منتظمة

 

  المالي الشمول : الكلمات المفتاحية
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Proposed mechanisms to expand the base of financial inclusion and 
access to financial services in Iraq 

 

 

: Abstract 

   Policy makers, governments, international institutions and private sector institutions 
have become increasingly concerned with the concept of financial inclusion over the 
past years, with a growing number of studies reviewing the impact of the development 
of financial inclusion on the economic development process and its contribution to 
creating comprehensive development and achieving sustainable economic growth. 
Improving income distribution, increasing women's empowerment, improving 
individuals' risk management capacity, increasing levels of savings and consumption, as 
well as their positive effects on labor markets and per capita income levels 

This research aims to reach mechanisms to enhance the financial coverage in Iraq 
because of its importance in expanding the circle of beneficiaries of financial services, 
which will contribute to the empowerment of the whole community of financial 
services and enhance the financial independence of individuals, and achieve sustainable 
economic development in addition to the optimal use of resources. The search for 
several proposed mechanisms, mainly the conversion of cash payments to payments 
through the official accounts and the automation of financial services and increase the 
use of financial services electronically. And one of the most important 
recommendations on the CBI to enhance levels of financial inclusion through the 
transfer of salaries Employees to accounts in official financial institutions, which 
positively reflects on economic performance, as well as the use of official electronic 
financial channels helps to ensure that beneficiaries pay regular service bills. 

Key words: Financial Inclusion 
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 :    المقدمة

وازداد االهتمام عامليا ، خاصة يف أعقاب األزمة املالية  
بتحقيق الشمول املايل من خالل خلق 8002العاملية عام 

يف تنفيذ ( احلكومات)التزام واسع لدى اجلهات الرمسية 
سياسات يتم من خالهلا تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات 
اجملتمع إىل اخلدمات املالية، ومتكينهم من استخدامها 
ابلشكل الصحيح، ابإلضافة إىل توفري خدمات مالية متنوعة 
ومبتكرة بتكلفة منخفضة من خالل مزودي هذه اخلدمات، 
فالشمول املايل يعين تعزيز وصول واستخدام كافة فئات 
اجملتمع، ومبا يشمل الفئات املهمشة وامليسورة، للخدمات 

قدم واملنتجات املالية اليت تتناسب مع احتياجاهتم، حبيث ت
هلم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة، وتعهدت أكثر 

دولة ابلعمل علي حتقيق أهداف واضحة لزايدة  00من 
فقد ( G20)مستوايت الشمول املايل، أما جمموعة العشرين 

أوصت يف اجتماعها الذي عقد يف أسرتاليا يف تشرين الثاين 
مبجموعة من املبادئ الرئيسية لتحقيق الشمول  8002

التنمية املالية "املايل عامليا ، ويفيد تقرير للبنك الدويل بعنوان 
أن الشمول املايل مرجعه أن تلك "  8002يف العامل 

املبتكرات تساعد على خفض تكلفة اخلدمات املالية، 
وتيسري احلصول عليها للفقراء والنساء وسكان الريف، 

 .والسيما من يعيشون يف مناطق انئية قليلة السكان

 ((منهجية البحث))حملور االول  ا

 Research problem -:مشكلة البحث: أوال

لكل فئات  يف نشر اخلدمة املالية ال توجد اليات معتمدة 
يف القطاع املصريف العراقي واليت شمول املايل لل ا  حتقيقاجملتمع 

توضع من قبل السلطة النقدية يف العراق املتمثلة ابلبنك 
 .املركزي العراقي 

 Research Objectives -:هدف البحث: يااثن

تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات اجملتمع إىل اخلدمات  
املالية، ومبا يشمل الفئات املهمشة و امليسورة،للخدمات 
واملنتجات املالية اليت تتناسب مع احتياجاهتم، وأن تقدم هلم 
بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة عن طريق تطبيق 

 سات الكفيلة لتحقيق الشمول املايل االليات والسيا

 Research Importance -:أمهية البحث : اثلثا

تربز امهية البحث من خالل ابراز اليات للوصول اىل حتقيق 
وتوسيع قاعدة الشمول املايل ليتم تبنيها من قبل السلطات 
النقدية يف البلد املتمثلة ابلبنك املركزي العراقي لوضع هذة 

الكفيلة لالرتقاء بعمل املصارف وتقدمي اخلدمة االليات 
 .املصرفية حتقيقا  للشمول املايل  

ان توافر اليات يتم استخدامها من  -:فرضية البحث: رابعا  
قبل السلطات النقدية حتقق هدف يثمثل يف تعميمم اخلدمة 

 املالية 

اعتمدت الباحثة على استخدام  -:اسلوب البحث : خامسا  
رائي من خالل االطالع على احدث الكتب املنهج االستق

والرسائل والبحوث واملعايري الدولية والقوانني ذات الصلة 
 .مبوضوع البحث 

 (1) -:احلدود املكانية والزمانية : سادسا  

 (الشمول املايل )املبحث االول 

 Fianaical Inclusionمفهوم الشمول املايل : اوال
Concept    

اىل حالة يتهيأ فيها جلميع البالغني يف " الشمول املايل"يشري  
سن العمل الوصول إىل خدمات القروض واملدخرات 

, واملدفوعات والتأمني من شركات رمسية لتقدمي اخلدمة
على تقدمي اخلدمات على حنو "الوصول الفعال "وينطوي 
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سهل ومسؤول بتكلفة ميسورة إىل العمالء مع استدامة عمل 
كات تقدمي اخلدمة، حبيث تكون النتيجة إاتحة خدمات شر 

مالية رمسية للعمالء املستبعدين واحملرومني من اخلدمات 
املالية بدال من اخليارات غري الرمسية املتاحة أمامهم، وتشري 

هؤالء "احملرومني من اخلدمات املالية إيل "عبارة املستبعدين 
أو احملرومني الذين يفتقرون سبل الوصول هلذه اخلدمات 

مليار نسمة من  8.2، وتشري التقديرات إىل أن "منها
البالغني يف مجيع أحناء العامل ليس لديهم مدخرات أو حساب 
ائتماين لدى بنك أو أية مؤسسة رمسية أخرى، و يعد هذا 

احملرومني " املستبعدين " مبثابة إيضاح تقرييب لعدد األشخاص
اء العامل نظرا  ألنه ال يسلط من اخلدمات املالية يف مجيع أحن" 

الضوء على عوامل مثل جودة اخلدمة أو إاتحتها بسعر 
ميسور أو استدامتها أو تكلفتها أو مدى مالءمة حساابت 
االدخار والقروض املتاحة لآلخرين، كما إنه ال يقيس سبل 
الوصول إىل خدمات املدفوعات أو التأمني، وينطوي مفهوم 

على سلوك مسؤول يف " ات التقدمي املسؤول للخدم" 
السوق من جانب مقدمي اخلدمة ورقابة فعالة على محاية 

 The Consultative Group to Assistالعمالء 
2)). 

 

 

 تعريف الشمول املايل  -اثنيا  

الشمول املايل أبنه (  8002) عرف بنك االحتياط اهلندي
 تقدمي اخلدمات املصرفية بتكلفة معقولة إىل فئات واسعة من"

ذوي الدخل املنخفضة واحملرومة، والوصول غري املقيد إىل 
السلع واخلدمات العامة هو شرط ال غىن عنه جملتمع مثقف 
وكفؤ، كما أن طبيعة اخلدمات املصرفية هي يف الصاحل العام، 
وتوفر اخلدمات املصرفية والدفع لكافة أفراد اجملتمع دون 

 . (3)   .متييز هدف رئيسي للسياسة العامة

أن الشمول املايل Sarma ويف تعريف آخر، يرى 
احلصول على اخلدمات املالية واالئتمانية يف الوقت "هو

املناسب والكايف عند احلاجة للفئات ذات الدخل املنخفض 
 . (4)" بتكلفة معقولة

احلالة اليت يكون فيها مجيع "كما عرف الشمول املايل هو 
كاملة من اخلدمات األفراد قادرين على الوصول اىل جمموعة  

املالية ذات اجلودة وأبسعار مناسبة وأبسلوب مريح حيفظ  
حيث ميكن الوصول اىل اخلدمات املالية من ". كرامة العمالء

خالل مقدمي تلك اخلدمات مبا يف ذلك فئة ذوي احلاجات 
 .(5)اخلاصة والفقراء واملناطق الريفية واملناطق املهمشة 

والتحالف العاملي (  G20)فتعريف جمموعة الـعشرين 
ينص على أنه اإلجراءات اليت (  AFI)للشمول املايل 

تتخذها اهليئات الرقابية لتعزيز وصول واستخدام كافة فئات 
اجملتمع، ومبا يشمل الفئات املهمشة و امليسورة، للخدمات 
واملنتجات املالية اليت تتناسب مع احتياجاهتم، وأن تقدم هلم 

 . (6)ليف معقولة بشكل عادل وشفاف وبتكا

فتعرف الشمول  (2)أما اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء
وصول األسر والشركات إىل اخلدمات املالية : "املايل أبنه

ووجوب تقدمي تلك . املناسبة واستخدامها بشكل فعال
اخلدمات مبسؤولية وبشكل مستدام يف بيئة منظمة تنظيما  

  .(7).جيدا  

الشمول املايل أبنه ضمان ( FATF)وكما عرفت جلنة 
احلصول على اخلدمات املالية بتكلفة ميسورة بطريقة عادلة 
وشفافة وألغراض مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
من املهم أن تكون هذه املنتجات و اخلدمات املالية تقدم 
من خالل املؤسسات املالية اخلاضعة للتنظيم املناسب مبا 

 مل املعنية ابإلجراءات املالية والتوصيات يتمشى مع فرق الع

        

 



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 
 

08 
 

   -:أمهية الشمول املايل -اثلثا  

إن أمهية تعزيز مستوايت الشمول املايل والوصول للخدمات 
املالية سينعكس إجيااب على البيئة االقتصادية والسياسية على 
حد سواء، كما تلعب دورا أساسيا يف ختفيف مستوايت 

املالية والنظام املايل بشكل عام، ميكن خماطر املؤسسات 
تلخيص آاثر زايدة مستوايت الشمول املايل ابحملاور الرئيسية 

 -:التالية 

أثبتت العديد من : تعزيز جهود التنمية االقتصادية -0
الدراسات التطبيقية اليت أجرهتا جمموعة البنك الدويل وجود 

ومستوايت عالقة طردية بني مستوايت الشمول املايل 
النمواالقتصادي، كما يرتبط عمق انتشار واستخدام 
اخلدمات املالية مبستوايت العدالة االجتماعية يف اجملتمعات، 
ابإلضافة لألثر اإلجيايب على أسواق العمل، فعلى سبيل 

متويل املشاريع )املثال، إن الوصول للتمويل املاكروي 
خارج  يزيد فرصة توظيف أشخاص من( املتناهية الصغر

، كما يسهم %" 00" عائلة صاحب املشروع بنسبة 
استخدام القنوات االلكرتونية يف دفع املعوانت االجتماعية 

 20" إىل ختفيض تكلفتها على احلكومة مبستوايت تقارب 
، كما يسهم توسيع انتشار استخدام اخلدمات املالية %"

والوصول هلا يف انتقال املزيد من املنشآت الصغرية من 
 .لقطاع غري الرمسي إىل القطاع الرمسيا

إن زايدة استخدام السكان : تعزيز استقرار النظام املايل -8
للخدمات املالية سيسهم ابلتأكيد يف تعزيز استقرار النظام 
املايل، وللتوضيح فإن مزيدا من االستخدام للنظام املايل 
الرمسي سينوع من حمفظة الودائع لدى املصارف واملؤسسات 

الية مع ختفيف مستوايت الرتكز فيها ومبا يقلل من خماطر امل
هذه املؤسسات، كما يعزز هذا التنويع من استقرار النظام 
االقتصادي للدول، حيث أن املودعني الكبار هم أول 
املنسحبني من النظام املايل الرمسي عند حدوث أي طارئ 

أظهرت إحدى الدراسات أن زايدة نسبة السكان الذين )

، % 00م وصول خلدمات الودائع املصرفية بنسبة لديه
سيقلل من مستوايت سحب الودائع يف األزمات املالية 

حيث أظهرت دراسة للبنك الدويل أن الدول %( 2بنسبة 
ذات مستوايت الشمول املايل األكرب أقل عرضة حلدوث 

 .التقلبات السياسية

اء تعزيز قدرة األفراد على االندماج واملسامهة يف بن -3
أظهرت الدراسات اليت تبحث يف فائدة توسيع : جمتمعاهتم

انتشار الشمول املايل على مستوى األفراد، أن حتسني 
قدرهتم على استخدام النظام املايل ستعزز قدرهتم على بدء 
أعماهلم اخلاصة، واالستثمار يف التعليم، ابإلضافة لتحسني 

دمات قدرهتم على إدارة خماطرهم املالية وامتصاص الص
 . املرتبطة ابلتغريات املالية

يتطلب توسيع انتشار اخلدمات : أمتتتة النظام املايل -2
املالية وزايدة معدالت استخدامها املزيد من أمتتتة هذه 
اخلدمات ومبا جيذب املزيد من املستخدمني مع الثورة 
التكنولوجية يف جمال االتصاالت واالكرتونيات اليت يشهدها 

لقرن الواحد والعشرين، إن زايدة االعتماد على العامل خالل ا
اخلدمات املالية االلكرتونية خاصة فيما يتعلق ابملدفوعات 
سيفيد كل من املرسل واملستقبل واملؤسسات املالية اليت 
تقدم هذه اخلدمات، حبيث تصل املدفوعات بسرعة أكرب، 
وبتكلفة أقل، كما ستفيد النظام املايل من خالل حتسني 

ة على متابعة حركة األموال ومراقبتها لتقليل مستوايت القدر 
اجلرائم املالية والعمليات املتعلقة بغسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب، كما أن أمتتة املدفوعات املختلفة ستخلق فرصة 
لدخول املزيد من األفراد يف عداد مستخدمي النظام املايل 

 (8)الرمسي

- :أهداف الشمول املايل -:رأبعا     

نظرا  لالهتمام العاملي بتوسيع نطاق الشمول املايل، وخلق 
التحالفات بني اهليئات واملؤسسات املالية العاملية للتنسيق 
والعمل، ضمن آليات مشرتكة وموحدة، تتنامي املنافع املتأتية 
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من الشمول املايل، ترى اجملموعة االستشارية ملساعدة 
مايل شامل هو الطريق البنك الدويل أن بناء نظام / الفقراء 

الوحيد للوصول إىل الفقراء وحمدودي الدخل وهي كما يلي 
: -

تعزيز وصول كافة فئات اجملتمع إىل اخلدمات واملنتجات  -0
املالية، لتعريف املواطنني أبمهية اخلدمات املالية وكيفية 
احلصول عليها واالستفادة منها لتحسني ظروفهم االجتماعية 

 .واالقتصادية

تسهيل الوصول إىل مصادر التمويل هبدف حتسني  -8
 .الظروف املعيشية للمواطنني وخاصة الفقراء منهم

 .تعزيز مشاريع العمل احلر والنمو االقتصادي -3    

 .متكني الشركات الصغرية من االستثمار والتوسع -2

خفض مستوايت الفقر وحتقيق الرخاء والرفاه  -0
 .(9)االجتماعي 

 -:ة بني الشمول املايل واالستقرار املايلالعالق -خامسا  

أنه قد يكون من الصعب حتقيق الشمول املايل دون وجود 
استقرار يف النظام املايل، كما أنه من الصعب تصور استمرار 
االستقرار املايل بوجود نسبة متزايدة من اجملتمع والقطاع 
االقتصادي ال تزال مستبعدة من اخلدمات املالية  مثل 

املناطق الريفية، جمموعة من األقل حظا  يف املناطق سكان 
ويوحي ذلك إىل وجود ارتباط . احلضرية الفقرية، والفقراء 

وثيق بني االستقرار املايل والشمول املايل يف كال االجتاهني ، 
فأن الشمول املايل يساعد على حتسني الظروف املالية ورفع 

طاع عائلي مستوى معيشة الفقراء كما يؤدي إىل وجود ق
وقطاع أعمال صغرية أكثر قوة من خالل التنمية املالية اليت 
تدعم االستقرار االجتماعي والسياسي، مما يؤدي بدوره إىل 

كما ميكن للشمول املايل أن . زايدة استقرار النظام املايل 
. حيسن من كفاءة عملية الوساطة بني الودائع واالستثمارات

املايل الرمسي على حساب فضال عن زايدة نصيب القطاع 
القطاع غريالرمسي مبا يدعم فاعلية السياسة النقدية ويالحظ 
أن تنوع حمافظ األصول وااللتزامات يعزز من توزيع املخاطر 

 .(6)وتفادي تركزها 

 :التحدايت اليت تعوق توسيع الشمول املايل -سادسا  

أظهرت العديد من الدراسات وجود جمموعة من العوامل 
 ة اليت تعوق انتشار أو اتساع رقعة الشمولاملشرتك

املايل يف العديد من دول العامل، وترتكز معظم هذه املعوقات 
يف أبواب رئيسية كمحدودية الدخل، واالعتبارات الشخصية 
والدينية واجملتمعية، وارتفاع تكلفة فتح احلساب أو 

ة املصاريف املرتبطة به، او األمور التنظيمية كالواثئق املطلوب
 المتالك احلساب 

من جهة أخرى أشار التقرير االقتصادي العريب و  (10)
م، إىل وجود عدد من التحدايت اليت  8008املوحد لعام 

تواجه النظم املالية للدول العربية وتعمل على احلد من فرص 
النفاذ للخدمات املالية، ويتمثل أبرز هذه التحدايت فيما 

 :          يلي

عدم تطور البنية التحتية للقطاعات املالية العربية  -0 
ابلقدر الذي يكفل زايدة فرص النفاذ للتمويل، فرغم 
التحسن النسيب يف مستوايت البنية التحتية للقطاعات املالية 
العربية يف اآلونة األخرية فال يزال الكثري منها يفتقر لوجود 

ص النفاذ للتمويل املقومات األساسية اليت متكن من زايدة فر 
واليت يتمثل أمهها يف وجود نظم كفئة لالستعالم االئتماين 

 .والرهوانت واإلقراض املضمون وضمان حقوق الدائنني

ضعف مستوايت التنافسية بني املؤسسات املالية  -8
واملصرفية العربية وارتفاع نسب الرتكز االئتماين سواء على 

 .شركاتصعيد االئتمان املقدم لالفراد أو ال
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غياب تصنيف مايل وقانوين حمدد ملؤسسات التمويل  -3
متناهي الصغر يف الدول العربية حيث تسجل كمنظمات غري 
حكومية وابلتايل يصعب وضع إطار رقايب واشرايف على 
تنظيم التمويل األصغر سواء من قبل البنك املركزي أو من 
 جهة مالية إشرافية مستقلة، وقد أدت هذه العقبات إىل

تقليل الشفافية يف نشاط قطاع التمويل األصغر وتقييد 
قدرته على تعبئة املوارد املالية الالزمة لعملياته املختلفة من 

 .خالل استقطاب الودائع أو االقرتاض

بطء تطور املؤسسات املالية غري املصرفية وبوجه خاص  -2
مؤسسات االدخار التعاقدي وصناديق االستثمار، وحمدودية 

وأسواق الدين احمللية، وبوجه خاص أسواق السندات أدوات 
والصكوك، مبا يؤدي إىل تزايد االعتماد على االئتمان 
املصريف والذي يوفر موارد قصرية األجل ابألساس ال تكون 
مالئمة لسد االحتياجات التمويلية متوسطة وطويلة األجل 

 .(11)لالفراد والشركات 

 (اجلانب العملي(  )املبحث الثاين)

يتطرق هذا املبحث اىل اجلانب العملي مبينا  حتليل امليزانية 
املوحدة للمصارف بفقرات حمددة وكذلك حتليلل كموشرات 

 لتوسيع أنتشار الشمول املايل الشمول املايل وأقرتاح اليات
 . حتقيقا  للخدمة املصرفية 

 حتليل الودائع  -0

ن أن متثل الودائع أهم مصدر ألموال املصارف  اليت ميك
تستخدمها للقيام بنشاطاهتا االساسية وهي اليت ميكن ان 
تسهم بشكل كبري يف تلبية متطلبات أسرتاتيجية الشمول 
املايل واجلدول أدانه يوضح حجم االودائع وتطورها من 

 .امليزانية املوحدة للقطاع املصريف العراقي

 (8000-8003) الباحثة ابالعتماد على التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي للسنوات من اعداد:املصدر 

أعاله أن حجم الوئع ( 0)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم  
للقطاع املصريف العراقي قد منت بشكل واضح من مبلغ 

حىت وصلت اىل مبلغ  8000لعام مليار دينار ( 20،204)
مث تراجعت يف عام  8002مليار دينار يف عام ( 22،023)

بسبب الوضع الذي مر به القطاع املصريف يف  8000
مليار دينار و بنسبة (  20،322)العراق اذ وصل اىل 

أما فيما  8002عن عام (%03،032 )اخنفاض بلغت
سنة )8000يتعلق مبعدالت النمو والتغري أستنادا  اىل سنة 

مبعدل 8008ت بشكل بسيط يف سنة فقد أرتفع( االساس
مث أرتفعت بشكل كبري يف السنوات %(0،020)بلغ  منو

وبنسبة بلغت 8002الالحقة ، اذ بلغ أعلى نسبة يف سنة 
مث أحنخفضت نسبة النمو حىت وصلت يف %( 22،082)

مليار دينار بنسبة %( 03،223)اىل مامقداره  8000سنة
 .( %03،032)أخنفاض 

   

 السنة               

 الفقرات

    8000عام  
 (ترليون دينار)  

  8008عام 
 (ترليون دينار)

     8003عام  
 (ترليون دينار)

  8002عام 
 (ترليون دينار)

      8000عام 
 (ترليون دينار)

 20،322 22،023 22،200 28،220 20،204 الودائع 

 %03،223 %22،082 %22،200 %0،020 سنة االساس معدل التغري 
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 ان النقدي والتعهدي حتليل االئتم -8

يشكل االئتمان أحد أهم التوظيفات ألموال البنوك واليت 
تشكل أهم مصدر إليراداهتا اليت حتقق من خالهلا أرابحها 

يبني حجم االئتمان املمنوح ومعدالت تطوره ( 8)واجلدول 
 .خالل فرتة البحث 

-8000املصريف للسنوات من  حتليل حجم االئتمان النقدي والتعهدي للقطاع( 8) رقم جدول            
 (مليار دينار) 8000

 (8000-8003) من اعداد الباحثة ابالعتماد على التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي للسنوات :املصدر

أن هناك تناميا  يف حجم االئتمان ( 8)يظهر لنا اجلدول 
النقدي املمنوح وهو ما يعزز مقدار املصارف العراقية على 

املايل من متويل االيفاء مبتطلبات اسرتاتيجية الشمول 
املشاريع املتوسطة والصغرية وتقدمي خدمات التمويل االخرى 
،أذ نالحظ أن حجم االئتمان النقدي قد يزداد بصورة 
مستمرة خالل مدة البحث أذا ترتاوح بني حد أدىن بلغ 

مث ازداد بوتري  8000مليار دينار يف سنة ( 80،322)
( 32،208)اىل مبلغ  8000متصاعدة حىت وصل يف سنة 

عن سنة االساس ( النمو)مليار دينار أذ تراوح معدل التغري 
وبني  8008كحد  ادىن يف سنة %( 34،222)بني نسبة 

كحد اعلى يف %( 20،200)نسبة تغيري منو وصلت اىل 
اما بشان االئتمان التعهدي املمنوح خالل مدة  8000عام 

مليار ( 34،038)البحث فقد كان متقلبا أذ كان مقداره 
مث ارتفع حىت وصل اىل مبلغ  8000ينار يف عام د
مث بدأ ابلرتاجع حىت  8003مليار دينار يف سنة (03،222)

مليار دينار ( 20،033) اىل مبلغ  8000وصل يف سنة 
وفيما يتعلق بنسب التغري فقد ارتفعت نسب التغري حىت 

كحد ادىن مث ( 32،243)اىل  8003وصلت يف سنة 
اىل  8000نسبة التغيري يف سنة  بدأت ابلرتاجع حىت وصلت

كحد ادىن وهو اقل نسبة منو حصلت خالل %( 3،222)
 .مدة البحث 

 

 

 السنة        

 الفقرات

 1122عام  

ترليون )   

 (دينار

 

   1121عام 

ترليون )

 (دينار

     1122عام  

 (ترليون دينار)

 

  1122عام 

 (ترليون دينار)

  1122عام 

 (ترليون دينار)

 

االئتمان النقدي 

 الممنوح 

113222 133222 123221 223212 253،21 

سنة  معدل التغير 

 االساس

223،33% 2،311،% 5،3،12% 313522% 

االئتمان التعهدي 

 الممنوح

223121 2232،2 22355، 213213 213222 

سنة  معدل التغير 

 االساس 

2232،1% 2،3222% 213212% 23322% 
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 : حتليل تطور البطاقات االلكرتونية _ 3

تشكل البطاقات االلكرتونية احد االدوات املهمة ضمن 
ات الوطين وقد القت هذه البطاقات تطورا عنظام املدفو 

احد املؤشررات املهمة  ومنوا خالل فرتة البحث مما يعكس

للشمول املايل وهو حجم وسائل الدفع االلكرتونية مما 
ينعكس اجيااب يف امكانية اعتمادها وتبين أسرتاتيجية وأليات 

يوضح تطور نشاط ( 3)لتحقيق الشمول املايل واجلدول رقم 
 .البطاقات االلكرتونية يف النظام املصريف العراقي 

 يوضح تطور نشاط البطاقات االلكترونية( 2)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي:المصدر

قات االتطور احلاصل يف نشاط البط( 3)رقم  يبني لنا اجلدول
ينة االلكرتونية أبنواعها املختلفة وخبصوص البطاقات املد

اىل  8003بطاقة يف سنة ( 32342)فقد ارتفعت من بني 
إذ يتبني لنا أن هناك منوا   8000بطاقة يف سنة ( 02820)

من البطاقات إذ كان هناك منوا  يف  بسيطا  يف هذا النوع
عن سنة ( %02،322)التعامل ابلبطاقات وصل اىل 

حصل فيها  قداالساس ، أما بشأن البطاقات االئتمانية ف
يف سنة بطاقة ( 4080)تطور ملحوظ إذ أرتفعت من 

، إذ ان  8000بطاقة يف سنة ( 02008)اىل  8003
ت وصلت هناك نسبة منو حصلت يف تعامالت هذه البطاقا

عن سنة االساس ولكن التطور ( %22،220)اىل نسبة 
اليت ارتفع عددها من  ملسبقامللموس كان لبطاقات الدفع ا

حىت وصلت اىل  8003بطاقة يف سنة ( 000،240)
الذي يظهر حجم  8000سنة يف بطاقة ( 3222238)

النمو والتغري الكبري جدا  فيها إذا ارتفعت نسبة النمو فيها 
عن سنة %(  3022،203)ىل ما مقدارهحىت وصلت ا

 السنة        

 نوع البطاقة

 ونسب التغير 

 1122عام  

   

      1122عام      1122عام 

 

بطاقات مدينة  

DebitCards 

25223 22352 2،132 

سنة  نسبة التغير 

 االساس

123122% 2،32،2% 

بطاقات 

 Creditائتمانية

      Cards 

2112 21323 2،111 

سنة  نسبة التغير 

 االساس 

113252% 3332،2% 

بطاقات الدفع 

 المسبق 

Prepaid 

211221 215121 2555521 

سنة  نسبة التغير

 االساس

3123،،2

% 

22233،22

% 
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االساس والذي يكشف لنا التطور الكبري يف التعامل يف هذه 
البطاقات مما يشكل احد املؤشرات املهمة ملقاييس الشمول 

 .املايل يف القطاع املصريف العراقي

 وفروعها والكثافة املصرفية  صارفحتليل تطور عدد امل -2

مبا حيتاج من ه  متد تشكل املصارف عصب االقتصاد الذي
االموال الالزمة لتحقيق اهداف السياسة النقدية ، وقد شهد 

يف عدد املصارف ، وميكن  القطاع املصريف تطورا  ملحوظا  
 ( .2)توضيح ذلك على وفق اجلدول 

 

 تطور عدد املصارف وفروعها والكثافة املصرفية  (2)جدول رقم 

املصدر من اعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك املركزي العراقي و وزارة التخطيط اجلهاز املركزي 
 .لالحصاء

 

 السنة        

 عدد املصارف 
وفروعها ونسب 

 التغري

عام  
8000     

 

     8003عام      8008عام 

 

       8000عام    8002عام 

 

 02 02 02 02 23 عدد املصارف

سنة  معدل التغري
 االساس

80،020
% 

80،020% 30،838% 38،002% 

عدد فروع 
 املصارف

484 422 0028 0032 0803 

سنة  معدل التغري
 االساس

0،480% 08،023% 00،308% 30،020% 

 30222 32280 33222 32223 30222 الكثافة املصرفية
سنة  معدل التغري

 االساس
-

3،084% 
-0،200% -8،420% -00،003% 
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جند أن هنتاك تناميا  مستمرا  يف عدد ( 2)من خالل اجلدول
 مصرفا  ( 23)اقية اخلاصة اذ أزداد عددها من عر ال املصارف
، مما دل على  مصرفا  ( 02)حىت وصل اىل  8000يف عام 

زايدة قدرة القطاع املصريف العراقي على تبين وأعتماد 
بنسبة  صارفاسرتاتيجية الشمول املايل اذ منا عدد امل

-8008حدا ادىن يف سنة ( %80،020)تراوحت بني 
حدا  اعلى ( %38،002)على التوايل وبني نسبة  8003
 .8000يف سنة 

شهدت  دفقالعراقية  املصارفاما خبصوص عدد فروع  
 للمصارففرعا ( 484)تطورا  ومنوا  ملحوظا  إذ ارتفعت من 

واستمرت ابلتزايد حىت وصلت اىل  8000العراقية يف سنة 
العراقية على  املصارففرعا  مما يعكس زايدة قدرة ( 0803)

توسيع خدماهتا املصرفية واعتماد اسرتاتيجية الشمول املايل 
املالية واملصرفية  من خالل تنامي وتوسيع رقعة خدماهتا

وشهد عدد الفروع املصرفية تناميا  متزايدا  يرتاوح بني نسبة 
بشكل و ازداد  8008كحد ادىن يف سنة ( 0،480%)

اعلى يف  كحد( %30،020)مستمر حىت وصل اىل نسبة 
مما يدل على زايدة عدد الزابئن الذين ميكن ان  8000سنة 

مي املصارف ختدمهم تلك الفروع وعليه انعكس تطور وتنا
وفروعها على الكثافة املصرفية وهو احد املؤشرات املهمة يف 

الشمول املايل إذ جند من خالل اجلدول ان  ينقياس مدى تب
الكثافة املصرفية للقطاع املصريف وهو يعين عدد افراد البلد 
الذين يستطيع ان خيدمهم فرع  واحد او بكلمات اخرى كم 

الواحد ان خيدمهم واليت جند فرد من اجلمهور يستطيع الفرع 
اهنا قد حتسنت خالل فرتة البحث إذ تراجعت الكثافة 

فردا  يستطيع ان خيدمهم فرعا  واحد ( 30222)املصرفية 
فردا  لكل فرع مصريف وهو ( 30222)اىل  8000يف سنة 

تطور ملحوظ على الرغم من انه مل يصل اىل مستوى املعايري 
املصرفية جيب أن التزيد  الدولية اليت حتدد ان الكثافة

فردا  لكل فرع ، ولكن كان هناك تطور يف  (00000)عن
هذا املؤشر وكان نسبة التغري ذات اشارة سالبة فكلما 

تناقص عدد االفراد الذين خيدمهم فرع واحد كان هو 
االفضل ويعد مؤشرا  إجيابيا اما يف حالة زايدة عدد االفراد 

-)واحت نسبة التغيري بني فهذا يعطي مؤشرا سلبيا وهلذا تر 
-)وبني  8000حد أدىن من سنة ( 3،084%

 . 8000اعلى يف سنة  ا  حد( 00،003%

 

 (آليات مقرتحة لتوسيع قاعدة انتشا ر الشمول املايل)

إن توسيع قاعدة انتشار الشمول املايل يف الدول ترتكز على 
أساسني اثنني، اوهلما توسيع وصول األفراد للخدمات املالية، 
واثنيهما تعزيز وزايدة استخدام األفراد حلساابهتم املالية 
واخلدمات واملنتجات املرتبطة هبا، من هذا املنطلق سنقوم 
ابستعراض أهم املبادرات واملقرتحات والسياسات اليت قد 
تساهم يف زايدة مستوايت انتشار الشمول املايل، كما 
 سنعرضها بعد دراسة وجهة نظر العديد من املؤسسات

الدولية واإلقليمية و الدراسات والتقارير املتعلقة هبذا 
 .اخلصوص

حتويل املدفوعات النقدية إىل مدفوعات من خالل  -0
إن من الضروري تبين سياسات توجد توجها حنو : حساب

استقبال املدفوعات من قبل األفراد من خالل قنوات 
مصرفية ومالية رمسية ومن خالل حساابت رمسية، مثال على 

، أي أن (توطني الرواتب )ذلك عملية دفع وحتويل الرواتب 
حتويل الراتب كان سببا رئيسيا لفتح احلساب واالخنراط يف 
منظومة الشمول املايل ومبا يساهم يف تعزيز الوصول هلذه 
اخلدمات، أما حتويل املدفوعات لتكون من خالل قنوات 
وحساابت رمسية فسيساهم يف تعزيز مستوايت استخدام 
احلساابت املالية لألفراد وكذلك يف ضمان سالسة أكرب يف 

 تلقي هذه املدفوعات، 

إجراء التحويالت واملساعدات احلكومية من خالل  -8
إن للحكومة واملؤسسات اخلاصة الكربى : احلساابت الرمسية
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دورا أساسيا يف توسيع قاعدة الشمول املايل وجبهود أقل 
اجلهة احلكومية )ابخلصوص  نسبيا نظرا لسهولة اختاذ القرار

مثال  ( أو الشركة هي صاحبة القرار فقط يف هذه احلالة
املساعدات احلكومية تتم من خالل حساب مايل يف مؤسسة 
رمسية، بينما ال زالت بعض املساعدات احلكومية ومن 

بدال من أن تتم ( نقدا مثال)اجلهات الرمسية تتم بطرق أخرى 
 .من خالل حساب مايل رمسي

إن : حصر حتويالت العاملني يف القنوات الرمسية فقط -3
العديد من حتويالت العاملني سواء داخليا أو للخارج ال 

من غري %(  02)زالت يف الكثري من الدول تتم نقدا 
املشمولني ماليا يف العامل ال زالوا يقومون بعمليات حتويل 
 األموال نقدا، ابلرغم من أنه قطع شوطا كبريا ومتطورا يف

حصر ومراقبة عمليات حتويل العاملني والوافدين من خالل 
القنوات الرمسية، إال أن هناك مكاان للمزيد من اجلهود للحد 
من ظاهرة صريفة الظل وعمليات التحويل النقدي اليت تتم 

 .خارج النظام املايل الرمسي

وضع السياسات والربامج القادرة على نقل املدخرات  -2
االدخار من خالل حساب لدى :  الرمسيإىل النظام املايل

مؤسسة مالية رمسية، إن استقطاب املزيد من هذه املدخرات 
إىل النظام املايل الرمسي سيعزز مستوايت الشمول املايل ويؤثر 
إجيااب على مستوايت النمو االقتصادي ورحبية املؤسسات 
املالية ومستوايت التشغيل ولو بطريقة غري مباشرة إذا ما 

 . هلذه املدخرات كموارد غري مستغلة يف االقتصادنظران

إن : استمرار تطوير املنتجات املصرفية واملالية املبتكرة -0
احللول املصرفية واملالية الذكية قد تعزز مستوايت الشمول 
املايل، على سبيل املثال، أن الصحة والتعليم من القطاعات 

، ما جيعل  اليت تشكل النسبة االكرب من القطاعات االخرى
إجياد منتجات وخدمات موجهة للقطاعني الصحي والتعليمي 
أحد العوامل املعززة ملستوايت استخدام اخلدمات املالية،  
كما أن توفري خدمات االقرتاض قصرية األجل ومببالغ 

حمدودة وبتكلفة معقولة قد جيذب العديد من املقرتضني من 
 .خارج النظام املايل 

نشآت الصغرية واملتناهية الصغر حتسني وصول امل  -2
ال شك فيه أن توفري التمويل للمنشآت الصغرية : للتمويل

واملتناهية الصغر ال زال حباجة إىل مزيد من االهتمام يف 
الدولة، خاصة من قبل املصارف، حيث ال تقوم العديد من 
املنتجات واخلدمات املصرفية املقدمة هلذا النوع من املشاريع 

تفصيليه تدرس احتياجاهتم بدقة وموضوعية على دراسات 
وينتج عنها منتجات قابلة لتحقيق رحبية معقولة للمصارف 
واملؤسسات املالية مع توفري التمويل هلذه املشاريع واملنشآت 

 .بتكلفة وشروط معقولة

أمتتة اخلدمات املالية وزايدة استخدام اخلدمات املالية  -2
دمات املالية املقدمة ألفراد تساهم عملية أمتتة اخل: الكرتونيا

اجملتمع يف تذليل الكثري من العقبات اليت تقف يف وجة 
توسيع قاعدة انتشار الشمول املايل، وأن أمهية توسيع 
استخدام هذا النوع من اخلدمات على مؤشرات الشمول 

الشمول "املايل حتديدا، يف احلقيقة فلقد ظهر مؤخرا مصطلح 
(  GPFI)"مبادرة الشراكة العاملية "، وتعرفه "املايل الرقمي

املنبثقة عن جمموعة العشرين والدول األخرى املهتمة بتعزيز 
ابستخدم اخلدمات املالية الرقمية "مستوايت الشمول املايل 

أو االلكرتونية لغرض تعزيز مستوايت الشمول املايل كما أن 
ل اخلدمات املالية الرقمية متتاز بتكلفتها املنخفضة، ومبا يقل

التكلفة النهائية على غري املشمولني يف النظام املايل ومبا 
 يساهم يف زايدة اندماجهم يف قاعدة الشمول املايل، كما

تساهم يف تذليل العديد من العقبات، حيث ميكن التغلب 
على مشكلة عدم توافر األموال من خالل السماح بعمليات 

وتوسيع ( نظرا لتكلفتها املنخفضة)مالية صغرية احلجم 
انتشار اخلدمات املالية جغرافيا، كما تعزز الشفافية وتقلل 
خماطر النصب واالحتيال اليت قد يواجهوهنا ابستخدام 

 صريفة الظل مثال، و بطريقة تزيد من ثقة املستخدمني 
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ابملؤسسات املالية واملصرفية الرمسية وتعزز من مستوايت 
دخوهلم يف النظام املايل الرمسي وزايدة استخدامهم ملختلف 
اخلدمات اليت يوفرها، كما تعزز من مسامهة املرأة يف 

ايل مستوايت الشمول املايل حيث يصبح وصوهلن للنظام امل
وزايدة مستوايت استخدامهم للخدمات املالية الرمسية أكرب 

 .نظرا لتذليل بعض العوائق االجتماعية

زايدة برامج التوعية والتثقيف املايل، وإبراز دور النظام  -2
لقد أظهرت العديد من الدراسات : املصريف اإلسالمي

والتقارير أن لتثقيف وتدريب األفراد على استخدام اخلدمات 
الية من خالل القنوات الرمسية دورا إجيابيا يف زايدة امل

مستوايت الشمول املايل، كما أظهرت دراسات أن النتشار 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية دورا يف حتسني مستوايت 
الشمول املايل يف العديد من احلاالت وإن كانت مشروطة 
بعوامل اقتصادية واجتماعية أخرى أحياان، كما أن زايدة 

الت التوعية والتثقيف املقدمة من خالل املصارف مح
واملؤسسات املالية اإلسالمية تلعب دورا حموراي يف تقليل 
نسب الغري مشمولني يف النظام املايل الرمسي ألسباب ترتبط 

 .ابلدين 

تبين املؤسسات التنظيمية والرقابية سياسات تعزيز  - 2
حيث  تشكل :  الشمول املايل ووضع آليات جلمع البياانت

حجر األساس ونقطة البداية، فقد بدأت إشارات إجيابية 
ابخلصوص من خالل اهتمام البنك العراقي املركزي ابلشمول 
املايل ، إال أن املشكلة ال زالت قائمة خبصوص نوعية 
البياانت اليت توفرها بعض موؤسسات الدولة، ومنهجية 

من الصعب  مجعها، فإن التغري يف منهجية مجع البياانت جعل
مقارنة أداء مؤشرات الشمول املايل يف العراق على أساس 

 .زمين 

 

 

 االستنتاجات

ال زالت بعض التحويالت احلكومية واملساعدات تتم  -0
من خالل قنوات غري احلساابت الرمسية يف املؤسسات املالية 

 .وبطريقة الدفع النقدي أحياان

املؤسسات  ت يفأن حتويل  رواتب املوظفني اىل احلسااب -8 
 .مستوايت الشمول املايل  تعززمناملالية الرمسية  

إن استخدام القنوات املالية الرمسية االلكرتونية يساعد  -3
 .على التزام السكان بسداد فواتري اخلدمات بطريقة منتظمة 

 مستوايت تعزز اإلسالمية املالية واخلدمات الصريفةأن  -2
 غري الكثري من السكان أن حيث اجملتمع، يف املايل الشمول

 املصارف على حتمتي ما ، دينية ألسباب ماليا مشمولني
 التثقيفية محالهتم زايدة اإلسالمية املالية واملؤسسات

 أحكام مع قبلهم من املقدمة اخلدمات توافق حول والتوعوية
 سالميةاإل الشريعة

 التوصيات 

إن استكمال حتويل مبالغ التحويالت احلكومية   -0
واملساعدات من خالل احلساابت الرمسية سيزيد الشفافية 

 .ويقلل تكلفة تقدمي هذه التحويالت على احلكومة

على البنك املركزي العراقي تعزيز مستوايت الشمول -8
املايل من خالل حتويل رواتب املوظفني اىل حساابت يف 
املوؤسسات املالية الرمسية ومبا ينعكس إجيااب على األداء 

ادي ويساعد على حوكمة هذا النوع من التحويالت االقتص
 .ومراقبة حركة األموال بداخل البلد

إن استخدام القنوات املالية الرمسية االلكرتونية يساعد  -3
على التزام السكان بسداد فواتري اخلدمات بطريقة منتظمة 
األمر الذي يتطلب استكمال عملية التحول االلكرتونية ليتم 

 .خلدمات من خالل القنوات االلكرتونيةحتصيل فواتري ا
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-8000)البنك املركزي العراقي  -0
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   -:المستخلص 
 ، المنظمات الصناعية اهداف لتحقيق التفكير الرشيق استخدام مدى لتحديد أساسي بشكل الدارسة هذه هدفت

 التفكير الرشيق واالعتماد على بيت التفكير الرشيق، أدوات تطبيق إلى امكانية  التوصل خالل من وذلك

الحديثة مثل أدارة الجودة الشاملة والتصنيع الرشيق واالنتاج في الوقت المحدد  أالساليب على والتعرف

تكاليف االنتاج  ات وتخفيض وقت االنتاج تخفيضالقضاء على الضياع تهدف والتحسين المستمر، والتي

 استخدام تم الدارسة بهذه القيام ولغرض ورضاه ، الزبون وحاجات رغبات وتحسين اداء العمليات تحقيق

منتسبي الشركة العامة  على بعض من وزعت استقصاء قائمة إعداد خالل من الوصفي التحليلي المنهج

 قبل من اإلجابة دقة لعدم( 9)عدد  استبانة استبعاد تم ستبانة،ا( 49) للصناعات الكهربائية وعددها

 .استبانه( 43)للتحليل النهائي الصالح العدد ليصبح المبحوثين،

 

 التفكير الرشيق:  الكلمات االفتتاحية
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Adopting lean thinking in performance administrative and cost for economic 

units 

 

 

Abstract:-  

The aim of this study is to determine the extent to which used lean thinking is to 

achieve the objectives of industrial organizations, by reaching the possibility of 

applying the tools of lean thinking and relying on the house of lean thinking, and 

learning about the modern methods such as total quality management, lean 

manufacturing and just in time and continuous improvement, which aims To 

eliminate losses and reduce production time Reduce production costs and improve 

the performance of operations to achieve the wishes and needs of the customer and 

satisfaction, and for the purpose of this study was used descriptive analytical 

method by preparing a survey list distributed to some of my employees General 

Company for Electrical Industries and number (34) questionnaires were excluded 

identification number (4) not to answer accuracy by respondents, to become the 

final number of good analysis (30) questionnaires. 

 

Key word: lean thinking   
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- : المقدمـــــة

يركز التفكير الرشيق على تحسين وضع المنظمة وجودة 

واستغالل الموارد لدعم  انتاجها وتقليل من وقت االنتاج

وهو يصف العمليات . النمو والقدرة التنافسية للمنظمة

وتشمل كل مباديء التفكير الرشيق التي تتوجه ( التفكير)

باالجراءات الخاصة عند تطبيق تكنلوجيا وادوات الرشاقة 

وهو الطريق المنهجي والثبات على تحقيق عمليات خالية 

ئن وتبسيط االعمال من الضياعات وتعظيم قيمة الزبا

 . والتحسين المستمر لجميع العمليات والمساهمة البيئية

ومن المرجح أن يكون التفكير الرشيق هو االكثر اهمية 

لتحقيق االهداف االساسية لتحقيق العمليات والتدفق 

والرؤيا للمنظمة وكذلك على زيادة قيمة الزبائن، التفكير 

ون زيادة في الرشيق يساهم في زيادة المبيعات وبد

وبمجرد تنفيذ التفكير الرشيق سوف نكون . التكاليف

قادرين على زيادة المساحات الشاغرة لزيادة الطاقات 

واضافة خطوط انتاج جديدة والحد من االستعانة بمصادر 

خارجية والى زيادة انتاج المنتجات والخدمات الموجودة 

 . لدى المنظمة من دون زيادة في النفقات العامة

 

 منهجية البحث: المبحث االول 
 مشكلة البحث -5

ان التقدم العلمي والتكنولوجي السريع وشدة المنافسة بين 

الوحدات االقتصادية لتقديم خدمات او منتجات الى الزبائن 

ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ولالستجابة لها أدى الى 

حديثة   للرشيقة ومنها التفكير  ظهور طرق واساليب

الرشيق ليواكب تلك التطورات والتخلص من االساليب 

التقليدية التي التساهم في تحقيق التحسين المستمر وخدمة 

الزبائن والموردين والعاملين وتقليل التكاليف، ومن هنا 

تكمن مشكلة البحث في التخلص من االساليب التقليدية 

 . ة في الوحدات االقتصاديةواتباع االساليب الحديث

 

 فرضية البحث -9
يستند البحث على فرضية مفادها امكانية اعتماد او اثر 

التفكير الرشيق على اداء الوحدات االقتصادية والذي 

يعتمد على ازالة الضياعات في كافة االنشطة ليساهم في 

 .تخفيض التكاليف واشباع حاجات الزبائن
 اهمية البحث -0

في اعتماد التفكير الرشيق في كافة تكمن اهمية البحث 

مستويات الوحدات االقتصادية واثره على االطراف 

الموردين )والخارجية ( الوحدات االقتصادية)الداخلية 

والذي ينعكس على اداء الوحدات ( والزبائن والبيئة

االقتصادية وتحقيق رضا الزبون وكسب االرباح واالسهام 

 .في تحقيق التنمية

 اهداف البحث -4
بهدف البحث الى عدة اهداف من خالل تطبيق التفكير 

 -:الرشيق وهي 

وصف التفكير الرشيق وتأثيرة على الوحدات  –أ 

 .االقتصادية

مواكبة التطورات الحديثة عن طريق تطبيق التفكير  –ب 

 .الرشيق في الوحدات االقتصادية المحلية

امكانية التفكير الرشيق في تحسين جودة المنتج  –ج 

ضاء على الضياعات وتخفيض التكاليف وتحسين اداء والق

 . الوحدات االقتصادية

مدى تاثير التفكير الرشيق الى تحقيق الميزة التنافسية  -د 

 .ورضا الزبون

   -:مجتمع الدراسة   -5
تكـون مجتمع البحث من متنسبي الشركة العامة ي

 للصناعات الكهربائية من جميع المستويات االدارية
عضوا ، أما عينة البحث فشملت جميع (65)وعددهم 

مسؤولي وبعض الموظفين في الوحدات والشعب ، وتم 
( 3) واسترد منها ،منهم( 43) على توزيع االستبانة

والجدول . استبانه فقط تخضع للتحليل( 43)وان  .استبانة
- :يبين التحليل الوصفي لعينة البحث ( 1)
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 تحليل وصفي لعينة البحث (1)جدول 

حسب العينة توزيع المئوية النسبة التكرار تفاصيل   

 الوظيفة
 

قسم مدير  4 13% 

شعبة مدير  6 20% 

فرع مدير  4 13% 

اخرى/ موظف  16 54% 

 الجنس
 

 %60 18 ذكر

 %40 12 أنثى

 
العلمي المؤهل  
 

 %3 1 دكتوراه

 %3 1 ماجستير

 %60 18 بكالوريوس

 %17 5 دبلوم

 %17 5 اعدادية

 
الخدمة سنوات عدد  

 

سنوات 6 من أقل  2 7% 

 %27 8 سنوات 5– 10

15-10 6 20% 

20-15 7 23% 

فاكثر   20  7 23% 

 
العلمي التخصص  

 %50 15 أداري

 %16 5 هندسي

 %34 10 اخرى

 اعداد الباحث: المصدر
  -: البحثأدوات  -        6

تـم أعـــداد استمـارة استبيان لغرض بيان استجابة عينة البحث 

حيث تضمنت جزئيـــن الجزء األول تضمن معلومات عامة عن 

الوظيفة، الجنس، المؤهل العلمي، عـــدد سنوات الخدمة ، 

التخصص العلمي أما الجزء الثاني فتضمن األسئلة عن متطلبات 

ــاس ليكــــارت الخماسي البحث المتصلة ، وقــد تم اعتماد مقيـ

 : التي للإلجابــــة على الفقـــرات ووفقاً 

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد أوافق أوافق بشدة التفاصيل
 1 2 4 3 6 الدرجة

 -: االستبانةصدق وثبات  -        7
الصدق يعني قيـام األداة بالقياس الفعلي لما وضعت لقياسه وقـد 
اتبع البحث أسلوب صدق المحكمين فقـد عرضت االستبانة على 

أعضاء من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ( 5)
األعمال والمحاسبة  بغداد متخصصين في ادارة/ التقنية اإلدارية

من دقة صياغة األسئلة وواإلحصاء، للتأكد من صدق األداة 
وصحة العبارات ومدى شمولية االستمارة وتوزيـع خيارات 
اإلجابـة لضمان مالئمتها لعملية المعالجة اإلحصائية من اجل 

وبناءاً على المالحظات . الوقوف على مشكلة التصميم والمنهجية
من لجنة التحكيم ونتائج االختبار األولى التي والتوصيات الواردة 

مكنتنا من تدارك النقائض التي وقفنا عليها وتمت صياغة 
 .شكل النهائي الاالستبانة ب

ولغـرض حسـاب االتساق الداخلي لفقـرات االستبانة تم       
مفردة من خالل ( 15)اختبارها على عينة استطالعية مكونة من 

بين كل فقرة و مجموع )لكل محور  احتساب معامل االرتباط
، واظهر االختبار ان (درجات المحور الذي تنتمي إليه تلك الفقرة

( 0,05)معامالت االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى داللة 
وبذلك تعتبر ( 3.723)الجدولية تساوي ( r)وكذلك فان قيمة 

 .فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه 
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 : اليب تحليل البياناتأس 8 -      

اعتمـد البحث لتحقيق أهدافـه واختبار فرضياته في التحليل على 
مجموعة من األساليب اإلحصائية ومنها الوسط الحسابي المرجح 
واالنحراف المعياري واألوزان النسبية، وكذلك نموذج االنحدار 

وتمت معالجة  Tالخطي البسيط و معامل التحديد واختبار 
البيانات إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 

(SPSS. ) 
 اسلوب البحث - 2

اعتمد البحث على المنهج االستقرائي في الجانب النظري 

للبحث والجانب الوصفي والمقابالت واالستبانة في الجانب 

 .العملي للبحث
 مصادر البحث - 57

من المصادر منها الكتب،  تم االعتماد على عدة اشكال

الدوريات، رسائل الماجستير واالطاريح، وثائق المنظمة، 

 .المقابالت مع العاملين

 

 خلفية نظرية:  المبحث الثاني

 تعريف التفكير الرشيق

 توفير إلى تهدف التي األعمال منهجية هو رشيقال التفكير

 البشرية األنشطة تنظيم كيفية للتفكيرحول جديدة طريقة

 ثحي من لألفراد والقيمة للمجتمع الفوائد من المزيد لتقديم

 .(1)( الضياعات)النفايات  على القضاء

 نشاط أي في للتفكير جديدة طريقة هو الرشيق التفكير

 التي الطريقة عن قصد الناتجة غير عن الضياع ورؤية

القيمة  )مفاهيم  على التركيز خالل من العملية تنظيم يتم

 من والهدف( سحب والكمال القيمة والتدفق و وتيارات

 من النمو على يحافظ وذلك رشيقة، مؤسسة خلق هو ذلك

 الموظفين العاملين، زبائن عنال موائمة ورضا خالل

 تقليل مع مربح نحو على الخدمات أو المنتجات يقدم الذيو

 والموردين الزبائن إلى الضرورية غير الزائدة التكاليف

 (2). والبيئة

ان التفكير الرشيق فلسفة إدارية تاخذ بنظر  (3)اشار 

االعتبار نظم التشغيل لغرض تصميم وتشغيل هذه النظم 

بافضل طريقة مع التركيز على نظام السحب الذي يبدأ من 

 . الزبون أو المستهلك النهائي

عرف التفكير الرشيق انه يعني عمل المزيد  (4)أما 

واقل من المعدات واقل المزيد مع اقل من الجهد البشري 

من الوقت واقل من المساحة وبنفس الوقت يوفر للزبائن 

 .ما يحتاجون اليه بالضبط
 

 

 مفهوم ومباديء التفكير الرشيق

تقوم الوحدات االقتصادية تحديد االنشطة التي تضيف قيمة 

والقضاء على االنشطة التي ال تضيف قيمة ومعرفة 

للتخلص منها من كل  الضياعات والقيام باالجراءات

جوانب الشركة كذلك وسيكون هنالك اساس لتحديد القيمة 

الحقيقية بوضوح من وجهة نظر الزبون عند إذ يمكن 

من ( الضياعات)استهداف االنشطة التي ال تضيف قيمة 

 .اجل التخلص منها وازالتها

من % 9أما بالنسبة الى معظم عمليات االنتاج فان 

هي ضرورية ولكن ال % 49االنشطة تضيف قيمة، 

ال تضيف قيمة، ان % 93تضيف قيمة الى االنشطة، 

مباديء التفكير الرشيق تمكن المعنيين من تحديد وتصنيف 

وتقدير كمية الضياعات ، فالضياعات التي تحدث دائماً في 

جميع االعمال تقع ضمن سبع تصنيفات 

النقل،االنتظار،االفراط في االنتاج، العيوب، الخزن، )

 ((33(.  ركة أو التحميل،المعالجات االضافيةالح

 -:أما أهم مباديء التفكير الرشيق هي

قرارات اإلدارة األساسية بشأن فلسفة طويلة األجل،  - 1

 .حتى على حساب األهداف المالية القصيرة األجل

واالنتقال إلى أحجام دفعة أصغر  التحرك نحو التدفق -2

  .جاالنتامن أي وقت مضى وأوقات دورة 

 .تقرر في أقرب وقت ممكن ،استخدام أنظمة سحب -4

التقليل من التقلب وفوق عبء هو مستوى العمل  -3

 .إلزالة التفاوت

تعليم الجميع . بناء ثقافة وقف المشاكل وتحديدها -6

 .دراسة المشاكل بشكل منهجي

لتمكين كايزن ( الممارسات)المعايير الرئيسية  -5

 .والموظفين

استخدام إدارة بصرية بسيطة للكشف عن المشاكل  -7

 .والتنسيق

استخدام التكنولوجيا المجربة التي تخدم الناس والعملية  -8

 .الخاصة بك

ذين يفهمون بدقة العمل، لنمو القادة من الداخل ال -9

  .ينويعيشون الفلسفة، وتعليمه لآلخر

والفرق الذين يتبعون  لالشخاصتطوير استثنائي  -13

 .تكمنظمفة فلس

احترام الشركاء من خالل تحديهم على النمو  -11

 .تحسينالومساعدتهم على 

نفسك في المكان الحقيقي للعمل لفهم بنظر لاوالذهاب  -12

 .حقا الوضع والمساعدة

اتخاذ القرارات ببطء بتوافق اآلراء، والنظر في  - 14

 .تنفذ بسرعةو الخيارات بدقة
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مؤسسة تعليمية من خالل الوالمحافظة على ب ااکتس -13

 .التفکير المطلق وکايزن

(5) 

بتحديد التفكير الرشيق بمبادئه  (7) و (6)واشار كل من 

عام يمكن استخدامها من  التشغيلية الخمسة الرئيسية كأطار

القيمة، )قبل الوحدات االقتصادية التي تنفذ الرشاقة وهي 

 : وكما يلي( تيار القيمة، التدفق، السحب، الكمال

 -:  valueالقيمة  -5

على  ان نهج الرشاقة يبدأ مع فهم قيمة الزبون واثاره

المنتجات والخدمات وهذا يحدد ما يدفعه الزبون ويسمح 

بتحديد القيمة للمنظمات واالسعار المستهدفة ثم يتم تحديد 

كلفة االنتاج والخدمات وتركز المنظمات على التخلص من 

حيث ان القيمة . الضياعات وتحقيق رضا الزبون واالرباح

تفكير تنشأ من قبل المنتج وتعتبر نقطة البداية هي ال

 .الرشيق

ان أشارا المبدأ االساسي للتفكير الرشيق هو  (9) و(8) أما 

تحديد القيمة من منظور الزبائن وهذا المبدأ يُقيم من هم 

أهم الزبائن الفعليين ومن منهم يعتبر قيمة للمنظمة ، 

وتحديد القيمة المنتج او الخدمة التي يدركها الزبون وما 

 .   يقرره في النهاية

ان التفكير الرشيق يختلف عن الممارسات  (10)واوضح 

التي تستخدمها تلك الوحدات االقتصادية حيث تبدأ االقسام 

مثل البحث والتطوير والهندسة والتمويل لتلبية متطلبات 

الزبائن وتقديم لهم ما يريدون شراءه وكما اليمكن اداء 

تلك المتطلبات من دون االخذ بنظر االعتبار الكلفة 

 .والوقت

   value streamتيار القيمة  -9

ان تيار القيمة هو مجمل دورة حياة المنتوج يبدأ من المواد 

االولية وثم من خالل استخدام المنتج من قبل الزبون الى 

 ً ان الهدف النهائي من الرشاقة هو . التخلص منه نهائيا

يكون هناك فهم  القضاء على الضياعات، لذا يجب ان

دقيق لتيار القيمة ويجب فحص العمليات لتحديد القيم 

الزائدة ويتم القضاء على الخطوات والمواد والحركة التي 

التضيف قيمة ورسم خرائط تدفق القيمة بهذا تكشف عن 

 -:ثالثة انواع من الضياعات

  العثور على العديد من الخطوات التي ليس لها

 .قيمة

 من الخطوات التي ليس لها  العثور على العديد

قيمة ولكن اليمكن تجنبها مع التكنلوجيا واالنتاج 

 .الحالية

   العثور على العديد من الخطوات التي ليس لها

 .قيمة وتكون قابلة للتجنب على الفور

أوضح مبدأ التفكير الرشيق هو تحديد تيار القيمة  (11)أما 

لسلة وهو مفهوم يختلف عن العرض التقليدي ومفهوم س

 .القيمة فهي تركز على القيمة باالضافة الى العملية

   Flowالتدفق  -0

ان فهم التدفق ضروري للقضاء على الضياعات، فإذا 

توقف تيار القيمة باتجاه االمام في أي لحظة فانه يؤدي 

الى الضياع المحتوم وهو المعيب في المنتجات، ان مبدا 

لة القيمة التصنيع الرشيق من التدفق هو حول خلق سلس

 .مع عدم التقاطع في المنتجات

اكد ان التدفق المقدم الى العمليات بعد القضاء  (12)اما 

على الضياعات في تيار القيمة وتقليل كلف االنتاج ، 

تركيز االدارة على تحسين كفاءة االقسام مثل تحسين 

 ان. معدل استخدام االالت بدالً من تدفق قيمة المنتج

استخدام مبدأ التدفق يدفع االدارة الى معرفة الحاجة الى 

  . التدفق في تيار القيمة

  Pullالسحب   -4

ان السحب من مباديء الرشاقة ويساعد على ضمان 

التدفق من خالل التأكد عدم حصول أي شيء قبل الوقت 

المحدد كالمخزون واالنتاج تحت التشغيل ، لذلك يجب 

النه التحصل اي عملية بدون االعتماد على نظام السحب 

طلب الزبون وهذا يتطلب قدر كبير من المرونة والتصميم 

 . وقصر دورة المنتج
ان مبدأ التفكير الرشيق هو االنتاج القائم على السحب 

ويعتبر من الجوانب المهمة من التفكير الرشيق في ضمان 

حصول الزبائن على ما يرغبون من منتجات او خدمات 

ماك و )ذلك حيث عرف السحب من قبل  عندما يريدون

انه مفهوم بان لن يتمكن اي شخص في اعلى تيار ( جونز

القيمة من انتاج اي بضاعة او خدمة من دون ان يكون 

الزبون الذي في اسفل تيار القيمة ان يطلب تلك السلعة او 

 .(13)الخدمة 

    Perfection(     الكمال)مبدأ اإلتمام  -7

المبدأ الخامس للتفكير الرشيق هو السعي نحو الكمال في 

انشطة تيار القيمة والتي هي االكثر شفافية من ذي قبل 

ان هذا المبدأ يشجع االدارة على استكشاف ( غويت)وذكر 

فرص مناسبة جديدة لتحسين ومتابعة االربعة مباديء 

لتقليل الجهد والوقت والمساحة والكلف واالخطاء في تيار 

 (14). قيمةال

ان المبدأ يهتم باستمرار تحسين  (Mann D)ونقالً عن 

االهداف من خالل التخلص من الضياعات في تيار القيمة 

وهي عملية مستمرة وليس لمرة واحدة وتحتاج الى تكرار 

بإستمرار من خالل المباديء االربعة حتى يتم ازالة كافة 

يتم تقديم الضياعات التي التضيف قيمة الى تيار القيمة و

 . (15)ما يطلبه الزبون باستمرار 
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 منافع التفكير الرشيق

 :http)للتفكير الرشيق عدة منافع اهمها 

leanaust.com/services/lean-thinking)   :- 

إن التفكير الرشيق وادواته تخفض التكاليف  -1

 .والمخزون
هناك سوء فهم بان التفكير الرشيق يخص  -2

فقط، إذ انه لة عالقة  العمليات االنتاجية

باالعمال والعمليات والموردين والزبائن 

 .والموظفين والبيئة
التفكير الرشيق يركز على الزبون وعلى اساس  -4

التحسين المستمر وتقليص التكاليف وتحقيق 

 .الربحية للشركة ككل
التفكير الرشيق يغير من تركيز االدارة من  -9

المهام التي تعزز الى فصل التقنيات 

موجودات ومراكز التكلفة الى تفاعل تام مع وال

تيار القيمة والتدفقات االفقية للمنتجات 

 .والخدمات عن طريق الزبائن
 

 التنفيذ والخطوات المتبعة في تطبيق التفكير الرشيق

لتنفيذ التفكير الرشيق والتغيرت الحاصلة يتم ذلك عن 

طريق ورش العمل وبرامج التدريب وتحديد تيار القيمة 

 .لضياعات داخل الشركةوا

يتضمن تيار القيمة كل ما تحتاجه لتصميم وتقديم منتج 

معين أو خدمة وتشمل جميع االنشطة واالشخاص والمواد 

والمعلومات وتقدم الى الزبائن لمعرفة كيف ومتى 

 .يحتاجون اليها

تيار )ان التدريب الرشيق يوفر كل ما تحتاجه العمليات 

ويمكن اجراء تحسينات ( القيمة وخارطة تدفق القيمة

  (34)(.خطة، عمل، تدقيق، تنفيذ)مستمرة من خالل اتباع 

أما أهم الخطوات المتبعة في تطبيق التنفيذ الرشيق فقد 

 (16)اشار

ل بتعلم المفاهيم الرشيقة والتفكير الرشيق ق  -1

التطبيق أنها مهمة جداً للعمل ليكون هناك ادراك 

واهمية الفلسفة لمفهوم  العليا من قبل االدارة

 .الرشيقة

للتفكير  إن دعم اإلدارة  ،التزام اإلدارة بالرشاقة  -2

يساعد في حل المشاكل كالتي تنشأ من  الرشيق

القادة على  ينبغي الرشيق و تنفيذ فلسفة التفكير

 رادجيه لإلفوالتواإلرشاد وعظ وال وايمارس نإ

التفكير  ولح لأفض مفه لين ليستطيعواالعام

 ملطريقة المحاكاة لع دمواق ويستخالرشي

 ((1 .األشياء

من ى خدمات لع للحصول ،خبير الرشاقة عمل -4

مساعدة  علىا لويحص ناء الرشاقة ينبغي إرخب

 فكر التفكيروسفة لف قتطبيالمكان  حداتوال

الرشيق السيما عند التحول من نظام الدفع الى 

نظام السحب ومن المحتمل ان يكون هذا معرقالً 

لذلك من االفضل ان يكون . االنتاجيللنظام 

خبرة  يهلدوشخص خبير  ناسترشاد م هناك

 .في ذلك كبيرة

 ى اإلدارةلينبغي ع ،الرشاقة نعية بشاوبناء الت  -9

تطبيق أهميته عند ولحاجته وذلك  العليا التواصل

انه ينبغي  ورشاقة هلاألساسي ل ومالمفه .الرشاقة

ً مفهون يك نإ دارة اإلو نيلالعامقبل  نم وما

 ً  كونت نينبغي إالعمل والتدريب رش فو. جميعا

حول مباديء  نيلم العامليلتعوصل أداة 

 .الرشيقأساسيات التفكيرو

بناء فعال لرشاقة فعالة، فريق الرشاقة يجب ان  -6

يبني مع االعضاء اللذين لديهم صفات 

االخالص واالنفتاح واالحترام والترابط والثقة، 

يقبلوا وجهات النظر  اعضاء الفريق يجب ان

المتعددة واحترام اراء العاملين االخرين 

والتواصل وتغيير القيم والمعتقدات بكل رحابة 

 .(Wong & Wong, 2011,78)صدر 

القيمة   تدفقخارطة  ،تخطيط الحالة الحالية  -5

 األساس لتحديد من ية مسحلتنفذ عم نبغي إين

تضيف األنشطة التي ال و الضياعاتويات لالعم

 .مةقي

فريق أعضاء  نإ.. المهارة وتنمية المعرفة   -7

 نألداء تحسي متدربيجب ان يكون الرشاقة 

الرقابة والهندسة الصناعية  األنشطة التي تخص

 .دةوى الجلع

ن وأ ،القيمة مستقبال ىخارطة مجر متصمي  -8

م اضحة المعالو مجرى القيمة خارطةون كت

 .ومفهومة من قبل الجميع

الرئيسية وهي مؤشرات  نصب مؤشرات االداء -9

مختارة من قبل العاملين واالدارة اذ تعكس 

تحسينات االعمال على نحو حقيقي وتعتمد 

 ..لتخفيض الضياعات

قياس فاعلية المعدات االجمالي وهي المؤشرات  -13

التي تقيس فاعلية المكائن عن طريق الجاهزية 

 .لتلك المعدات لالداء والجودة في االنتاج

ة قصيرة وطويلة، ان احداث نظم المشاريع لمد -11

كايزن يمكن ان تبدا في تغييرات حول العمليات 

 .وتحل عن طريق مخطط السبب والنتيجة 
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ان الوحدات . تنفيذ مفهوم التجربة او المحاولة -12

ينبغي ان تنفذ الرشاقة مثل اختيار حالة 

وتطبيقها على جزء من العمليات التشغيلة قبل 

ما في نظامي تطبيقها على كل العمليات والسي

الدفع والسحب اي عند التحول من نظام الدفع 

 .الى نظام السحب 

المراقبة أي تقويم وتسوية مفهوم التجربة بعد  -14

التنفيذ ومراجعة تلك العملية ينبغي ان تعاد مرة 

 .بعد كل مرة وذلك للتاكد منها

البدا بالتغيير مع تطبيق جزئي للرشاقة بعد ان  -13

سسة يجب ان تبادر تظهر نتائج ايجابية فالمؤ

بالتطبيق لوجبات وتكون تدريجية ومن ثم 

التوجه بتعميمها باتجاه التطبيق الكلي للوحدة 

 . االقتصادية

تطوير خطة الدوران واتباع الدوران، ينبغي ان  -16

يكون هناك تاكد بان التغيرات التي حصلت من 

قبل اعمدة الرشاقة لتطبيق ادوات االدارة 

 . المرئية وسلوكيات العمل

التدريب واعادة التدريب على مدى التدفق، ان  -15

افضل الممارسات ينبغي ان تحدد مثل عرض 

صور أو فديو وتعد كأدلة قبل وبعد مالحظة 

التحسينات لغرض التحفيز، وان الفائض من 

الكادر الوظيفي يجب ان يدمج مع العمليات 

 .االنتاجية الجديدة 

 

 

 

 بيت التفكير الرشيق 

شكل الى التفكير الرشيق وانما  أوعريف تليس هناك 

بالشكل انه  (17)يختلف حسب الحاجة اليه وقد اشار 

  -: االتي

 

 بيت التفكير الرشيق( 1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر

(17) 

 

أفضل جودة، اقل تكاليف، أقل وقت، أفضل 

أمان، معنويات عالية، أعلى نتائج عمل، 

 أفضل اداء مالي

 

التفكير الرشيق في جميع االعمال 

 حل المشاكل التجارية

 التحسين المستمر والتعلم

 غير التصنيعية

 التسويق

 الوظائف الداعمة

 التصنيعية

 االنتاج في الوقت المحدد

 الصيانة االنتاجية الشاملة

 ادارة الجودة الشاملة

 االشخاص والشركاء                        العمل الجماعي 

 فلسفة الرشاقة

تقليل 

 الضياعات
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البيت الرشيق يظهر المخطط العام للتفكير الرشيق المحدد 
إذا تم تطبيق الممارسات والمبادئ فقط داخل . لهذا العمل

حدود الشركة، فإننا نشير إلى تلك المنظمة كمنظمة 
ليس كل الممارسات   من أجل أن تكون رشيقة .رشيقة

ولكن معظمها يجب أن تكون في   والمبادئ يجب أن تطبق
 الرشيثةيجب أن تكون الفلسفة  مكان واألهم من ذلك

ويكون اإلطار كشكل   من قبل المنظمة ةموفهممقبولة و
لتأكيد على أن جميع الممارسات والمبادئ يجب أن ابيت و

لة واحدة إذا قمت بإزا ،تتشابك وأن تطبق كنظام متكامل
. باكمله نهاريسوف  من األجزاء الرئيسية من المنزل

  -: وسيتم مناقشة الهيكل األساسي لإلطار كما مبين ادناه
العنصر االكثر اهمية في المنزل هي القاعدة والتي على 

اساسها تم البناء وهي الفلسفة الرشيقة والتي تنعكس على 

ة من جميع اساسها القيادة ويجب ان تكون مقبولة ومفهوم

العاملين في الوحدة االقتصادية وخاصة من قبل االدارة 

والتي  (HRM)الطبقة التالية هي الموارد البشرية . العليا

ينبغي ان تركز عليها بشكل خاص، على الشركات 

موظفيها هي مفتاح النجاح وقوة  الرشيقة يجب ان تفهم ان

الموظفين من العمل الجماعي وهو ضروري لتحقيق 

 .االستفادة الكاملة من الممارسات والمباديء الرشيقة

أما فيما يتعلق االمر بالعمليات االساسية يتم بناء المنزل 

الرشيق على عمودين، مع الهدف الرئيسي واالكثر اهمية 

اعات، ان الحد من والذي يتوسطهم هو تخفيض الضي

الضياعات هو الهدف االهم والوحيد الذي يمكن للجميع 

تحقيقه وكذلك الممارسات والمباديء، وهناك ادوات مثل 

واجمالي الصيانة االنتاجية  (JIT)االنتاج في الوقت المحدد 

(TPM)  وادارة الجودة الشاملة(TQM). 

أما على الجانب غير التصنيعي فهناك التسويق وتطوير 

الزبائن والممارسات / المنتجات والشراكة مع الموردين 

البيئية والعديد من وظائف الدعم االخرى التي تحسن 

 .مباديء وممارسات الرشاقة

أما السقف للبيت الرشيق فهي الثقافة التي التدعم فقط 

بعضها  االهداف والنتائج لكنها تربط االعمدة مع مع

 .والثقافة تقوم على التحسين المستمر والتعلم

السقف الذي يجلس على البناء كله يحتوي على األهداف 

األهداف  الرشيقة  يتم وضعالوحدات االقتصادية ونتائج 

والنتائج هنا من أجل الوصول إليها، وجميع الممارسات 

  المبنى من القاعدة إلى السقف والمبادئ في جميع أنحاء

هداف مثل أفضل نوعية، االهذه . أن تكون سليمة يجبو

أقصر مهلة، بأقل تكلفة، وأفضل سالمة، أعلى الروح 

المعنوية، وأعلى نتائج األعمال يتم التوصل إلى األهداف، 

سلسلة متصلة وليس  يهتكون الرشاقة  أنه من المهم أن

وفيما يلي وصف كل جزء من   (18) حالة مستقرة

 -:االجزاء 

 

 األساسية العمليات

إن الهدف العالمي أو النظام المتمثل في التفكير الرشيق  

 الزيونإلى )لتسليم أشياء ذات قيمة  -وبوتيرة مستدامة 

في أقصر دورة وقت في جميع العمليات، في ( والمجتمع

 .حين ال يزال تحقيق أعلى مستويات الجودة والمعنويات

ليس من وتسعى جاهدة إلى تقليل أوقات الدورات، ولكن 

 ،خالل تقليل الجودة أو بسرعة غير مستدامة أو غير آمنة

بدال من ذلك ومن خالل التحسين المستمر الذي ال يمكن 

  . االستغناء عنه

(19) 

 واضحة رؤية إلى األساسية العمليات تستند أن وينبغي

 الموارد وإدارة عن الفلسفة الناتجة واالستراتيجية للتصنيع

 ممارسات استخدام إلی ذلك يؤدي أن وينبغي البشرية،

 أهداف في تحقيق الوحدة االقتصادية لمساعدة ومبادئ

" تدفق"عملية  إنشاء هي والمبادئ الممارسات. أعمالها

  .اإلفراط لتجنب سحب نظام باستخدام المشاكل لتحديد

 تحدث عندما العمل عبء تسوية هو آخر هام عنصر وثمة

 تحديد أجل اإلنتاج من عملية إيقاف يجب الجودة، مشاكل

 الضروري الفشل من ولتقليل للفشل، الجذري السبب وحل

 المستمر واستخدام التحسين وأدوات المهام توحيد

 وال أيضا، البقاء من المشاكل يمنع البصرية الضوابط

 تدريجي الهدف تحسن سوى هناك يكون أن ينبغي

 التحديد هي األساسية عناصرالعمليات لجميع األساسي

 .أنواع الضياعات جميع على والقضاء المنهجي

 -:االنتاج في الوقت المحدد 

 اإلنتاج في الوقت المناسب هو أحد الركائز الداعمة لنظام

الذي يتضمن مفاهيم ( إنتاج تويوتا  )االنتاج الرشيق 

/ تدفق قطعة واحدة، وأنظمة سحب / التدفق المستمر 

 او التغيير للعطالتدقيقة واحدة  في ليكانبان، وتبد

(SMED / ) ،لمعرفة و الوقتبطاقة التحول السريع

 مجموعةكانبان ونظم مبادئ التدفق المستمر وسحب 

خلق التدفق المستمر، وخلق مستوى ) سجالت العمل

  هي أفضل الخيارات( سحب، وجعل تدفق المواد

ال يزال المصدر األساسي للتغيير و الرشيقةلمشاريع ل

 دفعةالالسريع على وخفض حجم 

(20) 
 

 

 -:التحسين المستمر 

التحسين المستمر وغالبا ما يسمى كايزن، يحدد نهج 

ممارسة األعمال التجارية، والقيمة الحقيقية للتحسين 

المستمر هو خلق جو من التعلم المستمر والبيئة التي هي 
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ال  ،ليست مفهوم فقط ولكن في الواقع تحتضن التغيير

يمكن إنشاء مثل هذه البيئة إال عندما يكون هناك احترام 

 . للناس

عقلية التحسين المستمر أمر ضروري لتحقيق أهداف 

التحسين هو " التحسين المستمر"مصطلح ، الشركة

بمرور والتدريجي للمنتجات أو العمليات أو الخدمات 

لتحسين وظائف مكان  الضياعاتالوقت، بهدف الحد من 

 رشاقةستند التو. ، أو أداء المنتجالزبائندمة العمل، وخ

 ،على مفهوم التحسينات المستمرة واإلضافية على المنتج

ويجب  في حين القضاء على األنشطة الزائدة عن الحاجة

 ((21 "التخلص منها أو تبسيطها أو خفضها أو دمجها

 

 

- :الضياعات تقليل 

 Toyota إن نظام تويوتا اإلنتاجي( "22)أشار 
Production System  الكاملهو التخلص  أساسه 

لعام  كتاب نظام تويوتا اإلنتاجي" "من الضياعات
وضح أن التخلص من الضياعات هو محور ي " ."1988

ى بالعربية نظام  سيمانظام تويوتا اإلنتاجي وال أن تُسمَّ
إن الضياعات التي تعتبر مقبولة عادة . تقليل الضياعات

. ي مرفوضة تماما في نظام تويوتا اإلنتاجيهفي حالة ما 
( للمكائن والمعدات )أوقات االنتظار وأوقات الضبط 

وأوقات النقل هي من األمور التي ال تعتبر ضياعات في 
أما في نظام تويوتا اإلنتاجي فإن كل هذا . األنظمة التقليدية

  ."التي يجب التخلص منهاويعتبر من الضياعات 
 
 

  وإظهارها الضياعاتباالعتراف 
بين الثقافة التقليدية وثقافة  والرئيسية أحد الفوارق الكبيرة"

أن الضياعات ال يتم االعتراف هي نظام تويوتا اإلنتاجي 
جد المدير يقول أن الضياعات نف. بها في األنظمة التقليدية

بل ويكون االتجاه دائما هو التعايش ". "تصل إلى الصفر
زيادة المخزون ذلك عن طريف يتم بسالم مع الضياعات ف

فعندما يكون لدينا . لكي ال تظهر الضياعات والمشاكل
وسط  ستضيعالجودة ومخزون كبير فإن مشاكل الصيانة 

أن اإلنتاج تأخر  أنه ال أحد سيشعر المخزون الكبير بمعنى
حدث مع العمالة فبدال ت الحالةونفس ". "بسبب هذه المشكلة

من تقليل الوقت الضائع في التنقل والبحث عن المعلومات 
في زيادة  سيكون هناكصالح، فإنه آلوتداول األدوات وإ

نشعر بالطمأنينة بأنه مهما كان الوقت الضائع فإن وعمالة ال
  ."العمالة ستكون كافية للقيام بالعمل

إنها تهدف ف لذلك جداً  يختلفثقافة نظام تويوتا اإلنتاجي ان 
تخلص منها بدال من لل الضياعاتالمشاكل و ابرازإلى 

عن  تيوتا يتحدثنظام  ان. تجاهلهاوالتعايش معها 

 هاتقليللو هاتحديد ذلك فمعنى والضياعاتالمشاكل 
  .والتخلص منها

كافة  نهج متبع من قبلالتخلص من الضياعات هو "
 كافةمن  جاوزالتإنهم يحاولون و. العاملين بنظام تويوتا

هذا و ،صغيرة ومهما كانت كانت حتى وانالضياعات 
لبحث عن ل بالفرح ويؤدي الى حرصهم يشعرهم 

 . "ضياعات والتخلص منهاال
 

 
 

 Types Of Wasteأنواع الضيـــاع       

 هو الرشيق التصنيع عليها رك ز التي القضايا أهم   إن  

 إن  ( (Wasteالهدر  أو الضياع أشكال جميع على القضاء

 والصحيح المطلوب بالشكل وإزالتها الضياعات تحديد

 وزيادة للموارد أقل   استخدام الى يؤدي ناجحة وبصورة

 الزبون رضا في وزيادة االنتاج في وجودة األرباح في

 .التكاليف في وتخفيض

 منظور من قيمة يضيف ال شيء كل يمثل الضياع ان 

 يزيد شيء اي فهو أجله من مبلغ بدفع يرغب وال الزبون

 فهو.  له قيمة اضافة دون من المنتج تكلفة قيمة من

 فأنها قيمة تخلق ال لكن الموارد تستهلك التي النشاطات

 فإن. المستمر التحسين الى بحاجة وتصبح ضياع تمثل

 التكاليف على مباشر تأثير له المنظمة موارد في الضياع

 وإزالة وبتحديد والجودة، المحدد الوقت في والتسليم

 المنتج الى قيمة تضيف ال والتي األنشطة من الضياع

 يقلل الضياع من التخلص فإن ثم   ومن (الزيون) النهائي

 الزبون من قبل عال   رضا عنه وينتج التكاليف من

 (. (23وربحية وكفاءة ومبيعات

 الضياع انواع ان على( 25)  و( 24) من كل وأشار 

 -:  يأتي فيما وتتمثل سبعة أنواع هي

 

 

 غير او الزائدة المعالجات من الناجم الضياع  -1

 التشغيل أو االنتاجية العمليات في المالئمة

Processing).) 

 Waiting االنتظار أوقات عن الناجم الضياع  -2

Time) )االنتاجية المراحل بين. 

 االنتاج في الزيادة أو االفراط عن الناجم الضياع  -4

Over-Production).) 

 Transportation))النقل عن الناجم الضياع  -3

  .االنتاجية العمليات بين المواد أومناولة

(  movement) الحركة عن الناجم الضياع  -6

 .االنتاجية العمليات خالل الزائدة
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 المنتجات في عيوب عن الناجم الضياع  -5

Defective Products ) )الى تحتاج والتي 

 .اتالفها أو التصنيع اعادة

 المواد( Inventory) تخزين عن الناجم الضياع -7

 والتامة المصنعة نصف المنتجات أو االولية

  الصنع

 

 

 الصيانة اإلنتاجية الشاملة 

أحد الممارسات  ان الصيانة االنتاجية تعتبر( 22)أشار "

القرن بدأت في اليابان في سبعينات  قد  التيواإلدارية 

خالل العالم  كافة انحاء فيبعد ذلك  الماضي ثم انتشرت

أسلوب صيانة جديد وهي ال تعتبر  .الماضية سنةالعشرين 

لقد  .االالت والمعداتنظام شامل للتعامل مع  تعتبربل 

يؤدي إلى  تطبيقهاأن  ،العملية الدراسات واالبحاثتت بأث

 ً اإلنتاجية، االستجابة  ،بالجودة، التكلفة تحسين األداء مقاسا

ل وارتفاع الحالة المعنوية األمان في العم ألوامر الشراء،

 .  "للعاملين

 -:هيالصيانة اإلنتاجية الشاملة واهم ركائز

 ".والمكائن تعظيم الفعالية العامة للمعدات"  -1

على مدار  ةشاملو مخططة تطبيق نظام صيانة"  -2

 ".اتالمعدالمكائن وعمر

الصيانة والتشغيل  إداراتكل من مشاركة "  -4

في عمليات الصيانة اإلنتاجية  ون الهندسيةؤوالش

 ".الشاملة

من عمال  العاملة مشاركة كافة المستويات"  -3

 ".في عمليات الصيانة ومهندسين ومديرين

المجموعات  وأنشطة تشجيع الصيانة الذاتية"  -6

 ".على ذلك الصغيرة

 

 

 

 ادارة الجودة الشاملة 

داء وذلك بأ شكل تعاوني انها( "johblonski ) عرفها

 لكافة المنتسبين مناألعمال وبتحريك المواهب والقدرات 

اإلنتاج والجودة لتحقيق تحسين في دارة الالعاملين وإ

ق العمل من خالل يفر ، مستخدمة"بشكل مستمرو

وهي  الوحدات االقتصاديةنجاح في لمقومات األساسية لال

تحسين المستمر للعمليات الاإلدارة وهذا مع شتراك الا

  .ق عمليفر واستخدام

دارة والعاملين الالتزام كل من إ بانها( "(Tunksعرفها 

كافة المتطلبات  بحيث تلبي االنتاجية األعمالكافة بترشيد 

   (26) ".توقعات المستفيد أو ما يفوقهاو

فلسفة نها على أ"Robbins & Coulter))عرفها 

إدارية موجهة على أساس التحسين المستمر واالستجابة 

 (27)".الحتياجات وتوقعات الزبون

 

 أهمية إدارة الجودة الشاملة

ه ذإلدارة الجودة الشاملة أهمية في المنظمات وتكمن ه

 (28) -:فياألهمية 

 .اليفتخفيض التك مما يؤدي الىزيادة اإلنتاجية  -1

المنتجات  افضل، وتقديم زبونالما يتمناه تحقيق  -2

 .زبونلل

وتنمية  المستويات،كافة بين  تتحسين االتصاال -4

وعة وزيادة الثقة بين جمللوحدة الشعور بال

 .لعاملينا

 .الزبائن نظر كافة في المنظمة سمعة تحسين -3

 العاملين لكافة االفراد السلوكيات في اتجاه تغيير -6

 .المنظمة في

 وتقييم مراجعة بعملية القيام من العاملين تمكين -5

 .مستمر بشكل لألداء

 على المطبق التقليدي مالنظا لتغيير  منهج شامل -7

 . وقرارات إجراءات شكل

 

 

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة

المصطلحات  عدد كبير من من اختالف على الرغم 

، إلى أنهم اتفقوا المختصينتعبير عن الجودة من قبل لل

على تحسين الجودة  تركزانها على نفس المبادئ، حيث 

في كافة المجاالت الوظيفية وان هذه المبادئ  فاعلةكقوة 

 (29) -:تتلخص فيما يلي

الزبون هو من يعرف الجودة واألولوية هي " -1

 . "عن المنتج الزبون رضا

 الدعم اهتمام اإلدارة العليا بالجودة، وتقديم" -2

 ."القيادة لها

في  العاملة األفراد كافةالجودة هي مسؤولية  -4

 .مستوياتها وبكافةالمنظمة 

استراتيجي، وبهذا تتطلب لها مؤشرالجودة هي  -3

 .خطة إستراتيجية

في  او العاملين يجب على جميع الوظائف -6

الجودة  تطبيق وتحسينتركز على الالمنظمة 

 .أالهداف إالستراتيجية لتحقيق المستمرة، وهذا 

تعليم ال ان تحسين الجودة الشاملة يتطلب -5

مرار لعاملين في المنظمة واالستلكافة اوالتدريب 

 .بذلك
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التعاون المستمر بين الموظفين يؤدي الى حل  -7

 . مشاكل الجودة

 يتطلب استخدام طرق ضبط الجودة اإلحصائية -8

 .تحسين الجودة وحل مشاكلهال

 

 

 

 :فلسفة الرشاقة  

الرشاقة هي فلسفة التي اعتمدتها منظمات التصنيع 

والبرمجيات لتطوير خفة الحركة الالزمة لمواجهة 

التحديات العالمية الساحقة  للحد من الضياعات، وتعزيز 

سرعة الحركة، والتحسين المستمر من خالل تحسين 

 .االبتكار

نهج الرشاقة يسمح للمنظمات القدرة على التكيف بسرعة 

ات الزبائن المتغيرة، وتقدم أكبر قيمة مع أقل مع احتياج

على  الرشيقةوتعمل المنظمات . تكاليف اإلنتاج لالشخاص

. تحسين عملياتها باستمرار وبالتالي تحسين جودة المنتج

هذا النهج اعتمد أصالً في منظمات التصنيع مثل تويوتا 

ألكثرانتشاراً من عالم أباستخدام مبادئ التنمية المشتركة 

 . رمجياتالب

http://www.netobjectives.com/about/our-

lean-philosophy 

إن رؤية الشركة ورسالتها وقيمها يجب أن تمثل بشكل 

مثالي لفلسفة الرشاقة ودعم ثقافة االشخاص التي تتماشى 

ونتيجة لذلك ينبغي تخصيص الموارد  الفلسفة الرشيقة مع

مديري و وااللتزام الشخصي المستمر ومشاركة الجميع

 واألنشطة والتكاليف   الضياعاتة للعثور على منظمال

التي التضيف قيمة ويجب ان يكون اسلوب القيادة مكرساً 

للتفكير الرشيق وان الرشاقة هي عملية وليس النهاية مع 

 .أحد أهم أجزاء النظام يهالموظفين و

 

 

 

 ترشيد التكاليف

األحجام لديها حافز للحد من  كافة منوجميع الشركات ان 

أما التكاليف لتبقى قادرة على المنافسة وزيادة األرباح 

بالنسبة للشركات التي تقدم السلع للبيع، فإن تكاليف اإلنتاج 

إن التخفيض . هي عامل رئيسي في التسعير واألداء العام

المبدئي لتكاليف اإلنتاج بطريقة منظمة ووضع نظام 

ة هي طرق فعالة لتحقيق لتحقيق وفورات إضافي

  ويحدد هذا. تخفيضات والحفاظ على خفض التكاليف

النظام العوامل الدافعة الرتفاع تكاليف اإلنتاج ويضع 

 ((30استراتيجيات للتعامل معها

 

يجب أن تستند زيادة األرباح من خالل خفض التكاليف 

يتم االحتفاظ و. وخططها الوحدة االقتصاديةإلى مفهوم 

أساس  علىبسجالت كافية من خالل نظام محاسبي سليم، 

 .لتحقق من التكاليف وتحليلهاا

لخفض  سهلة محاولةب تليس هي تخفيض التكاليفان 

مدير أن يفهم اليجب على . بشكل متوازيوجميع النفقات 

طبيعة المصاريف وكيفية ارتباط النفقات بالمبيعات 

باعة، واألرباح اإلجمالية، والمخزون وتكلفة السلع الم

 .وصافي األرباح

. تخفيض نفقات محددة لخفض التكاليف ال يعني فقط 

يمكنك تحقيق أرباح أكبر من خالل استخدام أكثر كفاءة 

وتتمثل بعض الطرق التي يمكن اتباعها . لصرف المبالغ

، وذلك من خالل زبونفي زيادة متوسط البيع لكل 

وبالتالي زيادة حجم  عالاستخدام مساحة العرض بشكل ف

المبيعات ، والحصول على عائد أكبر لإلعالنات 

 (31) .والترويج، وتحسين أساليبك الداخلية اإلجراءات

 

 

 

 تكاليف عناصر ال

 اليفتكالعناصر واحدة من التكاليف الرئيسية لإلنتاج هي 

إن تخفيض هذه التكاليف ولو . التي تشكل المنتج النهائي

بشكل طفيف على أساس النسبة المئوية يمكن أن يكون له 

في بعض األحيان يمكن . تأثير كبير على تكلفة اإلنتاج

تكاليف عن طريق شراء عناصر الللشركات خفض 

أقل تكلفة التي تلبي  عناصركميات كبيرة أو استبدال 

 بتقليلتصميم يسمح البعض األحيان  في. االحتياجات

وكثيرا ما يؤدي . المواد دون التأثير على الجودة

 .إلى انخفاض في تكاليف اإلنتاج العناصراستعراض هذه 

)30). 

 

 

 تقنيات تقليل التكاليف

ية اجرائها هناك عدة متطلبات على اداء الوحدات االقتصاد

 (32) لتقليل التكاليف وهي

تقنيات  -2.  تخفيض التكاليفتقنيات الجودة في  -1

 .التصميم الحديث للوحدات االقتصادية الحديثة
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اساليب وتقنيات التصنيع ورغبات الوحدات  -4

نظام ستة سكما  -3.  االقتصادية الصناعية

 .الرشيقة

طريقة  -5                .مباديء االنتاج الرشيق -6

 .االنتاج في الوقت المحدد

انشطة  -8                   .أدارة الجودة الشاملة -7

 .ما بعد البيع

تقليل  -13         .الغاء الخدمات غير ضرورية-9

 .التكاليف باستخدام التكنولوجيا الحديثة

 

 

 

 الجانب التطبيقي: المبحث الثالث 
 تحليل فقرات االستبانة: أوالً 

يركز هذا المبحث على تحليل فقرات االستبانة وفق 

المبحوثين واختبار فرضيات البحث اي اختبار  اجابات

االرتباط واالثر بين متغيرات البحث تحت مستوى معنوية 

 :وعلى وفق الفقرات االتية ( 3.36)

 

 

 

 

 -: تحليل فقرات المحور االول

 العوامل المساعدة أو التمكينية -1

   :ثقافة االدارة - أ

حول التفكير الرشيق من  لتقييم تطبيق ثقافة االدارة

وجهة نظر المبحوثين ، تم استخراج المتوسطات 

الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوساط الترجيحية 

التالي ( 2)والجدول رقم والوزن النسبي إلجاباتهم، 

حول المحور  يوضح النتائج التي تم التوصل إليها

 : االول من االستبانة

 

  

 

 

 ثقافة االدارة/ تحليل فقرات المحور االول ( 2)جدول 

 المتوسط  X1  X2  X3  X4  X5  X6 X7  X8  الفقرات

الوسط 
 الحسابي

2.837 3.001 3.067 3.132 3.362 3.264 3.116 2.821 3.075 

االنحراف 
 المعياري

0.756 0.731 0.666 0.627 0.585 0.691 0.669 0.571 0.662 

الوزن 
 النسبي

56.941 62.500 63.714 64.698 65.108 63.944 64.526 55.842 62.159 

 اعداد الباحثبن: المصدر
 

يالحظ ان االجابات ( 2)ومن خالل مراجعة نتائج الجدول 

، وبصورة عامة (4.376)حققت متوسط منخفض وبلغ 

حول التفكير  النتائج اعاله تشير الى انخفاض ثقافة االدارة

الرشيق وقفا لما جاء باجابات عينة البحث بدرجة كبيرة ، 

وتراوح الوزن النسبي الجابات اسئلة المحور بين اعلى 

للسؤال الخامس ، وادنى %( 65.108)وزن نسبي وبلغ 

 .للسؤال الثامن%( 55.842)وزن نسبي بلغ 

  :تحليل إدارة الموارد البشرية -ب 

التالي نتائج تحليل المحور الثاني ( 3)الجدول يعرض 

-:إدارة الموارد البشرية
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 إدارة الموارد البشرية/ تحليل فقرات ( 3)جدول 
 المتوسط  X1 X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  الفقرات

 الوسط
 الحسابي

4.79 4.840 3.740 4.890 3.790 3.84 3.96 3.370 3.630 4.094 

 االنحراف
 المعياري

0.713 0.375 0.933 0.315 0.315 0.855 0.898 0.597 0.761 0.640 

 الوزن
 النسبي

82.43 72.730 68.26 83.65 70.56 77.76 80.45 76.530 79.660 76.89 

 اعداد الباحثين: المصدر
 

 

- :من الجدول اعاله يتبين ما ياتي

 ان المورد البشري في الشركة هم متعددوا -أ 

وهذا يشير الى %( 76.89)الوظائف بوزن نسبي 

وجود تنوع في اختصاصاتهم وامكانية تكليف 

 .الموظف للقيام باكثر من عمل

حصل سؤال توسيع نطاق المسؤولية في العمل  -ب 

 نسبي على وزن( نظام محاسبة المسؤولية)

وهذا يشير الى وجود نظام رقابي متمكن %( 72.73)

 .في الشركة 

فقد كانت االوزان النسبية لها ( 3)سؤال من اما ال -ج 

متوسطة مما يشير الى انخفاض عدد المستويات 

االدارية اي ان الشركة تستخدم التنظيم المسطح بوزن 

 ( 68.26)نسبي 

ان مشاركة العمال في برامج التحسين المستمر  -د 

وهو وزن ( 83.65)للجودة حصل على وزن نسبي 

عاملين في الشركة على مرتفع جدا ويشير قابلية ال

 .المشاركة في عمليات التحسين والتطوير

 

 

 

 

 

 

اظهر التحليل وجود مرونة في وقت العمل بشكل  -هـ 

 ( .70.56)متوسط وبلغ الوزن النسبي لها 

حصل اتخاذ القرارات من قبل مجموعة او كفريق  -و 

وهو يشير الى ( 77.76)على وزن نسبي مرتفع وبلغ 

تم بشكل جماعي وليس بعيد عن اتخاذ القرارات ي

 .العاملين

على اوزان نسبية مقاربة ( 9-7)تراوح االسئلة  -ز 

وهو ( 79.660،  80.45،76.530)وبلغت لكل منها 

يشير الى االهتمام بعملية التدريب في الشركة وكذلك 

تقييم األداء المتميز او المبتكر للعاملين ، وان نظام 

 .دفع األجور له صلة باألداء

 

 العمليات االساسية .2
عمليات التصنيع الرشيق واالنتاج في  - أ

 الوقت المحدد
لتقييم تطبيق عمليات التصنيع الرشيق واالنتاج في الوقت 

المحدد ضمن العمليات االساسية للشركة من وجهة نظر 

المبحوثين ، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

الترجيحية والوزن  واالنحرافات المعيارية واالوساط

التالي يوضح النتائج ( 4)والجدول رقم النسبي إلجاباتهم ، 

 .حول هذا المحور من االستبانة التي تم التوصل إليها
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 عمليات التصنيع الرشيق واالنتاج في الوقت المحدد/ تحليل فقرات  ( 4) جدول 

 الوزن النسبي المعيارياالنحراف  الوسط الحسابي  الفقرات

X1 2.79 0.713 72.43 

X2 2.84 0.375 62.73 

X3 3.74 0.933 58.26 

X4 2.89 0.315 73.65 

X5 3.79 0.315 60.56 

X6 3.84 0.855 67.76 

X7 3.96 0.898 70.45 

X8 3.37 0.597 66.53 

X9 3.63 0.761 69.66 

X10 2.88 0.720 66.63 

X11 2.16 0.590 71.20 

X12 3.24 0.470 55.30 

X13 3.13 0.360 53.50 

 65.282 0.608 3.251 المتوسط

 
 ينيناعداد الباحث: المصدر

 
 
 

وبمراجعة نتائج الجدول يالحظ ان االجابات حققت 
، ( 1.251)متوسط منخفض قياسا بالوسط الفرضي وبلغ 
تطبيق عمليات وبصورة عامة النتائج اعاله تشير الى عدم 

التصنيع الرشيق واالنتاج في الوقت المحدد ضمن 
وبدرجة كبيرة اذ تراوح الوزن  العمليات االساسية للشركة

النسبي الجابات اسئلة المحور بين اعلى وزن نسبي وبلغ 
للسؤال الرابع ، وادنى وزن نسبي بلغ %( 5..71)
 .للسؤال الثاث عشر %( 51.5)
بصورة عامة  تشير الى عدم تجانس اجابات  واالجابات 

عمليات التصنيع الرشيق واالنتاج في الوقت العينة حول 
 .المحدد ضمن العمليات االساسية للشركة

  :تحليل ابعاد الجودة.ب
نتائج تحليل الفقرة الثانية من ( 5)يعرض الجدول رقم 

 ان االجابات ، ومنه يتبين(ابعاد الجودة)المحور الرابع 
الخاضعة للتحليل في هذا المحور حققت متوسط عالي 

، وبذلك فان النتائج تشير الى ان عينة ( 3.811)وبلغ 
البحث ترى ان الشركة تلتزم بمعايير الجودة بدرجة 
كبيرة، فيما بلغ متوسط الوزن النسبي لجميع االجابات 

، وتراوح الوزن النسبي الجابات اسئلة %(85.732)
للسؤال %( 93.688)زن نسبي وبلغ المحور بين اعلى و

للسؤال %( 76.451)الرابع، وادنى وزن نسبي بلغ 
 . الثالث

 تحليل فقرات أبعاد الجودة( 5)جدول 

 الوزن النسبي االنحراف المعياري الوسط الحسابي  الفقرات
X1 3.125 0.799 92.322 

X2 3.181 0.420 81.458 

X3 4.189 1.045 76.451 

X4 3.237 0.353 93.688 

X5 4.245 0.353 79.027 

X6 4.301 0.958 87.091 

X7 4.435 1.006 90.104 

X8 3.774 0.669 85.714 

 85.732 0.700 3.811 المتوسط

 يناعداد الباحث: المصدر
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 والعمليات التصنيعية والوظائف غير التصنيعية تحليل اجمالي الصيانة اإلنتاجية. ج

 

 

 النتائج عمليات الصيانة االنتاجية والعمليات التصنيعية والوظائف غير التصنيعية( 6)الجدول 
 المتوسط  x1 X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10  الفقرات

الوسط 
 الحسابي

4.22 3.41 3.84 3.68 3.63 3.83 3.91 3.50 3.76 3.81 3.759 

االنحراف 
 المعياري

0.65 0.55 0.785 0.836 0.735 0.86 0.761 0.690 0.786 0.779 0.743 

الوزن 
 النسبي

83.3 74.54 72.89 73.78 76.86 76.71 78.21 71.09 75.76 76.2 75.934 

 يناعداد الباحث: المصدر
 
 
 
 
 

بمراجعة نتائج الجدول اعاله يالحظ ان االجابات حققت 
، وبصورة عامة النتائج (4.769)متوسط عالي وبلغ 

تشير الى االلتزام بمواعيد وجداول الصيانة بمختلف  اعاله
انواعها وباستخدام الموارد والطاقات المتاحة لدى الشركة 
بدرجة كبيرة اذ تراوح الوزن النسبي الجابات اسئلة 

للسؤال %( 31.1)المحور بين اعلى وزن نسبي وبلغ 
االول وهو يشير الى اتفاق العينة احول اجراء الصيانة 

%( 71.39)الدقيقة ، وادنى وزن نسبي بلغ الوقائية 
للسؤال الثامن، كما تلتزم الشركة باجراء االستخدام 
التدريجي لتكنولوجيا العمليات الجديدة بنسبة متوسطة بلغ 

، وكذلك كانت اجابات العينة %(72.89)وزنها النسبي 
حول تملك الشركة نظام صيانة فاعل باستثمار الموارد 

، %(74.78)وزن نسبي متوسط بلغ والطاقات المتاحة ب
وان امتالك الشركة لمنتجات نمطية وصديقة للبيئة بنسب 

، %75.85)ومتقاربة وفق اراء العينة وبلغت 
، وضمن الوظائف غير التصنيعية فان %(75.71

الشركة تلتزم بالتحسين المستمر في جميع الوحدات 
 %(       75.2)الوظيفية للشركة بوزن نسبي 

الزبائن والممارسات / الشركة الموردين  تحليل –د 
 البيئية

نتائج تحليل الفقرة الرابعة من ( 7)يعرض الجدول رقم  
الزبائن / تحليل الشراكة الموردين)وهو المحور الثاني 

ومنه يتبين ان االجابات الخاضعة ( والممارسات البيئية
للتحليل في هذا المحور حققت متوسط بدرجة متوسطة 

، فيما بلغ متوسط الوزن النسبي لجميع ( 3.538)وبلغ 
، وتراوح الوزن النسبي %(79.303)االجابات 

الجابات اسئلة المحور بين اعلى وزن نسبي وبلغ 
للسؤال الرابع عشر وهو يشير الى %( 87.510)

وجود مرونة في تلبية متطلبات الزبائن،  وادنى وزن 
للسؤال الخامس عشر وهو %( 66.891)نسبي بلغ 

الى عدم مشاركة الزبائن في تصميم المنتجات،  يشير
وكذلك انخفض الوزن النسبي الجابات العينة حول 
مشاركة الموردين في تصميم وتطوير المنتجات وفقا 

 %(. 69.890)للسوال التاسع وبوزن نسبي 
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 الزبائن والممارسات البيئية/ تحليل فقرارت الموردين (  7) جدول 

 الوزن النسبي االنحراف المعياري الوسط الحسابي  الفقرات

X1 3.376 0.863 87.640 

X2 3.436 0.454 75.903 

X3 3.315 1.129 82.595 

X4 3.497 0.381 77.017 

X5 3.376 0.381 85.378 

X6 3.182 0.921 84.289 

X7 3.582 1.087 85.245 

X8 3.934 0.736 68.401 

X9 3.436 1.035 69.890 

X10 3.485 0.871 80.622 

X11 3.219 0.714 74.052 

X12 3.920 0.569 79.013 

X13 3.787 0.436 76.835 

X14 3.781 0.967 87.510 

X15 3.110 0.722 66.891 

X16 3.849 0.508 86.464 

X17 3.859 1.264 80.406 

 79.303 0.767 3.538 المتوسط

 يناعداد الباحث: المصدر
 

 أما بالنسبة الى فقرة ترشيد التكاليف-4
 -:الجدول التالي يمثل النتائج التي تم الحصول عليها حول هذا المحور من االستبانة

 تحليل فقرة ترشيد التكاليف( 8)جدول 
 الوزن النسبي االنحراف المعياري الوسط الحسابي  الفقرات

X1 3.557 0.751 72.541 

X2 3.754 0.541 83.455 

X3 4.218 0.657 52.521 

X4 4.432 0.353 71.579 

X5 3.686 0.951 83.027 

X6 3.921 0.758 84.529 

X7 3.812 0.669 46292. 

X8 3.774 0.862 92.712 

X9 4.225 0.298 .57299 

X10 4.195 0.394 81.254 

X11 4.089 0.326 51.268 

X12 3.427 0.768 73.554 

 77.439 0.611 3.924 المتوسط

 من اعداد الباحثين: لمصدرا
 

كل من الفقرات من الجدول اعاله يشير الى حصول 
على مستوى نسبي عالي وهذا يدل  1،4،3،9،13،11

 على ان الشركة بإمكانها تشخيص الضياعات ولكن ليس 
 

منتجات  لديها نهج معين للتخلص منها، عدم انتاج
عرضية ، زيادة في اجور العاملين ومصاريف الكهرباء 
وعدم امكانها من تخفيضها، التطبق االساليب الحديثة في 
 .االنتاج ، ليس لدى الشركة تكاليف ايجار ابنية او معدات

فيما يخص فقرة المواد االولية وشهادة الجودة بالنسبة الى 
 .المنتجات فهي حصلت على مستوى منخفض
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  .مقبول للشركة بالنسبة الى باقي فقرات الجدول فيعني تواجدها بشكلأما 
 تحليل واقع التفكير الرشيق للشركة: ثانياً 

للتعرف على واقع تطبيق ادارة التغيير في الشركة تم 

استخدام المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، لكل 

، وكذلك الدرجة الكلية لها، مجال من مجاالت االستبانة

 :التالي(  9) وفقا للجدول 

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمتغيرات البحث(  9) جدول 

 ت
 المحاور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 62.159 0.662 3.075 ثقافة االدارة 1

 76.890 0.640 4.094 الموارد البشرية ادارة 2

 65.282 0.608 3.251 الرشيق والعلمليات في الوقت المحدد التصنيع 3

 85.732 0.700 3.811 ابعاد الجودة 4

 75.934 0.743 3.759 الصيانة االنتاجية والعلمليات التصنيعية وغير التصنيعية 5

 79.303 0.767 3.538 البيئيةالزبائن والممارسات / الشراكة مع الموردين 6

 77.439 9.600 3.942 ترشيد التكاليف 7

 اعداد الباحث: لمصدرا
 

يتضح من الجدول السابق لمجاالت الدراسة قد حصل 

المحور الرابع وهو أبعاد الجودة على أعلى وزن نسبي 

يليه المحور السادس وهو الشراكة مع %(  85.732)

والممارسات البيئية والذي حصل وزن الزبائن /الموردين

بينما حصل المحور الثاني , %(79.303)نسبي 

والخاص بالموارد البشرية والخامس  الخاص بالصيانة 

 وترشيد التكاليف والعمليات التصنيعية وغير التصنيعية

% 75.934  (76.89%,على وزن نسبي متوسط وهو

االول على التوالي ، وقد حصل المحور ( 77.349%، 

والمحور الثالث التصنيع الرشيق  وهو ثقافة االدارة

على أقل وزن نسبى وهو  والعمليات في الوقت المحدد

62.159)%%65.282, .) 

 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع 
 -:االستنتاجات : أوالً 

النتائج تشير الى انخفاض ثقافة االدارة حول  -1

ومن ثم عمليات  التفكير الرشيق بدرجة كبيرة

 التصنيع الرشيق والعمليات في الوقت المحدد

  .وقفا لما جاء باجابات عينة البحث

ان المورد البشري في الشركة هم متعددوا  -2

وهذا يشير الى وجود تنوع في الوظائف 

اختصاصاتهم وامكانية تكليف الموظف للقيام 

 .باكثر من عمل

 او مجموعة قبل من القرارات اتخاذ حصل -4

 الى يشير وهو مرتفع نسبي وزن على يقكفر

 بعيداً  وليس جماعي بشكل يتم القرارات اتخاذ

 .العاملين عن

تطبيق عمليات التصنيع النتائج تشير الى عدم  -3

الرشيق واالنتاج في الوقت المحدد ضمن 

 .وبدرجة كبيرة العمليات االساسية للشركة

االلتزام بمواعيد وجداول  النتائج تشير الى -6

الصيانة بمختلف انواعها وباستخدام الموارد 

 .والطاقات المتاحة لدى الشركة بدرجة كبيرة

الى وجود مرونة في تلبية التحليل يشير  -5

الى عدم مشاركة  كذلك يشير ،متطلبات الزبائن

الموردين في تصميم وتطوير و نالزبائ

  .المنتجات

 المنظمات في الرشيق التفكير اعتماد ان -7

 في الضياعات تقليل الى يؤدي الصناعية

 التكاليف تقليل الى يؤدي مما الصناعية العمليات

 الى يؤدي وبالتالي الجودة بمباديء وااللتزام

 .الزبون رضا

 الرشيق التفكير أدوات من العديد تطبيق يمكن -8

 لديها كون الكهربائية للصناعات العامة شركة

 بسبب كفوءه بشرية وموارد والمباني المساحات

 الميداني العمل في المتراكمة والممارسة الخبرة

 التفكير وأساليب ومبادئ أدوات لتحقيق القابلية
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 والمعدات االالت إلى تفتقر أنيا اال الرشيق

 .المتطورة التكنولوجيا ذات الحديثة

 بسبب المصاريف من الكثير الشركة تتحمل -9

 البضائع كثرة أو زيادة بسبب االنتاج توقف

 . والجودة النوعية قيود تخضع ال التي المستوردة

 

 التوصيات: ثانياً 

ضرورة االهتمام االدارة بثقافة التفكير الرشيق  -1

 .وذلك لتحقيق متطلبات الشركة

 القرارات البشري واتخاذ المورد التركيز على -2

كونه من  الشركة في كفريق او مجموعة قبل من

 . عناصر االيجابية للشركة

 الرشيق التصنيع عمليات تطبيق الى التوجه -4

 العمليات ضمن المحدد الوقت في واالنتاج

 .كبيرة وبدرجة للشركة االساسية

 بمختلف الصيانة وجداول بمواعيد االلتزام -3

 المتاحة والطاقات الموارد وباستخدام انواعها

العناصر كبيرة يعتبر من  بدرجة الشركة لدى

 .االيجابية في الشركة

 في والموردين الزبائن مشاركة الى التوجه -6

 . المنتجات وتطوير تصميم

الى  يؤدي الشركة في الرشيق التفكير اعتماد -5

 في الضياعات وتقليل زيادة االنتاج والمبيعات

 .الى رقي الشركة يؤدي مما الصناعية العمليات

وتخفيض تكاليف  التوجه نحو تقليل الضياعات -7

االنتاج لتتمكن الشركة من مزاولة اعمالها 

 . ومنافسة البضائع الموجودة في االسواق المحلية

 الرشيق التفكير أدوات من العديد تطبيق ضرورة -8

لديها  كون الكهربائية للصناعات العامة شركة

 االمكانة للتطبيق ، والقيام بتجديد االالت

 تكنولوجياال ذات الحديثة والمعدات باخرى

 .المتطورة
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، لنهر دجلـــــةالبيئية الخواص بعض تأثير تصريف محطة كهرباء الرشيد في 

 بغداد مدينة جنوب

 فاطمة شغيت مفتن   مهند رمزي نشأت  رغد سالم رشيد   كريم حميد رسن

 .العراق-بغداد 567ب .ص ،وزارة العلوم والتكنولوجيا/دائرة البحوث الزراعية

 nashaat@yahoo.com-Muhanned 

 الخالصة

لمعرفة تأثير متدفقات  2102الحالية للمدة من كانون الثاني ولغاية كانون االول الدراسة  أجريت     

ية ئالخصائص الفيزيابعض الزعفرانية على  جنوب بغداد عند مدينة محطة الرشيد لتوليد الطاقة الكهربائية في
تقع األولى  قبل المحطة والثانية قرب , جمعت عينات شهرية من اربع محطات . لمياه نهر دجلة يةئوالكيميا

أظهرت  . شهرا   02من محطة الرشيد  ولمدة  م 0111منها والرابعة على بعد  م011المحطة والثالثة على بعد 
8النتائج أن معدل الزيادة في درجة حرارة المياه تتراوح ما بين 

  - 11.3 oقارنة بالبيئة الطبيعية الممثلة م م
وسجلت أعلى درجات لحرارة الماء بالقرب من منطقة تصريف محطة بالمحطات قبل محطة كهرباء الرشيد، 

وقد أظهرت قيم كدرة الماء ارتفاعا  واضحا  عند . مo 38.3كهرباء الرشيد وكانت أعالها في ايلول  إذ بلغت 
وكانت التوصيلة الكهربائية ونسبة الملوحة والمواد الصلبة الذائبة  .المحطات القريبة لمحطة كهرباء الرشيد

 1090الكلية في المحطات القريبة من محطة كهرباء الرشيد  أعلى نسبة من بقية المحطات، حيث بلغت 
لدراسة بقاعدية اوتميزت المياه في جميع محطات . لتر على التوالي/ غم% 0.54و ‰  0.69سم /مايكروسيمنز

سجلت أعلى قيم للبايكاربونات . 8.2 -3.5ما بين  pHإذ تراوحت قيم . 2ع زيادة واضحة عند المحطة خفيفة م
إذ كانت الزيادة خفيفة عند المحطات أسفل محطة  االوللتر خالل كانون / ملغم 091بلغت  2عند المحطات 
 4.5بلغت أدناها , سجل انخفاض واضح في قيم األوكسجين المذاب قرب محطة ألكهرباء. كهرباء الرشيد

باالرتفاع الواضح بالقرب  BOD5تميزت قيم المتطلب الحيوي لألوكسجين . لتر خالل شهر تشرين الثاني/ملغم
أظهرت قيم العسرة الكلية ارتفاعا  ملحوظا  عند . من محطة كهرباء الرشيد عما عليه في المناطق األخرى
كانت قيم . لتر خالل كانون أول/ ملغم 900قيمة لها المحطات القريبة وأسفل منطقة التصريف وبلغت أعلى 

الكالسيوم أعلى من قيم المغنسيوم طوال فترة الدراسة وسجلت أعلى القيم عند المحطات أسفل منطقة تصريف 
وكانت الكبريتات سائدة على جميع األيونات الموجبة والسالبة، إذ كان تركيزها عند المحطات قبل .  ماء المحطة
. لتر/ ملغم  275لتر وارتفعت عند المحطات القريبة من منطقة التصريف إلى / ملغم  85ء الرشيد محطة كهربا

. لتر/ ملغم 2.59لتر إلى / ملغم 0.03فيما سجلت قيم معتدلة النترات في جميع المحطات تراوحت ما بين 
 3و  P2O5لتر / ملغم 6.8قرب منطقة تصريف ماء محطة كهرباء الرشيد وبلغت سجلت أعلى القيم للفوسفات 

PO4لتر / ملغم
ان هناك تأثير كبير للمحطة على درجة حرارة الماء وعلى  استنتج من الدراسة الحالية .3-

  .عسرة المياه في المحطة الثانيةوحصلت زيادة في تركيز الفوسفات وفي , العكورة والتوصيلية الكهربائية 
 

 .، نهر دجلةوكيمياوية هرباء، خصائص فيزياويةمحطة ك :كلمات مفتاحية 
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Impact of Al-Rasheed Power Plant Effluents on Some Ecological 

characteristics of Tigris River, Southern Baghdad City   

Fatema S. Muftin, Muhanned R. Nashaat , Raghd S. Rasheed, Kareem H. 

Ressan 

Agricultural and Biological Research Directorate, Ministry of Science& Technology, P.O.Box 765, 

Baghdad, Iraq 

 

Abstract 
       This study was conducted for the period from January to December 2012 to 

investigate the effects of Al-Rasheed power plant (RPP) effluents on south of 

Baghdad at Al-Zafaraniya City on the some physical – chemical properties of the 

Tigris River. A water samples were collected monthly at four stations. Station one 

was located up to the power plant effluents, station two was located near the power 

plant effluents, station three was located 500 m down the power plant effluents and 

station four was located1000m down of the power plant effluents. The results showed 

an increase in water temperature of the stations near and below RPP ranging from 8 to 

11.3 ºC compared with samples collected from the stations above RPP. The highest 

water temperature 38.3 ºC were recorded near the discharge area of RPP effluents on 

September. While, highest turbidity values were found at stations near of the RPP. 

Electrical conductivity, salinity and TDS near RPP are higher than other stations, 

these values reached to 1090 S/cm, 0.69‰ and 0.54 g/L, respectively. The water 

from all stations was with weakly alkaline, but pH values were slightly increased at 

stations 2, ranging from 3.5 to 8.2. The maximum value of bicarbonate at stations 2 

(190 mg/L) was recorded in December, with slightly increased were recorded values 

below RPP effluents. Lowest dissolved oxygen concentration (4.5 mg/L) was 

recorded during November near RPP effluents. Values of biological oxygen demand 

(BOD5) were distinctly higher near and below RPP. Whereas total hardness revealed a 

notable increase near and below RPP. However, peak concentration 900 mg/L was 

encountered in December at station 2. Calcium concentrations in general, were higher 

than those of magnesium and the highest values were recorded at down discharge 

point. Sulphate was the dominant among all ions. Its concentration at station up of 

RPP was 85 mg/L and elevated to 275 mg/L at stations near RPP effluents. Nitrate 

values at all stations were very moderate and ranged from 0.03 mg/L to 2.59 mg/L. 

Maximum phosphate concentration (6.8 mg/L P2O5
 
and 3 mg/L PO4

-3
) was recorded 

closer to discharge points. The results of this study conducted that there was a 

significant impact of the RPP effluents on increase of water temperature, turbidity and 

electrical conductivity, and there was an increase in the phosphate concentration and 

water hardness at station 2. 

 

Keywords: Power plant, physical chemical, Tigris River. 
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  لمقدمةا
تستعمل محطات توليد الكهرباء الماء للتبريد       

ولحشد البخار وذلك لتحريك التوربينات وتستخدم 

الونات من مياه األنهار غمئات الماليين من ال

والبحيرات والمحيطات يوميا 
(1)

وحسب مؤسسة   

 (USGS) المسوحات الجيولوجية األمريكية

United States Geological Survey   فأن ما

الون يوميا من الماء العذب غبليون  643يقارب من 

قد استعمل لهذا الغرض في الواليات المتحدة عام 

2111 . 

من هذه المحطات  ةالناتج ةتقتل المياه الساخن      

المائية   األحياءكبيره من  أعداد
(1)

من خالل و 

نظام التبريد قد  ىبمجر الصغيرةمرور الهائمات 

وقد يتسبب التأثير الحراري  ,هايتسبب في هالك

مجرى النهر  إلى ةالناتج عن طرح المياه الساخن

المائية   الحيةبهالك الكائنات 
(2)

  . 

الحرارية بالصنف  كهرباء الرشيدتصنف محطة     

وجب المعتمد بم البيئيوفق التصنيف ( 8)

ئية العراقية التشريعات البي
(6)

لما تسببه من تلوث  

كميات الهائلة من األنبعاثات الغازية  للبيئة نتيجة ال

 ,COXالتي تطرح بشكل مباشر الى الجو مثل 

NOX, SOX  بأقطارم  31عبر مداخن ارتفاعها 

 . على التوالي   لألعلىم من األسفل  6.8م و  8..0

 ةنتيج ةتسبب المحطة تلوث لمياه نهر دجل    

على المركبات  ةالحاوي ةتصريفها للمياه الحار

م 461والتي تصرف بمقدار   العضوية
6 

ساعة / 

وبدرجة حرارة عالية مسببة األضرار  ةلكل وحد

ان ، اذ  ةالحية المائية في بيئة نهر دجلللكائنات 

النفط األسود والماء الساخن المستخدمان لتشغيل 

المحطة هما المصدران الرئيسيان للتلوث الهوائي 

والمائي في الموقع بالرغم من وجود وحدات 

معادلة  بأحواضمتمثلة  ةالجه المياه الصناعيلمع

الدالة الحامضية وأجراء الخلط الجيد فضال عن 

من  وحدات السيطرة الخاصة بتنقية الهواء الناتج 

احتراق الوقود من الملوثات لجعله ضمن الحدود 

المسموح بها بيئيا 
(6)

. 

 

 وصف منطقة الدراسة
ى عل ةالحراري كهرباء الرشيدصممت محطة      

 خمستشغيل وتتكون من  ةمبدأ توليد البخار كطاق

االولى والثانية  وحدات وبطاقة تصميمه للوحدات

 ةميكاواط لكل منها وللوحد 20  والثالثة والخامسة

 0936ميكاواط وقد شيدت في عام  40  ةالرابع

ره الذي تعتب ةى الجانب الشرقي لنهر دجلعل

ى وقرب مصف, كمصدر لمياه التشغيل والتبريد

. لغرض الحصول على وقود النفط الخام  ةالدور

م 011بمقدار  ةتسحب المياه من نهر دجل
6 

 ةساع/ 

لتتم  ةاليومي, اذ تجري عليه الفحوصات  .ةلكل وحد

 ةعليه معالجته بهدف تخليصه من االمالح الذائب

واستعماله في . وفق الحدود المسموح بها ةقلوالعا

التوربينات  توليد البخار المستخدم في تشغيل

وتتم معالجة النفط  ةالكهربائي ةالطاق بإنتاج ةالخاص

 ةلتقليل المخلفات الناتج األسود قبل استخدامه
(4)

. 

لية لمعرفة تأثير محطة اصممت الدراسة الح   

 ةيئالحرارية على الخواص الفيزيا الرشيد

 . لمياه نهر دجلة ةيئوالكيميا

 طرائق العمل

من كانون الثاني ولغاية  اعتبارا   ةتمت النمذج     

 ةوذلك بجمع عينات شهري 2102 األولكانون 

لتر  0حجم  ةنظيف البولي أثيلين ات منبواسطة حاوي

 :ليي كما ومحطات  أربعمن 

 .م 011قبل موقع محطة الرشيد ب (  0) المحطة

 يف مياه محطةربالقرب من تص( 2) المحطة

   . م منها01وعلى بعد  الرشيد

  

 .م 011يف محطة الرشيد بربعد تص( 6)المحطة

محطة الرشيد متدفقات  يفربعد تص(  4) المحطة

 .م 0111ب

 أعالهمن المحطات  ةجمعت عينات شهري          

 :وأجريت عليها الفحوصات التالية ,على التوالي 

والمياه  الهواءتم قياس درجة حرارة         

واالوكسجين المذاب , السطحية بواسطة المحرار

تخدمت طريقة ونكلر المعدلة اس
(0)

وتم حساب ,   

المؤية  كسجيني الحيوي والنسبةوالمتطلب اال

لألشباع كما ورد في 
(3)

 ةالكهربائي ةوالتوصيلي 

والملوحة واألس الهيدروجيني ومجموعة المواد 

 (HANA)في الماء بواسطة جهاز  ةالعالقة والذائب

 بواسطة جهاز ةوقيست العكور. (HI9811)موديل 

 Jenwawقياس العكورة المصنوع من قبل شركة 

Company  موديل(Model–6035) . العسرة أما

اتبعت  فقد,وعسرة الكالسيوم والمغنيسيوم  ةالكلي

الطريقة المذكورة في 
(.)

و
(8)

اما الكبريتات فقد . 

من قبل  ةاستعملت الطريقة الموصوف
(9)

 

في  تم قياسها كما ورد (النترات) ةوالمغذييات النباتي
(0)

 ةوالفوسفات فقد قيست اعتمادا على الطريق 

في  ةالمذكور
(01)

 فقد اعتمدت طريقة وأخيرا   .
(01)

  

كاربونات في مياه المحطات بيفي قياس الايضا 

 .  ةالمدروس

 

 

 

 النتائج والمناقشة

 الفيزيائية والكيميائية نتائج الفحوصات  تبين          

يات درجات مد إن ,(2وشكل  0جدول )المختلفة 

الواقعة تحت  2الحرارة كانت مرتفعة في المحط 

نالحظ ,من المحطة  المطروحة الساخنةتأثير المياه 

تراوحت  ارتفاع واضح في درجة حرارة الماء

مقارنة بالبيئة الطبيعية الممثلة  م◦00.6 -8مابين 
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قبل محطة كهرباء الرشيد،  بمحطة السيطرة
القرب من وسجلت أعلى درجات لحرارة الماء ب

اء الرشيد وكانت منطقة تصريف محطة كهرب
ولهذا التغيير  مo 38.3إذ بلغت أعالها في ايلول، 

تأثير كبير على الكائنات المائية وحيث ان كثافة 

الهائمات مرتبطة ارتباط وثيق بدرجة الحرارة 
(00)

 

مجتمع األسماك يتأثر بتغاير درجات فضال  عن أن 

الحرارة 
(02)

. 

المحطات فأن درجة حرارة  في باقي أما

الماء تظهر تغاير طفيف بين المحطات وهي 

ة حرارة الهواء المالمس جمرتبطة ارتباط وثيق بدر

 ةللماء وقد توصل باحثون آخرون لنفس النتيج
(06)

; 
(04)

 2درجة حرارة الماء في المحطة  أتبد

 ةعن المياه الساخن باالبتعادكلما بدأنا  باالنخفاض

 8-3 بين  االنخفاضوقد تراوح , للنهرالمطروحة 

وهذا   ،4في المحطة   م◦00-8 و 6في المحطة  م◦

على  اباحثون آخرون عملو إليهيتفق مع ما توصل 

محطات توليد الطاقة الكهربائية المختلفة حيث سجل 
(00)

على  ةفي محطة النجيبي م◦01-8غ انخفاض بل 

-6بلغ  االنخفاض أنشط العرب بينما وجد آخرون 

في محطة المسييب   م◦01
(03)

; 
(0.)

. 

 2 ان العكورة كانت مرتفعة في المحطة لوحظ      

والعكورة من الخواص , مقارنة بالمحطات األخرى

الفيزياوية المهمة المؤثرة في بعض العمليات 

الحيوية لتأثيرها في انعكاس الضوء في عمود الماء 
(08)

ء في الما وتزداد بزيادة المواد العالقة الصلبة 

, مالح والمواد العضوية واالعضويةمثل الطين واأل

وقد تكون الزيادة الحاصلة في المحطة الثانية ناتجة 

عن تاثير التصريف في تحريك المواد العالقة مما 

ويه الماء يحت يؤدي الى زيادة العكورة وكذلك ما

 أثناءوتزداد العكورة  ,المطروح من مواد عالقة

يف فترات المطر وبزيادة التصر
(09)

. 

الملوحة  و EC الحظ وجود عالقة ايجابية بيني     

في المحطات المدروسة ويالحظ زيادة    TDSو

 المحطات إلىنسبة  2في معدالتها في المحطة 
 0.69سم /مايكروسيمنز 1090بلغت  إذ  ، األخرى

وهذا قد يعود  لتر على التوالي/ غم% 0.54و ‰ 

حطة نتيجة الى زيادة معدل التبخير في هذه الم

الرتفاع درجة حرارة ماء التصريف ولطاقة بعض 

وجودة في ماء التصريف ماأليونات ال
(21)

بينما  ,

 -... و 8.2-6.0و  pH  ..0-8.9كانت مديات ال

للمحطات المدروسة على التوالي    9-0.. و   9

,  2في المحطة  واضحشر وجود انخفاض ؤوهذا ي

للكثير من األس الهيدروجيني هو انعكاس  أن إذ

العوامل الكيمياوية والبايولوجية المختلفة في البيئة 

المائية  
(20)

 بأنها مياه ةدجل مياه نهر تعدوعموما , 

ةخفيف ةقاعدي
(20)

وقد سجل .  
(22)

عن  ةنتائج مختلف

كل  أنهذه النتيجة في محطة الدورة مما يدل على 

 األخرىلها مخرجات مختلفة عن المحطات  ةمحط

 . 

انخفاض واضح في قيم األوكسجين  سجل     
 4.5بلغت أدناها , المذاب قرب محطة ألكهرباء

تميزت قيم . لتر خالل شهر تشرين الثاني/ملغم
باالرتفاع  BOD5المتطلب الحيوي لألوكسجين 

الواضح بالقرب من محطة كهرباء الرشيد عما 
وقد سجلت أعلى قيم . عليه في المناطق األخرى

عكسية  ةهناك عالق أنائج بينت النت .خالل شباط

بين درجة حرارة الماء ونسبة األوكسجين المذاب 

وهذا يعود لزيادة معدالت األيض في درجات 

الحرارة العالية مما يؤدي الى انخفاض معدالت 

األوكسجين المذاب في الماء
 (26)

 . 

ان آيون البايكاربونات يتغاير من  بينت النتائج     

حة في شهر ضزيادة وامحطة الى أخرى وان هناك 

وقد , لتر/ ملغم 091ت ـــبلغ االولكانون 

ي ـــابهة فـــــــــائج مشــــلت نتـــــسج

 أخــرىية ــات عراقـــــــــــدراس
(24)

; 
(20)

; 
(22).

 

في المحطات المدروسة نالحظ زيادة في      

اه يالخاضعة لتاثير م 2العسرة في المحطة 

لتر / ملغم 900ها وبلغت أعلى قيمة لالتصريف 
والعسرة ناتجة عن ايونات , خالل كانون أول

 يزالمنغن مغنيسيوم والحديد والزنك والكالسيوم وال

والهيدروجين والسنتروم والستانم 
(23) (2.)

وطبقا ,  

وتزداد فان مياه نهر دجله عسرة جدا  أعالهللنتائج 

هذه العسره في المحطة الثانية وخصوصا في اشهر 

الصيف نتيجه لعمليات التبخير الحاصلة وقد سجلت 

نتائج مشابهه من قبل 
(28)

; 
(29)

ومعروف في المياه  

من ايون  أكثرالعراقية ان ايون الكالسيوم هو 

المغنيسيوم 
(61)

أعلى  كما وأظهرت النتائج تسجيل  
عند المحطات والمغنسيوم  اليوني الكالسيومالقيم 

وقد يعود زيادة  ، أسفل منطقة تصريف ماء المحطة

 لوجود ايون المغنيسيوم عنايون الكالسيوم نسب 

يوم ـــيتحد مع الكالسالذي يد الكاربون ــــثاني اوكس

يوم الغير ذائبة في ـــاربونات الكالســمكونا البيك

الماء
(60)

 .سجل في الدراسة الحالية وهذا ما  

وهي النترات  النباتيةالمغذيات  أما   

ظهور قيم معتدلة   فقد بدا واضحا  والفوسفات  
 0.03نترات في جميع المحطات تراوحت ما بين لل

 وزيادة في الفوسفات لتر/ ملغم 2.59لتر إلى / ملغم
اذ سجلت أعلى القيم للفوسفات قرب منطقة 

 6.8تصريف ماء محطة كهرباء الرشيد وبلغت 
PO4لتر / ملغم 3و  P2O5ر لت/ ملغم

ان تسجيل . 3-
محطات توليد  انقيم عالية للفوسفات قد يعود الى 

 P2O5الكهربائية تطلق الفوسفات بشكل  الطاقة

بالتناقص تدريجيا كلما ابتعدنا عن  أالذي يبد

وقد سجلت نتائج ارتفاع في تركيز النترات . ةالمحط

الت ارتفاع معد إلىالصيف الذي قد يعود  أشهرفي 
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األيض واألكسدة العضوية التي تؤدي الى طرح 

النترات  
(62)

 وتتفق هذه النتائج مع 
(22)

 . 
آيون الكبريتات معدالت متغايرة في سجل 

وكانت الكبريتات سائدة على .  المحطات المختلفة

جميع األيونات الموجبة والسالبة، إذ كان تركيزها 
  85عند المحطات قبل محطة كهرباء الرشيد 

لتر وارتفعت عند المحطات القريبة من / لغمم
وآيون , لتر/ ملغم  275منطقة التصريف إلى 

من  أوالكبريتات قد ياتي من تأثير فضالت المزارع 

تحلل المواد العضوية او من السماد المضاف الى 

 المزارع
( 66)  

 .  
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معدالت ومديات وأنحراف معياري لقيم بعض المعايير الفيزيائية والكيميائية للمياه في  (:1)جدول
 .مدة الدراسةخالل محطة كهرباء الرشيد نهر دجلة قبل وبعد 

Station  

Parameters 

1 2 3 4 

Air Temp. ˚C  9.5 – 37 

26.04 - ±10.84 

10 – 38 

26.04 -± 11.25 

12 – 37.5 

26.22 – ± 10.79 

10 – 40 

26.75 -± 11.08  

Water Temp.  ˚C  10 – 27.5 

20.34 - ± 6.208 

18 – 38.8 

29.26 - ± 8.27 

12 – 30.1 

21.85 - ± 6.93 

10 – 27.7 

20.15 - ± 6.52 

Turbidity 

NTU 

1.9 – 17.3 

8.67 - ± 5.64 

2.85 – 68.6 

15.42 - ± 18.04 

4.73 – 61 

14.05 - ± 15.22 

3.4 – 22.8 

8.96 - ± 6.4 
 

EC    µS/cm 580 – 1000 

773.33 - ± 158.13 

590 – 1090 

829.16 - ± 184.06 

550 – 1130 

797.5 - ± 184.84 

610 – 1140 

840.83 - ± 167.79 

Salinity ‰ 0.37 – 0.64 

0.47 - ± 0.1 

0.29 – 0.69 

0.5 - ± 0.12 

0.26 – 0.72 

0.5 - ± 0.13 

0.11 – 0.72 

0.46 - ± 0.17 

pH 7.5 – 8.9 

8.14 - ± 0.45 

3.5 – 8.2 

7.6 - ± 1.3 

7.7 – 9 

8.19 - ± 0.41 

7.5 – 9 

8.14 - ± 0.44 

DO mg/ L 6.5 – 10.7 

8.73 - ± 1.45 

4.5 – 9.5 

6.91 - ± 1.56 

5 – 12.6 

7.9 - ± 2.32 

5.6 – 12 

7.9 - ± 1.7 

BOD5 mg/ L 0.5 – 6 
3.03 - ± 1.61 

0.5 – 5.2 
3.18 - ± 1.51 

0.5 – 6 
3.49 - ± 1.46 

0.5 – 6 
2.9 - ± 1.3 

The percentage 

of oxygen 

saturation % 

77.09 – 337 

112.56 - ± 71.4 

49.5 – 108.6 

81.54 - ± 15.8 

56.9 – 116.9 

89.07 - ± 15.01 

67.3 – 106.3 

86.45 - ±10.87 

T.H mg/ L 

 

20 – 239 
98.75 - ± 52.87 

50 – 900 
197 - ± 226  

46 – 355 
135.25 - ± 74.88 

40 – 329 
126.33 - ± 70.45 

Ca
+2 

mg/L 

 

0.25 – 135 
61.52 - ± 36.83 

12 – 214 
84.75 - ± 58.18 

23 – 255 
81.25 - ± 62.01 

13 – 228 
85.08 - ± 5833 

Mg
+2 

mg/ L 

 

 

0.19 – 0.69 

0.39 - ± 0.15 

0.21 – 2.45 

0.71 - ±0.77 

0.31 – 5.58 

1.07 - ± 1.5 

0.208 – 5.4 

1.165 - ± 1.65 

SO
+4

 mg/ L 

 

15 – 85  

38.2 – ± 22.13 

50 – 275 

109.16 - ± 63.88 

25 – 158 

71.5 - ± 42.22 

20 – 155 

65.875 - ± 41.46 

HCO3
=
    mg/ L 10 – 160 

101.41 - ± 46.65 

 

30 – 190 

139.5 - ± 39.78 

18 – 189 

130.5 - ± 42.44 

12 – 161 

118.1 - ± 42.1 

TDS mg/L 

 

 

0.28 – 0.49 
0.37 - ± 0.07 

0.29 – 0.54 
0.4 - ± 0.09 

0.27 – 0.56 
0.39 - ± 0.09 

0.13 -0.55 
0.38 - ± 0.11 

NO3
-2

 mg/L 0.03 – 0.8 

1.42 - ± 2.72 

0.058 – 2.5 

0.91 - ± 0.84 

0.098 – 2.5 

0.91 – ± 0.84 

0.099 – 2.59 

0.69 - ± 0.68 

PO4
-2

 mg/L 

 

0.018 – 1.15 
0.241 - ± 0.408 

0.019 – 3 
0.55 - ± 0.903 

0.02 – 1.15 
0.24 - ± 0.409 

0.028 – 1.17 
0.221- ± 0.319 

P2O5 mg/L 0.017 – 2.6 

0.53 - ± 0.92 

0.024 – 6.8 

1.05 - ± 2.15 

0.03 – 2.6 

0.53 - ± 0.92 

0.049 – 2.6 

0.36 - ± 0.71 
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.الدراسة محطات تمثل خريطة(: 1)لشك  
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 .التغيرات الموسمية لبعض المعايير الفيزيائية والكيميائية في محطات الدراسة(: 2)شكل 
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 موقف القانون الدولي العام من الجريمة الدولية... وكيفية مكافحتها

 عمران عيسى حمود الجبوري

 كلية مدينة العلم الجامعة / قسم القانون 

 

 مستخلص البحث

عرفت الجريمة منذ نشأة الخليقة، أي منذ ظهور سييدنا ددم  علييا السي،مو، وميا حيي  بيين ابنابيا  قابيي          

 لتي تمثلت بأو  جريمة في التاريخ، وكان يراد منها تبيان الخير والشر في النفس البشرية.وهابي و، وا

وعلى مر الزمن أخذت التجمعات اإلنسانية بالتكون عبر العيور وتعاقي  اججييا ، وظهيور الجماعيات          

اعييات هييي السييمة البشييرية وترورهييا، وتشييع  الميييالا وتعييدد اشييكا  لهييذن الجماعييات، كانييت الحييرو  والنز

 الظاهرة والمستمرة بين أقرابها عبر القرون.

تجسدت الجريمة وترورت في المجتمعات البشرية، حتى أيبحت من أبرز سمات التاريخ البشري، مما          

دفييت تلييج الجماعييات شلييى شنشيياي تشييكي،ت سياسييية وقانونييية، حتييى تويييلت شلييى مييا يرليي  عليييا اليييوم باجنظميية 

ومت استمرار اليراعات والحرو  بدت الحاجة ماسة شلى شيجاد قواعد ملزمية للمتحياربين  –الدو   –السياسية 

والحييد ميين ارتكييا  جييرابم نييد اإلنسييانية ميين جييراي تلييج الحييرو ، وشخنيياق تلييج اليييراعات لهييذن القواعييد، 

ومن خي،  ذليج فقيد ترسيخت  استلهاماً لقيم وتعاليم السماي واالعتبارات اإلنسانية، وتأكيداً لألعراف االجتماعية،

 تلج القيم في اذهان المجتمعات اإلنسانية على مر الزمن.

المتتبت لمسار وترور الحياة اإلنسانية، يجد نشو  يراعات مسلحة وغير مسلحة تمخنت عنهيا أفعيا           

م الدولييية   وجييرابم أودت بحييياة الكثييير ميين البشيير، وميين هييذن الجييرابم مييا ييييا أن يرليي  عليهييا ويييف الجييراب

كالجرابم اإلرهابية والجرابم ند اإلنسانية وجيرابم اإلبيادة الجماعيية وجيرابم الحيرو  وغيرهيا، والتيي ارتكبيت 

أثناي تلج اليراعات المسلحة الدولية وغيير الدوليية  –تجار الحرو   –وما زالت ترتك  بأيدي أيحا  النفوذ 

. 

التي أبرمت فيي شريار المنظميات الدوليية واإلقليميية واالتفاقييات  وعلى الرغم من المعاهدات واالتفاقيات         

الثنابية للحد من تلج الجرابم، شال أنها لم تفلا في ذلج، لذلج استمرت تلج الجرابم من خ،  االنتهاكيات الجسييمة 

االنتهاكييات ، والمعنييية بهييذا اجميير، و1949لتلييج االتفاقيييات، فنيي،ً عيين انتهاكييات اتفاقيييات جنيييف اجربعيية لعييام 

 الخريرة للقوانين واجعراف السارية على المنازعات الدولية في نراق القانون الدولي العام .

ومهما يكن من أمر، فإن قواعد القانون الدولي العام أيبحت قواعد نابرة وملزمة لحفظ وييانة اجمن         

شنشاي المحاكم الجنابية الدوليية والمحياكم الخايية  والسلم الدوليين، والوقوف بوجا تلج الجرابم الدولية من خ، 

 للنظر في تلج الجرابم ومكافحتها أو الحد منها على أق  تقدير.

ولما كانيت اختياييات المحكمية الجنابيية الدوليية تقتيير عليى أشيد الجيرابم خريورة، بموجي  منريوق         

ابم ند اإلنسانية وجرابم الحير  وجيرابم العيدوان، ف أ، والتي حددت بجرابم اإلبادة الجماعية والجر 5المادة / 

فأنها أغفلت الجرابم اجخرى مث  الجرابم اإلرهابية وجرابم المخدرات، والتي ال تق  خرورة عن سابقاتها، لذلج 

يقتني اجمر شمو  تلج الجرابم باختيايات المحكمة دنفة الذكر، جنهيا اييبحت مين الجيرابم الدوليية بامتيياز 

 دد اجمن واالستقرار في أغل  دو  العالم، أو تشكي  محاكم خاية لهذا الغرض. لكونها ته

 القانون الدولي ، الجريمة الدولية ، أنواع الجرائم الدولية ، الجرائم اإلرهابية ، المكافحة  :الكلمات المفتاحية

Email:hamoudalaaraj@gmail.com 
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Abstract  

        Crime had been known since the beginning of human beings, since the emergence of the prophet 

Adam & what was happened between his sons (Cain & Abel), which was the first crime in history, it 

was meant to show good & evil in the human soul . Over time, human societies took shape across the 

ages, succession of generations, the emergence & development of human groups . Wars & conflicts 

were the visible , continuing feature of their poles over the centuries, because of the multiplicity of the  

interests of these groups. 

        Crime had evolved , developed in human societies, so that it became one of the most prominent 

features of human history, this had led these groups to form political , legal collocations to reach the 

so-called political systems ( States ) . With the continuation of conflicts & wars, it appeared that there 

was an urgent need to find binding rules for belligerents to limit the commission of crimes against 

humanity as a result of those wars, & the subordination of those conflicts to these norms, inspired by 

the values , teachings of heaven & humanitarian considerations, as a confirmation of social norms, 

through these values have been established in the minds of human societies over the time.                      

                 Which follows the course , development of human life, finds the outbreak of armed & non-

armed conflicts that resulted in acts & crimes that have claimed the lives of many human beings. These 

crimes can be described as international crimes such as terrorist crimes, crimes against humanity, 

genocide, war crimes, which were committed by those who are influential - traders of war - during 

those international & non-international armed conflicts . In spite of treaties , agreements concluded 

within the framework of international, regional organizations & bilateral agreements to limit such 

crimes, they have not succeeded. Therefore, these crimes continued through gross violations of these 

conventions, as well as violations of the four Geneva Conventions of 1949, & serious violations of the 

laws & customs applicable to international disputes under general international law.                               

                        

          In any case, the rules of public international law have become rules of control & binding for the 

maintenance of international peace & security to stand up to those international crimes through the 

establishment of international criminal tribunals & special    tribunals to consider, combat or limit such 

crimes at the very least.                  

           Since the jurisdiction of the International Criminal Court is limited to  the most serious crimes 

under article 5 (a), which defines by crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes & crimes 

of aggression, it disregards other crimes such as terrorist crimes & drug crimes, it is therefore necessary 

to include such crimes in the jurisdiction of the above-mentioned court, because they have become 

international crimes with distinction because they threaten security and stability in most countries of 

the world, or formation of special courts for this purpose. 

key words: International Law, International Crimes, International Crimes, Terrorist Crimes, 

Control 
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 المقدمة  

ي منذ عرفت الجريمة منذ نشأة الخليقة، أ 

 عليا الس،مو وما حي  بين ظهور سيدنا ددم 

 قابي  وهابي و، والتي تمثلت بأو  جريمة  أبنابا

تبيان الخيروالشر في  وكان يراد منهافي التاريخ، 

 النفس البشرية. 

عرفتها من اجمور المسلم بها والتي  

ي أخذت بالتكون عبر التجمعات اإلنسانية الت

عرفتها  امتهان حرف   الحناراتبناي العيور، ا

اعة واليناعة ال وهي الزرالبشرية منذ القدم، أ

فكرة التملج الفردي  والتجارة، مما أدى شلى ظهور

والجماعي، وبالتالي نشوي النزاعات بين هذن 

الجماعات بسب  االستحواذ على منابت الميان 

مما دفت تلج الجماعات ثر خيوبة، واجراني اجك

لى شنشاي تشكي،ت سياسية وقانونية إلدارة شؤون ش

السياسية والقانونية، تلج الجماعات وتنظيم أمورها 

لى ما يرل  عليها اليوم باجنظمة حتى تويلت ش

 السياسية الدو و.

المختلفة شن انعكاسات التيارات الفكرية  

الجماعات اإلنسانية، أظهرت يراعا ً بين بين 

لا مجموعة وأخرى، وهذا ما سمي بيراق الميا

بين هذن الجماعات  الدو و،  ترورت هذن 

اليراعات شلى حرو  تمخض عنها وي،ت 

لهذن اليراعات والحرو  أن  البدكان ، وومآس  

لى رسم قواعد نابرة لهذن النزاعات تؤدي ش

 للحفاظ على الميالا المشتركة بين الجميت.

قواعد جايت والشن ترور هذن النوابر  

كثر مت ترور الجماعات اإلنسانية، والتي أيبحت أ

 ترورا ً حينما سميت بقواعد القانون الدولي العام

قواعد ملزمة وواجبة التنفيذ، بحت لكونها أي

تنشأ  ن نابرا ً لتلج الجرابم التي قدووبالتالي لتك

رل  عليها بالجرابم جراي تلج النزاعات، والتي أ

 الدولية .

 البحث   شكالية ش -1

في ترور الجريمة  شكالية البحثتكمن ش

ة مت نوابر متناسق الدولية ولزوم ونت

يجاد قواعد ملزمة الجريمة الدولية وترورها، وش

من قب  المجتمت الدولي بأسرن للحد من تلج 

الجرابم وفقا ً لمعريات قواعد القانون الدولي 

 العام 

. 

 أهمية البحث  -2

 دراسة ن خ، البحث م هذا  أهمية تأتي 

بادة والتي تتمث  في جرابم اإلالجرابم الدولية 

م رابفي الجماعية سواي أكانت على أساس ديني أ

ذلج، وموقف القانون الدولي  وحتى شثني، وما شابا

 العام من تلج الجرابم.

 هداف البحث  أ-3

يستهدف البحث شعراي فكرة مبسرة  

لتي وموجزة عن قواعد القانون الدولي العام، وا

ى السلم واجمن تحكم الدو  من خ،  الحفاظ عل

 ثناي اجزمات الدولية واجهلية .الدوليين، وخاية أ

 

 فرنية البحث -4

تنرل  من نقرة البحث  شن فرنية 

أساسية مفادها، ه  أن القانون الدولي العام لا دور 

في الحد من الجريمة الدولية أو كان موقفا سلبياً 

ريمة الدولية ودثارها، هذا ما من الحد من تلج الج

 .تروم هذن الدراسة التوي  اليا 

 

 منهجية البحث  -5

في هذن الدراسة على المنهج عتمد ا   

هرة الجريمة التاريخي والتحليلي، بغية دراسة ظا

بيان موقف القانون الدولي من الدولية وتحليلها، و

تلج الجريمة، والحد منها لكونها جريمة شمولية 

 قب  غيرن. لكابن البشريتستهدف ا

 تقسيم البحث  -6

أمور أساسية، يمكن  ةتررق شلى ث،ث 

 اآلتي   تونيحها ك
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ولي و  تونيا تعريف القانون الدتناو  اجمر اج

من وجة نظر الفقهاي وأوجا االخت،ف واسبا  

بحث في تعريف  والمفاهيم، كما التباين في اآلراي

لى الع،قة بين الجريمة الدولية وأنواعها، وتررق ش

سالي  الدولي والجريمة الدولية، وررق وأالقانون 

 مكافحتها .

 

أوالً  القانون الدولي العام، تعريفا ، أوجا 

االخت،ف بين تعريفات القانون الدولي 

 العام 

هذا المجا  شلى تعريف سيتم التررق في  

قواعد التي سس والالقانون الدولي العام واج

   ن االتيةاعتمدها في العناوي

 تعريف القانون الدولي العام   -1

ي ن القانون الدولي العام كأفيا أمما الشج 

 ، ولهذاالمترتبة عليا نمأخذقانون دخر لا مسبباتا و

يف فإن فقهاي القانون الدولي العام لم يتفقوا على تعر

كثر من تعريف لهذا واحد لهذا القانون، حيث يوجد أ

ريفات، وشن مرد ذلج من التعالقانون، ب  هناج سي  

في اآلراي والمفاهيم الخاية لى التباين يعود ش

بالقانون الدولي العام، والتي تمخنت عن 

االتجاهات والمذاه  الفكرية والمتأتية من مدارس 

 متعددة.

فقد عرفا أيحا  المدرسة الونعية بأنا   

مجموعة القواعد القانونية العرفية واالتفاقية التي 

بين الدو  فقرو وقد عرفا  أوبنهايمو تنظم الع،قات 

ية واالتفاقية التي القواعد العرف مجموعة    بأنا

تعتبرها الدو  ملزمة بها في ع،قاتها المتبادلةو كما 

عرفتا محكمة العد  الدولية بأنا   القانون الذي 

  يحكم الع،قات بين الدو  المستقلةوو.

أما أيحا  المذه  المونوعي فقد قالوا 

  مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الع،قات أنا 

بين اجفراد فيما بينهموو، أما االتجاهات الحديثة فقد 

بأنا  مجموعة من القواعد عرفت القانون الدولي 

وواجباتها القانونية التي تتنمن حقوق الدو  

غيرها من أشخاص القانون  حقوق وواجباتو

 .الدوليو 

التعريفات جميت هذا اجساس فإن وعلى 

قد أخذت بنظر االعتبار التي سب  ذكرها، 

نسانية إلارورات التي ررأت على المجتمعات الت

على اليعد كافة، سواي الداخلي أم الخارجي للدو  

. 

وعلى نوي الترورات التي ررأت على 

باالمكان تعريف القانون فإنا المجتمت الدولي، 

قواعد الدولي العام بأنا   عبارة عن مجموعة من ال

شخاص القانون جالقانونية التي تحكم الع،قات بين ا

الدولي العام وتحدد اختيايات والتزامات ك  

 . و1 منهاوو

أوجا االخت،ف وأسبا  التباين في  -2

 تعريفات القانون الدولي العام  

سبا  التباين وأوجا االخت،ف في شن أ

تعريفات القانون العام مؤادها، ظهور مفاهيم وأفكار 

بسب  تعدد المدارس الفكرية والترور ديدة ج

الحاي  في الع،قات الدولية، وتباين الميالا 

 وترورها فيما بينها.

ورغم هذا التباين في اآلراي والمفاهيم، 

شال أنها جايت في أغلبها منسجمة مت واقت الع،قات 

الدولية، مت اجخذ باالعتبار الترور الحاي  في 

 ية .هالفكرية والفقتلج االتجاهات والمدارس 

والسب  اجهم في ذلج هي أن المدارس 

ة معينة من ية كانت تنم ك  منها عن مرحلهالفق

بالفترة  ددت  ن ك  مدرسة فقهية ح  المراح ، أي أ

الزمنية التي عايشتها، فيارت ك  مدرسة فقهية 

فكار توارد اج حدها مكملة لألخرى من حيث  ش

التي الزمتها،  وترورها، ومسايرة الفترة الزمنية

فعلى سبي  المثا  ال الحير، شن المدرسة التقليدية 

 –جايت نتاج الثورات القومية في أوروبا 

كذلج المدرسة ووما بعدها،  –مريكية والفرنسية اج

..  جايت لتمث  اتجان المدرسة الواقعية المونوعية

 .  و2 وهكذا دواليج

لتباين واالخت،ف لة القو  شن اومن ناف

ً أسباب اي كانتباجر قدم بهذن نحو الترور والت ايجابيةً  ا

رسمها على أرض فكار جديدة والمفاهيم واستنبار أ

 كثر تروراً .الواقت لتأخذ مساراً جديداً أ
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خذ على تلج اآلراي والمفاهيم الفقهية المآ-3

  

يف خذ التي ررأت على تعرشن سب  المآ 

ذاه  لى أن تلج المالقانون الدولي العام، تعود  ش

واالتجاهات الفكرية، لم تأخذ بالحسبان الترورات 

الحنارية واالتجاهات الفكرية التي سادت في 

على الع،قات الدولية،  توالتي انعكسالمجتمعات،

، وعمليات نظراً لزوا  بعض الدو  نتيجة للحرو 

النم لتلج الدو  النعيفة شلى دو  أقوى منها، مما 

تغيير في موازين  لىأدى شلى نشوي دو  جديدة، وش

واالنتقادات التي وجهت شلى خذ ومن المآ القوى.

لى تعريفات للقانون المذه  التقليدي في ذهابا ش

الترورات الحنارية  أنا لم يأخذ بالحسبان الدولي

الدولي، سواي في دخو  الدو   في المجتمت

 واجفراد في تجمعات دولية أم شقليمية، أم في وقوق

 .وسيررتها منة دو  أخرىت هيدو  وأقاليم تح

لمونوعي كما وجهت انتقادات للمذه  ا 

تمعات سواي على ف  دور الدو  في المجأغ بأنا

الخارجي، وهذا ما يغاير الواقت  اليعيد الداخلي أم

والحقاب  التي تبرز دور الدو  في المجتمت 

 .و3 الدولي

وتأسيساً على ما تقدم فإن النظام القانوني  

حديد الويف القانوني الذي تنرب  بتهو الذي يقوم 

انونية، وبالتالي ييبا عليا أوياف الشخيية الق

ً من أ أكانت  ي سوايشخاص القانون الدولشخيا

 أم معنوية. هذن الشخيية ربيعية

 ثانياً   الجريمة الدولية  

من الوانا أن الجريمة الدولية بمفهومها  

نية رالعام هي تلج الجريمة العابرة للحدود الو

 وهذا ما يميزها عن الجريمة الورنية. ،للدو 

 تعريف الجريمة الدولية  -1

جميت المواثي  الدولية لم تنت تعريفاً ن  ش 

لكن على العموم أن محدداً لمفهوم الجريمة الدولية، 

اجفعا  التي تيدر ند اإلنسانية تعد من الجرابم 

قت  العمد والنفي واالستعباد مث  جرابم الالدولية 

ا التي ترتك  ند السكان المدنين بعاد، والسيمواإل

ً ثناي الحرو  وقبلها وبعأ تلج  دها، وخيويا

ً أو شالجرابم التي تح ً أو دينيا ثنياً م  رابعاً عنيريا

 في تنفيذ تلج الجرابم.

من  7المادة /من هذا المنرل  فقد عرفت  

سي للمحكمة  الجنابية الدولية على أن النظام اجسا

التي تعتبر جريمة ند اإلنسانية متى ما    االفعا  

ارتكبت في شرار هجوم واست النراق ند أي 

مجموعة من السكان المدنيينوو. كما أن ميثاق لندن 

ً لتعريف الجرابم ند كان أسا 1945لعام  سا

ج منا، على  – 6اإلنسانية، فقد نص في المادة / 

أن    الجرابم ند اإلنسانية تحديداً القت  عمداً 

لجرابم نفي واالستعباد واالبعاد وغير ذلج من اوال

 و4 الجرابم الدوليةووند اإلنسانية، والتي عدت من 

.  

 نواق الجريمة الدولية  أ-2

ية التي يرتكبها يمكن تحديد الجرابم الدول 

، وليس اجشخاص المعنوية اجشخاص الربيعيون

للدو ، ذلج جن للدو  مسؤوليتها بموج  القانون 

لعام، وعليا يمكن تحديد تلج الجرابم الدولي ا

 الدولية باآلتي  

 الجرابم اإلرهابية  -أ

هابية هي تلج الجرابم شن الجرابم اإلر 

قد ارتكبت بباعث  ، وشن كانتالتي ال تعتبر سياسية

ً لمنروق المادة  / أ من قانون 21سياسي، وفقا

وتعدي،تا  1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 
 .و5 

لمسلم با أن الجريمة اإلرهابية هي ومن ا 

أعما  العنف الجماعي، وعمليات التي تناولت 

غتيا  السياسي، وتحققت من خ،  هذا الفع  اال

يمكن تعريف  أركان الجريمة. ومن هذا المنرل 

  ك  فع  من أفعا  العنف  الجريمة اإلرهابية بأنها

أو التهديد با، مهما كانت بواعثا وأغرانا، يقت 

ق شجرامي فردي أو جماعي ؛ ويهدف ذاً لمشروتنفي

يذابهم أو تعريض شلى شلقاي الرع  بين الناس وش

 .و6 حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخرروو

ولو أمعنا النظر في التعريف دنف الذكر  

لوجدنا عبارة  مهما كانت بواعثا وأغراناو 

/أ من قانون العقوبات 21تتوايم مت منروق المادة 

جاي تعريف اإلرها  مرلقاً، سواي  قدفالعراقي، 
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غيرن،  إلرهابية بباعث سياسي أمأكانت الجريمة ا

 تعد جريمة وف  منروق تلج المادة.

يرة وعلى الرغم من التعريفات الكث 

في ك  ال أنها الخاية بالجريمة اإلرهابية، ش

اجحوا  تنروي على عمليات عنف جماعي تهدف 

 ناس.نشر الذعر على نراق واست بين ال

واإلرها  هو وسيلة لتحقي  أغراض  

في العم  السياسي أم غيرن،  دنيبة، سواي استخدمت

نها تستخدم العنف لتحقي  غايات غير شريفة حيث ش

ند السكان المدنين والبنى التحتية للدو ، بقيد 

التأثير في السلوج العام، فالقيد هو جع  

 المجموعة المستهدفة خابفة من الغد وخابفة فيما

 .و7 بينها

ير بالذكر أن كلمة شرها  ومن الجد 

ثناي الثورة الفرنسية في الفترة ظهرت ألى الوجود أ

التي شهدت بدايات ظهور اجفكار التي تنادي 

بحقوق الموارنين وحرياتهم التي اليمكن االنتقاص 

أعما  شرهابية  ا أو است،بها، جنها بمحيلتهامنه

نروري غير قانونية ومن هنا أيبا من ال

 والحد منها وتجفيف منابعها.مكافحتها 

 

 بادة الجماعية  جرابم اإل- 

بادة الجماعية التي ينفت شن جريمة اإل 

لمتحدة والتي تقني بمنت بموج  اتفاقية اجمم ا

بموج  قرارها المرقم  جريمة اإلبادة الجماعية،

و. وقد ينفت 1948ن اجو   / كانو 9و في 260 

عية بموج  االتفاقية المذكورن، بادة الجماجريمة اإل

أنها جريمة بمقتنى القانون الدولي العام، فقد ب

مونوق البحث، نيت المادة الثانية من االتفاقية 

   أي  حو  تعريف جريمة اإلبادة الجماعية بأنها

لكلي أو الجزبي فع  يرتك  على قيد التدبير ا

. و8 ثنية أو عنيرية أو دينيةولجماعة قومية أو ش

من هذن الجماعات،  عن منعها قت  أعناي فن،ً 

خناق حاق اجذى الجسدي والروحي بهم، وشلأو ش

يراد لى ظروف معيشية قاسية ة عمداً شتلج الجماع

بها تدميرها مادياً، وكذلج نق  اجرفا  من تلج 

ة أخرى، أو فرض تدابير الجماعة عنوة الى جماع

ا  تحو  دون شنجا  اجرفا ، وما شلى ذلج من أعم

بادة الجماعية، وقد حدد هذا التعريف الجماعات اإل

ورنية الواقعة تحت الحماية الدولية، منها ال

ية والدينية، دون الجماعات السياسية والعرق

 .و9 واالجتماعية

 جرابم الحر   -جـ 

هاكات الجسيمة التفاقيات تعني جرابم االنت 

لى أي و، والتي تشير ش1949 لعام  ةربعجنيف اج

من اجفعا  ترتك  ند اجشخاص أو فع  

الممتلكات التي تحميهم تلج االتفاقيات، فن،ً عن 

رية االنتهاكات الخريرة للقوانين واجعراف السا

ة والمعمو  بها في على المنازعات الدولية المسلح

ة ون الدولي، وكذلج النزاعات المسلحنراق القان

 3لى نص المادة /غير ذي رابت دولي، باالنافة ش

، 1949لعام  ةلمشتركة التفاقيات جنيف االربعا

ين أو يومنها اجفعا  المرتكبة ند اجشخاص المدن

ركين باجعما  الحربية بما فيهم أفراد غير المشت

 . و10 لقوا س،حهمالقوات المسلحة الذين أ

 جريمة المخدرات  -د

تعد جريمة المخدرات من الجرابم الدولية  

وشن كان القانون الدولي  العابرة للحدود الورنية

ً من تلج  والقانون الدولي اإلنساني لم يتخذا موقفا

الجريمة على الرغم من خرورتها على المجتمعات 

كافة. شال أن اجمم المتحدة اهتمت بهذا الجان  من 

وهناج لجان  ،ة للمخدراتخ،  تشكي  لجنة دولي

ن مث  اللجنة الفرعية ة بهذا الشأفرعية معني

وسر لمكافحة المخدرات اجدنى واجللشرقين 

وغيرها من اللجان التي تعنى بمكافحة جرابم 

 المخدرات.

كما يوجد قسم خاص في الشررة الجنابية  

بعة المتاجرين بهذن المادة الدولية  اجنتربو  و لمتا

نحاي العالم وفتا قيود لهم في الوكاالت في ك  أ

 الورنية لمكافحة المخدرات .

 

 ات  تعريف المخدر

يجاد تعريف شام  وجامت من اليع  ش 

للمخدرات، شال أن لجنة المخدرات الدولية التابعة 

ً أقر   لى الشمو  شلألمم المتحدة ونعت تعريفا

وهو    ك  مادة خام أو مستحنر تحتوي جواهر 

منبتا أو مسكنة من شأنها شذا ما استخدمت في غير 
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من جغراض الربية أو اليناعية تؤدي شلى حالة ا

دمان عليها، مما ينر بالفرد والمجتمت التعود أو اإل

 .و11 جسمانياً ونفسياً واجتماعياًوو

 ومن الجدير بالذكر أن جريمة المخدرات 

هذن وأن  ،على ع،قة وريدة مت الجرابم اإلرهابية

ين بالمتاجرة يالع،قة متأتية من خ،  قيام اإلرهاب

ت لتحقي  بالمخدرات أو باالتفاق مت تجار المخدرا

لعمليات نين في دن واحد. اجو    لتموي  اغر

 ترد من اإلرهابية من خ،  الموارد الكبيرة التي 

لج العمليات، والثاني   لشراي اجسلحة واجعتدة ت

 .و12 غراض اإلرهابية واجمور اجخرى لتحقي  اج

المعاهدات واالتفاقيات الملزمة للحد من -3

 الجرابم الدولية 

أن المعاهدة هي عبارة عن  روفمن المع 

شخاص عقد بين شخيين أو أكثر من أاتفاق ي

حداث دثار قانونية شلى ترمي شالقانون الدولي العام 

 .و13 معينة 

وعلى الرغم من استعما  الفقا عدة  

للمعاهدات أو مشتقة عنها، وهي  تعبيرات مرادفة

ن اجحكام التي ما يرل  عليها باالتفاقيات، حيث ش

هذن التسميات المختلفة واحدة، وهذا ما أكدت تنظم 

عليا المادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 

، نيت بقولها    معاهدة تعني اتفاق و1969  لعام

 . و14 دولي يعقد بين دولتين أو أكثر ...و

وعليا يمكن تحديد االتفاقيات المعنية  

د الدولي بالحد من الجرابم الدولية سواي على اليعي

 أم اإلقليمي باآلتي  

  و 1949 اتفاقيات جنيف اجربعة لعام -أ

، و1949 شن اتفاقيات جنيف اجربعة لعام  

والتي تعنى بحماية نحايا الحر  واجسرى 

ثناي نشو  النزاعات المسلحة، والتي ين، أوالمدني

تشم  شرابا محددة من اجشخاص، وشن هؤالي 

مث  الجرحى  اجشخاص المشمولين بالحماية

سلحة في ميدان القتا ، والمرنى من القوات الم

سرى الحر  والمدنيون الذين هم فن،ً عن أ

ت القتا  لتجنبهم أعما  اإلبادة خارج ساحا

ثناي النزاعات الجماعية أو اجعما  ال،شنسانية أ

المسلحة، وبذلج تساهم هذن االتفاقيات بالحد من 

من هذا الررف أو  تي قد تأتيالجرابم الدولية، وال

 .و15 ثناي الحرو ذاج أ

اتفاقية تسليم المجرمين نمن شرار - 

   14/9/1952الجامعة العربية في 

و  عقدت هذن االتفاقية رغبة من د 

ر التعاون وتوثي  الجامعة العربية في تعزيز أواي

جرابم سواي العم  المشترج للحد من ارتكا  ال

 وخيوياً على اليعيد الداخلي أم الخارجي ، 

وعدم الجرابم التي تهدد أمن الدو  واستقرارها، 

ف،ت مرتكبي الجرابم اإلرهابية وسواها من ش

 العدالة .

والغاية من شبرام هذن االتفاقية الحيلولة  

، واسترداد المجرم ف،ت المجرم من العقا من ش

لى الدولة الرالبة التسليم لمحاكمتا وفقاً الهار  ش

رري  أمام التالي قرت اللأليو  المرعية، وب

ف،ت من القياص مرتكبي تلج الجرابم لإل

 .و16 العاد 

وقواعد تسليم المجرمين تحددها  

المعاهدات واالتفاقيات التي تبرم بين الدو  لهذا 

لقواعد التي يحددها العرف الغرض، فن،ً عن ا

شال أن قواعد تسليم المجرمين والسيما هذن  الدولي،

تثنت في مادتها الرابعة حيراً اسالمعاهدة 

جرايات التسليم بالنسبة لمرتكبي الجرابم ش

وتقديرها كون الجريمة  السياسية، كما أن أمر

متروج للدولة المرلو  اليها التسليم،  سياسية أم ال

كما حددت هذن االتفاقية اجشخاص الواج  

 و17 ميوالجرابم التي ال يجوز فيها التسل ،تسليمهم

ياض العربية للتعاون اتفاقية الر -جـ 

 القنابي 

أبرمت اتفاقية الرياض العربية للتعاون  

بعد موافقة وزراي العد   ،6/4/1983القنابي في 

العر  المنعقد في الرياض في تلج الفترة، والتي 

و 54-38السادس منها في المواد   نيت في البا 

قواعد تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، كما على 

و من االتفاقية المذكورة على 72نيت المادة  

حلولها مح  االتفاقيات الث،ث المعقودة بشأن تسليم 

بشأن ك  من تسليم  و1952 المجرمين سنة 

نابات وتنفيذ اجحكام واجع،نات واج المجرمين

االتفاقية ملزمة لجميت القنابية . وتعد أحكام هذن 



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

132 

 

ً لمنروق المادة   و من 69اجرراف المتعاقدة وفقا

 .و18 لمعاهدة المذكورة ا

 و19  ة االتفاقيات الثنابي-د

نظرة على  لقايلع  من المناس  ش 

لتي أبرمت بين الدو  العربية االتفاقيات الدولية ا

والعراق من جهة أخرى، في  ،جنبية من جهةواج

مجا  تنظيم ع،قات التعاون القنابي والقانوني، 

 ويمكن تحديدها وفقاً لآلتي 

 ربية  مت الدو  الع

االتفاق الذي عقد بين ك  من العراق  و1 

وسوريا ولبنان في مجا  التعاون 

 اق، وكان هذا االتفو1923 القنابي عام 

ً اتفاق ً مؤقت ا جسترداد المجرمين، وقد  ا

تنمن هذا االتفاق اجحكام العامة لتسليم 

المجرمين والمتهمين، واستثناي مرتكبي 

 يم .الجرابم السياسية والعسكرية من التسل

االتفاق الذي عقد بين العراق ونجد في  و2 

، والخاص بتسليم المجرمين و1931 عام 

بين العراق والحجاز، واحتوت هذن 

اتف  فيها على  ،مواد يالمعاهدة على ثمان

تثبيت التزام اجرراف المتعاقدة بالتسليم، 

 وعدم السماح بتسليم المجرمين السياسين.

مير اتفاق العراق مت مير  للعراق مت  و3 

  معاهدة تسليم المجرمين ولىاألاتفاقيتان 

الموقت عليها في القاهرة في عام 

  فهي اتفاقية بشأن  الثانيةما وأ، و1931 

والتعاون القانوني المساعدة المتبادلة 

  .و1964 والقنابي بين البلدين عام 

أما االتفاقيات التي أبرمت مت الدو  اججنبية   

 يجازها باآلتي  مت الدو  اججنبية يمكن ش

اتفاق وقتي بين العراق وشيران  تم عقد و1 

ت عليا في ق  والذي و   ،سترداد المجرمينال

، يتميز هذا االتفاق و1922 بغداد عام 

بيفتا الوقتية، شذ اكتفى بتقرير المبدأ وما 

 يج  أن يترلبا ملف االسترداد.

 

 مت الواليات المتحدة اجمريكية    و2 

ق عقد العرا و،1934 في عام 

مت الواليات المتحدة اجمريكية معاهدة 

تسليم المجرمين، وقد تنمنت هذن 

المعاهدة في موادها الث،ث عشرة أحكام 

التسليم، شذ عددت الجرابم التي يجوز فيها 

 التسليم، وتلج التي اليجوز فيها التسليم .

 مت بريرانيا   و3 

رانيا في ارتبر العراق مت بري

ا أوله ات  يقاتفا الميدان القنابي، بث،ث

معاهدة ا: موثانيهاالتفاقية العدلية،  :

 ةالثالث يةاالتفاقاسترداد المجرمين، أما 

اتفاقية المرافعات، وعقدت هذن  فهي

االتفاقيات على التوالي في عام 

 .1936و1932و1931

 العراق وتركيا   و4 

 : يناتفاقيتم العراق مت تركيا برأ

برمت عام اتفاقية تسليم المجرمين أ -

و، والتي وقت عليها في 1932 

نقرة، وكذلج في مجا  التعاون أ

 القنابي .

اتفاقية التعاون القنابي والمدني  -

والجزابي والتجاري  عقدت 

 .و1946 ويدقت عام 

كما تم شبرام عدد من االتفاقيات مت دو           

لمانيا الديمقرارية أجنبية أخرى مث  اليابان وأ

 الدو  اججنبية.واالتحاد السوفيتي وغيرها من 

ثالثاً   الع،قة بين القانون الدولي والجريمة 

 الدولية  

مما الشج فيا أن الع،قة بين القانون  

ية، الدولية هي ع،قة رردالدولي العام والجريمة 

ولية في أي كلما ترورت الجريمة الد

أساليبهاوأشكالها، كلما أيبحت قواعد القانون 

 ً  ،في مكافحة تلج الجرابمللدو   الدولي أكثر الزاما

وبشتى الوساب  الممكنة والمتاحة للحد من تلج 

 و21 الجرابم
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ومن هذا المنرل  يتنا أن رنا الدو  

هو الذي يخنت جحكام هذا اليريا أو النمني 

القانون، وبالتالي فإن قواعد القانون التي تربر 

رادة ا شرادة هذن الدو  نفسها، تلج اإلالدو  أساسه

الدولي،  عرفي االتفاقيات الدولية أو في الالمثبتة ف

بين الجماعات حكم الع،قات   والتي أساسها

ي  الى تحقي  أهداف وغايات المستقلة بقيد التو

 مشتركة للحد من الجرابم الدولية.

ينافها وأنواعها سواي شن القوانين بشتى أ

هي نتاج الحياة  أكانت قوانين دولية أم داخلية

 رق بين تلج القوانين يعود شلىاالجتماعية، والف

 رريقة التعبير عن أي منها.

وتأسيساً على ما تقدم ونظراً لشمولية 

الجريمة الدولية، من حيث تربيقها واجرراف 

لجرابم ند المهتمة بدري هذن الجرابم مث  ا

ات رهابية وجرابم المخدراإلنسانية والجرابم اإل

رار من واالستقوغيرها من الجرابم الماسة باج

من  ن الدو  المعنية بهذا المجا ليا فإالدوليين، وع

عن رري  سواي   شيجاد قواعد ملزمة وشاملة وخ،

كانت سلرة  المعاهدات أم العرف الدولي، ومن هنا

 على بقية القوانين. القانون الدولي هي العليا

قة جدلية بينهما ن الع،وعلى نوي ذلج فإ

شار تلج الجرابم الدو  بالحد من انتمن خ،  شلزام 

 .و22 الدولية ومكافحتها بشتى الوساب  المتاحة

 رابعاً   كيفية مكافحة الجريمة الدولية 

شن الجريمة الدولية لها نيوص عقابية  

جرامي أسوة بالجريمة أنمار السلوج اإلتجرم 

الداخلية التي تحددها نيوص تشريعية ورنية، 

خرى لذلج فإن السلرة التشريعية الدولية هي اج

تحدد نيوص عقابية للجرابم الدولية، والتي 

تيدرهذن النيوص والقواعد الدولية بإرادة الدو  

 مجتمعة .

وعلى هذا اجساس تعد القواعد القانونية  

الدولية قواعد قانونية بالمعنى اليحيا لتوافر 

الشرور المقتنية لذلج مث  وجود سلرة تشريعية 

وجود سلرة  تقوم بونت تلج القواعد، فن،ً عن

ما تلج السلرات، كقنابية تتولى تربي  قرارات 

جرايات المقتنية أنا يوجد جزاي يقوم باتخاذ اإل

 بح  من يخالف هذن القواعد وعدم االلتزام بها.

ن الوانا أيبحت الجرابم الدولية وم 

كثر شمولية من الجرابم الورنية، لذلج البد من أ

م لخرورتها شيجاد تلج الجزايات لردق هذن الجراب

 على المجتمت الدولي برمتا.

ن الجزايات الدولية لم وفي حقيقة اجمر ش 

تكن معروفة في القانون الدولي العام، ولم تظهر 

ال بعد الحر  العالمية الثانية ش على الساحة الدولية

م من الجرابم ند اإلنسانية من نظراً لحيو  ك  

ية جراي هذن الحرو ، فقد ترت  شنشاي محاكم خا

لمحاكمة مجرمي حر  العالمية الثانية مث  

لمحاكمة مجرمي الحر   وبرغمنور  محاكمة

، فن،ً عن تشكي  محكمة و1945 اجلمان عام 

ثانية لمحاكمة مجرمي الحر  في اليابان، والتي 

، وسميت بمحكمة روكيو، و1946 شكلت عام 

ثناي هؤالي عن الجرابم التي ارتكبوها ألمحاكمة 

-1939   العالمية الثانية من عام معارج الحر

وهي الفترة التي ونعت فيها الحر   و1945

 أوزارها .

ً لبناي نظام وتعد هاتان المحكمتا  ن أساسا

ي الجرابم الدولية دولي جنابي دابم، لمحاكمة مرتكب

ماعية وغيرها من الجرابم بادة الجمث  جرابم اإل

 الدولية .

  المحكمة الجنابية الدولية  -1

ذ المجتمت الدولي على عاتقا تبني أخ 

شخاص شنشاي هيبات قنابية دولية لمحاكمة اج

بادة الجماعية وسواها المتهمين بارتكا  جرابم اإل

 من الجرابم .

وعلى هذا اجساس كلفت الجمعية العامة  

لجنة القانون الدولي  و1948 لألمم المتحدة في عام 

تكللت ض، وإلنشاي هيبة قنابية دولية لهذا الغر

هذن الجهود التي دامت أكثر من خمسين سنة 

مشروق النظام اجساسي للمحكمة نجاز بإ بالنجاح 

، و1998 وأقر هذا النظام في عام  الجنابية الدولية،

 و23 .و2001 دخ  هذا النظام حيز التنفيذ في عام و

ن النظام اجساسي للمحكمة الجنابية            تكو 

مادة، وبموج  هذا  و138 الدولية من ديباجا و

ي الدولية التي تدخ  فالنظام حددت الجرابم 

  5اختياص هذن المحكمة وحس  منروق المادة / 



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

134 

 

 ، وهي ساسي للمحكمة الجنابية الدوليةمن النظام اج

 بادة الجماعيةإلجرابم ا -1

 نسانيةالجرابم ند اإل -2

 جرابم الحر  -3

 جريمة العدوان -4

الجنابية  النظام اجساسي للمحكمة وتناو      

الدولية تحديد االختياص الزماني والمكاني 

لها، كما أكد النظام اجساسي للمحكمة على 

للقانون الجنابي، وهي ال جريمة  المبادئ العامة

ال بنص، وعدم اجخذ باليفة الرسمية، ش

ومسؤولية القادة والرؤساي، وهي محاكمة 

ين، وليس اجشخاص ياجشخاص الربيع

جن النظام اجساسي للمحكمة المعنوية للدو ، 

الجنابية الدولية يقوم على تقرير المسؤولية 

 . و24 الجنابية الفردية

 المحاكم الخاية -2

يات المحاكم الجنابية الخاية اختيا شن 

 ، من حيث المكان والزمان لوقوقد  دمح  

العديد من الجرابم، وعلى هذا اجساس شك  

 و25 المحاكم الخاية لهذا الغرض منها  

المحكمة الجنابية الدولية الخاية -أ

 بيوغس،فيا السابقة 

شكلت هذن المحكمة بموج  قرار مجلس  

، وذلج 22/2/1993في  808اجمن رقم 

لمحاكمة اجشخاص المسؤولين عن االنتهاكات 

الخريرة للقانون الدولي اإلنساني عام 

 .و1991 

 المحكمة الدولية لرواندا  - 

ولي بقرارن رقم أنشأ مجلس اجمن الد 

، هذن 1994تشرين الثاني /  8في  955

ة اجشخاص الذين قاموا المحكمة لمحاكم

 بادة الجماعية للجنس البشري، وهيبأعما  اإل

بادة أو  محكمة دولية تعالج جريمة اإل

 الجماعية .

 

 

ـ المحكمة الدولية الخاية  ب-جـ 

 سيراليونو 

هذن المحكمة بموج  االتفاق بين  أنشبت 

حكومة سيراليون واجمم المتحدة عام 

، وهي محكمة مختلرة تجمت بين و2002 

دليات وقوانين دولية وورنية، ويشم  

، وجرابم اختيايها انتهاج القانون اإلنساني

 يشملها القانون الورني لسيراليون.

 

المحكمة الدولية الجنابية الغتيا  -د

 و*1  :الحريري

اغتيا   بعدأ مجلس اجمن الدولي نشأ    

محكمة دولية خاية  و2005 عام  الحريري

اعمالها في لمحاكمة المتهمين باغتيالا وباشرت 

                                                           

وزراي لبنان اجسب   *و رفي  الحريري ربيس 

 .2005الذي اغتي  بحادث تفجير عام 

، لمحاكمة المتهمين بمحاولة 1/3/2009

 اجغتيا  هذن.

ال يعني عدم وجود  انوخ،ية القو  ش 

ال أن هناج ذا التاريخ، شلجان تحقيقية قب  ه

شكلت لهذا  التي العديد من اللجان التحقيقية

الغرض قب  الحر  العالمية الثانية، وكانت 

أولى لجان التحقي  الدولية، تلج التي شكلتها 

ة المنتيرة في الحر  العالمية الدو  الحليف

ثناي انعقاد المؤتمر و أ1919اجولى عام  

في باريس، ثم تأكد شنشاؤها في التمهيدي 

نفسها، والتي نيت  السنة معاهدة فرساي من

خرقهم مين بجرابم حر  ومحاكمة المته على

 للقوانين واجعراف الدولية

 

 لخاتمة واالستنتاجاتا

ن شهتمام الدو  بتنظيم من المتف  عليا أ 

ع،قاتها على أساس القواعد القانونية الثابتة 

التي تنمنت مبدأ المساواة بين الدو ، 
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ووجو  قيام تلج الع،قات على نوي هذن 

 المبادئ.

رور ورت بتهذن القواعد ترشال أن  

في شكالية البحث الجريمة الدولية، وهنا تكمن ش

عم  نوابر  ترور الجريمة الدولية، ولزوم

لحيلولة دون متناسقة مت تلج الجرابم، وا

 يجاد قواعد دوليةترورها، والعم  على ش

 قواعد القانون الدولي العام. ملزمة على هدي

جرابم الدولية وترورها، ورغم تعدد ال 

سالي  كفيلة بردق تلج اد وساب  وأالبد من شيج

لج ذالجرابم والحد منها على أق  تقدير، ويكون 

 من خ،  تفاع  دولي كبير وشلزام الدو  كلها

بهذا النهج، والعم  على تجفيف ميادر تلج 

الجرابم الدولية من خ،  فض النزاعات 

وغير المسلحة  بالررق السلمية، المسلحة 

ورة تلج الجرابم شعار المجتمت الدولي بخروش

بي على اجمن والسلم الدوليين، وأثرها السل

 شاعة االستقرار والس،م بين اجمم.وش

 

 

 االستنتاجات

على الرغم من قيام المجتمت الدولي بايجاد  -1

وساب  وأسالي  كفيلة بمكافحة الجريمة 

من خ،  المحكمة الجنابية الدولية الدولية 

اجمر الخاية، لكن يترل  واقت والمحاكم 

كثار من تشكي  المحاكم الخاية ميدانياً اإل

لمتابعة والقبض على هؤالي المتهمين، 

م بمث  هذن القنايا، لتكون وسرعة الحس

 يجابية.ردود أفعا  ش

تقوم هذن المحاكم ميدانياً بمتابعة ومحاكمة  -2

مجرمي الحر  على غرار المحكمة 

و. 2002 الخاية في سيراليون عام 

ً م أوتكون هذن المحاك لك  من  كثر ردعا

من الدولي سواي تسو  لا نفسا العبث باج

 أكانوا فرادى أم جماعات.

لزام الدو  التي تتعرض لمث  هذن ش -3

الجرابم الدولية بتقديم الدعم الكافي لهذن 

أكان هذا الدعم مادياً  سواي المحاكم الدولية

لوثاب  أم معنوياً، فن،ً عن ا

تلج  ثباتوالمستمسكات التي تتعل  بإ

 الجرابم.

ثنية النظر في الجرابم العرقية واإل -4

والرابفية والقومية من قب  المحكمة 

الجنابية الدولية، أو تشكي  محاكم خاية 

تنظر في مث  هذن الجرابم لهذا الغرض 

ً للحد من انتشارها  وتكون رادعة ميدانيا

للجميت، رغم كونها تأخذ الرابت المحلي 

جرابم دولية  حيان، لكنها تعدفي أغل  اج

في الوقت نفسا لشموليتها وانتشارها في 

بقاق عديدة من العالم ودخرها ند مسلمي 

مانمار في النيف الثاني من عام 

 .و2017 

شمو  جريمتي اإلرها  والمخدرات  -5

باختيايات المحكمة الجنابية الدولية، 

ا منظراً جهمية الجريمتين وشموليته

ً أمنحى دولي اأخذتاللتان و مما هو كثر ا

ورني، لكون الجريمة اإلرهابية تستهدف 

الدو  أي عابرة للحدود الموارنين في 

ستهدف ما جريمة المخدرات فتالورنية. أ

ً متجاوز ً ونفسيا اً الحدود االنسان جسديا

جريمة دولية يبحت الورنية للدو  بذلج أ

 ية.ا ورنكثر من أنهأ

و االونا االخيرن توسعت االنشرا  -6

ا اقترح اعتبار هذن االرهابيا و علي

الجرابم من الجرابم الدوليا و شمولها 

باختيايات المحكما الجنابيا الدوليا، 

 و.  2017 د. عمران عيسى 

 الهوامش والميادر

د.عيام العرية، القانون الدولي  -1

بيروت   دار  –العام، بغداد 

 .7، ص2015السنهوري، 

 . 8الميدر نفسا، ص  -2

 .16الميدر نفسا ، ص  -3
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يد العبيدي، مدخ  لدراسة د.علي حم -4

القانون الدولي العام والقانون الدولي 

اإلنساني،  بغداد  شركة الفاتج 

 .17و، ص 2010ليناعة الكتا ،

 . 17 – 16الميدر نفسا، ص  -5

انظر   محمود شريف بسيوني،  -6

القانون الدولي اإلنساني، القاهرة   

مرابت روز اليوسف الجديدة، 

 . 78-77و،ص ص 2001

/أو من قانون العقوبات 21المادة  -7

 1969لسنة  111العراقي رقم 

 وتعدي،تا.

د.عمران عيسى حمود الجبوري،  -8

اإلرها  والمسؤولية الدولية،  بغداد 

 – 9  مجلة كلية مدينة العلم، المجلد 

 .148و، ص 2017، 1العدد

كين بوت وتيم ديون، عوالم  -9

متيارعة، اإلرها  ومستقب  

ح النظام العالمي، ترجمة   ي،

دولة  – أبو ظبي 1عبد الح ، ر

اإلمارات العربية المتحدة  مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث 

 .19و، ص 2005االستراتيجية، 

د.علي حميد العبيدي، ميدر  -10

 .237ساب ، ص 

انظر  د.سامي شبر، جزايات اجمم  -11

المتحدة ند العراق وجريمة اإلبادة 

الجماعية، ترجمة   د.رياض 

و ص 2002غداد ،  ب1القيسي، ر

11. 

انظر   د.محمود شريف بسيوني،  -12

القانون الدولي اإلنساني، ميدر 

 .87ساب  ، ص 

و من النظام 7انظر   نص المادة    -13

اجساسي للمحكمة الجنابية الدولية 

وتفيي،ت اجفعا  التي تعتبر 

 جرابم حر .

د.عمران عيسى حمود الجبوري،  -14

اإلرها  والمخدرات وجهان لعملة 

.. ووساب  مكافحتها، بحث واحدة .

منشور في مجلة جامعة النيلين 

 –للدراسات العليا،   الخرروم 

 .5و ص 2017السودان 

 .14الميدر نفسا ، ص  -15

د.عيام العرية ، ميدر ساب  ،  -16

 .104ص 

 .105 – 104الميدر نفسا ، ص  -17

د.أكرم نشأت ابراهيم، القواعد  -18

العامة في قانون العقوبات 

بعة ، بغداد مر1المقارن،ر

 . 15 – 7و،  ص 1998الفتيان،

 .127الميدر نفسا ، ص  -19

 .128الميدر نفسا ، ص  -20

د.رشدي خالد، اتفاقيات التعاون  -21

القانوني والقنابي بين العراق 

والدو  اجخرى  بغداد  مركز 

البحوث القانونية في وزارة العد ، 

 . 15 – 7و،  ص1982

د.عيام العرية، ميدر ساب ،  -22

 .68ص 



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

137 

 

عزيز شكري ، انظر   د.محمد  -23

المدخ  شلى القانون الدولي العام، 

 .47و، ص 1973

د.عيام العرية، ميدر ساب ،  -24

 .68ص 

انظر   د.نزار جاسم العنبكي،  -25

سلرة مجلس اجمن في توقيت 

جزايات الفي  السابت وتقدير 

استخدامها في تربي  الجزايات 

االقتيادية في حالة العراق، مجلة 

 –بغداد العلوم القانونية،   جامعة 

كلية القانون   المجلد الرابت عشر، 

و، ص 1999العدد اجو  والثاني، 

 ب،.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انظر  مشروق النظام اجساسي  -26

للمحكمة الجنابية الدولية في وثيقة 

اجمم المتحدة 

 A/CONF.183/c.1L.760و 

انظر   د.ناري خلي  محمود،  -27

مبدأ التكام  في النظام اجساسي 

ابية الدولية، بيت للمحكمة الجن

الحكمة، مجلة دراسات قانونية، 

كانون  –السنة اجولى  – 1العدد/ 

 .35 – 23، ص 1999الثاني/ 

أحمد غازي فخري الهرمزي،  انظر 

المحكمة الجنابية الدولية الخاية 

بيوغس،فيا ، رسالة ماجستر، كلية 

، ص 1997جامعة باب  /  –القانون 

 ب،.


