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 قواعد النشر في المجلة  

 
مجلة مدينة العلم علمية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العلمية باللغتين العربية واالنكليزية التي تتوافر 
فيها شروط البحث من حيث األصالة وأسلوب البحث العلمي وخطواته، وان تكون البحوث متناسبة مع 

هندسة البرامجيات، الحاسبات ،هندسة تقنيات )ة منها تخصصات الكلية والتخصصات العلمية األخرى القريب
ويشترط في البحوث المقدمة أن ال ( ، الفيزياء الطبية ، الهندسة المدنية ، المحاسبة علوم الحياة، القانون

تكون قد سبق نشرها وغير مقدمة او مقبولة للنشر في مجلة أخرى، ويرجى من الباحثين مراعاة الشروط 
 :اآلتية

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

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

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

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

 5222يستوفىو  للبحث الواحد الف دينار 122بـ تعتمد المجلة مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر .11
 .دينار عن كل صفحة اضافية
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االضطرابات الهورمونية المرافقة  لمتالزمة التكيس المتعدد للمبايض دراسة  ومتابعة التأثير العالجي  لبعض 
 لدى النساء في مدينة تكريت

 جامعة تكريت –كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة ,   احمد منيف صعب. د. م.أو , مي نافع يوسف م .م

 ( mossa1955p@yahoo.com-email)ُ  جامعة تكريت –كلية الطب  –د موسى محمود مربط .ا

 الخالصة

امرأه من المتزوجات  (96)صممت الدراسة لمتابعة التأثير العالجي على بعض االضطرابات الهورمونية  لعينة عشوائية من 
عاما 16-35 تراوحت أعمارهن بين  polycystic ovary syndrome(PCOS)المريضات بمتالزمة التكيس المتعدد للمبايض 
وحب الشباب والشعر غير المرغوب وزيادة وزن الجسم واضطراب االباضة تعتبر , من اللواتي يعانين من ضعف الخصوبة والعقم

في النساء خاصة في العمر االنجابي  PCOS إحداث إلى أدىان حدوث الخلل في التوازن الهرموني ,هذا المرض  إعراضمن اهم 
التي حصلنا قورنت النتائج , أشهر 3))أشهر من أخذ العالج بواقع كل ( 6) قبل العالج وبعدإذ تم متابعة فحوصات كل مريضة , 

أشهر من العالج بنتائج فحوصات المريضات في مرحلة ما قبل العالج من خالل خطة عالجية اعتمدت على ثالثة   عليها بعد كل
عطاء العالج المتمثل بموانع الحمل الفموية وأدوية تعديل نمط حياة المريضة الغذائي من خالل اتباع نظام غذائي صحي وا  

للدراسة ان  اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل , ( Metformineاو  Glucophage) مثل  الخصوبة واستعمال مخفضات السكر
( ,(follicle stimulating hormone)  FSH)  )Testosterone , (LH) luteinizing hormone  ,)PRL الهورمونات
Prolactin ) أشهر(  (6أشهر من أخذ العالج واستمر االنخفاض المعنوي للهرمونات ذاتها بعد (3)اظهرت انخفاضًا معنويًا  بعد 

اظهر ارتفاعًا معنويًا  Progesteroneبينما هورمون البروجسترون , من االستمرار في تناول العالج مقارنة بمرحلة ما قبل العالج 
النتائج اإليجابية التي حصلنا , من استمرار المريضات في اخذهن العالج مقارنة بمرحلة ما قبل العالج اشهر (6)أشهر و (3) بعد

عليها بعد العالج المستمر ولفترة طويلة دون انقطاع كان لها األثر في تحسين اإلباضة وتسجيل حاالت من الحمل ألول مرة من 
 .بين العينات المدروسة

 

 . PRLهورمون الحليب , هورمون الشحمون الخصوي, LHالهورمون اللوتيني, FSHالهورمون المحرض للجريبات -:كلمات المفتاح
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The follow-up study the therapeutic effect of some hormonal disorders associated with the 
of the polycystic ovary syndrome in women in the city of Tikrit 

May Nafi Yousif , Muneif Saab Ahmed, department of biology , Education of pure sciences college 
,Tikrit university 

Prof. Dr. Mossa M. Marbut, College of Medicine, Tikrit university 

E-Mail – Mossa1955p@yahoo.com 

Abstract 

The study was designed the therapeutic effect  on some disorders hormonal random sample of 96 women 
of married patients  polycystic ovary syndrome (PCOS) the ages between of 35-16 years who suffer from 
subfertility and infertility, acne and hair junk and increased body weight and ovulation disorder. Is one of the 
main symptoms of the disease, the occurrence of imbalance in the hormonal imbalance led to the events of 
PCOS in women, especially in the reproductive age, as was the follow-up examinations each patient before 
treatment and after 6 months of taking by each treatment ((3 months, compared to the results after all we 
have obtained ((3 months of treatment the results of examinations of patients in the pre-treatment through a 
treatment plan based on a modified pattern of diseased food life through a healthy diet and give treatment of 
oral contraceptive and fertility drugs And the use of sugar reducers such as (Glucophage or Metformine), the 
results of the statistical analysis of the study showed that hormone follicle stimulating hormone ( FSH) 
Testosterone, luteinizing hormone(LH) ,and  Prolactin (PRL) showed a decline morally after 3 months of 
taking the treatment and continued decline of moral hormones themselves after 6) months to continue taking 
medication, compared with pre-treatment, while the hormone progesterone showed up significantly after 3 
months and 6 months of the continuation of the patients in the take them treatment compared with pre-
treatment, the positive results we have obtained after continuous treatment for a long time without a break 
had an impact in improving ovulation and   recording cases of pregnancy for the first time among the 
samples studied . 

Key words: FSH. LH, Testosterone, PRL and PCOS. 
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 Introductionالمقدمة 

(  (PCOSتعد متالزمة التكيس المتعدد للمبايض 
أكثر االضطرابات الهورمونية التي تسببها العوامل 

إن أول من وصف ,الوراثية والعوامل البيئية 
األعراض المتسببة عن اضطرابات أو توقف 

 &Leventhal شتاين وليفنتالهما العالمان الطمث
Steins الناتج عن عدم االباضة1935عام 

anovulation بدانة والobesity  والشعرانية
Hirsutisim  وظهور حب الشبابacne  ووجود

مبيض يحوي كيسات متعددة،تصيب ما يقرب من 
من النساء في عمر اإلنجاب كآخر %( 12-4%)

احصائية لمجموعة التقارير والبحوث المعتمدة على 
 PCOS[ 1 ]معايير التشخيص التطبيقية لمسببات 

إن األسباب الحقيقية لمتالزمة تكيس المبايض غير 
معروفة بصورة دقيقة واآلراء كثيرة في تفسير 

حدوثها  منها االضطرابات في الهرمونات  
المحرضة للقند أو خلل في الغدة النخامية ينتج عنه 

نسبًة إلى (  LH)   زيادة في الهرمون اللوتيني 
ة إفراز وزياد( ( FSHالمحفز للجريب الهرمون 

وخاصة هرمون الشحمون  الهرمونات الذكرية 
وهورمون    Testosteronالخصوي
يعد السونار الحوضي أو  PRL[2]الحليب

هو Ultrasound graph التصوير فوق الصوتي
األداة الرئيسة للتشخيص كذلك يستعمل المسح 

للتشخيص فضاًل عن   Vaginal Scan المهبلي 
َن اضطراب و [3]  األعراض السريرية للمتالزمة ا 

 - Hypothalamic  النخامية -محور تحت المهاد
pituitary axis إلى خلل في النظام  يؤدي بالنتيجة

الهرموني للجهاز التكاثري فيقل إنتاج الهورمونات  
والبروجسترون   estrogenاألنثوية كاالستروجين

progesterone  ويزيد إنتاج الهرمونات
والذي تسبب حالة  hyperandrogenismالذكرية

الشعرانية وحب الشباب، كما إًن اضطراب أنتاج 
الهرمونات األنثوية يؤدي إلى نمو بعض 
الحويصالت المبيضية وتجمع السوائل بداخلها 

, [4]حالة التكيس وبالتالي عدم اإلباضة  مكونه 
اجريت العديد من الخطط العالجية للقضاء على 
 تكيس المبايض ولكن اكثرها لم تعِط نسبة نجاح 

لذا اكد العالم , فتفاوتت النتائج في العالج 100%
Stein[5]  ان الخزعة المبيضية عالج امثل

للتكيسات قد أدت إلى عودة انتظام الطمث، وأحيانًا 
ت هذه إلى حدوث الحمل، ولكن لسوء الحظ، عاد

المتالزمة للظهور عند أغلب المريضات من جديد 
االستراتيجية العالجية الناجحة تتضمن ثالثة ولكن 

, مقاومة  األنسولين) تحديات سريرية نموذجية هي
فرط , االضطرابات الطمثية المترافقة مع الالإباضة 

كما إًن ( د و الشعرانيةغداألندروجينية مثل ال
الزمة بطيئة والتحّسن في االستجابة العالجية للمت

-6)القيم المختبرية يسبق التحّسن السريري بحوالي 
ق غير ائحيث يتضمن العالج طر . شهور( 9

التمارين , الحمية, الدوائية مثل إنقاص الوزن 
الرياضية وعالجات دوائية بـاستعمال موانع الحمل 

ين والميتفورمين الفموية ومضادات االندروج
  .والفيتامينات.

الى متابعة التأثير العالجي  دراسةال هدفت
ومقارنته بمرحلة ما قبل  PCOSللمريضات بـ 

العالج لمدة ستة أشهر بواقع متابعة كل ثالثة أشهر 
على المعايير الهورمونية مثل تقدير مستوى 

 Follicle)الهورمون المحرض للجريبات 
Stimulating H. )FSH  , تقدير مستوى
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تقدير ,Luteinizing H.) )LHالهورمون اللوتيني 
, PRL( Prolactin)مستوى هورمون الحليب 

تقدير مستوى هورمون الشحمون الخصوي 
Testosterone) )الحمل  تقدير مستوى هورمون

(H. Progesterone). 

 Materials andالمواد وطرائق العمل 
Methods 

امرأة (  96)جمعت عينات عشوائية للدراسة من 
متزوجة من اللواتي يعانين من متالزمة تكيس 

 PCOS(Poly Cysticالمبايض المتعدد 
Ovarian Syndrome)  وعدم اإلنجاب من

حدى  المراجعات لمستشفى تكريت التعليمي وا 
العيادات التخصصية  لألمراض النسائية في تكريت 
بعد تشخيص حالتهن بجهاز االمواج فوق الصوتية 

Ultrasound graphy  وتشخيص العالمات
للمتالزمة فيهن واستغرقت مدة جمع السريرية  

 أيار شهر أوائلالعينات والمتابعة أكثر من سنة من 
ثم تم متابعة , ( 2014حزيران  أوائلولغاية  2013

وبحسب  أشهر ستة كل مريضة بعد العالج ب
 .الخطة المصممة للمتابعة 

أخذت عينات الدم من :  جمع العينات -1
النساء المشموالت بهذه  الدراسة  ولمدة 

بعد –قبل العالج )ثالث دورات حيضيه  
 6بعد العالج بـ  –اشهر  3العالج بـ 

عملية سحب الدم للمرة األولى ( اشهر 
في اليوم الثاني او الثالث من الدورة 

لكل امرأة وذلك لتقدير (  5ml) وبواقع  
يب والهرمون اللوتيني هرمون الحل تراكيز

والهرمون المحفز للجريبات ألمبيضية 
أما المرة الثانية . وهرمون التستوستيرون 

فقد تم الحصول على عينات الدم في 
اليوم الحادي والعشرين من الدورة 

وذلك ( لنفس الفترات الحيضية)الحيضيه 
لحساب تركيز هرمون البروجستيرون  

 ل امرأةلك(  2ml) وذلك بسحب ما مقداره
. 

لقد .  :الهرمونات في المصل تركيزتقدير  -2
تمت عملية تقدير تراكيز تركيز الهرمون 
المحفز للجريبات فقد أخذت طريقة العمل 

والهرمون اللوتيني اعتمادا على [6]عن
وهرمون التستوستيرون  [7]المصدر 

بالرجوع إلى طريقة العمل المذكورة في 
أما فيما يتعلق بتركيز هرمون  [8]المصدر

 [8]البروجستيرون فقد قدر وفقا للمصدر 
وهرمون الحليب استنادا إلى المصدر 

[8]. 

الخطة العالجية التي : الخطة العالجية -1
صممت اعتمدت على األعراض التي 
اشتركت فيها المريضات 

والعالجات التي اتبعت  PCOSوتشخيص
استعمال موانع الحمل الفموية هي 

والبروجسترونية الدورية وهذه الحبوب 
( أشهر فقط 3لمدة  Diane 35)تعطى

تعمل على تنظيم الدورة الشهرية ، وتقلل ل
من مستوى االندروجينات المتمثلة بهرمون 

و تساعد ( الشحمون الخصوي )الذكورة 
في تقليل تغيرات الجلد وحب الشباب ثم 
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 كلوميفين)استعمال أدوية الخصوبة مثل 
مثل Clomiphene Citrate ( سيترات

هذه االدوية تعطى مع بدأ الشهر الرابع 
من العالج بعد قطع حبوب منع الحمل 
لحدوث اإلباضة وهي المشكلة األكثر 
شيوعًا مع متالزمة تكيس المبايض 
تستخدم األدوية التي تحفز اإلباضة وذلك 
بعد استبعاد أسباب العقم األخرى عند 

بوب المخفضة المرأة والرجل واستخدام ح
او  Glucophage)للسكرمثل دواء 

Metformine ) استمرار المريضات
أشهر 6 ة ألخذه من أول يوم عالج ولمد

يوميا تؤخذ  mg(1500- 1000)بواقع 
يستخدم في عالج عند تناول الطعام وهو 

اضافة إلى  النوع الثاني من داء السكر
عالجات ُأخرى متمثلة بعالج فرط 

  prolactine (PRL)هورمون الحليب 
 Totalاضافة الى استخدام عالج 

fertility-PCOs  وهو عالج منشط
للخصوبة حيث يتضمن مجموعة 
فيتامينات ومضادات أكسدة خاص 

يؤخذ طيلة فترة  لمريضات تكيس المبايض
 .(2,3) العالج بواقع حبة واحدة يومياً 

 

تم تحليل النتائج  التحليل االحصائي -4
 ـTestاحصائيًا باستخدام اختبار 

student T  في نظامExcel  حيث
 SD)االنحراف المعياري±يستخرج المعدل 

و مقارنة النتائج بين المصابات ب ( 
PCOS كما في  ومجموعة السيطرة

 (.1)جدول رقم 

 PCOSالهورمونية لمريضات بـالتحليل االحصائي للعوامل ( 1) جدول

 قبل العالج العوامل الهورمونية

Control group 

 أشهر 6بعد العالج بـ أشهر 3بعد العالج بـ

FSH (mlu/ml) 11.01 ± 2.90 8.13 ± 2.15 * 6.57 ± 1.4      ** 

LH (mlu/ml) 17.03 ± 8.3 11.83 ±   3.8      ** 

 

8.85 ± 3.06      ** 

Testosterone 

(ng/ml) 

0.927 ± 0.24 0.769 ± 0.17    ** 

 

0.632 ± 0.12   **    

 

Prolactin 

(ng/ml) 

26.95 ± 7.66 10.29 ± 6.5     ** 

 

5.44 ± 2.9      *** 

Progesterone 

(ng/ml) 

0.74 ± 0.36 1.61 ± 0.90       ** 

 

2.58 ± 9.3      ** 
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 -:والمناقشة النتائج 

أظهرت نتائج دراسة التغيرات التي أحدثها العالج 
المتبع لعالج االضطرابات الحاصلة في  
الهورمونات المحررة لمحرضات القند 
Gonadotropin- releasing hormones 

(GnRH ) لكل من هورموني انخفاضا معنويا
FSH عند مستوى معنوية P≤0.05  وLH  عند

أشهر من أخذ  3بعدP≤0.01 مستوى معنوية
 انخفاضًا معنوياً LHو  FSHكما أظهرا , العالج 

أشهر من 6 وبعد    P≤ 0.01عند مستوى معنوية 
االستمرار في أخذِه مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج 

 .(2)و(1) كما مبين في الشكلين 

 

 

 PCOSفي عينة من مريضات  FSH  تأثير العالجي على(1 )شكل 

 

 PCOSفي عينة من مريضات LH  تأثير العالجي على(2 )شكل 

ترافق هذا مع االرتفاع المعنوي لهورمون الحمل 
Progesterone عند مستوى معنوي P≤0.01  

أشهر من أخذ العالج واستمر االرتفاع 3  بعد 
  P≤ 0.01عند مستوى معنوية المعنوي للهورمون

أشهر من  6مقارنة بمرحلة ما قبل العالج بعد 
العالج مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج كما يبينه 

 .(3)الشكل 

FSH في مريضاتPCOS 

p≤0.05 = *  ,  p≤0.01 = ** 

mI

U\

m 

LHفي مريضات PCOS 

P≤0.01 =  ** 

mI

U\

mL 
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 PCOSفي عينة من مريضات Progesteroneهورمون الحمل على تأثير العالجيال  (3)شكل 

تحت  –فأن وجود االختالل في محور النخامية 
المهاد يؤدي إلى زيادة التحرر النبضي للهرمون 

من تحت المهاد لذا تزداد نسبة  LHاللوتيني 
إلى الهرمون المحفز للجريب  LHالهرمون اللوتيني

LH:FSH  وهذا ما أشارت  2.5بمقدار أكثر من
لذلك ال تحصل إباضة  [9,10,11,12]إليه دراسة 

تأخير وبالتالي تتكيس البيضة في المبيض وتسبب 
ن هذه الزيادة [13]نزول الطمث او تأخير الحمل وا 

تحصل بسبب عجز المبيض عن إفراز الهرمونات 
كهرمون اإلستروجين  Gonadotropinالتناسلية 

 feedbackبوساطة التغذية االسترجاعية السالبة 
negative  التي تقع تحت سيطرةpituitary axis 

وهذا يتفق مع ما مذكور سابقًا   hypothalamic ـ
ي تؤكد عدم مقدرة البحوث األخرى الت ومع نتائج

المبيض على إنتاج وتكوين الهرمونات المبيضية 
وهي اإلستروجين والبروجيستيرون من قبل الخاليا 

مما يؤدي الى , granulosea cellsالمحببة 
إنخفاض مستواها في الدم مقابل زيادة في مستويات 

المبيض الهرمونات اإلندروجينية التي تفرز من 
البحوث إلى إنخفاض كما أشارت بعض , [14,15]

تركيز البروجيسترون في المرضى المصابات 

يحصل بسبب تحول البروجيستيرون إلى  PCOSب
ن عدم حصول اإلباضة  اندروجين قبل االباضة وا 

التالي يقلل إنتاج وب, يمنع تكوين الجسم األصفر
كما إن هورمون , [16]البروجيستيرون

يعمالن معًا بتنظيم  E2البروجستيرون واألستراديول
يجعل بطانة الرحم مهيئة الستقبال الجنين عند 

يدفع الى زيادة نمو الخاليا الظهارية  E2فـ , الحمل
في بطانة الرحم بينما يقوم البروجسترون بمقاومة 

فمقاومة البروجستيرون ,[17]ذلك وتنظيمه
resistance  progesterone  تنطوي على
الهدف لهورمون  ضعف انخفاض استجابة األنسجة

البروجستيرون وهذا يعني ضعف في بطانة أنسجة 
لذلك  [18,19]الرحم مع متالزمة تكيس المبايض

النساء المريضات بالمتالزمة يظهر عليهم اضطراب 
لسمك بطانة الرحم  في الدورة الشهرية واإلباضة

 .  [20]  وضعفها بسبب مقاومة البروجستيرون

بارتباط مقاومة  مع ة الحاليةدراسالولهذا اتفقت 
ن  هرمون البروجسترون مع مقاومة األنسولين وا 
المعاملة مع الميتفورمين ليس فقط منع تنشيط 

بل يقمع بطانة الرحم من التنسج وكذلك  الهورمونات
تقليل مقاومة هرمون البروجسترون يقمع بطانة 

Progesterone  في مريضاتPCOS 

 

P≤0.01 = ** 

 

ng\

ml 
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. ([21 الرحم من تنسجها وتحولها لخاليا السرطانية
ريو المحتمل هو إنَّ لخاليا بطانة لذلك فإنَّ السينا

 الرحم مستقبالت األنسولين والبروجستيرون
 [24]مع   ة الحاليةدراسال واتفقت نتائج. .[22.23]

 Diane- 35إنَّ الميتفورمين و التي توصلنا بها إلى
يعمالن بتنسيق لتنظيم  (منع الحمل عقار)

اإلنسولين في نساء متالزمة تكيس المبايض مع 
فاألثر اإليجابي , مقاومة هرمون البروجسترون
على  Diane-35للميتفورمين جنبا إلى جنب مع 

المستوى الجزيئي يمكن أن يحول دون تنمية فرط 
تنسج بطانة الرحم غير النمطية وسرطان بطانة 

لعالجي الذي من وهنا يأتي الدور ا ,الرحم
في وقت  واإلعراضالمستحيل ان يعالج المتالزمة 

أشهر من  3قصير وفي وقت واحد لذا كانت مرحلة 
العالج هي المرحلة التي عولجت بها عدم انتظام 
الدورة الشهرية واضطرابات االباضة قبل تهيئة 

المريضة للحمل وذلك من خالل تحسين مستويات 
هذا وب,لطبيعية لها الهورمونات ضمن المستويات ا

في عالج [25]ايضا اتفقت دراستنا مع دراسة
تم االضطرابات الهورمونية ومقاومة االنسولين التي 

كذلك فإن المستويات المرتفعة من  . عهااإتب
قد تكون  LH / FSHالهرمون اللوتيني ونسبة 

ونستدل من ذلك نتيجة لزيادة األندروجينات في الدم 
لديهن إرتفاع في   PCOSإن النساء المصابات ب

مستوى هرمون التيستوستيرون اذ بين التحليل 
سجل  Testosteroneاالحصائي للدراسة ان 

 بعد P≤0.01 انخفاضًا معنويًا عند مستوى معنوية
مقارنة بمرحلة  أشهر من أخِذ المريضات للعالج 3

أشهر من استمرار  6وبعد  ما قبل العالج
هذه  النتيجة  أظهرت المريضات في اخذ العالج

  P≤ 0.01عند مستوى معنوية االنخفاض المعنوي
 .(4)مقارنة بمرحلة ما قبل العالج كما يبينه الشكل

 

 PCOSفي عينة من مريضات  Testosterone  تأثير العالجي علىال(4) شكل 

كان لمضادات االندروجين والميتفورمين الدور الكبير في 
وبالتالي  Testosteroneتحسين مستوى هورمون 

النساء فتحسين حالة المريضات في االعراض السريرية 
المريضات بتكيس المبايض يعانين من ارتفاع هرمون 

(Testo. )وذلك السباب عدة منها انخفاض تركيز 
وهذا ما [16]عندهن Progesteroneهرمون الحمل 

معه حيث ان العالج المتبع  الدراسة الحاليةاتفقت عليه 
لرفع معدالت هورمون البروجستيرون كان له دور في 

أكدت الدراسات التي , .Testoخفض معدالت هورمون 
إلى وجود عالقة خطية  [26,27,28]أجراها كل من

طردية بين زيادة الهرمون اللوتيني وهرمون الشحمون 
الخصوي وهذا قد يعود ألسباٍب عدة منها إن زيادة معدل 

0 

0.5 

1 

Testo. Testo. Testo. 

0.927 

0 0 0 0 

0.769 

0 0 0 0 

0.632 

0 

 قبل العالج

 **أشهر  3بعد العالج بـ

 **أشهر  6بعد العالج بـ

Testosterone  في مريضاتPCOS 

 

p≤2.29 = ** 

 

ng

\

ml 
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(LH:FSH ) لدى المتالزمة يعمل على زيادة بناء
(androsteindione )من دون أن يتحول بفعل إنزيم 

إلى استروجين بل يعمل    (Aromatase االرومتيز
يض على تحويله إلى هرمون الشحمون الخصوي المب
.Testo هذا يتفق مع الدراسة الحالية إذ رافق إرتفاع

عند ارتفاع نسبة Testoارتفاع  هرمون  LHهرمون 
(LH:FSH) , نَّ السبب الكامن وراء ارتفاع هرمون وا 

LH  هو إضطراب غير طبيعي لتحت المهاد يؤدي إلى
رة لمغذيات زيادة وتيرة النبض للهرمونات المحر 

الذي يتصف بكونه سريع ومتزايد مما ( (GnRHالمناسل
وفي المتالزمة LH[29] يؤدي الى زياد افراز هرمون

PCOS  فإنَّ أكثر من حويصلة مبيضية واحدة تبدأ
بالنمو كما إن مجموعة كبيرة منها تصل إلى مراحل 
مختلفة من النضج األمر الذي يؤدي إلى تجمع أعداد 

الت إال إن معظمها لم يدخل مراحله كبيرة من الحويص
األخيرة للنضج وهذه بدورها تحتوي في تركيبها النسيجي 
على الخاليا القرابية التي تنتج اإلندروجين بصورة رئيسة 
والتي ال تعاني من عملية تحويل في تركيبها الكيميائي 

هرموني إلى االستروجين إلضطراب تركيز أو المستوى ال
وربما هذا ما حصل [30] المصل المحفز للجريبات في

قد  FSHفي الدراسة الحالية خاصة بعد العالج فتركيز
أظهر إنخفاضا معنويا األمر الذي أدى إلى خفض 
مستوى التستوستيرون في مصول تلك النساء بسبب رفع 

وذلك لوجود عالقة عكسية بين , هورمون االستروجين
إال إن ,وكما مرة ذكره مسبقا  تركيز الهرمونين االخيرين

االمر الذي اليزال غير مفسر علميا هو إن الزيادة 
الحاصلة في معدل انطالق الهرمونات المحررة لمغذيات 

الى اضطراب أو اعتالل  األصلالمناسل يعود في 
داخلي في مولد التحرير النبضي لهذه الهرمونات أو انه 

تيرون في الدم ينشأ نتيجة للمستويات المنخفضة للبروجس
األمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى حدوث دورات حيضية 

عينات الدراسة  كما ان. [31]تفتقر إلى عملية اإلباضة
انخفاضًا معنويًا عند مستوى  من المريضات أظهرن

بعد أخذ  PRLلـهورمون الحليب   P≤0.001 معنوي
وكذلك ,أشهر مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج  3العالج بـ 

أشهر من العالج استمر االنخفاض  6كتمال بعد ا
 ≥Pعند مستوى معنوية المعنوي لمستوى الهورمون

كما يوضحه الشكل , بمرحلة ما قبل العالج   0.001
(5) . 

 

 PCOSفي عينة من مريضات  (PRL)هورمون الحليب على تأثير العالجيال(5) شكل 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

PRL PRL PRL 

26.95 

0 0 0 0 

10.29 

0 0 0 0 

5.44 

0 

 قبل العالج

 ***  أشهر3بعد العالج بـ

 ***أشهر6بعد العالج بـ

PRL  في مريضاتPCOS 

 

P≤0.001  = *** 

 

ng

\m 
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 PCOSإذ وجد في عينة الدراسة ان المريضات بـ 
الذي يعد سببًا اخر  PRLيعانين من ارتفاع مستويات 

لحدوث اضطرابات الدورة الحيضية واإلباضة ألن 
بمستقبالته   FSHاالرتفاع العالي للهورمون يمنع ارتباط

FSH receptor لموجودة على الخاليا القرابية مما ا
 [33] وكما أشار [32]يؤدي إلى تثبيط انتاج االروجين

إنه قد يكون بسبب زيادة الستيرويد حيث إن التغذية 
ومن  PRL))لبة تؤدي إلى ارتفاع اإلسترجاعية السا

خالل دراسته وجد أنَّ االنخفاض في مستوى هرمون 
 )االستروجين وارتفاع مستوى هورمون

(Testosterone وهورمون((PRL ينتج عنه العقم او
كما ان هناك مواد كيميائية تؤثر , اضطرابات اإلباضة

أو  Hypothalamic dopamineعلى نظام 
تستطيـع  Dopamine receptorsمستقبـالت الدوبامين

وهذا يعد كناتج عن ( (PRLترفع تركيز هورمون أن

بتكيس  التأثير النفسي والعصبي للنساء المريضات
إن االرتفاع المعنوي في تركيز [32]المبايض كما أشار

الهرمون قد يعود إلى مسببات مرضية ومنها اإلصابة 
) بمتالزمة تكيس المبايض وحالة نقص إفراز الدرقية 

Hypothyroidism  ) الدراسة مع  وهذا ما اتفقت علية
وقد أشار المصدر نفسُه إلى إن هرمون , الحالية

يس له عامل محرر خاص به إال إن تحت البروالكتين ل
المهاد يفرز مادة عصبية إفرازية تثبط إفراز الهرمون 

 PIF ( )(Prolactin)وتسمى العامل المثبط للبروالكتين 
inhibiting factor  , مع  الدراسة الحاليةكما اتفقت

التي أكدت على دور عالج الميتفورمين [34] دراسة
 PRLوباالشتراك مع األدوية الخاصة بخفض مستويات 

في تحسين وخفض مستويات اإلندروجين والتحسن 
 .النسبي في اإلباضة 
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 الخالصة

الدم ومرتسم دهون  معيار كتلة الجسم لمتالزمة التكيس المتعدد للمبايض على  صممت الدراسة لمتابعة التأثير العالجي

حب الشباب والسمنة والشعرانية  مريضة متزوجة يعانين من ضعف الخصوبة والعقم 69مكونه من  لعينة عشوائية

acne كل مريضة  عاما وتمت متابعة فحوصات(16-35)تراوحت أعمارهن بين,  ووجود مبيض يحوي كيسات متعددة

أشهر من 3) )نت النتائج التي حصلنا عليها بعد كل قور, أشهر 3))وبواقع كل  أشهر من أخذه( 6)ستة  قبل العالج وبعد

الخطة العالجية اعتمدت على ,مجموعة سيطرةكمرحلة ما قبل العالج التي أعدت العالج بنتائج فحوصات المريضات في 

وية تعديل نمط حياة المريضة الغذائي من خالل اتباع نظام غذائي صحي وإعطاء العالج المتمثل بموانع الحمل الفموية وأد

فضال عن مكمالت غذائية كمضادات (  Metformineاو  Glucophage) مثل  الخصوبة واستعمال مخفضات السكر

معيار كتلته الجسم   للدراسة ان التأثير العالجي لم يظهر فروقاً معنوية على اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل ,  األكسدة

إلى مستوى المعنوية خالل هذه الفترة ولكنه أظهر انخفاضاً أشهر من العالج لكون انخفاض الوزن لم يصل (3)  بعد

اظهر تأثيرا واضحا  PCOSان العالج المتبع لـ كما , مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج ج اشهر من العال( (6معنوية بعد 

وياً عند مستوى اظهرت النتائج انخفاضاً معن حيث,TGوالكلسيريدات الثالثية  على مرتسم الدهون المتمثل بالكولستيرول

عند مستوى  أشهر من اخذ المريضات للعالج ازداد االنخفاض المعنوي لهما (3) لكل منهما بعد(  (P≤0.05معنوية

كذلك كان تأثير العالج واضحاً على , أشهر من االستمرار في أخذ العالج مقارنة بمرحلة ما قبل العالج (6) بعد  معنوية

عند مستوى معنوية LDL, ,  vLDLالواطئة الكثافة للكولستيرول معنوياً لـ خفض مستويات البروتينات الدهنية 

P≤0.01)  )مقارنة بمرحلة ما قبل العالج هذا ساعد في تحسن  هنبعد فترتي العالج والمتابعة في إخذ المريضات لعالج

 (3) بعد( P≤0.05)توى معنوية حيث اظهر ارتفاعاً معنوياً عند مس HDLالبروتينات الدهنية العالية الكثافة للكولستيرول

أشهر من المتابعة في أخذهن العالج بالمقارنة بمرحلة ما قبل ستة  وبعد(  (P≤ 0.01أشهر من اخذ المريضات للعالج و

النتائج اإليجابية التي حصلنا عليها بعد العالج المستمر ولفترة طويلة كان لها األثر في تحسين اإلباضة عن  ان, العالج

 .المريضات

البروتينات الدهنية العالية الكثافة , الكولستيرول , الكلسيريدات الثالثية TG, معيار كتلة الجسم  BMI: كلمات المفتاح

HDL , البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة وواطئة الكثافة جدا vLDL, LDL. 
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Abstract 

The study was designed to follow up the therapeutic effect the polycystic ovary syndrome 

(PCOS) on the body mass index, lipid profile and testosterone hormone. 96) Married women 

with PCOS suffering from subfertility and infertility, hirsutism, obesity, acne. Aged ranged  

from 16 to 35 years began where the follow-up examinations each patient before and after six 

months of taking the reality every 3 months therapy. Compared to the results obtained 

examinations of patients in the pre-treatment. Treatment plan based on a modified pattern of 

diseased food life through a healthy diet and give treatment of oral contraceptive and fertility 

drugs and use of sugar reducers like (Metformine or Glucophage). As well as dietary 

supplements as antioxidants, Results of statistical analysis of the study showed that the 

therapeutic effect were non- significant on BMI after 3 months of treatment to the fact that low 

weight did not reach the level of significance during this period. But he showed a significantly 

after six months of treatment as compared with pre-treatment, and that the standard 

treatment for PCOS showed a clear effect on the lipid profile, where the results showed a 

significant decrease in the level of cholesterol  and triglyceride after three  months of taking 

patients to treatment increased the decline of them in the  level (P≤ 0.01) after 6 months to 

continue taking the treatment as compared pre-treatment. As well as the effect of the 

treatment was an obvious reduction of the levels of low density lipoprotein (LDL-c), very low 

density lipoprotein (VLDL-c) at the level (P≤0.01) after two and follow-up treatment to take the 

patients to their treatment compared with pre-treatment. This helped to improve the high-

density lipoproteins (HDL-c) where he showed up morally in the abstract level (P≤0.05) after 3 

months of taking the patients for treatment and (P≤0.01) and after 6 months of follow-up to 

take them treatment compared with pre the cure. The result has been shown that 

Testosterone hormone concentration was reduced significantly as compare with pretreatment 

value (P≤0.01). The positive results we have obtained after continuous treatment for a long 

time had an impact on improve ovulation for patients. 

Key words: BMI, TG, HDL, LDL, vLDL, and PCOs 

. 

 

  Introductionالمقدمة

 polycystic التكيس المتعدد للمبايضمتالزمة 

ovaries syndrome (PCOS)  هي مجموعة من

األعراض المرضية التي تعاني منها النساء في عمر 

أكثر االضطرابات وتعد  سنة (15-45)  اإلنجاب بين

الهورمونية التي تسببها العوامل الوراثية والعوامل 

األعراض المتسببة عن اضطرابات أو  ان ,[1]البيئية

بدانة وال توقف الطمث الناتج عن عدم االباضة

 acneوظهور حب الشباب  Hirsutisimوالشعرانية 

ووجود مبيض يحوي كيسات متعددة، لذلك كان أول 

 1958عام اسم أطلق على مجموعة األعراض في 

 Stein &L [2]( تناذر شتاين و ليفينتال)بـ

eventhal syndrome4)تصيب ما يقرب من%-

من النساء في عمر اإلنجاب كآخر احصائية %( 12

لمجموعة التقارير والبحوث المعتمدة على معايير 
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 التشخيص التطبيقية لمسببات عدم أو تأخر اإلنجاب

 السونار الحوضي أو التصوير فوق الصوتييعد [3,4].

هو األداة الرئيسة للتشخيص كذلك يستعمل المسح 

للتشخيص فضالً عن   Vaginal Scan المهبلي 

إَن اضطراب  .[5]  األعراض السريرية للمتالزمة

 - Hypothalamic  النخامية -محور تحت المهاد

pituitary axis    يؤدي بالنتيجة إلى خلل في النظام

ري فيقل إنتاج الهورمونات ثالهرموني للجهاز التكا 

اج والبروجسترون ويزيد إنت  األنثوية كاالستروجين

والذي  hyperandrogenismالهرمونات الذكرية

تسبب حالة الشعرانية وحب الشباب والبدانة، كما إًن 

اضطراب أنتاج الهرمونات األنثوية يؤدي إلى نمو 

بعض الحويصالت المبيضية وتجمع السوائل بداخلها 

وان .[6]حالة التكيس وبالتالي عدم اإلباضة  مكونه 

عند  ظهرم الدهون يفي مستويات مرتس تالمتغايرا

 ارتفاعا  PCOSبمتالزمة ريضاتخاصة الموناث  اإل

القلبية الوعائية  لإلصابة باألمراضخطيرا  قد يكون

تميز بارتفاع التي ت ويعزى ذلك الى الخلل في الدهون

تركيز الكلسيريدات الثالثية البالزمية وانخفاض تركيز 

-HDLالبروتينات الدهنية عالية الكثافة للكولستيرول

C[7,8]   ,ندروجينات من وزيادة األ وتعد البدانة

متالزمة والتي تؤثر بقوة في ايض المميزات 

ن نقل البروتينات الدهنية المختلفة إ [9,10]اللبيبدات

في الخصوبة وان  مهماً  بين االنسجة يلعب دوراً 

البروتين الدهني الوحيد الذي يالحظ تغير كميته في 

ضة النامية في المبيض هو السائل الجريبي حول البي

يجهز المغذيات اللبيبدية  الذيHDL-Cالبروتين الدهني

الى السائل الجريبي والى البيضة لتصنيع الغشاء 

ي أالهرمون الستيرويدي الموضعي او  وإلنتاجالخلوي 

 [11]ساسية لنضوج البيضة الطبيعيمن العمليات األ

ة في ُتعد البدانة من المظاهر السريرية الشائع كما,

، حيث تبلغ PCOSمتالزمة المبيض متعدد الكيسات

على األقل، ولكن ليس %  60 -80نسبة حدوثها

تأخذ البدانة مظهراً ذكورياً حيث  بالضرورة وجودها

ف البدانة الذكرية بـزيادة نسبة (توزع مركزي) ، وُتعرَّ

إنَّ هذه البدانة , [3,12]   0.8 الورك وتساوي/الخصر

 هرمونزيادة منها األَسباب متعلقة بمجموعة من 

فان , .مرتسم دهني شاذو التستوستيرون في البالزما

  Body mass index (BMI)م   كتلة الجس معيار

 27  ≤ عندما يسجل دليل  كتلة الجسم هو دليل السمنة

أشارت منظمة الصحة العالمية   كما ي  [13] 2م/ كغم

إنَّ المريضات   1990عام للطفولة والنمو السكاني

, بمتالزمة تكيس المبايض تظهر عليهن أعراض متعددة

وأحد هذه األعراض هي السمنة وجد إنَّ النساء 

المريضات يعانين من الزيادة في الوزن أو السمنة 

المرتبطة بزيادة مستوى اإلِندروجين في 

ظهور الشعر في المريضات اللواتي يعانين و,[6]الدم

زيادة في تركيز الهرمونات هو ناتج عن ال PCOSمن 

تستوستيرون األندروجينية في الدم وخصوصا هرمون ال

وعندما تحدث تغييرات في مستوى الحر في الدم 

متالزمة التكيس  المريضات بالدهون لدى النساء

، قد تكون بسبب السمنة وفرط  المتعدد للمبايض

األندروجينية و بعبارة أخرى، فإن السمنة في النساء 

ت بالمتالزمة يكون معظمه عامالً مهماً لشذوذ المريضا

 .[14] أبض الدهون

 

العالجي لمتالزمة دراسة التأثير : الهدف من الدراسة

التكيس المتعدد للمبايض على معيار كتلة الجسم  

 مدينة في دهون الدم لعينة من المريضاتمرتسم و

 .تكريت

 

 

 Material and المواد وطرائق العمل

Methods 

امرأة (  96)من ا لدراسة عشوائيا عيناتجمعت 

متزوجة من اللواتي يعانين من متالزمة تكيس المبايض 

 PCOS (Poly Cystic Ovarianالمتعدد 

Syndrome)  المراجعات وعدم اإلنجاب من

لمستشفى تكريت التعليمي وإحدى العيادات التخصصية  

لألمراض النسائية في تكريت بعد تشخيص حالتهن 

وتشخيص العالمات فوق الصوتية مواجاألبجهاز 

للمتالزمة فيهن واستغرقت مدة جمع العينات السريرية  

ولغاية  2013 أيار أوائلوالمتابعة أكثر من سنة من 

ثم تم متابعة كل مريضة بعد ,  2014حزيران  أوائل

 .وبحسب الخطة المصممة للمتابعة  ستة أشهرالعالج ب

أخذت   : وتقدير التراكيز:جمع العينات -5

عينات الدم من النساء المشموالت بهذه  

قبل )الدراسة  ولمدة ثالث دورات حيضيه  

بعد العالج  –اشهر  3بعد العالج بـ –العالج 

عملية سحب الدم للمرة األولى ( اشهر  6بـ 

في اليوم الثاني او الثالث من الدورة وبواقع  

 (5ml )وذلك لتقدير مريضة  كل دم من

بالرجوع الى لتستوستيرون هرمون ا تراكيز

اضافة الى [15]طريقة العمل في المصدر

تقدير كل من الكولستيرول حسب طريقة 

حسب طريقة  TGو  [16]العمل في المصدر

حسب HDL-C و [17]العمل في المصدر

-LDLو,[18]طريقة العمل في المصدر

C و [19]حسب طريقة العمل في المصدر 

v LDL-C حسب طريقة العمل في

اضافة الى قياس وزن ,[20]المصدر
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المريضات بالكيلو غرام والطول لحساب 

BMI  معيار كتلتة الجسم خالل الفترات

 .الثالث 

الخطة العالجية التي : الخطة العالجية -6

صممت اعتمدت على األعراض التي 

 PCOSاشتركت فيها المريضات وتشخيص

استعمال موانع والعالجات التي اتبعت هي 

روجسترونية الدورية وهذه الحمل الفموية والب

تعمل ل( أشهر فقط 3لمدة ) الحبوب تعطى

على تنظيم الدورة الشهرية ، وتقلل من 

المتمثلة بهرمون  األندروجينمستوى 

و تساعد في ( الشحمون الخصوي )الذكورة 

تقليل تغيرات الجلد وحب الشباب ثم استعمال 

 ( سيترات كلوميفين)أدوية الخصوبة مثل 

Clomiphene Citrate مثل هذه االدوية

تعطى مع بدأ الشهر الرابع من العالج بعد 

قطع حبوب منع الحمل لحدوث اإلباضة وهي 

المشكلة األكثر شيوعاً مع متالزمة تكيس 

المبايض تستخدم األدوية التي تحفز اإلباضة 

وذلك بعداستبعاد أسباب العقم األخرى عند 

المخفضة  المرأة والرجل واستخدام حبوب

او  Glucophage)مثل دواء  للسكر

Metformine ) استمرار المريضات ألخذه

أشهر بواقع ستة ة من أول يوم عالج ولمد

(1000 -1500 mg)   يوميا تؤخذ عند

يستخدم في عالج وهو  او قبله تناول الطعام

الى  إضافة النوع الثاني من داء السكر

 Total fertility-pcosاستخدام عالج 

عالج منشط للخصوبة حيث يتضمن  وهو

مجموعة فيتامينات ومضادات أكسدة خاص 

يؤخذ طيلة فترة  لمريضات تكيس المبايض

 .العالج بواقع حبة واحدة يومياً 

 

 Statisticalالتحليل اإلحصائي -7

Analysis 

تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام اختبار 

(Testـstudent T )في نظامExcel حيث

 SD)االنحراف المعياري ± يستخرج المعدل

كيس تومقارنة النتائج بين المصابات ب( 

ومجموعة السيطرة كما في جدول  المبايض

 (.1) رقم

 

 التحليل اإلحصائي للعينات المدروسة( 1)جدول 

Parameters قبل العالج Control group أشهر 6بعد العالج بـ أشهر 3بعد العالج بـ 

Testosterone h. 

(ng/ml) 

0.927 ± 0.24 0.769 ± 0.17** 0.632 ± 0.12** 

BMI (kg/m2) 32.25 ± 4.8 30.11 ± 4.5* 28.49 ± 3.9** 

Cholesterole mg/dl)) 216.11 ± 27.3 206.85 ± 25.7* 178.35 ± 12.9** 

TG (mg/dl) 114.77 ± 38.6 102.48 ± 31.9* 92  ± 25.8** 

HDL-C (mg/dl) 49.21 ± 5.63 51.64 ± 5.13* 53.64 ± 4.5** 

LDL-C  (mg/dl) 146.28 ± 26.6 135.71 ±25.53  * 106.77 ± 13.85** 

V LDL-C  (mg/dl) 22.93 ± 7.75 20.48 ± 6.4** 

 

18.4 ± 5.2** 

 

 Results and-:لنتائج والمناقشة ا

discussion 

يعتمد مؤشر السمنة اعتمادا كليا على معيار كتلة الجسم 

(   1رقم )ففي الدراسة الحالية كما بينه الشكل 

 انخفاضاً معنويا عند مستوى معنوية  BMIاظهر

P≤0.05 أشهر من أخذ العالج وازداد  3بعد

بعد  P≤0.01االنخفاض المعنوي عند مستوى معنوية 

أشهر من اخذ العالج  مقارنة بمرحلة ما 6 اكتمال فترة 

قبل العالج بسبب التغيرات االيجابية الحاصلة في 

انخفاض مستويات السمنة في عينة المريضات بعد 

االستمرار في تناولهَن للعالج
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 PCOSفي عينة من مريضات  BMIالعالجي على  التأثير( 1)شكل   

بالتكيس هو احد  ريضاتإن زيادة الوزن في النساء الم

فإن ماتوصل اليه ,PCOS [21]لـ اإلعراض الشائعة 

المفرطة  السمنةان سابقا يتفق مع الدراسة الحالية  الى 

لتكاثرية في التغييرات الوظيفية وا اً اساسي اً تلعب دور

من  دعالتي تكون مرتبطة مع بعضها البعض والتي تُ 

وتعد ,  PCOS   ,[22-24]ـاهم خصائص االصابة ب

السيطرة على البرنامج الغذائي والرياضي ليست باألمر 

حيث أنَّ المريضة تحتاج إلى تمارين رياضية , السهل

مستمرة خصوصاً في المرحلة األولى من البرنامجأما 

األمد فتكون أكثر صعوبة للحفاظ على  البرامج طويلة

كما اظهر هورمون الشحمون , [25] الوزن الطبيعي 

 ةعند مستوى معنويانخفاضاً معنوياً  الخصوي 

P≤0.01 ج عاللالمريضات ل خذِ أمن  أشهر 3 بعد

شهر من ستة أ بعدو بمرحلة ما قبل العالجة مقارن

أظهرت هذه   عالجالاخذ  فياستمرار المريضات 

 ≥Pعند مستوى معنوية معنويال نخفاضالا النتيجة

ل مقارنة بمرحلة ما قبل العالج كما يبينه الشك 0.01

 (.2(رقم 

 

 PCOSفي عينة من مريضات  Testosterone  تأثير العالجي علىال( 2)شكل 

حيث اظهر هذا الهورمون دوراً مهما في زيادة الوزن 

, نتيجة لزيادة تكوينه من قبل خاليا القراب من المبيض

 النسيج الشحمي له القابلية على صنعكما ان 

 ال في الجسم فكلما زادت السمنة زادالفعً  األندروجين

لى إالذي يسبب تحول الكوليسترول  النسيج الشحمي

عمليات من البسلسلة هرمون الشحمون الخصوي 

وجدت دراسات تؤكد الى ان السمنة   [26] يضيةاال

تولد زيادة في مستويات هورمون التستوستيرون في 

فانقاص الوزن كان   تكيس المبايض اللواتي يعانين من

االً في خفض مستويات الهورمونات الذكر , ية عامل فعَّ

في  وجود انخفاضالدراسات الديناميكية  أظهرت كما

في المريضات اللواتي يعانين  جينندرومستويات اإل

مع  يض المتعددامتالزمة تكيس المب معالسمنة المفرطة 

وهذا اتفق مع [ 27] استعمال عالج الميتفورمين

لذا من الممكن إن تلجا النساء ,دراستنا الحالية 

الرشاقة وتخفيض الوزن وذلك  المصابات بالتكيس إلى

لزيادة احتمالية حصول الحمل لديهن وقد يؤثر فقدان 

الوزن في تحسين الوظيفة الهورمونية واإلباضة 

وحدوث الحمل وعالج عدم الخصوبة ففي دراسة اتفقنا 

امرأة حصل  40من أصل  25وجد إن , [28]معها 

لديهن اباضة وحمل مع تحسن في محتوى الدهون وداء 

ري بعد فقدان الوزن كذلك العالج بالمتفورمين السك

0 
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Metformine   الذي ُيعْد واحداً من اهم العالجات في

حيث يعد العقار األوسع انتشاراً , [29]تكيس المبايض 

ال الِستعادة عملية التبويض والحساسية  بسبب تأثيره الفعَّ

والتقليل من فرط  insulin sensitivityلألنسولين 

لذلك االستمرار في أخذِه ساعد  [30]األندروجين 

المريضات على فقد الكثير من أوزانهم وتحسين 

مستويات الهورمونات وتنظيم عملية التبويض بنسب 

ومن المهم أن يؤخذ في االعتبار أن هذه  ,كبيرة

العالجات يجب أن ال تعتبر عالجات الخط األول للسمنة 

دلة في المريضات متالزمة تكيس المبايض ألن هناك أ

ان الكولستيرول  أظهر انخفاضاً كما , اخرى تذكر 

أشهر من  3 بعدP≤0.05معنوياً عند مستوى معنوية 

اخذ العالج مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج وازداد 

االنخفاض المعنوي لدى المريضات عند مستوى معنوية 

P≤ 0.01   أشهر من االستمرار بأخذ العالج 6 بعد

 (3)العالج  كما يبينه الشكل مقارنًة بمرحلة ما قبل 

 

 

 

 PCOSفي عينة من مريضات  الكولستيرول تأثير العالجي علىال( 3) شكل

ان التناقص في الكولسترول الكلي وكولسترول البروتين 

الدهني منخفض الكثافة يمكن أن يقلل من هرمون الذكورة في 

كما ان العالجات المستخدمة في خفض هورمونات ,الدم 

الذكورة تساهم في تقليل الوزن وتحسين الخصوبة 

أظهرت نتائج الدراسة اإلنخفاض المعنوي .[31,32]

 PCOSفي المريضات بـ  TGدات الثالثيةلمستوى الكلسيري

أشهر مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج واستمر  3بعد عالجهن بـ

أشهر من إخذ عالجهن 6 اإلنخفاض المعنوي لهما بعد 

كما وجد ( 4)مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج كما يبينه الشكل

أظهرا أيضاً انخفاضاً معنوياً  بعد   LDL,v LDLإن 

شهر مقارنًة بمرحلة ما قبل العالج وأستمر أ  3عالجهَن بـ

أشهر من العالج لكل منهما مقارنًة  6 اإلنخفاض المعنوي بعد

بينما الـ , (9)و ( 5)بمرحلة ما قبل العالج كما في الشكلين

HDL-C  6أشهر وكذلك بعد  3أظهر ارتفاعاً معنوياً بعد 

إنَّ اضطراب , (7)أشهر من أخذ العالج كما في الشكل

ات صورة دهون الدم هو الشذوذ االكثر شيوعا في مستوي

, السيما ارتفاع نسبة الكولسترول الكلي  PCOSمريضات 

الدهون الثالثية الكلسيريدية والبروتين الدهني المنخفض 

يترافق هذا مع انخفاض مستوى  v LDLو LDLالكثافة 

بشكل كبير الذي يعرض المريضات  HDL-Cتركيز 

إن زيادة , [33]القلب الوعائيةلتصلب الشرايين وامراض 

تراكم الدهون الثالثية نتيجة لعمليات تُكون الدهون 

Lipogenesis وإنخفاض أكسدة االحماض الدهنية وزيادة

هي من نتائج الكبد بسبب تركيز  v LDLافراز جزيئات 

وقد يحدث بسبب مقاومة االنسولين وكذلك   TGبالزما الدم بـ

كذلك فرط , LDLيل وتشك HDLمن خالل هدم جسيمات 

اإلندروجينبة مع زيادة نشاط الاليبيز الكبدي الذي له دور في 

وكل هذا يثبت إن في عالج مقاومة  HDLهدم جزيئات 

اإلنسولين وعالج إرتفاعاإلندروجينات يساهم في خفض 

HDL-C [34,3)مستويات الدهون الضارة ورفع مستوى 
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.

 

  PCOSفي عينة من مريضات  TGتأثير العالجي على ال( 4)شكل

 

 PCOSفي عينة من مريضات  LDL-cتأثير العالجي على ال( 5)شكل

 

 PCOSفي عينة من مريضات  vLDL-Cتأثير العالجي على ال( 6)شكل 
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 PCOSفي عينة من مريضات  HDL-Cتأثير العالجي على ال( 7)شكل 

 

في دراستنا مستوى دهون الدم في عينة المريضات  

رغم ارتفاعه قبل العالج لم يصل إلى الحد الذي يتعدى 

المستوى الطبيعي ولكن يعَرض المريضة لخطر ارتفاع 

ضغط الدم وتصلب الشرايين وإمراض القلب الوعائية 

اذا لم تستمر المريضات في عالجهن وهذا يتفق مع 

األمراض المصاحبة إلرتفاع التي بينت [34]دراسة

ولكن عالج المتفورمين وتنظيم هورمون ,دهون الدم

التستوستيرون عالجياً خفض مستويات دهون الدم 

ومقاومة األنسولين وهو بدوره حَسن مستوى اإلباضة 

 . PCOSفي المريضات بـ
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 ج الصناعي الحديثدور المواد النانوية في إعادة تصنيف تكاليف المنت

 وسام عزيز شناوة. د.م      
 كلية مدينة العلم الجامعة,  قسم المحاسبة     
       

 مستخلصال  
تعد المواد النانوية من أهم المفاهيم الحديثة التي متى مـا قامـت الوحـدات االقتصـادية بإدخالهـا 

وبـالنظر , يتم إنتاجهـا بطـرق تقليديـةفي اإلنتاج فأنها ستقدم منتجات بخصائص وميزات تفوق تلك التي 
ــادة شــدة المنافســة فينبغــي علــى الوحــدات  للتقــدم العلمــي والتطــور التكنولــوجي الهائــل الــذي أدى إلــى زي
االقتصــادية التوجــه نحــو تطبيــق المفــاهيم التــي تســـاعد علــى إدخــال المــواد النانويــة فــي اإلنتــاج وجنـــي 

يــة مــن خــالل تحديــد تــأثير المــواد النانويــة علــى هيكــل واكتســب البحــث أهم, الفوائــد المتحققــة مــن ذلــك
كمـا يهـدف البحـث إلـى اسـتعراض اثـر المـواد النانويـة علـى محاسـبة , تكاليف المنـتج الصـناعي الحـديث

أن تكــاليف المنــتج الصــناعي الحــديث ســتتحول مــن مــواد مباشــرة وأجــور  وتوصــل البحــث إلــى, التكــاليف
 .لى تكاليف صناعية غير مباشرة فقطمباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة إ

 المواد النانوية، المنتج الصناعي الحديث :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
The Nanomaterial role in the re-classification costs of modern manufacturing  

product 

Lect. Dr. Wissam Aziz Shnawa 

Madenat Al-elem College, Dept. of Accounting. 

Wsamzyz308@gmail.com 

 

The Nanomaterial of the most important modern concepts when economic 

units entered in production, it will present the characteristics of products and 

features that exceed those that are produced in traditional ways, In view of the 

progress of scientific and technological development, which has led to 

increased intensity of competition on the economic units should be oriented 

towards the application of the concepts that will help the introduction of 

Nanomaterial  in production and reap the benefits accruing from it, find has 

acquired importance by identifying the impact of Nanomaterial  on the 

structure of modern industrial product costs, as research aims to review the 

impact of Nanomaterial  on the cost accounting, The research found that the 

modern manufacturing product costs shifted from direct materials , direct 

labor and indirect manufacturing costs to only indirect manufacturing costs.  
 
Key words: Nanomaterial, modern manufacturing products.                                                                            
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 مقدمةال
فــــي ظـــــل اإلنتــــاج التقليـــــدي 
يـــتم االعتمـــاد علـــى المـــواد التقليديـــة 

ـــــاج ـــــك المـــــواد , فـــــي اإلنت ـــــت تل وكان
ـــــــــــــــاز بخصـــــــــــــــائص بســـــــــــــــيطة , تمت

والوحدات االقتصادية تحصـل علـى 
تلــك المــواد مــن مصــادرها المتنوعــة 
وتـــــدخلها باإلنتـــــاج للحصـــــول علـــــى 
, منتجــــــــــــات بمواصــــــــــــفات محــــــــــــددة

ومحاسبيا يتم أدراجها في بند المواد 
اشـــــــرة التـــــــي تعتبـــــــر جـــــــزء مـــــــن المب

أمــا فــي . التكــاليف المباشــرة لجنتــاج
ظــــــل التقــــــدم العلمــــــي والتكنولــــــوجي 
الــــذي نتجـــــت عنــــه المـــــواد النانويـــــة 
بخصائصــــــــــها المتقدمــــــــــة والقابلــــــــــة 

والتـــي حلـــت محـــل المـــواد , للتطـــوير
ــــــي بعــــــض الصــــــناعات  ــــــة ف التقليدي

الطبيــــة والعســـــكرية واأللكترونيـــــات )
فـــــي  وتركـــــت كثـــــار كبيـــــرة(والتكريـــــر

, خصــــــــــــــائص وميــــــــــــــزات المنــــــــــــــتج
اســتطاعت مــن خاللهــا تحقيــق ميــزة 

ــذلك أصــبح , تنافســية فــي األســواق ل
من المهم أعادة النظر في مفاهيمنا 
المحاسبية بما يتالءم مع هذا التقدم 
العلمي والتكنولوجي واإلفرازات التي 

 . نتجت عنه
 

 منهجية البحث
 مشكلة البحث -:أوال

 أن إدخــــال المــــواد المتناهيــــة
في اإلنتاج ( المواد النانوية)الصغر 

ســـتترك أثرهـــا علـــى تكـــاليف المنـــتج 
ـــــأن  ـــــالي ف الصـــــناعي الحـــــديث وبالت
ـــــتج الصـــــناعي  هيكـــــل تكـــــاليف المن

ـــًا لهـــذا الت ـــدمالحـــديث ووفق العلمـــي  ق
ــــد ال يمكــــن  طــــوروالت ــــوجي ق التكنول

ـــــد تكاليفـــــه باالعتمـــــاد  قياســـــه وتحدي
, علــى تصــنيفات التكــاليف التقليديــة

وهــــذا مايســـــتلزم البحـــــث فـــــي طـــــرق 
ــــــد تكــــــاليف  ــــــدة لتحدي وأســــــاليب جدي
المنــــتج الصــــناعي الحــــديث بصــــورة 

 .أكثر عدالة
 هدف البحث -:ثانيا  

 :تتمثل األهداف األساسية للبحث بما يأتي
 النانويةعرض مفهوم المواد  - أ
التعــــــرف علــــــى خــــــواص المــــــواد  - ب

 .النانوية
اســــتعراض اثـــــر المــــواد النانويـــــة  - ت

 علــــى أعــــادة تصــــنيف التكــــاليف
وعلـــــــى طـــــــرق تحديـــــــد وتجميـــــــع 

 .التكاليف
 فرضية البحث -:ثالثا  
ـــــــى )  أن اعتمـــــــاد الوحـــــــدات االقتصـــــــادية عل

المــواد النانويــة فــي اإلنتــاج يــؤدي إلــى تحــول 
تكـــاليف كـــل تكـــاليف المنـــتج الصـــناعي إلـــى 

 (.صناعية غير مباشرة
 
 

 أهمية البحث -:رابعا  



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

919 
 

أن تبنـــي مفهـــوم المـــواد النانويـــة فـــي  .1
اإلنتــــاج يســــاعد الوحــــدة االقتصــــادية 
فـــــي تـــــوفير المنتجـــــات  بمواصـــــفات 
ــــدى  ــــوفرة ل ــــدة غيــــر مت وخــــواص جدي
ــــــالءم اســــــتخدام  المنافســــــين والتــــــي ت
الزبائن  وما لذلك من اثر في تعزيز 

االقتصـادية  الموقف التنافسي للوحدة
 .وخلق القيمة لها وتحقيق النجاح

إن االعتمـــــاد علــــــى المـــــواد النانويــــــة  .2
يـــــؤدي إلــــــى إعـــــادة هيكلــــــة تكــــــاليف 
المنتج إذ ستنخفض األهمية النسـبية 
للمــواد المباشــرة لتتحــول إلــى تكــاليف 
صناعية غير مباشرة ذلك النخفاض 

 .األهمية النسبية للمواد الطبيعية
ر ويمكـــن المـــواد ســـتكون متـــوفرة بيســـ .3

تحقيــــــــق أي تشــــــــكيل للمــــــــواد ألنهــــــــا 
 .خاصية المواد النانوية

قيــــــاس تكــــــاليف المنــــــتج الصـــــــناعي  .4
وكـذلك  .الحديث بصـورة أكثـر عدالـة

ــــــــــع  ــــــــــد وتجمي ــــــــــد طــــــــــرق لتحدي تحدي
التكــــاليف تتناســــب مــــع االثــــر الــــذي 

 .تركته المواد النانوية
تـم أختيـار : مجال تطبيـق البحـث  -:خامسا  

شــــــركة صــــــناعات اإلصــــــبا  الحديثــــــة كــــــون 

المــــــواد النانويــــــة تــــــم تطبيقهــــــا وادخالهــــــا فــــــي 
االنتــاج فــي شــركات االصــبا  العالميــة  ممــا 
يبــين امكانيــة اختبــار فرضــية البحــث بصــورة 

 .واضحة فيها
 أسلوب البحث -:سادسا  

ـــاع المـــنهج االســـتنباطي فـــي الجانـــب   تـــم إتب
النظـــــــري مـــــــن البحـــــــث مـــــــن خـــــــالل الكتـــــــب 

ات والبحـــوث والمجـــالت ذات العالقـــة والـــدوري
بالموضـــوع والمـــنهج االســـتقرائي فـــي الجانـــب 

 .العملي
 

 المبحث األول
المواد التقليدية والمواد النانوية 
 والتصنيف الطبيعي للتكاليف

 :المواد التقليدية 1-1
وتمثــل المـــواد ســـائدة االســـتخدام قبـــل 
ظهــــور المــــواد النانويــــة وامتــــازت هــــذه المــــواد 
بأنهــــا بخاصــــيات محــــددة وال يمكــــن التعــــديل 
علــــى خواصــــها وطبيعتهــــا وللتوضــــيح أكثـــــر 

عدة فئـات  إلىالتقليدية  تصنيف المواديمكن 
وذلــك وفقــا لهويتهــا وتشــابه خواصــها  فرعيــة،

 أنيمكـن  في المجاالت المتنوعة، وتطبيقاتها
 :نلخصها فيما يلي

 
 
                                    Metals and Metal Alloysالفلزات والسبائك الفلزية .1
 Ceramics                                                   المواد السيراميكية .2
                                                                 Polymersماراتيلو الب .3
                                           Composite materialsالمتراكبة المواد .4
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1-1-1

                           الفلزات والسبائك الفلزية

         :  Metals and Metal Alloys 
العنصـر النقيـة مـن  حالـة يقصـد بـالفلز      
, واأللمنيــوم مثــل الحديــد والنحــاس المعــدن
 ذلــك المــزيج عنــي الســبيكة الفلزيــةتبينمــا 

 أوالمتجــــانس النــــاجم مــــن تفاعــــل عنصــــرين 
الفلزية  وتنقسم المواد من الفلزات النقية، أكثر
ســـــبائك الفلـــــزات  األولقســـــمين فـــــرعيين  إلــــى
تركيبهـــا عنصـــر  ديـــة التـــي يـــدخل فـــيالحدي

القسـم الثـاني فهـو سـبائك الفلـزات  أما الحديد،
فـي  التي ال يكون الحديد طرفاً  غير الحديدية

 وتتميز المواد الفلزيـة عامـة بصـفات. تكوينها
الســحب كــذلك  أوللطــرق  عديــدة مثــل القابليــة

فهــي تتميــز بقــدرتها علــى التوصــيل الحــراري 
أنهــا تصــدأ بســرعة   ومــن عيوبهــا, ائيالكهربــو 

و لــــيس مـــــن الممكــــن الحصـــــول علــــى مـــــواد 
فلزيـــة قابلـــه للطـــرق والســـحب وتمتـــاز بـــالعزل 

 .الحراري
                                                      :المـــــــــــــــــــــــــواد الســـــــــــــــــــــــــيراميكية2-1-1 

Ceramic 
المـواد  فـان علـى النقـيض مـن المـواد الفلزيـة،

والكربيــــــــدات مثــــــــل االكاســــــــيد  الســــــــيراميكية،
 أيال تبـــدي  هـــي مـــواد هشـــة .والنيتريـــدات

الســـحب والتشـــكيل وذلـــك  أواســـتعداد للطـــرق 
الـــرغم مـــن امتالكهـــا لعـــدد وافـــر مـــن  علـــى

الخــــواص الميكانيكيـــــة المتميــــزة مثـــــل قـــــدرتها 
واجهـــــــادات تشـــــــكيل  أحمـــــــالعلـــــــى مقاومـــــــة 

الخارجية، كذلك فهـي تبـدي  أسطحها وتشويه
واجهـادات الضـغط فـال  أحمـالاتجـاه  مقاومـة

وبهــــذا . عنــــد قــــيم عاليــــة إال تنهــــار بســــهولة 
الســيراميكية بمقاومتهــا العاليــة  تتمتــع المــواد

هـــذه الفئـــة مـــن المـــواد  إنلعوامـــل التآكـــل بيـــد 
 .يائرديئة التوصيل الحراري والكهرب

                                                            :البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليمرات 3-1-1
Polymers 

 تنتسب البوليمرات مـن حيـث النشـأة
حيـــث يـــدخل عنصـــر  المـــواد العضـــوية، إلـــى

 من أمثلتهـاالكربون مكونا رئيسيا في تركيبها 
البــوليثيلين  والنــايلون والبالســتيك والمطــاط 

وتشترك البوليمرات عامة في عدة . والبولستر
قابليتهــــا للتشــــكيل  صــــفات وخــــواص مثــــل

ي وخفـــــــة ائلكهربـــــــوعزلهـــــــا للحـــــــرارة والتيـــــــار ا
 األقمشــــةصــــناعة  تســــتخدم فــــيو . الــــوزن

  نقل السـوائل وأنابيب األطفالوالثياب ولعب 
والمــــواد الكيميائيــــة وبطانــــات  مثــــل الميــــاه

ــــوات  األطعمــــةلثالجــــات حفــــظ  وصــــناعة عب
صــعوبة  مــن أبــرز عيوبهــا , األطعمــةحفــظ 

ـــــــر  ـــــــة إعطـــــــاء رائحـــــــة غي مكاني اإلصـــــــالح وا 
الحـــرارة مرغـــوب فيهـــا وعـــدم احتمـــال درجـــات 

العاليــة وعــدم ثبــات األبعــاد والتعــرض للكســر 
والتلـــف إلـــى جانـــب التـــأثيرات البيئيـــة الضـــارة 
ــــــة إحراقهــــــا أو اســــــتخدامها كــــــأواني  ــــــي حال ف

 .وأكواب للطعام والشراب
 

ــــــــــــــــــــــــــــة 4-1-1                                         :المــــــــــــــــــــــــــــواد المتراكب
Composite materials 

الهندسـية  تلـك الفئـة مـن المـوادوهـي 
 أو وزنيـهنسـب  إضـافةالتي تنـتج عـن طريـق 
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ويتبلــور , أو أكثــرمــن مــادة  معينــة حجميــه
 إضـافةالمـواد المتراكبـة فـي  إنتـاجالهدف من 

 إضـــافة أومـــادة القالـــب  إلـــى خـــواص معينـــة
فعلـى . هـافيسمات وصـفات لـم تكـن متأصـلة 

 إلطـارالمـادة الرئيسـية المكونـة , سبيل المثال
 ط، والمطــــاط مــــنالســــيارات هــــي المطــــا

البـــوليمرات المعـــروف بســـهولة التشـــكيل عنـــد 
 قـيم مـن الضـغوط لـذا لـيس ألدنـىتعرضـها 

يوظــــف المطــــاط الخــــالص  أنمــــن المنطقــــي 
 التـي تتعـرض لعـدد مـن اإلطـاراتلصنع هذه 

ســـــير المركبـــــة لـــــذا  إثنـــــاءالضـــــغوط المعينـــــة 
 الصـلب أسـالكتضـاف طبقـة متشـابكة مـن 

 لمســــتخدم،الرفيعــــة الســــمك لتــــدعيم المطــــاط ا
يتعـرض  ممـا يرفـع مقاومتـه لججهـادات التـي

 لكن من عيوبها هو. (1)االستخدام إثناءلها 
تغير خواصـها الميكانيكيـة والفيزيائيـة بشـكل  

ــــة تحــــت الظــــروف  أســــرع مــــن المــــواد التقليدي
عمرهــــا أقصــــر مــــن عمــــر المــــواد و , المختلفــــة
مــواد كيميائيــة إضــافة إلــى اعتبارهــا  التقليديــة

مضرة بالبيئة غالبـًا ال يمكـن إعـادة تصـنيعها 
 (2) .ويصعب التخلص منها

ممـــا تقـــدم يتبـــين قصـــور المـــواد التقليديـــة فـــي 
عــدة جوانــب ممــا أدى إلــى بــزو  نجــم المــواد 
ـــــزات  ـــــي جـــــاءت بخصـــــائص ومي ـــــة الت النانوي

ا المـــواد التقليديـــة فـــي كـــل النـــواحي فاقـــت بهـــ
لتقـــدم لنـــا عصــــر مـــن المــــواد المتقدمـــة التــــي 

 .أوجب علينا الخوض في غمارها
 

 المواد النانوية 2-1

 مفهوم المواد النانوية 1-2-1
إن المـــــــــواد النانويـــــــــة تمثـــــــــل حجـــــــــر 
األســـاس فـــي علـــم وتكنولوجيـــا النـــانو ويمكـــن 
االســـــتفادة منهـــــا بصــــــورة واســـــعة ذلـــــك أنهــــــا 
متعـــــــددة التخصصـــــــات فـــــــي نشـــــــاط البحـــــــث 
والتطـــوير الـــذي يشـــهد نمـــو هائـــل فـــي جميـــع 

إذ , إنحاء العالم في السنوات القليلـة الماضـية
أدت إلى إحداث ثـورة فـي األسـاليب التـي يـتم 

اللهـــــــــا إنشـــــــــاء المـــــــــواد والمنتجـــــــــات مـــــــــن خ
وخصائصـــها وطبيعـــة الوظـــائف التـــي يمكـــن 

إذ أن البعد الواحد بـين المـواد , الوصول إليها
 100النانوية يمثل على األقل مـا يقـرب مـن 

والنــانومتر هــو جــزء مــن مليــون مــن , نــانومتر
مــرة  100,000المليمتــر  إي مــا يقــرب مــن 

وبــــذلك . أصــــغر مــــن قطــــر شــــعرة اإلنســــان 
ون المـواد النانويـة متناهيـة الصـغر ومهمـة تك
 (3).عند إدخالها في مجاالت اإلنتاج جدا

إن المواد عندما تكـون علـى شـكل حجـم نـانو 
فإنهـــا  تحمـــل خصـــائص يمكـــن الـــتحكم فيهـــا 
ـــــة  ـــــك المـــــواد الطبيعي ـــــرًا عـــــن تل ـــــف كثي وتختل

أمــــا فــــي مــــا يخــــص ملكيــــة المــــواد , التقليديــــة
ا يتم تجميعها النانوية فأنها تكون مفتعله ألنه
 bottom)ذرة بعـد ذرة مـن خـالل عمليـة بــ 

up ) أو عمليـــــة(top-down ) والمعلومـــــات
عنهـــا تكمـــن فـــي ابتـــداع ترتيـــب ذرات المـــواد 

عهــا ذاتيــًا فــي المنــتج بصــورة تمكــن مــن تجمي
 (4).النهائي

يعتمـــد مفهـــوم تقنيـــة النـــانو علـــى اعتبـــار أن  
مائــــــة  الجســــــيمات التــــــي يقــــــل حجمهــــــا عــــــن

http://www.uobabylon.edu.iq/
https://ar.wikipedia.org/
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النـانومتر جـزء مـن إلـف مليـون مــن )نـانومتر 
تركيبهــا  ُتعطــي للمـادة التــي تـدخل فــي( المتـر

وهـذا بسـبب أن , خصائص وسلوكيات جديـدة
ــــــــــي هــــــــــي أصــــــــــغر )هــــــــــذه الجســــــــــيمات  والت

األطــــــوال المميمــــــزة المصــــــاحبة لـــــــبعض  مــــــن
تُبــــدي مفــــاهيم فيزيائيــــة وكيميائيــــة ( الظــــواهر
ممــــا يقــــود إلــــى ســــلوك جديــــد يعتمــــد  جديــــدة،

وقـــــد لوحظ،كمثـــــال . لجســـــيماتعلـــــى حجـــــم ا
التركيــــــب اإللكترونــــــي،  لــــــذلك، أن كــــــال  مــــــن

التوصـــــــــيل، التفاعليـــــــــة، درجـــــــــة االنصـــــــــهار 
والخصـــائص الميكانيكيـــة للمـــادة تتغيـــر كلهـــا 
عندما يقل حجـم الجسـيمات عـن قيمـة حرجـة 

حجــم المــادة مــن  إذ كلمــا اقتــرب. مــن الحجــم
األبعـــاد الذريـــة كلمـــا خضـــعت المـــادة لقـــوانين 

قــــــوانين الفيزيــــــاء  ا الكــــــم بــــــداًل مــــــنميكانيكــــــ
ــــــى . التقليديــــــة إن اعتمــــــاد ســــــلوك المــــــادة عل

بهندسـة خواصـها،  حجمها يمكننا مـن الـتحكم
وبنــــاًء عليــــه فقــــد اســــتنتج البــــاحثون أن لهــــذا 

عظيمـــة تضـــم مجــــاالت  المفهـــوم كثـــارًا تقنيـــة
تقنية واسعة ومتنوعة تشمل إنتاج مواد خفيفة 

تيعاب وقويـــــة، إضـــــافة إلـــــى زيـــــادة حجـــــم اســـــ
ـــــــاتيح  األشـــــــرطة المغناطيســـــــية وصـــــــناعة مف

وبشــــكٍل عــــام فــــإن . الــــخ... حاســــوب ســــريعة
التي تتعامل مع تراكيـب  تقنية النانو هي تلك

ــــــة  متعــــــددة مــــــن المــــــواد ذات أبعــــــاد مــــــن رتب
 (5).النانومتر

وقـــــــــد وردت العديـــــــــد مـــــــــن التعـــــــــاريف بهـــــــــذا 
لجنة االتحاد األوربي   الخصوص فقد عرفت

مـــــواد متناهيـــــة " المـــــواد النانويـــــة علـــــى أنهـــــا 
الصغر طبيعية يتم تصنيع وتجميـع جزيئاتهـا 

(  6)".شـــكل غيـــر منـــتظم لتكـــون كتلـــه واحـــدةب
أي شــكل مــن أشــكال "كمــا تعــرف علــى أنهــا 

المـــواد التـــي تتـــألف مـــن أجـــزاء ذات وظـــائف 
متعددة ويكون لها بعد واحد أو أكثر من بعد 

 (7 ".)نانومتر أو أقل من ذلك 100دل يعا
 خواص المواد النانوية 2-2-1

أن تصــــــغير مقــــــاييس أبعــــــاد المــــــواد 
الرامي إلى إنتاج حبيبات نانوية األبعاد يؤثر 
باإليجـــاب علـــى كـــل خـــواص المـــادة ويميزهـــا 
عن مثيلتها من المواد المناظرة من خـالل مـا 

 (8):يأتي
 : الخواص الميكانيكية 1-2-2-1

ـــــأتي  ـــــة للمـــــادة ت الخـــــواص الميكانيكي
علـــــى رأس الخـــــواص المســـــتفيدة مـــــن صـــــغر 

إذ ترتفــع صــالدتها وكــذلك , أحجــام الحبيبــات
تزيــــــد مقاومتهــــــا لمواجهــــــة الجهــــــد واألحمــــــال 
الواقعة عليهـا إضـافة إلـى اكتسـابها مزيـد مـن 

وبــــدأت تســــتخدم فــــي تصــــنيع العــــدد , المتانــــة
وأدوات القطـع والحفـر المسـتخدمة فـي تقطيــع 

ــــــــي , ام شــــــــديدة الصــــــــالدةاألجســــــــ وكــــــــذلك ف
ـــرات  ـــنفط وبحي ـــى مكـــامن زيـــت ال الوصـــول إل
المياه الجوفية من خالل التعامل مع صـخور 
ـــات الجيولوجيـــة عاليـــة الصـــالدة وذلـــك  الطبق
بدل مـن اسـتخدام مـادة المـاس األسـود مرتفـع 
الـــثمن والـــذي تـــنخفض خواصـــه عـــن خـــواص 

 .هذه المواد النانوية
 :النشاط الكيميائي 2-2-2-1

يزداد النشاط الكيمائي للمواد النانوية 
لوجــود أعــداد ضــخمة مــن ذرات المــادة علــى 
أوجـــــــه أســـــــطحها الخارجيـــــــة، حيـــــــث تعمــــــــل 

http://www.eng.uokufa.edu.i/
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كمحفــزات تتفاعــل بقــوة مــع الغــازات الســامة، 
مما يرشحها ألن تؤدي الدور األهم في الحـد 
من التلوث البيئي، كما تعد خاليا الوقود أحد 

ـــة التكلفـــة للمح فـــزات النانويـــة، التطبيقـــات قليل
 .ومن أهم مصادر الطاقة الجديدة والنظيفة

 :الخواص الفيزيائية  3-2-2-1
تتـــأثر قـــيم درجـــات انصـــهار المـــادة  

بتصـــــغير أبعـــــاد حبيباتهـــــا، فدرجـــــة انصـــــهار 
الــذهب فــي حجمــه الطبيعــي التــي تصــل إلــى 

درجـــة  522درجـــة حـــرارة، تقـــل إلـــى  1264
 1.35بعــــــــد تصــــــــغير حبيباتــــــــه إلــــــــى نحــــــــو 

 .نانومتر
 : الخواص البصرية 4-2-2-1

من المدهش والمثيـر أن لـون الـذهب 
يتغيـــر إلـــى لـــون  "األصـــفر الـــذهبي"الطبيعـــي 

 22شفاف عند تصغير حبيباته إلى أقل مـن 
نانومتر، كما تتحول ألوانه من األخضر إلـى 
البرتقــــــالي ثــــــم األحمــــــر مــــــع زيــــــادة تصــــــغير 
أحجامها، وهذه الخاصية تمكننا مـن صـناعة 
ـــــة فائقـــــة التبـــــاين ونقـــــاء  شاشـــــات عاليـــــة الدق
األلـــــوان، مثـــــل شاشـــــات التلفـــــاز والحاســـــبات 

 .والتليفون النقال
 :الخواص المغناطيسية 5-2-2-1
كلمـــــــــا صـــــــــغرت حبيبـــــــــات المـــــــــواد  

ــــــى أســــــطحها  ــــــذرات عل وتضــــــاعف وجــــــود ال
الخارجيـــة، كلمـــا ازدادت قـــوة وفاعليـــة قـــدرتها 
المغناطيسية، مما يمكننـا مـن اسـتخدامها فـي 
المولـــــــدات الكهربيـــــــة الضـــــــخمة، ومحركـــــــات 
السـفن، وصـناعة أجهـزة التحليـل فائقـة الدقـة، 

 ن المغنطيسيوالتصوير بالرني

 :الخواص الكهربائية  6-2-2-1
يؤدي تصغر أحجـام حبيبـات المـواد إلـى أقـل 

ــــى  122مــــن  ــــى تزايــــد قــــدرتها عل نــــانومتر إل
توصــــيل التيــــار الكهربــــائي، بمــــا يمكننــــا مــــن 
اســــــتخدام هــــــذه المــــــواد فــــــي صــــــناعة أجهــــــزة 

 . الحساسات الدقيقة والشرائح اإللكترونية
 

ــة المــواد تكامــل3-2-1  ــدة النانوي ــي الجدي  ف
 اإلنتاج خطوط

يـــــؤدي  النانويـــــة المـــــواد إن اســـــتخدام
 اإلنتــاج، فــي تكنولــوجيال داءاأل تحســين إلــى

عطــــــاء  مثــــــل لمنتجــــــات،ل جديــــــدة وظــــــائف وا 
وجنــي   الــوزن فيــةخ  التــي تتعلــق فــي  حلــولال

 والعقـــارات والبنـــاء لنقـــلالفوائـــد المتعلقـــة فـــي ا
 وانخفـــــــــاض والتغليـــــــــف، التعبئـــــــــة وعمليـــــــــات
ـــــــــــــائي األداء وتعزيـــــــــــــز ، االحتكـــــــــــــاك  الكهرب
 عـــــاليال ألداءوا الحـــــراري والعـــــزل والموثوقيـــــة
 الليفيـة المـواد تدريعو  البنفسجية فوق واألشعة

 هـذهفـان  ذلك، ومع(. المجوفة األلياف مثل)
 إدخالهـــا ينبغـــي التـــي الجديـــدة النانويـــة المـــواد
ــــي  خاضــــعة ظــــروفوالتــــي تــــوفر  اإلنتــــاج ف

 ؤهاإنشا يتم أن إلى تحتاج  الصحيحة للرقابة
 .الصناعية العمليات في عليها والمحافظة

 النانويـــــــة المـــــــواد مكمـــــــا إن اســـــــتخدا
 الرقابة تحسين يساهم في اإلنتاج في الجديدة

 المواد استخدام المحصلة نتيجة وجني الفوائد
إضـافة إلـى . الصـناعية العمليات في النانوية
ـــــــــادة  العمليـــــــــات لهـــــــــذه متانـــــــــةال مســـــــــتوى زي

 خطـــــــوط أداء وتقيـــــــيم تحســـــــينو . الصــــــناعية
فـــــي  الكفـــــاءةو  اإلنتاجيـــــة حيـــــث مـــــن اإلنتـــــاج
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ــــــــة   تركيــــــــب وأداء وظــــــــائف حســــــــينلت التكلف
 (9.)المنتج

 
ــــي الخطــــوط  ــــة ف ــــواد النانوي إن إدخــــال الم

 :اإلنتاجية يسهم في
تســـــريع امتصـــــاص الســـــوق للمنتجـــــات  -1

التـــــي يـــــتم إنتاجهـــــا باالعتمـــــاد علـــــى المـــــواد 
, األليـاف: النانوية في قطاعات متعددة مثـل

منتجــات , المنتجــات الطبيــة, النســيج, الغــزل
ـــة والتغليـــف ـــة, التعبئ , التشـــييد والبنـــاء, الطاق

 .الخ.. االلكترونيات والنقل, الكهربائيات
تحســـين فـــي عمليـــات التصـــنيع القائمـــة  -2

مـــن خـــالل دمـــج المـــواد النانويـــة ممـــا يـــؤدي 
ـــــى أفضـــــل كفـــــاءة فـــــي اســـــتخدام المـــــوارد  إل

عــــــــــادة التــــــــــدوير والســــــــــالمة واالســــــــــتدامة وا  
لمكونـــــات مجموعـــــة واســـــعة مـــــن المنتجـــــات 

 .النهائية
تحســــــين المعرفــــــة التقنيــــــة فــــــي تكامــــــل  -3

عمليـــات تصـــنيع المـــواد النانويـــة مـــن حيـــث 
 .اإلنتاجية واألداء البيئي وفعالية التكاليف

ــــي تطــــوير خطــــط اإلعمــــال  -4 اإلســــهام ف
ــــى االســــتثمار فــــي القطــــاع  التــــي تشــــجع عل

و اإلعمـال الخاص وما لذلك من اثر في نمـ
 .التجارية في المستقبل

إن القضـــايا األساســـية التـــي توفرهـــا المـــواد 
 :النانوية تتمثل في

قـــدرة الســـيطرة علـــى الحجـــم مـــن خـــالل  -1
 .اآلالت

ـــــــــى التركيبـــــــــة  -2 ـــــــــة الحصـــــــــول عل إمكاني
المطلوبــــة لــــيس فقــــط مــــن خــــالل متوســــط 

التركيـــــب ولكـــــن التفاصـــــيل األخـــــرى مثـــــل 
 .الخ.. تالعيوب والتركيز والتدرجا

 .رة التحكم في أبعاد التعديلقد -3
إمكانيــــة تجميــــع لبنــــات المــــواد النانويــــة  -4

والقدرة على التحكم فـي مـدى التفاعـل بـين 
تلـــــــــك اللبنـــــــــات وكـــــــــذلك هندســـــــــة المـــــــــواد 

 (12.)نفسها
 إعداد المواد النانوية 4-2-1

يــــتم تشــــكيل المــــواد النانويــــة بصــــورة 
عامة من خالل عمليتين مختلفتين بناء على 

الجسيمات هما عملية مـن أعلـى إلـى خشونة 
مـن خـالل ( top-down process)أسـفل 

هــذه العمليــة نحصــل علــى جســيمات صــغيرة 
تكسيرها أو تصـغيرها حتـى تصـل عن طريق 

( لدرجــــــه النــــــانو)  إلــــــى قطــــــع صــــــغيرة جــــــداً 
 .باالعتماد على ميكانيكية التفتيت

 )في عمليات من أسفل إلى أعلى  
bottom-up processes )عكــس  فأنهــا

الطريقة األولى فمن خالل هذه الطريقة  فـأن 
جزيئات النانو يتم إنتاجها عنـدما تتشـكل مـن 

يـتم , مرحلة الغاز أو عند تفاعلها وهي سائلة
ـــة  ـــاء الجزيئـــات بدق البـــدء بمســـتوى الـــذري وبن
متناهيــــة عــــن طريــــق عمليــــة التجمــــع الــــذاتي 
ــــذرات بتركيــــب  ــــذرات والتــــي تترتــــب فيهــــا ال لل

تعتمــــــد  ,عتهــــــا الدقائقيــــــةمعــــــين خاضــــــع لطبي
الحديثـة علـى نمـو  تالموصـالصناعة اشباه 

البلورات التي تعطـي مثـاال جيـدا علـى طريقـة 
تعتمـــــد هـــــذه (.النمـــــو الـــــذاتي)التجمـــــع الـــــذاتي

 األخيــــــرةالطريقــــــة علــــــى عمليــــــة خلــــــع للــــــذرة 
ضعيفة الترابط ولصقها بالجزيئة حديثة النمو 
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يوضـح ( 1)والشـكل ( 11).لبناء دقيقة النـانو
لحصــــول علــــى المــــواد النانويــــة مــــن خــــالل ا

 )و  ( top-down process)عمليــات 
bottom-up processes) (12) 

 
 (1)الشكل 

 bottom-up)و( top-down process)الحصول على المواد النانوية من خالل عمليات 
processes) 

 
http://nano-products.blogspot.com/2009/03/blog-post_8217.html 

 
 

 5-2-1

ن التركيــب الكيميــائي والترتيــب يكــو ت يــةيفك
 الذري للمواد النانوية

ـــــتم  ـــــي ت ـــــع المـــــواد الت صـــــناعتها جمي
ـــــــانو ُيمكـــــــن أن ُتصـــــــنع مـــــــن  ـــــــا الن بتكنولوجي

أنابيــب الكربــون )كيميــائي واحــد مثــل  عنصــر
، وقـد  - Carbon Nanotubes )النانويـة

عنصــــــــران )ُتصــــــــنع مــــــــن مركــــــــب كيميــــــــائي 
أما عـن ترتيبهـا (. كيميائيان متحدان أو أكثر

 )  - البلوريـــة)الـــذري فقـــد تكـــون مـــواد 
Amorphousب ، أي أنهــــــا ال تمتلــــــك ترتيــــــ

ذري محــــــدد، بــــــل تكــــــون عشــــــوائية الترتيــــــب 
ـــــا أيًضـــــا قـــــد تكـــــون فـــــي صـــــورة مـــــواد . تماًم

، (single crystalline -البلــورة أحاديــة)
أي أنهــــا تمتلــــك ترتيــــب محــــدد ثابــــت للــــذرات 

وقــد توجــد فــي صــورة مــواد . يتكــرر باســتمرار
،  - polycrystalline )متعـددة البلـورات)

http://nano-products.blogspot.com/2009/03/blog-post_8217.html
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لـذرات أي أنها تمتلك أكثر من ترتيب محـدد ل
يبـــــين ( 2)والشـــــكل ( 13), بشـــــكل عشـــــوائي

إحـــدى االآلت المســـتخدمة فـــي إعـــداد المـــواد 
 (14).النانوية

 
 إحدى االآلت المستخدمة في إعداد المواد النانوية (2)الشكل 

 
http://nano-products.blogspot.com/2009/03/blog-post_8217.html 

 
 

  الصناعة في النانوية المواد إدخال 6-2-1
تعتبر زهرة اللوتس رمزا للنقاء في 
البلدان اآلسيوية ذلك أن أسطح هذه الزهرة 
نادرا ما تتسخ وهذا التأثير لوحظ في العديد 
من النباتات التي يتم تغطيتها من هياكل 

غير قابلة  جداً  الشمع ذات مكونات صغيرة
للبلل الن هذه الهياكل تكون بطريقه تمتاز 

نة تقلل بالخشونة وبالتي تلك الخشو 
, االتصال بين قطرات الماء والورقة ذاتها

وهذا السطح يكون مشدود ومنعدم 
المسامات وبالتالي فأن قطرات الماء تكون 
على شكل حبات تنحدر من تلك األوراق 
, وذلك يؤدي للحد من ترطيب سطح الورقة

وكما تنحدر قطرات الماء من تلك األسطح 

 فأن األوساخ والشوائب سوف تجتمع على
شكل حبات وتنحدر هي األخرى لصعوبة 
ذا تم تطبيق هذه  التصاقها على السطوح وا 
الخاصية في األصبا   سيتم الحصول 
على التنظيف الذاتي وبدل إزالة األوساخ 
بشكل يومي واالعتماد على عمليات 
التنظيف فأن هذه الخاصية سوف تظهر 
األشكال على المباني واألسطح نظيفة 

 .بشكل طبيعي
ستخدام الطالء والدهان الذي يحتوي أن ا

على المواد النانوية يمكن الحصول على 
طبقات سطحية طاردة للمياه أو لألوساخ 

إذ ال تقتصر هذه الخاصية , أو كالهما

http://www.egyres.com/
http://nano-products.blogspot.com/2009/03/blog-post_8217.html
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نما تشمل , على الطالء واألصبا  فقط وا 
وبهذا فيمكن االستفادة من , الدهان كذلك

هذه الخاصية ليس في األسطح وجدران 
نما تمتد لتشمل هذه المباني ف قط وا 

 (15.)الخاصية في جميع أنواع المعادن
 التصنيف الطبيعي للتكاليف3-1 

و (Horngren) يـــــرى كـــــل مـــــن 
(Hilton)  أن هنالـــك تصـــنيف طبيعـــي شـــائع

للتكــاليف عنــدما تصــنف إلــى تكــاليف المــواد 
المباشــرة وتكــاليف األجــور المباشــرة وتكــاليف 

  :صناعية غير مباشرة وكما يأتي
 وهـــــــــي : تكـــــــــاليف المـــــــــواد المباشـــــــــرة

تكـاليف الحصـول علـى جميـع المـواد 
التي تصبح جـزء مـن غـرض التكلفـة 

ويمكن ربطها بوحدة المنتج ( المنتج)
يـتم صـرف المـواد . بصورة اقتصادية

ـــــــــد الحاجـــــــــة  ـــــــــاة عن المباشـــــــــرة المقتن
لدخولها في العمليات اإلنتاجيـة ويـتم 
, نقلهــا مــن المخــزن إلــى قســم اإلنتــاج

علـــــى طلـــــب يقدمـــــه المشـــــرف بنـــــاءًا 
علــــــى قســــــم األنتــــــاج إلــــــى مســــــؤول 
المخازن ونسخه منه تذهب إلى قسم 
التكــــــــاليف وهنـــــــــاك يــــــــتم اعتمادهـــــــــا 
كأســـاس لتحميـــل تكلفـــة المـــواد علـــى 
اإلنتــــاج وتثبــــت كتكلفــــة مباشــــرة فــــي 

 .سجل التكاليف وفي وحدة المنتج
 وتشــــمل : تكــــاليف األجــــور المباشــــرة

ض جميـع التكــاليف التـي تقــدم كتعــوي
عـــن العمـــل الصـــناعي والتـــي يمكـــن 

ربطهــــــــــا بوحــــــــــدة المنــــــــــتج بصـــــــــــورة 
ويســــــــــــتند تخصــــــــــــيص . اقتصــــــــــــادية

تكــاليف العمــل المباشــر علــى المنــتج 
مــــــن خــــــالل ســــــجالت الوقــــــت التــــــي 

وسجل الوقـت هـو , يمألها الموظفين
النمـــوذج الـــذي يســـجل مقـــدار الوقـــت 
الـــــذي ينفـــــق علـــــى كـــــل وظيفـــــة فـــــي 
اإلنتــاج وهــذا الســجل يعتبــر األســاس 

مســــــــــــــتخدم فــــــــــــــي إدارة محاســــــــــــــبة ال
التكــــــاليف إلضــــــافة تكــــــاليف العمــــــل 

 .المباشرة إلى المنتج
 التكـــاليف الصـــناعية غيـــر المباشـــرة :

وتشمل جميع تكـاليف التصـنيع التـي 
تتعلق بغرض التكلفة والتي ال يمكـن 
ربطهــــــــــا بوحــــــــــدة المنــــــــــتج بصـــــــــــورة 

ان التكــــاليف الصــــناعية . اقتصــــادية
غيـــــــــر المباشـــــــــرة ال يمكـــــــــن تتبعهـــــــــا 

ومـــن أمثلتهـــا . ولة علـــى المنـــتجبســـه
المـــواد غيـــر المباشـــرة واألجـــور غيـــر 
المباشــرة واالنــدثار والتكــاليف العامــة 

هـــــذه التكـــــاليف لـــــيس لهـــــا , األخـــــرى
عالقة واضحة بوحـدة المنـتج إال انـه 
مــن الضــروري تعيــين هــذه التكــاليف 
بصـــورة كاملـــة علـــى اإلنتـــاج لتكـــون 
المعلومات المقدمة إلى المدراء حول 

ــــدة وفــــي الوقــــت تكــــال يف المنــــتج مفي
 (17()16).المناسب
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 طرق تحديد وتجميع التكاليف 4-1

ــــــــوائم الماليــــــــة  ألغــــــــراض أعــــــــداد الق
ولتحقيــق الموضــوعية فــي القيــاس المحاســبي 
يجـــــب التمييـــــز بـــــين مـــــاهو أصـــــل ومـــــا هـــــو 

ـــــذا فـــــأن التكـــــاليف, مصـــــروف وفـــــق طـــــرق  ل
ــــع التكــــاليف ــــد وتجمي ــــى  تحدي ــــتم تحليلهــــا إل ي

األول يــــرتبط باألنتــــاج المبــــاع : ثالثــــة أجــــزاء
والــذي يكــون فــي صــورة وحــدات تامــة خــالل 

ـــــــرة ـــــــة , الفت ـــــــرتبط بالوحـــــــدات الباقي ـــــــاني ي والث
كمخــــــزون اخــــــر المــــــدة ويمثــــــل أصــــــل مــــــن 

والثالث ليس له , االصول يظهر في الميزانية
عالقة باالنتاج وال بالوحدات الباقية كمخزون 

مصــــروف يجــــب تحميلــــه علــــى  والـــذي يمثــــل
وعلــــى هــــذا , ايــــراد الفتــــرة فــــي كشــــف الــــدخل

االســــاس يــــتم تــــوزع  التكــــاليف بــــين تكــــاليف 
ان التكــــاليف .قابلــــة للتخــــزين وتكــــاليف الفتــــرة

يمكــــــن ان تجمــــــع وتعــــــرض بطــــــرق مختلفــــــة 
ويـتم  كلفويـةالغراض اعداد تقـارير الماليـة وال

ـــى  ـــع التكـــاليف بنـــاءا عل اختيـــار طريقـــة تجمي
تكلفــة  كجــزء مــنف تســجل التكــالي تحديــد اي

ان . اليف فتـــرةكـــالمنتـــوج واي منهـــا تســـجل كت
ة المطلوبـــــــة يحــــــــدد مــــــــاهي اختيـــــــار الطريقــــــــ

ائمــــة مــــن التكــــاليف التــــي تعــــرض فــــي كــــل ق
 قائمة المركز المالي) القوائم المالية الخارجية

كمـــا تحـــدد مـــاهي التكـــاليف ( الـــدخل  قائمـــةو 

 التـــــي تعـــــد التـــــي تتضـــــمنها قائمـــــة التكـــــاليف
 (91()92.)الغراض تقارير االدارة الداخلية

ض تُنجـــــز مـــــن ان اجـــــراءات التجميـــــع والعـــــر 
 :خالل استعمال ثالث طرق

كلفــــــــة الكليــــــــة او طريقــــــــة تحديــــــــد الت -9
في ظل هذه الطريقـة فـأن : الممتصة

المنـــــــــتج يتحمـــــــــل بجميـــــــــع تكـــــــــاليف 
وتظهـــر ( المتغيـــرة والثابتـــة)التصـــنيع 

ويـتم ( قابلـة للتخـزين)كتكاليف منـتج 
راج تكـــــــــــــاليف االدارة والتكـــــــــــــاليف اد

التســويقية الثابتــة والمتغيــرة كتكــاليف 
وعلى هذا االسـاس فـأن التكلفـة , فترة

الكليـــــة تميـــــز بـــــين تكـــــاليف المنــــــتج 
وتكـاليف الفتـرة إال انهــا ال تميـز بــين 
 .التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة

ــــــــد التكلفــــــــة المتغ -0 ــــــــطريقــــــــة تحدي : ةر ي
تكــاليف بموجــب هــذه الطريقــة تنقســم 

ــــــــــــرة إلــــــــــــى  ــــــــــــتج وتكــــــــــــاليف الفت المن
مجمـــــــــوعتين مـــــــــن التكـــــــــاليف همـــــــــا 
, التكــاليف المتغيــرة والتكــاليف الثابتــة

وتعالج هـذه الطريقـة جميـع التكـاليف 
المتغيـــــــرة كتكــــــــاليف منـــــــتج وجميــــــــع 

 .التكاليف الثابتة كتكاليف فترة

ــــة االنجــــاز  -3 فــــي (: المخرجــــات)طريق
هــــــذه الطريقــــــة يــــــتم تســــــجيل المــــــواد 
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ـــ ط كتكـــاليف منـــتج بينمـــا المباشـــرة فق
يــتم إدراج تكــاليف التصــنيع االخـــرى 

بمــــــا فــــــي ذلـــــــك االجــــــور المباشـــــــرة )
والتكـــاليف الصـــناعية غيـــر المباشـــرة 

كتكــــاليف فتــــرة ويــــتم إدراج ( المتغيــــرة
التكــــــــــــــاليف االداريــــــــــــــة والتكــــــــــــــاليف 

 .التسويقية كتكاليف فترة كذلك

 
 المبحث الثاني

شركة /الجانب العملي          2-2 
 صناعات اإلصباغ الحديثة

 وأهدافهانبذة عن الشركة             1-2-2 
 : التي تقوم بها األنشطةالرئيسية وطبيعة 

 1976أسســــــــــــت الشــــــــــــركة ســـــــــــــنة 
بموجـــب عقـــد الشـــركة المســـجل فـــي 

دائــــــــــــرة تســــــــــــجيل  -وزارة التجــــــــــــارة 
ـــــــــــــــي  1592الشـــــــــــــــركات بـــــــــــــــرقم  ف

وشــــــــهادة تأســــــــيس  25/12/1976
فـــــــــــــــــي  4682المشـــــــــــــــــروع رقـــــــــــــــــم 

 عـــــــــــــــــنالصـــــــــــــــــادرة  14/3/1976
 .المديريــة العامــة للتنميــة الصــناعية

الشــــــركة ومعاملهــــــا  إدارةمركـــــــز  إن
نطقـة الزعفرانيـة الم –يقع في بغـداد 
شــــغل ارض مســــاحتها تالصــــناعية و 

ملـــــــــــــــــــك ))دونـــــــــــــــــــم ( 62.21.17)
المواقع التي  إلى إضافة(( . صرف

تعـــــود ملكيتهـــــا للشـــــركة ولكنهـــــا لـــــم 

تســجل فــي دوائــر التســجيل العقــاري 
( لـم يـتم تسـيلم سـند ملكيـة)الخاصة 

( 2)العالميـــة اإلصـــبا وهـــي شـــركة 
قضـــــــــــــــــاء ,ابوغريـــــــــــــــــب )موقـــــــــــــــــع  
وكــذلك شــركة صــناعة (. المحموديــة

ـــذ (.ابـــو غريـــب)العلـــب المعدنيـــة ومن
ــــي  ــــي ف ــــي نشــــاطها الفعل المباشــــرة ف

  أعمالهــابــدأت بتطـوير  1981سـنة 
مكانياتهـــــــا لكـــــــي تكـــــــون الشـــــــركة  وا 

الرائـــدة فـــي البلـــد فـــي حقـــل صـــناعة 
وتنويعـــه  إنتاجهـــاوتـــوفير  اإلصـــبا 

مـــــن  األكبـــــربشـــــكل يغطـــــي الجـــــزء 
حاجــة الســوق المحليــة وقــد حصــلت 

خـالل  زيادات علـى رأسـمال الشـركة
الســــــــنوات الماضــــــــية عــــــــن طريــــــــق 
رســــــــــــــملة احتيــــــــــــــاطي التوســــــــــــــعات 

عـــــن طريـــــق  أووالفـــــائض المتـــــراكم 
 أهـــدافهاولغـــرض تحقيـــق  ,االكتتـــاب

ــــــــذلت  " جهــــــــودا اإلدارةالمرســــــــومة ب
 األوليـــــــةاســـــــتثنائية لتـــــــوفير المـــــــواد 

" كمــــــــا اإلنتــــــــاجالالزمــــــــة لديمومــــــــة 
بدأت الشركة إنتاجها الفعلي  "ونوعا
واقتصر علـى أصـبا   1981عام  

عقـدت (. البوية واألملشن) الديكور 
الشركة عدة اتفاقيات للمعرفـة الفنيـة 

 ICIمع شركات عالمية مثـل شـركة 
االنكليزية وشركة شتوالك النمساوية 
إلنتــــــــــــــاج األصــــــــــــــبا  الصــــــــــــــناعية 
ــــــــل  ــــــــة أنواعهــــــــا مث المتطــــــــورة وبكاف

صـــــــــــــبا  األ, أصـــــــــــــبا  الســـــــــــــيارات



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

910 
 

, أصـــبا  تخطـــيط الطـــرق, الحراريـــة
أصـبا  , أصبا  األساس الصناعية

, األيبوكســـــــي لكافـــــــة االســـــــتخدامات
األصــــــــــــبا  الصــــــــــــناعية األخــــــــــــرى 
المتخصصـــــــة مـــــــع ملحقاتهـــــــا مـــــــن 
ــــــات والملمعــــــات والمعــــــاجين  المخفف

قامــت الشــركة بإنتــاج أنــواع .وغيرهــا
أخــــــرى مـــــــن األصـــــــبا  الصـــــــناعية 
 وببحــوث ذاتيــة قامــت بهــا مختبــرات
الشـــــــركة مثـــــــل أصـــــــبا  األخشـــــــاب 

أصــبا  الجلــود الطبيعيــة , بأنواعهــا 
وأصبا  الرسم المائيـة , والصناعية 

ـــــــة للفنـــــــانين وغيرهـــــــا تقـــــــوم  .والزيتي
ـــــة  ـــــوات المعدني ـــــاج العب الشـــــركة بإنت

الخاصة بتعبئة األصبا  وملحقاتهـا 
وبكافـــة اإلحجـــام وبطاقـــة تصـــميمية 

 .مليون علبه سنوياً  12
 

الشـــــــركة  واقـــــــع تكـــــــاليف 2-2-2
دخال المواد النانوية في اإلنتاج  وا 

أن الشــــــركة تســــــتخدم نظــــــام توزيــــــع 
التكـــــاليف التقليـــــدي وفـــــق مـــــا جـــــاء 
بالنظـــام المحاســـبي الموحـــد وقـــد تـــم 
الحصـول علــى تكـاليف اإلنتــاج مــن 
الشـــركة عينـــة البحـــث عنـــد مســـتوى 

مـــــــــن اصـــــــــبا   لتـــــــــر 1,034,114
 2014لسنة  االبنية

 
 
 

لسنة ( اصبا  ابنية)عدد الواحدات المنتجة والمباعة وكمية المخزون ( 1)جدول 
2214 
 اول المدة مخزون اخر المدة المبيعات االنتاج

 وحدة 9,103,014 وحدة1,524,378 وحدة 1,033,000 وحدة 1,034,114

 
 الشركةاعداد الباحث باالعتماد على تقارير 
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 2014لسنة  من اصبا  االبنية لتر 1,034,114تكاليف اإلنتاج عند مستوى  (0)جدول 
 رقم

الدليل 
 المحاسبي

 مركز األنتاج األستخدامات
مركز الخدمات 

 األنتاجية
 النسبة االجمالي

39 
الرواتب 
 واألجور

9212911114 804,582,492 9521451125211 34% 

30 
المستلزمات 
 السلعية

3904492032 148,687,752 3501359215120 60% 

33 
المستلزمات 
 الخدمية

4,526,278 034012011 03251215111 4% 

 %2 2251045243 31291122 12122311 األندثارات 31

 
 %100 1541159115131 9500153415021 4500152325401 المجموع

 اعداد الباحث باالعتماد على تقارير كلفوية
قام الباحث بأعـادة تصـنيف التكـاليف حسـب التصـنيف الطبيعـي للتكـاليف كمـا مبـين بالجـدول  وقد
 (3)رقم 

 (3)جدول 
 لتر  1,034,114عند مستوى  على اساس التصنيف الطبيعي للتكاليف تكاليف اإلنتاج

 2014لسنة من اصبا  االبنية 

 النسبة المئوية التكاليف عناصر التكاليف

 %60 3,273,105,982 المواد المباشرة

 %34 1,854,760,056 األجور المباشرة
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 إعداد الباحث باالعتماد على تقارير كلفوية
 (4)جدول 

 2014لسنة على اساس التصنيف الطبيعي للتكاليف  علبة واحد لترلتكاليف اإلنتاج 

 إعداد الباحث باالعتماد على تقارير كلفوية
 يبين حجم تكاليف المنتج الصناعي التقليدي ( 3)الشكل 

 (3)شكل رقم

 
 

 الباحثإعداد 
 

 إدخال المواد النانوية في المنتج الصناعي الحديث
أن المـــواد المباشـــرة التقليديـــة التـــي يـــتم اســـتخدامها تمتـــاز بارتفـــاع المـــواد الطبيعيـــة  :أوال

تكاليفها وبالتالي فأن الشركة ملزمه بتحمـل تلـك التكـاليف المرتفعـة للحصـول علـى المـواد 
ولكـــن فـــي ظـــل المـــواد النانويـــة فـــأن , تقليديـــةالتقليديـــة التـــي تمتـــاز بـــبعض الخصـــائص ال

, طبيعة المواد الخام قبل أن تتم معالجتها لتكون مواد نانوية ال تحتاج إلى أي خصائص

مواد مباشرة  
60% 

اجور مباشرة  
34% 

مباشرة .غ.ص.ت
6% 0% 

 تكاليف المنتج الصناعي التقليدي

 مواد مباشرة

 اجور مباشرة

 مباشرة.غ.ص.ت

 %6 327,310,598 تكاليف صناعية غير مباشرة

 %100 5,455,176,636 المجموع

 النسبة المئوية التكاليف عناصر التكاليف
 %60 3165 المواد المباشرة

 %34 1793.5 األجور المباشرة
 %6 316.5 تكاليف صناعية غير مباشرة

 %100 5,275 المجموع
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إذ أنها مجرد مواد خام يتم التعديل عليها بتقنيات النانو للحصول على الخصـائص التـي 
وبعـد استشـاره المختصـين  ,2وبالتالي فأن المواد الخام تكون منخفضـة التكلفـة, نرغب بها

والخبراء في هذا المجال فقد تم تقدير تكلفة المواد الخام الطبيعية  المهيئه للتعديل عليهـا 
وعلى هذا األساس تكون كلفـة ...... دينار للطن الواحد 222,222لتكون مواد نانوية بـ 

 :الكيلو الواحد من المواد الخام كما يأتي
 
 
 
واحـد من المادة الخام علمـا ان  دينار للكيلو 222= لو كي 1222÷ دينار  222,222 

 . كيلو من المواد الخام 1تحتاج الى  لتر من االصبا 
 
 
 
 

أما بخصوص اآلالت والتقنيات التي من خاللها يتم الحصول على المواد النانوية فقد تم 
 سنوات( 5)وبعمر افتراضي  3($13,222,222)تقدير بمبلغ  

13,222,222 $ X 1,322  دينار 16,922,222,222= دينار 
 دينار للسنة 3,382,222,222= سنوات  5÷ دينار  16,922,222,222
 دينار للوحدة  3,268= وحدة  1234114÷ دينار  3,382,222,222

                                                           
2
 (التركيب الكيميائي والترتيب الذري للمواد النانويةيمكن مالحظة الموضوع سابق الذكر المتمثل بـ ) 
العالميـة المعتمـدة علـى اإلنتـاج بـالمواد ( Shanghai GRASi Industrial Co., Ltd)تـم دراسـة واقـع شـركة  3

التيييي تقيييوم بإنتييياج الميييواد النانويييية بـيييـ  النانويـــة ومـــن خـــالل المراســـالت تـــم تقـــدير كلفـــة الحصـــول علـــى االآلت

93,222,222$ 
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ــــــــا   إن : العنصــــــــر البشــــــــري: ثاني
الوحــــدات االقتصــــادية اتجهــــت إلــــى 

تــــاج منــــذ اســــتخدام األتمتــــة فــــي اإلن
وقـــــت طويـــــل وهـــــذا مـــــا دعـــــي إلـــــى 
أنخفـــاض عنصـــر األجـــور المباشـــرة 
ـــــادة التكـــــاليف الصـــــناعية  مقابـــــل زي

لكــن الشــركة لــم تقــم , غيــر المباشــرة
بإدخـــــال األتمتـــــة فـــــي اإلنتـــــاج فـــــي 

ـــاك أحـــدى  ـــراهن إال إن هن الوقـــت ال
الدراســـــات المقدمـــــة للشـــــركة والتـــــي 
تبين كلفة استخدام األتمتـة واإلنتـاج 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ المؤتمـــــــــــــــت ف ي الشـــــــــــــــركة ب
وبعمــر افتراضــي  $ 8,222,222

وبالتـــــــــــــالي يكـــــــــــــون , ســـــــــــــنوات (1)
احتســــــاب حصــــــة الوحــــــدة الواحــــــدة  

 :كما يأتي
 

8,222,222 $ X 1322  دينار 12,422,222,222= دينار 
 دينار للسنة 2,282,222,222= سنوات  5÷ دينار  12,422,222,222
 دينار للوحدة  2211= وحدة  1234114÷ دينار  2,282,222,222

عمــال إلدارة المكــائن اإلنتاجيــة ( 5)أمــا بخصــوص عــدد العمــال فــأن المعمــل المؤتمــت بحاجــة لـــ 
وبالتالي تكون حصة الوحدة , دينار للشهر 622,222= وأن معدل اجر العامل , واإلشراف عليها

 :الواحدة من العمل كما يأتي
 

622,222 X 5  دينار للشهر الواحد 3,222,222= عمال 
 دينار للسنة  36,222,222= شهر  X 12دينار  3,222,222

 دينار للوحدة 35= وحدة  1234114÷ دينار  36,222,222 
 
 

 لعلبة واحد لتر عند ادخال المواد النانويةتكلفة  (5)جدول 
 النسبة المئوية التكاليف عناصر التكاليف

 %4 200 المواد الخام

 %1 35 أجور العمال

 %59 3,268 اآلت ومعدات النانو

 %36 2,011 اآلت اإلنتاج

 %100 5,514 المجموع

 إعداد الباحث
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ذا مـــا تـــم تجميـــع التكـــاليف علـــى او  فســـتظهر كمـــا مبـــين  للتكـــاليف الطبيعـــيالتنصـــنيف ســـاس ا 
 (6)بالجدول 

 
 (6)جدول 

االنتاج لعلبة واحد لتر على اساس التصنيف الطيبعي للتكاليف عند ادخال المواد تكلفة 
 النانوية 

 النسبة المئوية التكاليف عناصر التكاليف
 %4 200 المواد المباشرة

 %1 35 األجور المباشرة
 تكاليف صناعية غير مباشرة

 الت ومعدات اإلنتاجك+كالت ومعدات النانو
5,279 95% 

 %100 5,514 المجموع

 إعداد الباحث
 لتر 1,034,114وعلى هذا االساس يتم تحديد تكاليف االنتاج عند مستوى 

 
 

 (7)جدول 
 لتر 1,034,114التكاليف عند ادخال المواد في مستوى 

 للتر التكاليف عناصر التكاليف
 أجمالي التكاليف

 X 1,034,114لتر تكلفة ال
النسبة 
 المئوية

 %4 206,822,800 200 المواد المباشرة

 %1 36,193,990 35 األجور المباشرة

 تكاليف صناعية غير مباشرة
ت ومعدات كال+كالت ومعدات النانو
 اإلنتاج

5,279 5,459,087,806 95% 

 5,702,104,596 5,514 المجموع
 

100% 

 اعداد الباحث
 
 

 يبين حجم التكاليف في المنتج الصناعي الحديث بعد إدخال المواد النانوية ( 4)والشكل 
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 (4)شكل رقم

 
 ثإعداد الباح

 
 
 

 %4; المواد المباشرة

;  األجور المباشرة
1% 

تكاليف صناعية غير 
 %95; مباشرة

0% 

 تكاليف المنتج الصناعي عند ادخال المواد النانوية

 المواد المباشرة

 األجور المباشرة

 تكاليف صناعية غير مباشرة
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 (8)جدول
 مقارنة بين استخدام المواد التقليدية واستخدام المواد النانوية على مستوى التكاليف

 
 اعداد الباحث

عند استخدام المواد التقليديـة أن المـواد المباشـرة كانـت تشـكل مايقـارب ( 8)يالحظ من الجدول 
أمـا عنـد اسـتخدام مـواد النـانو , دينـار 3,165من تكاليف المنتج اذ يتحمل اللتـر الواحـد % 62

فقــط مــن تكــاليف المنــتج اي تــنخفض المــواد المباشــرة بنســبة % 4فــأن المــواد التقليديــة ستشــكل 
امــا , (222 -3,165)دينــار  2,965فــاض التكــاليف بمقــدارويكــون انخ%( 4-%62% )56

ويكون انخفاض التكاليف للعمل %( 1-%34% )33االجور فستنخفض هي االخرى وبنسبة 
ة واالعتمـــــاد علـــــى االنتـــــاج وذلـــــك عنـــــد ادخـــــال االتمتـــــ( 35 -1,793.5) 1,758.5بمقـــــدار 

ـــــــــي الخطـــــــــوط االنتـــــــــاجي  ـــــــــر المباشـــــــــر المؤتمـــــــــت ف فأنهـــــــــا ةأمـــــــــا التكـــــــــاليف الصـــــــــناعية غي

 التكاليف بأستخدام المواد النانوية التكاليف باستخدام المواد التقليدية 

عناصر 
 التكاليف

التكاليف 
 للتر

 التكاليفأجمالي 
 Xتكلفة اللتر 

1,034,114 

النسبة 
 المئوية

التكاليف 
 للتر

 أجمالي التكاليف
 Xتكلفة اللتر 

1,034,114 

النسبة 
 المئوية

 %4 206,822,800 200 %60 3,273,105,982 3,165 المواد المباشرة

 %1 36,193,990 35 %34 1,854,760,056 1,793.5 األجور المباشرة

تكاليف صناعية غير 
 مباشرة

316.5 327,310,598 6% 5,279 5,459,087,806 95% 

 %100 5,702,104,596 5,514 %100 5,455,176,636 5,275 المجموع
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ويكون %( 6-%95% )89سترتفع بنسبة 
ارتفاع التكاليف غير المباشرة بمقدار 

4,963 (5,279-316.5). 
طالما إن المواد النانوية هي ليست مواد خام 

نما مواد يتم صناعتها من خالل , طبيعية وا 
إضافة إلى إن كلفة المواد الطبيعية , اآللة

تكون منخفضة قياسًا بالمواد التي يتم 
بعد أن ( المواد النانوية)لحصول عليها ا

تخضع لتأثيرات اآللة ذلك إن المواد النانوية 
تكون مرتفعة الكلفة وسبب ارتفاع التكلفة هو 
اعتماد اآلالت التي تتصف بالذكاء 
الصناعي العالي الذي يمكنها من إجراء تلك 

 .العمليات المعقدة
لذلك فأن سبب ارتفاع تكاليف المواد النانويـة 

ولكــن الســبب يعــود فــي , ليســت طبيعــة المــواد
, ذلـك واقعـًا الرتفـاع تكلفـة تلـك اآلالت الذكيـة

ـــــة ســـــتكون  وبمـــــا إن تكـــــاليف المـــــواد الطبيعي
منخفضــــــــة قياســــــــا بــــــــالمواد النانويــــــــة كــــــــذلك 
ســتنخفض األهميــة النســبية لكلفــة تلــك المــواد 
إذ ســـيتجه ســـبب االرتفـــاع إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة 

افة خصــــائص اآللــــة التــــي تســــتخدم فــــي إضــــ
 .لتلك المواد الخام

وكمـــــا دخلـــــت اآلالت علـــــى العمـــــل المباشـــــر 
وخفضـــت األهميـــة النســـبية لـــه وتحـــول لـــذلك 
الســــبب إلــــى تكــــاليف صــــناعية غيــــر مباشــــرة 
كــذلك دخلــت تلــك اآلالت الذكيــة علــى المــواد 
المباشــرة لتحويلهـــا هـــي األخــرى إلـــى تكـــاليف 
صــــناعية غيــــر مباشــــرة وبــــذلك فــــأن تكــــاليف 

لصــناعي الحــديث ســتتحول مــن مــواد المنــتج ا
مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف صناعية غير 

مباشـــرة إلــــى تكـــاليف صــــناعية غيـــر مباشــــرة 
 فقط

أثـــر تحـــول تكـــاليف األنتـــاج إلـــى تكـــاليف 
 صناعية غير مباشرة

ظهـــــــــــــــــر مخـــــــــــــــــزون اخرالمـــــــــــــــــدة للشـــــــــــــــــركة 
 5,275 ) دينـار  8,041,093,950بمقـدار

X 1,524,378 )فــي قائمــة( 9)مــن الجــدول 
وكانت مبيعات الشركة خالل  ,المركز المالي

ـــــــــــدار  0291ســـــــــــنة  ـــــــــــر 1,033,000بمق  لت
وبـــذلك , دينـــار للتـــر الواحـــد5,275 وبكلفـــة 

 تكـــــــــون كلفـــــــــة البضـــــــــاعة المباعـــــــــة  

 لتـــر 1,033,000)دينـــار 5,449,075,000
X  5,275( 1)وكمـــا مبـــين بالشـــكل ( دينــار

فــــأن مخــــزون اخــــر المــــدة يظهــــر فــــي قائمــــة 
المـــالي كأصـــل امـــا الوحـــدات المركـــز المـــالي 

التـي تـم بيعهـا فأنهـا تظهـر فـي كشـف الــدخل 
تحت مسمى كلفة البضاعة المباعة وتخفض 

 .من االيرادات
كانـــــت طـــــرق تحديـــــد التكـــــاليف فـــــي الســـــابق 

, مـــواد مباشـــرة)تشـــمل كـــل تكـــاليف التصـــنيع 
وكانــت ( مباشــرة.  . ص. ت, اجــور مباشــرة

يـة تعامل كتكاليف منتج بموجـب الطريقـة الكل
وبعــدها جائــت الطريقــة المتغيــرة , (الممتصــة)

والتــــــــي حــــــــددت جميــــــــع التكــــــــاليف المتغيــــــــرة 
كتكـــــــاليف منـــــــتج وجميـــــــع التكـــــــاليف الثابتـــــــة 

وبعد ادخـال االتمتـة واالعتمـاد , كتكاليف فترة
علـــــــــى االنتـــــــــاج المؤتمـــــــــت جائـــــــــت طريقـــــــــة 

والتــــــي بموجبهــــــا يــــــتم ( المخرجــــــات)االنجــــــاز
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منـتج امـا  اعتبار المواد المباشرة فقط تكـاليف
تكاليف االجور المباشرة والتكاليف الصناعية 

 غير المباشرة المتغيرة والثابتة 

 
 (1)شكل 

 لشركة قبل ادخال المواد النانويةفي القوائم المالية ل التكاليف القابلة للتخزين وتكاليف الفترة
 كشف الدخل قائمة المركز المالي 

13,490,168,950 

 التكاليف القابلة للتخزين

, اجور مباشرة, مواد مباشرة
 م. .ص.ت

 

 مخزون       

                     

 

    8,041,093,950            

      

 مباع             ينزل       

 

 

 

 

 االيرادات  

 (كلفة البضاعة المباعة)  

       5,449,075,000 

 

 مجمل ربح   

 تكاليف الفترة

 (ادارية, تسويقية)

 

 تنزل

 

 (مصاريف تسويقية وادارية) 

 الدخل التشغيلي  

 (9)باالعتماد على جدول  اعداد الباحث

 

فانهــا تعامــل كتكــاليف فتــرة بعــد ان تــم ادراك 
ان تكاليف االجور المباشرة اصـبحت بأهميـة 

نسبية منخفضـة ضـمن هيكـل التكـاليف وانهـا 
اصبحت تـدمج مـع التكـاليف الصـناعية غيـر 



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

910 
 

ان الطــرق الســابقة لــم تعــد تتناســب  . المباشــرة
مع التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر الـذي 
ـــى تحـــول اخـــر عنصـــر مـــن عناصـــر  ادى ال

الــذي كــان يعــول ( المــواد المباشــرة)التكــاليف 
( ابلـة للتخـزينالق)عليه ضمن تكاليف المنـتج 

ــــر مباشــــرة ــــى تكــــاليف صــــناعية غي ــــذلك , ال ل
ينبغـي اعــادة النظــر فـي تكــاليف المنــتج كــون 
المواد المباشرة بعد انخفاض االهميـة النسـبية 
, لهـــا ال تعتبـــر بعـــد االن مـــن تكـــاليف المنـــتج

لــــذلك علــــى الوحــــدات االقتصــــادية ان تســــلك 
ــــــــــع  االول, احــــــــــد النهجــــــــــين ان تحــــــــــول جمي
يف فترة لنفس المبرر الـذي التكاليف إلى تكال

ــــــت  ــــــدما حول ــــــة االنجــــــاز عن ــــــي طريق جــــــاء ف
تكـــــاليف االجـــــور ألـــــى تكـــــاليف فتـــــرة بســـــبب 

يتمثـل  الثانيو, انخفاض االهمية النسبية لهـا
بأعــــادة احتســــاب تكــــاليف المنــــتج بعــــد ابعــــاد 

ــــتج أذ أن , المــــواد المباشــــرة مــــن تكــــاليف المن
انخفـــــاض االهميـــــة النســـــبية للمـــــواد المباشـــــرة 

جـــــاء نتيجـــــة ادخـــــال المكـــــائن واالآلت الـــــذي 
وهــــو نفـــــس الســــبب الــــذي أدى الـــــى , الذكيــــة

انخفاض االهمية النسبية للعمل المباشرة بعـد 
وبالتـــالي فـــأن تلـــك , اعتمـــاد االتمتـــة باألنتـــاج

المكـــائن واالآلت تخضـــع لألنـــدثار لـــذلك يـــتم 
ـــــدثار االآلت والمكـــــائن المســـــاهمة  اعتبـــــار ان

ذلــــــك هــــــو وغيــــــر , باألنتــــــاج تكــــــاليف منــــــتج

أن  (.1)تكــــاليف فتـــــرة وكمــــا مبـــــين بالشـــــكل 
لـــــم تعـــــد  (القابلـــــة للتخـــــزين) المنـــــتج تكـــــاليف

تشـــــــمل تكـــــــاليف المـــــــواد المباشـــــــرة واالجـــــــور 
المباشـــــــرة وانمـــــــا أقتصـــــــرت علـــــــى التكـــــــاليف 

أذ أن مصـــــروف , الصـــــناعية غيـــــر المباشـــــرة
الـــذي ( تكلفـــة البضـــاعة المباعـــة) مايســـمى بــــ

فــــي )مبيعــــات يـــتم مقابلتــــه مــــع االيــــراد مــــن ال
أصـــــبح يتضـــــمن التكـــــاليف ( كشـــــف الـــــدخل 

وبعــــــد أن  , الصــــــناعية غيــــــر المباشــــــرة فقــــــط
اتجهــــــت الشــــــركات لألنتــــــاج حســــــب الطلــــــب 
والخزين الصفري كان ما يبرر عدم الوصول 
للخــــــــزين الصــــــــفري هــــــــو ارتبــــــــاط الوحــــــــدات 
االقتصـــــــادية باالحتفـــــــاظ بنســـــــب قليلـــــــة مـــــــن 
اد مخزون المواد المباشرة أما بعـد أدخـال المـو 

النانويـــــة فـــــي االنتـــــاج فلـــــم يعـــــد هنـــــاك مـــــواد 
مباشرة ولم يبقى أي مبرر لألحتفاظ بأي نوع 
مـــن انـــواع المخـــزون وهـــذا مـــا يـــنعكس علـــى 
قائمة المركز المالي طالمـا لـيس هنـاك وجـود 

الن االنتـــاج ) التـــام للمخـــزون ال فـــي االنتـــاج
عنـــد )وال للمـــواد المباشـــرة ( عنـــد الطلـــب فقـــط

علـــــى هـــــذا ( د النانويـــــةاالعتمـــــاد علـــــى المـــــوا
االســاس التظهــر التكــاليف كأصــل فــي قائمــة 
المركــز المــالي وانمــا يــتم مقابلتهــا مــع االيــراد 

 في كشف الدخل
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 (1)شكل 

 ادخال المواد النانوية عند لشركةفي القوائم المالية ل التكاليف القابلة للتخزين وتكاليف الفترة
 كشف الدخل مركز الماليقائمة ال 

 

 التكاليف القابلة للتخزين

5,702,104,596 

 (م. .ص.ت) 

 

 مخزون           صفر 

 مباع                 ينزل 

 

 

 االيرادات   

كلفة ) 5,702,104,596 
 (البضاعة المباعة

 مجمل ربح   

 تكاليف الفترة

 (ادارية, تسويقية)

 

 تنزل

 

 (مصاريف تسويقية وادارية) 

 الدخل التشغيلي  

 اعداد الباحث
ولــم يقتصــر األثــر علــى ذلــك وحســب فأضــافة المــواد النانويــة لألنتــاج يعــالج المشــلكة االقتصــادية 
المتمثلـــة بنـــدرة المـــوارد الطبيعيـــة ذلـــك أن تقنيـــة النـــانو تمكـــن مـــن الوصـــول وتخطـــي الخصـــائص 

لـم تعـد الشـركة بحاجـة للمـوردين  إضـافة إلـى ذلـك, المطلوبة في اي نوع من انواع المواد الطبيعيـة
 .طالما ان مواصفات المادة وخصائها تحدد داخل الوحدة األقتصادية
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 المبحث الثالث
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات :  أوال  
أن التقــــــدم العلمــــــي الهائــــــل والتطــــــور  -1

التكنولــوجي الكبيــر ســاهم بــإبراز مــواد 
بمواصـــفات متقدمـــة تســـاعد الوحـــدات 
ـــــــــز موقعهـــــــــا  ـــــــــي تعزي االقتصـــــــــادية ف
التنافســـــــي وتقـــــــديم منتجـــــــات جاذبـــــــة 

 . للزبائن
أن المفهــــــــــــوم التقليــــــــــــدي لتصــــــــــــنيف  -2

أجـور مباشـرة , مواد مباشـرة)التكاليف 
لـــــم يعـــــد يلبـــــي ( مباشـــــرة.  .ص.وت
موح في ظل إدخال المواد النانوية الط

فـــــــي اإلنتـــــــاج النهـــــــا حولـــــــت جميـــــــع 
التكــاليف إلــى تكــاليف صــناعية غيــر 

 .مباشرة
أن المواد النانوية هـي باألصـل مـواد   -3

خــام منخفضــة التكــاليف ويعــود ســبب 
ارتفـــاع تكاليفهـــا هـــو اعتمـــاد التقنيـــات 
ـــــــــــــذكاء  واآلالت التـــــــــــــي تتصـــــــــــــف بال
الصــــناعي العــــالي التــــي تمكنهــــا مــــن 

 .راء تلك العمليات المعقدةإج
أن تكاليف المنـتج الصـناعي الحـديث  -4

ســـــتتحول مـــــن مـــــواد مباشـــــرة وأجـــــور 
ــــــــر  مباشــــــــرة وتكــــــــاليف صــــــــناعية غي
مباشــــرة إلــــى تكــــاليف صــــناعية غيــــر 

سـتلزم مـن محاسـبة ي وهذا مباشرة فقط
التكـــــاليف التكيـــــف معهـــــا مـــــن خـــــالل 

إيجــاد نظــم محاســبية كلفويــة تتماشــى 
 .وهذه التطورات

ل كـــــــــــل تكـــــــــــاليف المنـــــــــــتج ان تحــــــــــو  -5
الصناعي إلى تكـاليف صـناعية غيـر 

طـــرق تحديـــد مباشــرة يتـــرك أثـــره علـــى 
 .وتجميع التكاليف

ان اعتماد الواحدات االقتصادية على  -6
المــــــــــواد النانويــــــــــة يعــــــــــالج المشــــــــــلكة 
االقتصــــــادية المتمثلــــــة بنــــــدرة المــــــوارد 
الطبيعيـــة ذلـــك أن تقنيـــة النـــانو تمكـــن 
مـــــن الوصـــــول وتخطـــــي الخصـــــائص 

طلوبة في اي نوع من انواع المواد الم
إضــــافة إلــــى ذلــــك لــــم تعــــد , الطبيعيــــة

الشــــركة بحاجــــة للمــــوردين طالمــــا ان 
مواصــــــفات المــــــادة وخصــــــائها تحــــــدد 

 .داخل الوحدة األقتصادية
 لتوصياتا: ثانيا  

علــــــــى الوحــــــــدات االقتصــــــــادية التوجــــــــه   -1
إلدخـــــــال المـــــــواد النانويـــــــة فـــــــي اإلنتـــــــاج 

ئـــــد والـــــتحكم فـــــي خصائصـــــه وجنـــــي الفوا
الكبيــــرة المتحققــــة والناتجــــة عــــن االنفــــراد 
بتقـــديم ميــــزه تنافســــية لتكـــون قــــادرة علــــى 
تحقيــــــــق رضــــــــا الزبــــــــون وبالتــــــــالي فــــــــأن 
الوحــــــدات االقتصــــــادية ســــــتتحقق جميــــــع 
أهــدافها متــى مــا كــان الزبــون راض  علــى 

 .المنتجات التي تقدمها
علـــى الوحـــدات االقتصـــادية أن تـــدرك إن  -2

التصـــنيف التقليـــدي للتكـــاليف لـــم يعـــد لـــه 
وجـــــــــود إذا مـــــــــا أرادت تقـــــــــديم منتجـــــــــات 
صـــناعية حديثــــة باالعتمــــاد علــــى المــــواد 
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النانويـــــــة وبالتـــــــالي فـــــــأن كـــــــل التكـــــــاليف 
ســـــتتحول إلـــــى تكـــــاليف صـــــناعية غيـــــر 

 .مباشرة
ـــــــد  -3 ـــــــده لتحدي ـــــــة جدي ينبغـــــــي ايجـــــــاد طريق

اســـــب مـــــع تحـــــول وتجميـــــع التكـــــاليف تتن
جميـــــــع تكـــــــاليف االنتـــــــاج إلـــــــى تكـــــــاليف 
صـــناعية غيـــر مباشـــرة ويمكـــن بنـــاء هـــذه 

أن : االولالطريقـــــــــة ضـــــــــمن احتمـــــــــالين 
تحــول جميــع التكــاليف إلــى تكــاليف فتــرة 
ـــــي طريقـــــة  ـــــذي جـــــاء ف ـــــرر ال ـــــنفس المب ل
ـــت تكـــاليف االجـــور  ـــدما حول االنجـــاز عن
إلى تكاليف فترة بسبب إنخفاض االهمية 

يتمثــــــل بأعــــــادة  لثــــــانياو, النســــــبية لهــــــا
احتساب تكاليف المنتج بعـد إبعـاد المـواد 

أذ أن , المباشــــــــرة مــــــــن تكــــــــاليف المنــــــــتج
انخفاض االهمية النسبية للمـواد المباشـرة 
الذي جاء نتيجة ادخـال المكـائن واالآلت 

وهـو نفـس السـبب الـذي أدى الـى , الذكية
انخفاض االهمية النسبية للعمل المباشـرة 

وبالتــــالي , ة باألنتــــاجبعــــد اعتمــــاد االتمتــــ
 فأن تلك المكائن وال

تخضع لألندثار لذلك يتم اعتبار اندثار   -4
االآلت والمكـــــــــائن المســـــــــاهمة باألنتـــــــــاج 

ـــر ذلـــك هـــو تكـــاليف , تكـــاليف منـــتج وغي
 فترة

ــــــي  -1 فــــــي ظــــــل إدخــــــال المــــــواد النانويــــــة ف
اإلنتاج فأن كـل تكـاليف المنـتج سـتتحول 
إلــى تكــاليف صــناعية غيــر مباشــرة وهــذا 

ـــــدة مايســـــت لزم البحـــــث عـــــن أســـــاليب جدي
لتوزيـــــــع التكـــــــاليف أكثـــــــر تفصـــــــيل مـــــــن 
أســـــلوب توزيــــــع التكـــــاليف علــــــى أســــــاس 

التقليـــدي والــذي أعقبـــه ( ABC)األنشــطة 
علــــــي أســــــاس اســـــلوب توزيــــــع التكـــــاليف 

وأســــــلوب توزيــــــع  ABCII)) المواصــــــفات
 (TDABC)التكاليف على اساس الوقت

أســـــلوب توزيـــــع التكـــــاليف وصـــــوال إلـــــى  
ــــى اســــاس ال ــــى اســــاس عل ــــة ثــــم عل وظيف

  .العملية كونها أكثر تفصيل
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 اثر االيصاء الواسع في التكاليف الجودة

The impact of Mass customization In Quality costs  

 4حسين كريم محمد الشمريالباحث خولة حسين حمدان                                   . د.م.أ

  0770710779                     المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

                                                               h-cost90@yahoo.com                      

 المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين االيصاء الواسع وتكاليف الجودة في الوحدات االقتصادية وبيان أثرها على 
نهاء تكاليف الفشل  ما أهم ما توصلت إليه الدراسة ( الخارجي والداخلي )ترشيد التكاليف الجيدة وا  يعد االعتماد )وا 

يصاء الواسع من الوسائل الحديثة في اإلنتاج التي من شانها إن تساعد أدارة الوحدات االقتصادية على على نظام اال
ضرورة االعتماد على نظام اإلنتاج المؤتمت )واهم استنتاج توصلت إليه الدراسة (  اإلنتاج حسب رغبات الزبون

 (. شل الخارجي والداخلي والمصانع ذات التقنية العالية سيودى إلى اإللغاء كل تكاليف  الف

 الجودة وتكاليف الواسع االيصاءالوسائل الحديثة، االنتاج،  :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
المعهد العالي مقدمة إلى ( اثر الحوسبة اإلدراكية بااليصاء الواسع لترشيد التكاليف )بحث مستل من أطروحة الدكتوراه  الموسومة   

 للدراسات المحاسبة والمالية 
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Abstract 
This study aims to determine the relationship between  Mass customization and quality 
costs in economic units , And a statement of its impact on the rationalization of costs 
and good finish failure costs (internal and external) And the main findings of the study 
(rely on a system wide modern means recommended production that will help manage 
the economic units to production as the customer desires)  The main conclusion of the 
study (the need to rely on automated production system and high-tech factories will cost 
to cancel all internal and external failure costs). 

Key words: Modern means, production, Cost.  
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 المقدمة

أصبح الزبون اليوم هو الهاجس األهم لدى وحدات 
شباعهااألعمال التي تسعى إلى تحقيق رغباته  فلم  وا 

تعد مسؤولية وحدات اإلعمال  تقديم منتجات ولكن 
تقديم منتجات تلبي رغبات  األعمالعلى وحدات 

الزبون وتحقيق رضاه في ظل تطور تكنولوجي 
واتصاالت ومعلوماتي وكل هذا التطورات المتسارعة 

في جميع المجاالت ومنها اإلنتاجية وبات كسب رضا 
الزبون واالستجابة السريعة لطلبات الزبون ويعد 

الحديثة في مجال  األدواتااليصاء الواسع احد 
سريعة للذوق ورغبات والمستهلكين االستجابة ال

وجودة عالية وتحقيق االستجابة السريعة وبكلفة مرشدة 
 .مالئمة الستخدامه

               -:منهجية البحث  :المطلب االول 

أن التغير المستمر فـي أذواق  -: مشكلة البحث: أوال 
ــــــة احتياجاتــــــه  ــــــون ورغباتــــــه وتلبي و عــــــدم مواكبــــــة الزب

واإلنتاجيــة فــي تحقيــق رضــا الزبــون ألســاليب اإلداريــة ل
ومنهــــا االيصـــــاء الواســـــع الــــذي يســـــعى لتحقيـــــق رضـــــا 

 . وجودة مالئمة الستعماله  الزبون بكلفة مرشدة

اثر االيصاء وتتمثل مشكلة البحث بالسوال التالي ما 
 الواسع على تكاليف الجودة ؟

يهدف البحث الى تحقيق  -: أهداف البحث :ثانيا 
- :االتي 

وتكاليف االيصاء الواسع ى التعرف عل -1
 .الجودة

بيان اثر االيصاء الواسع على تكاليف  -2
 .الجودة

خـالل تنبـع اهميـة البحـث مـن -: البحـث أهمية :ثالثا 
علـى مشـاركة الزبـون فـي   اإلعمالقدرة وحدات تعزيز 

ــــات الزبــــائن مــــن خــــالل  تصــــميم منتجــــات حســــب طلب
وهـــــو االيصـــــاء  إال إنتـــــاجنظم لـــــتطبيـــــق مـــــنهج جديـــــد 

الواســع ومــن خاللهــا يســعى الــى رضــا الزبــون وبالتــالي 
ســـــوقية عاليـــــة وكســـــب رضـــــا حصـــــة الحصـــــول علـــــى 

نتاجالزبون   .منتجات بجودة عالية وكلفة مرشدة  وا 

ية البحث تكمن في ضفر  إن)-:فرضية البحث  :رابعا 
حالة اعتماد الوحدات االقتصادية على  نظام االيصاء 

نهاء إلى تر الواسع يؤدي  شيد تكاليف الجودة  وا 
 (الداخلي والخارجي)تكاليف الفشل 

 -: جمع البيانات: خامسا 

 الكتب والرسائل واالطاريح  -1
 الدوريات والبحوث المنشورة -2
المعلومات من الشركة العامة  -3

 للصناعات الجلدية 

 االيصاء الوسع وتكاليف الجودة: المطلب الثاني 

 

 االيصاء الواسع 9.3

 االيصاء الواسع نشاه : 9.3.3

ويعــــــــــود مصــــــــــطلح االيصــــــــــاء الواســــــــــع إلــــــــــى عــــــــــام 
 (Alvin toffer) والــــــــــــذي توقعــــــــــــه 1972

ـــــــــــة صـــــــــــدمة المســـــــــــتقبل  ـــــــــــي كتاب ـــــــــــة ف ) وأشـــــــــــار كلي
future shock ( )chen,2010:843 ) 

وكــــــــــــان أول الباحثــــــــــــان الـــــــــــــذين درســــــــــــوا االيصـــــــــــــاء 
و  ((Davis1987 :الواســــــــــــــــــــــع بعمــــــــــــــــــــــق همــــــــــــــــــــــا 

(pine1993)  ــــــــــــــــة التــــــــــــــــي ــــــــــــــــه العملي وصــــــــــــــــفوا بأن
تطبـــــــــــق فـــــــــــي الشـــــــــــركات الصـــــــــــناعية التـــــــــــي لـــــــــــديها 
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ــــــــــــــوفير  ــــــــــــــة لت ــــــــــــــة وأســــــــــــــاليب إداري ــــــــــــــا حديث تكنولوجي
ــــــــــى  منتجــــــــــات متنوعــــــــــة ومخصصــــــــــة باالعتمــــــــــاد عل
المرونــــــــــــــة والقــــــــــــــدرة علــــــــــــــى االســــــــــــــتجابة الســــــــــــــريعة 
وتــــــــــــــــــــــوفير منتجــــــــــــــــــــــات مصــــــــــــــــــــــممة خصيصــــــــــــــــــــــا 
)  الحتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

Harmsel,2012:20  ) وقـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــم االنتـــــــــــــــــــــاج
تطــــــــور مختلفــــــــة يــــــــتم تبيانهــــــــا مــــــــن خــــــــالل بمراحــــــــل 

إذا يبـــــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــــدول  أن ( 1)الجـــــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــــم 
االيصــــــــــــــاء الواســــــــــــــع كنمــــــــــــــوذج جديــــــــــــــد أدى إلــــــــــــــى 
تغيــــــــــر المفهــــــــــوم فــــــــــي العمليــــــــــات اإلنتاجيــــــــــة حيــــــــــث 
يعتمــــــــد علــــــــى مبــــــــدأ الســــــــحب بعــــــــد أن كــــــــان يعتمــــــــد 

أي ال يبـــــــــدأ اإلنتـــــــــاج إال بعـــــــــد ,علـــــــــى مبـــــــــدأ الـــــــــدفع 
 وصول إيعاز من الزبون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل تطور نماذج االنتاج( 3)جدول رقم 
 االنتاج الحرفي /النموذج

(Craft 
production) 

 االنتاج الواسع
Mass) 

production) 

االنتاج المرن 
(Flexible 

production) 

 االيصاء الواسع
Mass) 

Customization) 

 االنتاج المستدام
Sustainabl) 

Production) 

 9090? 9000 3270 3231 3780 الفترة

احتياجات 
 المجتمع

المنتجات حسب 
 الطلب

انخفاض كلفة 
 المنتجات

 المنتجات النظيفة المنتج مخصص منتجات متنوعة

صغيرة الحجم  التسويق
 جدا

 الطلب
 العرض

 طلب منتظم

 العرض
 الطلب

كمية حجم المنتج 
 صغير

 العولمة
 تذبذب الطلب

 بيئية
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- 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  المعلوماتتقنية  الحاسوب أجزاء قابلة لتبديل الكهرباء التكنولوجيا

خط التجميع  اآللة أدوات العمليات
 المتحرك

نظام التصنيع المرن 
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انحـــــــــــــالل   يمثـــــــــــــل ظهـــــــــــــور االيصـــــــــــــاء الواســـــــــــــعو 
الواســـــــــــــــع  بســـــــــــــــب  لجنتـــــــــــــــاجالنمـــــــــــــــوذج القـــــــــــــــديم 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــنظم التقليدي ضـــــــــــــــعف اســـــــــــــــتيعاب هـــــــــــــــذه ال
للظـــــــــــواهر غيـــــــــــر االعتياديـــــــــــة الحاصـــــــــــلة كتنويـــــــــــع 
المنتجــــــــــــــــــــــات وفــــــــــــــــــــــرص الــــــــــــــــــــــدخول للتجــــــــــــــــــــــارة 

ظهـــــــــور  إلـــــــــىااللكترونيـــــــــة ممـــــــــا دعـــــــــت الحاجـــــــــة 
ـــــــــدة  أنمـــــــــوذج ـــــــــة الجدي ـــــــــى مواجهـــــــــه الحال قـــــــــادر عل

المتمثلـــــــــــة بـــــــــــالتنويع وااليصـــــــــــاء وعـــــــــــدم التجـــــــــــانس 
والطلبــــــــــات وقصــــــــــر  األســــــــــواقالســــــــــوقي  وتجزئــــــــــة 

دورة حيــــــــــــــاة المنــــــــــــــتج مــــــــــــــن خــــــــــــــالل االســــــــــــــتجابة 
الخـــــــــــــدمات باتجـــــــــــــاه  أفضـــــــــــــلالســـــــــــــريعة وتقـــــــــــــديم 

.  ذروة التصـــــــــــنيع الســـــــــــريع جـــــــــــدا إلـــــــــــىالوصـــــــــــول 
 (289:2228, الالمي )

ــــد تــــم  -:الواســــع تعريــــف االيصــــاء  9.3.9 وق
تعريـــــف االيصـــــاء الواســـــع مـــــن قبـــــل العديـــــد مـــــن 

 ( 2)الباحثين  كما موضح في الجدول رقم 
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 تعريف االيصاء الواسع(. 2)الجدول 

 . أعالهالباحثان باالعتماد على المصادر  أعداد: المصدر 

 

 

 

 

أنتــــــاج ) -:ويعــــــرف الباحثــــــان االيصــــــاء الواســــــع هــــــو 
منتجــــات وفــــق رغبــــات الزبــــون وبكلفــــة مرشــــدة وجــــودة 
مالئمــة الســـتخدامه  باالعتمـــاد علــى التقنيـــات الحديثـــة 

 (في التصنيع واالتصاالت والمعلومات

 ت اسم الباحث  السنة  التعريف

المنتجات بتكاليف اعمال تحويلية لنظام التصنيع من اجل المزيد من مشاركة الزبون وشخصنة 
 يمكن تبريرها او تكاليف مقبولة

1993 Pine 1 

قدرة الوحدات االقتصادية من توفير منتجات متنوعة من خالل استخدام المرونة والقدرة على 
 االستجابة السريعة في الصناعة
(kotha, 1996:442(  

1996 Kotha 2 

 ت والخدمات وفقا لمواصفات الزبون الفرديةاالنتاج السريع وذو الكلفة المرشدة للعديد من المنتجا
. (skjelstad,2005:1566( 

2225 Skjelstad 3 

الحديثة مع القدرات الحرفيـة للمنظمـات التقنيات هو احد االنظمة االنتاجية المرنة يهدف الى مالئمة 
منخفضـة الصناعية من اجل انتاج منتجات حسب طلبـات الزبـائن الفرديـة وبكميـات واسـعة وتكـاليف 

 ( 122:2229,الطويل)واستجابة سريعة لطلبات الزبائن

 4 الطويل  2229

خدمات مخصصة بكلفة منخفضة او عقالنية ومن خالله و النتاج سلع  المرنةاستخدام العمليات 
  تسمح الوحدة االقتصادية االختيار بين مجموعة من البدائل القياسية النتاج السلع والخدمة المختارة
(krajewskei,2010:335( 

2212 Krajewskei 5 

نظام في التسويق والتصنيع واالدارة تستخدم المرونة ونظام التصنيع بواسطة الحاسبوب النتاج 
منتجات مخصصة بيئية و انتاج واسع وان الغرض من هذا ا هو الجمع بين ترشيد كلفة الوحدة 
 . الواحدة إلنتاج الواسع مع المرونة الفردية

 )Barman,& Canizares ,2015:6 (5 

2215 Barman and 
Canizares 

6 
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تبـــــين هنالـــــك مجموعـــــة ( 2)ومـــــن خـــــالل جـــــدول رقـــــم 
 -:من خصائص المشتركة وهي 

المرونة العالية واالستجابة السريعة لطلبات  -1
أي جعل المنتجات بايدي الزبائن في )الزبائن

 . (الوقت المناسب
, تلبية وتقديم منتجات وفقا لرغبات الزبون -2

الجودة بما يناسب رؤية تحقيق أنتاج عالي 
 .الزبون إلى الجودة

 .ترشيد التكاليف -3
استخدام التطبيقات في مجال االتصاالت و  -4

وتكنولوجيا  تقنية المعلومات  والحاسبات
 .التصنيع المتقدم

 

 منافع االيصاء الواسع  9.3.1

مجموعــــــة مــــــن   kratochvلقــــــد قــــــدد حــــــدد 
وهـــــــــــــي ( kratochv,2005:17)المنـــــــــــــافع 

:- 
ــــــــيض التكــــــــ- -1 خــــــــالل  مــــــــن-:اليف تخف

الخطــــــــــــوات غيــــــــــــر  أو إلغــــــــــــاء أتمتــــــــــــة
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورية

ومــــــــــن خــــــــــالل   اإلنتاجيــــــــــةالعمليــــــــــات 
ــــــة   ــــــاجتوليف ــــــت المحــــــدد  اإلنت فــــــي الوق

 .ونظام سلسلة التوريد
مـــــن خـــــالل -: (الضـــــياع)هـــــدرتقليـــــل ال -2

القضـــــاء علـــــى حـــــاالت عـــــدم التطـــــابق 
عــــــــــن طريــــــــــق اســــــــــتخدام البرامجيــــــــــات 

 .الذكية
ــــــــــون بســــــــــب  -3 ــــــــــادة والء الزب تحســــــــــين زي

ــــــــك مــــــــن خــــــــالل  ,معــــــــهتصــــــــال اال وذل
 ادارة عالقات الزبون

ـــــــرة  -4 خدمـــــــة اســـــــهل وتحـــــــديث خـــــــالل فت
قصـــــيرة واســــــتجابة ســـــريعة الحتياجــــــات 

 .الزبائن
 
 

 -:تصنيفات االيصاء الواسع  2.1.4

) coletti, 2011:16()Forza, 2006:12( 
ويعبر الزبائن عن  -:االيصاء الخالص  -1

احتياجاتهم الخاصة من عملية التصميم  فصاعدا 
ومن هنا يتعاون المنتجين والزبائن للحصول على 

–تصميم )ومن هنا تصبح ,افضل الحلول بينهم 
اكثر ايصاء ومثال تكون (توزيع –تجميع –تصنيع 

والمالبس وبعض الحرف  المقاوالتشركات على ذلك 
 .اليدوية

ويكون تاثير الزبون على  -:نيع االيصاء بالتص -2
االنشطة الصناعية التحويلية وليس التاثير من عملية 
التصميم    اي ان الوحدة االقتصادية  تقدم منتجات 
الى  الزبائن المحتملين ويكون التعديل وفق لرغباتهم 
وتفضيالتهم مع وجود  درجة من المرونة وال يكون 

كما هو الحال التعديل على التصميم االساسي لمنتج 
 في شركات المطابخ

ويكون تاثير الزبون مباشرة -:االيصاء بالتجميع  -3 
على انشطة التجميع  دون ان يكون هناك اي تعديل 
على التصميم او التصنيع ويتم هنا حسب مكونات 
قياسية وفقا لرغبات الزبون كما هو الحال في شركات 
 الكمبيوتر واألثاث
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ويكون تاثير الزبون من  -:االيصاء بالتوزيع  -4 
ناحية توزيع المنتجات  فان الوحدة االقتصادية تقوم 
بتنصيع مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية حاجات 
شرائح واسعة ولكن يكون التوزيع حسب الطلب كما 

 امزون  هو الحال في شركة

اي ان الزبون ليس  -:المتنوعة بدون ايصاء    -5
نشطة  وتقدم الوحدة له تاثير على اي نشاط من اال

االقتصادية منتج او خدمة واحدة  وال يمكن اختيار 
  بين البدائل واالقتصار على ماهو معروض فقط

قبـــــــل التعـــــــرف علـــــــى  -:تكـــــــاليف الجـــــــودة  9.9   
تكـــــــاليف الجـــــــودة ال بـــــــد ان نعـــــــرف تعريـــــــف الجـــــــودة 
فإنهــــــا تعنــــــي مجمــــــوع الصــــــفات والخصــــــائص لمنــــــتج 

ا لمواصــــــــــــفات أو خدمــــــــــــة المقدمــــــــــــة أو تنفيــــــــــــذ وفقــــــــــــ
فــــي وقــــت الشــــراء وأثنــــاء االســــتخدام  إلرضــــاء الزبــــائن

ــــاليف الجــــودة وتعــــرف  ــــى أنهــــاتك ــــي  عل التكــــاليف الت
ذات جــــــودة  منتجـــــات تتحملهـــــا الشــــــركة لمنـــــع، إنتــــــاج

 (Horngren,2012:670) .منخفضة

 

 -(:3)أما تكاليف الجودة فيبن في الجدول رقم 

 

 

 تكاليف الجودةأنواع (. 3)الجدول 

 األمثلة منها التعريف أنواع تكاليف الجودة ت

وهي التكاليف التي تتحملها الشركات لتجنب  (الوقاية)تكاليف المنع  1
 منتجات غير مطابقة للمواصفات

 هندسة الجودة*

 تدريب الجودة*

 تدقيق الجودة *

 التصميم الهندسي*

 

2 

 

تحديد المنتجات مطابقة وهي التكاليف التي  يتم  تكاليف التقييم 
 .للمواصفات أم ال 

 

 المنتجات الفحص*

 المنتجات االختبار*

 التحقق*
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وهي التكاليف التي تتحملها الشركة نتيجة  تكاليف الفشل الداخلي 3
تصحيح العيوب في المنتجات غير مطابقة 

 للمواصفات
 

 

 خردة*
 إعادة العمل*
 إعادة التفتيش*
 إعادة االختبار*
 إصالح*

وهي التكاليف التي تتحملها الشركة نتيجة تسليم  تكاليف الفشل الخارجي 4
 البضائع المعيبة للزبائن

 خسارة في اإليرادات*
  معالجة الشكاوي والدعاوي*
 المسؤولية عن المنتجات*

 الضمان

 (88: 2215,سلمان) (Edmonds,2011:216()Maher,2011:373)المصدر أعداد الباحثان باالعتماد على المصادر 

 

ـــــــــت الجـــــــــودة فـــــــــي الماضـــــــــي تعنـــــــــي المطابقـــــــــة  وكان
فمتــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان المنــــــــــتج مطابقــــــــــا  ,للمواصــــــــــفات 

للمواصــــــفات الموضــــــوعة فانــــــه يالقــــــي رضــــــا الزبــــــون 
التقــــــــدم العلمــــــــي والتكنولــــــــوجي وخاصــــــــة فــــــــي  أن أال,

ـــــت وأشـــــباه المواصـــــالت  مجـــــال االتصـــــاالت  واالنترني
ولمـــــة وغيرهـــــا أحـــــدثت تغيـــــرا وتغيـــــر أذوق الزبـــــائن الع

ــــوعي االســــتهالكي وأصــــبح الزبــــون قــــادرا  كبيــــرا فــــي ال
علـــــــى الحصـــــــول علـــــــى أنـــــــواع منتجـــــــات مـــــــن شـــــــتى 
اإلرجــــاء وبــــذلك تحقــــق لــــه الــــوعي الكامــــل  للمفاضــــلة 

ـــــــــــا اخـــــــــــذ مفهـــــــــــوم المالئمـــــــــــة ,بـــــــــــين المنتجـــــــــــات  وهن
والمطابقــــــــــــــــة دورا جديــــــــــــــــدا فأصــــــــــــــــبحت المطابقــــــــــــــــة 

هـــــــا تعنــــــــي للمواصـــــــفات ال تحقــــــــق رضـــــــا الزبــــــــون ألن
ر المنـــــتج فقـــــط وهـــــذا الجـــــودة ظـــــالجـــــودة مـــــن وجهـــــة ن

احــــــد  أال( ISO) ال تــــــودي إلــــــى رضــــــا الزبــــــون ومــــــا 
فقـــــــــد ال يرضـــــــــي ,تطبيقـــــــــات المطابقـــــــــة للمواصـــــــــفات 

ــــــة للمواصــــــفات  ــــــت مطابق ــــــو كان ــــــى ل ــــــون بهــــــا حت الزب
ــــــــــل المنتجــــــــــون الــــــــــى  مفهــــــــــوم المالئمــــــــــة  وهنــــــــــا انتق

وفـــــــــي ظـــــــــل التطـــــــــور العلمـــــــــي أصـــــــــبح ,لالســـــــــتخدام
تطلــــــع إلــــــى األفضــــــل واإلنتــــــاج فــــــي الوقــــــت الزبــــــون ي
وكـــــــــذلك فيمـــــــــا (  54: 2216,الســـــــــاعدي )المحـــــــــدد 

ــــــــــة المتصــــــــــلة بــــــــــالزبون  يخــــــــــص الصــــــــــناعة الطباعي
ــــل اإلنتــــاج  ــــق رضــــاه المســــبق قب ــــرص تحقي مباشــــرة وف
تنتهــــي تكــــاليف لجــــودة التقليديــــة بســــب تطــــور أداءهــــا 

ويـــــــرى الباحثـــــــان أن تكـــــــاليف ( 2216:82,الطيـــــــار )
ــــــــة  ســــــــتنتهي بســــــــبب تطــــــــور أنظمــــــــة الجــــــــودة التقليدي

ــــــــة   ــــــــة عالي اإلنتــــــــاج مــــــــن خــــــــالل المصــــــــانع ذات تقني
وأدراك  وبالتـــــــالي ال وجـــــــود للمعيـــــــب خـــــــالل اإلنتـــــــاج  
أو أعـــــــــادة تصـــــــــميم العمليـــــــــات أو فحـــــــــص وســـــــــوف 
تنــــــتج المنتجــــــات وفــــــق رغبــــــات الزبــــــون أي ترشــــــد أو 

 .تنهي تكاليف جودة المطابقة او تكاليف الفشل 

 

 -:عملي المطلب الثالث الجانب ال
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 -:نبذة عن الشركة العامة للصناعات الجلدية 

تكونـــــــت الشـــــــركة العامـــــــة للصـــــــناعات الجلديـــــــة ســـــــنة 
 تأسســــــتكحصــــــيلة لــــــدمج شــــــركة باتــــــا التــــــي  1972
الشـــــــــعبية فـــــــــي  األحذيـــــــــةمـــــــــع معمـــــــــل  1932ســـــــــنة 

تـــــــــم  نواللـــــــــذا 1963عـــــــــام  تأســـــــــسالكوفـــــــــة والـــــــــذي 
تحـــــــــت اســـــــــم شـــــــــركة باتـــــــــا  1964عـــــــــام  تأميمهمـــــــــا

ع شـــــــــركة مـــــــــ 1976العامـــــــــة والتـــــــــي دمجـــــــــت عـــــــــام 
 1945عـــــــــــام  التـــــــــــي تأسســـــــــــتالدباغـــــــــــة الوطنيـــــــــــة 

وســــــميت باســــــم المنشــــــاة العامــــــة لصــــــناعات الجلديــــــة 
 1989لحــــــــــــين صــــــــــــدور قــــــــــــانون الشــــــــــــركات عــــــــــــام 

ليصـــــبح اســـــمها الشـــــركة العامـــــة للصـــــناعات الجلديـــــة 
شـــــــــركات وزارة الصـــــــــناعة والمعـــــــــادن   أحـــــــــدىوهـــــــــي 

 -:وتتكون الشركة من ثالث مصانع رئيسية هي 

 مصنع بغداد -1
 مصنع الكوفة -2
 مصنع الدباغة -3

فــــي مصــــنع ( 7)وتــــم تطبيــــق البحــــث فــــي معمــــل رقــــم 
بغــــــــداد وذلــــــــك الن المعمــــــــل يعمــــــــل بصــــــــورة دائمــــــــة 

 فضال عن انه حاصل على شهادة االيزو 

 

ن شــــعبة أ(:7)تطبيــــق تكــــاليف الجــــودة فــــي معمــــل 
ــــــة  التكــــــاليف فــــــي الشــــــركة العامــــــة للصــــــناعات الجلدي
ال تقـــــــــــوم باحتســـــــــــاب تكـــــــــــاليف الجـــــــــــودة  المفصـــــــــــلة 

ــــــع  ــــــة )بأقســــــامها  وهــــــي المن ــــــيم والفشــــــل ( الوقاي والتقي
ــــــذلك ســــــيتم احتســــــاب تكــــــاليف  ــــــداخلي والخــــــارجي ل ال

ـــــة ( 7)الجـــــودة لمعمـــــل  مـــــن خـــــالل المعايشـــــة الميداني
. 

 

التكاليف التي  وهي -:( الوقاية)تكاليف المنع  -:
تنفقها الشركة لمنع حدوث العيوب في إثناء العملية 

اإلنتاجية أو تقليل منها ويمكن توضيح عناصر 
 -:تكاليف المنع كما يأتي 

 

وهــو  البحــث عــن تطــوير  -: كلفــة  البحــث والتطــوير
 أيجـادالمنتجات و وكذلك الموديالت المختلفـة  وكـذلك 

بكلفة اقل مـع المحافظـة  األوليةالبدائل المختلفة للمواد 
مــا وتشــمل التكــاليف ك  أحســنعلــى نفــس الجــودة وبمــا 

 :يأتي

 

 احتساب كلفة البحث والتطوير( 4)الجدول 

 الكلفة البيان

 304,747842 واألجورمجموع الرواتب 

 88,500 ةيعلمجموع  المستلزمات الس

 2 مجموع المستلزمات الخدمية
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 أعداد الباحثان باالعتماد على سجالت التكاليف : المصدر 

 

ويكــــون مــــن اختصـــــاص شــــعبة التصــــميم المــــوديالت التابعـــــة للقســــم التخطــــيط للشـــــركة  -:  كلفــــة تصــــميم المنـــــتج
ـــــائن وتوقعـــــاتهم مـــــن حيـــــث الجـــــودة والمظهـــــر والســـــعر  ـــــات وحاجـــــات الزب ـــــي رغب ـــــتم تصـــــميم المنـــــتج بمـــــا يلب حيـــــث ي

 -(:5)كما في الجدول  ومن خالل السجالت وجد إن رواتب وتكاليف هذه الشعبة والخاصة بالمعمل

 

 (7)كلفة تصميم المنتج لمعمل أحذية رجالي ( 5)الجدول 

 أعداد الباحثان باالعتماد على سجالت التكاليف: المصدر

ويقوم هذا النشاط بالتخطيط بجميع الخطط والبرامج الخاصة بالجودة من اجل المحافظة علـى  -:كلفة تخطيط الجودة 
الجـودة للمنـتج مستوى الجودة المطلوبة المطابقة للمواصفات حسب ايزو  حيـث يـتم وضـع خطـط للمواصـفات ومسـتوى 

- :ومتطلبات الزبائن  وتكون كلفة قسم االيزو كما يلي 

 كلفة تخطيط الجودة(. 6)الجدول 

 25,000 االندثارات

 146,981,069 معمل بغداد/المجموع 

 13,361,915 معمل( 11)بالتساوي بين معامل( 7)حصة معمل

 الكلفة البيان

 772,730,732 واألجورمجموع الرواتب 

 1,816,667 ةيعلمجموع  المستلزمات الس

 2,400,172 مجموع المستلزمات الخدمية

 974,478 االندثارات

 770,209,014 معمل بغداد/المجموع 

 81,760,629 موديل 48موديالت من  5( 7)حصة معمل
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 أعداد الباحثان باالعتماد على سجالت التكاليف: المصدر 

 

وتقع هذه المهمة على عاتق قسم الصيانة الموجودة في الشركة وكونها مانعة فإنها  -: كلفة نشاط الصيانة الوقائية

 -:تكاليف المعمل كما يأتي تهدف إلى تخفيض أو القضاء على التوقفات فان 

 كلفة نشاط الصيانة الوقائية( 7)الجدول 

 أعداد الباحثان باالعتماد على سجالت التكاليف الجدول: المصدر

 الكلفة البيان

 72,741,827 واألجورمجموع الرواتب 

 15,000 ةيعلمجموع  المستلزمات الس

 1,250,000 مجموع المستلزمات الخدمية

 500,000 االندثارات

 73,497,827 معمل بغداد/المجموع 

 73,497,827 معمل الوحيد -فقط  ( 7)حصة معمل

 الكلفة البيان

 738,372,890 واألجورمجموع الرواتب 

 103,550,533 ةيعلمجموع  المستلزمات الس

 3,518,500 مجموع المستلزمات الخدمية

 22,209,792 االندثارات

 700,087,102 معمل بغداد/المجموع 

مستند من ( 62)المستندات ما يخص المعمل  (7)حصة معمل
 مستند( 752)

76,557,776 
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 -(:8)في الجدول الرقم ( 7)لمعمل ( الوقاية)ويوضح كلفة المنع 

 أجمالي كلف المنع(. 8)الجدول 

 الكلفة  (المنع)عناصر تكاليف الجودة 

 13,361,915 البحث والتطويركلفة 

 81,760,629 كلفة تصميم المنتج

 73,497,827 كلفة تخطيط الجودة

 47,884,447 كلفة الصيانة الوقائية

 244,327,829 االجمالي

 (7و 6و5و4)أعداد الباحثان باالعتماد على :المصدر  

 

 تكاليف المنع(. 1)الشكل 

 
 (8)الجدول إعداد الباحثان باالعتماد على :المصدر 
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وهي التكاليف التي تقوم الشركة بنفاقها لتقويم المنتج في إثناء العملية اإلنتاجية وبعد اكتمال  -: التقييمكلفة  -9 
 -:المنتج وتتضمن عناصر التقييم كما يأتي 

 

 تكاليف الفحص( 9)الجدول

 أعداد الباحثان باالعتماد على سجالت التكاليف: المصدر: المصدر

 

تخضـــــــــــع المـــــــــــواد  -:فحــــــــــص المـــــــــــواد األوليــــــــــة  –أ 
األوليـــــــة المســـــــتخدمة فـــــــي اإلنتـــــــاج  إلـــــــى فحوصـــــــات 
خاصــــــــة  للتأكــــــــد مــــــــن كونهــــــــا مطابقــــــــة للمواصــــــــفات 

ـــــى عمليـــــة الفصـــــال   ـــــل دخولهـــــا إل ـــــة قب ويـــــتم المطلوب
ــــــــة خاصــــــــة  ــــــــل لجن ــــــــة مــــــــن قب فحــــــــص المــــــــواد األولي
ـــــــــى أول  ـــــــــل دخولهـــــــــا إل ـــــــــة قب بفحـــــــــص المـــــــــواد األولي

ـــــاج و  ـــــة مـــــن مراحـــــل اإلنت ـــــبن ( الفصـــــال)هـــــي مرحل وي
 (6,836,374.24)كلفتها ( 12)الجدول 

 

 -:فحـــــــــــص المنتجـــــــــــات النصـــــــــــف المصـــــــــــنعة  –ب 
 اإلنتـــــــاجإثنــــــاء عمليـــــــة (7)تخضــــــع منتجـــــــات معمـــــــل 

ـــــــــة  ـــــــــى  العملي ـــــــــع تحـــــــــت مســـــــــؤولية المشـــــــــرفين عل تق

اإلنتاجيــــة حيــــث يقــــوم هــــؤالء المشــــرفين علــــى العمليــــة 
اإلنتاجيــــــة بفحــــــص المنــــــتج لكــــــل جــــــزء مــــــن األجــــــزاء 

ء مــــــــــــــــــن عمليــــــــــــــــــة الفصــــــــــــــــــال والخياطــــــــــــــــــة ابتـــــــــــــــــدا
ــــــــــــتهم ( الســــــــــــحب )والجــــــــــــر ويكــــــــــــون الفاحصــــــــــــين وق

مخصــــــص لفحــــــص المنــــــتج إثنــــــاء العمليــــــة اإلنتاجيــــــة 
وكــــذلك هنالـــــك وقــــت مخصـــــص فــــي إعـــــادة الفحـــــص 

ـــة فشـــلها ومـــن خـــالل , للمـــواد المعـــادة للصـــنع فـــي حال
المعايشــــــــــة الميدانيــــــــــة وباستشــــــــــارة الخبــــــــــراء والفنــــــــــين 

ـــــــــتهم مخصصـــــــــًا للفحـــــــــ%(  82) ـــــــــاء مـــــــــن وق ص إثن
اإلنتـــــــــاج إمـــــــــا الوقـــــــــت المتبقـــــــــي فيكـــــــــون مخصصـــــــــًا 

 الكلفة البيان

 53,991,501 مجموع الرواتب واألجور

 256,636.6 السلعيةمجموع  المستلزمات 

 414,285.7 مجموع المستلزمات الخدمية

 28,571 االندثار

 54,690,994 (7)معمل /المجموع 
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وكانـــــــــــــت  اإلنتـــــــــــــاجخـــــــــــــط  إلـــــــــــــىللمـــــــــــــواد المعـــــــــــــادة 
 5(27,345,497)كلفتها

 

وتقـــــــع هـــــــذه  -: -:فحـــــــص المنتجـــــــات النهائيـــــــة  -ج
المهمـــــــــة علـــــــــى عـــــــــاتق مجموعـــــــــة مـــــــــن الفاحصـــــــــين 
المختصــــــين بفحــــــص المنتجــــــات بشــــــكل نهــــــائي بعــــــد 

ــــاج  ــــرة مــــن إنت ــــة األخي ــــتج اال االنتهــــاء مــــن المرحل المن
وهــــي عمليــــة الســــحب  حيــــث يقــــوم هــــؤالء الفاحصــــين  
ــــــه  ــــــة تغليف ــــــل عملي ــــــتج بشــــــكل نهــــــائي قب بفحــــــص المن

لمتطلبــــات وتوقعــــات  ةوذلــــك للتأكــــد مــــن مــــدى مالئمــــ
 .(13,672,749)الزبائن وكانت كلفة هي 

 

حيــــــــــث يقــــــــــوم  -:فحــــــــــص المنتجــــــــــات المعــــــــــادة  –د 
الفاحصـــــــين بإعـــــــادة فحـــــــص األجـــــــزاء غيـــــــر مطابقـــــــة 

ـــــــــــة للمواصـــــــــــف ـــــــــــة اإلنتاجي ـــــــــــى العملي عادتهـــــــــــا إل ات وا 
مـــــع ويكـــــون فحصـــــها مـــــرة ثانيـــــة  وقـــــد حـــــدد الباحـــــث 
ـــــاج إن ـــــى خـــــط اإلنت ـــــت  المهندســـــين والمشـــــرفين عل وق

ــــــــــى فحــــــــــص  ــــــــــل الفاحصــــــــــين ال المســــــــــتغرق مــــــــــن قب
مــــــــن % 22المنتجــــــــات النصــــــــف المصــــــــنعة المــــــــادة 

( 6,836,374)عمليــــــــــة الفحــــــــــص وكانــــــــــت كلفتهــــــــــا 
 .دينار

                                                           
5
وتكون كلفة المنتجات النصف المصنعة وذلك   

المنتجات نصف ( 34,181,871.2)بضرب 
اما المنتجات المعادة فتضرب  x 82%المصنعة 

22 % 
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 كلفة الفحص في المعمل(. 12)الجدول 

 إعداد الباحثان:المصدر 

 تكاليف التقييم وتفاصيلهاأجمالي (2) والشكل ( 11)ويوضح الجدول 

 

 أجمالي تكاليف التقييم( 11)الجدول 

 الكلفة  عناصر تكاليف الجودة التقييم 

 6,836,374 األوليةفحص المواد 

 27,345,497 فحص المنتجات  النصف المصنعة

 13,672,749 فحص المنتجات النهائية

 6,836,374 فحص المنتجات المعادة

 54,692,994 اإلجمالي

 إعداد الباحثان باالعتماد على سجالت التكاليف: المصدر 

 

 الكلفة عدد العاملين  البيان

 6,836,374 1 األوليةفحص المواد 

 34,181,871 5 فحص المنتجات النصف المصنعة

 13,672,749 2 فحص المنتجات النهائية

 54,690,994 8  اإلجمالي
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 تكاليف التقييم(. 2)الشكل 

 
 (11)إعداد الباحثان باالعتماد على الجدول : المصدر 

 .إن تكاليف فحص المنتجات النصف المصنعة هي أعلى جزء من تكاليف التقييم ( 2)ويالحظ من الشكل 

 

- : داخليالفشل ال-3

وتخص هذه التكاليف المتعلقة بالمنتج بعدم مطابقتها 

للمواصفات وهذه العناصر واألجزاء ال يمكن إعادة 

تصليحها أو استعمالها ومن ثم تكون تالفة نهائيا 

وعادة ما تكون األسباب مختلفة و من خالل المعايشة 

الميدانية في المعمل ومن خالل  المداولة مع 

اكتشاف األسباب التالية المختصين في المعمل تم 

 -:وهي 

عيوب في عملية تقطيع الجلد  - أ

وتفصيل الجلد نتيجة تلف سكاكين 

 .من جراء تكرار عملية التكرار 
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كسر )عيوب في عملية الخياطة   - ب

إبرة الخياطة وكذالك استخدام 

خيط األلوان مختلف عن اللون 

 .الدقيق 

 عيوب في عملية السحب والجر   - ت

مـا (  7)حيث تمثل تكاليف تلف المنتجـات فـي معمـل 
ـــــــــــــــل نســـــــــــــــبة  ـــــــــــــــات  % 7يمث مـــــــــــــــن مخـــــــــــــــازن المخلف

 ( 8,358,777) وتكون( 119,411,123)

- :الفشل الخارجي :4

تظهـــر هـــذه التكـــاليف نتيجـــة فشـــل الشـــركة فـــي تقـــديم  
منتجــــات ذات جــــودة رديئــــة إلــــى زبائنهــــا ممــــا يــــنعكس 

ــــى مبيعــــات وعــــزوف الزبــــائن عــــن شــــراء منتجــــا ت عل
الشـــــــــركة ويمكـــــــــن احتســـــــــاب مـــــــــن خـــــــــالل احتســـــــــاب 
التعويضـــات والغرامـــات نتيجـــة رفـــع الـــدعاوي القضـــائية  
التــي تتحملهــا الشــركة أو كلفــة إنتــاج المنتجــات المعيبــة 
والمعادة ، وكون أن الشركة العامة للصناعات الجلدية 
ال توجـــد فيهـــا تكـــاليف أصـــالح األضـــرار وكـــذلك عـــدم 

المنتجــات الرديئــة  أو رفــع دعــاوي قضــائية عــن انتــاج 
ماعدا الخصومات التي تمنحها الشركة من أجـل زيـادة 

ــــة المبيعــــات  وقــــد لــــوحظ عــــدم وجــــود شــــكاوي أو .كمي
تعويضــات أو ضــمان او خصــومات وبالتــالي ال توجــد 

 تكاليف الفشل الخارجي 

 

 

 أجمالي تكاليف الجودة( 12)الجدول 

 النسبة اليفالتك تصنيف التكاليف الجودة ت

 %79 244,327,829 (الوقاية)تكاليف المنع  1

 %18 54,692,994 ميتكاليف التقي 2

 %3 8,358,777 تكاليف الفشل الداخلي 3

 2 2 تكاليف الفشل الخارجي  4

 %122 327,357,582 اإلجمالي  5

 أعداد الباحثان باالعتماد على الجداول السابقة: المصدر 
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 نسب التكاليف الجودة حسب النوع إلى إجمالي التكاليف (.3)الشكل 

 
 (12)إعداد الباحثان باالعتماد على الجدول : المصدر 

 

 

تقرير تكاليف الجودة لمعمل عينة ( 1)ويمثل الجدول 
البحث حيث تبين إن المبالغ اإلجمالية لتكاليف الجودة 

إي المبلغ المصروف بهدف ( 327,357,582)
فير الجودة المنتج والعملية ويالحظ من خالل تو 

التقرير ارتفاع تكاليف التقييم لمنع حدوث معيب في 
وبعد بيان تكاليف الجودة نالحظ خالل . اإلنتاج 

تأثير االيصاء الواسع على تكاليف ( 13)الجدول رقم 
 امن مشاركة الزبون واستخدام التكنولوجي,  الجودة 

 )الوقاية(تكاليف المنع 

 تكاليف التقييم

 تكاليف الفشل الداخلي

 تكاليف الفشل الخارجي 
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صاالت النتاج منتجات المتقدمة في التصنيع واالت
اي ان الوحدات االقتصادية تقوم )تلبي رغبات الزبون 

واالنتاج حسب ,باستخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدم 
 (طلبية خاصة من الزبون ابتداء من التصميم

 

 

 

 اثر االيصاء الواسع على تكاليف الجودة(. 13)الجدول

 التعليق بعد االيصاء الواسع قبل االيصاء الواسع عنصر التكاليف نوع التكاليف

 تكاليف 

 (المنع)

 13361915 كلفة البحث والتطوير 

 

13361915 

 

- 

 - 116569143 116569143 كلفة تصميم المنتج 

وذلك لعد الحاجة الى اليزو الن  0 114090854 كلفة تخطيط  الجودة 
الجودة تقاس لدى الزبون من 

 الستعمالةخالل مالئمته 

وذلك لن المصانع ذات التقنية  0 127106310 كلفة نشاط الصيانة الوقائية 
العالية والمرنة  يتم تصلحيها من 
تلقاء نفسها دون الحاجة الى 

 صيانة

عدم الحاجة لها  لتعامل الوحدة  0 6836374.24 فحص المواد االولية التقييم
االقتصادية  مع موردين موثوق 

 ميات صغيرةبيهم وتكون بك

في حالة االعتماد على مصانع  0 27345497 فحص المنتجات النصف المصنعة 
ذات التقنية ال حاجة لوجود 
فحص لمنتجات النصف المصنعة 
 وذلك الن الفحص يكون تلقائي 

 كذلك ال حاجة لوجود الفحص 0 13672748.5 فحص المنتجات النهائية 

 ال يوجد منتجات معادة 0 6836374.2 فحص المنتجات المعادة 

ال توجد منتجات تالفة أو معابه   0 8358777 تلف المنتجات الفشل الداخلي



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

911 
 

 وغير مطابقة للمواصفات الزبون

ال توجد شكاوي او غرامات في  0 0 لم تحصل المعلومات عنها الفشل الخارجي
ظل االيصاء الواسع لن المنتجات 

 تتم حسب طلب الزبون 
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 االستنتاجات والتوصيات: المطلب الرابع 

 االستنتاجات 4.1 

يعد االعتماد على نظام االيصاء الواسع من الوسائل الحديثة في اإلنتاج التي من شانها ان تساعد أدارة  -1
 .الوحدات االقتصادية على اإلنتاج حسب رغبات الزبون 

 .الى ترشيد او إنهاء تكاليف المنع و التقييم والفشل  أن أنتاج المنتجات وفق رغبات الزبون سيودى  -2

  التوصيات   4.2

حث أدارة الوحدات االقتصادية على االعتماد على نظام االيصاء الواسع  ليتحقق إستراتجية  -1
 .تنافسية 

 اإلنتاج حسب مواصفات الزبون يستبعد تكاليف التقييم  -2
انع ذات التقنية العالية سيودى الى االلغاء كل ضرورة االعتماد على نظام اإلنتاج المؤتمت والمص -3

 تكاليف  الفشل الخارجي والداخلي 

 المصادر  

متطلبات تنفيذ نظام االيصاء الواسع وأثرها ", (2211), علي عبود علي حسون,الرفيعي  -1
في تحسين قيمة الزبون دراسة استطالعية ألراء عينة من موظفي معمل االلبسة الرجالية 

 (  .18)للعلوم االقتصادية  واإلدارية العدد  بحث مجلة الغري, "في النجف 
المالئمة لالستخدام )تحدي محاسبة التكاليف ( "2216),وسام عزيز شناوة , الساعدي  -2

بحث تطبيقي في شركة ( في ظل الذكاء الصناعي ودورها في تحقيق رضا الزبون 
د  العالي للدراسات المحاسبية اطروحة دكتوراه  مقدمة إلى المعه,الصناعات االلكترونية 

 .والمالية 
أمكانية تبني مداخل نظام ",( 2229)غانم محمود احمد ,والكيكي ,اكرم احمد ,الطويل  -3

دراسة ,االيصاء الواسع في الشركة الوطنية لصناعات األثاث المنزلي في الموصل 
بحث منشور جلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ," استطالعية

 ( .15)والعدد,(5)دالمجل,
انموذج مقترح لتطبيق محاسبة النانو باستعمال (" 2216),شيماء حسين ,الطيار  -4

اطروحة دكتوراه  مقدمة  "الطباعة ثالثية االبعاد في الشركة العامة للصناعات الكهربائية
 .إلى المعهد  العالي للدراسات المحاسبية والمالية 
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اثراء للنشر ,"ظم معاصرة في ادارة العمليات تقنيات ون",(2228),غسان قاسم ,الالمي -5
 .دوار المدينة الرياضية ,الطبعة االولى ,والتوزيع 

دور تحديد تكاليف ( " 2215),مازن كامل ,و علوان .عالء جاسم سلمان ,سلمان  -4
الجودة على أساس األنشطة في تحسين جودة المنتجات بالتطبيق في شركة مصافي 

   32.لعدد ,ن الجمعة للعلوم مجلة كلية الرافدي" الوسط 
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 تخطيط أوقات أنجاز الهيئات الرقابية لدائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع في ديوان الرقابة 

 المالية االتحادي بأستخدام أنموذج التخصيص العاممع تطبيق عملي

 *(*)شيماء خزعل شنيشل: طالب الماجستير         و, *عبد المنعم كاظم حمادي. د.م.أ

 *, قسم المحاسبة  –كلية مدينة العلم 

 جامعة بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد **

 

 :المستخلص 

على االدارات الخاضعة لتدقيقها لدائرة تدقيق نشاط التخطيط لتوزيع الهيئات الرقابية تم في هذه الدراسة أعادة 

على "ام اعتماداـابة المالية االتحادي ، وتم بناء أنموذج التخصيص العـالتمويل والتوزيع في ديوان الرق

الخاضعة  أنجاز أعمال الهيئات الرقابية لالداراتلسنة (2016) اضيـاء أنموذج ريـم بنـه تـحيث أن،أوقـات

للهيئات الـرقـابية على  ذه الدائرة وذلك للحصول علىالتخصيص األمثلـاالولى لهيئات ه لتدقيقهاللمجموعة

از أعمال ـع الهيئات الرقابية على االدارات وتقليل وقت أنجل لتوزيـدف البحث الى التخطيط األمثـويهاالدارات 

،  عقودعمال ،أائج ـحساب ختامي ، حساب متراكم ، نت)الهيئات الرقابية والمتمثلـة بالمخرجات الرقابية 

والمطلوب أنجازهالكل دائـرة خاضعة لتدقيق الهيئاتفي ( ريردوري ، تقويم اداء ، زيارة تفتيشية ، اخرى ـتق

ل ـلحدمـد أستخـل أنموذج التخصيص العام وقـكل سنة وتم أستخدام اسلوب البرمجة الخطية الصحيحة لح نهاية

 الرياضية برنامج       .ذه النماذجـه

  ابية على االدارات بشكل األمثل وأنجاز أعمال الهيئات بأقـل وقت ـد توصل الباحث الى توزيع الهيئات الرقـوق

 بلغت االولى للمجموعةالكليةالنماذج تبين أن مجموع أوقاتاألنجازتطبيق  خاللومن ممكن ، (16387)يوم 

 ها وبالمدة الزمنية نفسها قد بلغتمجموع األوقات الكلية المخطط لبالسنة بينما كان (16506) أييوم بالسنة 

 بفـارق(119)قـابية على الـر اتـخصيص الهيئـة لتـاضيـريـاذج الـة النمـليـل على أمثـذا دليـوه،السنةـوم بـي

 الخاضعة لتدقيقهااالدارات  .

 .الرقابية الهيئات، الحل االمثل، العام التخصيصالتخطيط،  :الكلمات المفتاحية
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Planning times of completion of censorship authorities for the department to 

checking activity financing, distribution in the Office of Financial Supervision 

Federal specimen using a general allocation with practical application 

Prof. Assist. Dr. Abdel Moneim Kadhim Hammadi and 

Master's student: Shaima Khazaal ShnesheeL (**) 

*Madenet Al-Elem Univ. College, Accounting Dept. 

**College of Administration and Economics Baghdad University. 

Munaam53@yahoo.com 

 

Abstract 

                In this study, the refinancing for the distribution of censorship authorities 

on departments subject to the scrutiny of the Department of checking Activity 

Funding and distribution in the Office of Financial Federal censorship, it was 

constructing a model general allocation depending times completed regulatory 

authorities  administrations controlled by to checked for 2016,Where it was building 

a mathematical model of the first group of authorities this department, and so to get 

optimal allocation for censorship authorities on  Administrations The research aims 

to optimize distribution planning for censorship authorities Administrations and 

reduce the time of complete the work of censorship authorities and with authorities 

outputs (final account, accumulated account, the results of the work, contracts, 

manual report, evaluating performance, visitation, else) To Completion required for 

each authority for Checking authorities in the end of each year was used of linear 

programming method to solve the correct model general allocation and has been 

used to solve these mathematical models winQSB program. The researcher reached 

to the distribution of censorship Authorities are optimal and complete the work of 

authorities less as possible, and through applying models show that the total times 

for a total of achievement general for first group reached (16387). Day in year, while 

the total the times general and the planned duration same time period may toll of 

(16506). On the days in year a difference on (119) in year, On the days in year a 

difference On the days in year, This is evidence of examples of mathematical models 

for the allocation of on Censorship authorities Administrations subject for checking. 

Key words: Planning, Linear programming, optimal solution, Censorship authorities. 
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المبحث االول

 

 1-1:المقدمة   -

ـدول المتطـورة د التخطيط سمة من سمات الـيع
ل للموارد المالية والبشرية ـمثحيث أن التخطيط األ

اءة االداء وزيــادة االنتـاج ـاهم في رفــع كفـيس
ة ـاسبـرارات المنـاذ القـتخأد على ـللمنظمة ويسـاع

دة والمتداخلة فيما بينها والتي ـاكل المعقـل المشـلح
 بـأستخـداميمكن ان تــواجـه المنظمة وذلك يتـم 
طــرق علميــة تســاعد على تحديــد 

في المنظمة  المتوفرةلتلك الموارد  األستغالالألمثل
رار ـالــق أتخاذية على رق العلمـوتساعــد هــذه الط

ستخدامها أرق التي سيتم ـالمناسب ومن هــذه الط
 .ام ـأنموذج التخصيص العـرسالةفي هــذه ال

وث ـيعتبــر التخصيص أحــد أســاليب علــم بح
الريـاضية التي تستخــدم  الوسائلالعمليات ومن 

 المتـاحةوارد ـاليجــاد أفضــل تخصيص للم
 المطلوب تحقيقهــا ويعمـل االهـدافللوصول الى 

 لتوزيعالتخطيط على مسـاعـدة االدارة في عمليـة 
األمثل للهيئــات الرقــابيـة على االدارات المطلوب 
تدقيــق مخرجاتها الرقابية الثمانية في نهـاية كــل 

حساب ختـامي ، حساب )سنـة والتي تمثــل 
، متــراكم ، نتــائج اعمال ، عقــود ، تقريردوري 

نجازهــذه أو( تقويم اداء ، زيارة تفتيشية ، اخرى 
 .ممكنمخرجات الرقابية بـأقـل وقت ال

 ـدامستخهـذهالرسالةأوسيتـم في 
الصحيحـة والتي تعتبــرأحـــد  وبالبـرمجةالخطيةأسل
 مشكلةلحل  بحـوثالعملياتلــم ـاليب عـأس

الى التوزيع األمثل  العاموللوصولالتخصيص 
في هـذه وتم على االدارات  يةللهيئاتالرقاب
تدقيـق  لدائرةأنموذج التخصيص العام  الرسالةبناء
التمويلوالتوزيع في ديوان الرقابة نشاط 

بنـاء أنموذج رياضي لكل ،وتم( االتحاديباألعتماد

 أوقـاتأنجـازالهيئاتعلى (2016

الخاضعة لتدقيقها لسنة لحـل هـذه الداراتـابيةلالرق

 االربعة المجاميعمن  مجموعة      النماذج 
لهـذه الـدائـرة ، ومن خـالل تطبيـق بـرنـامج 
الرياضية تم الحصول على التخصيص األمثل 

 .للهيئات الرقابية على االدارات 

 2-1-: مشكلة البحث

ع ـوزيـث في أن التخطيط لتـتكمــن مشكلــة البح
ة ـاضعـرقـابية على االدارات الخـات الـالهيئ
ابية في دوائـر ديـوان ـيـق الهيئــات الرقـلتـدق

الـرقــابة الماليــة االتحــادي ال يستنـــد على 
اسـاليب علميــة وفي االغلب يعتمد على الخبرة 

لرؤوساء الهيئــات الرقـابية والسياقات التقليدية 
عمال المكلفين بهـا م ألنجـازاألالمتبعة من قبلهـ

جـات الـرقـابية وهـذا يـؤدي الى والمتمثلــة بـالمخر
المهــام الوظيفيــة مما يتطلب أضافـة  تأخرأنجاز

المحـددة من قبـل  الفترةفتـرة زمنيـة أضافيـة الى 
نجـازما مطلـوب جلـس الرقابة المالية االتحادي ألم

 .مشكلة بحد ذاتها من مخرجـات رقـابية وهـذه هي 

 3-1: الهدف من البحث -

مثـل الى التخطيط األدف البحث يهـ
على ( اليين ـاء المـالرقب)لتـوزيـعالهيئـات الرقـابيـة 

ام الوظيفية ـل وقت أنجـازالمهـاالدارات وتقلي
حساب ) بالمخرجاتالـرقـابيةم والمتمثلة ـاطة بهـالمن
عمال ، عقود ، أم ، نتـائـج ـامي ، حساب متـراكـخت

ية ، تقـريـر دوري ، تقـويم اداء ، زيارة تفتيش
نجــازها في نهـاية كــل سنة أوالمخطط ( اخرى 

لالدارات الخاضعة لــتدقيق الهيئـات 
 .أنموذج التخصيص العام الرقـابيةبـأستخـدام

 المبحث الثاني

 الجانب النظري

 1-2-التخطيط        

 ساسيةاألولى واأل د التخطيط العملية االداريةـيع
 لالدارة من الحيويةوالذي تقف عليـه األعمدة 

ون ـتنظيم والتي تكرقـابة وتوجيه وتشكيل و
دد ـويحفي أنجـاز أعمـالها المختلفة  دة لالدارةـمسان

في المهمة اذ القرارات ـتخفي أللعمل  مسار مـوحـد
فـالتخطيط عملية مهمة ألن غيابه بالمنظمة المنظمة 

، وكذلك يعمل على تخفيض  يعني غياب الهدف
كـلية للمنظمة الى أدنى مستـوى ممكن التكـاليف ال

وذلك من خـالل األستغـالل األمثـل للموارد 
المتـاحة وتحـديد الوقت الالزم ألنجـازكـل جـزء 
من أجـزاء العمل وهـذا يؤدي الى تقليل الـوقت 
المحدد ألنجـازاالعمـال  ، وقد ازداد األهتمام 

المخطط لها ألن [1]بالتخطيط في القرن الواحد

داء سيقتصر فقط على العمل الضروري األ
لتطور التكنولوجي الىا "والعشرين وذلك نظرا

ـدة التي أدت الى لتغيرات البيئية المعقاو
أن " فـايول فيقـول هنريكثيرة في أما مشاكلظهور

مجاالت العمل [2]  التخطيط في الواقع يشمل ،

تخطيط السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ، و

التنبؤ بما سيكون عليه [1]ريةيساعد الموارد البش

الوضع في المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل 
لك ـتالمنظمة على تحـديـد حـاجتها المستقبلية من "

وتقليـل الكـلـفة النـاتجة عن الزيـادة  الموارد
يمكن  خـاللهتلك المواردومن  من صـالنقأو
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وة في الموارد ـز الضعف والقـمراك لنامعـرفة
في المنظمة ومن ثم معرفة  المتوفرةبشرية ال

د يتطلب ـمستوى األداء لتلك الموارد ومما ق
 األدائية لها  الكفاءة ا وتدريبها ورفعـتطويره

خدام مواردها ـالمنظمة على أستوكـذلك يساعـد 
بطريقة مثالية على كـافة  البشرية وتوزيعها

ـاتن تخطيط الموارد رف بـعوقـد  االداريةوحـداتها
الكمية  تـوافـرد من ـعلى أنه عملية التأك"البشريـة 

 ة فيريـوارد البشـمن الموالنـوعية الصائبة

مطلوب المالئمين والقيام بماهو انـان والزمـالمك[3].

 "منها منأعمال 

 

 2-2-التخصيص          

 الحاالت الخاصةالـتخصيص من أنموذج د ـعي
ن ألنماذج البرمجة الخطية ونماذج النقـل ويمكن 

وسيلـة تساهم " رف مشكلـة التخصيص بـأنها ـتع
مثـل للموارد المتاحة عمال األفي تحقيق االست
 قصى العوائـد أوأبهـدف تحقيـق 

 وـه"أنه ـب "افه ايضـ،ويمكن تعـري

اليف الى ـتخفيض التك[4] أسلـوبريـاضييستعمل من

 نأدنى مستـوى ممكـ

قبـلمتخـذي [5]مـن ، وفي األغلب يكـون الهدف

ات هـدفها تقليل التكاليف المنظم الـقـرار في
 "وزيادةاألربـاح 

لفة الكلية تخفيض التكبنـاء أنمـوذج التخصيص هـول
دنى أالى  جـازمهـام معينةنأولتقليل الـزمن الكـلي إل

 وىـمست

 هي صالتخصي اذجلنم ةالمهم اتالتطبيق منو، 

ل ـمثاالستعمال األفي  كـذلك يساهموممكن [6]

 المكـائـنعلى  ـالعمالمتاحة تخصيصاألللموارد 
وتخصيص  ـعطق البيـان على منـائعيالب صوتخصي
 نـئـاامين على الزبـالمح

طق السكنية ناعلى الم لفالت النقاوتخصيص ح
تم يـهبحيث أن الوظائفوتخصيص الموظفين على 

 العمل ـازأنج

صبح تءة وـافضل كفأقت ممكن وو بـأقـل[7]، 

االربـاح الكلية أكبـرمـايمكن والتكلفة الكليـة تصبح 
الهدف من بنـاء أنموذج " أقـل ما يمكن وغالبا

التخصيص هو لتخصيص كل وسيلة الى مهمة 
اء أنموذج ـتم بنه الرسالة ذـهواحدة فقط ، وفي 
لتخصيص أكـثر من ادارة الى ام ـالتخصيص الع
لدائرة تدقيق نشاط التمويل واحدة هيئة رقـابية 

وان الرقـابة الماليـة ـديأحـدى دوائـر وزيع ـوالت
على  قـابيةالر ـاتالهيئ يعاالتحـادي وذلك لتوز

ل وألنجـازالمخرجات األمث ـلاالدارات بشك
قـابية لالدارات الخاضعة لتدقيق هـذه الهيئات الر

قـل وقت ممكن وضمن االوقات المخطط الرقـابية بأ
 .لها والمحددة من قبل رؤوساء الهيئات الرقابية 

 

 :اآلتي  نموذج الرياضي ألسلوب التخصيص العام يكون بالشكلواأل

          =           
   

 
 دالة الهدف   

 عدد المجاميع الرقابية 5 … 950535 = 

 ت الخاضعة لتدقيق الهيئات الرقابيةعدد االدارا 5 … 950535 = 

 تمثل.الهيئات الرقابية لالدارات الخاضعة لتدقيق الهيئات الرقابية أنجازدالة الهدف تقليل وقت 

      
اذا تـم تخصيص هيئة رقـابية ألنجاز أعمال االدارة                   

عدا ذلك                                                                    
  

 :حيث أن 

  تمثل الهيئة الرقابية: 

  تمثل االدارة            : 

  :تمثلعدد الهيئات الرقابية  
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  تمثل عدد االدارات : 

    الموظفين من الهيئة الرقابية من الصنف  عدد متغيرالقرار يمثل:  (   )مهام االدارة  النجاز يكلفون الذين

 من الصنف   (    

) j  تمثل الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية من الصنف :  (   ))الصنففي انجازمهام االدارة من    

   تمثل الحد االدنى المطلوب من الهيئات الرقابية لالدارة :     ).

   تمثل الحد االقصى لعدد االدارات المخصصة للهيئة الرقابية :    ).

   .تمثل العدد الكلي للهيئات الرقابية المخصصة لمجموعة عدد االدارات : 

Subject  to : 

     
 القيد االول  5 … 950535 = ،      

الرقـابية لكـل ادارة أي أن هيئـة رقابية واحدة على هذا القيـد يتضمن الحـد األدنى المطلـوب منعـدد من الهيئـات 
 .االقل لكل دائرة 

     
    A        ،  = 950535 … 5                                         القيد الثاني 

يجاد أهذا القيد يتضمن الحـد االقصى من العـدد المسموح به من االدارات المخصصة لكل هيئة رقابية ويتم 
 :الجانب االيمن من القيد الثانيبواسطة استخدام المعادلة االتية 

عدد االدارات   
مجموع االوقات التي تستغرقها الهيئة الرقابية الواحدة في أنجاز المخرجات الرقابية لالدارات

المجموع  الكلي الوقات الهيئات الرقابية
 

      
 

   
 

 

   

 القيد الثالث                                                                                                           

 الهيئات الرقابية ال يتجاوز مدى توافرها هذا القيد يتضمن العدد االجمالي لمهام

 .عـدد الهيئات الرقابية في عدد االدارات يجاد الجانب االيمن من القيد الثالث بواسطة حاصل ضرب أويتم 

 ان اي عدد االدارات  ×عدد الهيئات الرقابية = 

 القيد الرابع القيد الرابع                   

. 

 متغيرات القرارهذا القيد يفرض قيودا الثنائية وغير السلبية على جميع [14 ]

Concept  of Integer  Programming -  3-2مفهوم البرمجة العددية

 

اليب الرياضية ـسحـدى األإهي  البـرمجة العـدديـة
ة ـمجلبرل األنمـوذج الرياضي العامالمشتقة من 
أهـم من  نمـاذج البـرمجة العـدديـةد ـالخطية وتع
رمجة ـالب ومعـالجةل ـتسعى الى تحلي النمـاذج ألنهـا

اذا كـانت جميـع ،ويتكـون أنمـوذج  الخطيـة

متغيرات ا [10]البـرمجة العـددية من دالـة الهـدف 

 لقرارأوجـزء منها مقيـدة بـأعداد صحيحة والقيـود
البرمجة عن  الفـاالخت ط غيرالسالبيةووجهوشر

النهائي  جـدول الحـلفي الخطية العادية يكون 
الحل بشكل ثر من قيم ـكأوواحدأون ـيك األمثل
ن أيجب  القـرارن متغيرات أأي ،صحيحة  أعـداد

من  وخـالية صحيحة تكـون أعـداد
الكسور،وباألمكان أن نعرف البـرمجة العددية 
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طـريقة ريـاضية من طـرق البـرمجة ) بـأنها 
 الخطية

،وللبرمجة العددية الكثير من التطبيقات في 

التي تعطي الحلول على شكل أعـداد أو )[8] المشاكل

 صحيحة ارقام

العملية وذلك ألن العـديد من وحـدات االنتـاج يجب 
أن تكـون منتجاتها بشكل كـامل واليمكن تجـزئتها 

 عـدد)مثل 

أنتـاج السيارات ،عدد الموظفين في الوحدات [9].

الى ... االدارية ،عدد العمال المطلوب تشغيلهم 
 (أخره 

 نموذج الرياضي للبرمجة العدديةصياغة األ

تبحث نماذج البرمجة العددية (          (  

عن تحقيق األمثلية لمتغيرات دالة الهدف الخطية 
 بنوعيها

متباينات أو )وتكون مقيدة بمجموعة القيود الخطية 
( معادالت

. 

 :ألنموذج البرمجة العددية تعرف كاآلتي أن الصيغة العامة 

                           

 

   

   

             

    
 
      ( ≤ , ═  , ≥ )   ،    = 950535…5   

       ≥ 0،   = 950535…5      …. (0.3) 

                          

 :ن أذأ

دالةتمثل الهدف     

القرارمتغيراتتمثل      

      تمثل القرارمتغيراتمعامالت     دالةفي الهدف

)  = 950535…5  , (
تمثل كمية المصدر   المخصصة للقيد    فيتستعملوالتي        

 

     تمثل كمية المصدر   المخصصة للمتغير   [11]

Types of integer programming models ربع حاالت أهناك 4-2- انواع نماذج البرمجة العددية

 :كاآلتي للنموذج الرياضي العام للبرمجة العددية والتي 

 

Pure  Integer  Programming  
Models  نموذج البرمجة العددية التامة

-2-4-1 

متغيرات  القيـاسية لكلدات ـالوح تكـوندما ـعن
لها  صحيحة والتقبل التجـزئة ولهذا سيكـونرارـالق

الحلواللممكنة منطقة  خاصة لقطعوارزميات ـخ
 متغيرات القرارجميعهالتصل بقيـم  للبرمجة الخطية

العدديـة البرمجة نه ة وذلك ألالصحيحــ األعدادالى 
الممكنـة  منطقة الحلولمن  مجموعةجزئيةهي 

للبرمجة الخطية وهـذه الطريقة التي تتعامل مع 
 فـرعبطريقةالتتسمى  المشاكلوع من ـذا النـه

يكـون فيها كل متغيرات القـرار والتحديد والتي 

 صحيحة[11].أعـداد  
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Mixed Integer Programming  Models 
 2-4-2-نموذج البرمجة العددية المختلط

قسم من متغيرات القرارغيرقابل عندما تكون 
ولهذه الطريقة  للتجزئةخر قابل للتجزئة والقسم اال

الحلول الممكنة خاصة لقطع منطقة [10]خوارزميات

للبرمجة الخطية للتوصل بقسم من متغيرات القرار 
 الى االعداد الصحيحة

Binary  Integer  Programming  
Models  نموذج البرمجة العددية

 3-4-2-الثنائية

 )و أ0)ولهذا األنموذج تطبيقات عديدة منها
ن أي عندما تكون كل متغيرات القرارثنائية أ(1)

 قيمها تكون اما

تحديد األعداد المثلى للمراكز الخدمية وتحديد [ 8] .

 الموقع المناسب لهذه المراكز الخدمية

نموذج البرمجة العددية الثنائية 

 4-4-2- المختلطة   

Mixed Binary  Integer  
Programming  Models 

تكون فيه بعض متغيرات ذا األنموذج فبهـ
القـرار ثنائية والباقي من متغيرات 

        [11]       تكون اما عددية القـرار

 أومختلطة

Solution  methods  of  l.p  models طرق

 5-2- حل نماذج البرمجة العددية

Cutting Plan Method (Gomory-  طريقة

 1-5-2كومري )قطع المستوي 

 ونـومري ويكـكالعالم الطريقة  هذهلقـد توصل الى 
والتي السمبلكس  ريقةـعتمادها الرئيسي على طأ

 القيمات ذ ألمثلمن خـاللها نحصل على الحال
ي البداية يعمل على أهمال شرط أنه ف أذالحقيقية 

بطريقة حـل السؤال تم عداد الصحيحة وياأل
 االعتيادية كأي السمبلكسالمعـدل أو السمبلكس
الحل األمثل أعـداد ان ـك برمجة خطية فـأنمسألة 

 العددي الحلصحيحة فأن هذا الحل سوف يكون هو
بعض قيـم  عندما تكونالمطلوب الوصول اليه،أما

هـذه الكسور لكي رأكبـنختارننا أف الحل كسور ذلك
ضافته الى نهاية أم ـيت دجـديـ ديكون لنا قيـ

السمبلكس بطريقة جـدول تـم الوصول اليه ـرأخ

 السمبلكسالحل بطريقة وبعـد ذلك يتم تكملة 
ل الى أن يتم الوصول هكـذا بالحـالمقابل ونستمر

الى الحل العددي األمثل ، ويكون القيد المضاف 
 معينخالله قطع جزءعبارة عن قيد قطع يتم من 

 تكـونقيم ال على يحتوي والـذي  الحلز ـحي من
د الثانوي ـالقيرى أن خـوبعبارة أعـداد صحيحة أ

المضاف يقطع ذلك الجزء من حيــز الحـل والـذي 
افتـه ـأن أض عـدديـة صحيحة أذم ـعلى قياليحتـوي 

تخضع الى  المسـألـةعلى جعـل  الجـدول تعملالى 
عليه المسألة انت ـعـدد مختلف من القيود عما ك

وذلك  المقـابل السمبلكسطـريقة وتطبق االساسية ، 
رض الحصول على حـل أمثـل للمسألة بقيودها ـلغ
ل عـددي صحيح ـا على حـأن حصلنـدة فـديـالج

د قطع ـل قييشكيتم تعلى عكس ذلك نتوقف و
د ـوتع ـانوي أخـر وهكـذا تعاد نفس الخطواتث

 فعـالةة ـطريق لكـومـري طع المستويـطريقة ق
 العـدديةة ـالبرمج ـول لمشاكلحل أليجـاد" جـدا

 ون كثيرة والتي ـبسبب التكرارات تك بطيئةولكنها 

 تواجهننا في المشاكل الكبيرة[12].

المستوي لكومري يمكن تحديد أن طريقة قطع 
 :الخطوات االساسية لها بما يلي 

يجاد الحل األمثل ق طريقة السمبلكس أليتم تطبي

 1 -. للمسألة 

للخطوة االولى قيمها عددية  النتائجعندما تكون 
يتم التوقف ألن تم الحصول على العددي صحيحة 

الى  يتم االنتقالوعلى عكس ذلك (3( .2 -األمثل 

 مالخطوة رق

من والذي ( الثانويقطع ال)قطع النقوم بأضافة قيد 

 3-.خالله يتجه الحل نحو القيمة العددية الصحيحة 

ضافة إالمقابل بعد  السمبلكسيتم تطبيق طريقة -4

مجموعة قيودالمسألة األساسية الى قيد القطع الثانوي
النتائج قيمها عددية صحيحة نتوقف  كانتفأن 

وعلى عكس ذلك نقوم بعملية قطع جديدة وتكرر 
 .الطريقة الى أن نحصل على الحل العددي األمثل 

ساس تمثل المتغير األ   عدد صحيح فأنه  ليست

 فـأن   في جدول الحل األمثل والذي تكون قيمته 
 فرضنا أنه

مثل بطريقة ا المتغير في جدول الحل األمعادلة هذ
: السمبلكس االعتيادية يتم حسابها كما يلي 

 

  +     
 
     =  ،  = 950535…5    (2-2( 
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           +       ،  =      +   

 :أن  أذ

     :عدد صحيح ويكون أقل أو يساوي  يمثل أكبر  

      :أو يساوي يمثل أكبرعدد صحيح ويكون أقل    

0      ،          0       

 ويمكن أن نستنتج بعد أن نعوض بالمعادلة (2-2:أن (

                 
 
          +   ،             

 وذلك ألنه   هو كسر موجب وأن    ، حيث أنه يمكن أن نستنتج بعد أن نعوض هو كسرغير سالب 

 بالمعادلة(2-2)أن  

       
 
     =               

 
     ( 2-3 ) 

 حيث أن جميع قيم  و  هي تكون قيم عددية

 وبما أنه الجانب األيمن من المعادلة  ( 3-2 ) "ايضا "فأن الجانب االيسريجب أن يكون عدديا لكلذ" يجب أن يكون عدديا

                                                  

    

 

   

              

 

   

       

                

 

   

      

 ولذلك نستنتج" صحيحا" األيسر يجب أن يكون عددا جانبوبما أنه ال

        

 

   

      

 ولذلك سيكون

         

 

   

      

 كتب المعادلة األخيرة بالشكل االتيتيمكن أن  أنه حيث
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 أن أذ    .متغيرغير أساسي 

ون معادلة القيد ـمتغير مهمل غير سالب يحقق ك 
المعـادلة دعى ـددية صحيحة وتـذات قيم عتكـون 

 وأن   

بمعادلة قيد القطع الكسري والتي ستضاف الى  (
وستحـل المسألة بعد ذلك  جدول السمبلكس

 (4-2بأستعمال

دول الحل ـالسمبلكس المقابل فأن كان جطريقة 
ألمثل أعداد صحيحة نتوقف وعلى عكس ذلك ا

دول ـد الى نهاية الجـديـد قطع جـقي يتمأضافة
ددي ـالحل الع نحصل علىونستمر بالحل الى حين 

تم الحصول اثناء تطبيق طريقة األمثل  واما اذا 
عدم معلومات تشير الى السمبلكس المقابل على 

 8  ]        أمثل فنستنتج بأن الحصول على حلامكانية 

اليمكن لنا الحصول على الحل العددي األمثل [

 للمسألة األساسية

طريقة                        
 2-5-2-التفرع والتحديد

طريقة التفرع والتحـديد من الطرق المهمة  دـتع
الكثير  والـواسعة األستعمال حيث أنهـا تستعمل في

مـن الحـاالت العملية لحل مسألة برمجة األعداد 
المختلطة ومسألة برمجة األعداد الصحيحة التامة 

جراءات إوخوارزمية التفرع والتحديد تتضمن 
تكرارية عددية كفوءة تقوم بأختبار الحلول العددية 
المتاحة جميعها وتبدأ بـأهمال القيود العددية لمسألة 
بـرمجة األعـداد الصحيحة الخطية وبعـد ذلك تحـل 
المسألة كمسألة بـرمجة خطية فـأن كـان الحـل 
األمثل للمسألة الخطية صحيح عددي فأن الحل 

العددية وما عدا ذلك فـأن  يكون أمثل من الناحية

يتم أعتمادها بتطبيق [13]طريقة التفرع والتحديد 

 :عمليتين أساسيتين وهما 

 (1) رع ـالتف         

فضاء الحالل بـه هو أنـه نقسم  التفرع المقصود
مستمرة  ( فرعيةمسائل ) مستمرلفضاءاتفرعية

 فبحـذه نقـوم ـوأنـه التقسيمالهدف بعملية  ويكون
والذي يكـون أجـزاء من الفضاء المستمر 

ذا ـرمجة االعـداد الصحيحة وهـب غيرمقبول لمسائل
ود العـددية الضروريـة لكي ـبواسطة القي يكـون

نحصل على الحلول العددية المثلى ولكن 
العـددية  نقـاطالأن نحـذف بطرقأخرىاليمكننا

اتجة ـخر أن المجموعة النآوبمعنى  الغيرالمتاحة

 ة كلمتكامل بصورةتعرف [11]المسائل الفرعية عن 

األصلية وقد  المتاح للمسألةالعددي  الحلنقاط 
 التفرع بسبب التقسيمأعطي أسم 

 (2)التحديد        

ألة ـللمس فـرعيةكـل مسألة ويقصد بـالتحـديد أن 
دف المثلى من نـوع ـاالصلية تكـون قيمة دالة اله

ن ـا مـول عليهـم الحصـالتصغير أو التعظيم يت
دنى د أـا كحـم أدراجهـه يتـأن حيثم ـعملية التقسي

أساسي لعملية       دفـة الهـلقيمة دال علىأوأ

 القيـم العـدديةبوالمرتبطة ound ترتيب الحلول 

 المتـاحة لمتغيرات القـرار ويكون هذا الحد

المثلى          . [8]

هذه العملية أسم  للمجموعات الفرعية ويطلق على
 التحديد

والخطوات الرئيسية لخوارزمية التفرع والتحديد 
 :يمكن أن تمثل كاآلتي 

يجاد الحـل األمثل إأنموذج البرمجة نعمل على  حـل
 أحد ألنموذج البرمجة الخطية وذلك بأستعمال

 1-طرق

 البرمجة الخطية

نموذج البرمجة أل مثلاأل الحلعلى تجزئة  نعمل
متغيرات خالل التفرع ألحدى الخطية وذلك من 

يكون ذات قيمة أن  والذي يفترض  2 - القـرار

ة قيم هو ذات االصلوالذي بصحيحة  عددية
للبرمجة الخطية وبما أنـه ل ـاألمثكسرية بالحل 

متغيرتكون القيمة ر من ـرار أكثـمتغيرات ق هنالك
الخطية والتي  للبرمجة الكسرية في الحالل أمثـل

 عددية صحيحةذات قيمة  تكونأن " يجب ايضا
أي متغير من متغيرات  يتم تحديد ولذلك يجب أن

التفرع واالعتبارات أن يكون متغيرقـرار يـرشح ـال
 :المقترحة للمتغير المتفرع المناسب هي 
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يتم أختيارالمتغيرالعددي الذي تكون قيمته أكبر 

 a- .الخطية  قيمة كسرية في حل البرمجة

يتم تخصيص االولويـة للمتغيرات العدديـة من 

 b-:حسب المعاييرأدناه وحيث األهميـة 

 (1) .نموذج كونه يمثل قيمة حرجة لألفي 

كونه معامل كلف أو معامل ربح في دالة في 

 (2).الهدف 

 (3)نموذجكونه يمثل قرار مهم في األفي [11]

خالل تحديد نعمل على أيجاد الحل األمثل وذلك من 
المتغير المتفرع والذي أصبحت قيمته صحيحة 

 3-ويتم

أيجاد حل أمثل آخر بطريقة البرمجة الخطية ويتم 
مالحظة القيم فأن تم الحصول على حل أمثل لكل 

 متغيرات

القرار تكون قيمها عددية صحيحة يتم التوقف عن 
هذا التفرع ومن ثم نذهب الى التفرع اآلخر وبنفس 

 الطريقة

أيجاد حل آخر بأستعمال البرمجة الخطية ويتم يتم 
التوقف عندما نحصل على أن كل متغيرات القرار 

 .تكون ذات قيم عددية صحيحة 

 كسرية ون قيمةـالتي تك القراررات ـمتغي كلوعلى 

الطريقة نفسها ر اتكــريتم و–(3)بالحل األمثل

 4الفقرةب

ه خـالل التفـرع لهـذمـن  ونـالحظة ـالخطي للبرمجة
حلـول غير على  الحصول تـمأنه ـب المتغيرات

أساسية غير مقبولة وحلول مثلى ونقارن بين كل 
الحلول المثلى التي حصلنا عليها ونأخذ أفضل حل 

 مناسب وحسب طبيعة

 .دالة الهدف وتهمل الحلول الغير األساسية [8]

 المبحث الثالث

 الجانب التطبيقي

 1-3نبذة تعريفية عن ديوان الرقابة المالية  -

ـدى مؤسسات الـدولـة أح الـديـوان(100)من 

الى " تنـاداأسيمثـل سـلطة مستقلة و ـوه الـدستـورية
 نص المـادة

الـدستور 1927وهي القوانين رقم  (17)لسنة 

منـذ  ربعة تشريعاتأامه ـحكأونظمت العراقي،
 أسيسه سنةـت

وتعـديالته أذ يمثل كل منها مرحـلة من 

 1968و (194) لسنة 1980و (6لسنة  (1990

 1927 و(42)لسنة 

 .مراحل تطور ديوان الرقابة المالية 

 

مـا ارهـا ــنكإ د منـاألي أح يمكنوالحقيقة التي ال 
 يلعبه ذيـالـالكبيـروالــدورمن أهمية  لمـال العـامل

ة الـدولـة السيـاسيـة واالقتصاديـة ـنشطأــد ـفي رف
ام بـات حمايــة المـال العـ ولهذاواالجتماعيـة 

وهـذا يتم نشطة لجميع األ" والحرص عليه هـدفـا
نظام الرقابة المالية االتحادي والذي  بـواسطة

 العـام ويعمليكـون بمثـابة عين الشعب على المـال 
 وسوءذيـر ـوالتبحمايته مـن الهـدر على 
رقـابــة على ـحيث أنـه يمـارس ال عمـالالستا

أن يتـم يجب الجهـات الخاضعة للرقابه ولهذا 
بشكل أمثل على االدارات الهيئات الرقابية تـوزيع 
عمال المطلوبة والمتمثلـة أنه تنجـزاأل بحيث

لرقـابية بـأقـل وقت ممكن وضمن بالمخرجات ا
اء ـسمن قبـل رؤووالمحـددة  ات المخطط لها ـوقاأل

عـادة الرسالة أوتـم في هـذه ، الرقابيةالهيئـات 
ل ـل األمثـوزيع بشكـات الرقـابية لتـالتخطيط للهيئ

دام ـاضعة لتدقيقها وذلك بأستخـعلى االدارات الخ
أنموذج التخصيص العام والذي تم تطبيقه على 

نشاط  ازالهيئات الرقابية لدائرة تدقيقـنجأوقـات أ
ى دوائر ديوان الرقابة المالية التمويل والتوزيع أحد

 االتحادي والبيانات تمثل األوقات باأليام

 لسنة  (2016)وكما مبين في الجدول رقم  (3-1(.
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 -1-3جدول 

 (االولى المجموعة) لتدقيقها الخاضعة لالدارات الرقابية الهيئات أعمال ألنجاز بااليام االوقات

 

 الرابعةالهيئة 

 

 

 الهيئة الثالثة

 

 الهيئة الثانية

 

 االولىالهيئة 

 الهيئات

 الرقابية

 االدارات

 

 االدارة االولى 1201 1211 1221 1181

 االدارة الثانية 381 392 402 371

 االدارة الثالثة 2985 2965 2956 2974

 االدارة الرابعة 491 475 470 484

 االدارة الخامسة 789 775 760 785

 االدارة السادسة 2892 2860 2870 2880

 االدارة السابعة 1453 1425 1435 1444

 االدارة الثامنة 492 469 479 483

 االدارة التاسعة 1405 1414 1425 1397

 االدارة العاشرة 620 628 637 614

 االدارة الحادية عشر 1241 1263 1275 1253

 عشراالدارة الثانية  1747 1764 1779 1758

 االدارة الثالثة عشر 890 914 926 903

 

اعداد الباحث باالعتماد على استمارة خطة تنفيذ العمل الرقابي السنوية لديوان الرقابة المالية : المصدر
 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيعل/ االتحادي

    والتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة االولى : 

 /التجارة /  وزارة التجارة ديوان1.

    الثانيةوالتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 /التجارة /  وزارة التجارة مفتش عام1.

    الثالثة والتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 
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 /التجارة / المواد االنشائية  لتجارةالشركة العامة  2 .

    الرابعة والتي تمثل االدارة  تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام: 

 /التجارة / الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية  2 .

    الخامسة والتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 /التجارة / الشركة العامة لتصنيع الحبوب  2 .

    السادسة والتي تمثل الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  تمثل عدد: 

 /التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  3 .

    السابعة والتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 /التجارة / لشركة العامة لالسواق المركزية ا 3 .

    الثامنة والتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 /التجارة / صندوق دعم التصدير 3 .

    التاسعة والتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 .التخطيط / ديوان وزارة التخطيط 

     العاشرة والتي تمثل تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 .وزارة التخطيط /  مكتب المفتش العام

     الحادية عشر والتي تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 .وزارة التخطيط / تمثل الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية 

     الثانية عشروالتي االدارة  تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام: 

 .وزارة التخطيط / تمثل الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

     الثالثة عشروالتي تمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية االولى والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة : 

 .وزارة التخطيط / تمثل المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات 

    والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة االولى  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة /  وزارة التجارة ديوان1.

    الثانية والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة /  وزارة التجارة مفتش عام1.

    الثالثة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / المواد االنشائية  لتجارةالشركة العامة  2 .

    الرابعة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية  2 .
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    الخامسة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / حبوب الشركة العامة لتصنيع ال 2 .

    السادسة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  3 .

    السابعة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة لالسواق المركزية  3 .

    الثامنة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / صندوق دعم التصدير 3 .

    التاسعة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .التخطيط / ديوان وزارة التخطيط 

     العاشرة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .وزارة التخطيط / مكتب المفتش العام 

     الحادية عشر والتي والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةالهيئة الرقابية تمثل عدد الموظفين من : 

 .وزارة التخطيط / تمثل الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية 

     الثانية عشر والتي والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .وزارة التخطيط / جهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات تمثل ال

     الثالثة عشر والتي والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثانيةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .وزارة التخطيط / تمثل المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات 

    والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة االولى  الثالثةن الهيئة الرقابية تمثل عدد الموظفين م: 

 /التجارة /  وزارة التجارة ديوان1.

    الثانية والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة /  وزارة التجارة مفتش عام1.

    الثالثة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / المواد االنشائية  لتجارةالشركة العامة  2 .

    ابعةوالتي تمثل الروالذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية  2 .

    الخامسة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة لتصنيع الحبوب  2 .

    السادسة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 
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 /التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  3 .

    السابعة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة لالسواق المركزية  3 .

    الثامنة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / صندوق دعم التصدير 3 .

    التاسعة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .التخطيط / ديوان وزارة التخطيط 

     العاشرة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .وزارة التخطيط / مكتب المفتش العام 

     الحادية عشر والتي والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةالهيئة الرقابية تمثل عدد الموظفين من : 

 .وزارة التخطيط / تمثل الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية 

     الثانية عشر والتي والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .وزارة التخطيط / جهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات تمثل ال

     الثالثةعشر والتي والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الثالثةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 .وزارة التخطيط / تمثل المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات 

    والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة االولى  الرابعةالهيئة الرقابية  تمثل عدد الموظفين من: 

 /التجارة /  وزارة التجارة ديوان1.

    الثانية والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة /  وزارة التجارة مفتش عام1.

    الثالثة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / المواد االنشائية  لتجارةالشركة العامة 2 .

    بعة والتي تمثل الراوالذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / العراقية  لتجارةالشركة العامة للمعارض والخدمات ا2 .

    الخامسة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة لتصنيع الحبوب 2 .

    السادسة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  3 .

    السابعةوالتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / الشركة العامة لالسواق المركزية  3 .



 2017السنة         2 العدد         9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

091 
 

    الثامنة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التجارة / صندوق دعم التصدير 3 .

    التاسعة والتي تمثل ز مهام االدارة والذين يكلفون بانجا الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /التخطيط ديوان وزارة التخطيط .

     العاشرة والتي تمثل والذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 /وزارة التخطيط مكتب المفتش العام  .

     الحادية عشر والتيوالذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  عةالرابتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 تمثل/وزارة التخطيط الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية  .

     الثانية عشر والتيوالذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 تمثل/لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات وزارة التخطيط الجهاز المركزي  .

     الثالثة عشر والتيوالذين يكلفون بانجاز مهام االدارة  الرابعةتمثل عدد الموظفين من الهيئة الرقابية : 

 تمثل/وزارة التخطيط المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات  .

    .في انجاز مهام االدارة االولى  الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولىتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة الثانية تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة الثالثة تمثل : 

    .ي انجاز مهام االدارة الرابعة الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى فتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة الخامسة تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة السادسة تمثل : 

    .انجاز مهام االدارة السابعة  الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى فيتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة الثامنة تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة التاسعة تمثل : 

     .انجاز مهام االدارة العاشرة الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في تمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة الحادية عشر تمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية االولى في انجاز مهام االدارة الثانية عشر تمثل : 

     .االولى في انجاز مهام االدارة الثالثة عشر الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة االولى تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة الثانية تمثل : 

    .ابية الثانية في انجاز مهام االدارة الثالثة الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة الرابعةتمثل : 
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    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة الخامسةتمثل : 

    .ابية الثانية في انجاز مهام االدارة السادسة الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة السابعة تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة الثامنة تمثل : 

    .رقابية الثانية في انجاز مهام االدارة التاسعة الوقت الذي تستغرقه الهيئة التمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة العاشرة تمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة الحادية عشر تمثل : 

     .لهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة الثانية عشر الوقت الذي تستغرقه اتمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثانية في انجاز مهام االدارة الثالثة عشر تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة االولى تمثل : 

    .الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الثانية الوقت تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الثالثة تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الرابعةتمثل : 

    .الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الخامسة الوقتتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة السادسة تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة السابعة تمثل : 

    .ت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الثامنة الوقتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة التاسعة تمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة العاشرة تمثل : 

     .لوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الحادية عشر اتمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الثانية عشر تمثل : 

     .ر الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الثالثة في انجاز مهام االدارة الثالثة عشتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة االولى تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة الثانية تمثل : 

    .الثالثة الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة الرابعةتمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة الخامسةتمثل : 

    .السادسة الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة تمثل : 

    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة السابعة تمثل : 
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    .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة الثامنة تمثل : 

    .ة التاسعة الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارتمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة العاشرة تمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة الحادية عشر تمثل : 

     .م االدارة الثانية عشر الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهاتمثل : 

     .الوقت الذي تستغرقه الهيئة الرقابية الرابعة في انجاز مهام االدارة الثالثة عشر تمثل : 

 ولغرض صياغة األنموذج الرياضي ضمن هذه البيانات الموضحة في الجدول (1-3)وذلك لتخصيص 

الرقابية على االدارات وتحديد عدد االدارات التي يمكن أن تقوم الهيئات الرقابية بأنجاز أعمالها  الهيئات
 :والمتمثلة بالمخرجات الرقابية ضمن االوقات المحددة أذ أن 

  :  ،تمثل الهيئة الرقابية      4 =   ،   5…950535 = 

     تمثل االدارة:   ،    13 =  ، 5…950535 = 
 

      
اذا تم تخصيص هيئة رقابية ألنجاز أعمال االدارة                 

عدا ذلك                                                                    
  

 األيمن من القيد حيث أن دالة الهدف تمثل تقليل وقت أنجاز الهيئات الرقابية لالدارات الخاضعة لتدقيقها والجانب

 : ويتم أيجاده باستخدام المعادلة االتيةأعمالها كل هيئة رقابية عدد االدارات التي يجب أن تنجزالثاني يمثل 

عدد االدارات   
مجموع االوقات التي تستغرقها الهيئة الرقابية الواحدة في أنجاز المخرجات الرقابية لالدارات

المجموع  الكلي الوقات الهيئات الرقابية
 

 

 =مجموع أوقات الهيئة الرقابية االولى 1405+492+1453+2892+789+491+2985+381+1201

16587  =890+1747+1241+620+ 

 = موع أوقات الهيئة الرقابية الثانيةمج1414+469+1425+2860+775+475+2965+392+1211

16555  =914+1764+1263+628+ 

 = أوقات الهيئة الرقابية الثالثةموع مج1425+479+1435+2870+760+470+2956+402+1221

16635  =926+1779+1275+637+ 

 = موع أوقات الهيئة الرقابية الرابعةمج1397+483+1444+2880+785+484+2974+371+1181

16527  =903+1758+1253+614+ 

 =موع  الكلي ألوقات الهيئات الرقابية مجال16527+16635+16555+16587=66304

 ادلة اعاله لكل هيئة رقابيةواآلن نقوم بتطبيق المع

                  3 ادارات
     

     
  عدد ادارات الهيئة الرقابية االولى 
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                  3 ادارات
     

     
  عدد ادارات الهيئة الرقابية الثانية 

                   3 ادارات
     

     
  عدد ادارات الهيئة الرقابية الثالثة 

                  3 ادارات
     

     
  عدد ادارات الهيئة الرقابية الرابعة 

 =مجموع العشارلنواتج عدد ادارات الهيئات الرقابية  0.25+0.25+0.25+ 0.25=   1ادارة

 يضاف الواحد للهيئة الرقابية االولى فتصبح تساوي (4)من"ادارات بدال (3)تنفيذ العمل  ادارات النه من خالل استمارة

 الرقابي للفترة من 2015/1/1ولغاية   2015/12/31أنه األعمال المنجزة  التمويل والتوزيع تبينلدائرة تدقيق نشاط 

 .بالنسبة للمجموعة االولى  للهيئة الرقابية االولى أكثر من األعمال المنجزة للهيئات الرقابية الثانية والثالثة والرابعة

 = اما الجانب االيمن من القيد الثالث يمثل حاصل ضرب عدد الهيئات الرقابية في عدد االدارات 4 13=52

 : اآلتيواألنموذج الرياضي لمشكلة التخصيص العام سيكون بالشكل 

                                                       

                                                         

                                                    

                                                           

                                                      

                                                                                                          

                                                        

                                                      
                                                    

 :االول القيد 

Subject  to : 

                        1 

                       1 

                         1 

                          1 

                            1 

                          1 

                               1 

                       1 

                        1 
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                               1 

                      1 

                             1 

                         1 

 :القيد الثاني 

                                                            

                                                        3 

                                                        3 

                                                        3 

 

 :القيد الثالث 

 

                                                       +     

                                                         

                                                         

                                                    52 

 :القيد الرابع 

 

                                                                                

                                                                                

                                                                       =  0 or 1 

 ذا األنموذج الرياضي تم أستخدام البرنامج الخاص بتطبيقات بحوث العملياتـهولغرض حـل  (winQSB) ومن 

 ول رقماخالله حصلنا على النتائج المبينة في الجد (2-3)و  (3-3)و (3-4(  .

 

 

 

 الجدول رقم (2-3)األمثل لدالة الهدف والقيود ألنموذج المجموعةاالولىنتائج الحل 
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 الجدول رقم(3-3) االولىنتائج الحل األمثل لدالة الهدف والقيود ألنموذج المجموعة 

 

 الجدول رقم(4-3) االولىنتائج الحل األمثل لدالة الهدف والقيود ألنموذج المجموعة 
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 :النتائج تحليل 

بعد ادخال (winQSB) تم الحصول على النتائج  

البيانات لألنموذج الرياضي للتخصيص على 

 برنامج

و 4-3)بـالـنسبة للجــدوليـن رقــم ، (2-3)و  (3-3)

 المـوضحـة في الجـداول رقــم(2-3)و  (3-3))

نتــائـج البيـانـات يـحتــوي هــذان الـجــدوالن على 

التي تـم ادخـالـهـاوالتي تخص جميـع متغيــرات 

 الـقــرار

لـألنمـوذج الـريـاضي للمجمـوعـة االولى لـدائـرة 

تــدقيـق نشـاط التمـويـل والتـوزيـع أحــدى دوائــر 

 ديــوان

أعمدة ، يحتوي العمود االول على تسلسالت ( 

ادي اذ يحتوي الـرقـابة المالية االتحـ9متغيرات 

 )الجـدول على 

القرار وكذلك يبين (Decision variable) على

العدد الكلي لمتغيرات دالة الهدف ، بينما يحتوي 

 العمود الثاني

 Solution) االدارة التي تـم تخصيص لها هيئـة 

value) متغيرات الـقـرار للمسألة ، بينما يبين

 العمـود الثـالث

دارة التي لم تخصص لها رقـابية أخـذت واحـد واال

هيئة رقـابية أخـذت صفر ، في حيـن يحتوي 

 العمـود الـرابـع

على  أوقــات االنـجــاز في دالــة الـهــدف ، 

 Unit costor)ويتضمـن الـعمــود الـخــامـس 

profit c(j)) 

اجمالي وقت أنجاز الهيئات الرقابية التي تم 

 Total)تخصيصها لالدارات في حين نالحظ في 

contribution) 

(Reduced cost) نفس العمود الهيئات التي لم

تخصص لالدارات أخذت صفر ، بينما يتضمن 

 العمود السادس

الكلفة المترتبة عن أنتاج )الكلفة المنخفضة وتمثل 

معين اذا كـانت " المتغير "وحـدة واحـدة من منتوج 

وتعني أن ( قيمته في الحـل االمثـل تساوي صفر 

ات التي لم يتم تخصيصها لالدارات تكون الهيئـ

 عليها أوقـات أضـافية

تسبب في تـأخر (Basis status)يوضح

االنجازعما هو محدد له ضمن الخطة ، في حين 

 أن العمود السابع

حـالة المتغيرات أذ تبين فيه المتغيرات االسـاسية 

والمتغيرات الغير االساسية في المسألة ، اما 

 العمودين الثـامن

والتاسع (4-3))يحتوي هذا الجدول على  9) أعمدة

يمثالن الحـدود الـدنيا والعليا للحل األمثل ، اما 

 الجـدول رقم

العمـود االول يحتـوي (1)يشيـر الى القيــد االول 

على تسلسالت الـقيـود لـألنمـوذج الـريـاضي حيث 

 أن الـرقـم

 يحتوي على القيـود المـوجودة في االنمـوذج 

(Constraint) وهـكـذا بـالنسبة لبقية القيـود ، امـا

 العمود الثـاني

الـريـاضي والتي تشمل قيـود الحـد األدنى  C1الى 

المطلـوب من عـدد الهيئات الرقـابية لكـل ادارة 

 وتكـون من
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، وقيـود الحـد االقصى مـن العـدد المسمـوح بـه 

ـون من االدارات المخصصة لكـل هيئة رقـابية وتك

 C13مـن  

يمثل العدد االجمالي لمهام الهيئات الرقابية ،  

،  C18ومجموع أوقات االنجاز الكلية للمجموعة 

 c14الى C17و

-3) بلغت (16387) يـوم بالسنة بينما كان مجموع 

االولى وكما مبين في دالـة الهـدف لنتائج (3

 الجـدول رقـم

 يوم بالسنة أي بفارق (119)يوم بالسنة

االوقات الكلية المخطط لها وبالمدة (16506)

 الزمنية نفسها قد بلغت

ومن خالل التخصيص األمثل للهيئات الرقابية على 

 .االدارات تم تقليل وقت األنجاز 

تخصيص األمثل ون الـعلى ذلك سيك" اءـوبن

از المخرجات الرقابية ـنجللهيئات الرقـابية أل

الرقابية لالدارات الخاضعة لتدقيقها حيث أن الهيئة 

العاشرة والتي )االولى تقوم بانجاز أعمال االدارات 

وزارة التخطيط / تمثل مكتب المفتش العام 

والحادية عشروالتي تمثل الجهازالمركزيللتقيس 

وزارة التخطيط والثانية / والسيطرة النوعية 

عشروالتي تمثل الجهاز المركزي لالحصاء 

الثة ـوالثوزارة التخطيط / وتكنولوجيا المعلومات 

عشروالتي تمثل المركزالوطنيللتطويراالداريوتقنية 

والهيئة الرقابية ( وزارة التخطيط / المعلومات 

 أعمالالثانية تقوم بانجاز

السادسة )االدارات  3الشركة  والتي تمثل والسابعة

/ ذائيةـارة المواد الغـوالتي تمثل الشركة العامة لتج

 /التجارة

/  التجارة /لتصديرصندوق دعـم ا3)والهيئة 

المركزية  واقـامة لالسـالع3والثـامنة والتي تمثـل 

 /التجارة / 

الثالثة )أعمال االدارات الرقابية الثالثة تقوم بانجاز

/ والتي تمثل الشركة العامة لتجارة المواد االنشائية 

 /التجارة 

والتي  والرابعة 2والخامسة والتي تمثل الشركة 

/ والخدمات التجارية  العامةللمعارضتمثل الشركة 

 2/التجارة 

والهيئة الـرقـابية الرابعة تقـوم بـأنجـاز أعمال ( 

العـامة لتصنيع الحبـوب 2االولى والتي )االدارات 

 /التجارة / 

والثانية والتي تمثل مفتش عام وزارة  1والتاسعة 

ديـوان وزارة التجارة  تمثل 1/التجارة /التجارة 

 /التجارة /

 (.التخطيط / والتي تمثل ديوان وزارة التخطيط 

 

 المبحث الرابع

 :االستنتاجات 

أن أستخدام أسلوب التخصيص العام عند توزيع  -9

الهيئات الرقابية على االدارات يساهم في أعطاء 

 وقت

من الوقت المخطط له في حالة أنجاز االعمال  أقل

 .المطلوبة 

عنـد تطبيق طـريقة البرمجة الخطية الصحيحـة في 

حـل أنمـوذج التخصيص العـام ساعدت على تقليـل 

-0 

 يوم بالسنة بينما كان مجموع الوقت 

وقت األنجاز حيث بلغ الوقت الكلي (16387)

 للمجموعة الرقابية االولى
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يـوم بالسنة أي (119)يوم بالسنة وهذا دليل على 

لمخطط له وبالمدة الزمنية الكلي ا(16506) بفارق 

 نفسها

 .أمثلية األنموذج الرياضي 

األنموذج الرياضي الذي تم بناءه ساهم في  -3

الحصول على تصور واضح لنتائج التخصيص 

 األمثل لتوزيع

 .الهيئات الرقابية على االدارات 

 :التوصيات 

يجب أعـادة التخطيط لتوزيع الهيئات الرقابية على 

التخطيط بأستخدام الطرق  االدارات وذلك ألن

 9- العلمية

يساعد على التوزيع األمثل للهيئات الرقابية على 

 االدارات

نوصي بأستخدام طريقة البرمجة الخطية الصحيحة 

في حل أنموذج التخصيص العام النها تساعد في 

 0-عملية 

أتخاذ قرارمهم لتقليل الوقت المحدد ألنجاز الهيئات 

 .عة لتدقيقها الرقابية لالدارات الخاض

نـوصي بأعتماد األساليب العلمية 

عند اعداد الخطط في توزيع الهيئات 

 3-الرقابية على االدارات 

ودون اللجوء الى الخبرات والمهارات الشخصية 

 .فقط 

نوصي بأستخدام أساليب بحوث العمليات والسيما 

أسلوب التخصيص والبرمجة الخطية الصحيحة 

 4-للوصول 

الرقابي األمثل وذلك على أساس األستخدام الى التوزيع 

 األمثل للموارد المتاحة والذي من شأنه أن يؤدي الى

 .تقليل وقت أنجاز االعمال المطلوبة 

توصي الباحثة باتباع النتائج التي تم التوصل لها 

ألتخاذ القرارات المناسبة في توزيع الهيئات 

 1-الرقابية على

 .االدارات 

 

 المصادرالعربية

مبادئ االدارة ،  ( 0222)العالق ، بشير  - 9

دار اليازوري  األردن، –عمان الطبعة العربية ،

 للنشر. والتوزيع  العلمية

(  0294)ود أبو خشبة ، محمد محم -0

عمال ، الطبعة أساسيات االدارة واأل

 .الفكر الجامعي ،داراالولى ،االسكندرية

االتجاهات ( 0299)طاهر محمود ، الكاللده -3

الطبعة العربية الحديثة في ادارة الموارد البشرية ،

دار اليازوري العلمية للنشر األردن ، -، عمان

 .االردن  -والتوزيع ،عمان 

النعيمي ،محمد عبد العال ، الحمداني ، رفاه  -4

مقدمة في ( 9111) شهاب والحمداني ،أحمد شهاب

عمان، دار وائل ،  االولى، الطبعة  بحوث العمليات

 .اعة والنشر للطب

عدنان شمخي ،ضوية سلمان، جابر،حسن -1

بحوث العمليات ، (  0293) والشمري، نذيرعباس

بغداد ، مكتب الجزيرة  –العراق الطبعة االولى ، 

 .للطباعة والنشر 

حميد ناصر ، الفتال ودالل صادق  ،الجواد -1

، الطبعة العربية ، عمان  بحوث العمليات( 0222)

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع األردن ، –

ضوية سلمان ، حسن وعدنان شمخي ،جابر -1

جامعة بغداد  ،مقدمة في بحوث العمليات ( 9122)

 .بيت الحكمة –

سعد ، عبد الجبار خضر، النعيمي ،  بخيت -2

بحوث ( 0291)وبطيخ ، عباس حسين  أحمد

العمليات مرتكزات اساسية وقرارات علمية 
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شارع المتنبي  –الميدان  –بغداد ،الطبعة االولى ، 

 .مطبعة الوميض ، 

بحوث العمليات ، ( 9121)جزاع ،عبد ذياب  -1

 .مطبعة الجامعة  –الطبعة الثانية ، جامعة بغداد 

تخطيط  (0299) الجبوري ، وسام ناطق - 92

في الشركة العامة للزيوت النباتية  نتاج االجمالياإل

مقدمة  باستعمال البرمجة الخطية العددية ، رسالة

للحصول  جامعة بغداد /لى كلية االدارة واالقتصاد إ

" ماجستير علوم في بحوث العمليات " على درجة 

. 

( 0294)الدجيلي ، وسن رياض  -99

تحديد العدد االمثل والموقع المالئم 

اء في منطقة بغداد لتوزيع مراكز االطف

 الجديدة بأستعمال البرمجة العددية ،

/ كلية االدارة واالقتصاد لىإرسالة مقدمة 

" جامعة بغداد للحصول على درجة 

 " .ماجستيرعلوم في بحوث العمليات 

( 0224) سراء هاديإحسن ، -90

تطوير وبرمجة طريقة مولد قطع 

البرمجة العددية المستوي لحل مسائل 

قسم العلوم  لىإمقدمة  الةرسالصحيحة ،

التكنولوجية للحصول جامعة التطبيقية فيال

ماجستير علوم في " على درجة 

 " .الرياضيات التطبيقية 

 

( 0222)الساعدي ، شوقي صبري  -93

دراسة نظرية وتطبيقية ألسلوب برمجة 

األعداد الصحيحة ، رسالة مقدمة الى 

جامعة /االقتصاد كلية االدارة و

" للحصول على درجة بغداد

" .ماجستيرعلوم في بحوث العمليات 

 

14- Rajan,A.R.,Ganesh,K.&Narayanan,K.V.(2010)" Application of Integer Linear Programming 

Model for Vendor Selection in a Two Stage Supply Chain ",January 9 – 10, 2010 . 
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 مساكن بكلف واطئةانشاء 

 

 **، أمين صدقي عبد هللا**، حيدر عباس بديوي*علي حسين خضير. د

 وزارة العلوم و التكنولوجيا**كلية مدينة العلم الجامعة، * 

 

E-mail:ahkhudair@yahoo.com 

Mobil: 07901494331 

 الخالصـــــــــة

متوفرة محليا وذات ديمومة عالية ومقاومة جيدة للظروف الجوية في مختليف منياطق تم البحث في إيجاد طريقة إلنشاء مسكن واطئ الكلفة من مواد 

 تيم جميع المعلوميات عيين الميواد اإلنشيائية المتيوفرة محلييا الختيييار الميواد ذات الكلفية األقيلج والمقاومية الجيييدة وكيذلك تيم البحيث فيي طريقيية. العيراق

أقصيى  زنيزل مين الطيابوق االعتييادي، مسيقف بميادة الطيابوق أيضيا عليى شيكل قيوس ال يتجياواإلنشاء ذات الكلفة األقل وتوصلنا إلى فكرة إنشياء م

 . م بدون استخدام أي نوع من المقاطع الحديدية  أو حديد التسليح( 1)سم  بفضاءات تصل إلى (  01 – 92) ارتفاع له عن 

ويمكن البناء بهذه الطريقية ألكثير مين طيابق واحيد كميا ( أعمال وضع الخرسانة , أعمال القوالب , الخرسانة ,حديد التسليح ) يوفر هذا اإلنشاء كلفة 

لعازلية للحيرارة أن عملية تسقيف المنشأ بالطابوق يوفر كفاءة أفضل في التكييف مقارنة  بالسقف الخرساني وبالتالي توفير في كلفة اسيتخدام الميواد ا

 .وكلفة تكييف المنزل

أقصيى ارتفياع )نميوذج تجريبيي لدراسية المتغييرات ( 91)إليجاد اقل تقوس يحقق المتطلبيات اإلنشيائية للمنيزل وتيم تنفييذ  ةتم إعداد التصاميم الالزم

 .وتم إجراء الفحوصات الموقعية  إلثبات نجاح الفكرة( عرض الفضاء -نوع المادة الرابطة -للقوس

 .يعطي افضل النتائج . م ( 4)وبفضاء . سم(  01 – 91)ين البحث ان القوس بحدود ارتفاع ب

Construction of low Cost houses 

Dr. Ali Hussein khudhair*, Haydair Abbas Bdewi , Ameen Sadki Abduallah 

E-mail:ahkhudair@yahoo.com 

Mobil:07901494331   

Abstract 

This research deals with the construction of a low cost house from available local materials with high permanency and good 

resistance to the atmospheric circumstance. The research begins with collecting informations about the construction materials 

locally available; to select the less cost materials having good resistance and the less cost methods of construction. The decision is 

made to construct a house from normal bricks in arc shaped roof with a crown height not exceed (10-25) cm. and spans up to 

(5meters), without use of steel section or steel reinforcement. This construction saves the cost of (reinforcement, concrete, works of 

concrete placing and forms). This construction can be used for multi stories purposes. The use of bricks for roofing provides better 

insulation than concrete roof, which will reduce the cost of air conditioning. Collecting the informations, the necessary design is 

made to find minimum curvature which will achive the safe construction requirements for the house. Fifteenth experimental models 

for studying (maximum curve high, type of motar material and span width) had been done. Testing on site of  these models have 

been made  to prove the idea. Research results indicated that crown height  of (15 – 25 ) cm. at (4) m. span   yield the best results . 
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 المقدمة 

تعد مشكلة السكن من المشاكل الرئيسية التي تواجه المجتمع 

للظروف االقتصادية الصعبة التي مر بها المواطن  العراقي نتيجة

تعد عملية تقليل كلفة . في الفترة السابقة وال تزال قائمة حاليا

انشاء المنزل من األمور المهمة لالقتصاد الوطني لذلك تم البحث 

في عملية ايجاد طريقة لتقليل كلفة المواد او طريقة االنشاء التي 

وبالتالي تقليل  (يد التسليح، االسمنت حد)تدخل في البناء التقليدي 

 .كلفة المنزل

 الغاية

إيجاد طريقة إلنشاء مسكن واطئ الكلفة من مواد متوفرة محليا 

ذات ديمومة عالية ومقاومة جيدة للظروف الجوية في مختلف 

 .مناطق العراق

 أسلوب البناء باألقواس

تصنف األقواس اعتمادا على عدة أسس فهي قد تصنف اعتمادا  

حجر، طابوق، خرسانة مسلحة، ) على نوع مادة بناء القوس 

أو قد تصنف اعتمادا على شكل وحداته التي يتألف منها ( معدن

( Gauged Arch)فهناك االقواس المبنية من الطابوق المنحوت 

كل طابوقة ل( Wedge shape) حيث يحضر الشكل االسفيني

على حدة وبشكل خاص اعتمادا على درجة التقوس المطلوبة 

وتكون مونه الربط ذات سمك ثابت ، وهناك االقواس المبنية من 

الطابوق االعتيادي والتي تمتلك سمك مونه متغير ، كما تصنف 

االقواس اعتمادا على شكل القوس الى اقواس نصف دائرية 

(Semi-Circular Arches )القوس عبر الفضاء  حيث يمتد

بشكل نصف دائرة كاملة ذات مركز يقع في منتصف مسافة 

الفضاء ويكون ارتفاع القوس بقدر نصف قطر الدائرة وهناك 

والقوس المدبب ( Elliptical Arch) القوس البيضوي

(Pointed Arch ) الذي يتكون من نصفين يمثالن جزئي قوس

بة وهناك قوس قطعة دائرة يلتقيان عند القمة لتشكيل حافة مدب

الذي هو جزء من قوس دائرة ( Segmental Arch)الدائرة 

 . كبيرة ذات نصف قطر اكبر من نصف مسافة فضاء القوس

يعتمد استقرار القوس المبني انشائيا نتيجة لمحصلة عاملين هما    

:- 

  االحتكاك بين اسطح وحداته المتجاورة 

  قوة التماسك( Cohesion )ة لمونته البنائي 

 -:يفشل القوس نتيجة لواحد او اكثر من المسببات التالية        

عدم تحملها (الوحدات البنائية  Crushing ))  انسحاق  -أ

 )الجهادات الضغط

فشلها في )الوحدات البنائية على بعضها ( Sliding)انزالق -ب

 ( تحمل أجهادات القص

 دوران احد مسندي القوس او كالهما . جـ

 .للمسندين ( Uneven Settlement)المتفاوت الهبوط . د

فانسحاق الوحدات البنائية التي يتشكل منها القوس سيحصل اذا ما 

نتيجة االحمال المسلطة على )سببت القوة المحورية المتولدة فيها 

. القوس أجهادات ضغط تفوق قدرتها القصوى على تحمل الضغط

ة كافيه لتحمل هذه ولهذا السبب ينبغي ان تكون مساحة مقطع الوحد

ال يقل ( سمك مادة القوس ) االجهادات ذات ارتفاع ثابت 

من مسافة فضاء القوس وال ينبغي ان تكون اقل ( 9/91)عن

 . سم باي حال(02)من

في حالة األقواس ذات الفضاءات الكبيرة يمكن جعل وحداتها 

بحيث يكون قليلة عند قمة القوس ويزداد )البنائية ذات سمك متغير

(.و مسندي القوسنح
 

يجب أن يتم تصميم القوس بحيث ( ب)ألجل تفادي المسبب الثاني

تكون مساحة المقطع المعرضة الى اجهاد القص كافية وتكون 

اما . الزاوية المسببة لالنزالق اقل من زاوية االحتكاك الداخلي

دوران مسندي القوس فيتم تجنبه اذا ما اصبح عمل القوة المحورية 

جسم القوس واقعا ضمن الثلث الوسطي للمسند لمنع  المتولدة في

نشوء عزم دوران كما يجب أن تكون مساند القوس ذات قابلية 

لتحمل أجهادات الضغط المتولدة نتيجة لمحصلة االحمال التي ينقلها 

يفترض ان يكون نصفا القوس متماثلين .  القوس من دون ان تهطل

 .لتفادي الهبوط المتفاوت

 لفضاء مقدارة اربعة امتار حساب األحمال المسلطة على االسس

 المنشأ ذات السقف الخرساني-أ

Load= volume×Unit weight  

Load= 1/2(span×thickness ×width)  × Unit weight       ; Where; span ,thickness and width are in meters , and 

Unit weight in kN/m
3 
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Concrete roof load=1/2(4×0.18×1) × 24=8.64 kN/m                     Unit weight of concrete =24 kN/m
3
  

Roof sand load = 1/2 (4×0.1×1)  × 17 = 3.4 kN/m                           Unit weight of sand =17 kN/m
3
 

Roof tiles load = 1/2 (4×0.04×1)  × 24 =1.92 kN/m                         Unit weight of concrete =24 kN/m
3
 

Water proofing load = 1/2(4 ×0.02×1)  × 13.5=0.54 kN/m       Unit weight of water proof=13.5 kN/m
3
                                                                                                 

Cement plaster load = 1/2(4×0.04×1)  × 14=0.56 kN/m                  Unit weight of plaster =14 kN/m
3
 

Concrete beam load = (0.3×0.25×1)  × 24=1.8 kN/m 

Brick wall load = 3 ×0.24 ×1×16=13.68 kN/m                              Unit weight of brick=16 kN/m
3
 

TD.L=29.54 kN/m    ;where TD.L= Total dead load 

Live load= 1.5 kN/m
2 

for roofs                                                       

Live Load =1/2(1.5×4×1) =3 kN/m                            

Factored load = 1.4 D.L + 1.7 L.L    ; where D.L= Dead load, L.L = Live load 

Factored load =1.4 ×29.54 +1.7×3=46.45 kN/m     ; According to ACI code 

 المنشأ ذات السقف من الطابوق-ب

Load= volume×Unit weight  

Load= 1/2(span×thickness ×width)  × Unit weight    ; Where; span , thickness and width in meters and Unit 

weight in kN/m
3
. 

Brick roof load =1/2(4×0.12×1) × 16= 3.24 kN/m                    

Roof sand load = 1/2 (4×0.1×1)  × 17 =  3.4 kN/m 

Roof tiles load = 1/2 (4 ×0.025×1)  × 24 = 1.2 kN/m 

Water proofing load = 1/2(4 ×0.02×1)  × 13.5= 0.54 kN/m 

Cement plaster load= 1/2(4 ×0.02×1)  × 14= 0.56 kN/m 

Concrete beam load= (0.18×0.25×1+0.15×0.12×1)  × 24= 1.52 kN/m 

Brick wall load = 0.24 ×3 ×1×16= 11.52  kN/m 

TD.L= 22.58 kN/m                                                                             

   Live Load= 1.5 kN/m
2
 for roofs                                             

L.L =1/2(1.5×4) = 3 
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Factored load = 1.4 D.L + 1.7 L.L                                  According to ACI code  

Factored load =1.4 ×22.58 +1.7×3= 36.72  kN/m 

 

 

 

 

وبة من مالحظة النتائج ومقارنتها بين أ و ب اعاله نالحظ ان االحمال غير  متساوية تما ما  لذلك باالمكان ان يتم  اختزال في االسس المطل

 .في حالة البناء باالقواس مما يقلل في تكاليف االسس ايضا 

 للسقفاحتساب التقوس المسموح 

 

 

 

 

WD.L= 1600 X1.0 X 0.11      

         = 176 Kg / m                          

 

VA = Kg
L

LD
352

2

4176

2

W
.













 
   

 

HA = h
hh

L
LD

/352
8

)4(176

8

W
22

.












 
 

      

Where: WD.L= uniformly distributed dead load (Kg/m
2)

 

                 VA= Vertical load (Kg) 

                  HA=Horizontal load (Kg) 

                  h = Maximum central height of arc (m) 

                  L = Widths of arc (m)  

According to British standard code CP lll (Structural recommendations for load bearing walls) 

Permissible Shear Stress = 20 psi = 1.41 Kg / cm
2 

HA 

B 

VB 

WDL 

A 

VA 

HB 



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

033 
 

Shear stress = 
MAX

A

A

H
= 1.41                  Where: AMax= Maximum Area of Wall 

HA =1.41x (100x24) =3384 Kg                

HA = 







 

h

L
LD

8

W
2

.                          

h= 3384x176x4
2
/8=10.4 cm.   

Check Bearing Stresses  ; 

Bearing Stresses =
2

/15.0
24100

352
cmKg

aBearingAre

V
A




  

Assume h=20 cm for particular case , check shear stress ;  

Shear stress = 
2

2

/733.0
24100

)20.08/()4(176
cmKg

Area

H
A





  

 

( CPIII)القياسية ( cp)بقيمة تحمل الضغط وتحمل القص للجدران الطابوقية كما توصي به المدونات وبمقارنة قيمة اجهاد الضغط واجهاد القص 

 :تبين اآلتي 

Basic permissible compressive stress for brick= 10.8 Kg/cm
2 

Cross sectional area (A) = (100 x 24 = 2400cm
2
= 372 in

2
) Less than (500in

2
) 

Reduction factor = 0.75 + 
2000

A
 

                                = 0.75 + 936.0
2000

372
  

Permissible compressive stress = 0.936 x 10.8 = 10.1 Kg/cm
2 

Permissible shear stress = 20 psi = 1.4 1 Kg/cm
2 

 .ضمن الحدود المسموح بها من مقارنة النتائج ينتج ان االحمال 

 لقد تم تنفيذ عدة نماذج الختبار عدة متغيرات وهي االرتفاع االقصى للقوس و نوع المونة المستخدمة في الربط ،

كما مبين في . لمعرفة تأثير ذلك على استقرار القوس وقابلية تحمله وسلوكه إثناء التحميل  (جص ،  نورة واالسمنت ،  مونة االسمنت والرمل ) 

 ( 9)الجدول 
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 نوع مونه الربط أقصى ارتفاع للقوس النموذج

 الجص النورة واالسمنت االسمنت والرمل

 متر 4الفضاء  -9

 متر 4الفضاء  -0

 متر 4الفضاء  -3

 متر 4الفضاء  -4

 متر 1الفضاء  -1

 سم 92

 سم 91

 سم 02

 سم 01

 سم01

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 .يبين تفاصيل النماذج التي تم فحصها ( 9)جدول رقم 

 

 تعني نوعية المادة الرابطة المستخدمة*

 

 (االرتفاع األقصى للقوس، نوع المونة، عرض الفضاء)نموذج لدراسة تأثير المتغيرات ( 91)تطلب العمل انجاز 

 

 

 

 الجانب العملي 

ألجل تنفيذ البرنامج العملي المخطط للبحث تم اختيار مسافة الفضياء 

متير   تيم بنياء (1-4) المقرر تسيقيفها بيالقوس الطيابوقي وجعلهيا     

ميين الطييابوق الفخيياري (  9شييكل رقييم )جييدارين مسييتمرين متقييابلين

سيييم تفصيييل ( 04)متييير وبسيييمك ( 90) متييير وبطيييول( 0.2)بارتفييياع

متيير وتييم بنيياء (4)زي الجييدار تسيياويبينهمييا مسييافة صييافية ميين مركيي

متيير  و بسييمك ( 0.2)متيير  وبارتفيياع (3)جييدارين متقييابلين بطييول 

سيييم تفصيييل بينهميييا مسيييافة صيييافية مييين مركيييزي الجيييدارين ( 04)

) إلييى( متيير  4فضيياء ) تييم تقسيييم النمييوذج األول .  متيير( 1)تسيياوي

سيم ( 01) سم بعد أن تركت فواصل بحدود( 11) جزء بعرض( 90

زاء تسمح ببناء أقواس مستقلة لدراسية حالية كيل قيوس منهيا بين األج

فضياء ) تيم تقسييم النميوذج الثياني . بشكل مسيتقل عين القيوس األخير

سيم بعيد أن تركيت فواصيل ( 11)إليى ثالثية أجيزاء بعيرض ( متر 1

سم بين األجزاء تسمح ببناء أقواس مستقلة لدراسة حالية ( 01)بحدود

تم بناء هيكيل مسيتمر . األخر كل قوس منها بشكل مستقل عن القوس

ميين رافييدة خرسييانية مسييلحة مبنييية علييى جييداري االسييتناد حيييث تييم 

ذات المقطع المحتوي على تفصيل الكرسيي ) تصميم الرافدة الساندة 

وتكيون قيادرة عليى تحميل األحميال المسيلطة , الستناد نهايتي القيوس

ا بعيد على القيوس الطيابوقي والمنتقلية إليى الرافيدة عنيد جلوسيه عليهي

اكتمييال بنيياء الهيكييل ميين الروافييد المسييلحة وانقضيياء مييدة اإلنضيياج 

( 0شييكل رقييم )بوشيير ببنيياء األقييواس الطابوقييية( أسييابيع  3)الكافييية 

وبارتفاعييييييات متغيييييييرة ذات أقصييييييى تقييييييوس للقييييييوس الطييييييابوقي 

سييم  بعييد أن تييم تثبيييت بيياقي ( 11)سييم وبعييرض  ( 01502591592)

ب  جبسييييه مقوسييية بيييدرجات المتغييييرات وبعيييد أن تيييم تحضيييير قوالييي

 (.  قطعتين لكل تقوس)  تقوس مختلفة 

لغيييرض دراسييية تيييأثير نيييوع الميييادة الرابطييية عليييى سيييلوك القيييوس 

الطابوقي تم اختيار ثالثة أنواع من المواد الرابطية لبنياء القيوس هيي  

 (.خليط االسمنت والنورة , مونة االسمنت والرمل,الجص  ) 

تميييت المباشيييرة بعمليييية إجيييراء  بعيييد االنتهييياء مييين بنييياء األقيييواس 

الفحوص الميدانية لألقيواس وذليك بتحمييل األقيواس الطابوقيية  عليى 

وتييم قييياس ( 3شييكل رقييم )لكييل مرحليية( 0م/كغييم 01) شييكل مراحييل 

(   1شيييكل رقيييم )الهطيييول فيييي مركيييز القيييوس عنيييد كيييل حالييية تحمييييل

م/ كغيم  912)وصوال إلى الحمل التصميمي  البيالغ 
0
وقيد صيمدت ( 

 .   قواس  في تحمل األحمال المسلطةجميع األ

لغرض دراسية الحميل اليذي ينهيار بيه القيوس تيم االسيتمرار بتحمييل 

أضييييييعاف الحمييييييل (  3) إلييييييى( متيييييير1فضيييييياء)احييييييد األقييييييواس  

حيث تمت مالحظة حصول بعيض الشيقوق ( 4شكل رقم )التصميمي
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 (.1رقم  شكل) االنهيارالشييعرية فييي مركييز القييوس ممييا اعتبيير القييوس  قييد وصييل الييى حاليية 

 

 -أ       -

 

 -ب       -

 يبين النماذج التجريبية التي تم إنشاءها( 1) شكل رقم 

 متر5فضاء  -متر    ب4فضاء  -أ     

 

 يوضح عملية بناء القوس بدون استعمال قوالب( 2)شكل رقم                                
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 كغم 2250متر من طول القوس أي بحمل كلي /كغم  450يوضح القوس  وهو محمل بوزن ( 3)شكل رقم 

 

 متر من طول القوس /كغم  150يوضح القوس  وهو محمل بوزن ( 4)شكل رقم 

 

 يوضح مقياس االنحراف المستعمل في قياس مقدار الهطول عند منتصف القوس( 5)شكل رقم 
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 إضعاف الحمل التصميمي 3لتحميل القوس  بحمل يعادل يوضح الشقوق  نتيجة ( 7) شكل رقم 

 

 يوضح  تحمل القوس لألحمال  التصميمية المسلطة( 6)شكل رقم 

 

 

 

 التحليل النظري

تيييم إجيييراء التحلييييل النظيييري باسيييتخدام برنيييامج التصيييميم والتحلييييل  

 -2شيكل) التجريبيية  حيث تيم بنياء  النمياذج( STTAD III) اإلنشائي 

(  0م/كغيم  912) وتم تمثيل الحميل  التصيميمي المسيلط البيالغ (  90

لكييل ( 0م/ كغييم  01) وتييم تسييليطه علييى شييكل مراحييل(   93شييكل )

حالية وبشيكل يطيابق الحالية الواقعييية التيي تيم أجرائهيا خيالل الجانييب 

العملي من البحث وبعيد إجيراء التحلييل النظيري للنمياذج وباالعتمياد 

على المتغيرات المعتمدة في البحث تم قياس قيمية الهطيول  األقصيى 

عند منتصف القوس لكل حالة ومقارنتها مع النتيائج المستحصيلة مين 

الفحييوص الموقعييية  لكييل حاليية تقييوس حيييث بينييت النتييائج النظرييية 

مقاربتهييا لمييا تييم الحصييول عليييه خييالل الجانييب العملييي  والموضييحة 

 . أدناه
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 سم 92متر وأقصى ارتفاع للقوس  4يوضح النموذج التحليلي لفضاء ( 2)شكل رقم 

 

 سم 91متر وأقصى ارتفاع للقوس  4يوضح النموذج التحليلي لفضاء ( 1)شكل رقم 
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 سم 02متر وأقصى ارتفاع للقوس  4يوضح النموذج التحليلي لفضاء ( 92)شكل رقم 

 

 سم 01متر وأقصى ارتفاع للقوس  4يوضح النموذج التحليلي لفضاء ( 99)شكل رقم 

 

 سم 01متر وأقصى ارتفاع للقوس 1يوضح النموذج التحليلي لفضاء ( 90)شكل رقم 
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 يوضح تسليط الحمل التصميمي على النماذج التحليلية ( 13)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموقعية للبحث مع مقارنتها بنتائج التحليل النظرييبين نتائج الفحوص ( 2)جدول رقم 

 (م)عرض الفضاء  رقم النموذج

 ارتفاع القوس

 (سم)

 نوع المادة الرابطة
الحمل التصميمي 

 (2م/كغم)

أقصى هطول نظري 

 (مم)
 (مم)أقصى هطول تجريبي

 4.2 4.01 912 الجص 92 4 9

 4.3 3.11 912 مونة االسمنت والرمل 92 4 0

 4 3.11 912 خليط االسمنت والنورة 92 4 3
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 3 3.3 912 الجص 91 4 4

 3.0 3.1 912 مونة االسمنت والرمل 91 4 1

 3 3.1 912 خليط االسمنت والنورة 91 4 1

 0.4 0.14 912 الجص 02 4 1

 0.41 0.2 912 مونة االسمنت والرمل 02 4 2

 0.1 0.2 912 خليط االسمنت والنورة 02 4 1

 0 0.2 912 الجص 01 4 92

 0.9 0.3 912 مونة االسمنت والرمل 01 4 99

 054 0.2 912 خليط الجص والنورة 01 4 90

 4.1 4.0 912 الجص 01 1 93

 4.41 3.1 912 مونة االسمنت والرمل 01 1 94

 4.31 3.1 912 خليط االسمنت والنورة 01 1 91

 

 

 

 

 

 

 

 (1) رقم اإلزاحة للنموذج  -يبين مخطط الحمل( 14)شكل رقم 
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 (2) اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 15)شكل رقم 

                   

 

 

 ( 3)اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 17)شكل رقم 
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) شكل رقم                                      

 (4) اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 16

) شكل رقم                                          

 (5) اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 16
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 (7) اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 11) شكل رقم 

شكل                         

 (6) اإلزاحة للنموذج رقم  -ط الحمليبين مخط(  20)رقم 

شكل رقم                                         

 (6) اإلزاحة للنموذج رقم  -يبين مخطط الحمل(  21)
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شكل رقم                                       

 (1) اإلزاحة للنموذج رقم  -يبين مخطط الحمل( 22)

 

 (10)اإلزاحة للنموذج رقم  -يبين مخطط الحمل( 23)شكل رقم 
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 (11) اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 24)شكل رقم 

( 25)شكل                                     

 (12) اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل

شكل رقم                                        

 (13)اإلزاحة للنموذج رقم  -يبين مخطط الحمل( 27)

                                                      

 (14)اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 26)شكل رقم 
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شكل                                           

 ( 15) اإلزاحة للنموذج رقم -يبين مخطط الحمل( 26)رقم 

 

 

 

 مناقشة النتائج

من خالل دراسة النتائج التي تيم الحصيول عليهيا  مين الجانيب        

العملييي للبحييث ومقارنتهييا مييع نتييائج التحليييل النظييري يتبييين وجييود 

تطييابق تقريبييي فييي النتييائج ممييا يييدل علييى النجيياح فييي بنيياء النمييوذج 

النظري للتحليل اإلنشيائي ومنهيا يتبيين نجياح التسيقيف بهيذه الطريقية  

ميعيييا لألحميييال التصيييميمية ولكييين مييين مالحظييية وتحميييل النمييياذج ج

سيييم لقمييية ( 92)الحميييل لألقيييواس ذات ارتفييياع  –مخطيييط اإلزاحييية 

مليم وحييث ان درجية ( 452)القوس نالحظ حصول إزاحة تصيل إليى

التقوس القليلة لهذا القوس قد تسبب تغير في الشيكل الهندسيي للقيوس 

تطلبيات األميان مما يؤثر على استقرار القوس إنشائيا لهذ ا ولزيادة م

 بهذه الطريقة نعتبر القوس ذو أالرتفاع

سم  فأعلى هو األفضل في حالة التنفيذ العملي حيث  وصيلت ( 91) 

مليم عنيد اسيتعمال خلييط ( 3) أقصى إزاحات لمثل هذه األقيواس إليى

االسمنت والنورة أو الجيص كميادة رابطية ألجيزاء القيوس الطابوقيية  

السيييمنت كميييادة رابطييية ألجيييزاء ويفضيييل اسيييتعمال خلييييط النيييورة وا

القوس لما لهذه المادة من خاصيية ذات ديمومية عاليية وكونهيا تمتياز 

 .  بزيادة تصلبها ومقاومتها العالية عند تعرضها للرطوبة

 

 النتائج واالستنتاجات

من دراسة النتائج المستحصلة مين الحسيابات النظريية يتبيين نجياح   

ة تقوس السقف القليلية تسيمح التسقيف بطريقة االقواس حيث أن درج

بإنشيياء مسيياكن ذات طوابييق متعييددة كمييا أن الكلفيية اإلنشييائية للسييقف 

باسيتعمال هيذه الطريقية فيي التسيقيف عين الطريقية % 11تقل بنسيبة 

التقليدييية باسييتعمال الخرسييانة المسييلحة حيييث أن كلفيية المتيير المربييع 

وان دينيار  12222الواحد مين الخرسيانة المسيلحة تصيل إليى حيدود 

كلفية المتير المربيع الواحيد ميين السيقف الطيابوقي المقيوس تصيل إلييى 

دينييار ، بالمقارنيية البسيييطة مييع فقييرات العمييل التييي  12222حييدود 

 . يتطلبها كل نوع من التنفيذ 

 

 

 التوصيات

أن استخدام التسقيف بهذه الطريقة يقلل من كلفة اإلنشاء بنسبة 

ف مين الكونكرييت جيدة مقارنة باستخدام طريقية إنشياء السيقو

المسلح وبالشكل التقليدي المتعارف عليه وكذلك خاصية كفاءة 

العيزل الحيراري وسييرعة اإلنجياز ليذلك نوصييي باعتمياد هييذه 

 .الطريقة في اإلنشاء
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ان القوس االفضل من الجوانب النظرية والتجريبية كما بينيت 

باسيتخدام مونية . سيم ( 01)ع نتائج البحيث هيو القيوس بارتفيا

.السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمنت والرمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 
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 لمييادة األحتمييالي الخييزين لنظييام أنمييوذج للخييزين ألنشيياء المسييتمرة المراجعيية نمييوذج يحتييوي دراسيية البحييث هييذا

 فيي فصيلي  اسياس وعليى(  0291)تم اعتماد البيانات المستخدمة فيي البحيث هيي سينة , كركوك لمعمل السمنت

 التورييد فتيرة خيالل الطليب توزييع وتحدييد اختبيار بعيد أنشياء االنميوذج تيم حييث,  العشوائي الطلب ضبابية ظل

 التوزييع)  تتيوزع أنهيا ووجيد منهيا الضيبابية ازالية بعيد عليهيا المستحصيل البيانيات أختبيار  وتم (االنتظار فترة)

   لألنتيياج المتوقعيية  المثلييى االقتصييادية الكمييية تحديييد الييى البحييث ويهييدف, ( distribution Normal الطبيعييي

 تطبييق تيم اثبيات اهميية ,  الطليب أعيادة نقطية وتحدييد المتوقيع العجيز مسيتوى وتحدييد,  المتوقعة الكلية والكلف

 مين الشيركة تواجههيا التيي البيئيية التقلبات عن الناجمة االثار من الحد في وكفاءتها الضبابية المجموعات نظرية

 واالحصيائية الرياضيية التحلييالت اجيراء بعيد, بيالخزين االحتفياظ وكليف الطليب مسيتويات عليى السييطرة خالل

,   الكمية باألساليب الخاصة الحسابية المعايير وتم استخدام  المقترح للنموذج خوارزمية بكتابة للبيانات المطلوبة

 عنيدما لألنتياج االقتصيادية الكمييات تحدييد في وفعاليته األحتمالي الخزين نموذج تطبيق باالضافة الى ذلك أهمية

 للخيزين االجمالية الكلف خفض الى يؤدي بما الخزين في األستثمار وتقليل عشوائية ضبابية الطلب كميات تكون

 . البحث لمشكلة مقترحة حلوال يوفر بماو ممكن حد ادنى الى

 الضبابية االعداد,  االنتظار وقت, العشوائي الضبابي الطلب, للخزين المستمرة المراجعة:  المفتاحية الكلمات

 .المثلثية

 

  

 

 

a potential obscure inventory with practical application  Establish 

A. Prof.Dr. Abdulmaneem khadim Hammadi  and  Rasha Adel Abdel 

Baghdad University / College of Administration And Economics 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          : Abstract 

Contain This paper a continuous review study of inventories to establish a model for 

potential obscure inventory of cement material for Kirkuk plant, The data will used 

for year (2015) on a quarterly basis in the shed of random demand, which it was  

build up after specimen test and determine the demand distribution during the 

supply period (the waiting period), then we test the data after removing obscure and 

found that they are distributed as (Normal Distribution) the research aims to 

determine the optimum economic amount of the expected production and the 

expected total cost and determine the expected shortage level and reorder point, 

Been proved that the importance of of obscure grouping theory application and their 

efficiency in reducing environmental effects faced by the company by controlling on 

demand levels and holding inventory cost, after conducting the required 

mathematical and statistical analyzes of the data by writing algorithm of proposed 

and It was  using special mathematical criteria of quantitative methods in addition to 
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the application importance and inventory effectiveness of the potential model in 

determining the economic quantities of production when the demand is random and 

obscure and reduced investment in inventories which leading to lower total costs of 

inventory to a minimum and so as to give solutions for research problem                      

                                           

Key words: continuous review of inventory, obscure random demand, waiting 

time, obscure trigonometric numbers.                         

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المبحث االول 

 : مقدمة -1-1

 الوظيييائف اهيييم مييين التخيييزين وظيفييية تعيييد

 فهيييي والمؤسسيييات الشيييركات فيييي المعتميييدة

 بتخطييييييييط                             تقيييييييوم

 والسيييييلع الميييييواد خيييييزن عملييييييات وتنظييييييم

 لهييا الطالبيية الجهييات وأمييداد عليهييا والحفيياظ

 الواقييع وفييي .المناسييب بالوقييت  باحتياجاتهييا

 تكيون السيلع عليى الطلب كميات فان العملي

 المسيييتهلكين طلبيييات عليييى اعتميييادا متغييييرة

 لوقيت بالنسيبة الحيال وكيذلك السلع لنوعيات

 للظييروف تبعييا ايضييا متغييير فهييو االنتظييار

 الى فتؤدي جيالخار المجهز تواجه قد  التي

 المناسيب الوقيت في  الطلبات وصول تأخير

 تحقييييق ويجيييب كميييا, االحييييان بعيييض فيييي

 يحتاجهييا التييي الخييزين كميييات بييين التييوازن

 زيييادة ألن الخييزين تكيياليف وبييين المسييتهلك

 المخييزون ونقصييان مشييكلة يولييد المخييزون

 يييؤدي المخييزون فزيييادة اخييرى مشييكلة يولييد

 مسييياحة واسيييتغالل  عاطيييل ميييال رأس اليييى

 كميييا وييييؤدي نقصيييان فائيييدة بيييدون مخزنيييية

  الشيييركة تتحملهيييا  خسيييارة اليييى المخيييزون

 الفعليي الطليب تلبيية عليى القيدرة عدم بسبب

 تواجييييه الشييييركة ادارة فييييان لييييذا للمسييييتهلك

 والوقيت المثليى المخزون قيمة تحديد مشكلة

 للميييوردين التورييييد أمييير إلصيييدار المناسيييب

 ( .(4( 1) توريد أمر لكل المثلى والكمية

 انمييوذج انشيياء يييتم سييوف  البحييث هييذا فييي

 األسيمنت لميادة الخيزين عليى للسيطرة امثل

 خييالل ميين( 0291) لسيينة  كركييوك لمعمييل

 فيي للخزين المستمرة المراجعة نظام دراسة

 وجييود مييع العشييوائي الطلييب ضييبابية ظييل

 االقتصيادية وسوف يتم حساب الكمية  عجز

 اقيلوحسياب  الطليب اعيادة نقطية مع المثلى

 . الضبابية البيئة ضل في متوقعة كلية كلفة

 :مشكلة البحث2-1

 لشييييركة الميدانييييية الزيييييارات ميييين خييييالل 

 مشكلة من تعاني انها تبين العراقية األسمنت

 المطلوبيية الكميييات فييي  تأكييد وعييدم تذبييذب

 الكميات وان كركوك لمعمل  األسمنت لمادة

 مخييازن فييي الطلييب اعييادة ونقيياط المطلوبيية

 علييى اعتمييادا تخمينييية كميييات هييي  الشييركة

 بعيض وعلى فيها  الموجودين الخبراء رأي

 مميا الكمييات هيذه لتحدييد البسييطة االساليب

 دقيقيييية غييييير كميييييات تحديييييد الييييى يييييؤدي

 اليييى تيييؤدي قيييد التيييي  التخيييزين لمسيييتويات

 ليذا لهيا  الشيركة تتحملهيا قيد اضافية تكاليف

 كفيؤة رقابيية نمياذج اعتمياد اليى بحاجة فهي
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 مسيييتويات لتحدييييد مخزونهيييا عليييى وفعالييية

 ربيح اعليى لها يحقق الذي بالشكل  التخزين

 النميوذج تطبيق خالل ومن كلف باقل ممكن

 من الشركة تتمكن استخدامه سوف يتم الذي

 بشيييكلها والخزنيييية االنتاجييية خطتهيييا وضييع

 . السليم

 

 :أهمية البحث -3-9

تتركييز اهمييية البحييث فييي دراسيية المشيياكل 

 وجيود الخاصة بنظام الخزين  مع ضرورة 

 الميادة عليى الطليب حاجة لتلبية يكفي خزين

 رقابييية نميياذج اعتميياد  وضييرورة المخزونييه

 مستويات لتحديد مخزونها على وفعالة كفؤة

 ربيح اعليى لها يحقق الذي بالشكل  التخزين

 . كلية للخزينكلف  باقل ممكن

 المبحث الثاني

 الجانب النظري

 (4( )1:)للخزين االساسية المفاهيم -1-2

 الكمييية وهييي : للطلييب االقصييادي الحجييم1-

 تقلييييل اليييى تيييؤدي التيييي للمخيييزون المثليييى

 حييد ادنييى الييى للمخييزون االجمالييية التكيياليف

 .ممكن

 الزمنيييية الفتيييرة  وهيييي :االنتظيييار فتيييرة -2

 الطلبييية طلييب اميير اصييدار بييين المحصييورة

 .استالمها وبين

 المييادة كمييية وهييي :الطلييب اعييادة نقطيية -3

 امييير الصيييدار المخيييزون اليهيييا يصيييل التيييي

 قبل وصولها يضمن لكي جديدة طلبية شراء

 .االمان حد الى المخزون وصول

 المخييزون مقييدار وهييو :االمييان مخييزون -4

 الظييروف لمواجهيية بييه االحتفيياظ يييتم الييذي

 متوقيييع الغيييير الطليييب مواجهييية اي الطارئييية

 معيييدل زييييادة عنيييد اي التورييييد فتيييرة خيييالل

 متوسيييط عيين الفتييرة تلييك خييالل االسييتخدام

 الفترة في تاخير بسبب او المتوقع االستخدام

 بحيد ايضا ويسمى , عليها المتفق الفترة عن

 المخييزون احتييياطي او الطييوارئ او الخطيير

 مواجهيييية مخيييزون او الحماييييية مخيييزون او

 . التقلبات

 الحيييد وهيييو:  للمخيييزون االقصيييى الحيييد-5

 وتسيياوي بهييا المسييموح المييادة ميين االقصييى

 الحجيييييم الييييييه مضييييياف االميييييان مخيييييزون

 حيد وضع من الغاية وان للطلب االقتصادي

 او المنتج تلف لتخفيض هو للمخزون اقصى

 .فساده

وهييي تكلفيية شييراء الوحييدة : كلفيية الشييراء -6

 .الواحدة من سلعة معينة

 تقييديم عنييد تحصييل: الطلبييية اعييداد كلفيية -7

 الطلبييييية اصييييدار تكيييياليف وتشييييمل الطلبيييية

 وأجييور المييوظفين وأجييور رواتييب وتكيياليف

 .المواد وفحص واالدارة والتأمين النقل

 هذه وتشمل : بالخزين االحتفاظ كلفة -8

 المخزونة المواد على التأمين كلفة الكلفة

 . المخزونة المواد وتلف المخازن ونفقات

 عن الناجمة الكلف وهي : العجز كلفة9- 

 الطلب عند المخازن في البضاعة توفر عدم

 التأخير او اإلنتاج في التأخير بسبب عليها

 عليها الطلب حصول لحين شحنها في

 على وتعتمد متغيرة الكلف هذه وتكون

 و الخزين فيها يوجد ال التي الزمنية الفترة

 . المطلوبة المواد كميات على

 :الخزين نماذج -2-2

 نماذج : نوعين الى الخزين نماذج تصنف 

 .االحتمالية الخزين ونماذج المحددة الخزين
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 النماذج وهي:  المحددة الخزين نماذج -1

 من وليس معلوما الطلب فيها يكون التي

 .ثابتا يكون ان الضروري

 التييي النميياذج وهييي :االحتمالييية النميياذج2-

 النهيا المحددة النماذج من نقيض على تكون

 الييى تييدخل التييي المتغيييرات بعييض نفتييرض

 مؤكييدة بصييفة معروفيية غييير تكييون النمييوذج

 المفاجيياة والحيياالت الظييروف لييبعض فتبعييا

 فيان السيوق عليى تطيرا التيي متوقعة والغير

 فيان وكيذلك مؤكد غير ويصبح يختل الطلب

 قبل من معين منتج على منتظم الغير الطلب

 الغيييير التورييييد فتيييرة بسيييبب او المسيييتهلكين

 االنتييياج بسيييبب او االوليييية للميييواد منتظمييية

 هيييذه كيييل لهيييا الجويييية الحالييية او الموسيييمي

 التاكيد عيدم صيفة ياخيذ الطلب تجعل االمور

 غييييير الطلييييب كمييييية فتكييييون االحتمالييييية او

 تسيييتخدم ليييذا بهيييا التنبيييؤ واليمكييين معروفييية

 طريييق عيين لمعالجتهييا االحتميياالت نظرييية

  فيييان ليييذا لهيييا معيييين احتميييالي توزييييع ايجيياد

 فيي تيدخل االحتميالي  النميوذج معيالم بعض

 .عشوائية متغيرات باعتبارها تاكد عدم حالة

  :والعشوائية الضبابية -3-2

 والضيبابية العشيوائية بيين كبيير تشيابه يوج 

 يوجييد الحقيقيية فييي ولكيين المعنييى حيييث ميين

  والنظريات المفاهيم في بينهما كبير اختالف

 غير باحتمال الحدث وقوع تصف فالضبابية

 التيي الضيبابة المجموعية على وتعتمد مؤكد

 تصيف فهيي العشيوائية اميا الضبابية اساسها

 موكيد باحتميال وقوعه عدم او الحدث وقوع

 االحتمالييية النظرييية علييى العشييوائية وتعتمييد

,  االحتماليييييية المجموعيييييات اساسيييييها التيييييي

 انتميياء تاكييد عييدم بدراسيية تهييتم والعشييوائية

 ذات عشييوائية مجموعيية الييى معييين عنصيير

 حييدودها فييان الضييبابية امييا واضييحة حييدود

 انتمييياء دالييية عليييى وتحتيييوي واضيييحة غيييير

 العشيييوائي فيييالمتغير لهيييا الجزئيييي العنصييير

 غيير قيمة ذات عشوائي متغير هو المضبب

 عيين يعبيير النييه مضييببة اعييداد بييل  محييددة

 (2. )مؤكدة غير او غامضة ظواهر

 

 

 (7( )5) :النموذج المقترح لمشكلة البحث -4-2 

 .سوف نقوم باستخدام االفتراضات التالية لتطوير نموذج للخزين االحتمالي الضبابي

:A   كلفة اعداد الطلب لكل طلبية. 

D:معدل الطلب خالل الفصل. 

 .معدل الطلب خالل الفصل ويكون عشوائي ضبابي في طبيعته     

 .معدل الطلب المتوقع خالل فترة االنتظار ويكون ضبابي         :

:h كلفة خزن الطن الواحد خالل الفصل. 

 .الطلب الضبابي خالل الفصل     
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R : نقطة اعادة الطلب. 

L : وقت االنتظار. 

Q  :الحجم االقتصادي لكمية االنتاج. 

 .مقدار العجز في كل دورة :   

B :إدارة بهيا تقبيل إن الممكين مين والتيي الخيزين نفاد بسبب المنفذة غير للطلبات المئوية النسبة 

 (.  B ≤9 ≥2)وتكون بين , المعمل

π:تكلفة العجز لكل طن. 

 .الربح لكل طن:  

 .الخسارة الكلية الناتجة من الطلب الغير ملبى    

            

 5):  )تكوين االنموذج -2 -5

 :الصيغة الرياضية 

خيالل فتيرة نفياذ المخيزون يمكين ان  Bمن االفتراضات اعاله وبالنظر الى ان جزء صيغير مين 

 : يكون كطلبات مؤجلة لذا سوف تستخرج الكلفة الكلية من خالل الصيغة التالية 

( (5 

 

هنا يتم اعتبار الطلب كمتغير عشوائي لذلك يمكن التعبير عن الطلب بشكل غيامض وكيذلك فيان 

سوف يتم كتابتها مجموع الكلف سوف يعامل الطلب كمتغير عشوائي غامض لذا فان دالة الكلفة 

 :بالشكل التالي 

 :ان حيث

                 
 

 
   

 

 
                     

 

 
          

 

 
      

                       
 

 
              

 

 
                           

C(Q,R,L)= setup cost + holding cost + stock-out cost +lead-time crashing cost 
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5)) 

 

كما ان الطلب خالل فترة االنتظار يكون مختلفا تبعا لطول فترة االنتظار في البيئة الغير المؤكدة 

خالل فترة االنتظيار مبنيي عليى االدراك الغيير دقييق ليذا فيان الطليب خيالل لذا فان تقدير الطلب 

 .فترة االنتظار يكون ضبابيا 

 :حيث ان 

X :  الطلب خالل االسبوع. 

       

                                                               

والتيي ييتم اسيتخراجها       تكون ضيبابيةلذا فان القيمة المتوقعة خالل فترة االنتظار للطلب 

 :من المعادلة التالية 

 

       
          

 
       

 

 

االن نموذج المراجعة المستمرة للخزين في ظل البيئة الضبابية العشوائية يمكن كتابته بالشكل 

 :التالي
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 (5) 

وتوجد هنالك حالتان الحتساب العجز المتوقع عندما تكون نقطة اعادة الطلب ضمن المدى 

 : التالي

 R   in           

 بشرط ان تكون نقطة اعادة الطلب اكبر او يساوي من الطلب المتوقع خالل فترة االنتظار  

R ≥ E       

  Cas1: R                 

 :التاليكما موضح بالشكل 

                                                                   (x)μ    

  

 1                                        

 

 

 

       

                      L    0    L            R        L                  

 R ϵ  (  L,  L)عندما ( 1)شكل  

 

 

 :فان العجز المتوقع في هذه الحالة يمكن استخراجه من خالل الصيغة التالية

(5) 

         = 
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=
    

                          
       

 

         
……..    

 :حيث ان

(t)= 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       

 
     

         
                    

 
          

         
                 

                                                      

  ɸ 

 E[   ]=t                                                                       :ان راضبافت

 

 الصيغة من حسابها يتم          ) R ϵعندما  للخزين الكلية المتوقعة الكلفة فان لذلك

 : التالية

5)) 

 

 

 ( Q) الى بالنسبة الكلية الكلفة معادلة اشتقاق وعند

 

  
                

 :االمثل االقتصادي الحجم حساب خاللها من يتم التي الصيغة على نحصل

              
     

 
      

    
                                 

 

         
   

 

h 
 

 
                

    
                          

       
 

         
        + 
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 (5) 

 

Cas 2:Let R ϵ  (  L,   L) 

 

 :كما موضح بالشكل التالي

(x)                                                                      μ 

                           

1                                                                                               

 

 

  

               

  L                                              R       L                                 0 

          

 R ϵ [  L,   L عندما ( 2)شكل  

 

 :التالية الصيغة خالل من استخراجه يمكن الحالة هذه في المتوقع العجز فان
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 التالية الصيغة من حسابها يتم           R ϵعندما الكلية المتوقعة للخزين الكلفة اما 

 

 

  ( (Qالى  بالنسبة الكلية الكلفة معادلة اشتقاق وعند

 

  
                

 :نحصل على الصيغة التي يتم من خاللها حساب الحجم االقتصادي االمثل 

 

 

 

 الجانب التطبيقي المبحث الثالث
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 :مقدمة -9-3 

 تييم البحييث قيييد للمشييكلة االنمييوذج تطبيييق لغييرض

,       0291 لسيييينة  الفصييييلية البيانيييات علييييى االعتمييياد

 لمعميييل جمعهيييا تيييم التيييي المطلوبييية البيانيييات ان اذ

 العراقيية للسيمنت العامة الشركة من كركوك سمنت

 الصيييناعة ليييوزارة التابعييية الشيييركات احيييدى وهيييي

 اسياس وعليى واحيدة سينة ولمدة, العراقية والمعادن

 كمييات على بالحصول الباحثة قامت حيث,  فصلي

للفصيل   البحيث قييد السيمنت لميادة الضيبابية الطلب

 الحصيول  تم وكذلك, (0291) االول والثاني للسنة

  . المادة بتلك الخاصة الكلف على

 

 

 

 

 

 

 :بيانات االنموذج -2-3

 (اذار, شباط, كانون الثاني)الطلب االسبوعي خالل الفصل االول1))جدول 

E[x] 

 

 االشهر         

 كانون الثاني     

 االسبوع االول 5209 5567 6144 5621.75

 االسبوع الثاني  5114 5494 6038 5535

 االسبوع الثالث 4928 5472 6006 5469.5

 االسبوع الرابع 4833 5399 5904 5383.75

 شباط     

 االسبوع االول  4495 4769 5521 4888.5

 االسبوع الثاني 4333 4536 5045 4612.5

 االسبوع الثالث 4353 4719 5087 4719.5

 االسبوع الرابع 4515 4952 5563 4995.5

 اذار    

 االسبوع االول 5764 6532 7035 6465.75
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 االسبوع الثاني 6168 6608 7003 6596.75

 االسبوع الثالث 5657 6495 7145 6448

 االسبوع الرابع 6275 6645 7177 6685.5

  اعداد الباحث اعتمادا على سجالت الشركة:المصدر 

 

 

 

 

 معدل الطلب االسبوعي خالل الفصل االول 2))جدول

 

 

 

 معدل الطلب للفصل االول( 3)جدول

 اعداد الباحث اعتمادا على سجالت الشركة:المصدر 

 (حزيران,ايار ,نيسان )الطلب االسبوعي خالل الفصل الثاني(4)جدول 

 االشهر              

 نيسان    

X3 X2 X1 

6139 5599 5139 

Probability Demand 

0.15 d1=                    

0.18 d2=                    

0.20 d3=                    

0.22 d4=                    

0.25 d5=                    
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 االسبوع االول 8566 8731 9544 8893

 االسبوع الثاني 8433 8724 9540 8855.25

 االسبوع الثالث 8280 8635 9216 8692.5

 االسبوع الرابع 8413 8642 9220 8729.25

 ايار    

 االسبوع االول 8701 9217 9908 9260.75

 االسبوع الثاني 8569 9276 10239 9340

 الثالث االسبوع :8357 9045 9423 8967.5

 االسبوع الرابع 8913 8986 9754 9159.75

 حزيران    

 االسبوع االول 6413 6743 7620 6879.75

 االسبوع الثاني 6457 7003 7832 7073.75

 االسبوع الثالث 6348 6796 7638 6943

 االسبوع الرابع 6522 6950 7814 7059

 اعداد الباحث اعتمادا على سجالت الشركة: المصدر

 

 

 

 

 معدل الطلب االسبوعي خالل الفصل الثاني( 5)جدول

 

 الثاني للفصل الطلب معدل( 6)جدول

X3 X2 X1 

8979 8229 7831 

Probability Demand 
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 اعداد الباحث اعتمادا على سجالت الشركة: المصدر

 

 : االنتظار فترة خالل الطلب توزيع -3-3

الضيبابية باسيتخدام القيانون  ازالية بعيد فصيل لكيل االنتظيار فترة خالل للطلب االحصائي التحليل استعراض عند

     التيييييييالي 
         

 
معيييييييياري  وانحيييييييراف بمتوسيييييييط الطبيعيييييييي التوييييييييع يتيييييييوزع انيييييييه وجيييييييد 

(5618,   758.4=M)   للفصييل االول وبمتوسييط وانحييراف معييياري(M=8316.8,   =1009 ) للفصييل

-One-Sample Kolmogorov)حسييب اختبييار  ((SPSS برنييامج باسييتخدام البيانييات اختبييار تييم حيييث الثيياني

Smirnov Test . ) 

 

 

 

 

 

 

 الكلف المستخدمة بالنموذج7) )جدول

    

 الكلف

 الفصل                

 

A 

 

π 

 

   

 

   

 

 

ß 

 

 

H 

 

 

α 

 0.35 4500 0.2 20100 20125 4000 16362192 الفصل االول

 0.4 4500 0.4 16075 20125 4000 21942309 الفصل الثاني

 المصدر اعداد الباحث استنادا على بيانات الشركة

 :تطبيق انموذج للخزين االحتمالي الضبابي -4-3

0.27 d1=                    

0.24 d2=                    

0.19 d3=                    

0.16 d4=                    

0.14 d5=                    
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 االتي سيتم توضيحها التي  الخوارزمية إطار في للخزين األحتمالي الضبابي أنموذج لتطبيق الفقرة هذه كرست

  .ومناقشتها النتائج استخالص لنا ليتسنى جمعها جرى التي الفصلي للمنتوج الطلب بيانات على تستند

 :خوارزمية االنموذج -5-3

 :الخطوة االولى -1-5-3

 فصل حيث ان فترة االنتظار لكل       االنتظار فترة حساب الطلب المتوقع خالل

 : التالية الصيغة خالل اسابيع من      

               

      
          

 
 

 الفصل لكل االنتظار فترة خالل المتوقع الطلب(8) جدول

 

 

 

 

 :الثانية الخطوة-2-5-3

 :التالية الصيغة خالل من( (R الطلب اعادة نقطة حساب

  E                

 فصل كل خالل الطلب اعادة نقطة( (9 جدول 

 :الثالثة الخطوة 3-5-3

 : حساب درجة انتماء توقع الطلب خالل فترة االنتظار بالشكل التالي

𝛍    

 
 
 
 
 
         

       
                                    

         

       
                                    

                                               

  

 الفصل االول الثاني

8317 5618.5       

41585 28092.5        

 الفصل االول الثاني

42149 28736.91 R 
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 االنتظار فترة خالل الطلب انتماء درجة يوضح( 10)جدول

 

 (       )االول حيث ان للفصل االنتظار فترة خالل المتوقع الطلب انتماء درجة يبين (3)شكل 

 

x))ƹμ             الفصل 

 االول 30695                  27995                   25685 28092.5 0.96

 الثاني 44895                  41145                   39155 41585 0.88
   x)                                                                                                                                                                                                    )μ 

 

 

 

1                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                            0                25685                                                 27995    28092.5            28736.91                    30695    
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           )حيث ان خالل الفصل الثاني المتوقع الطلب انتماء درجة يوضح (4) شكل

 

 :الخطوة الرابعة -4-5-3

 :احتساب العجز المتوقع للطلب خالل فترة االنتظار 

Cas(1) if             

 :فان العجز المتوقع يستخرج من الصيغة التالية

 

        =
    

                          
       

 

         
 

  

                                 x))μ   

 

 

1                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

    

           0      39155                                                         41145           41585       421499                     44895                       
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 (6)والمعادلة رقم ( 1)كما موضح بالشكل رقم 

 

 

 

Cas(2) if             

 :التالية الصيغة من يستخرج المتوقع العجز فان

          
       

 

         
  

 (12)والمعادلة رقم( 2)كما موضح بالشكل رقم 

 :الخطوة الخامسة  5-5-3

 :حساب الطلب المتوقع خالل الفصل من خالل الصيغة التالية

                 
        …….(17) 

 :حيث ان

…..(16)                                   
                 

 
       

 جدول يبين (11)رقم

 فصل لكل المتوقع الطلب

 

 

 :الخطوة السادسة -7-5-3

 :يتم حساب الحجم االقتصادي لكميات االنتاج 

CAS 1: IF R ϵ (  ,  ) 

 .االحجم االقتصادي لكميات االنتاج  الستخراج( 10)يتم استخدام معادلة رقم

CAS2: IF R ϵ (  L,  L) 

 .الستخراج الحجم االقتصادي لكميات االنتاج( 15)رقم   معادلة استخدام يتم

 الفصل االول الثاني

94173.235 70224       
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 :الخطوة السابعة-6-5-3

 :حساب الكلف الكلية  المتوقعة للخزين من خالل الصيغة التالية

CAS1:IF R ϵ           

 .لحساب الكلفة الكلية المتوقعة( 8)رقم  معادلة نستخدم

CAS2: IF R ϵ (       ) 

 .لحساب الكلفة الكلية المتوقعة( 13)نستخدم معادلة رقم

 

 الحلول المثلى للفصل االول والثاني( 12)جدول 

 

  

نالحظ انه مقدار العجز المتوقيع خيالل فتيرة 

وان نقطية ( 355)االنتظار للفصل االول هو

طيين اي عنييدما ( 28092.5)اعييادة الطلييب 

يصيييل المخيييزون لهيييذه الكميييية نقيييوم بانتييياج 

طييييين بكلفييييية كليييييية للخيييييزين ( 27080.8)

 .دينار 125969228))مقدارها

ني فيان مقيدار العجيز اما بالنسبة للفصل الثيا

المتوقع خيالل فتيرة االنتظيار للفصيل الثياني 

وان نقطييية اعيييادة الطليييب هيييي ( 502)هيييو

طيييين والكمييييية المثلييييى لالنتيييياج ( 42149)

طيين بكلفيية كلييية للخييزين ( 35425.56)هييي

 .دينار( 163412924)تقدر ب

 المبحث الرابع

 :االستنتاجات-1-4

ميين خييالل الدراسيية والتحليييل اتضييح ان 

 على منتج الشركة يتأثر بالعواميلالطلب 

وان اعتمياد اغليب  تذبذباتيه في الموسمية

الشيييركات عليييى اراء الخبيييراء وبعيييض 

االسيياليب الرياضييية البسيييطة يييؤدي الييى 

Shorts R Q MC The season 

355 28092.5 27080.8 125969228 1 

502 42149 35425.56 163412924 2 
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تحديييد كميييات غيييير دقيقيية ميين الخيييزين 

وذلك الن في السوق الفعلي من الصيعب 

جييدا تحديييد قيميية دقيقيية للطلييب لييذلك فييان 

مضيا فيي اغليب الطلب يكون عشوائيا غا

وايضييا تييم اثبييات ان اسييتخدام ,االحيييان 

المنطيييق الضيييبابي ذات فعاليييية ومرونييية 

اكثر لمتخذي القيرار فيي تحدييد الكمييات 

  المثلى من استخدام  االسياليب االعتياديية

 رأس تقلييييل خيييالل مييينوذليييك مييين خالل

 وخفيييض الخيييزين فيييي المسيييتثمر الميييال

 .ممكن حد ادنى الى الكلف

 

 :التوصيات -2-4

بنيييياء نمييييوذج للخييييزين االحتمييييالي  -9

الضيييبابي بتعجييييل وقيييت االنتظيييار 

لتقلييييييل العجيييييز المتوقيييييع وزييييييادة 

 .االنتاج

 الكثييييييير ميييييين إجييييييراء ضييييييرورة -0

 بييييإدارة يتعلييييق مييييا فييييي الدراسييييات

 وتطبيقهيا ضبابية بيئة في المخزون

 العيراق في اإلنتاجية الشركات على

 خيييزين أنظمييية إليييى بحاجييية كونهيييا

 فييييي حديثيييية طرائييييق إلييييى تسييييتند

 .اإلدارة

 

 :المصادر-3-4

حاميييييييييييد سيييييييييييعد ,الشيييييييييييمرتي  -9

بحيييييييييييييييييوث ( 0292)نيييييييييييييييييور

الطبعة ,مفهوما وتطبيقا /العمليات

 .مكتبة الذاكرة , بغداد,االولى 

بنييييياء "عبيييييد   حسييييين ,عليييييي   -0

أنمييوذج سيييطرة مخزنييي ضييبابي 

رسييييييالة " مييييييع تطبيييييييق عملييييييي

كليييية , جامعييية بغيييداد, ماجسيييتير

 0221.,االدارة واالقتصاد

  باسيييييييييييم عبيييييييييييد , جاسيييييييييييم -3

 إلدارة المثليييييييى األسيييييييتراتيجية"

 تطبيقيي الضبابي بحيث المخزون

 للمشييييروبات بغييييداد شييييركة فييييي

رسالة ماجستير جامعية , "الغازية

, كليييية االدارة واالقتصييياد, بغيييداد

0291 

نمييياذج ادارة "دانييييال , الحمصيييي -4

المخزون االحتمالية ونظرية افيق 

رسالة ماجستير جامعة " التخطيط

, دارة واالقتصييادكلييية اال, دمشييق

0290 

 

 

5 -  Shah, Nita H.  & soni , Hardik N,(2012) " Continuous Review Inventory  Model 

with Fuzzy Stochastic  Demand and Variable Lead Time ", Applied Industrial 

Engineering an International  Journal. NO. 1(2), PP. 7-24.                                                   
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6 – Soni, Hardik N. & Manisha Joshi , (2015) "A Periodic Review Inventory Model 

With Controllable Lead Time and Backorder Rate in Fuzzy- Stoch, astic 

Environment" Journal of Applied Fuzzy Information and Engineering. NO.1: 101-

114.    
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 احكام املفلس واحكام النذر

 املدرس امحد فنوص محادي

 قسم القانون –كلية مدينة العلم اجلامعة 

Emil:ahmed fanoos @yahoo.com 

 

 :الملخص

 من الهائل الكم ذلك على ويشهد ، عليه المتزايدة الحاجة في تظهر الفقه أهمية فإن

 . المختلفة الفقهية والجوانب المسائل شتى تناولت التي والحديثة القديمة الفقهية الدراسات

 السابقة الفقه كتب ألفته عما مختلفاً  منحىً  تنحو صارت الفقهية الدراسات في الحديثة واالتجاهات

 الموضوعية الدراسات فظهرت ، المعروفة الفقهية األبواب مجمل صفحاتها في تضم كانت التي

 .والدرس بالبحث الفقهية الجوانب من جانباً  تتناول التي

 العالقة ذات الموضوعات تستقصي أنها في جلية تظهر الموضوعات هذه وأهمية

 الشريعة خصائص بعض استجالء على القدرة القارئ فتمنح ، الفقهية األبواب جميع في بالمسألة

 وأجدى أكبر الدراسات هذه قيمة وتبدو . الموضوع بتفاصيل اإلحاطة عن ناهيك ، اإلسالمية

 متناوالً  اهذبحثي ب تقدمت التصور هذا من . المذاهب بين المقارن بالبحث تتصف عندما

 الفقهية المسائل على الضوء لتسليط فيه جهدت( أحكام المفلس ، وأحكام النذر ) هما  ينموضوع

 .المعتبرة كتبهم من الفقهاء أقوال مستطلعاً  ماوأحكامهباإلفالس والنذر  المتعلقة

 .أحكام المفلس ، أحكام النذر :الكلمات المفتاحية
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The provisions of the bankrupt and the provisions. 

 

Ahmed fanws hummadi 

Madent Al-Elem University College 

 

Abstract 

That the importance of jurisprudence appear in the growing need for it 

and attests to the huge number of jurisprudence studies ancient and 

modern which dealt with various issues and different jurisprudential 

aspects and the recent trends in jurisprudence studies have become a 

different direction that the previous books of  jurisprudence which 

included in the pages of all the doors of jurisprudence known , emerged 

substantive studies that address the aspects of jurisprudence research 

and study. 

 

Key words: bankrupt and the provisions 
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 المبحث األول

 أحكام المفلس

 : ـ تعريف المفلس 3

 : أ ـ المفلس في اللغة

: صار ذا فُلُوس بعد أَن كان َذا دراِهم، ُيْفلِس إِفالساً : أَْفلَس الرجل: يقال 

إِذا لـم يبق له ماٌل، ُيراد : أَْفلََس الرجل ، و صار ُمْفلِساً كأَنما صارت دراِهمه فُلُوسا

نادى :  ـحاكم َتْفلِـيساً به أَنه صار إِلـى حال يقال فـيها لـيس معه َفْلس، وقد َفلَّسه ال

من ال فلوس له: ، والمفلس علـيه أَنه أَفلس
 (1 )

 . 
 

 : االصطالح فيب ـ المفلس 

 ، أصالً  مال ذي غير أكان وسواء ،هو الرجل الذي عليه دين أكثر من ماله 

دينه من أقل أنه إال مال له كان أم
 (2 )

 . 

 مستحق ماله ألن ، مال له كان وإن مفلسا ماله دينه غلب من سمي وإنما

معدوم فكأنه ، دينه جهة في الصرف
 (3 )

 . 

ماله في التصرف من بمنعه مفلساً  المدين الحاكم جعل أما التفليس فهو
 (4 ) 

. 

 وجرى.  الجملة في التفليس أثر اإلفالس أن:  واإلفالس التفليس بين والعالقة

 ، المدين على الغرماء قيام بعد الحجر قبل ما على يطلق التفليس أن على المالكية

 بحكم عليه الحجر بعد ما على ويطلق األعم بالمعنى تفليس إنه:  حينئذ ويقال:  قالوا

األخص بالمعنى تفليساً  حينئذ ويكون ، الحاكم
 (5 )

 . 
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 :المفلس  ماحكـ من أ 9

 : أ ـ حجر الحاكم على دينه

الحجر الغرماء وطلب ،المفلس المدين  بمال الدين أحاط إذا
 (1 )

هل  ، عليه 

 يجب على الحاكم تفليسه أو ال ؟

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
 

 : القول األول

 . تفليسه الحاكم على جبي

المالكيةوإليه ذهب 
 (1 )

والشافعية،  
 (2)

والحنابلة،  
 (1 )

 حنيفة أبي وصاحبي ، 

الحنفية عند به المفتى وهو ،
 (92)

 . 

 ، به إال حقهم إلى الوصول للغرماء يمكن أال ذلك لوجوب المالكية واشترط

 إلى يصار ال فإنه ، ماله بعض كبيع ذلك بغير حقهم إلى الوصول أمكن إذا أما

التفليس
 (99 )

 . 
 

 : وحجتهم

 الثلث على زاد فيما الموت مرض المريض على الحجر على مجمع الكل أن

أولى الغرماء لحق أمواله في التصرف من ويمنع عليه يحجر فألن ، الورثة لحق
 (

90 )
. 

 

 : القول الثاني

 . يفلس ال

 وإلى هذا ذهب أبو حنيفة

 (93)
 . 
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 : وحجته

آلدميته إهدار عليه الحجر وفي ، األهلية كامل أنه
 (94 )

 . 

 : الترجيح

مع أن رأي أبي حنيفة أكثر انسجاماً مع روح العصر ، إال أن للغرماء حقوقاً 

 .قول جمهور الفقهاء  يجب تحصيلها ، وعلى هذا فالراجح هو

 

 

 ؟ ب ـ هل يجوز بيع مال المفلس

ذلك جواز إلىالفقهاء إال أبا حنيفة  جمهور ذهب
 (91 )

 . 
 

 : وحجتهم

ِبيَّ  أَنَّ  )): ـ رضي   عنه ـ  معاذ حديثأوالً ـ  ُ  َصلَّى النَّ  َحَجرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   َّ

(( ُغَرَماِئهِ              َبْينَ  َوَقَسَمهُ  ، َعلَْيهِ  َكانَ  َدْينج  ِفي َمالَهُ  َوَباعَ  ، َعلَْيهِ 
  (91 )

 . 
 

 : وجه الداللة

 .الحديث ظاهر الداللة في شرعية بيع مال المفلس لسداد ديون الغرماء 

 السير في يسرع ثم ، بها فيغالي ، الرواحل يشتري كان أسيفعثانياً ـ أن 

: "  فقالـ رضي   عنه ـ  الخطاب بن عمر إلى أمره فرفع ، فأفلس ، الحاج فيسبق

 سبق:  يقال أن وأمانته دينه من رضي جهينة أسفع األسيفع فإن الناس أيها:  بعد أما

 فليأتنا دين له كان فمن ، به رين وقد فأصبح ، مغرضاً  دانأ قد أنه إال ، الحاج

والدين وإياكم ، غرمائه بين ماله نقسم بالغداة
 (11 )

 . 

 ، رضاه بغير ماله بيع فجاز،  دينه قضاء إلى محتاج عليه محجور أنهثالثاً ـ 

والمجنون كالصغير
 (92)

 . 
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 : القول الثاني

 . عنه جبراً المفلس  مال يباع ال

وإليه ذهب أبو حنيفة
 (91 )

 . 

 : والحجة له

 يمكن لم إذا البيع على يجبره الحاكم أن إال ، ماله في عليه والية ال أنه

أُْكلُوا الا   : تعالى لقوله ، إجبار بدون اإليفاء الاُكمْ  تا ُكمْ  أاْموا ْينا اِطل با ُكونا  أانْ  إاِلا  ِباْلبا  تا

ة   ارا نْ  تِجا اض   عا را  ِمْنُكمْ  تا
 (02)

 . 

 ، دراهم المال وفي ، دراهم دينه كان إذا أنه ذلك من حنيفة أبو واستثنى

 للدائنين دفعت دنانير، المال وفي دنانير دينه كان إن وكذلك ، جبراً  للغريم دفعت

 . جبراً 

 . واحد كجنس ألنهما ، اآلخر النقد ماله وفي النقدين أحد عليه كان إذا وكذلك

 وهذا ، أولى فالحاكم ، جبراً  أخذه دينه بمثل ظفر إذا الغريم بأن لذلك واستدل

االستحسان قبيل من عنده االستثناء
 (09 )

 . 

 

 : الترجيح

ُ َعَلْيِه الذي يظهر هو رجحان  القول األول لموافقته فعل النبي ـ َصلَّى  َّ

 .َوَسلََّم ـ 
 

 : باإلفالس الحجر إشهارج ـ 

 قالوا، و المفلس على الحجر مشروعيةذهب جمهور الفقهاء إال أبا حنيفة إلى 

 الناس يستضر ال كي ، معاملته لتجتنب وإشهاره عليه الحجر إظهار يستحب: 

أموالهم بضياع
 (00 )

 . 

 : د ـ اإلشهاد على الحجر

 عليه اإلشهاد يسنإلى أنه  والحنابلة،  والشافعيةإال أبا حنيفة ،  الحنفيةذهب 



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

011 

 

 عند الحجر فيثبت مات أو الحاكم عزل ربما أنه، وعللوا ذلك  عنه ذلك لينتشر

 ، أحكام به تتعلق الحجر وألن ، ثان حجر ابتداء إلى يحتاج وال ، فيمضيه اآلخر

إثباته إلى فيحتاج التجاحد يقع وربما
 (03 )

 . 

 

 : المال في المفلس تصرفاتهـ ـ 

 : أنواع ثالثةعلى  المفلس تصرفاتتقع 

 يمنع ال فهذه ، والصدقة الهبة كقبوله ، للغرماء نافعة تصرفات:  األولالنوع 

منها
 (04 )

 . 

 ، به وتصدقه ، له ووقفه ، لماله كهبته ، ضارة تصرفات:  الثانيالنوع 

 . التبرعات وسائر ، منه واإلبراء

 :وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين 
 

 : القول األول

 .في هذه التصرفات  الحجر يؤثر

الحنفيةوهو قول 
 (01 )

والمالكية،  
 (01 )

والحنابلة،  
 (01 )

 عند واألظهر ، 

الشافعية
 (02 )

 . 

 

 : الثاني القول

وهو القول .  لغا وإال نفذ الدين عن ذلك فضل فإن ، موقوفاً  يقع التصرف نإ

الشافعية عندالثاني 
 (01 ) 

. 

 : الثالثالنوع 

 . واإلجارة كالبيوع ، والضر النفع بين دائرة تصرفات

 :واختلف فيه الفقهاء على أقوال 

 : القول األول
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 باع وإن ، الغرماء حق يبطل ال ألنه ، مثله بثمن ماله يبيع أن للمفلس أن

 إزالة بين المشتري ويخير ، فاحشاً  أم يسيراً  الغبن أكان سواء ، منه يصح ال بالغبن

 . الفسخ وبين الغبن

الصاحبينرأي  على الحنفيةوهو قول 
 (32 )

 . 

 سبيل على بالثمن الدين وجعل ، الغريم من ماله باع إن:  الحنفية وقال

 من ماله فباع واحد، من أكثر الغريم كان وإن.  واحداً  الغريم كان إن صح المقاصة

 ال المقاصة ولكن ، قيمته بمثل أجنبي من باع لو كما ، يصح قيمته بمثل أحدهم

بعض دون الغرماء بعض دين قضى لو كما ، تصح
 

 (1 3)
 . 

 

 

 

 

 : القول الثاني

 . باطل ذا التصرفه أن

الحنابلةوهو قول 
 (23 )

الشافعيةاألظهر عند و،  
 (3 3)

 عبدالسالم ابنقول و ، 

المالكية من
 (43 )

 . 

 محجور ألنه ، يصح ال ، بدينه لغريمه ماله بعض باع لو:  الحنابلة قالو

عليه
 (53 )

 . 

 الحجر ألن ، القاضي بإذن إال يصح ال:  عندهم األصح في الشافعية وقال

:  الشافعية عند ومقابله.  آخر غريم له يظهر أن الجائز ومن ، العموم على يثبت

 إال يصح ال لكن.  اآلخر الغريم عدم األصل ألن ، القاضي إذن بغير ولو ، يصح
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واحد نوع من دينهم يكون وأن واحد، بلفظ جميعهم للغرماء البيع يكون أن بشرط
 (31 

)
 . 

 : القول الثالث

 إن الحاكم نظر على موقوفاً  وقع أوقعه فإن ، المذكور التصرف من يمنع أنه

 . اتفقوا إن نظرهم وعلى ، الغرماء اختلف

المالكيةهو قول و
 (31 )

 . 

 :ما يترك للمفلس من مال ـ  و

 : يأتي ما ماله من للمفلس يترك

 : الثياب ـ أوال  

 من حوائجه في لتردده عادة ويكفيه اإلنسان يلبسه ما باالتفاق للمفلس يترك

الثياب من عداهما ما ويباع ، ثيابه
 (32)

 . 

 

 

 : ثانيا  ـ الكتب

 ال عالماً  كان إن ، وآلتها الشرعية العلوم في إليها يحتاج التي الكتب تترك

 عنها يستغني

 (31)
 . 

أيضاً  تباع أنها المالكية والراجح عند
 (42 )

 . 
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 : السكنى ثالثا  ـ دار

 :اختلف الفقهاء في هذا على قولين 

 : القول األول

 . بدلها له ويكترى المفلس دار تباع

وهو قول المالكية
 (1 4)

 عندهم األصح في ، والشافعية 

 (2 4)
 . 

 : وحجتهم

:  ابتاعها ثمار في رجل أصيب لغرماء ـ قال وسلم عليه   ـ صلى النبي أن

(( َذلِكَ  إاِلَّ  لَُكمْ  َولَْيسَ  ، َوَجْدُتمْ  َما ُخُذوا)) 
 (43 ) 

. 

 : القول الثاني

 بيعت نفيسة الدار كانت فإن.  سكناها عن له غنى ال التي داره تباع ال

 .الغرماء  إلى الباقي ويصرف ، فيه يبيت مسكن ثمنها له ببعض واشتري

وهو قول الحنفية
 (44 )

، والحنابلة 
 (41 )

، وهو قول عند الشافعية 
 (41) 

. 

 

 : الصانع رابعا  ـ آالت

 من المالكية قال ثم ، صنعته آلة للمفلس تترك:  المالكية وبعض الحنابلة قال

 تباع:  بعضهم وقال:  الحداد كمطرقة ، القيمة قليلة كانت إن تترك إنما:  هؤالء

تباع أنها الشافعية ونص.  أيضاً 
 (41 )

 . 

 

 : التجارة مال خامسا  ـ رأس
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 ، فيه يتجر مال رأس للمفلس يترك:  الشافعية من سريج وابن الحنابلة قال

 فال الكثير أما ، اليسير الشيء يريد وأظنه:  الرملي قال.  به إال الكسب يحسن لم إذا

 (42 )
 . 

 : الضروري سادسا  ـ القوت

 من وعياله يكفيه ما قدر ماله من أيضاً  للمفلس يترك:  والحنابلة المالكية عند

 له وتترك:  المالكية قال.  يترفه ما ال ، البنية به تقوم الذي الضروري القوت

 إن وهذا.  البنية به تقوم الذي بالقدر ، عليه الواجبة النفقة ووالديه وأوالده ولزوجاته

 يؤجر أن يمكنه أو ، منها صنعة يكتسب ذا كان إن أما ، الكسب يمكنه ال ممن كان

شيء له يترك فال نفسه
 (41 )

 . 

 يظن وقت إلى يكفيهم ما قدر ذكر ولمن له ذلك يترك:  المالكية قال ثم

المعيشة معه تتأتى ما فيه له يحصل أنه االجتهاد بحسب
 (12 )

 . 

 وال ، القسمة يوم قوت عدا ما شيء القوت من له يترك فال الشافعية عند أما

القسمة     قبل حاله بخالف معسر ألنه ؛ لقريب أيضا عليه نفقة
 (11 )

. 

الحنابلة عند أيضاً  القسمة بعد لما القريب نفقة وتسقط
 (2 1)

 . 

 .ولم أقف على نص عند الحنفية 

 : المفلس على ز ـ اإلنفاق

 مدة عياله وعلى المفلس على المفلس مال من ينفق أن الحاكم على يجب

 يقسم أن إلى ، مثله على ينفق ما أدنى الغرماء ، وهو على ماله قسمة وقبل الحجر

 تلزم من على ينفق وكذلك.  القسمة قبل ماله عن يزل لم ملكه ألن وذلك.  ماله

 المفلس يستغن لم ما ، وهذا الحجر بعد حدث ولو وقريب زوجة من ، نفقته المفلس

 . به الئق بكسب حالل

الصاحبين قول على وإليه ذهب الحنفية
 (31 )

والشافعية ، 
 

 (41 )
، والحنابلة 

 (5 1)
المالكية مذهب مقتضى وهو ، 

 (1 1)
 . 
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 : غرمائه بين المفلس مال بقسم ح ـ المبادرة

 الشافعية وقال ، المفلس مال بقسم والتأخير التمهل ينبغي ال أنه على المالكية

 عليه الحجر زمن يطول ولئال ، المدين ذمة لبراءة بالقسم المبادرة يندب:  والحنابلة

 قال.  للغرماء وظلم مطل قسمه وتأخير ، لمستحقه الحق إيصال يتأخر ولئال ،

:  المالكية وقال.  بخس بثمن فيه يطمع ال كي ، االستعجال في يفرط وال:  الشافعية

 القاضي فإن الحاضرين الغرماء لغير دين المفلس على يكون أن يخشى كان إن

 بيع ليتم ينتظر أن الحاكم يلزم ال أنه على الشافعية ونص .باجتهاد بالقسم يستأني

 طلب فإن.  يقبضه ما كل بالتدريج يقسم أن عندهم للحاكم يندب بل ، كلها األموال

 تسهل ما يجتمع حتى القسمة يؤخر الحاصل لقلة ذلك تعسر فإن.  وجب ذلك الغرماء

يلزمه لم الغرماء طلبه ولو ، فيقسمه ، قسمته
 (11)

  . 

 

 المبحث الثاني

 أحكام النذر

 : ـ تعريف النذر 3

 : أ ـ النذر في اللغة

ْنَساُن َفَيْجَعلُُه َعلَى َنْفِسِه َنْحًبا َواِجًبا ، ُيَقال  ًِ َنَذَر َعلَى : ُهَو ، َوُهَو َما َيْنِذُرهُ اإْل

ِ َكَذا ، ، َكَما ُيَقال َنْفِسِه  ًعا ، ِمْن ِعَباَدةج أَْو : ّلِِلَّ ، إَِذا أَْوَجْبَت َعلَى َنْفِسَك َشْيًئا َتَبرُّ

اإلنذار واإلبالغ والَ َيُكون إاِلَّ ِفي التخويف واالسم النذر ، و.  َصَدَقةج، أَْو َغْيِر َذلِكَ 

وَقْد نذر ّلِل  ،إنذاري والنذير المنذر واإلنذار أْيضاً، والنذر واحد النذور : نذر ، أي 

. نذر اْلَقْوِم بالعدو علموا وبأية ضرب : َكَذا ، هنا َباَب ضرب ونصير ، ويقال 

فأنا ناذر ، إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً أو هو نذرت انِذر وانُذر نذرا : ويقال 

 كثر ما يكون في الجراحأااللتزام بعمل شيء أو تركه ، و

نذر على : ، يقال هو النَّْحُب ، وهو ما ينذره اإلنسان فيجعله على نفسه واجباً 

إذا  :َوأَْنِذُر َنْذًرا  أُْنِذرُ : نفسه ّلِل كذا ، َيْنِذُر ، َوَيْنُذُر ، َنْذًرا َوُنُذوًرا ، كما يقال 

والنذر هو .  ، من عبادة أو صدقة، أو غير ذلك تبرعاً  أوجبت على نفسك شيئاً 

،  المنذر واإلنذار أيضاً : وال يكون إال في التخويف والنذير ، اإلنذار واإلبالغ 

نذر القوم : باب ضرب ونصير ، ويقال من وقد نذر ّلِل كذا ،  ،والنذر واحد النذور 
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علموا بالعدو
  (12 )

 . 

 : ب ـ النذر في االصطالح

الشرع  بأصل عليه الزم غير شيئا بالقول تعالى ّلِل نفسه مختار مكلف إلزام

، مع العلم بالحال أو الجهل به ممتنعاً 
 
إيجاب عين الفعل المباح َعلَى نفسه أو هو ، 

التزام ُمْسلِم مكلف قربة باللفظ متجزأً أَْو معلقاً ، ومجازة : َوِقيلَ ، تعظيماً ّلِل َتَعالى 

األداء          بما قصد حصوله ِمْن َغْير واجب 
 (11)

 . 

 : مشروعية النذرـ  2

 .الكتاب والسنة واإلجماع األدلة على مشروعية النذر من 

ْلُيوفُوا : أما الكتاب الكريم فبآيات منها قوله تعالى  ُهمْ            وا  ُنُذورا
 (

12 )
 . 

رضي ـ         وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث منها ما ورد عن عائشة 

َ  ُيِطيعَ  أَنْ  َنَذرَ  َمنْ )): قال ـ صلى   عليه وسلم ـ أن رسول   : ـ   عنها  َّ  

(( َيْعِصهِ  َفالَ  َيْعِصَيهُ  أَنْ  َنَذرَ  َوَمنْ  ، َفْلُيِطْعهُ 
  (19)

 . 

وأما اإلجماع فحكى ابن رشد الحفيد اتفاق الفقهاء على لزوم النذر المطلق 

في القرب
 (10)

 . 

أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ، ولزوم " : وقال ابن قدامة 

"الوفاء به  
 (13)

 . 

 : ـ حكم النذر 1

 :قولين النذر على حكم اختلف الفقهاء في 

 : األولالقول 

 . مندوب إليه أن النذر

وإليه ذهب الحنفية
 (14 )

، والمالكية 
 (11)

من الشافعية القاضي والغزالي ، و 

والمتولي
 (11)

 . 

 من تعالى ّلِل بقربة إال يصح وال ، مشروعة قربة النذر نإ: قال الحنفية 

واجب جنسها
 (11

 . 
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 على المرء يوجبه الذي وهو،  المطلق النذرإن المستحب هو :  المالكيةقال و

ومضى كان ما على ّلِل شكرا نفسه
 (12 )

 . 

 : والحجة لهم

ْذرِ  ُيوفُونا  :  قوله تعالىأ ـ  افُونا  بِالنا خا يا ا وا ْوم  انا  يا هُ  كا رُّ ا شا ِطير    ُمْستا
 (11)

  

. 

ْلُيوفُوا : وقوله تعالى  ُهمْ  وا   ُنُذورا
 (12)

  . 

 : وجه الداللة

 .وهذا يدل على أنه من المستحبات إن اآليتين جاءتا في بيان صفة األبرار ، 

ـ السابقرضي   عنها ـ عائشة ب ـ حديث 
 (19 )

 . 

 : وجه الداللة

بين الحديث الشريف أن النذر واجب إن ألزمه اإلنسان على نفسه ، وهذا ال 

 .يكون إال مع الطاعات 

إن النذر يتوسل به إلى القرب المختلفة كالصالة والصيام والصدقة ج ـ 

نحوها وللوسائل حكم المقاصد ، فيكون النذر قربةوالحج و
 

 (10 )
 . 

إن المسلم يحتاج إلى أن يتقرب إلى   تعالى بنوع من القرب المقصودة د ـ 

التي له رخصة تركها ، لما يتعلق به من العاقبة الحميدة وهي نيل الدرجات العلى 

صيله ، بل يمنعه عنه دار الكرامة ، وطبعه ال يطاوعه على تح والسعادة العظمى في

لما فيه من المضرة الحاضرة وهي المشقة وال ضرورة في الترك ، فيحتاج إلى 

اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الترك ، ويلحقه بالفرائض الموظفة وذلك يحصل 

ألن الوجوب يحمله على التحصيل خوفا من مضرة الترك ، فيحصل ؛ بالنذر 

 مقصوده

 (13 )
 . 
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 : الثانيالقول 

 .ن النذر مكروه أ

المالكية في النذر المكرر ، وهو الذي يتكرر على الناذر فعله إليه ذهب و

كصوم كل خميس ، فإنه يكره ألنه يتكرر على الناذر في أوقات قد يثقل عليه فعله 

وهو قول الباجي وابن  .فيها ، فيفعله بالتكليف من غير طيب نفس وخالص نية 

نه لم تتمحض فيه نية التقرب إلى   تعالى ، بل سلك شاس في النذر المعلق ، أل

إن النذر محرم في : وقال القرطبي .الناذر فيه سبيل المعاوضات وأباحه ابن رشد 

حصول غرض عاجل ، أو أن   تعالى  حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذر يوجب

وتكون . م يفعل ذلك الغرض ألجل النذر ، فإقدام من اعتقد ذلك على النذر محر

الكراهة في حق من لم يعتقد ذلك
 (14 )

 . 

ونقل القول بكراهة النذر عن نص الشافعي ، وجزم به النووي من الشافعية 

األصح اختصاص الكراهة بنذر اللجاج: ، وقال الرملي من فقهائهم 
 (11)

ألنه ال  ؛ 

إليه ،  يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل ، بخالف نذر التبرر فهو مندوب

ألنه قربة ووسيلة إلى طاعة ، والوسائل تأخذ حكم الغايات ، وألن الناذر يثاب على 

نذره ثواب الواجب
 (11 )

 . 

النذر : قال البهوتي. والصحيح من المذهب عند الحنابلة أن النذر مكروه 

المذهب أنه مباح: وقال ابن حامد . بالمعنى المصدري مكروه ولو عبادة 
 (11)

 . 

 : لهم والحجة

نهى النبي صلى   عليه : أنه قال ـ رضي   عنهما ـ ابن عمر أ ـ حديث 

، وإنما يستخرج به من البخيل إنه ال يرد شيئاً : وسلم عن النذر ، وقال 
 (12 )

 . 

 : وجه الداللة
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عن النذر في الحديث ، فيكون اإلقدام ـ صلى   عليه وسلم ـ نهي رسول   

وتكون الكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.  على النذر محرماً 
 (11 )

 . 

ـ صلى   عليه وسلم ـ لفعله رسول    إن النذر لو كان مستحباً ب ـ 

كراهته    وأصحابه ، إال أنهم لم يفعلوه ، وعدم فعلهم له دليل على 
 (22 )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 : الترجيح

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  الذي يبدو راجحاً هو القول الثاني لموافقته فعل النبي ـ َصلَّى  َّ

 .وأصحابه 

 : ـ ألفاظ النذر 0

كون بلفظ مشعر بااللتزام بالمنذور ، وذلك ألن المعول يأن هو النذر لفظ 

عليه في النذر هو اللفظ ، إذ هو السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى 

ويقوم مقام اللفظ الكتابة ، نه الوجوب بالنذر ، فال يكفي في ذلك النية وحدها بدو

المقرونة بنية النذر ، أو بإشارة األخرس المفهمة الدالة أو المشعرة بالتزام كيفية 

أنه ينعقد ( النذر ) أن من نذر فصرح في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ ، و العقود

نذره بهذه الصيغة ، ويلزمه ما نذر
 (1 2)

 . 

: مثل قول القائل ( النذر ) صيغة النذر إذا خلت من لفظ واختلف الفقهاء في 

 :يصرح بلفظ النذر على قولين كذا ، ولم  ّلِل علي  
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 : األولالقول 

ن النذر ينعقد ويلزم الناذر وإن لم يصرح في صيغته بلفظ النذر ، إذا أتى إ

 .بصيغة تفيد التزامه بذلك 

في رواية سعيد بن المسيب و ـرضي   عنهما ـ ابن عمر روي ذلك عن 

جماعة من العلماء، و والقاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم التيميعنه ، 
 (12 )

 . 

وإليه ذهب الحنفية
 (22 )

والمالكية 
 (3 2)

والشافعية 
 (4 2)

والحنابلة 
 (5 2)

 . 

 

 

 : والحجة لهم

المشي إلى  علي  : قال في رجل قال ـ رضي   عنهما ـ ابن عمر أ ـ أن 

هذا نذر فليمش. الكعبة ّلِل 
 (21)

 . 

إن عدم ذكر لفظ النذر في الصيغة ال يؤثر في لزوم النذر إذا كان ب ـ 

المقصود باألقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر ، وإن لم يصرح فيها بلفظ 

النذر
 (22 )

  . 

في " علي "  ولم يذكر لفظ النذر ، فإن لفظة ، كذا  ّلِل علي  : إن من قال ج ـ 

المشي إلى بيت   تعالى ، فقد  هذه الصيغة لإليجاب على نفسه ، فإذا قال علي  

نذر هو علي  : أوجب على نفسه ذلك ، فلزمه ، كما لو قال 
 (21 )

  . 
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 : الثانيالقول 

 أن النذر ال ينعقد إال إذا صرح في صيغته بلفظ النذر

بن محمد سعيد بن المسيب والقاسمعن رواية وهو 
 (12)

 . 

 : والحجة لهم

إال أن يصرح ، إن النذر إخبار بوجوب شيء لم يوجبه   تعالى على الناذر 

بجهة الوجوب
 (11 )

  . 

 : الترجيح

 .الذي يبدو راجحاً هو القول األول لوجاهته ولتعارف الناس عليه 

 

 الخاتمة

هذا البحث ، واالنتفاع به ، وفيما يأتي أهم ما جاء  الحمد ّلِل الذي أعانني على إنجاز

 :فيه 

 

 : أحكام المفلسـ  القسم األول

 مال ذي غير أكان وسواء ،ـ المفلس هو الرجل الذي عليه دين أكثر من ماله  1

 . دينه من أقل أنه إال مال له كان أم ، أصالً 

 :ـ تناولت في هذا القسم المسائل اآلتية  2

 دينه حجر الحاكم على . أ

 هل يجوز بيع مال المفلس . ب

 باإلفالس الحجر إشهار . ت

 اإلشهاد على الحجر . ث

 المال في المفلس تصرفات . ج
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 ما يترك للمفلس من مال . ح

 المفلس على اإلنفاق . خ

 غرمائه بين المفلس مال بقسم المبادرة . د

 : القسم الثاني ـ أحكام النذر

 بأصل عليه الزم غير شيئا بالقول تعالى ّلِل نفسه مختار مكلف إلزامهو : ـ النذر  1

 . ، مع العلم بالحال أو الجهل به ممتنعاً الشرع 

 . الكتاب والسنة واإلجماعـ بينت مشروعية النذر من  0

 .ـ بينت حكم النذر  3

 .ـ بينت ألفاظ النذر  4

 .سائالً المولى تبارك وتعالى الهدى والسداد 

د وعلى آله وصحبه وسلم  وصلى   على سيدنا ُمَحمَّ

 

 المصادر والمراجع

، لعبد  بن ( االْخِتَياِر لتعليل الُمْخَتار ) ْخِتَياِر َشْرح الُمْخَتار ، المسمى اال .9

، مكتبة ومطبعة ( هـ 123ت ) محمود بن َمْودود الَمُوِصلي اْلَحَنِفي  ، 

 هـ9312مصطفى البابي الَحلَبي وأوالده ، مصر ، 

َناِئع ِفي ترتيب الشَّرَ  .0 ين بن مسعود أَْحَمد َبَداِئع الصَّ اِئع ، ألَِبي َبْكرج عالء الدِّ

،  0، دار الِكَتاب الَعَرِبي  َبْيُرْوت ، ط( هـ 121ت ) الَكاَساني أو الكاشاني ، 
 . م 9120

د بن أَْحَمد بن  .3 د بن  ِبَداَية الُمجتِهد ونهاية المقتصد ، ألبي الوليد ُمَحمَّ ُمَحمَّ
د  بن أَْحَمد بن ُرْشد القُْرُطبي الملقب بابن ُرْشد رشد القرطبي بن اإلمام ُمَحمَّ

 . ، دار الفكر للطباعة والنشر ، َبْيُرْوت ، بال تاريخ( هـ 111ت ) الَحفيد ، 

الَبَناية َشْرح اْلِهَداَية ، لُمَحمود بن أَْحَمد بن موسى بن أَْحَمد بن الحسين  .4

ين العيني اْلَحَنِفي  ،  ، دار الكتب العلمية ،  (هـ 211ت ) المعروف ببدر الدِّ

 . م0222هـ ـ 9402،  9َبْيُرْوت ، ط



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

022 

 

د بن إسماعيل بن إْبَراِهيم اْلُبَخاِري  الجعفي  .1 الَتاِرْيخ الَكِبْير ، ألبي عبد  ُمَحمَّ

السيد هاشم الندوي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، : ، تحقيق ( هـ 011ت ) ، 

 . بال تاريخ

ين عثمان بن علي بن َتْبِيين اْلَحَقاِئِق َشرْ  .1 َقاِئِق ، ألبي ُعَمر َفْخر الدِّ ح َكْنِز الدَّ

ْيلَعي اْلَحَنِفي  ،  ، دار الَمْعِرَفة للطباعة والنشر ، ( هـ  143ت ) ِمْحَجن الزَّ

 .َبْيُرْوت ، بال تاريخ 

ين أَحْ  .1 َمد َتْلِخيص اْلَحِبيِر ِفي أََحاِدْيث الرافعي الَكِبْير ، ألبي اْلَفْضل شهاب الدِّ

السيد عبد  هاشم : ، تحقيق ( هـ  210ت ) بن علي بن َحَجر الَعْسَقالني ، 

 . م 9114هـ ـ  9324اليماني المدني ، المدينة المنورة ، 

د المغربي البناني على شرح الزرقاني ،  حاشية .2 د بن ُمَحمَّ البناني لُمَحمَّ

،  9ط ، مصر ، ، بوالق األميرية المطبعة ، (هـ  9041ت ) المالكي ، 
 .هـ  9321

َحاِشَية الَجَمل على فتح الوهاب ، لسليمان بن ُعَمر بن منصور العجيلي  .1

، مطبعة مصطفى البابي ( هـ 9024ت ) األزهري المعروف بالَجَمل ، 

 .الحلبي ، مصر ، بال تاريخ 

د بن أَْحَمد بن َعَرفة ال .92 ُسوقي َعلَى الَشْرح الَكِبْير ، لُمَحمَّ ُسوقي َحاِشَية الدُّ دُّ

د عليش ، دار الفكر للطباعة : ، تحقيق ( هـ 9032ت ) المالكي ،  ُمَحمَّ

 . والنشر ، بْيُرْوت ، بال تاريخ

ْرَقاِني  ،  .99 د الزَّ ت ) حاشية َعلَى َشْرح الشيخ عبد الباقي بن يوسف بن ُمَحمَّ

ت )                    َعلَى ُمْخَتَصر سيدي خليل بن إِْسَحاق ( هـ 9211

 . م9112دار الفكر للطباعة والنشر ، َبْيُرْوت سنة ( هـ 111

ين الَقْلُيوبي أَْحَمد بن على شرح منهاج الطالبين َقْلُيوبي حاشية  .90 ، ِشهاب الدِّ

اِفِعي  الَمْصري ،  ، دار إحياء الكتب ( هـ 9211ت ) أَْحَمد بن َسالَمة الشَّ

 . العربية ، بال تاريخ 

نتهى اإلرادات ، لمنصور بن يونس بن إدريس دقائق أولي النهى َشْرح م .93

 . ، دار الكتب األزهرية ، مصر بال تاريخ( هـ 9219ت ) البهوتي ، 

رِّ اْلُمْخَتار َشْرح َتْنِوير األَْبَصار المعروفة بـ .94 َحاِشَية ابن ) َرد  المحتار َعلَى الدُّ
د أمين َعاِبِديَن بن السيد ُعَمر عَ ( َعاِبِديَن  يز ، للسيد ُمَحمَّ ًِ اِبِديَن بن عبد اْلَعِز

َمْشقي اْلَحَنِفي  ،  ، دار الفكر للطباعة والنشر ، َبْيُرْوت ، ( هـ 9010ت ) الدَّ

 .هـ 9321،  0ط

الكوهجي ،  الحسن حسن الشيخزاد المحتاج بشرح المنهاج ، لعبد  بن  .91
عبد  بن إبراهيم األنصاري ، المكتبة العصرية ، بيروت ،  :تحقيق 

 . م9122



 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

021 

 

د بن أَْحَمد بن األزهر  .91 اِفِعي  ، ألبي منصور ُمَحمَّ اِهر ِفي َغِريب أَْلَفاظ الشَّ الزَّ

د جبر األلفي ، . د : ، تحقيق ( هـ  312ت ) األزهري الهروي ،  ُمَحمَّ

 . هـ9311،  9وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ة ، الكويت ، ط

د بن الحسين بن َعلِي  بن موسى الَبْيَهقي ُسَنن الَبْيَهقي الُكبرى ، ألبي بْكر أَْحمَ  .91

د عبد القادر عطا َمْكَتَبة دار الباز ، مكة : ، تحقيق ( هـ  412ت ) ،  ُمَحمَّ

 .م 9114هـ ـ 9494المكرمة ، 

د  .92 الَشْرح الصغير َعلَى أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ، ألَْحَمد بن ُمَحمَّ

اِوي المالكي الَخْلَوتي ،  ، خرج أحاديثه وفهرسه وقرر ( هـ 9049ت ) الصَّ

الدكتور مصطفى كمال وصفي ، مطبعة : عليه بالمقارنة بالقانون اْلَحِديث 

 . م9114ـ  9110، مصر ،  9دار المعارف ، ط

ْرِدْير الَعَدوي  .91 د بن أَْحَمد الدَّ الَشْرح الَكِبْير ، ألبي البركات أَْحَمد بن ُمَحمَّ

د عليش ، دار الفكر للطباعة :  ، تحقيق( هـ 9029ت ) المالكي ،  ُمَحمَّ

 .والنشر ، َبْيُرْوت ، بال تاريخ 

د بن أَْحَمد المحلي َعلَى َشْرح المحلي .02 مطبعة ( هـ 214ت ) اْلِمْنَهاج ، ُمَحمَّ

 . م9111هـ ـ  9311،  3طمصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 

 . ، بال تاريخحمص  محمد خالد األتاسي ،ل. العدلية َشْرح َمَجلَة األَْحَكام  .09

ْيسابوري . َصِحْيح ُمْسلِم  .00 اج القَُشْيري النَّ ت ) ألبي الحسين مسلم بن الحجَّ

د فؤاد عبد الباقي ، دار إِْحَياء الُتَراث الَعَرِبي  ، : ، تحقيق ( هـ 019 ُمَحمَّ

 . َبْيُرْوت ، بال تاريخ

المعروف بابن َحَجر  َفْتح الَباري َشْرح َصِحْيح اْلُبَخاِري  ، ألَْحَمد بن علي .03

ين : ، تحقيق ( هـ  210ت ) الَعْسَقالني ،  د فؤاد عبد الباقي ، وُمِحب  الدِّ ُمَحمَّ

 . هـ9311،  9، دار الَمْعِرَفة ، َبْيُرْوت ، ط( م 9111ت ) اْلَخِطيب ، 

            الِكَتاب اْلُمَصنَّف ِفي األََحاِدْيث واآلَثار ، ألَِبي َبْكرج عبد  بن  .04

د بن أَِبي َشْيَبَة الكوفي ،  كمال يوسف الحوت ، : ، تحقيق ( هـ 031ت ) ُمَحمَّ

 .هـ 9421،  9مكتبة الرشد ، الرياض ، ط

ين  .01 بن اَكشَّاف الِقَناع عن َمْتن اإلِْقَناع ، لمنصور بن يوُنس بن صالح الدِّ
ت )                   حسن بن أَْحَمد بن علي بن إدريس الُبُهوتي الَحْنبلي ، 

الشيخ هالل مصيلحي مصطفى هالل دار الفكر : ، تحقيق ( هـ  9219

 .هـ 9420،  9للطباعة والنشر ، بيروت ، ط

د بن مكرم بن منظور األفريقي  .01 ين ُمَحمَّ لَِسان الَعَرب ، ألبي اْلَفْضل جمال الدِّ

 . م9112،  9، دار صادر ، َبْيُرْوت ، لَْبَنان ط( هـ 199ت ) المصري ، 

د بن عبد  المُ  .01 بن مفلح اْبِدع ِفي َشْرح المقنع ، ألبي إِْسَحاق إْبَراِهيم بن ُمَحمَّ

 . هـ9422،  9، المكتب اإلسالمي  ، َبْيُرْوت ط( هـ  224ت ) الحنبلي ، 
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د بن علي الفيومي  .02 اْلِمْصَباح اْلُمِنير ِفي َغِريب الَشْرح الَكِبْير ، ألَْحَمد بن ُمَحمَّ

مصطفى السقا ، مطبعة مصطفى : ، تَصِحْيح ( هـ 112ت ) المقرئ ، 

 . هـ9300،  9البابي الحلبي ، مصر ، ط

ين بن عبد السيد  .01 بن علي ااْلُمْغِرب ِفي َتْرِتيِب اْلُمْعِرِب ، ألبي الَفْتح ناصر الدِّ

ز ،  محمود فاخوري ، وعبد الحميد : ، تحقيق ( هـ  192ت ) بن الُمَطرِّ

 . م9111 0ة بن َزْيد ، حلب ، طُمْخَتار ، مكتبة أسام

د بن قَُداَمَة الَمْقِدسي ،  .32 ين عبد  بن أَْحَمد بن أَْحَمد بن ُمَحمَّ اْلُمْغِني ، لُموفَّق الدِّ

 .م9110دار الِكَتاب الَعَرِبي  ، َبْيُرْوت ، ( هـ 102ت ) 

ين ُمْغني اْلُمْحَتاج إلى َمْعِرَفة َمَعاِني أَْلَفاظ اْلِمْنَهاج ، لشمس ا .39 د بن     لدِّ ُمَحمَّ

اِفِعي  اْلَخِطيب  ْرِبيِني  القاهري الشَّ دار الفكر للطباعة ( هـ 111ت ) أَْحَمد الشِّ

 .والنشر ، َبْيُرْوت ، بال تاريخ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات  .30
كالت ، ألبي والتحصيالت والمحكمات الشرعيات ألمهات مسائلها المش

، مطبعة ( هـ 102ت )                   الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، 

 .هـ 9301السعادة ، مصر ، 

د بن عبدالرحمن ألبي عبد  َمَواِهب الَجلِْيل لَشْرح ُمْخَتَصر خليل ،  .33 ُمَحمَّ

اب  َراُبلُسي الَمْغِربي ، المعروف بالَحط  دار ، ( هـ  114ت )            ، الطَّ

 . م9312 ، 0َبْيُرْوت ، طالفكر للطباعة والنشر ، 

أ  .34 ) ، ألبي عبد  مالك بن أنس األصبحي ، ( رواية يحيى بن يحيى ) الُمَوطَّ

د فؤاد عبد الباقي ، دار إِْحَياء الُتَراث الَعَرِبي  ، : ، تحقيق ( هـ 911ت  ُمَحمَّ

 .مصر ، بال تاريخ 

اْلِهَداَية ،  َعلَى واألْسَرار تكملة َفْتح اْلَقِديرِ َكْشف الرموز  ِفي نتائج األفكار .31

، ( هـ 122ت ) شمس الدين أحمد أحمد بن قودر المعروف بالقاضي زاده 

 . هـ9311المكتبة التجارية الُكْبَرى ، مصر 

د بن أَِبي العباس شهاب  .31 ين ُمَحمَّ نهاية اْلُمْحَتاج إلى َشْرح اْلِمْنَهاج ، لشمس الدِّ
افِِعي   ْملي المتوفى الَمِصري األنصاري الشهير بالشَّ ين أَْحَمد بن حمزة الرَّ الدِّ

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، ( هـ 9224ت ) الصغير ، 

 .م 9132مصر ، 

َهايَ  .31 ين أبي السعادات النِّ د            ة ِفي َغِريب اْلَحِديث واألَثر ، لمجد الدِّ ُمَحمَّ
ْيَباِني  الجزري المعروف بابن األثير ،  د ابن عبد الكريم الشَّ ت ) بن ُمَحمَّ

د الطناحي ، المكتبة : ، تحقيق ( هـ 121 زاهر أَْحَمد الزاوي ، ومحمود ُمَحمَّ

 . م9111هـ ـ 9311،  9العلمية ، َبْيُرْوت ، ط
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ين  .32 علي بن أَِبي َبْكرج بن اْلِهَداَية َشْرح ِبَداَية اْلُمْبَتِدي ، ألبي الحسين برهان الدِّ

المكتبة التجارية الُكْبَرى ، ( هـ  113ت )  الَمْرِغْيَناني الَفْرَغاني عبد الَجلِْيل 

 . هـ9311مصر ، سنة ، 

 -:الهوامش 

د بن مكرم بن منظور لِسَ  -9 ين ُمَحمَّ ان الَعَرب ، ألبي اْلَفْضل جمال الدِّ

 9، دار صادر ، َبْيُرْوت ، َلْبَنان ، ط( هـ 199ت ) األفريقي المصري ،  
، واْلِمْصَباح اْلُمِنير ِفي َغِريب  911ـ  1/911( فلس ) مادة : م 9112، 

د بن علي  هـ 112ت ) الفيومي المقرئ ،  الَشْرح الَكِبْير ، ألَْحَمد بن ُمَحمَّ

مصطفى السقا ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، : ، تَصِحْيح ( 

 . 021( أفلس ) مادة : هـ 9300،  9ط

د بن  -0 د بن أَْحَمد بن ُمَحمَّ ِبَداَية الُمجتِهد ونهاية المقتصد ، ألبي الوليد ُمَحمَّ

د بن أَْحَمد بن  ُرْشد القُْرُطبي الملقب بابن ُرْشد الَحفيد ، رشد القرطبي بن اإلمام ُمَحمَّ

،  024/  0: ، دار الفكر للطباعة والنشر ، َبْيُرْوت ، بال تاريخ ( هـ 111ت ) 

ْرَقاِني  ،  د الزَّ ت ) وحاشية َعلَى َشْرح الشيخ عبد الباقي بن            يوسف بن ُمَحمَّ

دار الفكر للطباعة ( هـ 111ت  )َعلَى ُمْخَتَصر سيدي خليل بن إِْسَحاق ( هـ 9211

 . 019/  1: م 9112والنشر ، َبْيُرْوت سنة 

د بن قَُداَمَة  -3 ين عبد  بن أَْحَمد بن أَْحَمد بن ُمَحمَّ اْلُمْغِني ، لُموفَّق الدِّ

 . 422/  4: م 9110دار الِكَتاب الَعَرِبي  ، َبْيُرْوت ، ( هـ 102ت ) الَمْقِدسي ، 

رِّ اْلُمْخَتار َشْرح َتْنِوير األَْبَصار المعروفة بـَرد  المحتار عَ  -4 َحاِشَية ) لَى الدُّ

يز ( ابن َعاِبِديَن  ًِ د أمين َعاِبِديَن بن السيد ُعَمر َعاِبِديَن بن عبد اْلَعِز ، للسيد ُمَحمَّ

َمْشقي اْلَحَنِفي  ،  ،  0، دار الفكر للطباعة والنشر ، َبْيُرْوت ، ط( هـ 9010ت ) الدَّ

د بن أَِبي  1/11: هـ 9321 ين ُمَحمَّ ، ونهاية اْلُمْحَتاج إلى َشْرح اْلِمْنَهاج ، لشمس الدِّ

ْملي المتوفى الَمِصري األنصاري الشهير  ين أَْحَمد بن حمزة الرَّ العباس شهاب الدِّ

اِفِعي  الصغير ،  ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ( هـ 9224ت ) بالشَّ

، وَحاِشَية الَجَمل على فتح الوهاب ، لسليمان  4/322: م 9132وأوالده ، مصر ، 

، ( هـ 9024ت ) بن ُعَمر بن منصور العجيلي األزهري المعروف بالَجَمل ، 

 . 321/  3: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، بال تاريخ 

د بن أَْحَمد بن َعرَ  -1 ُسوقي َعلَى الَشْرح الَكِبْير ، لُمَحمَّ ُسوقي َحاِشَية الدُّ فة الدُّ

د عليش ، دار الفكر للطباعة والنشر ، : ، تحقيق ( هـ 9032ت ) المالكي ،  ُمَحمَّ

ط عيسى الحلبي ، و حاشية البناني على شرح  3/013: بْيُرْوت ، بال تاريخ 
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د المغربي البناني المالكي ،  د بن ُمَحمَّ ، المطبعة ( هـ  9041ت ) الزرقاني ، لُمَحمَّ

/  4: ، والمغني  011ـ  010/  1: هـ 9321،  9الق ، مصر ، طاألميرية ، بو

413 . 

المنع ، ومنه سمي العقل حجراً ، ألنه يمنع صاحبه عن : الحجر في اللغة -1

ينظر . القبائح ، ومنه أيضاً حجر القاضي على فالن في ماله إذا منعه من أن يفسده 

ين بن عبد السيد بن علي بن اْلُمْغِرب ِفي َتْرِتيِب اْلُمْعِرِب ، ألبي :  الَفْتح ناصر الدِّ

ز ،  محمود فاخوري ، وعبد الحميد ُمْخَتار ، مكتبة : ، تحقيق ( هـ  192ت ) الُمَطرِّ

 . 9/929: م 9111،  0أسامة بن َزْيد ، حلب ، ط

حجر الحاكم على المفلس إذا منعه من التصرف في ماله إال في : وفي االصطالح 

الحجر هو منع شخص مخصوص عن : ي ال يعيش إال به ، وقيل الشيء  التافه الذ

الَبَناية َشْرح : ُيْنَظُر . تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور 

ين  اْلِهَداَية ، لُمَحمود بن أَْحَمد بن موسى بن أَْحَمد بن الحسين المعروف ببدر الدِّ

هـ ـ 9402،  9العلمية ، َبْيُرْوت ، ط، دار الكتب ( هـ 211ت ) العيني اْلَحَنِفي  ، 

د بن   99/11: م 0222 اِفِعي  ، ألبي منصور ُمَحمَّ اِهر ِفي َغِريب أَْلَفاظ الشَّ ، و الزَّ

د جبر . د : ، تحقيق ( هـ  312ت ) أَْحَمد بن األزهر األزهري الهروي ،  ُمَحمَّ

،  001: هـ 9311،  9األلفي ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ة ، الكويت ، ط

ُسوقي  ، والُمْبِدع ِفي َشْرح المقنع ، ألبي إِْسَحاق إْبَراِهيم بن  3/010: وَحاِشَية الدُّ

د بن عبد  بن مفلح الحنبلي ،                   ، المكتب ( هـ  224ت ) ُمَحمَّ

 . 4/321: هـ 9422،  9اإلسالمي  ، َبْيُرْوت ، ط

 011 - 019/  1: رح الزرقاني على خليل ، وش 024/  0بداية المجتهد  -1

. 

ين الَقْلُيوبي أَْحَمد بن  -2 حاشية َقْلُيوبي على شرح منهاج الطالبين ، ِشهاب الدِّ

اِفِعي  الَمْصري ،  ، دار إحياء الكتب العربية ، ( هـ 9211ت ) أَْحَمد بن َسالَمة الشَّ

 . 021/  0: بال تاريخ  

، و دقائق أولي النهى َشْرح منتهى اإلرادات ،  432/  4: المغني  -1

، دار الكتب األزهرية ، ( هـ 9219ت ) لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، 

 . 012/  0: مصر ، بال تاريخ 

، لعبد  ( االْخِتَياِر لتعليل الُمْخَتار ) االْخِتَياِر َشْرح الُمْخَتار ، المسمى  -92
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، مكتبة ومطبعة مصطفى ( هـ 123ت ) د بن َمْودود الَمُوِصلي اْلَحَنِفي  ، بن محمو

 . 011/  9: هـ 9312البابي الَحلَبي وأوالده ، مصر ، 

 . 011/  1: ، وشرح الزرقاني على خليل  024/  0بداية المجتهد  -99

 4: ، والمغني  021/  0: ، وحاشية َقْلُيوبي  021/  0: بداية المجتهد  -90

ين علي بن أَِبي َبْكرج  432/  ، و اْلِهَداَية َشْرح ِبَداَية اْلُمْبَتِدي ، ألبي الحسين برهان الدِّ

، المكتبة التجارية الُكْبَرى ، ( هـ  113ت ) بن عبد الَجلِْيل الَمْرِغْيَناني الَفْرَغاني  

 . 021/  2: هـ 9311مصر ، سنة 

ين عثمان بن علي َتْبِيين اْلَحَقاِئِق َشْرح َكْنِز  -93 َقاِئِق ، ألبي ُعَمر َفْخر الدِّ الدَّ

ْيلَعي اْلَحَنِفي  ،  ، دار الَمْعِرَفة للطباعة والنشر ، ( هـ  143ت ) بن ِمْحَجن الزَّ

 . 011/  9: ، واالختيار  911/  1: َبْيُرْوت ، بال تاريخ  

 . 2/020: اْلِهَداَية وشروحها :  -94

 – 019/  1: ، وشرح الزرقاني على خليل  024/  0بداية المجتهد  -91

 . 021/  2: ، والهداية  432/  4: ، والمغني  021/  0: ، وحاشية َقْلُيوبي  011

ُسَنن الَبْيَهقي الُكبرى ، ألبي بْكر أَْحَمد بن الحسين بن َعلِي  بن موسى -91

د عبد القادر عطا ، َمكْ : ، تحقيق ( هـ  412ت ) الَبْيَهقي ،  َتَبة دار الباز ، مكة ُمَحمَّ

، وقد أخرجه متصالً ومرسالً ، ونقل ابن  1/42: م 9114هـ ـ 9494المكرمة ، 

المرسل أصح من المتصل َتْلِخيص اْلَحِبيِر ِفي أََحاِدْيث : حجر عن عبد الحق قوله 

ين أَْحَمد بن علي بن َحَجر الَعْسَقالني ، ت )  الرافعي الَكِبْير ، ألبي اْلَفْضل شهاب الدِّ

 9324السيد عبد  هاشم اليماني المدني ، المدينة المنورة ، : ، تحقيق ( هـ  210

 . 31/  3: م  9114هـ ـ 

أ   -91 ، ألبي عبد  مالك بن أنس ( رواية يحيى بن يحيى ) الُمَوطَّ

د فؤاد عبد الباقي ، دار إِْحَياء الُتَراث : ، تحقيق ( هـ 911ت) األصبحي ،  ُمَحمَّ

وفيه   41/  1: ، و السنن الكبرى للبيهقي  0/112: َرِبي  ، مصر ، بال تاريخ العَ 

د بن إسماعيل بن إْبَراِهيم اْلُبَخاِري   جهالة كما في الَتاِرْيخ الَكِبْير ، ألبي عبد  ُمَحمَّ

السيد هاشم الندوي ، دار الفكر للطباعة والنشر : ، تحقيق ( هـ 011ت ) الجعفي ، 

 . 302/  1:  ، بال تاريخ

 – 019/  1: ، وشرح الزرقاني على خليل  024/  0بداية المجتهد  -92
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 . 021/  2: ، والهداية  432/  4: ، والمغني  021/  0: ، وحاشية َقْلُيوبي  011

،  911/  1: ، وَتْبِيين اْلَحَقاِئِق  021 - 020/  2الهداية وشروحها  -91

 . 011/  9: واالختيار 

 . 01اآلية : نساء سورة ال -02

،  911/  1: ، وَتْبِيين اْلَحَقاِئِق  021 - 020/  2الهداية وشروحها  -09

لمحمد خالد األتاسي ، حمص . ، وَشْرح َمَجلَة األَْحَكام العدلية  011/  9: واالختيار 

 . 113/  3: ، بال تاريخ 

، ونهاية  014/  3: ، وحاشية الدسوقي  911/  1: َتْبِيين اْلَحَقاِئِق  -00

 . 012/  0: ، وشرح منتهى اإلرادات  432/  4: ، والمغني  320/  4: المحتاج 

 4: ، والمغني  320/  4: ، ونهاية المحتاج  911/  1: َتْبِيين اْلَحَقاِئِق  -03

لم ينقل عن المالكية بحث في هذه .  012/  0: ، وشرح منتهى اإلرادات  432/ 

 .المسألة 

، و نتائج األفكار ِفي َكْشف الرموز واألْسَرار  011/  9 :االختيار  -04

تكملة َفْتح اْلَقِديِر َعلَى اْلِهَداَية ، شمس الدين أحمد أحمد بن قودر المعروف بالقاضي 

،  021/  2: هـ 9311، المكتبة التجارية الُكْبَرى ، مصر ( هـ 122ت ) زاده ، 

/  1: ، وحاشية البناني  011/  3: ي ، وحاشية الدسوق 10/  1: والفتاوى الهندية 

 . 0/012: ، ودقائق أولي النهى  021/  3: ، وحاشية قليوبي  011

، والفتاوى  021/  2: ، وتكملة شرح فتح القدير  011/  9: االختيار  -01

 . 10/  1: الهندية 

 . 011/  3: ، وحاشية الدسوقي  011/  1: حاشية البناني  -01

 . 0/012: نهى دقائق أولي ال -01

 . 021/  3: حاشية قليوبي  -02

 . 021/  3: المصدر نفسه  -01

، والفتاوى  021/  2: ، وتكملة شرح فتح القدير  011/  9: االختيار  -32

 . 10/  1: الهندية 
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، والفتاوى  021/  2: ، وتكملة شرح فتح القدير  011/  9: االختيار  -39

 . 10/  1: الهندية 

 . 0/012: دقائق أولي النهى  -30

 . 021/  3: حاشية قليوبي  -33

 . 011/  3: ، وحاشية الدسوقي  011/  1: حاشية البناني  -34

 . 0/012: دقائق أولي النهى  -31

 . 021/  3: حاشية قليوبي  -31

 . 011/  3: ، وحاشية الدسوقي  011/  1: حاشية البناني  -31

، وحاشية  012/  1: ، وحاشية الزرقاني  11/  1: حاشية ابن عابدين  -32

د بن أَْحَمد المحلي ،  011/ 3: الدسوقي  ت ) و َشْرح المحلي َعلَى اْلِمْنَهاج ، ُمَحمَّ

 0: م 9111هـ ـ  9311،  3، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط( هـ 214

 . 441ـ  449/  4: مغني ، وال 391/  4: ، ونهاية المحتاج  019/ 

، ونهاية  019/  0: ، وشرح المحلي  11/  1: حاشية ابن عابدين  -31

 . 441ـ  449/  4: ، والمغني  391/  4: المحتاج 

 . 011/ 3: ، وحاشية الدسوقي  012/  1: حاشية الزرقاني  -42

 . 011/ 3: حاشية الدسوقي  -49

 . 391/  4: تاج ، ونهاية المح 019/  0: شرح المحلي  -40

ْيسابوري ، . َصِحْيح ُمْسلِم -43 اج القَُشْيري النَّ ) ألبي الحسين مسلم بن الحجَّ

د فؤاد عبد الباقي ، دار إِْحَياء الُتَراث الَعَرِبي  ، َبْيُرْوت : ، تحقيق ( هـ 019ت  ُمَحمَّ

 من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي  (  9111) ، رقم  3/9919: ، بال تاريخ 

 .عنه ـ 

 . 11/  1: حاشية ابن عابدين  -44

 . 441/  4: المغني  -41

 . 391/  4: نهاية المحتاج  -41
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، ومطالب  391/  4: ، ونهاية المحتاج  012/  1: شرح الزرقاني  -41

 .ولم أقف على نص للحنفية  319/  3: أولي النهى 

ولم أقف  319 / 3: ، ومطالب أولي النهى  391/  4: نهاية المحتاج -42

 .على نص للحنفية وللمالكية 

ْرِدْير الَعَدوي  -41 د بن أَْحَمد الدَّ الَشْرح الَكِبْير ، ألبي البركات أَْحَمد بن ُمَحمَّ

د عليش ، دار الفكر للطباعة والنشر ، : ، تحقيق ( هـ 9029ت ) المالكي ،  ُمَحمَّ

/  3: ، ومطالب أولي النهى  441/  4: ، والمغني  3/011: َبْيُرْوت ، بال تاريخ  

319 . 

 . 011/  3: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  -12

 . 019ـ  012/  0: ، و حاشية القليوبي  391/  4نهاية المحتاج  -19

 . 319/  3: ، ومطالب أولي النهى  441/  4: المغني  -10

 . 13/  1: الفتاوى الهندية  -13

 . 019/  0: ية القليوبي ، وحاش 391/  4نهاية المحتاج  -14

 . 319/  3: ، ومطالب أولي النهى  441/  4: المغني  -11

 . 011/  3: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  -11

 391/  4، ونهاية المحتاج  011/  3: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  -11

 . 441/  4: ، والمغني 

َهاَية ِفي َغِريب اْلَحِديث  02/ 1( نذر ) مادة : لسان العرب  -12 ، والنِّ

ْيَباِني  الجزري  د ابن عبد الكريم الشَّ د بن ُمَحمَّ ين أبي السعادات ُمَحمَّ واألَثر ، لمجد الدِّ

زاهر أَْحَمد الزاوي ، ومحمود : ، تحقيق ( هـ 121ت ) المعروف بابن األثير ، 

د الطناحي ، ا  . 32/  9: م 9111هـ ـ 9311،  9لمكتبة العلمية ، َبْيُرْوت ، طُمَحمَّ

ين بن مسعود  -11 َراِئع ، ألَِبي َبْكرج عالء الدِّ َناِئع ِفي ترتيب الشَّ َبَداِئع الصَّ

،  0، دار الِكَتاب الَعَرِبي  ، َبْيُرْوت ، ط( هـ 121ت ) أَْحَمد الَكاَساني أو الكاشاني ، 

ْرح الصغير َعلَى أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ، ، والشَ  1/20: م  9120

اِوي المالكي الَخْلَوتي ،                  د الصَّ ، خرج ( هـ 9049ت ) ألَْحَمد بن ُمَحمَّ

الدكتور مصطفى كمال : أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون اْلَحِديث 
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،    0/041:م 9114 ـ 9110، مصر ،  9وصفي ، مطبعة دار المعارف ، ط

د بن أَْحَمد  ين ُمَحمَّ وُمْغني اْلُمْحَتاج إلى َمْعِرَفة َمَعاِني أَْلَفاظ اْلِمْنَهاج ، لشمس الدِّ

افِِعي  اْلَخِطيب ،  ْرِبيِني  القاهري الشَّ ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ( هـ 111ت ) الشِّ

اع عن َمْتن اإلِْقَناع ، لمنصور بن ، و َكشَّاف الِقنَ  314/  4:  َبْيُرْوت ، بال تاريخ 

ين بن حسن بن أَْحَمد بن علي بن إدريس الُبُهوتي الَحْنبلي ،  ت ) يوُنس بن صالح الدِّ

الشيخ هالل مصيلحي مصطفى هالل ، دار الفكر للطباعة : ، تحقيق ( هـ  9219

 . 013/  1: هـ  9420،  9والنشر ، بيروت ، ط

 . 01اآلية : سورة الحج -12

صحيح البخاري بشرح َفْتح الَباري َشْرح َصِحْيح اْلُبَخاِري  ، ألَْحَمد بن -19

د فؤاد عبد : ، تحقيق ( هـ  210ت ) علي المعروف بابن َحَجر الَعْسَقالني ،  ُمَحمَّ

ين اْلَخِطيب ،             ، دار الَمْعِرَفة ، َبْيُرْوت ، ( م 9111ت ) الباقي ، وُمِحب  الدِّ

 . 99/129: ـ ه9311،  9ط

 . 400/  9: بداية المجتهد  -10

 . 9/  1: المغني -13

 . 11/  3: حاشية ابن عابدين  -14

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام  -11

الشرعيات والتحصيالت والمحكمات الشرعيات ألمهات مسائلها المشكالت ، ألبي 

هـ 9301، مطبعة السعادة ، مصر ، ( هـ 102ت ) الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، 

د بن  ، و َمَواِهب الَجلِْيل لَشْرح ُمْخَتَصر 421،  424/  9:  خليل ، ألبي عبد  ُمَحمَّ

اب ، َراُبلُسي الَمْغِربي ، المعروف بالَحط  ، دار الفكر ( هـ  114ت ) عبدالرحمن الطَّ

 . 391/  3: م 9312،  0للطباعة والنشر ، َبْيُرْوت ، ط

زاد المحتاج بشرح المنهاج ، لعبد  بن .  314/  4مغني المحتاج  -11

عبد  بن إبراهيم األنصاري ، المكتبة : ، تحقيق  الشيخ حسن الحسن الكوهجي

 .4/412: م 9122العصرية ، بيروت ، 

 . 11/  3: حاشية ابن عابدين  -11

 . 391/  3: ، وَمَواِهب الَجلِْيل  421،  424/  9: المقدمات الممهدات  -12
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 . 1اآلية : سورة اإلنسان -11

 . 01من اآلية : سورة الحج -12

 . 91ص: ه تقدم تخريج-19

 . 419/  4زاد المحتاج  -10

 . 1/023: بدائع الصنائع  -13

 - 391/  3: ، ومواهب الجليل  421 - 424/  9: المقدمات الممهدات  -14

 . 14 - 13/  3: ، وشرح الزرقاني  302

أن يمنع الناذر نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق : نذر اللجاج هو -11

يمين اللجاج والغضب ، ويمين الغلق ، : لترك ، ويقال فيه التزام قربة بالفعل أو ا

 . 091/  2: نهاية المحتاج : ينظر . ونذر الغلق 

 . 419/  4: ، وزاد المحتاج  092/  2: نهاية المحتاج  -11

 991/  99: ، واإلنصاف  013/  1: ، وكشاف القناع  9/  1: المغني  -11

. 

 

 . 99/411: صحيح البخاري بشرح فتح الباري -12

، وكشاف القناع  9/  1: ، والمغني  302 - 391/  3: مواهب الجليل  -11

 :1  /013 . 

 . 013/  1: ، وكشاف القناع  9/  1: المغني  -22

، ومواهب  400/  9: ، وبداية المجتهد  11/  3: حاشية ابن عابدين  -29

،  091/  2: محتاج ، ونهاية ال 013/  3: ، وروضة الطالبين  391/  3: الجليل 

 . 013/  1: وكشاف القناع 

 . 33/  1: المغني  -20

 . 0210/  1: بدائع الصنائع  -23

 . 391/  3: مواهب الجليل  -24
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 . 333/  3: روضة الطالبين  -21

 . 33/  1: المغني  -21

ِبي َبْكرج عبد  بن -21
د بن الِكَتاب اْلُمَصنَّف ِفي األََحاِدْيث واآلَثار ، ألَ ُمَحمَّ

كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، : ، تحقيق ( هـ 031ت ) أَِبي َشْيَبَة الكوفي ، 

 . 3/13: هـ   9421،  9الرياض ، ط

 . 013/  1: ، وكشاف القناع  009/ 2: نهاية المحتاج  -22

 . 33/  1: المغني  -21

والمغني  ، 392 - 391/  3:، مواهب الجليل  400/  9:بداية المجتهد  -12

:1  /33 . 

 . 400/  9: بداية المجتهد  -19
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 المستوى االمثل لالحتياطيات الدولية في العراق
 قحطان لفتة عطية الربيعــــــــــــــي. م

 كلية اقتصاديات االعمال –النهرين  جامعة  
Qahtan43@yahoo.com     Qahtan19838@Gamil .com 

  -:املستخلص 

بالرغم من . ارتفاع نسبة الاحتياطي في العراق عن املستوى ألامثل و املالئم لالحتياطيات الدولية 

الاحتياطيات ، في ظل استمرار التراجع الحاد ألسعار النفط، املصدر تكثيف الاعتماد على السحب من 

 عن  .الرئيس لإليرادات الحكومية
ً
في تجنيب الدولة السياسات  وظيفة الاحتياطيات الدوليةفضال

الاقتصادية و الاجتماعية غير املرغوبة ، الى جانب دورها في الحيلولة دون تدهور سعر الصرف للعملة 

عندما يكون هناك إفراط في تكوين هذه الاحتياطيات إلى مستويات عالية و مغالية أكثر  ولكن. املحلية

و يتحمل الاقتصاد  .من الالزم، البد أن يتسبب في نشوء خالف في وجهات النظر ما بين املتخصصين

البديلة ( أو الفرص)الاحتياطيات التي تتمثل في التضحية باالستخدامات  بهذه الوطني نتيجة احتفاظه

 البد أن يكون هناك تعادل بين التكلفة و العائد الاجتماعي 
ً
للموارد التي تمثلها هذه الاحتياطيات، اذا

لكي تكون في وضع آمن و سليم يحصنها تجاه الصدمات . حتى يمكن تقدير املستوى ألامثل لالحتياطيات

ارتفاع أسعار الواردات، نقص )طارئة و الغير متوقعة، التي يمكن أن يتعرض لها ميزان املدفوعات ال

-في نفس الوقت -و يجعل( الخ...حصيلة الصادرات، صعوبات الاقتراض الخارجي و ارتفاع أسعار الفائدة

حتياطيات الدولية امثل لال  ال يوجد استغالل .تكلفة هذه الاحتياطيات عند حدودها املقبولة اقتصاديا

بمعنى ال يوجد استغالل ألموال الاقتصاد الوطني نتيجة احتفاظه بهذه الاحتياطيات، الفائضة ويتحمل 

ومن املمكن استغالل جزء من هذه ألاموال الفائضة، من خالل . البنك املركزي املتعلقة باالحتياطيات

و من خالل مصرف تنموي جديد، بعد إجراء إعادة هيكلتها، أ( التنموية )املصارف املتخصصة 

 .الستثمارها داخل العراق في عملية التنمية الاقتصادية

 العراق, االمثل, المستوى ،االحتياطي: الكلمات المفتاحية

 

 

 

mailto:Qahtan43@yahoo.com


 2017السنة         2العدد          9مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 

320 
 

Abstract:- 

The optimum level of international reserves in Iraq. 

Qahtan L. Attieh al-Rubaie. 

Rise in the reserve ratio in Iraq for an optimal level and adequate international 
reserves. Despite the intensification of relying on withdrawals from reserves, in light 
of the sharp decline in oil prices, the main source of government revenues. As well 
as the function of international reserves set aside in the state of economic and social 
policies is desirable, along with its role in preventing the deterioration of the 
exchange rate of the local currency. But when there is an excess in the formation of 
these reserves to high too much, it should result in a disagreement in viewpoints 
between specialists. And bear the national economy as a result of retaining these 
reserves is to sacrifice uses (or alternative opportunities) resources represented by 
these reserves, if there should be parity between cost and social return can even 
estimate the optimal level of reserves. In order to be in a safe and secure them 
against put towards emergency and unexpected shocks, which can be exposed to 
balance of payments (higher import prices, the lack of export proceeds, foreign 
borrowing difficulties and high interest rates ... etc.) and at the same the cost of these 
reserves at their borders economically acceptable. There is an optimum exploitation 
of international reserves and surplus bears the national economy as a result of 
retaining these reserves, meaning there is no abuse of funds related to the central 
bank reserves. It is possible to exploit this part of the surplus funds, through 
specialized banks (development) after a restructuring, or through a new 
development bank, to invest in Iraq in the process of economic development. 

Key words: Reserve, optimum, Iraq. 
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 ..املقدمة 

لى السلطات في كل دولة أن تحدد ع 

الحجم املالئم الحتياطيات الدولة، الذي ،

يمكنها من مواجهة الاحتياجات الدورية و 

امتصاص الصدمات الخارجية غير 

ارتفاع أسعار الواردات، نقص ) املتوقعة 

حصيلة الصادرات، صعوبات الاقتراض 

 .. (.ارتفاع أسعار الفائدة الخالخارجي، 

أن هذا الحجم تحكمه عدة اعتبارات، و 

و من هنا ال . دولة إلى أخرى  تتفاوت من

يوجد حجم أو مستوى امثل و عام، أو 

 -قياس كمي مطلق يصلح لكافة الدول م

من لالحتياطيات لا و املناسب فالحجم

و تحديده كميا، في يجب البحث عنه،

من  بها ضوء واقع كل دولة و ما يحيط

ومع ذلك يمكن . ظروف و مشكالت

تقسيم هذا الحجم املالئم و لامن 

أساسيين، ألاول حتياطيات إلى جزأين لال 

الضروري لالحتياطيات و  يمثل الحد ألادنى

التي يتعين توافرها، في جميع ألاحوال، 

ملواجهة الاحتياجات الدورية املتوقعة، 

والجزء الثاني يمكن أن نطلق عليه 

التحوطية، ( أو الاحتياطيات)دة ألارص

تتمثل في تلك ألاصول التي يمكن اللجوء و 

ا عند الضرورة ملواجهة أية صدمات إليه

غير متوقعة في ميزان املدفوعات و يمكن 

 .أن تكون اقل سيولة من الجزء ألاول 

, في لاونة ألاخيرة ,لقد أثيرت قضية

تماد على السحب تكثيف الاعتمثلت في 

في ظل استمرار التراجع من الاحتياطيات ؛

الحاد ألسعار النفط، املصدر الرئيس 

 عن ضف .الحكوميةلإليرادات 
ً
وظيفة ال

في تجنيب الدولة  الاحتياطيات الدولية

دية و الاجتماعية غير السياسات الاقتصا

الى جانب دورها في الحيلولة  املرغوبة ،

. دون تدهور سعر الصرف للعملة املحلية

ولكن عندما يكون هناك إفراط في تكوين 

هذه الاحتياطيات إلى مستويات عالية و 

من الالزم، فالبد أن يتسبب مغالية أكثر 

في نشوء خالف في وجهات النظر ما بين 

 املتخصصين

يتعين أن تكون هناك مساواة بين تكلفة 

الاحتفاظ باالحتياطيات الدولية و العائد 

الاجتماعي الذي يتحقق منها حتى يمكن 

. تحديد املستوى ألامثل لهذه الاحتياطيات

فإذا زاد حجم هذه الاحتياطيات إلى 

التكلفة عن العائد وى تزيد فيه مست

نكون هنا إزاء حالة فيها  املتحقق منها،

. في الطلب على هذه الاحتياطياتإفراط 

خفض  ويتعين في هذه الحالة

الاحتياطيات و استخدامها في مجاالت 
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أما إذا كان العائد املتحقق . أكثر إنتاجية

من هذه الاحتياطيات يزيد عن تكلفتها، 

حالة فيها نقص، و يتعين فإننا نكون إزاء 

زيادة الاحتياطيات إلى مستواها ألامثل
1 

وثمة خاصية أساسية لالقتصاد العراقي 

هي انفتاحه واعتماده على الخارج بشكل 

ماذا  .تام مما يتطلب تحوطه بشكل كبير

يحصل عندما يتم التصرف باالحتياطي 

ألغراض ال تدخل ضمن أهداف البنك 

 ..املركزي؟ 

ياطيات باالحت الاحتفاظ أن :مشكلةالبحث

ينطوي على تكلفة و يتحملها الدولية 

 هذه الاقتصاد الوطني نتيجة احتفاظه

التضحية الاحتياطيات التي تتمثل في 

البديلة للموارد (أوالفرص)باالستخدامات

التي تمثلها هذه الاحتياطيات، فالبد أن 

يكون هناك تعادل بين التكلفة و العائد 

يمكن تقدير املستوى الاجتماعي حتى 

 .ألامثل لالحتياطيات

ينطلق البحث من  -:فرضية البحث

رغم كل املظاهر )فرضية مفادها 

والتحديات التي تحيط بالواقع 

والنقدي، فأن العراق  الاقتصادي واملالي

  افظ علىمازال يح
ً
احتياطي جيد وفقا

 .( للمعايير الدولية

 املحور الاول 

 الاحتياطيات الدولية مفهوم 

اختلفت الدراسات حول وضع مفهوم 

دقيق و جامع لالحتياطيات الدولية، و 

يعود سبب هذا الاختالف إلى عدم 

الاتفاق على تحديد العناصر التي يتكون 

دف الدول بشكل عام من بناء ته و. منها

ا الدولية إلى ضمان سهولة تهاحتياطا

تدفق ميزان املدفوعات لديها وإلايفاء 

الخارجية بالعمالت ا نهبالتزامات ديو 

ألاجنبية، و إيجاد مبالغ بالعملة ألاجنبية 

ا الصمود أمام تهتضمن القتصاديا

 . الهزات الاقتصادية و املالية

تعرف على انها ألارصدة من  ويمكن ان 

الذهب والعمالت الاجنبية التي تستعملها 

في مواجهة التقلبات املرتقبة التي يمكن 

او انها .املدفوعات ان تطرأ على ميزان 

مجموع الوسائل املالية والفنية الالزمة 

وتسوية  يةلتمويل التجارة الدول

انها ،كما تعرف.املدفوعات بين الدول 

املوارد املوجودة بتصرف السلطات 

 تيوال. النقدية في سوق الصرف الاجنبي

يقصد بها ذلك الجزء املتراكم والخزين 

من السيولة الدولية ، الذي تحتفظ به 

 وتستطيع 
ً
السلطات النقدية فعال

  . 2استخدامه في اي وقت بال قيد او شرط
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ومن التعريفات الشائعة لالحتياطيات 

عن الاصول املقومة الدولية ، انها عبارة 

والتي تسيطر عليها  بعمالت اجنبية،

واملتاحة تحت تصرفها ية،نقدالسلطات ال

الغراض التمويل املباشر ملواجهة 

الاختالالت التي قد تحدث بمصادر تمويل 

املدفوعات الخارجية ،فضال عن امكانية 

اللجوء لتلك الاحتياطيات للقيام 

بالتنظيم غير املباشر لهذه الاختالالت من 

خالل التدخل في اسواق الصرف للتأثير 

 .  3على سعر صرف العملة

 
ً
التعريفات ألاساسية  من وانطالقا

لالحتياطيات ولكونها مجموعة من 

الاصول املقومة بالعملة الاجنبية والتي 

يمكن للدولة ممثلة في السلطات النقدية 

طارىء  اللجوء اليها حال حدوث عجز

مؤقت في ميزان املدفوعات، فانه يتم 

استخدام هذه الاحتياطيات لتغطية هذا 

اللجوء النتهاج سياسيات العجز بدون 

اقتصادية غير مرغوبة فيها لتخفيض 

قيمة العملة او فرض قيود على الواردات 

وهو ما قد ينتج عنه اثار انكماشية او 

اقتراض من العالم الخارجي وتحمل تكلفة 

وقد تعكس التغيرات . 4القروض واعبائها

التي قد تحدث في حيازة الدول 

 ميزان يلالحتياطيات وجود اختالالت ف

دفوعات ، وان هذه التغيرات هي نتيجة امل

جهود السلطات ملواجهة مثل هذه 

الاختالالت او نتيجة تدخل السلطات في 

سوق الصرف للتأثير على سعر الصرف 

او غير ذلك من السياسات او التاثيرات او 

وتتاثر درجة حساسية الدولة . جميعها 

للتقلبات الخارجية بحجم الاحتياطيات 

وكذلك بحجم الديون الخارجية  ،الديه

من خالل كونهما مؤشران لقدرة الدولة 

 . على الوفاء بالتزاماتها الخارجية 
ً
ووفقا

ملا ورد في تعريف صندوق النقد الدولي ، 

ضمن دليل ميزان الدفوعات الطبعة 

تتكون  1991الخامسة الصادرة في 

الاحتياطيات الدولية من الاموال التي 

لنقدية والتي تتمثل في تملكها السلطة ا

اربعة عناصر اساسية تشكل ما يسمى 

 ..  5ياالحتياطي الدولي وهي

الحيازة الرسمية من العمالت الاجنبية  -

  .والتي تكون تحت تصرف البنك املركزي 

الذهب املحتفظ به في خزائن البنك  -

  .املركزي 

حقوق السحب الخاصة التي تملكها  -

  .دوليالدولة لدى صندوق النقد ال

صافي موقف الدولة لدى صندوق  -

النقد الدولى ، واملؤسسات الدولية 
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املشابهة كصندوق النقد العربي بالنسبة 

 . للدول العربية 

يرتبط ارتفاع أو انخفاض  في العراق

 , الاحتياطيات الدولية
ً
بالعوائد , أساسا

لذلك نجد تنامى حجم . النفطية

كزي الاحتياطيات الدولية لدى البنك املر 

العراقي في السنوات ألاخيرة نتيجة لتزايد 

عوائده مما وبالتالي زيادةة أسعار النفط 

ساعد على استيعاب الطلب على العملة 

 الطلب إلاضافي الذي 
ً
ألاجنبية ومؤخرا

يبدو أنه كان نتيجة لعدم الاستقرار في 

من ذلك يبدو جليا  .دول محيطة بالعراق

بان الاقتصاد العراقي أحادي الجانب 

باعتماده على النفط وانكماش 

مساهمات القطاعات الاقتصادية 

 .ألاخرى 

وعند متابعة حركة الاحتياطيات الدولية 

كما موضحة في الجدول  في العراق

نجد ( 2014-2004)خالل السنوات (1)

ارتفاع الاحتياطيات الدولية من 

 2004مليون دينار عام ( 13405.98913)

مليون دينار عام (  83362.32537)الى 

وهذا يعزى نتيجة ارتفاع قيمة .  2014

مليون ( 23,578)الصادرات النفطية من 

  ($ 51.5)دينار على اساس سعر تصدير 

 قيمة من %(99) نسبتة ما لتشكل

باملقانة مع .  2004عام  الكلية الصادرات

اساس سعر مليون دينار على ( 83,351)

فلقد تنامت .  2014عام  ($ 96.8)تصدير 

الاحتياطيات الدولية بشكل كبير نتيجة 

وهذا ما يجعل . . ارتفاع عوائد النفط

إيرادات النفط متغير مستقال يؤثر في 

الاحتياطيات املتغيرات التابعة ومنها 

سمة التخلف  ؤكدمما يالدولية 

 .6لالقتصاد العراقي

 املحور الثاني

الاحتياطيات الدوليةاهمية   

تسعى دول العالم املختلفة سواء كانت 

متقدمة او نامية الى رفد احتياطاتها 

 ... وتنميتها لتحقيق ماياتي

 تعزيز الاستقرار املالي  -

دعم القدرة على التعامل مع  -

 الصدمات الخارجية 

زيادة الثقة في قدرات الاقتصاد  -

 على مقابلة الالتزامات الخارجية 

تكون هذه الاحتياطيات تحت  ويشترط أن

تصرف البنك املركزي، ليستخدمها عند 

الضرورة و بالسرعة املطلوبة ملواجهة 

الاختالل العارض في ميزان املدفوعات أو 

كما أن  . للدفاع عن سعر الصرف

الاحتفاظ باالحتياطيات ينطوي على 

ألن هذه الاحتياطيات يجب أن )تكلفة 
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حتى تكون تكون سائلة أو اقرب للسيولة 

جاهزة للجوء إليها عند الضرورة و 

، و يتحملها الاقتصاد (بالسرعة املطلوبة

بهذه الاحتياطيات  الوطني نتيجة احتفاظه

التي تتمثل في التضحية باالستخدامات 

البديلة للموارد التي تمثلها ( أو الفرص)

هذه الاحتياطيات، فالبد أن يكون هناك 

جتماعي تعادل بين التكلفة و العائد الا 

حتى يمكن تقدير املستوى ألامثل 

أن تكون هناك  البد إذن. 7لالحتياطيات

تعادل بين حجم املنافع املتوقعة و بين 

  : التكلفة

إذا كانت املنافع املتوقعة اقل من  -

فيكون : تكلفة هذه الاحتياطيات

 هناك حالة إفراط في هذه

 الاحتياطيات

إذا كانت املنافع املتوقعة أكبر   -

: فة هذه الاحتياطياتمن كل

فيكون مستوى تلك الاحتياطيات 

 أقل من الفرصة ، 

بالطبع هو أن  الوضع ألامثل -

تحرص البنوك املركزية على 

 املعادلة بين املنافع و التكلفة

ورغم أن ارتفاع نسبة الاحتياطيات تؤدي 

ا في نفس نهإلى زيادة وضعية الاستقرار، فإ

لدولة الوقت ال تخلو من تكلفة بالنسبة ل

و من هنا يجب تحديد الاستخدام . املعنية

البديل املناسب للعمالت ألاجنبية إذا لم 

أي حول الاختيار  -احتياطيا كبه يحتفظ

لحيازات " للكلفة البديلة"  السليم

إجراء حسابات  والذي يتطلب. 8يالاحتياط

دقيقة بين التكلفة و العائد الاجتماعي، 

حتى يمكن تقدير املستوى ألامثل 

وللحكم على مدى كفاية أو  .لالحتياطيات

يستخدم . الاحتياطيات مالئمة

الاقتصاديون عادة أرقام لالحتياطيات 

الدولية في قياس قدرة الدول على تفادي 

املشاكل املالية في اقتصادها، و كذلك 

ة أي مضاربات ، بها على مجاتهر قد

 . تستهدف أمنها الاقتصادي و استقرارها

املالئم فما هو املستوى ألامثل و 

لالحتياطيات الدولية الذي يتعين أن 

املركزية حتى تكون في  تسعى إليه البنوك

سليم يحصنها تجاه وضع آمن و 

الصدمات الطارئة و الغير متوقعة، والتي 

املدفوعات  يمكن أن يتعرض لها ميزان

ارتفاع أسعار الواردات، نقص حصيلة )

الصادرات، صعوبات الاقتراض الخارجي و 

في  -و يجعل( الخ...ارتفاع أسعار الفائدة

تكلفة هذه الاحتياطيات -نفس الوقت

 .عند حدودها املقبولة اقتصاديا؟

 

 املحور الثالث
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دوافع الاحتفاظ باالحتياطيات 

 واملستوى ألامثل لها

 :الاحتفاظ باالحتياطياتدوافع 

 ة واملاليةالاقتصادي حددت ألادبيات

بصورة عامة اربعة من املتغيرات 

املستقلة التي تقود الى الاحتفاظ 

 :(8)باالحتياطيات

الاستيرادات : ضعف الحساب الجاري  -

وعائدات الصادرات هي أكثر املتغيرات 

الصدمات الخارجية  تلقياستخداًما ل

وتشير ألادبيات الى . على الحساب الجاري 

ان الاستيرادات والتقلب في القيمة 

الحقيقية للعائدات ترتبط طردًيا 

 .باالحتياطيات الدولية

تشير :ضعف الحساب الرأسمالي -

الادبيات الى ان البلدان التي تكون فيها 

نسبة الديون قصيرة ألاجل الى 

الاحتياطيات كبيرة تميل الى التعرض 

 .قتصاديةبصورة أكبر الى ازمات ا

تحتاج البلدان التي : نظام سعر الصرف-

التعويم )تتبع أنظمة الصرف املدارة 

الى الاحتفاظ ( املدار، الصرف الثابت

بكميات أكبر من الاحتياطيات للدفاع عن 

عمالتها من تلك التي تتبع نظام ربط 

 .عملتها املحلية

تقترح النظرية : تكلفة الفرصة البديلة-

تياطيات الدولية الاقتصادية ان الاح

يجب ان تكون مرتبطة عكسًيا بتكلفة 

الا ان . الفرصة البديلة لالحتفاظ بها

هناك غموض كبير يكتنف هذا املفهوم، 

ويرجع ذلك الى صعوبة تحديد سعر 

فائدة لالحتياطيات وباملقابل كلفة 

 .الاحتفاظ باالحتياطيات نفسها

وعلى هذا ألاساس، ال خالف بين 

املتخصصين حول ضرورة تكوين 

الاحتياطيات الدولية عند املستويات 

لامنة و املالئمة التي تلعب دورا مهما في 

تجنيب الدولة السياسات الاقتصادية و 

الاجتماعية غير املرغوبة ليستخدمها عند 

الضرورة و بالسرعة املطلوبة ملواجهة 

ميزان املدفوعات أو  الاختالل العارض في

 .للدفاع عن سعر صرف العملة 

 املحور الرابع

مؤشر نسبة الاحتياطيات الدولية إلى 

 الواردات من السلع والخدمات

نسبة الاحتياطيات الدولية يعتبر مؤشر 

احد  إلى الواردات من السلع والخدمات

أهم املقاييس التقليدية ملعرفة املستوى 

يعتقــد أنصــار هــذا .ألامثل لالحتياطيات 

 
 
مــن % 10تــدور حــوالي  املؤشــر أن نســبة

قيمــة الــواردات ســنويا أو تغطيــة حجــم 

الاحتياطيات مـدة ثالثة اشـهر مـن 

تعـد مسـتوى مالئمـا  الـواردات
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لالحتياطيـات،كما إن الظـروف الحاليـة 

الـتي تواجههـا الدول النامية ربما تتطلـب 

هـذا الـرقم إلى اربعة او خمسة اشهر  زيـادة

وإن كـان بعـض الكتـاب يرون ان نسبة 

الاحتياطيات الى الواردات يجب أن تتراوح 

وهو ما يطلق عليه   %10 -40فيما بين 

، والغرض 9معدل التغطية للواردات

الاساس ي هـو قـدرة الـدول علـى تحمـل أي 

خلـل مؤقـت في ميـزان املـدفوعات مـن 

فـض لالسـتهالك املحلـي والنمـو دون خ

يضـمن للدولـة تـدفق الاقتصـادي، 

وارداتهـا الضـرورية ويجنبهـا السياسـات 

الاقتصـادية والاجتماعيـة غـير املرغوبـة 

الـتي تضـطر إلى تطبيقها في حال عدم 

النتيجـة  . كفايـة هـذه الاحتياطيـات

ألاساسـية مـن اسـتخدام هـذا املؤشـر 

لى تناسـب الطلب على يـؤدي إ

الاحتياطيات الدولية مع قيمة الواردات 

،وهذا  يعـني الدافـع ألاساسـي لتكوينهـا 

 بهـا هـو الـدافع املعامالت والاحتفـاظ 
.

10 

وثمة خاصية أساسية لالقتصاد العراقي 

 هي انفتاحه واعتماده على الخارج بشكل

  كبير 
ً
ما يجعل للظروف الخارجية تأثيرا

 عليه ،
ً
بشكل له تحوط اليتطلب و كبيرا

على البنك املركزي أن  يتوجبو  .كبير

يكون على درجة عالية من الاستقرار 

يستطيع صانع السياسة أن يعمل 

 .باطمئنان في ظلها 

الخارجية السنوية  بلد تفوق تحويالته  في 

مليار  21حوالي  وحده   للقطاع الخاص

 
ً
دوالر وهو مستورد صاٍف لكل ش يء تقريبا

ويتسم بقاعدة انتاج في اضعف نقطة في 

تاريخ العراق الاقتصادي وانه ٌمصدر 

لسلعة واحدة هي النفط وهي تخضع 

لتأثير العوامل الخارجية عند اقص ى 

نقطة لها تمثلها اليوم اسواق الطاقة 

 عن عموم الوضع 
ً
والطلب العاملي فضال

 . الاقتصادي الدولي 

مما تقدم يمكن القول بان الحكومة 

 في تمويل نفقاتها 
ً
 كبيرا

ً
اعتمدت اعتمادا

وائد النفط هذا الاعتماد سوف ععلى 

يعرض مسألة استمرار التمويل إلى خطر 

الانخفاض أو الانقطاع وهذا يشكل اكبر 

. خطر يواجه أي سياسة مالية سليمة

اعتبارها كما ان عوائد النفط ال يمكن 

بل تعتبر موارد استثنائية ال  ةموارد عادي

يمكن الاعتماد عليها في تمويل النفقات 

وهذا ما يجعل الاقتصاد  .الاعتيادية 

العراقي يتأثر بشكل مباشر بهذه العوائد 

وتعكس أثارها على النفقات العامة وعلى 

وعملية التنمية  وطنيةخطط التنمية ال

ير في التفكالاقتصادية والبد من 

إستراتيجية واضحة لتنشيط القطاعات 
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إلانتاجية ألاخرى التي يمكن إن تمد 

الحكومة باإليرادات وخاصة القطاع 

فقد  شهدت السنوات . 11الصناعي

 في نسبة ( 2014 – 2004)
ً
 كبيرا

ً
ارتفاعا

الاحتياطيات الدولية إلى الواردات من 

 2014في عام لتصل  السلع والخدمات

شهر واردات باملقارنة  19نسبة ما يعادل 

التي  بلغت نسبة ( 2005)مع عام 

كما موضح في الجدول  اشهر 6مايعادل 

وبالرغم من تلك الزيادة إال أنها  . (2)

وحسب ما تشير  .الزالت مؤشر غير سليم 

اليه الدراسات فإن نسبة الاحتياطيات 

الدولية الى الواردات يجب ان تغطي ما 

 . تمن الواردا%( 40-10) نسبته
ً
ومقارنة

مع النسبة املتحققة على مستوى 

العراق، مما يعني وجود افراط في حيازات 

البنك املركزي العراقي من الاحتياطيات 

 .الدولية

 خامساملحورال

مؤشر نسبة الاحتياطيات الدولية إلى 

 عرض النقود

من املؤشرات التي تستخدم كداللة على 

املستوى الامثل لالحتياطيات التي بحوزة 

املصدر الرئيس ي لإلصدار )البنك العراقي 

السيما وأنها تغطي بشكل واسع  (النقدي

يمكـن مـن ، (M2) الكتلة النقدية بمفهوم

خـالل هذا املؤشر معرفة درجـة هـروب 

رؤوس ألامـوال الـتي مـن شـأنها هـي الاخرى 

ان تضغط على الاحتياطيات  أو قياس 

درجة العملة ومدى كفاءة النظام 

ووفق معيار نسبة الاحتياطيات . املصرفي

الدولية الى عرض النقود يجب ان تنمو 

الاحتياطيات الدولية مع نمو عرض 

الواسع على ان تكون  النقود بمفهومه  

يات الدولية الى عرض نسبة الاحتياط

-5)النقود باملفهوم الواسع ضمن املدى 

20)%(12). 

البنك املركزي هو املسؤول عن السياسة  

أي إلاجراءات التي تحدد حجم  ٬النقدية

عرض النقود وشروطه بهدف تقييد 

التضخم واملساعدة في توفير مناخ 

من خالل الاحتياطي . اقتصادي مستقر

اء العملة من العملة ألاجنبية أو غط

 بلدالذي يتكون نتيجة لعالقة ال. الوطنية

والعراق يمتلك . الاقتصادية مع الخارج

عالقات اقتصادية تجارية ومالية مع 

وحاصل جمع هذه العالقات ،العالم 

يشكل ببساطة التغير في احتياطي العملة 

الذي يضاف إلى موجودات البنك املركزي 

 من رصيد الاحتياط
ً
 .يالتي تتكون أساسا

العملة املصدرة من : الحتياطييمثل و 

 ٬البنك املركزي إلى الجمهور وإلى املصارف

فالبنك املركزي العراقي هو في حقيقة 
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ألامر مدين إلى العراقيين الذين يملكون 

  .هذه العملة

فالبنك املركزي ال يهدف من وراء 

الاحتفاظ بهذا الاحتياطي إلى منع املوارد 

كون هذا ليوإنما  ٬عن الحكومة

لالستخدام في ألازمات " الاحتياطي جاهزا

أن يتعرض لها  من املمكن الكبيرة التي

 .البلد وتحول دون تولد موارد مالية للبلد

إن قضية الحجم الذي يمكن أن يحتاج 

إليه البلد من هذا الاحتياطي يتوقف على 

طلب الحكومة والقطاع الخاص للدينار 

الدينار  فكلما زاد الطلب على ٬بشكل عام

من قبل الحكومة أساسا يرتفع حجم 

وبما أن الطلب على الدينار  ٬الاحتياطي

يرتبط بالنشاط الاقتصادي بشكل عام 

فإن مقدار الاحتياطي وزيادته يعد مؤشرا 

على زيادة النشاط الاقتصادي من ناحية 

من ناحية اخرى إن اقتطاع جزء من و . 

الاحتياطي يتطلب ألامر سحب جزء 

العملة املتداولة  وال شك في  مماثل من

أن ذلك سيؤدي إلى حالة انكماشية ال 

تساعد في النمو، أي عدم تلبية طلبات 

الحكومة من العملة املحلية لفترة 

وبالتالي فإن ما  ٬مستقبلية غير معروفة

تأخذه الحكومة من الاحتياطي يمكن أن 

وبالتالي يدفع البنك .تخسره كعملة محلية

ملوجودات بعملة تعويض النقص في ا

  ٬محلية
ً
 جديدا

ً
 نقديا

ً
وهذا يعني إصدارا

ألامر الذي تترتب عليه آثار ٬لسد العجز 

ألنه بالنتيجة سيكون هناك ٬تضخمية 

وبالتالي فإن العملة ٬طلب ال يقابله عرض 

ستفقد جزءا من الحماية وسيفقد 

البنك املركزي فعاليته في تحقيق 

ا وكم.الاستقرار الاقتصادي الضروري 

ان نسبة ( 1)موضحة في الجدول 

الاحتياطيات الدولية الى عرض النقود قد 

تجاوزت املستوى ألامثل بصورة كبيرة 

 خالل السنوات 
ً
. 2014-2004جدا

وبالرغم من وجود تباين حول نسبة 

الاحتياطيات الدولية الى عرض النقود 

انها قد تجاوزات نسبة  الا املثبتة 

حتياطيات ووفق معيار نسبة الا %( . 100)

الدولية الى عرض النقود يجب ان تنمو 

الاحتياطيات الدولية مع نمو عرض 

النقود بمفهومه الواسع على ان تكون 

نسبة الاحتياطيات الدولية الى عرض 

-5)النقود باملفهوم الواسع ضمن املدى 

يتحمل الاقتصاد الوطني نتيجة .(11)%(20

بمعنى ال احتفاظه بهذه الاحتياطيات 

استغالل ألموال البنك املركزي يوجد 

املتعلقة باالحتياطي السيادي لتغطية 

فحسب . العملة العراقية املصدرة

البيانات املدرجة ادناه ، وصل الاحتياطي 
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الى تغطية العملة املصدرة للتداول تغطية 

وهي ليست ضرورية فالتغطية  –% 100كاملة 

غالبا ما تكون جزئية في الاقتصادات الاخرى 

ومقبولة في الادبيات الاقتصادية ،بمعنى ان 

لدينا تغطية للعملة املحلية بحدود مرتين 

، مما ذكر يمكن القول اننا من املمكن ونصف

ألاموال الفائضة، من  استغالل جزء من هذه

بعد ( التنموية )خالل املصارف املتخصصة 

إجراء إعادة هيكلتها، أو من خالل مصرف 

تنموي جديد، الستثمارها داخل العراق في 

 .عملية التنمية الاقتصادية

 املحور السادس

دور الاحتياطيات الدولية في  استقرار 

 أسعار الصرف

ن قـدر مالئـم كثـيرا مـن الـدول تحـرص علـى تكـوي

 
ً
للـدور الـذي  مـن الاحتياطيـات الدوليـة نظـرا

تلعبـه الاحتياطيات في الدفاع عن سـعر الصـرف 

القـائم بـين العملـة املحليـة وغيرهـا مـن العمـالت 

ألاجنبيـة، فكلمـا زادت كمية الاحتياطيـات في 

الـدفاع عن سعر الصرف الاجنبي لدى بلد 

ظة على ثبات سعر كانت احتماالت املحاف

 .الصرف كبير 

فرغبة اي دولة في املحافظة على سعر صرف 

لعملتها املحلية مع وجود سوق صرف غير 

خاضعة بشكل مباشر لسيطرتها اي ســيادة 

قــوى الســوق فــإن ذلــك يقتضــي منهــا الاحتفــاظ 

بكميــة مــن العمــالت ألاجنبيــة كاحتياطيـات 

اجـل التـدخل في السـوق دوليـة، وذلـك مـن 

بائعـة عنـد ارتفـاع الطلـب علـى النقـد ألاجنبي ، 

ومشـتريه اثناء انخفاض الطلب على النقد 

ألاجنبي، ممـا يسـمح لهـا باملحافظـة علـى سـعر 

 .14الصـرف والـدفاع عـن العملـة املحلية

ومن املعلوم إن البنك املركزي العراقي اكتسب 

ننت في قانونه  2001بعد عام 
 
استقاللية ق

كما (. 2004من القانون الصادر في آذار  2مادة )

من ( 101)أكدت هذه الاستقاللية املادة 

وحددت نفس املادة أن البنك . الدستور 

كما َحَدد قانون . مسؤول تجاه مجلس النواب

وهو الحفاظ ( 1في مادة )ألاساس  البنك هدفه  

ومن ثم )على استقرار ألاسعار في الداخل 

ولقد أتبع البنك املركزي (. استقرار قيمة العملة

في سبيل تحقيق هذا الهدف تثبيت سعر 

واستخدام ( تجاه الدوالر ألامريكي)الصرف 

الاحتياطي من العملة ألاجنبية للحفاظ على 

ولضمان استقرار سعر صرف .هذا السعر

الدينار العراقي امام العمالت الاجنبية باعتبارها 

الى ان . ة من وظائف البنك املركزي وظيفة مهم

استقرار سعر الصرف دائما يرتبط بعاملين "

 .ستقرار امنيالا استقرار سياس ي و

وفي الوضع الامني مازالت الدولة والحشد 

 
َ
 الارهاب من تحاربالشعبي وقوى الا

من الاراض ي %  90 ستردادواستطاعت ا

الامر الذي يتطلب انفاق وادامة  ٬املغتصبة

وان الامر الاخر هو ". هاومستلزماتعركة امل

الهجرة فالكثير من العراقيين توقفت اعمالهم 

وورشهم وبيوتهم واضطروا الى هجرة داخلية او 

خارجية واستطاع الكثير منهم تحويل موجوداته 

الاف  10الى عملة اجنبية وحملها معه ضمن 
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دوالر املسموح بها بقانون مكافحة غسيل 

لي لتلبية متطلبات الاموال فهذا معيار دو 

لهذا يزداد الطلب  ٬الانفاق خارج العراق او غيره

فان عدم  ٬على الدوالر بالسوق السوداء

الاستقرار الامني والسياس ي عاملين مؤثرين على 

 ". سعر الصرف واستقراره

 من ألاخطاء الشائعة مقارنة إيرادات الحكومةو 

من الدوالر،حيث يفترض  من الدوالر باملبيعات

بأن املبيعات يجب أن تتطابق أو تقل  ضالبع

عن الايرادات من الدوالر ،من منطلق أن 

واردات الحكومة تتحدد بشكل أساس من بيع 

النفط، وبالتالي يكون التفكير بأن الحكومة ال 

تتفق أكثر من املوارد النفطية وبالتالي من أين 

                                 .       الدوالر يأتي الطلب على

أن الطلب على الدوالر يأتي من  يجب الاشارة 

والكمية التي تعرض ( الدينار) العملة املحلية 

من العملة املحلية ليس مصدرها فقط 

استبدال وزارة املالية موردها الدوالر بالدينار، 

غطى من حوالات  بل أن هناك انفاق حكومي ي 

وسندات الخزينة والقروض املحلية من 

حكومية والقروض الخارجية، وعلى املصارف ال

سبيل املثال فأن مجموع ما اقترضته الحكومة 

ترليون  15يبلغ حوالي ( من املصادر املذكورة )

، وهذا 2015دينار لتغطية العجز الحاصل سنة 

املبلغ في غالبيته يتحول إلى طلب على السلع 

والخدمات وهي في الغالب مستوردة وهكذا فأن 

املركزي باملورد النفطي ربط مبيعات البنك 

ربط غير دقيق ألنه لم يأخذ بنظر الاعتبار 

املتأتي من املصادر ( بالدينار)عرض النقد 

املذكورة إضافة إلى القروض التي تمنحها 

املصارف إلى القطاع الخاص والجمهور، ونشير 

 2015هنا إلى أن مشروع قانون املوازنة لسنة 

وأخرى  تضمن تمويل املوازنة بقروض وسندات

 لسد  20بمبلغ يزيد على 
ً
ترليون دينار تقريبا

ومع الاستمرار بصدور املوازنة  .العجز املتوقع

العامة للدولة بعجز كبير يمول بشكل أساس 

من القروض والحوالات والسندات الداخلية، 

 في الواردات من 
ً
فأن ذلك يعني انخفاضا

الدوالر ال يقابله انخفاض في الانفاق بنفس 

وتغطيته بتلك إلاصدارات بالعملة  الدرجة

املحلية أي أن الطلب على الدوالر سيبقى 

 
ً
 بالدوالر ال يقابله وارد ( بإرتفاع الانفاق)مرتفعا

بنفس املستوى، وهذه ظاهرة مزمنة في الدول 

،تغطيها عندما تحدث باستخدام 15النفطية

احتياطي العملة ألاجنبية، كما حدث في سنة 

، حيث بلغت نسبة مبيعات البنك 2008

املركزي من الدوالر إلى واردات البنك من 

ويتم تعويضها في السنوات التي % 200الدوالر، 

 .ترتفع فيها املوارد النفطية

ان نسبة ( 4)كما نالحظ من خالل الجدول 

مبيعات البنك املركزي من العملة الاجنبية الى 

-2005)الاحتياطيات الدولية خالل املدة 

وتشير هذه . شهدت ارتفاع بصورة كبيرة(2015

النسب الى درجة استنزاف الاحتياطيات الدولية 

من أجل املحافظة على سعر صرف الدينار 

العراقي، ألامر الذي يثير الجدل حول فيما اذا 

كانت املحافظة على سعر الصرف تستحق 

التضحية بهذه الكمية الضخمة من 

ناك سياسة الاحتياطيات الدولية، أم ان ه

اخرى يمكن للبنك املركزي العراقي اتباعها تحد 
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من استنزافه الحتياطيات البلد من العملة 

الاجنبية الى جانب املحافظة على مستوى 

 معقول لسعر صرف الدينار العراقي؟

إن استخدام الاحتياطي الذي يملكه البنك 

املركزي في الدفاع عن سعر الصرف لضمان 

وقد . ر ضروري للتنمية أم ٬استقرار ألاسعار

البعض إن الفعاليات الاقتصادية التي  شير ي

تقوم بها الجهات التنموية تعمل هي أيضا على 

هذا صحيح ولكن . تحقيق الاستقرار في ألاسعار 

الاستقرار الذي نتكلم عنه ويركز عليه البنك 

وهو  ٬املركزي هو الاستقرار على ألامد القصير

الذي يتحقق عن طريق إدارة السيولة النقدية 

اما  . واتها التي تتسم بأمدها القصير بتطبيق أد

البعد الزمني لالستقرار تحتاج إليه التنمية 

ضمان  و . والفعاليات الاقتصادية ألاخرى 

استقرار ألاسعار وسعر الصرف هو أمر أساس ي 

لالستقرار املالي الذي يتحقق عن طريق 

 . الوساطة املالية التي ال تتعرض للتقلبات

توفيق بين متطلبات البنك املركزي ال علىو 

الحفاظ على الاحتياطيات الاجنبية لديه 

والتوفيق مع سعر السوق لضمان استقرار 

سعر صرف الدينار العراقي امام العمالت 

الاجنبية باعتبارها وظيفة مهمة من وظائف 

 ".البنك املركزي 

 للمعايير املذكورة اعاله يعتبر العراق من 
ً
وطبقا

أن بعض الدول عالية الاحتياطي، بل 

الدراسات ومنها دراسات صندوق النقد العربي 

تعد العراق من الدول العربية التي تبالغ في 

إضافة إلى السعودية والجزائر )حجم الاحتياطي 

، حيث من غير هذه الدول يحتل (ولبنان

العراق املرتبة ألاولى بين الدول العربية في 

تغطية الاحتياطي لالستيرادات مقاسة بعدد 

كما أن نسبة تغطية .   16التي يغطيها الشهور 

انها قد الاحتياطي للمعروض النقدي حوالي 

العمل  لذلك يتطلب .%(100)تجاوزات نسبة 

الجاد والفاعل من خالل استغالل الاحتياطيات 

النقدية الناتجة من الفائض الفعلي في 

إليجاد مصادر جديدة . 2014 -2004موازنات 

 . للتمويل كاالستثمار

الاستثمار باألحتياطي اليخضع في جوهرِه الى و

مفهوم الاستثمار املالي او غير النقدي وانما 

 الى مفهوم ادارة الاحتياطي عبر 
ً
يخضع دوما

 ، شأنه في ذلك 
ً
استثمار نقدي سائل تقريبا

شأن استثمار املصارف العراقية لفوائضها 

النقدية واحتياطياتها في حسابات الودائع لدى 

ركزي العراقي ، لذلك يطلق على البنك امل

املوجودات الاجنبية وان استثمرت ببعض 

اشكال السندات الحكومية الاجنبية العالية 

التصنيف،باالحتياطيات الاجنبية وليس 

وعليه تصنف الاحتياطيات .باالستثمارات 

الاجنبية بنوعين اما هي احتياطيات مدرة 

او خالية من العوائد   remunerations للعوائد

 . 
ً
في حسابات جارية لدى  وتوضع عادة

مؤسسات مصرفية دولية وبشكل خاص 

البنوك املركزية في العالم الصناعي و بنسبة 

 17%.90تزيد على 

 املحور السابع

 الاستنتاجات والتوصيات
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ً
 -:الاستنتاجات: اوال

الاحتياطيات الدولية في البنك املركزي  ان -1

 
ً
 بمستوى من الكفاية املناسبة وفقا

ً
حاليا

للمعايير املعتمدة، ويستطيع مواجهة الطلب 

على الدوالر حتى مع انخفاض الايرادات من 

 لعدة سنوات مقبلة
ً
 .الدوالر وربما يكون كافيا

ان تراكم العملة الاجنبية لدى البنك  -2

لتي تمثل احتياطياته الدولية املركزي العراقي ا

قد تمت من خالل قيام وزارة املالية بمقايضة 

ما لديها من ايرادات بالدوالر التي هي ناجمة 

باالساس عن صادرات العراق النفطية لقاء 

حصولها على ماترغبه من الدينار العراقي 

املصدر من البنك املركزي العراقي ، ليدخل 

ف في املوازنة التداول ولكن عبر ابواب الصر 

 .العامة للدولة

املستوى  دعنان الاحتفاظ باالحتياطيات  -1

حتى  .ألامثل و املالئم لالحتياطيات الدولية 

تكون في وضع آمن و سليم يحصنها تجاه 

الصدمات الطارئة و الغير متوقعة، والتي يمكن 

ارتفاع أسعار )أن يتعرض لها ميزان املدفوعات 

الواردات، نقص حصيلة الصادرات، صعوبات 

الاقتراض الخارجي و ارتفاع أسعار 

تكلفة -في نفس الوقت -و يجعل( الخ...الفائدة

حدودها املقبولة  هذه الاحتياطيات عند

 .اقتصاديا

امثل لالحتياطيات الدولية  ال يوجد استغالل -4

الاقتصاد الوطني نتيجة الفائضة ويتحمل 

بمعنى ال يوجد  ،احتفاظه بهذه الاحتياطيات

استغالل ألموال البنك املركزي املتعلقة 

من املمكن استغالل جزء من و  .باالحتياطيات

ملصارف هذه ألاموال الفائضة، من خالل ا

إعادة هيكلتها، أو  بعد( التنموية )املتخصصة 

من خالل مصرف تنموي جديد، الستثمارها 

 .داخل العراق في عملية التنمية الاقتصادية

 

 
ً
  -:التوصيات : ثانيا

استثمار  البنك املركزي جانب من   -1

احتياطاتِه بأوراق او سندات حكومية عراقية 

 .معرفة بالدوالر

والفاعل إليجاد مصادر جديدة العمل الجاد  -2

للتمويل كاالستثمار من خالل استغالل 

الاحتياطيات النقدية الناتجة من الفائض 

 .2014 -2004الفعلي في موازنات 

اتخاذ الاجراءات القانونية التي تسمع لوزارة  -1

الذي يتم الحصول  -املالية من بيع الدوالر 

ان إذ , في املزاد -عليه عن بيع النفط الخام

الزيادة عن سعر الصرف الرسمي التي يتم 

الحصول عليها عن البيع في املزاد ستوفر 

فمثال لو تم تصدير النفط . للدولة موارد كبيرة

 وبسعر  1بمقدار 
ً
$ 45مليون برميل يوميا

للبرميل الواحد وتم بيع ايرادات النفط في املزاد 

فان ذلك سيزيد , دينار للدوالر 1190بمبلغ 

( مليون دينار 89100)لدولة بمقدارايرادات ا

 
ً
.] تسعة وثمانون مليار ومائة مليون دينار شهريا

 10× ( 1190-1168)× 45$× مليون برميل 1

أي مايعادل , [دينار 89100000000= يوم
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ترليون وتسعة وستون مليار ( مليون  1069200)

 .ومئتا مليون دينار سنويا

ثة الاستفادة من تكنولوجيا الزراعة الحدي -4

لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من الهدر الكبير 

في العملة الصعبة عن طريق الاستيراد لكل 

 احتياجات ألافراد في هذا املجال

العمل على تفعيل انماط متعددة لالستثمار  -5

في العراق بما في ذلك تعزيز  املشاركة بين 

القطاع العام و الخاص وتسهيل الاستثمار 

 .الاجنبي املباشر

أعادة تخصيص املوارد املتوفرة وتوجيه  -6

الاستثمارات نحو القطاعات التي نجدها اكثر 

تأثيرا في عملية التنمية مثل القطاع الزراعي و 

قطاع الصناعة التحويلية وقطاع النقل و 

الاتصاالت و القطاعات الانتاجية الاخرى 

 . الهامة جدا من ناحية الانتاج و التشغيل

ددة العادة صياغة اولويات وضع معايير مح -7

الانفاق العام و الحد من الاستثمارات غير 

املنتجة و التي التتصف بصفة الديمومة و 

 .الاستمرارية

دعم وتطوير الاسواق املالية و النظام  -8

املصرفي مما يساعد على رفع معدالت الادخار 

وضمان رفع معدل الاستثمار الذي يساهم 

 .تهدفةبتحقيق معدالت النمو املس

 العمل على كيفية زيادة الاحتياط النقدي -9

من العملة الصعبة من خالل استثمار جزء 

 .منه في مشاريع تنموية ال نفقات تشغيلية 

الاحتياط يعتبر غطاء للعملة الوطنية  -10

ومالذا امنا لها فضال عن انه رصيد سيادي 

للدولة ال يمكن ألية جهة حتى الحكومة 

ي الحاالت الاضطرارية او الا ف ٬التالعب به

 .الاستثمار

 

 

 

 

  -:املصادر 

زكي رمزي ، الاحتياطيات الدولية و ألازمة الاقتصادية في الدول النامية مع إشارة خاصة عن الاقتصاد املصري،  .1

 . 1994 . دار املستقبل العربي

 . 2012الطبعة الاولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، عبد الكريم جابر العيساوي ، التمويل الدولي ، . د .2

آن ى، كيستر، تحسين إطار إلابالغ عن الاحتياطيات الدولية، التمويل و التنمية، صندوق النقد الدولي،  .1

 . 2000يونيه

 .عبد الرحمن يسري احمد ، الاقتصاد الدولي ،دار الجامعات املصري ،دون ستة تشر  .4

لي ، طرق تكوين وادارة الاحتياطيات الاجنبية تجارب بعض الدول العربية والاجنبية ، احمد شفيق الشاذ. د .5

 . 2004صندوق النقد العربي ، الامارات العربية املتحدة ، ابو ظبي ، 

دور الايرادات النفطية في تمويل الانفاق الحكومي ، مجلة الادارة والاقتصاد ،  قحطان لفتة عطية الربيعي،  .6

 .2011، ( 5)، العدد( 2)، املجلد  جامعة كربالء
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 . 1989، .ديسمبر

زايري بلقاسم،كفاية الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد الجزائري، مجلة شمال أفريقيا، العدد السابع،  .8

 .2009الجزائر، 

9. NkundeMwase, How much should I hold? Reserve adequacy inemerging markets and small 

islands, IMF working paper, WP/12/205, 2012. 

10. John, Williamson. (1988). Exchange Reserves as Shock Absorbers, in, R. Dornbusch and F.L.C.H. 

Helmers (eds): The Open Economy, Oxford University Press. 1988. 

 سياسة إدارة دين مصر الخارجي في ضوء منهج الاستيعاب الكلي، مجلة مصر"محمود حسن حسني. د .11

 .1992يناير، 427الجمعية لالقتصاد السياس ي و إلاحصاء و التشريع العدد-املعاصرة

كلية إلادارة  –امعة أملستنصريه الج –صالح قطاع املالية العامة في العراق  –عماد محمد على العاني . د .12

 2011 –العدد الثامن والعشرون  –السنة التاسعة   -املجلة العراقية للعلوم الاقتصادية  -والاقتصاد 

13. .Kathryn M. E. Dominguez, Foreign reserve management during the global financial crisis, 

Working paper, University of Michigan and NBER, 2011. 

14. Kathryn M. E. Dominguez, Foreign reserve management during the global financial crisis, 

Working paper, University of Michigan and NBER, 2011. 

، رسالة (2012-2000)اشكالية اداراة الاحتياطيات املالية الدولية دراسة حالة بنك الجزائر غاد ، فوزي ز  .15

  .http://these.univ-msilaمنشورة على الرابط التالي   2014ير ، ماجست

جنبية و الاحتياطيات الدولية،  محافظ البنك املركزي العراقي علي محسن اسماعيل .16
َ
البنك  في نافذة بيع العملة ألا

، بحث منشور على شبكة املعلومات الدولية ، متوفرعلى املوقع الالكتروني 2015تشرين الاول  ، املركزي العراقي

www.cbi.iq 

استراتيجية ادارة الاحتياطي الرسمي، شبكة املعلومات  -مدخل في الاقتصاد العراقي  ، مظهر محمد صالح. د .17

 العاملية ، على الرابط 

 www.albadeeliraq.comالتالي  

 

 
 

 (1)جدول  
 دور القطاع النفطي في تمويل االحتياطيات الدولية في العراق

 االحتياطيات السنة

الدولية  بالدوالر 

مليون )االمريكي  

 (دوالر

معدل التغير 

لالحتياطيات 

الدولية بالدوالر 

 االمريكي

 

قيمة  اجمالي 

 الصادرات

 (مليون دوالر )

 

قيمة الصادرات 

 النفطية

 (مليون دوالر )

معدل التغير 

السنوي 

للصادرات 

 %النفطية 

نسبة الصادرات 

النفطية من اجمالي 

 الصادرات

 

اسعار     متوسط 

 النفطبرميل  

 (برميل/ دوالر)

4002 ---- ---- 17,810 17,703 117.27 %99 ----- 

4002 13405.99 ---- 23,697 23,578 33.18 %99 2.32 

4002 20915.37 56.02 30,529 30,298 28.50 %99 22322 

4002 34234.30 63.68 39,587 39,270 29.61 %99 62.67 

4002 54998.90 60.65 63,726 63,216 60.97 %99 2232 

4002 52574.40 -4.41 39,430 39,134 -38.09 %99 58.96 

4000 57481.81 9.33 51,764 51,376 31.28 %99 22320 

http://www.cbi.iq/
http://www.albadeeliraq.com/
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4000 66091.77 14.97 79,681 79,083 53.92 %99 00. 

4004 76142.54 15.21 94,209 93,503 18.23 %99 0023. 

400. 88562.02 16.31 89,768 89,095 -4.71 %99 00. 

4002 83362.32 -5.87 83,981 83,351 -6.44 %99 96.8 
 www.cbi.iq: البنك المركزي العراقي، النشرة االحصائية السنوية، أعداد متفرقة، دائرة االحصاء واالبحاث، متوفرة على الموقع االلكتروني: المصدر

 
 
 
 
 

 *نسبة االحتياطيات الدولية الى الواردات من السلع والخدمات في العراق   (2)جدول  
االحتياطيات الدولية  السنة

بالدوالر االمريكي  
 (مليون دوالر)

قيمة الواردات السنوية 
 باالدوالر االمريكي

 (مليون دوالر)

قيمة الواردات الشهرية 
مليون )باالدوالر االمريكي 

 (دوالر

 معدل التغير في قيمة
 %الواردات 

نسبة االحتياطي الى 
 الواردات

2004  ----21,302 1775.16 17.86 ----- 

2005 13405.99 23,532 1961 9.20 6.83 

2006 20915.37 22,009 1134.01 7.79 11.40 

2007 34234.30 19,556 1629.66 7.40 21.00 

2001 54998.98 35,012 2917.66 14.91 18.85 

2009 52574.40 41,512 3459.33 9.88 15.19 

2010 57481.81 43,915 3659.51 8.81 15.70 

2011 66091.76 47,803 3913.51 9.07 16.59 

2012 76142.54 59,006 4917.16 10.28 15.48 

2013 88562.02 59,349 4945.75 8.38 17.90 

2014 83362.32 53,177 4431.41 7.46 18.81 

 www.cbi.iq: البنك المركزي العراقي، النشرة االحصائية السنوية، أعداد متفرقة، دائرة االحصاء واالبحاث، متوفرة على الموقع االلكتروني: المصدر

 2014-2004بالدينار العراقي الى الدوالر االمريكي باستخدام اسعار الصرف للمدة  تم تحويل االحتياطيات الدولية 

 (3)الجدول  
 *نسبة االحتياطيات الدولية الى عرض النقود

االحتياطيات الدولية  السنة
مليون )بالدوالر االمريكي  

 (دوالر

عرض النقود بالمعنى الواسع  
 (مليون دوالر)بالدوالر االمريكي 

معدل التغير في قيمة 
 عرض النقود

نسبة االحتياطيات الدولية الى 
 عرض النقود

2004  ----7901.45 ----- ---- 

2005 13405.98 8986.66 13.73 1.49 

2006 20915.37 11965.86 33.15 1.74 

2007 34234.30 19596.9 63.77 1.74 

2001 54998.98 27591.29 40.79 1.99 

2009 52574.40 36824.91 33.46 1.42 

2010 57481.81 49438.45 34.25 1.16 

2011 66091.76 58390.41 18.10 1.13 

2012 76142.54 59249.07 1.470 1.28 

2013 88562.02 68795.3 16.11 1.28 

2014 83362.32 72337.37 5.14 1.15 

 www.cbi.iq: البنك المركزي العراقي، النشرة االحصائية السنوية، أعداد متفرقة، دائرة االحصاء واالبحاث، متوفرة على الموقع االلكتروني: المصدر

  2014-2004تم تحويل عرض النقود من الدينار العراقي الى الدوالر االمريكي باستخدام اسعار الصرف للمدة 

 (4)دول  
 نسبة مبيعات العملة االجنبية الى االحتياطيات الدولية 

مبيعات البنك  السنة
المركزي للعملة 
 الصعبة في المزاد

مشتريات البنك 
المركزي للعملة 
الصعبة من وزارة 

 المالية

مشتريات البنك 
المركزي للعملة 
 الصعبة من المزاد

االحتياطيات الدولية بالدوالر 
 (مليون دوالر)االمريكي  

نسبة مبيعات العملة 
 األجنبية الى االحتياطيات

 الدولية

2004      

2005 10,463 10,600 78 13405.98 1.28 

2006 11,175 18,000 110 20915.37 1.87 

2007 15,980 26,700 1,413 34234.30 2.14 

2001 25,869 45,500 350 54998.98 2.12 

2009 33,992 23,000 13 52574.40 1.54 

http://www.cbi.iq/
http://www.cbi.iq/
http://www.cbi.iq/
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2010 36,171 41,000 4 57481.81 1.58 

2011 39,798 51,000 3 66091.76 1.66 

2012 48,649 57,000 4 76142.54 1.56 

2013 53,231 62,000  -88562.02 1.66 

2014 51,728 47,515  -83362.32 1.61 

:البنك المركزي العراقي، النشرة االحصائية السنوية، أعداد متفرقة، دائرة االحصاء واالبحاث، متوفرة على الموقع االلكتروني: المصدر  

www.cbi.iq           
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