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 قواعد النشر في المجلة  

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

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

البحوث ويشترط في ( ، قسم التخدير ، الفيزياء الطبية ، الهندسة المدنية ، المحاسبة علوم الحياة، القانون 
المقدمة أن ال 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
 .رقة منفصلةوعنوانه على و ( المؤلفين)ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف  .2
الخالصة،المقدمة،المواد وطرق البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة باللغة : يرتب البحث كما يأتي .3

 .الثانية
 .صفحة بضمنها األشكال والجداول إن وجدت 22اليتجاوز عدد صفحات البحث الـ  .4
 .نكليزيةكلمة باللغتين العربية واال 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
تشترط المجلة على الباحث أن يراعي األصول العلمية المنهجية في كتابة البحوث مع مراعاة كتابة  .7

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

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

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

 5222ويستوفى للبحث الواحد الف دينار 122بـ تعتمد المجلة مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر .11
 .دينار عن كل صفحة اضافية
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 المحتويات

 

 المناهج الجامعية ألقسام المحاسبة ومدى توافقها مع  متغيرات االقتصاد العراقي

 حسين كريم الشمري.د, بشير غني عطره.د

 دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في الرقابة على السلف واثرها على الموازنة العامة للدولة   
 

 د موفق عبد الحسين دمحم. أ ,حنان عبد االمير كاظم / الباحثة 
 

القياس واالفصاح عن االستثمارات في الشركات الزميلة في البيئة العراقية والمعايير المحاسبية  

 الدولية 

 خولة حسين حمدان. د.م. أ, اسيل عطية عبيد النعيمي/ الباحثة 

 
 3002على التضخم في العراق بعد عام  السياسة النقدية واثرها      

 م فاضل كريعة كزار الشيباني.م 

 المبادلة بين الوقت والكلفة النجاز المشاريع في بيئة ضبابيةالتقنيات الحديثة في  استعمال   

 علي حسين عبد علي: طالب الماجستير ,بشير فيصل دمحم . م , عبد المنعم كاظم حمادي . د.م.أ     

  

 في تحسين المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح والمساعدات( 30)دور المعيار المحاسبي الدولي 

  رؤى حسين عبد الحسين. م.م 

 "إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة صناعة التأمين"  

 احمد دمحم جاسم الجميلي

 يؤدي الى تحسين خدمات البلدية( ABC)باستخدام النموذج  تقويم االداء باالنشطة     

 سالم عواد هادي. د.م.أ,  خولة هادي عطيوي

 .الكشف عن النشاط المضاد للبكتريا للمستخلص المائي والكحولي لبذور نبات الرشاد   

 و رحيم حسن رسن حسن موجر رسن ، ، جميل مرعيد بادي ، مصطفى مثنى عبد الرزاق
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 ومدى توافقها مع  متغيرات االقتصاد العراقي ألقسام المحاسبةالمناهج الجامعية 
 حسين كريم الشمري.د                                     بشير غني عطره.د       

                                                  كلية مدينة العلم -قسم المحاسبة
bashiratrah@yahoo.com                                         h_cost90@yahoo.com                                                                                                               

 

87189710970                                             87783069072      
 المستخلص

تعد أقسام المحاسبة رافدا رئيسا من  روافد التنمية االقتصادية في العراق ولهذا يتطلب اعادة النظرر فري المنرا   
الدراسية وتطوير ا بما يتالئم مع سوق العمل ومنها تمثل مشكلة البحث إن المتغيررا  الدالليرة واللارةيرة التري 

ع بعررد عررام شررهد ا االقتصرراد العراقرري لررالل العنررود ال من قررد ةعلرر  المنررا   ,  3002يررة الماةررية ولصوصررا
يهرد   رذا البحرث لبيران أ ميرة وفاعليرة إعرادة النظرر وتطروير المنرا   . المحاسبية غير مالئمرة لهرذا المتغيررا 

  . الةامعية في المةموعة االقتصادية واإلدارية
لعراقري كران قرد شرهد ةملرة مرن المتغيررا  وقد توصل البحث إلى أ م االستنتاج وفق  ذا التطور فأن االقتصاد ا

بحيررث اصرربث اكثررر حاةررة لكرروادر بشرررية متلصصررة فرري العلرروم , والتطررورا  االقتصررادية الدالليررة واللارةيررة
في حين يشير واقع الحال اال ان اغلب , االقتصادية واالدارية والمحاسبية واالحصائية تتوافق مع  ذا المتغيرا 

دارة واالقتصراد ال الر  غيرر مواكبرة لهرذا التطرور وانهرا فري ةرذور ا تعرود الرى المنا   في مةموعة كليرا  اإل
حوالي األربعة عنود من ال من ولم تشهد تغيرا  استراتيةية تواكب حالرة التطرور االقتصرادا واالةتمراعي فري 

 .العراق والعالم
  اهم توصيةو

قسام المحاسبة  من لالل دراستها وتحليلهرا تألي  لةان متلصصة العادة النظر في المنا   الةامعية اللاصة بأ
 .عناوين رئيسية اوال ثم ماتحوية من مفردا  تفصيلية في متغيرا  االقتصاد العراقي

 
 االقتصاد العراقي، لمحاسبة، االمنا   الةامعية: الكلمات المفتاحية

 
The university curricula of accounting departments and their compatibility with 

the variables of the Iraqi economy 
 

Accounting departments are considered to be the main contributors to the economic 

development in Iraq. This requires reconsidering the curriculum and developing it to suit the 

labor market, including the problem of research. The internal and external variables witnessed 

by the Iraqi economy during the past decades, especially after 2003, has made accounting 

approaches inappropriate for these variables This research aims to demonstrate the 

importance and effectiveness of reviewing and developing university curricula in the 

economic and administrative Group The research reached the most important conclusion in 

accordance with this development, the Iraqi economy had witnessed a number of variables 

and developments of economic and internal and external, so it became more needed for 

human cadres specialized in economic sciences, administrative, accounting and statistical 

correspond to these variables, while the reality indicates that most of the curriculum In the 

group of colleges of management and economics is still not keeping up with this development 

and it is at its roots back to about four decades of time has not undergone strategic changes in 

keeping with the state of economic and social development in Iraq and the world 

The  Most  Important  Recommendation Formation of specialized committees to review the 

university curricula of the accounting departments through the study and analysis of the main 

headlines first and then the inclusion of detailed vocabulary in the variables of the Iraqi 

economy. 

 

Key words: University curricula,  accounting, Iraqi economy. 
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 مقدمة

 

ان الجامعةةب عاباراا ةةا م مجةةب مجا ع ةةب     

 ةةةة    , قرةةةة  ان  مةةةة ن م مجةةةةب  ا ا    ةةةةب 

و اأ   ملراً وا جاعاً عال جا ع الذي  نا ي ال ه   

ا  ن اآل  ة ن و ذا الاا     م ن في احد اال ج

: -

 

ان  مةة ن الجامعةةب  ةةي ال ةة      -9

والقائد  في ال جا ع بن ط  ة  

مخ جا هةةا مةةن ال لرةةب وم ا ةة  

الرحةةةةةةةةةةةةةةة   والداامةةةةةةةةةةةةةةةا  

 .واالماشااا  العل  ب 

ان ال جا ةةع  ةة  الةةذي  ةة    فةةي  -2

الجامعةةةةب و ع ةةةة  بلةةةة  ا جةةةةا  

ال نةةةةةةا م الجامع ةةةةةةب عالشةةةةةةم  

والص ا  الاي    ةد ا ال جا ةع 

عةةةب فةةةي  ةةةذ  وعةةةذلف   قةةةد الجام

الحالةةب م قعهةةا عاباراا ةةا العقةة  

 .ال  م  في  ذا او ذاك 

 

وقد شهد االقاصا  الع اقةي الة ا الث  ةب     

بقةة   ال اةةة ب مةةن الةة من ماخ ةة ا   االل ةةب 

عح ةةة   1001اشةةةاد  ععةةةد بةةةا  ,والااج ةةةب

اصرحت منا م  ل ةا  اال اا  واالقاصةا  ال 

 ا اف  مع ج لب  ذ  ال اخ ة ا  والا ة اا  

بةةد  ج ا ةةا اةةةافب الةة  بةةد  مجةةا   ها مةن 

الحةةةةةدا  ال اخ ةةةةة ا  العال  ةةةةةب فةةةةةي  ةةةةةذ  

ال ج  بةةب مةةن العلةة   وال عةةااي اال جةةا  ب 

ال هةا مةن العلةة   شةد د  الحجامة ب وال  و ةةب 

واالمةةةةةاجاعب غي ماخ ةةةةة ا  اقاصةةةةةا  ب او 

اجا اب ةةب قةةد  حةةد  فةةي ني علةةد مةةن  علةةدان 

 .العالم 

     

فةةةأن , ب ب ووفةةة   ةةةذ  ال م ةةةا ال  ةةةة     

الحاجةةب اصةةرحت ا ثةة  ةةة وا  فةةي ابةةا   

النظةةةة  و  ةةةة     ةةةةذ  ال نةةةةا م الجامع ةةةةب 

وعالشةةةةم  الةةةةذي  عمةةةةا ماخ ةةةة ا  ووامةةةةع 

و  ا ةا االة  , االقاصا  الع اقي مةن  اح ةب 

اةةةافب الةة  , الا ةة اا  العل  ةةب فةةي العةةالم 

حالب اال  ااح االقاصةا ي ل قاصةا  الع اقةي 

 ائ   الاعاون  ح  االقاصا  العال ي و  م ع 

واال ض ا  والارةا ا مةع االقاصةا  العةال ي   

ومةةعي العةة اد للةةدال ا فةةي منظ ةةب الاجةةاا  

 .الدول ب

 

 
 منهجية البحث

 

 مشكلة البحث

إن ال اخ ةة ا  الداالل ةةب والخااج ةةب الاةةي     

شةةةةهد ا االقاصةةةةا  الع اقةةةةي الةةةة ا العقةةةة   

 1001ال من ب ال اة ب والص صاً ععد بةا  

غ ةة  م ئ ةةب  ال حامةةر ب م  نةةاالقةةد جعلةةت , 

 .  ا لهذ  ال اخ

 

 فرضية البحث 

فةةةةةي الجامعةةةةةا   ال حامةةةةةربإن منةةةةةا م     

الع اق ةةب والاةةي  عةة   فةةي والمل ةةا  اغ ل ةةب 

اغغلةةةا إلةةة  بقةةةةد الجةةةرع نا  مةةةن القةةةة ن 

ال اةي غ   م ئ ةب ل قاصةا  الع اقةي فةي 

وان محاولةةةةب       ةةةةا , ال  حلةةةةب الحال ةةةةب 

و   ء في       ب  مام ن ذا  ا عماس فا

 .االقاصا  الع اقي

 

 هدف البحث

ع ان ن   ب وفابل ب إبا   النظة  و  ة        

ي ال ج  بةب االقاصةا  ب ال نا م الجامع ب فة

 .واإل اا ب

 

 

 

 

 حدود البحث

 

الجامعةةةةةةا   -:الحةةةةةةدو  ال ما  ةةةةةةب  -9

 .الع اق ب واالقاصا  الع اقي

 2790مةن بةا   -:الحدو  ال ما  ب  -2

 .اة حا  ال قت الح

 نةةةةا م ال -:الحةةةةدو  ال  ةةةةة ب ب  -6

 .في الجامعا  الع اق ب ال حامر ب

 

 اسلوب البحث

مةةةة عا د الرحةةةة  اغمةةةةل   االمةةةةاق ائي     

ال صةة ي عاالبا ةةا  بلةة  الا ةة ا الاةةاا خي 
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 ل  ةةةةةةة ث الرحةةةةةة  واغ ع ةةةةةةا  الخاصةةةةةةب

 عال  ة ث واماشاا  ذوي االالاصاص

و ةةةم االبا ةةةا  مةةةن قرةةة  الرةةةاحث ن بلةةة  فةةةي 

  الداامةةب بلةة  ب نةةب مةةن نمةةا ذ  إجةة اء  ةةذ

 .ال حامرب في الجامعا  الحم م ب واغ ل ب  

 

 

 

 نظري الجانب -:المبحث االول 

 

 مفهوم المنهج  -9

 

ان ال ةةةةنهم فةةةةي اللخةةةةب  عنةةةةي ال   ةةةة      

ال اةةةةت و قاعةةة   ل ةةةب ال نةةةا م فةةةي اللخةةةب 

و ةي  ل ةب   Curriculumاال مل   ب  ل ةب 

ا مشةةةاقب مةةةن اصةةة  ال  نةةةي و عنةةةي مضةةة ا

الجةةةراد و جةةةاخد  فةةةي اح ةةةان االةةة    ل ةةةب 

Sylcabus    و عني ال ق ا والذي  ش   ال

معل مةةةةا  بةةةةن    ةةةةب ال ع فةةةةب ني مقةةةةداا 

ال ع فةةب الاةةي  جةةا ان  اعل هةةا ال ةة   فةةي 

 ةة  م ةةة ث الةة ا الجةةنب الداامةة ب وقةةد  ةةم 

  ق  معن  وم هة   ال ةنهم الة   شةاط الاعلة م

 ال جةةاا الةةذي  ق عةةه  ةة  مةةن ال علةةم ل صةة 

, وال الةةا  ةةي  صةة  الةة  الهةةدي الاعل  ةةي 

وقةةد   ةة ا م ه مةةه ع ةة وا الةة من و هةة ا 

الدااما  والنظ  ا  الا ع  ب الحد ثب ح ة  

- :ا خذ م ه م ن   ا 

 

 :المفهوم التقليدي -أ

 ةةةة   فةةةةي ال ةةةةنهم برةةةةاا  بةةةةن والةةةةذي     

ال قداا  الاي  دامها ال    عهدي اجا ا  

 ةةةذا اماحةةةان االةةة  الجةةةنب وال  ةةةدال  ةةةة ن 

ال  ه   ني  شاط اال    اامةه ال ة   مثة  

و ةذا ال  هة   , اال ش ب ال  اةة ب او ال ن ةب 

, رناء الجةل م والمامة  لل الةا  اعااض مع ال

 : م م ا ه  ي وا

 .من ال من  الثرا  وبد  الاخ    مد  -2

االقاصةةاا بلةة  الناح ةةب ال عل ةةب فةةي   ةة   -1

 .ال الا 

 اا   ج ةه االعاعا  بن بما الخر   وا  -1

 .ال الا 

 حق  اال ا ا  عالجا ا العل ي -1

حقةةةة  اا رةةةةاط الداامةةةةب وال نةةةةا م مةةةةع  -5

 مشم   ال جا ع 

 

 :المفهوم الحديث -ب

)  ا ن الدب   ال        ال نةا م قةد ا ةدا    

فةةي القةة ن الثةةامن بشةة  وعا ج ةةه ( اومةة  

اال اظةةاا الةة  امةةاهداي ال  ةة  فةةي الع ل ةةب 

لةذا فةأن , ا هواماعدا  هالا ع  ب وابا ب م  ل

 ةةذا ال  هةة    ةة  ومةة لب ال ةةنهم الجةةل م وفةة  

 عةةالم مشةةم   الح ةةةا  بلةة  امةةاس قةةة مي 

فال شةةةةةةةةةةةم   الق م ةةةةةةةةةةةب , واجا ةةةةةةةةةةةابي 

واالجا اب ةةةب  ةةةي م ةةةة با   صةةةا  فةةةي 

ةةةة ء امما ةةةا  ال ةةة   وقةةةداا هم الذ ن ةةةب 

نامةةةةةا   والعل  ةةةةةب فةةةةةي م اقةةةةة   عل   ةةةةةب 

 حةة   اب ةاا م و ا ابةة  معهةم ع مةة  مشةا ك

 ةةدي م حةةد وعةةذلف  اجةةه ال ةة ا  الداامةة ب 

ا جا اً ق م اً واجا اب ةاً  ةي  احة ا الحقةائ  

مةةن معةةان  وال عل مةةا  والقةة م واال جا ةةا 

 .مج    ال  با ا  مل   ب

 

و عا د عنةاء ال نةا م الحد ثةب بلة  مج  بةب 

 :من االما عنظ  االباراا 

 (او الر ئب ) ال جا ع  -2

 ال اعلم  -1

 ال ا   العل  ب -1

 الهدي -1

االا ةةةةاا ال  ةةةةة با  والخرةةةة ا   -5

 الداام ب الاي   ص  ال  الهدي

اج اء ب ل ب  ق  م الحقب ومجةا     -6

لا     ال نا م عالقدا الذي  ا افة  

  .مع ماخ  ا  الر ئب

     

وقةةةةد شةةةةهد  العقةةةة   ال من ةةةةب ال اةةةةة ب     

ال نةةا م  اال ا ةةا  ال امةةع فةةي ب ل ةةب   ةة   

مةةةل   وال مةةة  ا ععةةةد مةةةا شةةةاث امةةةاخدا  ا

الاخ  ط الا عة ي عح ة   صة  الة  الامامة  

عةة ن ال نةةا م الداامةة ب مةةن  اح ةةب وحاجةةا  

وما لرةةا  الجةة د االقاصةةا  ب واالجا اب ةةب 

الداامةةا  وقةةد  ناولةةت , مةةن الناح ةةب الثا  ةةب 

 :واالعحا  في  ذا ال جاا

الق ةةةةةا  عاحل ةةةةة  بل ةةةةةي وب لةةةةةي  -2

م ن  ةذا الاحل ة  ال داي ال نا م ل 

 .اماماً في وص ها
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 اامب مةنهم  ة  مةا   مةن ال ة ا   -1

الداامةةةة ب  اامةةةةب ماماملةةةةب لر ةةةةان 

الصةة   الع    ةةب الاةةي  قةة   عةة ن 

م ةة  ا  ال جا ةةةع ال احةةةد والرحةةة  

ق ةب الاةي   ع هةا مةع بن الصلب االف

 .عق ب ال نا م

الداامةةةا  الاةةةي  عةةة ن الاخ ةةة ا   -1

االمامةة ب الاةةي  جةةا ان  حةةد  فةةي 

 ةة  مةةا   مةةن مةة ا  ال ةةنهم عجةةرا 

  العل  ب والاقن ةب الجة  عب الا  اا

 شةةةةم  مةةةة ب العصةةةة  الاةةةةي عا ةةةةت 

 .الحد  

الداامةةةةةا  الاةةةةةي  عنةةةةةي عر ةةةةةان  -1

االمال ا والاي من شةا ها ان  جعة  

ال نا م قا ا  بل   ن  ب اال جا ا  

 وال  اق  ال  مب ل جا ع الع   

الداامةةةا  الاةةةي  عنةةةي عالجا ةةةا  -5

نظ  ةةةةي فةةةةةي اصةةةة ح ال نةةةةةا م الا

 .الداام ب

ائةةةة  وامةةةةال ا الرحةةةة  بةةةةن ط  -6

حد ثب في  عل م ععة  ال ة ا  والاةي 

 ارةةةع الص صةةة اها ال ا ةةة ا  مثةةة  

ال  اة ا  وال حامرب ومج ةع  ةذ  

الداامةةا   مةة ن محصةةلاها ب ل ةةب 

 قةةةة  م مجةةةةا    وشةةةةاملب لل نةةةةا م 

عهةةةدي ا خةةةاذ القةةة اا ال نامةةةا فةةةي 

 ع ةةة ن او   ةةة    ال نةةةا م والةةةذي 

   ي عالض وا  الاي  خ   امةال ا 

ي مارا لب فة  أ   ا  ذا له و الاق  م 

 . خ    و      ال نا م الداام ب

 

 المناهج الجامعية -2

 

ان النظةةا  الاعل  ةةي الجةةامعي برةةاا  بةةن     

مج  بةةب ال رةةا ل والقةة م المل ةةب الاةةي   اجةةه 

لاحق   ا داي  صر  ال ها , الع ل ب الاعل   ب 

الجامعب والاي  ع   فةي ع ئةب وبصة  معة ن 

مةةةةن ن مج  بةةةةب و امةةةة ن  ةةةةذا النظةةةةا  مةةةة

, الماةةا  , ال الةةا , العناصةة   ةةي االمةةااذ 

 ا ابةة   وال ةةنهم والاةةي  جةةا عالضةة وا  ان

 .ف  ا ع نها لاحق   الهدي

 

وال ةةنهم الجةةامعي ال  خالةة  فةةي  ع   ةةه     

بن ال  ه   العةا     ةه ال ةب بامةب وشةاملب 

لل حاةةة   او ال ةةة ا  الاةةةي  نرخةةةي ان  قةةةدمها 

 له للدال ا الة  ر    ا الجامعب لل الا في م

 .م د الع  

 

و ج ةةع العد ةةد مةةةن اال ع ةةا  فةةي مجةةةاا     

الاعل م الجامعي بل    ف  ال نا م لل هااا  

 :اال  ب

 ةة  الج ةةد والقةةدا  بلةة  مهةةااا  الا م -2

 .ح  ال شا  

 .مهااا  اال صاا لج  ع ج ا ره -1

 بلر ئب الاي  ام م اامةمعل ما  بن ا -1

 .الع   عها

 .  ق ا هامهاا  احا اي ال هنب  اال -1

ال اقع ةةةةةب بلةةةةة  امةةةةةا  اا الاعلةةةةة م  -5

 .ال جا  

مهاا  الاعامة  عالم ةاء  مةع الضةخ ط  -6

  .الصعرب

  ال حامةةةر ب ال ن ةةب عج  ةةةع ال عل مةةا -9

 .ف وبها

 

وعةةذلف   مةةن ان   ثةة  ال نةةا م الداامةة ب     

الر امم الاي  حاوا من ال لهةا  ظةا  الاعلة م 

 أ  ةةة  ال لرةةةب الجةةةامع  ن وامةةةدا  م عةةةا  اث 

عةةةااي وال هةةةااا  ال  ل عةةةب وا جةةةاعهم ال 

القةةةةةةدا  بلةةةةةة  الاق ةةةةةة م و  صةةةةةة  الناةةةةةةائم 

وال عل ما  وحا   م ن ال نةا م ال حامةري 

الداامي مل م وفاب   ا لةا االمة  ان  ضةم 

ال م  ا  الاي  جهم ع ا  اعل  عال نا م ذا ها 

 .واالال   في الر ئب الاي  ع   عها 

     

لنةةةة ذ  عا ةةةةت  اامةةةةب االطةةةةاا او ا لةةةةذا     

ال ع فةةةي الي بلةةةم   ثةةة  ا جا ةةةا مه ةةةا فةةةي 

ا ااك وفهةةةةم ماا   ةةةةب  ةةةةذا العلةةةةم وا دافةةةةه 

وومائله وفي   اد ال جا ع الةذي  ع ة  ف ةه 

الن االطةةاا ال ع فةةي فةةي اي مجا ةةع  شةة   

فةةي مج  بةةب مةةن العقائةةد والةة واعط والقةة م 

الثقاف ب واالجا اب ب الاي  عار  اماس النشةأ  

 صةةرت ععةةد ذلةةةف االجا اب ةةب والاةةي مةةة ي 

ال صدا االمامي لن ث وطر عب   ط الا م ة  

ومةةن ...والقضةةا ا الجةةائد  فةةي ذلةةف ال جا ةةع

 :ال ا ال    ا ن الاال ا ن للن  ذ  ال ع في
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 الوظيفة المعرفية -2

والاةةةي  مةةة ن امامةةةها اال اةةةا  ال ع فةةةي     

الةةةةذي  قةةةةة   بلةةةة  امةةةةةاخ ا  ال عل مةةةةةا  

لةةذي لرحةة  ا ا عالا ابة  ال ةةنظم مةةع م ةةة ث

 ام وف  االطاا ال ع في لل  مجةا  العل  ةب 

 .ومنها الجامعا 

 

 الوظيفة النظرية -1

 ا ثةةةةة  فةةةةةي     ةةةةةا الن ةةةةةاذ  والاةةةةةي     

والنظ  ةةةةةةا  وال  ةةةةةةا  م الحد ثةةةةةةب عهةةةةةةدي 

ال جةةا  ب فةةي   جةة   ال اقةةع وحةة  مشةةا له 

 .و لر ب حاجا  ال جا ع وم مجا ه العل  ب

 

فةةي و جةةد الن ةة ذ  ال ع فةةي ا عمامةةا      

الع ل ةةةب الاعل   ةةةب فةةةي ج ا ةةةا بةةةد  ومنهةةةا 

ال نا م الداام ب والاي  عر  بنها اماما من 

الةةة ا اال ةةةداي الاةةةي  جةةةع  الجامهةةةب الةةة  

 :عل غها معا د  بل  بناص  امام ب  ي

 

 الجانب المعرفي -ن

و ي   ث  ال عل ما  الاي  ا لةا االمة      

 .ا صالها ال  ال لرب وف  مجا  ا  مع نه

 

 تعلمالم - 

و ةة  ال الةةا اذ  ا لةةا االمةة  ان  مةة ن     

ال نةةةةا م الداامةةةة ب مرن ةةةةب وفةةةة  القةةةةداا  

واالمما  ةةةةةا  الذ ن ةةةةةب لل لرةةةةةب وا جا ةةةةةا  

 .م  لهم

     المجتمع - 

اذ  جةةةا ان  مةةة ن ال نةةةا م الجامع ةةةب معةةةد  

وفةةة  حاجةةةا  ال جا ةةةع وان  لرةةةي اغرا ةةةه 

و اععةةةةةب مةةةةةن  قافاةةةةةه وفلجةةةةة اه وان  ا اةةةةةع 

 عب واالمةةةاجاعب لل اخ ةةة ا  عال  و ةةةب الجةةة 

 .ال خال ب الاي  حد  في ال جا ع

 

 

 

 

وحاةةة   مةةة ن ال نهةةةا  الجةةةامعي مامامةةة    

 : جا ان  ضم بناص  ا  ها

 

  االهداف -2

 م ن بامب والاصب و اععب من فم  و ذ      

 .وفلج ب ال م  والجامعب

 

 المحتوى -1

و ش   ال عل ما  والر ا ةا  وال قة اا      

 .االم  ا صالها ال  ال لرب الاي  ا لا

 

 النشاطات -1

الع ل ةةةب الاعل   ةةةب وال ةةة د  و شةةة   ال ةةةب    

ال ارعةب فةةي ذلةةف  االبا ةةا  بلةة  امةةا ا  ج ب 

 .الادا ا واج اءا ه

 

 التقويم -1

من الة ا االالارةااا  واالماحا ةا  الاةي     

  ةت مد    من ال لرب من فهةم وامةا عا  

 .ا ما ح  ه  ذ  ال نا م من معل م

لذا فإن ال لج ب ال ئ جة ب الاةي  قة  اللة      

ابدا  وعناء ال نا م الجامع ب  ن ل  من بد  

 :مدااس  ي

ال دامةةةةب االولةةةة   ةةةة   ان مه ةةةةب  -2

الجامعةةةةا  ل جةةةةت االبةةةةدا  ل هنةةةةه 

 وا ةةةةا فةةةةي الاصةةةةب ا  ةةةةا  مةةةة ن 

عةةةةةةةةةالام  ن ال علةةةةةةةةةي  ال جةةةةةةةةةا  ب

والشخصةةةةةةي لةةةةةةذا فةةةةةةإن ال نةةةةةةا م 

الداام ب  جةا ان  نصةا ا ا امهةا 

 .بل  الا ا  اال جا ي

ال دامةةب الثا  ةةةب  ةةة   ان محصةةةلب  -1

الا  ا العل ي والاقنةي االقاصةا ي 

ومةةةا صةةةاحا ذلةةةف مةةةن  خ  ةةة  فةةةي 

طر عب الع   وبناصة  ال جا ةع قةد 

ف ض بل  الجامعب مه ب  ر    في 

االبدا  ال اخصص وبلة  مجةا   

 .باا في مجاا ال هن

 ةةةة   ال دامةةةةب الثالثةةةةب ان  شةةةة    -1

ال عل مةةا  العامةةب  النةةا م الجامع ةةب

اةافب ال    و د ال الا عال عااي 

وال عل ما  وال هااا  الاي     ط 

 . م ن ماخصص عهاع هنب واحد  

    ال دامةب  ةذ  عةأن  ةام الا مةع  -1

فةةي قابةةد  الاخصةةص عالقةةدا الةةذي 

ال قاصةةة  بلةةة  فةةة ث واحةةةد حاةةة  

 صةةةةرت الاعلةةةة م ا ثةةةة  قةةةةدا  فةةةةي 

 .م اجهب ماخ  ا  الر ئب العد د 
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ووف   ذا االماس فأن ال نةا م الجامع ةب     

الم ةة ء  وال عالةةب بل هةةا ان  لرةةي احا اجةةا  

وان  ةةة ا ن الجا ةةا النظةةة ي  اطةة اي بةةد 

 :والع لي و ذ  االط اي  ي

ال ا لرا  الاخصص العا  والةدق    -2

 .في المل ب والقجم

ما لرا  الجامعةب الاةي  نا ةي ال هةا  -1

 .المل ب

 .ما لرا  ال جا ع الذي  ع   ف ه -1

 

والجامعةةةةب و ةةةةي عصةةةةد  عنةةةةاء ال نةةةةا م     

الداامةةةةة ب  اعةةةةة ض الةةةةة  مج  بةةةةةب مةةةةةن 

الاحد ا  والضخ ط ال خال ب والاي بل ها ان 

  ا ن ماع ن  اجب االماق ل ب الاي  جا ان 

 ع ةة  و اصةة  عهةةا مةةن  اح ةةب واالمةةاجاعب 

عقدا ماال   ذ  الاحد ا  والضةخ ط عالشةم  

 الةةذي ال ةة    عةةأي حةةاا مةةن االحةة اا بلةة 

و ةةذا ال جةةا   العل ةةي والحصةةا ب ال م  ةةب 

 :ما حققه اال اا  الجامع ب ال ردبب من ال ا

ابا ةةةةةا  مرةةةةةدن الاث ةةةةة ن والم ةةةةةاء   -2

واالعةةةةةداث فةةةةةي ابةةةةةدا  ال ةةةةة   

ولا م ةةةةةةنهم مةةةةةةن ا اء واجرةةةةةةا هم 

 .ال هن ب مجاقر 

ابا ةةةا  مرةةةدن الد  ق اط ةةةب و مةةةاف   -1

 ص الاعل   ةةةةةةةةب والح  ةةةةةةةةب ال ةةةةةةةة

 .اال ا    ب

ال اشاا  ب في صنابب  ابا ا  مردن -1

 .الق ااا  الاعلقب عالجامعا 

  

استقاللية الجامعة واثره في 6 -

 المناهج الدراسية

     

 رةة   فةةي  ةةذا الجا ةةا وعشةةد  مةة اا مهةةم     

      ان الجامعب  ي الاي  ق   ال جا ع ا  

العمةةةةا اي ان ال جا ةةةةع  ةةةة  الةةةةذي  قةةةة   

الجامعب؟ وا ا  ا ت االجاعب بل   ذا الج اا 

أن  ناك  أ    مارا ا وعداجا  مخال ب مةن ف

مجا ع غال  ومن  من غال  ماع ن الجامعةب 

وال جا ع ولمن النا جب الاةي  جةا ان  مة ن 

حاة   بلة  اي حةاا  ةي االقة اا والقرة ا 

ع ردا اماق ل ب الجامعب وا    ذ  االمةاق ل ب 

في مظةا   بةد  ومنهةا و   ةب عنةاء ال نةا م 

اذا مافقد  امةاق ل اها الداام ب الن الجامعب 

او  ةأ     ةةذ  االمةةق ل ب عداجةةب او عةةأال   

مةةن قرةة  الحم مةةا  فةةأن ال    ةةب االمامةة ب 

للجامعةةب فةةي شةةق ها النظةة ي والعل ةةي مةة ي 

 اةةةأ    ةةةي االالةةة   عشةةةم  او عةةةأال  ح ةةة  

الجةةل ب  صةةرت الجامعةةب ا ا  ع ةةد الحم مةةب و 

بن حاا الق   العجم  ب او   ال  خال حالها

ج   ا الحم مب     ا  شةاء و جةا  د   االمن ب

مةةن االمما ةةا  والعقةة ا ال م  ةةب ال  جةة    

ف ها لخدمب ا ةدافها وغا اهةا والاةي قةد  مة ن 

عع د     الرعد بن ا داي ومصالت ال جا ةع 

م  ا وان مث   ذ  الحالب  ر   عص ا  جل ب 

فةةي الةةةنظم الد اا  ا ةةةب والشةةةد د  ال     ةةةب 

ج  ةع م افة  والاي  ضع فةي الدمةب ا ةدافها 

 .ال جا ع ومنها الجامعا 

 

وان فقد  الجامعةب او  ةأ    امةاق ل اها     

ل نةةا م الداامةة ب  ةةي االالةة   مةة ي  ا فةةان

 : اأ   عهذ  الحالب من ال ا

االعاعا  بةن ال نةا م الداامة ب بةن  -2

 .العل  ب وال  ة ب ب

بد  امما  ب اج اء ب ل ةا  الاخ  ة   -1

والا ةة    فةةي  ةةذ  ال نةةا م عجةةرا 

 .ل     ب الشد د ا

ةع  مااععب وم حقب ال جةاجدا   -1

فةةةةي العلةةةة   وال عةةةةااي ال خال ةةةةب 

وعالاةةةالي بمةةةا  ةةةذا الا ةةة ا فةةةي 

 .ال نا م الجامع ب

 ةة  ي   ب ةةب الرحةة   والداامةةا   -1

 .العل  ب

 

لذا فأن مةن اول ةا  ب امة  ةة ان  جةاح     

الجامعةةا  فةةي ا اء و ائ هةةا وال صةة ا الةة  

 م الداامةةةة ب ا ةةةةدافها  ةةةة  ان  مةةةة ن ال نةةةةا

عالن ب ب وال جا   الذي  لري حاجا  وواقع 

 أالذ عنظ  االباراا ال جا ع الذي  ع   ف ه و

  ال جةةةاقرل ب و ةةةذ  الحالةةةب احا ةةةاال    ةةة ا

لجامعةةب اال  مةةن ان  ظهةة  اال فةةي  ةة    اةةع 

بال ةةةب مةةةن االمةةةاق ل ب فةةةي الع ةةة   عداجةةةب

 .والادا ا

 

وال  حظةةةةةب الجةةةةةد    عالةةةةةذ    نةةةةةا ان     

امعةةا  فةةي الةة طن الع عةةي قةةد  شةةأ  فةةي الج
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   الج     االجنر ب بلة  االق ةاا الع ع ةب 

لةةةذا فةةةأن الج امةةةا  الخااج ةةةب االجنر ةةةب قةةةد 

امةةةةا ابا  ان  ةةةةاحمم عال نةةةةا م الداامةةةة ب 

وا جا ةةةةا  ومجةةةةااا  الاةةةةدا ا فةةةةي  ةةةةذ  

الجامعا  ول ةد  ط  لةب مةن الة من ح ة   ةم 

بةةةةة ا الجامعةةةةةب بةةةةةن الح ةةةةةا  االقاصةةةةةا  ب 

اب ب واغم ان  ذ  الحالب قةد شةهد  واالجا 

  اجعا ملح  ا بند  حة ا االق ةاا الع ع ةب 

الة   مةن الحة  فةي  ة  اال ان ا اا ا  لت 

 : ا    ملر ب   ثلت فين واقع ا ث  م

ا جا ةةةةا  الاعلةةةة م الجةةةةامعي غ ةةةة   -2

ال خ  ب وال راعد  بن ةة واا  

وحاجةةةةةةةا  الان  ةةةةةةةب االقاصةةةةةةةا  ب 

 .واالجا اب ب ل ق اا الع ع ب

لةة  وةةةع  شةةد د فةةي ال نةةا م  خ -1

الداامةةةةةةةة ب وبةةةةةةةةد  م حقاه ةةةةةةةةا 

للا ةةةة اا  الجد ةةةةد  فةةةةي مجةةةةاال  

العلةةة   اةةةةافه الةةة  بةةةد  م ئ اهةةةا 

ل اقةةةةةةةع ال اخ ةةةةةةة ا  االقاصةةةةةةةا  ب 

 .واالجا اب ب

قلةةب الح  ةةب ال م  ةةب وةةةع ها فةةي  -1

 شةةةةة  الماةةةةةا  الجةةةةةامعي  ةةةةةأل   و

المةةةةةةرا  بد ةةةةةةد  منهةةةةةةا ةةةةةةةع  

االمما ةةةةةةا  ال ا  ةةةةةةب والضةةةةةةخ ط 

  الاةةةةي   اجةةةةه االمةةةةااذ وال حةةةد ا

 .الجامعي

 

لاعل م الجةةامعي فةةي اغمةة  عةةا وقةةدا  علةة     

العةةةة اد فأ ةةةةه محمةةةة   فةةةةي فلجةةةة ب اال اا  

ال     ةب للاعلةة م و ةذا مةةا  ةص بل ةةه قةةا  ن 

 55و اا  الاعلةةة م العةةةالي والرحةةة  العل ةةةي 

 ا ل  ال  اا  ))في ما  ه الثالثه  2711لعا  

لثقاف ب والعل  ةب  ن  ذ م ا ب الدولب الا ع  ب وا

والامن ل ج ةةةب فةةةي   ةةةاد م مجةةةا  الاعلةةة م 

 ((.العالي وم اامب مهامها في  ذا اال جا 

 

ومثةة   ةةةذ  الحالةةب جعلةةةت فلجةة ب الاعلةةة م     

العالي بل  وجه الخصة ص مشة  ه عخ ةا  

شد د لخص ص ب الر ئب وحاجا هةا الاةي  ة ا  

 . ا    ال الا للع   عها

 

 م العةالي مةع  ةذا في ح ن ان فلجة ب الاعلة    

الا جةةةه الن الضةةة وا   ا لةةةا قةةةدا  علةةة  

 .االم  عال  ة ث

نةةةةةا م وال ةةةةةط   شةةةةةج ع  نةةةةة ث ال -2

 .  ال خال باالداامب ع ن المل 

  ك   ة ا ال نةا م لمة   ل ةب وفقةا  -1

ال ااحةةةةةةةب الرشةةةةةةة  ب  إلمما  ا هةةةةةةةا

 .وال ا  ب

 

ع ةا    وقدا  عل  االم  عال نا م الخاصةب    

ع اق ةب مة اء بلة  في الجامعةا  ال ال حامرب

مجا   الداامب االول ب ا  العل ةا فأ هةا  عا ةد 

بلةةةة  وجةةةةه الخصةةةة ص بلةةةة  ال صةةةةا ا 

اال مل   ةةب واالم  م ةةب و ةةذا  عارةة  ال  ةة ا 

بلةة  مجةةا   الداامةةب االول ةةب ان لةةم  جةة ي 

 .لر ئب الع اق با       ع ا  ا اف  مع طر عب 

الن عقةةاء مثةة   ةةذ  الحالةةب مةة ي  ع ةة  بلةة  

اع ن مةا ام ط حةب فةي الجامعةب ا جا  فج   مة

من  اح ةب وعة ن مةا  ة  م جة   فةي الا ر ة  

الع لةةةةي وفةةةةي  ةةةةذا ال جةةةةاا  جةةةةا  خل ةةةةا 

ماخ ةةةةةة ا  الر ئةةةةةةب ال طن ةةةةةةب االقاصةةةةةةا  ب 

واالجا اب ةةةةب والثقاف ةةةةب والامن ل ج ةةةةب فةةةةي 

فلج ب الاعل م وغا ا ه وع ا  خد  الح ا  بلة  

      ةةةا اال ان  ظةةةم الاعلةةة م وبلةةة  وجةةةه 

ال  ع  هةةةا اال   ةةةب  حامةةةر ب الخصةةة ص ال

 .ال   ر ب عها

 

التطووووووووور التوووووووواريخي لمنوووووووواهج   -9

 والواقع الحالي المحاسبة

 

 ةاا    ةدا ا ان الجذوا الااا خ ب لرةدء     

لاجاا ب وال ال ب في الع اد الحةد    ا العل  

  جةةع الةة  اوائةة  القةة ن ال اةةةي منةةذ عدا ةةب 

االحةةةةةةا ا الر طةةةةةةا ي للعةةةةةة اد اذ قامةةةةةةت 

مدامةب مةام اي " ا  ب ع ات   الجل ا  الر

 ةةم  2727وفةةي العةةا  . 2721بةةا  " ال ال ةةب

ولةةةم " مدامةةةب الحم مةةةب الاجاا ةةةب"افااةةةاح 

 جا    ذ  ال دامب مة   فاة   قصة    مةن 

مدامةةةب الاجةةةاا  "الةةة من ح ةةة   ةةةم  أمةةة ا 

و ا ةةةةت مةةةةد  . 2711العال  ةةةةب فةةةةي العةةةةا  

ال الةةةا  القةةة الداامةةةب ف هةةةا مةةةناان ح ةةة   

الةدفا   مجةف ووال ال ةب   اوس في االقاصا 

د   ق ةت الداامةب ف هةا والق ا  ن الاجاا ب وقة
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. ععةةد فاةة   قصةة    مةةن الةة من ةةي االالةة   

غ ةةة  ان   ةةة اا  اقاصةةةا  ب مه ةةةب شةةةهد ا 

العةة اد ععةةد ذلةةف   ثلةةت فةةي ا اشةةاي الةةن ط 

الدولةب و     جاا ةه و  ة ا اجهة   و وائة  

بةدا  ال ن ب ا ذاك ا   ال  ة وا  الا م   عأ

ةةة ع ال ال ةةب اعشةة  ب لهةةا ال ةةا  عةةال    ةة ا ا

شةةعرب فةةات  2710وال حامةةر ب فةةام فةةي العةةا  

ال     ةةب للرنةة ن لامةة ن  ةة ا   اإلبدا  ةةب فةةي

قامةةةت  2711وفةةةي بةةةا  . لاعلةةة م الاجةةةاايل

و اا  ال عةةةةااي ع ةةةةات فةةةة ث  جةةةةااي فةةةةي 

الثا   ةةةةةب ال     ةةةةةب ومةةةةةع   ةةةةة ا الح ةةةةةا  

معهةةد "االقاصةةا  ب فةةي العةة اد  ةةم  أمةة ا 

بةةا  " ال ال ةةب والاجاا ةب واالقاصةةا  ب العلة  

واشةة   ةةاا   . ملحةة  عمل ةةب الحقةة د 2716

 أمةة ا اوا مدامةةب  جاا ةةب  ا   ةةب  2717

حةةد    ةة ا مهةةم فةةي  ةةذا  2716وفةةي بةةا  

 ل ةةةب الاجةةةاا  "الجا ةةةا بنةةةدما  ةةةم  أمةةة ا 

 /2751وفةةةي العةةةا  الداامةةةي " واالقاصةةةا 

قجةة ت  ةةذ  المل ةةب الةة  قجةة  ن   ةةا  2751

قاصا  و م الحاقها عجامعب عخةدا  الاجاا  واال

 م  2761وفي با  . 2751الاي  أمجت با  

ش    ةذ  المل ةب لامة ن  ل ةب الاجةاا  و ل ةب 

و ةم  أمة ا  ل ةب االقاصا  والعل   الج ام ب 

 .اال اا  العامب

 

 2767حةةد    ةة ا مهةةم وجةة   ي بةةا      

 أمةة ا  ل ةةب اال اا  واالقاصةةا  فةةي جامعةةب 

ص لب  مم  ة  مةن  ل ةب عخدا  والاي  ا ت ح

الاجةةةةةةاا  و ل ةةةةةةب اال اا  العامةةةةةةب وقجةةةةةة ي 

االقاصةةةا  واالحصةةةاء مةةةن  ل ةةةب االقاصةةةا  

 .والعل   الج ام ب

 

 أم ا  ل ةا  اال اا  واالقاصةا   يو  ال    

فةةةةةةي عق ةةةةةةب الجامعةةةةةةا  الع اق ةةةةةةب و ةةةةةةي 

لقا مة ب اال جانص  ب وال  صة  والرصة   و

 .وغ   ا

 

 بةب مةن اةافب الة  ذلةف فةأن  نةاك مج     

ال عا ةةةد الااععةةةب الةةة    ئةةةب الاعلةةة م الاقنةةةي 

 ا ةةةةةت " م مجةةةةب ال عا ةةةةةد ال ن ةةةةةب مةةةةةاعقا"

ال ع في مثة  معهةد  ماخصصب عهذا الجا ا 

 2767ال صةةةةةافب ال  مةةةةةا بةةةةةا   /اال اا  

 أمةةةة ا  ل ةةةةب الاةةةة ا   2711وشةةةةهد بةةةةا  

اال ل ةةب والاةةي  حةة ي بلةة  اقجةةا  ال حامةةرب 

  بةب وا اا  االب اا  م    ذلف  أمة ا مج

مةةن المل ةةا  اال ل ةةب االالةة   مثةة  ال افةةد ن 

و ل ةةب عخةةدا   2771والحةةدعاء الجامعةةب بةةا  

و ل ب  2776للعل   االقاصا  ب الجامعب با  

 .ال نص ا و جلب

 

العل  ب وعص ا  بامب فقد شهد  االقجا      

فةةةي مج ةةة   ل ةةةا  اال اا  واالقاصةةةا  فةةةي 

مةن  مةةم  الجامعةا  الع اق ةةب حةدو  حةةاال 

ن ال حصةةةلب دا  اقجةةةا  جد ةةةد  ولمةةةوامةةةاح

النهائ ب ل قجا  ال ئ ج ب الاي  ع   حال ا في 

 : ذ  المل ا   ي

 .قجم االقاصا  -2

 .قجم االحصاء -1

 .قجم ا اا  االب اا -1

 .قجم ال حامرب -1

 .قجم اال اا  الصناب ب -5

 .قجم اال اا  العامب -6

 .قجم ال ندقب والج احب -9

   

اةةةافب لةةذلف فةةان  أمةة ا المل ةةا  

ح ةةةةة   2711ذ بةةةةةا  اغ ل ةةةةةب منةةةةة

ومةةا  ل ةةب الاةة ا  الجامعةةب   أمجةةت

لحقاةةةه مةةةن  ل ةةةا  بةةةد   ا ةةةت قةةةد 

و ةذ   ارةع , ة ت اقجا  لل حامرب 

ال نا م ال حامر ب في جامعب عخةدا  

بلةةة  وجةةةه الخصةةة ص وال  ا اةةةع 

عةةاي امةةاق ل ب او   ةة   فةةي  حد ةةد 

عقةةدا مةةا شةةهد  , منةةا م ال حامةةرب 

الجةةةةن ا  القل لةةةةب ال اةةةةة ب   ةةةةا   

ط الحمةةة مي بلةةة  المل ةةةا  الضةةةخ

اال ل ةةب وجعلاهةةا  جةة   فةةي ال ةة  

 .االقجا  ال م  ب 

 

لل اخ  ا  الاي شهد ها  ةذ  ال نةا م بةا  إن 

  بلةةةل ق نةةةا  1009 / 1006والعةةةا   2715

 : ذ  ال اخ  ا    ا  ي في الجدوا اال ي
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 ( 9) جدول رقم 

 

 2897و 9107مقارنة مناهج أقسام المحاسبة لعامي   

 

 

 

 .جامعة بغداد /اعداد الباحثات باالعتماد على سجالت كلية االدارة واالقتصاد  -:المصدر

                1985  1025 

 ال  حلب االول 

 مرا   ال حامرب

 مرا   اال اا 

 مرا   االقاصا 

 مرا   االحصاء

 القا  ن الاجااي

 الثقافب الق م ب

 ال  ام  

 

 مرا   ال حامرب

 مرا   اال اا 

 مرا   االقاصا 

 مرا   االحصاء

 اص ا قا  ن

   2 /ع مجب 

 م ام  

 لخب ب ع ب

 ال  حلب الثا  ب

 ال حامرب ال ا م ب

  ظا  محامري م حد

 ا اا   ج   

 ا اا  اف ا 

  نظ م

  قافب ق م ب

 ال حامرب ال ا م ب

 الحامرب الحم م ب

 مال ب بامب

  ج   

 1 /حام   

 قا  ن  جااي

 ا اة ا  مال ب

 ال  حلب الثالثب  

 محامرب مال ب ماقدمب

 محامرب  مال  

 محامرب حم م ب

 ع مجب الحاما االلي

 امرب ق م بمح

  قافب ق م ب

 محامرب مال ب ماقدمب

 محامرب  مال  

  حل   ق ائم مال ب

  ظا  محامري م حد

 2 / دق   

 عح   الع ل ا 

 ال حامرب الض  ر ب

 ال  حلب ال اععب

 مشا   مال ب معاص  

 ال حامرب اال اا ب

 اقاعب و دق  

 ال حامرب ال اخصصب

 ا اا   أم ن

  قافب ق م ب 

    ماقدمبمحامرب  مال

 محامرب ماخصصب

 ال حامرب اال اا ب

 النظ  ب ال حامر ب

 1 / دق   

  ظم معل ما  محامر ب

 محامرب ق م ب

 مش وث عح 



  2018السنة     2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

222 

 

مه ةا  حامةرب لةم  شةهد   ة اا من ذلف  جد ان اغلةا ال نةا م ال ئ جة ب واالمامة ب فةي قجةم ال    

 ا ا ا مع ماخ  ا  ال اقع االقاصا ي في الع اد والعالم ال ا ا ث  من بقد ن من ال من وا  ةا 

ج    رد   في م اقع  ذ  ال نا م ع ن الجةن ا  الداامة ب حاة  ال ة   ال  جةد فةي ال نةا م مقة ا 

 ه الدااما  ال حامر ب االول ب  اامي ل  ة ث محامري مهم    ال حامرب الدول ب والذي   اق  ال

في الجامعا  الع اق ب في ح ن  جد مث   ةذا ال قة ا فةي المل ةب الاقن ةب اال اا ةب فةي قجةم الاقن ةا  

 .ال ال ب وال حامر ب في ال  حلب ال اععب

 

ان  ا ةةت قةةد اشةةا  ت فةةي ال  حلةةب االولةة  فةةي مرةةا  ء ال حامةةرب امةةا فةةي عق ةةب االقجةةا  فأ هةةا     

( عأماثناء قجم االحصاء الذي امقط مرا  ء ال حامرب من منا جه)الحصاء واالقاصا  واال اا  وا

ح  لم  مةن اعع  ال نا م في عق ب ال   نن ل الا الداامي في  ذ  االقجا  إالو ذ  الحالب مل  ب ل

د ةةب فةةي قجةةم لثالثةةب ل ةة ث العلةة   ال ال ةةب والنقم فقةةب مثةة  مةةا   ال حامةةرب ال ا مةة ب فةةي ال  حلةةب ا

  (.مص ف ب وش  ا  الاأم ن)قاصا  والاي     ان  جاردا ع حامرب ال  مجا  ال ال ب اال

وقد شهد الاعل م العالي    اا     ب فةي ابةدا  ال لرةب ال اخة ج ن الة ا الجةن ا  ال اةة ب فةي 

الا ةة ا الةة ا % اذ علخةةت , ( 1)الجامعةا  ال مةة  ب واال ل ةةب و  ةةا  ة  م ةةةت فةةي جةةدوا اقةم 

في مخال  ف وث ال ع فب ومجاا % 200ال  % 6ع ن  ما 1021 – 1021 – 100/1002الجنب 

 ةذا العةد  قةد حصة    ة ا فةي مخ جةا  اقجةا  ال حامةرب  ةي االالة   و ةذا ا ه ة ن  ف هشف 

 عنةي   ةةا   و  مةةع افةةد مةن ا  الع ةة  عةةالخ  ج ن مةةن اقجةا  ال حامةةرب والةةذ ن  ا لةةا مةةنهم ان 

   عمج ا ال  نهم النظ ي بل  ااض ال اقع

 (2)جدول رقم 

  لألعوامعدد الطلبة المتخرجين من الجامعات والتعليم التقني والكليات االهلية 

                          (2888-2889  - 2896 - 2899 ) 

 

 السنة

 

 التطور%  الطالب

 ـــــــــــ                91167 2888-2889

2889-2882 76238 8,3 

2882-2886 30023 67 

2886-2889 79373 78 

2889-2887 79790 91 

2887-2883 79331 78 

2883-2887 77721 79 

2887-2880 37876 69 

2880-2881 31828 60 

2881-2898 76100 90 

2898-2899 16677 07 

2899-2892 10376 17 

2892-2896 11772 988 

2896- 2899 988918 988 

 

 2899ــ 2896ـ المجموعة االحصائية الكاملة لعام   الجهاز المركزي لإلحصاء :  المصدر 

 واالقتصاد مع االقتصاد العراقي اإلدارةموعة عالقة مناهج مج -: المبحث الثالث
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الجامعةا  فةي  ن  ةب و  ة    ال جا ةع مةن الناح ةب   وااغ ةاا ال  من عأي حةاا مةن االحة اا     

   ها م ا   البدا  و أ    الم ا ا الرش  ب  االقاصا  ب واالجا اب ب والثقاف ب فهي عاالةافب ال 

  اغ ةااللع   في  افب ال جاال     من جا ا اال   عار  ا ا  م     في االقاصا  ال طني وال  مةن 

 وا ةةا فةةي احةةدا  الان  ةةب االقاصةةا  ب واالجا اب ةةب لةةذا فةةأن ال نةةا م الجامع ةةب  جةةا ان  ا افةة  

ي الن  وا الجامعةةب الحد ثةةب  ةة   وا ال لهةةم عصةة ا  او االةة   مةةع ما لرةةا  االقاصةةا  الةة طن

وال ردث الف ا  ال جا ع الجةامعي مةن ابضةاء اله ئةا  الادا جة ب وال لرةب مةن الة ا النظة  ال هةا 

ع فةب والرحة  بةن الحق قةب  ال ا ةدافها وو   اهةا ال     ةب  ةي ن اةاح   ها ال جا ع ال اعلم وان 

عهدي       ال جا ع الذي  ع ش ف ه و ن  ب اف ا   و      القداا  االعداب ب الما ذ ها وطلراها 

ولهذا ال م ن اال من الة ا منةا م جامع ةب  اصة  عالم ةاء  وال عال ةب والقةدا  بلة   حجة ن واقةع 

ال جا ةةع ومشةةا له و ضةةع الحلةة ا الناجحةةب لةةه وفةةي مخالةة  الق ابةةا  وفةةي مقةةدماها الق ةةاث 

 .االقاصا ي

 

مهامهةةا الادا جةة ب والرحث ةةب ان  احةة ا الةة   إلةة  ةةةافب إ لةةذا فةةأن ال ه ةةب  ةةي جعةة  الجامعةةب    

 :م مجا  مجا عب  ع   بل  الدمب ال جا ع واالقاصا  ال طني من ال ا جعلها

 جة ء مةن ال  اامةا  الجامع ةب المةاقاء ال عةااي و ع    ةا  إل ه  ع  ممان   حا عال -2

 .و ظامها

اء ا ا ةت صةناب ب ا  مجا ع  شجع و دبم الاعةاون فةي ج  ةع الق ابةا  االقاصةا  ب مة  -1

 . ااب ب ا   جاا ب ا  الدم ب

ال جةةاال   افةةب ومنهةةا     والحلةة ا الناجحةةب   ةةا فةةي ممةةان  جةة ي ف ةةه  حد ةةد ال شةةا -1

 .االقاصا  ب وبل  مخال  ال جا  ا  ال حل ب واالقل   ب والدول ب

ممان   من الحم ما  وغ   ا من ال  مجا  العامب مةن ان  ا جةه ال ةه للحصة ا بلة   -1

 .معل ما  بل  ب م  قب  جابد في ا خاذ الق ااا  ال خال ب

عصةة ا   املةةب ع رةةا  ء الح  ةةب اال ا    ةةب ومجةةاخل ن  ملاةة م نمجا ةةع  مةة ن اب ةةاء   -5

والعدالةةب االجا اب ةةب عالجةةعي الةة  الحق قةةب والةةدفاث بةةن حقةة د اال جةةان والد  ق اط ةةب 

 .و ع     ذ  الق م في الجا ع

 

ووف   ذا الا  ا فأن الجامعب ال  مةن لهةا ان  حقة  ذا هةا و ثر ةت وج   ةا مةالم  مةن ملا مةب     

عقضةةا ا ال جا ةةع االجا اب ةةب واالقاصةةا  ب وما لرةةا     ا ةةا اذ ان الهةةدي االمامةةي مةةن  ةةذ  

 .ال طني ال  مجب  م ن في  ن  ب ال جا ع واالقاصا 

 

 : ع م وف  ال عا    اال  ب الجامع بال ه ب فأن ال نا م  عهذ و ي  ق   الجامعب     

 .مع اا  لر ب حاجا  االقاصا  ال طني وال اج ع -2

وفي حالب غ ا   ذا ال ع اا فأن الجامعب  صرت في ب لب بن الر ئب االقاصا  ب واالجا اب ب  

 .الاي  ع   عها

  ا الادا جي والحاجا  اال ا    بمع اا  لر ب حاجا  الما -1

 .واال  م ن قد فقد  م   ها وحق قها اال ا    ب 

 .الداام نمع اا  لر ب حاجا   -1

 .ومدال  ها اوا  اوفي حالب غ ا   ذا ل ع اا  م ن الجامعب قد فقد  

     

دولةب ووف   ذا ال هم وال نظ ا ال  ة بي فقةد شةهد االقاصةا  الع اقةي ومنةذ عدا ةب  أمة ا ال    

الع اق ةةب اوائةة  العشةة  نا  مةةن القةة ن ال اةةةي العد ةةد مةةن ال اخ ةة ا  الاةةي  ةةان لهةةا اال ةة  الرةةال  
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عةةا  الع اق ةةب عصةة ب بامةةب ومج  بةةب المل ةةا  الاةةي   ةةاد ب لهةةا اال اا  موال ارةةا ا مةةع الجا

 :واالقاصا  عص ا  بامب وا م  ذ  ال اخ  ا   ي

نا  مةةن القةة ن ال اةةةي و  مةةع ا  ااحةةب ا اشةةاي الةةن ط فةةي العةة اد اوائةة  بقةةد العشةة   -2

وعالاةةالي   ةةا   واا ا  العةة اد ال ال ةةب م ةةا ا   الةة  ا جةةاث و  ةة  ال  مجةةا  الاجاا ةةب 

 .وال ال ب و  ا   الحاجب ال  الاخصصا  ال ال ب واالقاصا  ب وال حامر ب واال اا ب

 أم ا   أم ا مج  بب من الش  ا  وال صااي االجنر ب ف وث لها في الع اد و ذلف -1

 .ش  ا  ومصااي ب اق ب  حاا  ال    ا ا عش  ب م  لب للع   عها

 ش  ع العد ةد مةن القة ا  ن الاجاا ةب واالقاصةا  ب الاةي   ا ةا مةا حصة  مةن ماخ ة ا   -1

ال حامةرا   اصة اوقةا  ن  ال جةا  الاجاا  والش  ا  مه ب في الع اد وا  ها ق ا  ن 

 .الض  ر ب وغ   اال عدا وق ا  ن  2710لعا   11العامب اقم 

اال ا ا  عنشاط ال قاعب ال ال ب منذ عدا ب  أم ا الدولةب الع اق ةب الحد ثةب وحاة  االن وقةد  -1

 . ا   ذا اال ا ا  عاأم ا    ان ال قاعب ال ال ب

وال اخ ةة ا  الاةةي شةةهد ا  1001اال  اةةاح بلةة  العةةالم الخةةااجي والص صةةا ععةةد بةةا   -5

 .ع اقياالقاصا  الدولي وا   ا في االقاصا  ال

شةة  ا  الا ةة   ةةأم م ععةة   2761ععةةد بةةا   الص صةةا الا مةةع فةةي  شةةاط الدولةةب العةةا   -6

  ا   ال لا بلة  ال  جةي مج  بةب  عالض وا وال صااي وش  ا  الاأم ن م ا ال   

 .واالقاصا  اإل اا   ل ا 

 

رحة  بن    ا االقاصا  الع اقي في مجاا  ةذا ال  عدو ث     ي ال  ش ا  االقاصا  ب الاي     

والةذي  رة ن ( 1)  ةا   ةةحه جةدوا اقةم . الماع اةها وم ام فقط ا  ا  م ش  النا م االج ةالي

 اإلج اليلنا م ال حلي احص  في  يمد  الا  ا المر   الذ

 (6)جدول رقم 

 .2899ــ 2882الناتج المحلي االجمالي للفترة 

 

 االسعار الجارية  االسعار الثابتة  السنة 

2882 998860863 982227 

2886 217077003 231189 

2889 97170793 66903 

2887 39888833 69230 

2883 77637888 63788 

2887 699868888 97719 

2880 929782097 9983871332 

2881 962307821 967879698 

2898 992788297 909228097 

2899 932707766 293099318 

2892 979118977 299783872 

2896 976072370 229772999 

 

 

المجموعوووة االحصوووائية السووونوية /  لإلحصووواء الجهووواز المركوووزي / وزارة التخطوووي   -:المصووودر

 (2897ـ 2889)لألعوام من 
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النةا م ال حلةي االج ةالي الة ا ال اة    هح     حظ من الجةدوا ابة   مةد  الا ة ا الةذي علخة   

االقاصةةا  ب  افةةب فةةي االقاصةةا  و ةةذا  عمةةا عالضةة وا  مةةد  الا ةة ا والا مةةع فةةي الق ابةةا  

الذي ا عمةا فةي ق ةاس النةا م ال حلةي  الاضخمبام  اغم ان  ذ  االاقا  مش  ب عجرا , الع اقي

 .االج الي عاالمعاا الثاعاب   ا    م ةت عالجدوا

 

 أالةةذ عنظةة  االبارةةاا واقةةع  إن جةةا  نمةةل ناو ةةي   ةةا  ال حامةةر ب لةةذا فةةأن ال نةةا م الداامةة ب     

 :اصا  الع اقي  جا بل ها ان  دوا وف  واحد و ا ث  من ال حاوا اال  بوح  ب االق

 .الداامب ح ا الر ئب االقاصا  ب -2

ال عل مةةا  والر ا ةةا  ال اعلقةةب عاالقاصةةا  الةة طني ومةةا  اضةة نه مةةن م اصةة    اي بةةن ط  ةة

 .وبناص  مث  الش  ا  والاش  عا  االقاصا  ب والح  بالعامب ل قاصا  وغ   ا

 .الر ئب االقاصا  ب الداامب في -1

 .اي اماخدا  الر ئب االقاصا  ب وواقع مجاا االقاصا  ال طني لداامب ال نا م الجامع ب

 .الداامب من اج  الر ئب االقاصا  ب -1

 .وذلف بن ط      ج ه الدااما  وال نا م لاحج ن اال اء و      االقاصا  ال طني

 

الص صةا الة ا العقة   القل لةب لاةي شةهد ا العةالم و ردو ان ج لب ال اخ  ا  الن ب ةب والم  ةب ا    

ال اة ب  ان حد ا مه ةا ب ة  بلة  ان  مة ن الجامعةب فةي م قةع ق ةا ي لا ة    ح  ةب االقاصةا  

عح ة    مةن لةه ان  جةاج ا . والا اب  معه من ال ا ا جا   ج  ما اعط  ائم الحض ا واالقا اح

الةذي  جةد ا عمامةا ه اال جاع ةب فةي   ة    الي ماخ  ا  اقاصا  ب او اجا اب ب وعج بب وعالقةدا 

ال نا م الجامع ب من  اح ب ووةع الحل ا لل شا   االقاصا  ب وال ال ب واال اا ب وال حامر ب من 

 .الناح ب الثا  ب

 

 

 

 

فعال ب منا م الداامب الجامع ةب  عة   الة  مةد  اا راطهةا ل ا لرةا  الا ة ا االقاصةا ي  إن إذ    

ومد     ا النظا  االقاصةا ي للدولةب   ةا ا هةا لج ب الج ام ب واالقاصا  ب ومد   عر   ا بن ال 

فةي مد  مجا   ها للا ة اا  العل  ةب العال  ةب و ظهة   ةذ  ال عال ةب عصة ا  واةةحب  بل  ش   

ال جا   العل ي لل لرب الخ  ج ن من  اح ب ومد   قر  ال جا ع لهم ومجةا   حاجا ةه وامةا عاعب 

ال  ان الا  ا الاقني والعل ي الج  ع  ا لا من الجامعب ان  م ن ا ثة   لاخصصا هم  ذا اةافب

م و ه في ع امجها وم ا   ها و قد  مخ جا ها القا ا  للع   في  افب ق ابا  االقاصةا  الة طني 

لذا  جا ان  م ن  ناك   ث مةن الا ابة  مةاع ن الجامعةب مةن  اح ةب وال جا ةع مةن الناح ةب الثا  ةب 

 :م ه مج  بب من الع ام    من النظ  ال ها  اال يو ذا الا اب   ح

 .ب ام  الاصب ع  في الا اب  -2

و شةة   حجةةم ومجةةا     ةةاء  مخ جةةا  الجامعةةب عحجةةم الحاجةةب ال  ل عةةب لل جا ةةع والثقةةب 

ال ارا لةةب عةة ن ط فةةي الا ابةة  وان  مةة ن  نةةاك ا ااك وفهةةم مشةةا ك عةة ن ال ةة ف ن وم ئ ةةب 

 .ياالقاصا  ال طنال نا م لح  ب 

 .ب ام  بامب عال جا ع واالقاصا  ال طني -1

و شةة   ال جةةا   الاقنةةي الجةةائد فةةي االقاصةةا  ومج  بةةا  الاشةة  عا  القا    ةةب ال نظ ةةب 

 .الحم م ب وال    ا  االقاصا  ب واالجا اب ب الجائد  الا ج ها و

 



  2018السنة     2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

225 

راشة  او غ ة  مراشة  ان  ة    عشةم  موو شهد االقاصا  الع اقي ال    م حلب ا اقال ب العد لهةا     

االالةة   وجةة     ةةذ  ال  حلةةب  ةةي فةةي ابةةا     ملةةب االقاصةةا  فةةي مج ةة  اال شةة ب ال جا ع ةةب 

 :الع اقي وعأ جا ا  ا م م محها العامب

اجةةةةةةةةةةة اء  خ  ةةةةةةةةةةة ا  فةةةةةةةةةةةي الامةةةةةةةةةةة  ن النجةةةةةةةةةةةري للق ابةةةةةةةةةةةا  االقاصةةةةةةةةةةةا  ب  -2

 .ولصالت الق اث الخاص( الخاص,الاعاو ي,ال خالط,العا )

  ي    الق اث الج امةي ال جة    بلة  االقاصةا  الع اقةي ول ةد  م ي  ظ  الق اث الن -1

والا ة ا  مةن النهة ض حاة   اجةن  لرق ةب الق ابةا  االقاصةا  ب منظة ا مجاقرل ب غ   

 .لارل  مجا    جع  منها ق ابا  م     في االقاصا  الع اقي

  ال ال ةةب اال  اةةاح اال رةة   حةة  الجةة د العال  ةةب وفةةات ال جةةاا االومةةع امةةا  االمةةاث ااا -1

االجنر ةةب ومةة ي  عةة    ةةذ  ال ما ةةب فةةي حالةةب قرةة ا العةة اد بضةة  فةةي منظ ةةب الاجةةاا  

 .العال  ب

ومث   ذ  الاخ  ا  االقاصا  ب ال ه ب فان االم   جال   في الشةأن االقاصةا ي الة  ان  صةاا     

 :ال 

, قد ةبالن, وةع ح مةب ماماملةب مةن الج امةا  االقاصةا  ب المل ةب فةي ال جةاال  الجةع  ب -2

 .ال ال ب واالج  ب

لةةب ال ائضةةب مةةع ال اخ ةة ا   اوةةةع م امةةا  القاصةةا  الع ةة   ع ةة  بلةة  اماصةةاص الع -1

 .ال ا قعب في االقاصا  الع اقي

  مةن الةن ط جعة   ن  ع مصا ا الدال  الق مي والنا م القة مي االج ةالي وعالقةدا الةذي ال -1

 .االقاصا  الع اقي ل  اا ال صدا ال ئ جي 

ال صةة في و  ةة     و ةةذلف الع ةة  بلةة  ا جةةا  مةة د مةةاا  ع ةة  عم ةةاء  اصةة ح النظةةا   -1

 .وفعال ب

 .م امب ح  ب ا اقاا اموس االم اا و ح    الاجاا  الخااج ب إ راث -5

     

وحا   ض ن م مب وفابل ب وح   ب النقاط ال شاا ال ها اب   فأن االقاصا  الع اقي مة حاا      

 ا  ا اا  واقاصا  عص ا  الاصةب  ةداك و ةا هم عة بي ال  م مجا  جامع ب عص ا  بامب ولمل

 :ومج ول ب حجم  ذ  ال اخ  ا  الجا ا  ج ب وعالاالي  ع   بل 

 . خ    و      منا جها عح    ا اف  مع ال اخ  ا  الجد د  في االقاصا  الع اقي -2

ومةةدا  ن ,  أ  ةة  ال لرةةب عةةأن  م  ةة ا مجةةاعد ن ل  اجهةةب  ةةذ  ال اخ ةة ا  حةة ن  خةة جهم -1

 . عب الاح ال  الاي حد ت عاالقاصا  الع اقيل ر

اقامب حلقا  وص  مجا    و ائ ب مع ال  مجا  وال نظ ا  االقاصا  ب عح    جا  ع  -1

 .الجامعب م ا رب وم حقب اي ماخ  ا  جد د  واحا ائها عالداامب والرح 

ل  ةةب اال  اةةاح اال رةة   حةة  العةةالم الخةةااجي مةة  ا وا نةةا  عةة ش فةةي  ةة   ةةذ  الق  ةةب العا -1

الصةةخ    الاةةي اوجةةد ا النظةةا  العةةال ي الج امةةي واالقاصةةا ي الجد ةةد مةةع م حظةةب ان 

ال      ذا اال  ااح بل  اله  ب ال طن ب والخص ص ب الااا خ ةب واالجا اب ةب فةي اطةاا 

فهم م ة بي للع ل ب     ف ها ا ها  ندا  في م هة     ابة  الثقافةا  و  اذجهةا والقة م 

 .ال خال ب واالمال ا الاعل   ب
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 افاق تطويرية مستقبلية  -7

 

اقةم  ان الجامعب و  ا جاء  عه ال ا   الاامعب من قا  ن و اا  الاعل م العةالي والرحة  العل ةي    

فمةة ي وبل ةي و قنةةي فةةي , حة   نمةةن وم  ةة  اشةعاث حضةةااي))ال عةةدا    هةةا  2711لعةا   10

و قةع بل هةا , داث واالعامةاا لصة اغب الح ةا عةال جا ع       في احاعها العق  و عل  ف ها قدا  اال

وبل ها  ق   الداامةا  والرحة   , ال ج ول ب ال راش   في  حق   اال داي ال اا   في  ذا القا  ن

ال جةةةا    فةةةي شةةةا  ج ا ةةةا ال ع فةةةب اال جةةةا  ب والداامةةةا  ال اصةةةلب عالحالةةةب العل  ةةةب وواقةةةع 

ب ال ف عب لاناما العص  وما لرا ه وع ةا  ة  ي االحا اجا  الجد د  الاي  ض ن ال جا  ا  العل  

ال   قل ص ال جة   العل  ةب والاقن ةب ال  جة    ع ننةا وعة ن الةدوا ال اقدمةب مةع م ابةا  الص صة ب 

 ((.مجا عنا

 

لذا فأن  جاح الجامعا  الع اق ب في الق ا  عهذ  ال ه ب عص ا       وفابلب  ا قة  فةي قةدا ها     

 .في  ذ  الجلجلب الاال بل عب بن ط    ال جااا  ال ا اع ب الاخ   ا  ال   إحدا  بل 

 (9)شكل رقم 

 سلسلة مسار التعليم الجامعي

 
 المباحث اعداد  -:المصدر

 

    

اذ ال  من فص  اي بنص  من  ذ  العجلب  

و عار  , وذلف الا راط    بنص  عاالال 

  في احد مم   له وال  من احدا  اي  خ  

 ذ  العناص   ون االالذ عنظ  االباراا 

      و خ    عق ب بناص   ذ  العجلب 

 .ل جاا الع ل ب الادا ج ب الجامع ب

ان الجامعا  الع اق ب عص ا  بامب     

ولمل ا  اال اا  واالقاصا  عص ا  الاصب 

  اجه ال    ج لب من الاحد ا  ال ه ب 

 :الداالل ب والخااج ب ا  ها

ا  االقاصا  ب الاي شهد ا ال اخ   -2

 1001االقاصا  الع اقي ععد با  

 .له ان  شهد  مجاقر وما ا قع 

 حد ا  الع ل ب واال  ااح  -1

االقاصا ي بل  العالم الخااجي 

في ج  ع   احي الح ا  والص صا 

 .االقاصا  ب منها

الث ا  الجراا  في  قن ا  اال صاا  -1

 .وال عل ما 

لاي م جب الح  ا  والد  ق اط ب ا -1

اجااحت العالم ال ا العق   القل لب 

 .ال اة ب

 

لةةةذا فةةةأن امةةةا  الجامعةةةا  الع اق ةةةب مهةةةا      

عخصةةة ص منا جهةةةا الداامةةة ب والص صةةةا 

 :واالقاصا  من ال ا اإل اا  ل ا  

االعاعا  بن مردن الا ح د لل قة اا   -2

الداام ب وان  ا اع    جامعب عقدا 

 ةةةةذ   صةةةة اغبمةةةةن ال  و ةةةةب فةةةةي 

 
 االما ذ 

 

 ال خار ا 

 وحق ا

 الاجاا 

 
 ال نا م
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 ئم مع ال اقع والر ئب ال نا م ع ا  ا

 .الاي  ع   عها

 ضةةةةةةةةة  ن ال نةةةةةةةةةا م الداامةةةةةةةةة ب  -1

عةةةةال ق اا  ذا  الصةةةةرخب الدول ةةةةب 

و  ةةةة    مثةةةة  ال حامةةةةرب الدول ةةةةب 

ال نةةةةا م القائ ةةةةب حال ةةةةا فةةةةي  ةةةةذا 

ال جةةةةةةةةاا مثةةةةةةةة  اال اا  الدول ةةةةةةةةب 

واالقاصا  الدولي ع ةا فةي ذلةف مةن 

ا   ةةةةةةب  ا افةةةةةة  مةةةةةةع ماخ ةةةةةة ا  

 .االقاصا  العال ي

اال ر  في م ةة ث طة ح اال ا ا   -1

ععةةة  ال نةةةا م عاللخةةةب اال مل   ةةةب 

و اامةةب مةةد  جةةدو   ةةدا ا  ةةذ  

ال قةة اا  حال ةةا عاللخةةب اال مل   ةةب 

ل ا لهذ  اللخب من ا   ب فةي ال جةاا 

 .ال ص في العال ي

اال ا ةةا  اال رةة  عالجا ةةا الا ر قةةي  -1

فةي ال نةا م الداامةة ب قةدا االممةةان 

, وما جةة ت عةةه طر عةةب  ةةذ  ال نةةا م

اعط ال ق اا  النظ  ب مع ال اقع و

مةةةع , الا ر قةةةي ل قاصةةةا  الع اقةةةي

فةةةةب  اهاجةةةة اء الرحةةةة   العل  ةةةةب ال

 .لخدمب الج اما  االقاصا  ب

اال  اةةةةةاح ال امةةةةةع بلةةةةة  المل ةةةةةا   -5

ال نةةةةةةةا    الع ع ةةةةةةةب واالجنر ةةةةةةةب 

ل مةةةا ا   مةةةةن ال نةةةا م فةةةةي  ةةةةذ  

اذ لةة ا مةةن ال  ةةة ب ب  ,المل ةةا 

فةي وال ن قي ان  م ن  ناك مق ا 

الجنب ال اععب في جامعب مرأ ال  ن ب 

 1ل حامرب ال نشةأ  الن   ةب ع اقةع 

ومقة ا محامةرب ال صةا ا , مابا 

ال ر ع ةةةةةب فةةةةةي جامعةةةةةب االمةةةةة اء 

مةةةةةابا  فةةةةةي  1االا   ةةةةةب ع اقةةةةةع 

 حلب الثالثب فةي حة ن ان العة اد  ال

الذي   لف  ا ي احا اطي    ي فةي 

ما   محامرب الن ط   داس ف ه العالم

امةةرب ال اخصصةةب فةةي ةةة ن ال ح

ال  حلةةةةب ال اععةةةةب مةةةةع ال حامةةةةرب 

ال ااب ةةةةب وال صةةةةااي والاةةةةأم ن 

 .  امر ب ااماب 1ع اقع 

ال ةةةةةةاا  انسوح ةةةةةة  ان ح  ةةةةةةب  -6

واالمةةاث اا وامةة اد ال ةةاا مةة م ن 

لها  وا  ر   في االقاصا  الع اقةي 

فةةةةةأن االمةةةةة   ا لةةةةةا مةةةةةن اقجةةةةةا  

االقاصةةةةةةةةةةا  وال حامةةةةةةةةةةرب وا اا  

ل اخ ةة  االب ةةاا الاعامةة  مةةع  ةةذا ا

عجد ةةةةةب وم ةةةةةة ب ب وامةةةةةاحدا  

مقةة اا  او   ةة    القةةائم منهةةا ذا 

 ن   بمن  ل ا لهالع قب عال  ة ث 

 .في ح  ب االقاصا  الع اقي

فان ال ب الان  ب وبل   ذا االماس 

 1029ـةةةة1021ال طن ةةةةب لمبةةةة ا  

الصا ا  بن و اا  الاخ  ط فإ هةا 

جةاء  عاغ ةةداي اال  ةةب عخصةة ص 

 :ي ا داي الاعل م العال

امةةةاق ل ب الجامعةةةةب وال  و ةةةةب  -2

  الانظ   ةةةب واله مل ةةةب ل خالةةة

 .م مجا ها 

 ن  ةةةةةةةةب مجةةةةةةةةا     ةةةةةةةةاءا   -1

 وم     الما ا الرش ي 

  ةةةةةة    ال نةةةةةةا م وط ائةةةةةة   -1

 الادا ا 

 بم الرح  العل ي وعال جةا    -1

ع صةة ب ا  ةة   امامةة ب العةةالي 

لرنةةةةةةاء الجامعةةةةةةب ال عاصةةةةةة   

 و      ا 

  ةةة    جهةةةا  ةةةة ان الجةةة     -5

ع ثاعةةةب  فعةةةب للا ةةة    ل مةةة ن 

وال ةةةب , بلةةة  ال ةةةد  القصةةة   

ل با ةةا  بلةة  ال ةةد  ال   ةة  

لخ ض  شة   قافةب الجة    عة ن 

 ج  ع ش  اء الان  ب 

الا   ةة  بلةة  الجا ةةا النةة بي  -6

فةةي الداامةةا  العل ةةا عةةدال مةةن 

  الجا ا الم ي 

 

مةةن  ال حامةةر ب  نةةا م الان الع قةةب عةة ن     

مراشةةة     اح ةةةب واالقاصةةةا  الع اقةةةي ب قةةةب

داك ال احد مةنهم طر عةب  جا ان  , ومارا لب

واحا اجةةا  ومهةةا  االالةة  حاةة   جةةا  ع ان 

 جعةةةةة  مةةةةةن الجا عةةةةةا  الع اق ةةةةةب ومةةةةة لب 

لل جابد  في احدا  الاخ ة  وال جةابد  بل ةه 

الن اال اا  , فةةةةةةةةةي االقاصةةةةةةةةةا  الع اقةةةةةةةةةي

و ةةةذ  اال اا  ق امهةةةا , االقاصةةةا  ب الناجحةةةب

 العنصةةةة  الرشةةةة ي والص صةةةةا مخ جةةةةا 

 ل ةةةا  اال اا  واالقاصةةةا  مةةةن اقاصةةةا   ن 
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, ومحامةةر ن وا اا ةة ن واحصةةائ  ن   ةة ئ ن 

وال ةةنهم الجةةامعي  اغمةةااذ صةةنعهم  و ةة الء

والةةةةذي  جةةةةا ان  ةةةةداك طر عةةةةب االقاصةةةةا  

الع اقةةي وح  اةةه و ةة    ف ةةه ا جاعةةا وعمافةةب 

ق ابا ةةه الن مخ جةةا  عق ةةب المل ةةا   ع ةة  

فةةةي ق ةةةاث واحةةةد معةةة ن مةةةث   ل ةةةب ال ةةةا 

ع لةة ن فةةي الق ةةاث الصةةحي والقةةا  ن فةةي  

و اا  العدا والصة دلب فةي الق ةاث الصةحي 

ع ن ةةا  جةةد ال حامةةا واال ااي واالقاصةةا ي 

 ع ةةة  فةةةي  ةةة  ق ةةةاث اقاصةةةا ي صةةةنابي 

 .و اابي و جااي والدمي ومالي

 

ان الجامعةةب   ةةا مةة  عنةةا مةةاعقا و  ةةا  ةة     

معةةةةةة وي  عارةةةةةة  احةةةةةةد اال وا  ال ابلةةةةةةب 

في ال جا ع الذي  ع   ف ه وال      وال ائد  

وبل هةةةةا ان  ع ةةةة  بلةةةة  احةةةةدا  الاخ ةةةة  , 

والا     اةافب ال  االماجاعب الج  عب الي 

لذا فةأن امةا  , ماخ  ا   شهد ا  ذا ال جا ع 

 ل ةةةةا  اال اا  واالقاصةةةةا  فةةةةي الجامعةةةةا  

, الع اق ةةب مه ةةب  رةة   اةةةافب الةة  ال نةةا م 

و حةةةةد ا  ججةةةة  ب  االل ةةةةب والااج ةةةةب  ا 

فحةةةة ن لةةةةم  عةةةةد , ال  جةةةة    ف هةةةةا  االقجةةةةا 

ال جا ع  حاا  ال  قجم ال دام ن الاجاا  ن 

فةةي جامعةةب عخةةدا   ةةةم الخةةاء  ةةذا القجةةم فةةةي 

النص  الثا ي من بقد الاجع نا  مةن القة ن 

وال ةةة     اجةةةه اقجةةةا  االقاصةةةا  , ال اةةةةي

مشملب  ر     اخةذ فةي بةد  ال غرةب مةن قرة  

قجةم  ال لرب للداامب في  ذ  االقجا  حاة  ان

علةة   االقاصةةا  ب لل عخةةدا  االقاصةةا  فةةي  ل ةةب

الجامعةةب قةةد  ةةم غلقةةب لعةةد  اغرةةب ال لرةةب فةةي 

الاجج   ف ه بلة  حجةا  اقجةا  االة   مثة  

لةةةذا فةةةأن واقةةةع , ال حامةةةرب وا اا  االب ةةةاا

 جةةال    اامةةب مقةة اا   ةةذ  االقجةةا  الحةةاا 

و      ةةا عالشةةم  الةةذي  ا افةة  مةةع طر عةةب 

لعةة اد والعةةالم  ةةان ال  حلةةب الاةةي   ةة  عهةةا ا

 م ن الا     بل  فةات اقجةا   عنة  عداامةب 

 .ام اد ال اا واالماث اا

 

 اامب  إل  ااصمن جا ا اال      ان      

ف ثة  ,       اقجا  اال   من ال  حلب الثالثب

قجم ال حامرب  نش   من ال  حلب الثالثب ال  

 :ف ب ن   ا

 .ف ث ال حامرب ال ال ب والادق   -2

الامةةال   وال حامةةرب  فةة ث محامةةرب -1

 .اال اا ب

حا   ض ن ان  م ن ال نا م مةن الع ة      

والش  ل ب عح     و  ال الا الخ  م عأ ر  

 .االاصاصهقدا من ال ع فب ع جاا 

ان ا راث  ظا  ال ص ا لم  أ ي ع       ب ةب 

ك ال نا م ال حامر ب عامةاثناء الا مةع  ر    

ا  ومةع في ا الاا اللخب اال مل   ةب فةي   ال ة 

 :      فأ نالذلف   أ  د ا

بةةةةد  وجةةةة   مةةةةا   ال  اةةةةة ا   -2

ال ال ةةب و نةةاك ا اةةة ا  بامةةب فةةي 

 الجنب االول  والثا  ب 

ان ح ا ةةب ال نشةةل  ال ال ةةب مه ةةب  -1

لةة ا فةةي العةة اد فحجةةا وا  ةةا فةةي 

العالم   ب ةا  اعامة  مةع ال صةااي 

 صا االقاصا  ال طني     ان  ام 

مةابا   1في ال  حلب الثالثةب ع اقةع 

 في    فص  

و ر   في ال  حلةب القا مةب ا   ةب  -1

ال حامرب الدول ب ومعةا    ال حامةرب 

 1مع ةةاا ااالدول ةةب والاةةي  ةة   ان 

 مابب   ر قي 1مابب  ظ ي و 

ان و ن  ال حامةةةةةةةرب الحم م ةةةةةةةب  -1

/ ااعةةةةع مةةةةابا  فةةةةي  ةةةة  فصةةةة  

ال  حلةةب الثا  ةةب  ر ةة   ةة   ان  ةةام 

معقة ا  واالمةا ا   حد    ال  قل صه

 .ذلف في فص  اال   من
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 الجانب التطبيقي -: الثالثالمبحث 

, وكرذل  أداة الدراسرة المسرتلدمة , يتناول  ذا المبحث وصرفا لففرراد مةتمرع الدراسرة وعينتهرا 
 .والمعالةا  اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل الدراسة 

 مةتمع وعينة الدراسة : اوال
الحكوميرة )ساتذة المحاسبة بملتل  االلتصاصرا  فري الةامعرا  العراقيرة تةم عينة الدراسة أ 

اسرتبانة وتبرين  23وقرد ترم اسرترداد , اسرتبانة علرى عينرة البحرث  00و قد ترم تو يرع ( واأل لية 
 :المحور األول ما يأتي  

 ال     العل ي: المحور األول
 النجرب  الام اا ال     العل ي

 %22 1  عل   بالي

 %27 9   نو ما  عا لهاماججا 

 %90 15   ا اا  نو ما  عا لها

 %200 16 ال ج  ث

   

 ر ن الجدوا إن    ال جاج ر ن  م من ح لب الشها ا  العل ا وعنجا مخال ب ع ن الد ا اا  وال اججا   والدعل   

 . بل  الا الي %( 22و% 27و% 90)العالي 

 بد  من ا  الخر   

 النجرب الام اا بد  من ا  الخر  

 %11 25 من ا   5اق  من 

 %11 20 منب 25إل   5من 

 %10 22 منب  25ن ث  من 

 %200 16 ال ج  ث

 

 .و رن الجدوا بد  من ا  الخر   الاي   المها ال جاج ر ن ع ن  جا مخال  

 

  حل   فق ا  االمارا ب : ا  ا 

من المؤشرات اإلحصائية مثل التكرار والوسط وفي تحليل بيانات البحث واختبار الفرضية تم استخدام مجموعة 
وتم , بقصد تقييم درجة موافقة إفراد عينة البحث على األسئلة التي تم طرحها  , االنحراف المعياري , الحسابي 

 النتائج المقياس( 4)ويبن الجدول  ( لكيرت)استخدام المقياس الخماسي 
 (4)الجدول 

 تفسير نتائج مقياس الخماسي
 التفسير سط الحسابيدرجة المتو 

 ال اتفق بشدة 1,,1إلى  1من 
 ال اتفق 08.1إلى  18,1من 
 محايد 0,41إلى  1.,0من 
 اتفق  4,01إلى   0,41من 
 اتفق بشدة  5إلى  4,01من 

 

 

 

 والتدقيق المحاسبة في المحاسبية المنا   مفردا عخص ص   -:ال ح ا االوا  
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 (5)الجدوا 

 ال نا م ال حامر ب في ال حامرب والادق  الاحل   الخاص ع    ا  

 

اتفق  األسئلة 
 بشدة     

 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه العام

 العدد العدد العدد العدد العدد
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

تم تغير مفردات المناهج -1
متغيرات المحاسبية وفق ال

 ؟8االقتصادية الحديثة 

0 04 
 

0 
 

5 
 

0 
 

 
 
 

0,4. 

 
 
 

1,10 

 
 
 

 1,, 1085 81, 486. 584 موافق
 

هل مفردات المناهج -0
المحاسبية  تؤهل خريج أقسام 

المحاسبة لمواكبة التطورات 
 في بيئة اإلعمال ؟

0 
 

00 
 

. 
 

0 
 

0 
 

 
 
 

0,51 

 
 
 

1,14 

 
 
 

 موافق
,81 5685 1.80 ,81 ,81 

هنالك ربط بين مفردات -0 
المناهج المحاسبية مع 

وحدات اإلعمال  الحكومية و 
الخاصة في مجالي المحاسبة 

 والتدقيق ؟

5 
 
 
 

01 
 
 
 
 

0 
 

. 
 

4 
 

 
 
 
 

0,40 

 
 
 
 

1804 

 
 
 
 

 موافق
1085 

 
5481 5,4 1.,0 11,, 

هل مفردات المناهج -4
المحاسبية التي يتم االعتماد 

معايير عليها تتوافق مع ال
 الدولية للمحاسبة والتدقيق ؟

0 00 0 0 0  
 
 

0840 

 
 
 

1,14 

 
 
 

 584 1,86 81, 080. 584 موافق
تعد مفردات مادتي  -5
المحاسبة الحكومية و النظام )

كافية ( المحاسبي الموحد 
لتأهيل المتخرج للعمل في 

 القطاع الحكومي؟

5 01 0 0 0  
 
 

0,54 

 
 
 

1810 

 
 
 

 5,4 6,,1 5,4 ,,.5 1085 موافق

تعد مادة التدقيق والرقابة -.
كافية لتأهيل المتخرج في 
العمل في التدقيق الداخلي 
والخارجي استجابة لسوق 

 العمل ؟

0 04 0 0 0  
 
 

0,4. 

 
 
 

1814 

 
 
 

 5,4 1,86 584 486. 584 موافق
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  ال  افقب وا  اد من قر  ال جاجاع ن و ي إن ال اخ  ا  الجاب قد حققت بل( 5)  ةت الناائم ال ر نب من الجدوا 

وعالاالي      ال حاما بل  م ا رب الا  اا  في ,ان ال    ا   م  خ   ا وف  ال اخ  ا  االقاصا  ب الحد ثب 

ع ئب اإلب اا الحم م ب والق اث الخاص في مجاا ال حامرب ال ال ب والادق   وال قاعب ومحامرب الامال   واإل اا ب 

   مع ال عا    الدول ب ع ا  ا اف

 

 ال ح ا الثال 

 (6)الجدوا 

 الاحل   الخاص عال  ا  الجا د  القجا  ال حامرب

ا     ئلب اغم

 عشد      

 

ال  محا د ا   

 ا   

ال 

ا    

 عشد 

ال ا مط 

 ال  جت

اال ح اي 

 ال ع ااي

اال جا  

 العا 

 

 العد  العد  العد  العد  العد 

 النجرب النجرب ربالنج النجرب النجرب

 إدارة مادة مفردات تعد
 إلعداد مستوفية اإلعمال
 المحاسبة قسم خريجي

 في  يؤهلهم بما
 حل في التصرفات
 اإلدارية المشكالت

 

9 

 

 

 

29 

 

6 

 

6 

 

2 

 

 

 

1.61 

 

 

 

2,06 

 

 

 

 م اف 

 

 

21,7 

 

 

15,7 

 

26,1 

 

26,1 

 

1.9 

 مادة مفردات تعد 
 مناسبة االقتصاد
 سوق  على لالطالع

 العامة والسياسيات العمل
 لالقتصاد؟

 

1 

 

 

 

29 

 

6 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1,15 

 

 

 

 

2,29 

 

 

 

 

 م اف 

 

 

20.1 

 

15,7 

 

26,1 

 

12,6 

 

5.1 

 المالية مادة مفردات تعد
 لخريجي كافية العامة

 لمعرفة المحاسبة قسم
 والمصرفات اإليرادات

 والسياسيات لدولة العامة
 ؟ الضريبة

 

1 

 

 

 

21 

 

5 

 

21 

 

 

1 

 

 

 

1.05 

 

 

 

2,21 

 

 

 

 محا د

 

 

20.1 

 

 

11,1 

 

21.5 

 

 

19,1 

 

5.1 

 االدارة مادة مفردات تعد
 العداد مستوفية المالية
 الكافي االلمام له كادر
 قرارات اتخاذ في

 خالل من االستثمار
 ؟ المالي التحليل اساليب

 

1 

 

 

 

21 

 

5 

 

21 

 

1 

 

 

 

1,71 

 

 

 

2,12 

 

 

 

 محا د

 

1.2 11.1 21.5 15.2 20.1 

 

 ر ن ان ماخ   ن  م اال  اد بل هم عال  افقب إال و  ا مرا ل اال اا  ومرا ل االقاصا  ( 6)ومن ال ا الجدوا 

وعالاالي  حن عحاجب ال  م  د من ال  ا  االقاصا  ب واإل اا ب ل جها في نقجا  ال حامرب ل  ا رب الا  اا  
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د بد  ال حدا  ال مب لاخ  ب ال    ا  الاي  جا نالذ ا ون   اها من الحاصلب في    ا اإلب اا و ذلف  حد 

 . اح ب الجا ا الع لي 

 

 ال ح ا ال اعع

 (9)الجدوا 

 الاحل   الخاص عاغ ظ ب ال حامر ب االلما و  ب واإلحصاء وال  اة ا 

ا     ئلب اغم

 عشد      

 

ال  محا د ا   

 ا   

ال 

ا    

 عشد 

ال ا مط 

 ال  جت

 اال ح اي

 ال ع ااي

اال جا  

 العا 

 العد  العد  العد  العد  العد 

 النجرب النجرب النجرب النجرب النجرب

يتم تدريب الطالب وفق 
مفردات المناهج 

المحاسبة على األنظمة 
والبرامج المحاسبية التي 

يحتاجها في بيئة 
 اإلعمال الحديثة ؟
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1,10 

 

 

 

2,21 

 

 

 

 ا    ال 
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11.1 

 

11.1 

مهارات )تعد مادة 
الموجودة ( الحاسوب 

ضمن مفردات المناهج 
المحاسبية كافية لتأهيل 
 في العمل  االلكتروني ؟
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11.1 
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21,7 

تطبيقات )تعد مادة 
( محاسبية الكترونية 

افية لتأهيل في العمل ك
 المحاسبي االلكترونية ؟
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تعد مادتي الرياضيات 
العامة واإلحصاء مهمة 
ضمن مفردات المناهج 

 المحاسبية ؟
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 محا د
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1.9 

 بحوث مادتي تعد
 واالساليب العمليات

 لخريجي مهمة الكمية
 ؟ المحاسبة قسم
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 محا د
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وعالاالي بل ها ان  ومن الجدوا نب    ر ن إن ال حامرب لم   ا ا في مجاا  من ل ج ا ال عل ما  والحامرا  

والعل ا وذلف لحاجب ال امب ال ها الص صا ,  دال  الر امم ال حامر ب االلما و  ب عشم  ن ث  في الدااما  اغول ب 

 .في م د الع    
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 والتوصياتاالستنتاجات : لرابعالمبحث ا 

 

 االستنتاجات -:اوال
 

مةةةة ام الا   ةةةة  فةةةةي  ةةةةذا ال جةةةةاا بلةةةة      

واقةةةةع  صاةةةي  خةةةاالمةةةانااجا  الخاصةةةب ال

فةةةةةي الجامعةةةةةا  اقجةةةةةا  ال حامةةةةةرب منةةةةةا م 

ال جةةةةل ا  العامةةةةب الن الناةةةةائم و, الع اق ةةةةب

 .بل هامع وفب والغراا

 

ووف   ذا الا  ا فأن االقاصةا  الع اقةي     

 ان قد شهد ج لب من ال اخ  ا  والا  اا  

عح ةةةة  , االقاصةةةةا  ب الداالل ةةةةب والخااج ةةةةب

 اصرت ا ث  حاجب لم ا ا عشة  ب ماخصصةب

في العل   االقاصا  ب واال اا ةب وال حامةر ب 

فةي , واالحصائ ب  ا اف  مةع  ةذ  ال اخ ة ا 

 ش   واقةع الحةاا اال ان اغلةا ال نةا م  ح ن

واالقاصةةةةةا   اإل اا فةةةةي مج  بةةةةب  ل ةةةةا  

ال الةت غ ة  م ا رةب لهةذا الا ة ا وا هةا فةي 

بقة   مةن  اغاععةبجذوا ا  ع   ال  ح الي 

  ا ةا مةا ا  ج ب ال من ولم  شهد  خ  ا  ا

الةةب الا ةة ا االقاصةةا ي واالجا ةةابي فةةي ح

ح ة  ال الةت امة    ماقدمةه , الع اد والعالم

مشةةةةةةةةةم ا ن ال ب ةةةةةةةةة  االوا مةةةةةةةةةن ذوي 

االالاصةةاص فةةي  ةةذا ال جةةاا والةةذ ن ح لةة ا 

شةةها ا هم مةةن ال ال ةةا  ال احةةد  االم  م ةةب 

 ا  ةةةةا بلةةةة  وجةةةةه الخصةةةة ص و وا  وع 

لثا  ب ومنذ اواوعا الش ق ب واوم ا عالداجب ا

 .بق   ال اة ب من ال من بح الي الخ ج

 

 التوصيات -:ثانيا

 

 ةةةةأل   لجةةةةان ماخصصةةةةب البةةةةا    -2

النظ  في ال نا م الجامع ب الخاصب 

من ال ا  ااماها  عأقجا  ال حامرب 

و حل لهةةةا بنةةةاو ن ائ جةةة ب اوال  ةةةم 

  صةة ل ب فةةي  م ةة  ا ما ح  ةةب مةةن 

 .ماخ  ا  االقاصا  الع اقي

خرةة   واالالاصةةاص اشةة اك ذوي ال -1

مةةةةةن مةةةةة   ي الدولةةةةةب فةةةةةي عةةةةةاقي 

 .ال  ااا  في        ذ  ال نا م

الع ةةةة  بلةةةة  اامةةةةاا ال لرةةةةب الةةةة   -1

جامعةةةةةا  الةةةةةدوا ال اقدمةةةةةب لن ةةةةة  

 .شها ا  ال اججا   والد ا اا 

الع ةة  بلةة     المةةا ا الادا جةةي  -1

 ا ضةةةةةةةفةةةةةةةي  ةةةةةةةذ  المل ةةةةةةةا  لح

الع ةةةةةةةةةةةةة   واشال ةةةةةةةةةةةةة    ا  و

 .الاخصص ب عهذا ال جاا

الاةةةأل   والا ج ةةةب   شةةةج ع ح  ةةةب -5

للما ا الادا جي في حق ا ال ع فةب 

 .االقاصا  ب واال اا ب وال حامر ب

اقامب حلقب وص  و نج    ائ ب ع ن  -6

 ةةذ  المل ةةا  والةة  ااا  الق اب ةةب 

للاعةةةةاون فةةةةي القةةةةاء ال حاةةةةة ا  

وابةةةةةةةدا  الداامةةةةةةةا  والرحةةةةةةة   

 .وال     ا  ال شا  ب

 ةةةةةة ف   الماةةةةةةا والرحةةةةةة   مةةةةةةن  -9

 ةةةةةةةةب للمةةةةةةةةا ا الجامعةةةةةةةةا  الخااج

 .الادا جي وعأمعاا  شج ع ب

اقامةةب ب قةةا   عةةاون و  نمةةب عةة ن  -1

ل ةةةةا  الع ع ةةةةب  ةةةةذ  المل ةةةةا  والم

 واالجنر ب ال  ا لب

 

 

 

 المصادر
 

, اح ةةةد جامةةةم ح ةةة  ي  0 العر ةةدي -2

قةةع منةةا م الاعلةة م ال حامةةري فةةي او

الجامعا  الع اق ةب ومةد  م ئ اهةا 

عحة  , ل ا لرا  االقاصةا  الع اقةي

ال عهد الع عي لل حامةر ن  مقد  ال 

القا     ن  جة ء مةن ما لرةا    ة  

عخةةةدا  , شةةةها   ال حامةةةرب القا    ةةةب

2119 ,1006 . 

 

اح ةةةةةةد  .  0و معا عةةةةةةه الخ  ةةةةةةا -1

 اإل اا , مح ةةةةةة   وبةةةةةةا ا مةةةةةةالم

, للجامعةةا    ةةاذ  حد ثةةب اإلعداب ةةب

 .1006ااعد ,  لماا  العال ي اا ا

 اامةةةا  فةةةي , مح ةةة   .   0 قنرةةة  -1

لماةةةةةةا  ا  اا,  امعيالاعلةةةةةة م الجةةةةةة

 .1006ااعد ,  العال ي
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الجامعةةةةةةةةب , دمحم  ر ةةةةةةةة   0   فةةةةةةةة  -1

وال جا ةةةةةع فةةةةةي القةةةةة ن الحةةةةةا ي 

, ال جلب الع ع ةب للا ع ةب, والعش  ن

, ال نظ ةةةب الع ع ةةةب للثقافةةةب وال نةةة ن

 .1001لعا   11القا    العد  

ال نةةةا م ,    ةةة  الضةةة   0  امةةة ن -5

عحة  , ال حامر ب فةي الاعلة م الاقنةي

ل ةة     العل ةةي العاشةة  مقةةد  الةة  ا

 .1009عخدا  , له ئب الاعل م الاقني

الن ةةةة ذ  , دمحم حةةةة  ش  0 بةةةة وي -6

وا عمامةةةا ه فةةةي ال هنةةةب ال ع فةةةي 

, والاعلةةة م ال حامةةةر ن فةةةي العةةة اد

اط وحةةب   اةة اا  محامةةرب مقدمةةب 

, الةةةةةةة   ل ةةةةةةةب اال اا  واالقاصةةةةةةةا 

عخةدا   ةا  ن , الجامعب ال جانص  ب

 .1001الثا ي 

, صةد قب اح ةةد   ةةي  0برةد القةةا ا  -9

 وا اإل اا  الاعل   ةةةب فةةةي   ةةة    

ال  اةةةةةي ,  اا ال ةةةة   , ال نةةةةا م

2711. 

نبةةةةا   ,    ةةةة  الضةةةة   0 امةةةة ن  -1

  مل ةةةةب االقاصةةةةا  الع اقةةةةي عةةةة ن 

الد  ق اط ةةةةةب الج امةةةةة ب والح  ةةةةةب 

ج  د  الصةراح العةد  , واالقاصا  ب

 .1001-1-11في  16

قا  ن و اا  الاعل م العالي والرحة   -7

 2711لعةةةةةةةا   10قةةةةةةةم العل ةةةةةةةي ا

 .ال عدا

, اا  واالقاصةةةا مةةةج    ل ةةةب اإل  -20

 .جامعب عخدا 

, و اا  الاخ ةة ط الاعةةاون اإل  ةةائي -22

الجهةةةةةةةا  ال   ةةةةةةة ي ل حصةةةةةةةاء 

الاقةةد  ا  , و من ل ج ةةا ال عل مةةا 

اغول ةةةب للنةةةا م ال حلةةةي اإلج ةةةالي 

 .1009,1006,1005لمب ا  

ال ةةةةةب الان  ةةةةةب , و اا  الاخ ةةةةة ط  -21

عخةةةدا  ,  1029ـ  1021ال طن ةةةب 

1021 
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 العامة للدولة دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في الرقابة على السلف واثرها على الموازنة

 "وزارة المالية ديوان الرقابة المالية االتحادي و بحث تطبيقي في  " 
 

 محمد أ. د موفق عبد الحسين                                     كاظم حنان عبد االمير
 عميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                      

Kindnessameer7@yahoo.com   
 
 

 
 المستخلص

إذ توجد , يتطلب النشاط الحكومي والمحاسبة عن العمليات التي تحدث في بيئة الوحدات الحكومية استخدام حسابات وسيطة تدعى حسابات السلف 
تخص النفقات قد تمت عملية دفعها بصورة كاملة لذلك تسجل تحت بند النفقات العامة للدولة , وذلك حسب  اصر في الموازنة العامة للدولة عن

راءات ولها وابوابها , وهناتبرز مشكلة المبالغ التي تستحق على الدولة خالل السنة المالية وال يتم دفعها الى اصحابها بسبب عدم استكمال اجفص
تسويات الالزمة تسديدها , لذا يتم استخدام حسابات وسيطة لضبطها والرقابة عليها وتسجيلها وبالتالي تظهر لدينا بعد انتهاء السنة  المالية واجراء ال

النظام المحاسبي على انواع حسابات السلف المستخدمة في تسليط الضوء البحث الىهذا هدف , ويمن ضمن الحسابات المكونة للحساب الختامي 
 المتراكمةفي تدقيق حسابات السلف  االتحادي ةديوان الرقابة الماليدور وبيان,واجراءات الرقابة والسيطرة على تلك الحسابات الحكومي الالمركزي 

 المركز المالي للدولةوعادلة عن في حسابات الدولة وبيان المعالجات التي من شأنها ان تحد من تفاقمها وتراكمها من أجل اعطاء صورة واضحة 
ضعف دور الوزارة  في مراقبة السلف والمتمثلة في االستنتاجات توصل البحث الى اهم  وقد والحفاظ على االموال العامة من الهدر والضياع ,

استمرار تراكم ارصدة السلف المؤقتة الممنوحة للموازنتين الجارية وعملية سدادها أوالً بأول مما أثر على عملية االفصاح فيالحساب الختامي للدولة , 
دائرة المحاسبة لبعض ادارات مبالغ السلف التي منحتها إذ تختلف عدم تحري الدقة في تسوية بعض السلف الممنوحة لدوائر الدولة , وواالستثمارية , 

, قيام دائرة المحاسبة في وزارة الماليةبصرف سلف رصدة السلف مخالفة لطبيعتهاالدولة عن مبالغ السلف التي تم تسويتها  مما ادى ذلك الى ظهور ا
قيام وزارة ,  النقدية قبل صدور قانون الموازنة العامة للدولةنقدية بدون تخصيص يغطيها في الموازنة لبعض ادارات الدولة , منح بعض السلف 

المالية بتسوية بعض السلف الممنوحة بدون تخصيص عبر مناقلة التخصيصات غير المستنفذة في موازنة االدارة المستفيدة , أو من تخصيص 
 لب وجود تشريع.أحتياطي الطوارئ في موازنة وزارة المالية بالرغم من ان عمليات االطفاء هذه تتط

 : الرقابة المالية , السلف , الموازنة العامة الكلمات المفتاحية
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The role of the Federal Audit Bureau in controlling the advances and their impact on the state 

budget Applied research in the "Federal Audit Bureau and the Ministry of Finance" 

 

Prof. Mowaffaq Abdul Hussein                           Researcher / Hanan Abdulameer 
Dean of Baghdad College of Economic                                              Ministry of higher education Sciences   

                      University                                                                                        &scientific research 

Abstract: 
Government activ ity and accounting for operations  that occur in the environment of government units  require using of 

intermediate accounts that called advances accounts, as there are elements in the state budget for expenditures that have been 

fully paid, therefore, it is recorded under the item of public expenditure o f the State, according to its chapters an d kinds, and 

here arises the problem of amounts owed to the State during the fiscal year and is not paid to the owners because of the failure 

to complete the payment procedures, So the use of the accounts of the intermediary is necessarily to control, auditing and 

recording therefore it appear after the end of the financial year and after making the necessary adjustments from the accounts 

comprising the final account. 

The research aims to shed light on the types of advances accounts used in the Government decentralized accounting systemand 

the procedures for controlling and auditing these accounts. And to know the role of the Federal Audit Bureau in checking the 

accounts of the advances that have been accumulated in the accounts of the state , and the statement of treatments that would 

limit the aggravation and accumulation in order to give a clear and accurate picture of the financial position of the state And 

keep public money from waste and loss , the main findings of the research is the weakness of the Ministry's role in monitoring 

the advances and the repayment process  Which affected the disclosure process of the Final Account of the State, Continued 

accumulation of temporary advances funds, Granted to current and investment budget,not to check the accuracy of the 

settlement of certain advances granted to the State departments ,the amounts of advances provided by the Accounting 

Department are different, for amounts of advances settled in some State administrations, This led to the emergence of advances 

assets contrary to nature, The Accounting in Department of the Ministry of Finance to disburse cash advances without the 

allocation covered in the budget of some state departments , Grant some cash advances before the enactment of the State 

Budget Law, The Ministry of Finance has settle some of the advances granted without allocation through transfer of non -

utilized allocations in the budget of the beneficiary administration , Or the allocation of emergency reserves in the budget of the 

Ministry of Finance, although these fire operations require the existence of legislation. 

 

Key words: financial audit, advance, account, state budget  
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 المقدمة
أهويبب اصا ب اأببصاأيت ببا يا المعاوب اتكتسب الموالنةبب ا

،االمعببقلماوببناتبب ناتوبب،المبب ااا،ا  اتعبب المبب ااالمةاويبب ا
وبببناأهببااأ ال المتصلبببي الموببامصالمتبببصالموالنةبب المعاوبب ا

تحبب  اأهبب لحالمح اوبب ااسياسبباتجااافقلويجببااأببصا ي يببب ا
لسبتاللاالم امب اموالق هبااا  بافاااأا ويب ااتعب الموالنةب ا

وسبول المترببقةعي اأ لااموتاييبلاالمقياابب املمعاوب ااامةسببا ا
 وببببسالمسبببببول المتة   يببببب اموتحاببببب اوبببببناأنال  توبببببا ل ا

ارغبقلاالموحبب  اامجببا أببصالأالسبتص و لموص  ب ايبب ا
امكببببناجبببببااويوا ببببب احسببببااا ا ل اتببببب ج قا وبببببساتة  ببببب ا

لمتبببببصاتعببببب احسببببببااا االمسبببببو لموالنةببببب اوةجبببببااحسبببببااا ا
و اةبببب امووق بببنالموببببامصاالمتبببصال توبببب هاالمبببب م  ااسبببيل ا

لموحاسبتصاموحسببااا المح اويبب ا،ال الةجبباااسببيل اتبب نا
 ووي الم أعاا وويب المتاج ب الموسبتة  ا،اايسبي اأ جباا

مةا ي المو أا ب ا سبو  امحب ناتباأقالموسبتة ل المواامغال
لمجتاتي الموعنناامو بقحامالبقااي ب هااو بقاأااةجا يباا
،ااتتكبببباناهبببب االمحسببببااا اوبببببناويوا بببب اوتعبببب  ااوبببببنا
لمحسااا الم ق ي اتح اا لاوةجاايال  اياةاةي اصا ب ا

امالقاالظجاقالمتياةا الموامي اا اقاا بحيح اتجاا،ا
ةتا جااا الماسيل ا وساا ا م ااتاو  الجقاتو،المحسا

وبااالملنوب ال يبا المح تلوب الموبقاوواالموالنة اتة   ا
حسااا المسو الموتقلكو اونالمسةال ات  ي الق  اام

لمسبااا ا،اامتحا بب الهبب لحالماحبب ا،ايسبباالماحبب المببسا
لموحببببببببباقالمااااوةجييبببببببب الماحببببببببب ا،القفعبببببببب اوحببببببببااقا 

مووالنةبب المعاوبب امو امببب االموحبباقالمجبباةصالملبباقالمةظببق 
لمةظبببببببببباااالةبببببببببالااحسبببببببببااا المسببببببببببو الموسبببببببببتص و اأبببببببببصا

تيببانا،الموحباقالمجامب االموحاسبتصالمح باوصالملوق ببن 
لمتحبببا  اأبببصالمقيااببب ا وبببساا  اقا  ببالنالمقيااببب المواميببب

،الموحاقالمقلابعالمسو الجقهاا وسالموالنة المعاو امو ام ا
ا لمستةتايا االمتا يا 

 
 منهجية البحثالمحور االول : 

امسام  ل الماح اتع ا ووي ال  ل الموةجيي المصلااالم
وةجيي الماح الموتوجو ااسيعقاالمااحجانلمعووصام م،ا

اامور و االمهوي االمه لحاالم قضي االسوا الماح ا
ا اي االمنواةي اح ا االمو اة

ا-مشكلة البحث :1-1
ا وسا المسو  الق  ا اتقلكا اأص الماح  اور و  تتوج 
اسةال ا اون ااتقلكوجا امو ام  المصتاوص المحسا  وستاى

 ح اةتا جااا تاات   تجااوواا ؤجقا وساسااا االمتصام
احاا ا اي  المسو  اتو، الن اتيان اا  ا الموالنة  تة   
اااموالاا المج ق المس ا ؤ   اووا اوةجا الموقيا لمالقا

المعاو اااامتامصا وسالموالنة المعاو امو ام ا 
ا-البحث: أهمية 1-2
اتةااا اأهوي  اون الماح  اأهوي  اع تقلكاالمسيلقا وس

المسو  احسااا  االق  ا اأص الم ا   الأجق امل  ي اموا
الموالنة ، اتة    اةتا ج الموالاااا ح  ا وس موسيلقا

ا نا اأضل االمضياا المج ق اون ا و جا االمح اظ لمعاو 
ا ا اقااحاياي اا ا م االظجاقالموق نالموامصامو ام ا

 لمتصا:ا ج حالماح المسا-:البحث أهدف1-3
ا وس  1 المضاف المسو ااتسوي  حسااا 

الموحاستصالمح اوصالموستص و اأصا لمةظاا
المالملوق ن  االمسيلقاااليقلفل  قياا 
ا و جاا 

الموامي المتحا   اقاتياة  2 أصاا  النالمقياا 
ا المسو  احسااا  لموتقلكو أصات ي  

االجقهاا اموقياا  المصاضع  الميجا  حسااا 
 لمعاو امو ام ا ا وسالموالنة 

تا يااواتقحا ا ووي اونالموو نالناتح ا  3
اسيل ا اأص المسو  احسااا  اتقلكا ون
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االمحسا ا اموقياا  المصاضع  لميجا 
اام ا لمصتاوصامو 

ا-:االبحثفرضية 1-4
لمأ بباعا بببناناأا يسببتة الماحبب ا وبببساأقضببي او ا هبببا

اأببببب الماال بببببب اوعاميتجبببببباااالمسبببببو االجبببببقاتبببببقلكااحسببببببااا 
يسببببببباهااأبببببببصاوتااعتجبببببببااات بببببببب  تجاالموحاستي الأ بببببببااا

ايحاأظا وسالموبالاالمعاوب اوبنالمجب قاالمضبياااأضبلا
الموق ببنالموببامصامو امبب ااتة  بب الموالنةب ا ظجبباقاةتببا ج بنا

ا(ا اقااحاياي اا ا م 
ا-الحدود المكانية والزمانية للبحث: 1-5

انلقاالموامي اااا  النالمقياا االمح ا المو اةي :
ا لمتحا  ا لموامي

ا المااحجلمو اةي :لمح ا  الصتياق اايع أصااانما 
ا ا وس الماح  امو ام ا  ة  المصتاوي  لمحسااا 

ا  ا2013،ا2012،ا2011 ،ا2010موسةال 
(المو ا ما و جااونايت ا  النالمقياا الموامصا

أضلا نالمتااقةقالمقياتي الم ا قااالمتحا  
ا ناة سالم تقاالمنوةي ا 

ا-:اأسلوب البحث1-6
 وبببسالموببةججالمستاقل ص لما بب ص(اوبببنااانل توبب المااحجبب
لوببباا قاالموقليبببعامتحا بب الهببب لحالماحبب ،اصببلاالمو ببا

لمسالموةججالمستةاالصاا لأصالمياة المتلتياصاأا الستة
لمتحبا  ااصل توبا اتاباقةقا  بالنالمقيااب الموباموبناصبلاا

اا قلس ااتحو  احسااا المسو امع ة الماح  
 

 االطار النظري للبحثالمحور الثاني : 
 الموازنة العامة 2-1
 مفهوم الموازنة العامة  2-1-1
تلاقاوتع  اا،ا اة الموقحو ااوق الموالنة اوقلح اما 

لمامسا ة واالام الأقل المرع المسول المحاكو ااع اا

ا ةا ا اون الا المرع  اوالأا  ااع  الم أقاالمضقل  
الو ا الموت أ اتج ل المحاكو  المسول  اسوو  ااموا  ةجا
اح  و ا الة ام الايل ا قليتال الن المرع  ووجوال

اأقاالمضقل ت ات  المس المتص المساا  اوةاير  اجا اون
،اااع هاالك المرع الااونا ةا ا ةجاااه االمضقل  

االمة اا ا ا اأ  الم قل ل  اوةاير  اأص احاجا ات ك   لمس
المسالناي انا ااوناجااسعال ا،  اأ االايلالستص لوجا

اار  االمة ام الميااي  الموالنة اتاقةق اأ اة  ا اق   
ا ا، ا ااراوي  ا، ا لمصل   ا، اا2005لمعاو  (ا267:

ا  المعاو  الموالنة  ا ن المتعت ق ا ناايو ن ا ااقا ا ةجا
ام تقاا ا قاالموتلواا المح اوي  ا تااوناصلمجا صل 
اتكاناسة ا،ااهصاتوج ا اوا اأصالموستات ا ا ا وح  ا

ع ا،ا لي اوتالنة ات نالمة اا الموا قااالم قل ل الموتاي
ا ا، ا1999 لمكقصص اموت أاا ا31: ا وص اتعت ق ا،أجص )

لمةا ي الم لصو االمصاقي االمتصاتاضحاصل الم ام اأصا
ا ا  ا اله لأجا اتحا    Atkinson, et alست  

ا2004:400, ا( اأصا، اأعام  ال لا المعاو  الموالنة  لن
الم اله لح اوناا ام تحا   ا، االميت ا ي  لميتوا ي 

اوناةتا جاالجاقال ياتي اواارقاا ا تحا ا ةجا صلااوا
متات قا وساتا  قل اليوامي اا او ا،ال اواارقااارغ ق

امإل قل لت ات  ا، المح اوي  اتا  قاالةجاالمة اا  تتضون
لم ام ااة ااتجاااح  ا تاعاوناصلااا  قل ل ت   وصا

ام  ا، اوةايرتجا الو اةي  اتاأ ق اجاا، ااون ا، ال توا ها
ا ا، ا و جاااااا ضاأ تة   ها المقياا  الو اةي  اتاأ ق لمس
ا اا2008 صو ا،ا،اتا يوجا اموالنة ا اقلااتؤ ي (277:

ا االمتا يا االموقليا  المتصلي  اأص لمصا  اامألةرل  ت قل
اأصالماح ل المصا  ا ا الكجقاوةجا ااميجا المح اوي 

الموقا المح اوي  الموحاسا  الراق ايوعي  المسااي  ة ي 
الماااضوناواا  اأصالموت أ الموالنة اتاضعجا ائلهوي 

ا وساضقاقاا اح  اةصالموت أ ا، المح اوي  لموحاسا 
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اح اوي اسالفاتااأقااا ل  ل والنة اسةاي امك ااح ا
 م،ااامااةانالااما ااةي النا اأقالمةظااالموحاستصا
ااامةسا ا ا اة  اسالف الموالنةا  ا وس اموقياا  لسام  

ا(ا37:ا2013االمة اا المح اوي  ا وااق،ا،لامإل قل ل 
الم ااتع  ا، المعاو  اوالنة  اموسولت نا ل  ا ت قا لهوي 
ا االمتة   ي ا فبالنسبة لمترقةعي ااموواللة ناتايلا اا

اصل االلسلطة التنفيذية اتعتتق المعاو  الموالنة  اأان ،
ا تتضونالمص وا المتصاستا وجااأجصا و اموانلقل ا،

المح اوي ا اموواللة ناالموراقةعا الميجنا لمصاستة  ها
 واالةجااتاأقالموالاالملنو امس قالمعو اأصالميجانا
لمح اوصااأصاتا ياالمص وا اموواللة نا،ااتسا  اأصا

ا، ا الموراقةع اتة    ا ن الموس امي  اما بالنسبة تح   
المعاو االلسلطة التشريعية الموالنة  المس ا ةظق اأاةل ،

المقياا اموواقس  ااس و  الةجا المسول ا وس ال واا ا وس  
المسول ا ا وس اتعقا الن امت  اأاموالنة  ا، لمتة   ي 

يت ات فالمسول المتة   ي اأصاتة   هااا يانتجالمترقةعي ا
لموالنة اموواللة نا،اأاموالنة المعاو ااأهوي ،اااامةسا ا

اتةا ا الم   االميت ا   الميتوا ص المتقةاوج تتضون
الموامي ا اتة   ااصلاالمسة  اأصالمح او  لمواتو ااتسا  

ا المواللة ن ات ن االمجقال  الم صاا اتانةع ا،ا،     اق
ا( 19ا-ا18:اا2015

ا اا الماسا الح اا المس ا الم لقاا6لستةا ًل اياةان اون )
ا  اقيا ا95الموامي  امسة  الموالنة ا2004( ال  ل  ا تا ،

المعقليي لم امو ام  المتةوي ااعاو  اصل  الساس  وس
الم الستاقلق ااقلف االمسعص المكوصالميت ا ي  يت ا 

اوعا المساقة ، االمةظو  االماالة ن الميت ا ي  المسياس 
الموامصا الماضع اتااي  ااضوان المولواا  المقرغا  وقل اا
االةيانا المح او ، اة اا  اأص المت ت   ااتاو   موعقلم،

ا ااةتا الميوامص  الم ص  اتقلكا ا م،  تةتؤل لساسا وس

حكيمة ومعتدلة السعار النفط والمنتجات النفطية 
اائب وايرادات الجماركوالضر 
اهداف الموازنة العامة للدولة  2-1-2
اموالنة المعاو امو ام اا اقاا او المساتحا  اتج أ:

اوةجاا الم ام  اوستاى ا وس المه لح اون ويوا  
ا ا، ا المسوا ي  ا، المقياتي  ا، سياسي االملمتصليلي 

اي المه لحا وا اتوصيصاه ا اايو ن ا، ااتصارغ قها
  (43ا-42:اا2012 لمعال ا،ا-:

:اتج حالموالنة المعاو امو ام المسااهداف تخطيطية (1
لموعااة اأصا وويا المتصلي االتصا الماقلقل ا نا

 -لقة المتص:
امو تقاا -أا المح اوي  امواح ل  المة اا  تا  ق

 لماا و ا 
  قالموالااالم قل ل الموتةا  اتا  قاو ا - ا
لمقف االمتةس  ات نالموالنة ا تقةاوجاسةا ا -جا

اصل  الميت ا ي اااف ن لمتةوي 
 الميتوا ي  

 تحا  المتةس  ات نالماح ل المح اوي   - ا
 اضعالمتقةاوجالمنوةصامتة   الموالنة   -ها

 
:اتستص االموالنة المعاو ا اس و اأصاااهداف رقابية (2

الماح ل ا المتنلا او ى امتيان اأعام  اقياا  تحا  
الموالنة ا اياةان اأص اياف ااوا المح اوي  لم لقة 

 المقياا ا وسالموااالمعااا نالقة المتصا:
االمةرل ا -أا اموتقلوج الم عوص الم لف يياس

 لمح اوي ا 
المة اا ا - ا اوااقة  القة  ا ن الم لف تا يا

اأصا اتا  قا اتا اوا اوع الم عوي  الم قل ل 
المةحقلأا ااتح   ا ااوعقأ  المسةاي  لموالنة 

  لميقلفل امت حيحجا



  2018السنة     2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

 

130 
 

المح اوي ا -جا الماح ل  المتنلا او ى ا وس لمقياا 
أصاتقر  المة امالمح اوصا،ااو ىالممتنلاا
الم لقة ا المح اوي  االمتعويوا  الماالة ن ا اأ 

 الموامي ا 
المساتج حااهداف سلوكية :  (3 أصاالمت ج قلموالنة 

المح اوصا الميجان اأص المعاوو ن االتياها  سوا،
 مو ام ا نالقة المتصا:

المواا قاا -أا اقاع اةرق ا وس لمترييع
 المتتكاق ا

المقؤسافا - ا ات ن الموتاا م  المجا  نةا ا
  انالموقؤاس 

الماح اا -جا اله لح ات ن المتالأ  تحا  
المعاو ا المو وح  ال ات ن اله لحالم ق 

 لمصا  ا المو وح ا
 تاأ قالساسا ا ااموجال االمعاا ا  - ا

 ناسياس اا:اتع الموالنة اتعت قلًااااهداف سياسية (4
لم ام ا نالقة المقيااالمالق ااأصاي لااالموالنة ا

ا ايو ن اأصااوعقأ ح   االتياهاتجا الم ام  له لح
وياااقأاهي المرع ا،ا وااتكر المسال اح اتتاعا

ال لقا اأص الم يواقللص المسوا  ا نالم ام  المح ا ا
اليقلقا اتج ح ا المةال  اويوس اأص اوةايرتجا لقة 

  اوالنة اتوتصالحتيايا المواللة ن
اااهداف اقتصادية (5 الميت ا ي ا: المه لح تتوج 

ا اأص امو ام  المعاو  االمتواة امووالنة  الموالا تاأ ق
املستجواقل  االملنا اتح  نالم ا قل ا، لستص لاا،

ا اأص المعاو  االموالق  المعاا  وساامت ج قللمة ام
لم توا ا وسالم ل ااا،المسياسا الموامي االمةا ي ا

اتالننالااأا االاا يناأصالموالنة ا و ىاايا 
 ( 46:ا2011،ا حوا ا،المعاو 

احسابات السلف :  2-2

 مفهوم حسابات السلف 2-2-1
المو اة ا الماسيل  المحسااا  اون المسو  احسااا  تع 
الموحاستصا الم م   ال تو ها االمتص الموامص مووق ن
موحسااا المح اوي ا،ال الةجاااسيل ات نا ووي الم أعا
ا ووي المتاج  الموستة  ا،اايسي اأ جاالمواامغالمةا ي ا
لمو أا  ا سو  امح ناتاأقالموستة ل المجتاتي الموعنناا

اي امالقا اه اامو قح ا،اتتكان اةجا يا او قاأا   ها
الم ق ي ا المحسااا  اون اوتع  ا اويوا   لمحسااا اون

ا اياةاةي  ايال   اوةجا ا ل اقر  اا  ااساصا  تح ا
اا1991، ا81: ا( المو  ة اااتع  المحسااا  اون لمسو 

امويجا ا الماح ا المتصات أعجا المواامغ اأ جا ايسي  المتص
ا وسا اواارقا االمتصام تااص وجا لةالااتةا المصقىا،

امع اا الا ااع  او قاأًا اميس  امكاةجا لمو قاأا 
امجاا لستكوااالميقلفل الاالستي افالموستة ل الموؤة ا

ا(ا 6،اا2000، المكا االمتجاوصا،ا
ا
ا
 :تصنيف حسابات السلف  2-2-2
ا  ت المي    الم ام  احسااا  اهي   اتسعااGFSضون )

المسو  احسااا  اون الموحاستصا) ويوا ا  لم م  
ا اا2013لمح اوص، ا(159: امك ا، ارقع ا وص اأيوا

ا:ويوا  ا
المتصا:(1-2-3) اوالً : السلف المؤقتة  هصالمواامغ

ام تقاا امية ا( ت قحامرصصالاامويوا  الرصاصا 
وح  اااار  اوؤي احس المالقااوةجاا وسالنا تاا

ا المعو  الةيان اون المةتجاف اح ن ور اقا تساةتجا
اا2014الصقانا،ا اايسي اأصاحس183: ا المسو  ا(

ايقة ا امي  ا قأجا ا تا المتص المواامغ ايويع لموؤيت 
اصلااة سالمسة ا اةجا يا او قأًا مالقااليقلفاتساةتجا
اما الن ا وس المالقااوةجا الةتجاف الا اأ جا اوةح  لمتص
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ا المسة  اةجاي  اتس   ها اتاقةخ الموصت   تع ى اترو ا 
ااص وا ا المسو الموؤيت  ال واا اسو ااسو اتة    ،

لم م  ا لمويانا،اسو الم لنا،اسو اوؤيت الصقىا(ا
ا(164:اا2013لموحاستصالمح اوص،ا

ا،ا-:اضوابط منح السلفة المؤقتة :اا2011ا احوا 
 (243ا–ا242

ا1 اصاقجا  اون المعاوو ن اأح  الم قح اي ان لن
 لمحسااا ا 

ا2 اأصا  الةيانها اوا ق ال واا ا ن الم قح اي ان لن
ا اام ا، الموامي  ا اناة سالمسة  اةجقةا  امرقلف تستص ا

ااامو انارقلؤهااوناةاا المسو  الموست يو ا 
 تااتح   اوا لقهاااأااام قلس ا ييا ااتيق ااوعقأ ا ا3

لموصت  ناأصالم وااالمولواا ا،ااةتااتساةتجاااويق ا
لمةتجافاونالمالقاالم  ا قأ اوناليولااأصالموا  ا

 لم  اتااتح   اامجاا 
امة سالمرصصاأصام يانا قحالكجقا ا4 وناسو  

 ة سالماي ا 
ا5 ااام وااا  الماياا اأ جا ا تع ق المتص المحالا أص

اتساي احسا ا ا تا الموامي ا، المسة  لمولواا ايت اةجاي 
ا،ا اوةجا الماايص ااق  الموامي  المسة  اةجاي  اأص لمسو  
المح ااا وساسو  الصقىاأصالمسة المتامي امستكوااا

 تصات  اام م،ا تو،الم واااوعاتيانالمساا الم
اهصا( : 2-2-3)ملين ثانيًا: سلف االفراد العا

المرص ي  المسو  اون اموواظ ااويوا   اتوةح لمتص
اواي الماالة ناالمتعويوا المةاأ اامتكوي جاااوجاااقسوي ا
الاا ا، الم جا ا ةتس  المتص ا، المح اوي  الماح ا تصص

ا ايت  المواظ  اقلت  المقلت ا،ا قح الستحاام وا  
لمةتجافاونالمالقاالم  اوةح اوناااةتااتساةتجااحاا
ا ا، المسو   اسو المس قا اليول ا  المتي  المةالا اترو 

ا،ا ا( المعقلم اصاقج ا  ا،سو المي ا  ا، ا( المعقلم  لص 

ور اقا سو المتحاة ا،اسو المقالت ا،اسو المحجا(ا
ا(183:اا2014الصقانا،ا

 : ( 3-2-3)السلف المستديمة ثالثًا :
اونا المحيا الم ال قا المةجقة  المو قاأا  اس ل   تع ق
الستص لاا ام م،ا تا صلاالم  ا،اال اةا الم قحا،

اوتوغااحسا  اتص يص اصلا اون الموست يو  لمسو  
وع نامتو،المو قاأا اي اناأصا ج اارصصاوسؤااا
ااياااا ا( الموست يو  المسو   ا ج ا اأو ن ا  ا ويل يلو 

 الم   المعايو ااس ل المو قاأا المةجقة الم ال قاا ل
اياتق ا اا ة وا الم اوي  المعو  الواق امتس  ق الموتكققا
ق   هااونالمة ا الااأصاةجاي ا  ارجقا تاالستعاض ا
امو قحا ا الموستة ل الموؤة ا اتا يا اصلا اون لمسو  

،ااةقىا ور اقاالصقان(الةلا(ا230:اا2011حوا ا،ا
اي ا تااوةحالمواامغالمةا ي المساويوا  اونالمواظ  نا 
المح اوي ا الماح ا ااام وااالمتصاتتلوتجا امواياا مية ا(
اتستص اا ا وا صلاالمسة االمتصاتت  ااامستوقلقة ا،
المسو امتواة ااعاالماح ل المح اوي الم ال قاا ه ا
الناتاأ قا ا وا احساتي اوستاو ا، ااح ا المتصاميساأ جا
ايع ا المح اوي  الماح ا اوحاس  ات قح اتح  ةا 

ا ا وس اوةل امو قح المواارقااضقاقةا المةا ي  لمة اا 
اا م،امألساا المتامي ا:

تحتاجالماح االمح اوي امو قاأا اين ي ا رقلفاا -1
يقلاسي الارقلفاايا الاالةات  اوافالاا أعالياقا
االمجا ا،ا الا ياة ااعاالميجنا اوؤيت ن  واا
اوةجاا امك  ا قح اوستة ل  اتةظيا ا تلو  ووا
االقفا،ا ا ج قا ،لموقالم  ا ؤ  المساتسي  اي ا 
ا   ا اهةا، امي ان ا ة وا اصا   الماح ا  و 

 وناواظ صالمحسااا ا ا اأص
المرقلفا -2 المسامية  ا قأاالماا عاتسوياااضا تل ي 

اتةظياا امح ن المرقلف ا ن الموسؤاا المواظ  لا
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وستة ا قحالاا ،ااايو الماضا  ا،ااامضاأ ا
ا،ا المتعاو ااام  ا، اقأاااعاالمويجنةن لمس

 ات ض  الستلاالمةا ا و جاا 
ااترو المسو الموست يو ا لمسو الموست يو امو قح
ا/ا المةا   امو أع اوست يو  اسو  ا، المةجقة  ا/ لمةا  

المسو االمصنل ن ا، المايا  امرقلف اوست يو  اسو  ،
امرغقلاا الموست يو  المسو  ا، امو ياة  لموست يو 

ا المورتقةا  اميان ا، اور اق ا  اا2014: ا-205:
ا(217
ا:  (4-2-3)سلف االعتماداترابعًا: 

الح  المس المح اوي  الماح ا ات أعجا المتص المواامغ ىاهص
لمو اقحالمعقليي الموعتو اامالقااأتحال توا اوستة  ا
المص وا اأصا الا الموال  الا المم االموع ل  مست قل 
ات ةلا الماسي  المو قحات اق ايااا ال  ا، المعقلم صاقج
احام ا اأص المسو   اتساي  ااةتا ا، الميةتص المتة، اف ن
ا ااالماضا  المسالميج المتصاتعاي  امرقل جااااع ا

ةصااليقلفل المتسوياالمصقىا،اايحو اليقلفالم حصالم 
 سو اه لالمحسا اتاعًاامةااالم توا االمالقااوةلالمس

الماسيل ا،ا اسو الم توا ل  ا، الموستة ي  لم توا ل 
اسو ا ا، الموااام ن اسو  ا، المصاقيي  المحالم  سو 
ا،ا ا االموع ل  المو ا ن ا وس اسو  ا، المامي  لم أعا 

اسو الم ا، االموتعج  ن اسو اسو الموااام ن ا،   اا 
اتواة ا اسو  ا، المال ق ا ة  ها اورقا ا  تواة 

اأرغقلا اوؤيت  اسو  المال ق، ا ة  ها ا/DFIورقا ا 
اا(اة اةاق، ا، المح اوص الموحاستص ا2013 لم م  

ا(:167ا-166:
ا

 اجراءات الرقابة على السلف : 2-3

تقل سالمةالحصالمتامي ا ة المويافالمسالم قحا
المصلا ا،ا المعاةصاا- وساحسااا المسو ا:

ا(174:ا2013
لناي اناحسا المسو الموقل الم قحا (1

الموحاسا ا ا ل قا ايت  اون اأيق اي   ويل
 تتعويوا اتةظااأيقلفلتلات   وياًا 

ا لحي ا (2 المحساتي  الماح ا اتصاا لن
 قحالمسو  اااع سلا تاالمقيااالمسا
اوالأاتجاا اأستح اا الموصام  لميج 

  وسالم قح
أصاالمت ك اوناتاأقالمتص يصالملنا (3

ا ااامةسا  الماح ا اواامغاوالنة  م قح
ااص وجاا اتساةتجا ا تا المتص لمسو 

  وسال توا ل الموالنة 
اوا  ا (4 اأص المسو   اوتوغ ا قح  تا

المالقاا اأص اأستص لوجا اموا   وااق 
 لم  ا قأ اوناليولا 

ا ي  ا (5 اار   المسو   اوتوغ  ي اتح   
 تةاس اوعاحياالمة اا المتصا تلوتجاا

ا اتا الم   المالقا اوناأةيان لم قح
 أيولا 

 ي الناتتامسالماح االمحساتي اأيقلفا (6
وتوغالمسو  احااالةتجافالمالقااتساي ا

لم  اتاا قحاوتوغالمسو  اوناأيولا،ا
ا  ا ا اوتوالجا اون الموتااص ايستق 
المصا  ا المتعويوا  احس  الا الح ا

 ا  اةاااونالةالاالمسو ا 
اواامغا (7 اتسي   المحساتي  الماح ا تتامس

اأص المو قاأ  لمويوا  االمسو 
احس ا اوحوو  ام  جا المووسا   لم أتقة 



  2018السنة     2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

 

133 
 

ا م  ا اأص الموح  ا المسو  لةالا
اونا ايو ن الم   اااامر   لمحسااا 
اوقأاا ا اضون ا م، اةتا ج  قا
والنةنالموقليع اااامتامصالمسيلقاا وسا

   اةاااوةجا 
ا

 السيطرة على حساب السلف : 2-4
اتاأ قا اون امت  المسو  احسا  ا وس المسيلقا مالقا

-ا213:اا1992لمتي ا:ا أقةحا،االمسعتق ا،المواقا
ا(ا218
تحو  احسا المسو المساحسااا اليوامي ااحسااا اأ ا

اأق ي ا 
ا الق  اا   اأيل اتانا اموسو  ا أتقة  اويوا   وس،

لمسو احس المتحو  المالق اأصالم اقاا أ(ال لاا،ااةتاا
المسو ااونا احسا  ا وس او قاح اوتوغ ا   تار ق

ساالميج المو قاحامجاالموتوغااليعالموستة ل االنلفال
اوعال لافاليضاحا ا اأي احااا ووي الم قحا،ا ،
ا ة اتس   المسو  ا،ا تااتار قالموتوغالنلفال  الموتوغا

ا،اافج لا تاالمسيلقاا وسالمق  اا

ااسجام ا ااسق   المو  ة  الميجا  االستصقلج لمواياأ 
 اار  ا او ا 

 ا وسال  ل اي لااارجقة اتت ناحق  اه لالمحساج ا
ا ل قاا المس القسامل ااةتا ا، الم ق ص المتحو   وستاى

ا الموحاسا  الموامي  اانلقا االمسيلقااأص المقياا  مالقا
اامضاأ المساقياا الميج اة سجاالمتصاتاااااا  ل اه لا

 لمي ااا 
ل  ل اي لاااسةاي الااة  اسةاي ااع الةتجافاأتقاا  ا

المواياأ ا المسو  الق  ا اتت ن المصتاوي  لمحسااا 
ا،ا اتو،المق  ا االسوافالميجا المتصات وتجا اتاقةصجا
الم لقاا ات   اوجا اقياتص ا ة ق المي اا اه ل ايعتتق
المي ااا اه ل امجا المتصايا ا المسا ال قالموحاسا  لضاأ 
اه اا اواياأي  الساا  ا ن الست ساق اون اسيعاال اوا

 لمسو االمت ك  ا وساتح  وجا 
ا ا وسه  االمعو  المواياأ  المسو  الق  ا اوتااع 

تح  وجاااوصتو الملقماات اةقالق  تجااوناسة المسا
ا نا الموت صقا المواامغ ا وس ارغقلوا  ااأقا ا، لصقى
اسة ا اون الموتااي  المق  ا ات اةق الن ا وا ا، وال   ها
لمسالصقىااوناصلاالمي لااالمتصال   ايسج ا ووي ا

الموتااع ات ماونالناتكاناضوناسيل اوتع  اا 
 

 الرقابة على السلف  واثرها على الموازنة العامة للدولةالمحور الثالث : 

لمسو ،اس تاالمتلقماأصاه لااا حساالموالنة المعاو امو ام ااااع اأناتو المراقااأصال لاقالمةظق امواح ا مسا:اتمهيد
اونااقةقالم ا قاالمتالمتصاتةاامتجالهاالمولحظا ااامضاأ المساأصالمحسااا المصتاوي المورص  المسو ا مىحام االموحاق

 :ا2013،ا2012،ا2011،اا2010مل الاالمتانةعا  النالمقياا الموامي المتحا  / ل قاات ي  اةراطالمتواةو

 :.حسابات السلف النقدية

امسو المةا ي الم أعا المتصا  ق اونالماح االمحساتي اسالفاتو،الموة ا الاالمتصاأصالقةاجاالمسالمة اماونااا  يا
يت ا ال قالم ام اموصتو المرغقلاا،المالناه االمة اا امااتستكو الق انالم قحالمةجا صامجاامرغقلاالمتساي ااماا
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اةس المةا ي اأصالموالنةت نالمياقة االمستجواقة المسو الق  ااحسا ا ت نا(ا1 قيااالمي ااا،اتا  ا و قاحاةجا ص
ا المنةا االمحا و اأ جا

ونسب الزيادة الحاصلة النقديةفي الموازنتين الجارية واالستثمارية  حساب السلفرصيد الحركة السنوية ل( 1جدول )
 فيها

 الموازنة الجارية السنة
 )مليون دينار(

نسبة 
 الزيادة
% 

 الموازنة االستثمارية
 )مليون دينار(

 نسبة الزيادة
% 

 المجموع
 )مليون دينار(

 رصيد الحركة السنوية
 )مليون دينار(

 نسبة الزيادة*
% 

2010 41039760 - 19345877 - 60385637 - - 

2011 47281892 15 27599381 10 74881274 14495637 24 

2012 53502906 13 38460594 39 91963501 17082226 23 

2013 64567926 21 48655525 27 113223451 21259949 23 

ونا  النالمقياا الموامي المتحا  / ل قاات ي  اةراطالمتواةوالمتانةعاااقةقالم ا قاالمتالمو  قا:اونال  ل المااحجانالستةا ًلالمسا
ا2012،ا2011،اا2010مل الا اا2013،

ا%100اxوناحا  اتاسيااق   المحق  المسةاي ا وساويوااالمسة المسااا ا*لحتست اةسا المنةا ا

ا:ايلحظاونالمي ااالمسات ا
 ا مووالنةت نالمياقة االمستجواقة ق   احسا اأنا المواح  ااي اتوغالمسو المةا ي  وتوغا31/12/2013امالاي (

ا  ةاق 113223  اووياق ا( ا رق ااجلج  ااوا وا   اا رقاتقةو ان ااجلج  اتان ا  ةاقان اووياق اوتوغا( واات 
اووياق60385  ا( اووياق( ااجواةان ااصوس  ااجلجوا   استاناتقةو ان ا  اأص ار  اا31/12/2010 وا ااي  ،

الةلالقت عاتةسا ا ا2010%(ا ناسة ا35لمقت اااةسا ا  المسااا ا23 وا المحسا اموسة  اتق    اوااقةً  )%
 2012) 

 اموسةال ا21%،ا13%،ا15 ي اتوغامووالنة المياقة اأصاق   احسا المسو المةا ي المحا و انةا االةام)%
ا2011  ا2012، امووالنة ا2013، المسو  اق    اأص المنةا ا اةسا  اتوال  اح ن اأص المتالمص، ا وس )

 .%(ام ل المسةال ا وسالمتالمص27%ا،ا39%ا،ا10ل ستجواقة  
 الموالنة ااأ المواامغالملا و ا ؤ  المساترايلاحسا اتة    المسو اتج ا جاقالمو قاأا ا وسارغ قاظلناتقلكا

احاياتجا
لمسو ا اةجااتؤ  المساالمتحا  اأصاتااقةقاالم ا قااأصالمسةال المسااا ااضقاقااتساي ااي الك ا  النالمقياا الموامص

اترايلاحسا اتة   الموالنة اموسة المتصا تااليقلفالمتساي اأ جا
ا اامي اااةاضح المسو اا(2قيا اااتيويعالق  ا المصا  ات ال قالم ام ااحس الةال جا اوالنةنالموقليع  لمتصالظجقتجا

ا:مسةال ا  ة الماح المح اوي اامووالنةت نالمياقة االمستجواقة اايسوصالمةا ي اال لقاالمةا اأصا ل قاالموحاسا 
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 خالل سنوات البحث السلف النقدية للموازنة الجارية ( ارصدة 2جدول رقم )

 السلف النقدية للموازنة الجارية       المبالغ بالماليين

 2013 2012 2011 2010 التفاصيل 
نسبة 
الزيادة 
2011 

نسبة 
الزيادة 
2012 

نسبة 
الزيادة 
2013 

 %31 %14 %21 56,791,061 43,402,275 38,207,108 31,660,920 السلف المؤقتة:

 (%1) %50 (%2) 402,144 407,098 271,969 278,828 سلف االفراد العاملين
 (%9) %0.2 %1 355,377 391,609 390,777 386,629 السلف المستديمة

 (%25) %11 (%4) 6,753,329 8,997,366 8,103,646 8,423,150 سلف االعتمادات

 (%2) (%1) (%0.2) 227,160 231,707 234,966 235,479 سلف المقاولين
 %1660 (%199) (%90) 2,715 174- 176 1,846 سلف الدعاوي 

سلف تمويل مشروعات 
 ينفذها الغير

52,907 73,246 73,023 36,136 
38% (0.3%) (51%) 

 %21 %13 %15 64,567,922 53,502,904 47,281,888 41,039,759 مجموع السلف

 السلف النقدية للموازنة االستثماريةالمبالغ بالماليين

 %7 %48 %61 15,349,143 14,300,526 9,660,672 6,008,756 السلف المؤقتة:
 (%303) %0.2 (%25) 1,055- 520 519 688 سلف االفراد العاملين

 (%5) %37 %21 1,320,810 1,387,270 1,013,485 840,997 السلف المستديمة

 %20 %22 %25 20,010,621 16,716,909 13,677,712 10,918,170 سلف االعتمادات
 %93 %91 %120 10,671,757 5,539,676 2,904,921 1,318,957 سلف المقاولين

 %11 (%39) %29 51 46 75 58 سلف الدعاوي 
سلف تمويل مشروعات 

 ينفذها الغير
258,247 341,994 515,643 1,304,196 

32% 51% 153% 
 %27 %39 %43 48,655,523 38,460,590 27,599,378 19,345,873 مجموع السلف
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ا(المتصا:ا2 قيااحظاوناي ااايلاا
،ا2012،ا2011%(اموسةال ا 21%،ا13%،ا15ايا انةا ااأصاق   المسو المةا ي امووالنة المياقة اتوال   -أا

ال ستجواقة  2013 المسو امووالنة  اق    اأص المنةا ا اأصاح ناتوال اةسا  ا وسالمتالمص، ا43( %،ا%39،
 .لمسةال ا وسالمتالمص%(ام ل ا27

%(ا199%،ا90لمسو المةا ي امووالنة المياقة ا/سو الم  ااىالمسا  وسالمقرغااونالقت اااةسا المتس   اأصا - ا
صلاالمسة اال(ا وسالمتالمصاا م،اةت ي اظجاقاق   اه االمحسا اوصام املتيعت2012،ا2011موسةال ا 

 .%(1660(اتةسا  2013لمحسا اصلااسة ا (،ا ماأةةااةلحظانةا االمسو المووةاح امج لا2012 
(اةت ي اظجاقا2013%(اصلاالمسة ا 303توال اأ وساةسا اتس   اأصالمسو المةا ي امووالنة ال ستجواقة   -جا

 ق   اه المحسا اوصام املتيعتل 
المسو ا اأصاوقليا  الموامي اأضًلا ناضع ا اقها المتياةا ام ىاانلقا اةوحظاضع ايا  ا اأ لا ااق  اووا

اا ووي اس ل هااأاًماا اا ا
المح اوي المسو ااحسااا ت ا   المااحجانااوناصلاا قلس ا ات ال قالم ام  المصا   اوالنةنالموقليع  لمتصاأظجقتجا

لمسو احسااا اايا اةا  ناونا تت نايسوصالمةا ي اال لقاالمةا اأصا ل قاالموحاسا اامووالنةت نالمياقة االمستجواقة ااا
ا:اهوااايالل جواأصالموالنة اوناح  اايا اتص يصا

 : السلف النقدية بدون تخصيص -أ 
ويوااالمواامغالمتصاتاا قأجااونايت ا ل قاالموحاسا اماعاال لقل ايا  ااامسو المةا ي ات اناتص يصاااةجاا  1

لوااتة   لاماقلقل ا ا قاا ناويوسالمانقلفالاااوالأاا انة الم ام ا انالناي اناهةا،اتص يصايالل جااأصالموال
أصاحسااا ا ل قاالموحاسا /ايساالمحسااا اتسي وجاا وساحسا اسو اتة   ال وااااص وا اةتااوناانلقاالموامي ااا

ا لمةا ي 
ا   2 الموحاسا واامغالمسو المووةاح ا(ا3 اضحالمي اااقيا المةا ي اأصا ل قا المتصاتاات اناتص يصاونايت ايسا

تواةوجاالمسااعاالم لقل المح اوي ااسيو امحسا المسو امع ااايا اتص يصامجااأصاوالنة المسةال المتصا
 :اويواااواامغالمسو المتصاتااأل اؤهااالمق   الموتااصاوةح اصلمجاا

اونايت ايساالمةا ي اأصا ل قاالموحاسا اواامغالمسو المووةاح ات اناتص يص(ا3ي ااا 
 مجموع السلف الممنوحة السنوات

 (1) بدون تخصيص
 )مليون دينار(

مجموع السلف التي تم 
 (2) اطفاؤها

 )مليون دينار(

 (3) الرصيد المتبقي
 )مليون دينار(

 2/1نسبة 

% 

2010 4992795 5248683 (255888) 105 

2011 12693956 3612492 9081464 28 

2012 8676808 5445038 3231770 62 
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2013 12785478 8788389 29001452 68 

 77 20365990 70057195 90423185 المجموع

ا2012،ا2011،اا2010لموحاسا / ل قااانلقاالموامي اونااالم ا قاالمتياةا الموامي لمو  قا:اونال  ل المااحجانالستةا ًلالمسا اا2013،
ا:ايلحظاونالمي ااالمسات 

اأصاانةا ا -أ  المتس    امسة ا105مسو المووةاح ات اناتص يصاتوال ا لةسا  ح  اتوغاويوااا%2010(
اصلااسة ا األ اؤها اوو انا  ةاقا5248683وتوغا ا2010لمسو المتصاتا  صوس اتقةو اةا ااو تانا(

الموقياالم ا قاالم  الناتاقةقةاناوو انا  ةاق(ا،ااي ا  قاأصااجواةي االقفعاناووياقااستوا  ااجلج ااجوا
اأصا4/3/3/11566  اا29/5/2012( اتساةتجاا( لةلاوناصلاات ي  الماميا اماعاالمواامغالمتصاتا

اتكانا االمتص المتساي  ااعووي  اتاجق  المتص اموحسااا  الموةايل  اأالوق اتتضون اما اتو،الماميا  الن ماحظ
ا امواامغاتااتتاةتجااصل ا وساجااتضوة اليقلفاي ةهاا ل قاالموالنة الض المسا م،الاواي ا ت ات  قا

 حسا المسو  
ا -ب  اتوال  اأص المتس    اتص يصةسا  ات ان المووةاح  االمسو  اا2013،ا2012،ا2011موسةال  ةسااا(

وواا  اا وسا  االيقلفاتسايا اوناوتوغالمسو  المووةاح ا%ا(ا68%ا،ا62،اا%ا28 وةص ض ار و ا
  توج اتياانًلا وساتص ي ا الموالنة ي  ي امكاةجا

اح  اتوغاليوامصالمسو المووةاح ات اناتص يصا -ج  لمستوقلقاأصاوةحالمسو ات اناتص يصايالل جا
الماح اوتوغا  اتسعاناووياقاالقفعوا  ااجلج اا رقاناوو انا90423185مسةال ا  ة  اوو انا  ةاق  )

ا قحالرغو اه االمسو ا ناقالت ااأقايا اقالت ارق ا ااتاوا  ااصوس ااجواةانالم ا  ةاق(ااي ا
  ماعاالمانلقل الااتة   لاماالة نا ا قاالمتواة الم لتصاالللماأقايا المتس  ن

ا ؤجق اتص يصايالل جا اوةحالمسو ات ان اأص المستوقلق الموامصااةتالن الموق ن احسااا  الق  ا ا ي  جاتة   اا  وس
تياانًلا وساتص ي ا الموالنة امتو،الم لقل ااهااليضاايعتتقاا،اامضاأ المسالةجااتوج مسةال ا  ة الماح لموالنة ا

اتص ي  امتاأ ق اترقةع ااضع ا تلو  المتامي ووا المسةال  اوالنةا  ا وس اتاأقاا ت ًا ااع  المسو  اتو، األ اف تتاللص
  وستونوا اتساةتجا

لمتايجا المتصاتؤجقا وساالمتاي ا نالمويافالمساه اضقاقاااي الك الم  الناأصاتااقةقاالم ا قاامسةال ا  ة الماحج
ا ، ي الق  ااحسااا الموق نالموامصااةت ي اتة   الموالنة اسالفاموحسا المصتاوصامو ام الاامو ال قالمح اوي 

ا  .3 اقيا اي اا اأص المق  ا المسو ا4تتضون اواامغ اا الموالنة  اأص اتص يص ات ان المووةاح  المسو  اويواا )
 ال ا  ة الماح :اسةاصلالمووةاح اونا ة اماتةوي المعقلماالمويوااالمكوصامجاا
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 وات البحثسن مجموع المبالغ المصروفة للسلف بدون تخصيص خالل( 4جدول )
مجموع السلف الممنوحة بدون تخصيص  السنوات

 في الموازنة
 (1)مليون دينار( )

مجموع السلف الممنوحة بدون تخصيص من 
 (DFIحساب )

 (2)مليون دينار( )

المجموع الكلي للسلف الممنوحة بدون 
 تخصيص
 (2+1)مليون دينار( )

2010 3037199 1955596 4992795 

2011 8871603 3822353 12693956 

2012 6453808 2223000 8676808 

2013 8571736 4213743 12785478 

 39130645 12214692 26915954 المجموع

ا2012،ا2011،اا2010لموحاسا / ل قااانلقاالموامي اونااالم ا قاالمتياةا الموامي لمو  قا:اونال  ل المااحجانالستةا ًلالمسا اا2013،
ا الموامي االم  نالمعاا امااةانالم لقا المةاااونالمسو ايع اوصام   ا لناوةحاه ل امسة ا95قيا اياةانالموالنة اا2004(

،الضاأ المسا  ااورقا  تجااأصاحااا  ااايا اتص يصاوراالاموة ا اضوناتتاةاا اوالنة اتو،المسة الااالمسةا 
امتو،المسة ااااةانا المعاو  ا ي اتع   اياةانالموالنة  اا ة ا اصاقجالمتص يصا،   اقاياةانا اي الم قحا و جا

امح 
 التي لها تخصيص في الموازنةالسلف النقدية ب  
ل ةااا اضحا(ا5 اقياوناليوامصالموايا ل امع ة اسةال الماح االمي ااالمسو المةا ي اوع م ا امي ار و ا  1

  م،ا ا
 مجموع الموجودات المالية نسبة الىللسلف النقدية  لسنوي ( المعدل ا5جدول )

 2010 التفاصيل
 )مليون دينار(

2011 
 )مليون دينار(

2012 
 )مليون دينار(

2013 
 )مليون دينار(

 113223451 91963500 74881274 60385637 السلف النقدية

 140646693 137699366 115145774 89544901 مجموع الموجودات المالية

 %81 %67 %65 %67 المعدل السنوي 

ا2012،ا2011،اا2010لموحاسا / ل قااانلقاالموامي اونااالم ا قاالمتياةا الموامي ونال  ل المااحجانالستةا ًلالمساالمو  قا:ا اا2013،
(ا2012،اا2011،اا2010%ا(اموسةال ا 67%ا،ا65%ا،67يلحظاونالمي ااالنالمسو المةا ي ار و اةسا ا 

اه لااح ا لتلايوج اور و ا تلو الماياحا و جاااوعاميتجاا%(ا81ح  ار و اةسا ا ا2013افوال ال وساةسا امعااا
امساأظجاقالمة اا المعاو المسةاي ا وسارغ قاحاياتجامةجااتؤ  ال

امااتتص المياقة  اايا الق  ااو اقااوناسةال اسااا اأصا ر المسو امووالنةلستوقلقا(ا6امي اااقياا  اضح  2
ا:لميقلفل الموةاسا امت   تجاا
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 (حسب نوعهاالمدورة من سنوات سابقة )السلف النقدية ارصدة ( 6جدول )

 
رقم 

 الحساب

 
 الحساب اسم

 
 نوع الموازنة

 31/12الرصيد المدور)مليون دينار( كما في 

2010 2011 2012 2013 

 145778 144199 141000 141112 جاري  سلف االيفاد 3218122

 694093 جاري  سلف الحواالت الخارجية 3218144
 

694093 694093 
 

694089 
 

 292 292 292 332 جاري  سلف على المكائن والمعدات 321852

سلف مستديمة الغراض لجان  3218135
 المشتريات

 29740 31393 29490 29164 جاري 

ا2012،ا2011،اا2010لموحاسا / ل قااانلقاالموامي اونااالم ا قاالمتياةا الموامي لمو  قا:اونال  ل المااحجانالستةا ًلالمسا اا2013،
ال له المي اا اون اعاةتت ن اي  ي  اتسايا  اليقلف المووةاح ا ا موسو 

المووةاح احمسوال اةةاواامصا  تكاةتامتعو واااحس الاحالوتوالجا  ا نموتتاصوق ل لستاليولةاو أع   مقضامالفلةتجالحاا
أميقلفل اامتصا اامقرغااوناتاك  ل ا  النالمقياا الموامي المتحا  اأصاتاقةقاالمسةا اموسةال ا  ة الماح ا و جاااا

اامضاأ المسا  ااتناة المج   المقياتي ااا الاميا اتت ناو  قاه ااالمت ك اوناست ا  ااتساةتجااالملنو ام قلستجا
  لمسو االمسال اسة اتعا ا

الم  3 اي اا اا(7 قيا ا اضحال ةاا اظجاق المسو لةالا اياف ااون املتيعتجا اسةال ا  ة اوصام   لموحاستي اصلا
 لماح :

الموحاستي احسااا المسو الموصام  املتيعتجا(ا7ي ااا 
ا/31/12الرصيد )الف دينار( كما في  نوع الموازنة اسم الحساب رقم الحساب

2010 2011 2012 2013 

 - - - (4865) جارية سلف الحج 3218125

 - - - (652590) = سلف االعتمادات البسيطة 3218142

 - (174575) - - = سلف الدعاوى  3218156

 - - - (62891) استثمارية النقدي النثريةسلفة مستديمة للصرف  3218131

 (3247093) - (4351) - = سلف االفراد العاملين / االيفاد 3218122

 (926662) (1673224) - - = سلف االعالن 3218113

ا2012،ا2011،اا2010لموحاسا / ل قااانلقاالموامي اونااالم ا قاالمتياةا الموامي لمو  قا:اونال  ل المااحجانالستةا ًلالمسا اا2013،
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ا ل نايعةصالناهةا،اأنا اتق    الموحاستي او  ة ااظجاقها امكانالمسو التيعتجا اواتام اوحاستيا المحام امتع  ه ا
ا تسايا اي  ي ارغ قا ييا اتااليقلؤهاا،اوواا تلو ات يياجاااوعاميتجاال اميا

ا
المتصاماا تااتساةتجااصلااسةال اعامي المق  اا ل الملق  اااعااحسااا المسو ا اضحا(ا8لمي اااقياا   4

ا  ة الماح :
ااحس اةا جااصلااسةال الماح  ل المق  االمعامي المسو احسااا ا(ا8ي ااا 

 /31/12الرصيد )مليون دينار( كما في  نوع الموازنة اسم الحساب رقم الحساب
2010 2011 2012 2013 

 25252861 14720583 15138215 9849955 جارية سلف تنفيذ اعمال وخدمات 3218111
 31400046 28608078 22996809 21709590 = سلف مؤقتة اخرى  3218114
 145778 144199 14100 141112 = سلف االيفاد 3218122
 252453 258421 125611 132926 = سلف الراتب 3218124
 280544 312940 312942 312920 = السلف المستديمة للدفع النقدي / الخزائن 3218132
 5982945 8235343 7398744 7460272 = سلف االعتمادات المستندية 3218141
 214432 218507 223965 221643 = سلف الدفعات االولية 3218151
 13980807 13307172 9138150 5875921 استثمارية  سلف مؤقتة اخرى  3218114
 1317737 1368324 994321 822046 = الخزائن السلف المستديمة للدفع النقدي / 3218132
 20007053 16715517 13636788 10877245 = سلف االعتمادات المستندية 3218141
 8989742 3737791 1671194 587034 = سلف الدفعات االولية 3218151
 1675268 1794928 1225290 711672 = سلف المقاولين والمتعهدين 3218153

ا2012،ا2011،اا2010لموحاسا / ل قاالموامي اانلقااونااالم ا قاالمتياةا الموامي لمو  قا:اونال  ل المااحجانالستةا ًلالمسا اا2013،
 اأصاةجاي المسة اونالنالستوقلقاوةحاواامغالمسو ا اي تقااتساةتجا ااامقرغااونالنااعضجا وة اسةال اسااا 

ا امسو الموست يو  المااةاةي  الم  ا،المةاحي  اأصاتساي الموق الموتوك ا الم ال ق اموحاسا  اضالا   تلو ااضع
المتص ي ا ا االن المو قاأا اصا   احسااا  ا ي  المسو اونات ج قا وس امج ا اموا ام  جا لمسو المواياأ 

اتو،المسو ا الموامي االم  نالمعااااي موسةال المتصاوةح اتجا امااةانالم لقا المااةاةي ااأاا سال اونالمةاحي 
ايالة نالموالنة اااامتامصالمت ج قا وسا ي اةتا جالمةراطااامضاأ المسالناوعظااه االموالااوعلو الااوستالو ا

  و،المسو ونايت الموست    ناوةجاا انالنايااتوجااوق ا امووراقةعالاالمرغقلاالمتصاوةح اوناليوجاات
 ك ا  النالمقياا الموامصالمتحا  اأصاتااقةقاالم ا قاا نالمتياةا الموامي اموحسا المصتاوصاموسةال ا  ة ااي ال

وناصلااوتااعتجااموولحظا الموجتت اأصا  ق اانلقاالموامي الماح ا وساضقاقااتساي اواامغاه االمسو ااأ
المتااقةقا،ا ا وحاسا  الموقيا اأصا2658 تاتجا المانلقل ا28/2/2012( الم ال قارغ قالموقتال اتانلقااالمسا اأ 

الوت اأيلاوناتو،الم لقل اتر   اميانامالقاات  ي المواياأا اأصاحسا المسو اااةال جاااصا  اسو ا
ا لم توا ل الموستة ي المتصاتعاةصاونالقت اااواامالجاامكاةجااوتعوا اااست قل المسوعاالمص وا اونالمصاقج

ا
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ا
ا   5 المسالمت ايي ا9 اضحالمي اااقيا ااامضاأ  ااو ق( ات نالمعقلماا امتصا ساقةا المت اييا المجةا ي  الق  ا )

 :لمتق ي ا
احسا المسو الموؤيت املت اييا المصاقيي (اأق  اا9ي ااا 

 الرصيد اسم االتفاقية

 2941140907 السورية

 129287608 المصرية

 (11456332903) التركية

ا(8385904388) المجموع

  اوو انا  ةاقا جواةي اووياقل ااجلجوا  ا8386ظجقاق   احسا المسو الموؤيت املت اييا المصاقيي االماامغا)
  تق   ا  ل ن(اوصام ااملتيعتلالموحاستي ااوة اسةال ا    ااست ااجواةاناوو انا  ةاق(ا

 ايت اسة ا المت اييا المساوا المت ايا2003تعا اه ا النالق  ا  ت نالمساقة االمو قة اواياأ اوة اسةال ال 
ا اسة  اصلا اةا   اياا احق   ا و جا ايقى اأا  المتق ي  المت ايي  الوا اي قااااا2010سااا  اليوامص اوتوغ

 (الم ا  ةاقا جلج اووياقل ااوا  االجةاا رقاوو انااو تانااصوس ااستانالم ا  ةاق(3112265 
 لنالموعامي الما  ي اموواامغالموستوو ا نالمت ايي المو  اقاارغ قااتااقةقا  النالمقياا الموامصالمتحا  الاضح ا

 ييا اوواا تلو ا قلس ا م،امكانالتيع احسا المسو او  ناااامتامصاأاناتاسي اه لالمحسا امرغقلااتسي  ا
الميلاوحاستياا االموعاول الموامي الموتعوا اتج االمت اييا اميو نالملو ةان

ا
بعد استعراض حسابات السلف واثرها على الموازنة والبيانات المالية ، واستعراض مالحظات الديوان  اثبات الفرضية :

معالجتها و حسابات السلف )أن االفصاح عن اثر تراكم الجوهرية بهذا الصدد يمكن اثبات فرضية البحث التي مفادها 
وتصةفيتها و يحةافع علةى االمةوال العامةة مةن الهةدر متابعةة السةلف وفق القواعد واألصول المحاسبية ، يساهم في 

اوالمركز المالي للدولة بصورة حقيقية وعادلة(. تنفيذ الموازنة والضياع فضال عن  إظهار نتائج
 
 
 

 والتوصياتالمحور الرابع : االستنتاجات 

 االستنتاجاتأوالً :

وناسو اةا ي ات اناتص يصاتاا قحا .1
يت ا ل قاالموحاسا اماعاال لقل الم ام ا

 انالناي اناهةا،اتص يصايالل جااأصا
،ا وااتااوةحااعاالمسو انة الموال

لمةا ي ايت ا  اقاياةانالموالنة المعاو ا
 مو ام  
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اولاااببببببب المتسببببببايا الما  يببببببب امببببببباعا بببببب اا  2
  اتصتو المسو المووةاح ام ال قالم ام ا،ا

 ل ببقاالموحاسببا اوابامغالمسببو المتببصاوةحتجبباا
،ا ببناواببامغالمسبببو امبباعاال لقل الم امبب ا

لمتصاتااتساةتجاا،اوواال ىا م،المساظجاقا
 لق  االمسو اوصام  املتيعتجاا 

 وببببببببببساالسبببببببببتوقلقاوببببببببببةحالمسبببببببببو الموؤيتبببببببببب ا  3
صببببببببلااالمسببببببببتجواقة المياقةبببببببب اات نلموببببببببالنة

ةسبا المنةببا اااح بب اا بو سبةال الماحب ا
أببصالموالنةبب المياقةببب االموالنةبب المسبببتجواقة ا

أببببصا%(ا وببببسالمتببببالمصا27ا %(ا21لمبببسا 
(ا وسالمقرغاا2010 ناسة ا المسة لمص قا

وبنا ب ااتسب   اواببامغالمسبو اأبصالمسببةال ا
 لمسااا اونايت ا ال قالم ام ا 

ضبببع ايا ببب االمتياةبببا اأبببصاانلقاالمواميببب ا،ا  4
 اأبب المتياةبا االمح ببا يا ا  اماتتضبونا

احسببببببا المسببببببو ا،اأضببببببًلا بببببببنااا بببببب لمص
أببببببصاوقلياببببببب المسبببببببو االمبببببببانلقاااضببببببع ا اق

ا وويببب اسبببب ل هااأاًمااببب ااالجببببقاأبببصا وويبببب ا
 لمأ اعا وسالمتياةا الموامي  

تبببب نا  بببببالنالمقياابببب المواميببببب المتحببببا  اأبببببصا  5
مبببانلقااتابباقةقالمقياابب ا وببسالمتياةببا المواميبب ا

ولحظببببببا اياهقةببببببب اأببببببصات ببببببب ي المواميبببببب ا
 جقهاا وسالموالنة ا حسااا المسو اال

 
ا: التوصيات:  ثانياً 

الموامي ااضقاقالمتنلاا .1 لمسو ا قأجااانلقا
ةا ي ااأاًاامواالة ناالمتعويوا االمترقةعا ا

ونالي اتحا  المه لحالمكاوو المةاأ اا
 . مووالنة المعاو امو ام 

أببببصا ل بببقاالموحاسبببا اوبببنايتببب الم يببب ااتببباصص  2
تسببباي احسببببااا المسببببو المووةاحبببب امبببب ال قا

وببناليببب الظجبباقالمتياةببا المواميببب الم امبب ا،ا
ال يبببببا الموعاميبببببا المواميبببببب ااا ببببباقاا ا مببببب 

لملنوبببب اارببببباناحسببببااا المسبببببو الموصام ببببب ا
  ملتيعتجا

انلقاالتصبببببا الميببببببقلفل الملنوببببب اوببببببنايتبببببب ا  3
وبببببببناوبببببببةحالمسببببببو الموؤيتببببببب ااعببببببب االمواميبببببب ا

لمسا ال قاقة الموالنةت نالمياقة ااالمستجوا
الق ببببب ااحسبببببااا تسببببب   الم امبببب اوببببباماا بببببتاا

 لمسةال المسااا  الموتقلكو اونالمسو 
وتياةبببببببا اأبببببببصاانلقاالمواميببببببب اميا ببببببب ااالةربببببباف  4

تتضبببببببببونا اأبببببببببب المتياةبببببببببا االمح ببببببببببا يا ا
لمصا بب ااحسببا المسببو ا،امالببقااتو ببب نا
لموصت بببببببب ناوببببببببنا  بببببببببالنالمقياابببببببب المواميببببببببب ا

ناأصالمتحا  االمااحج ناأضًلا نالمعاوو 
 ل ببقاالموحاسبببا اأبببصاوقليابب المسبببو اا وويببب ا

لمواميبببب احبببب المورببباك ااسببب ل هااأاًمااببب اااا
 لمعاما ا

أببببصا ال ببببقااليسببباااانلقاالمواميبببب اا اقات ع ببب   5
،اوبنالمسبو ات ي  االمقياا ا وساحسبااا ا

صلااليقلفالم اقل المت قةا اموعاوو نا تقا
لمتةسب  االمتعبااناوببعا  بالنالمقيااب المواميبب ا

المتحا   
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 والمعايير المحاسبية الدوليةالبيئة العراقية  فيفي الشركات الزميلة  القياس واالفصاح عن االستثمارات

 )دراسة مقارنة( 

 

 

 

 الملخص

المحاسبة معايير البيئة العراقية عن المحاسبي لالستثمارات في الشركات الزميلة في  تختلف متطلبات القياس واإلفصاح
القواعد المحاسبية المحلية شروط واحداث تختلف عن تلك التي تتطلبها بموجب  ، اذ يتطلب االعتراف المحاسبي ةالدولي

خدم ي امكانية المقارنة بين البيانات المالية للشركات وبماوان تبني معايير المحاسبة الدولية يؤدي الى ، المعايير الدولية 
التعرف على ماهيه االستثمارات في  ويهدف البحث إلى، ثمرين في اتخاذ قراراتهم االستثماريةاطراف عديدة ومنهم المست

في عن االستثمارات في الشركات الزميلة  واإلفصاحالقصور في القياس  أوجهتحديد و الشركات الزميلة في الفكر المحاسبي 
، ذات العالقة من خالل مقارنة ذلك مع المعايير المحاسبية الدولية المحلية والنظام المحاسبي الموحد المحاسبة ظل القواعد 

 بإصدار العراق جمهورية في والرقابية المحاسبية المعايير مجلس قيام ضرورة :اهمها مجموعة من التوصيات حثالب قدمو 
الدولي  المعيار المحاسبي على المحاسبية لالستثمارات في الشركات الزميلة باالعتماد المعالجة لتنظيم محلية قاعدة محاسبية

 .العراقية البيئة مراعاة مع (28 )
 ) الشركات الزميلة ، التأثير الجوهري ، طريقة حقوق الملكية ( :فتاحية لمكلمات اال

Measurement and disclosure for investments in associates in the Iraqi environment and 

international accounting standards (A comparative study) 

Abstract: 

The Measurement and Accounting disclosure requirements for investments in associates in 
the Iraqi environment differ from international accounting standards, Accounting recognition 
under local accounting rules requires conditions and events that differ from those required by 
international standards، The adoption of international accounting standards leads to the 
possibility of comparison between the financial statements of companies and to serve many 
parties, including investors in making their investment decisions، The research aims to identify 
what investments in associates are in accounting thinking and identify deficiencies in the 
measurement and disclosure of investments in associates under local accounting rules and 
the consolidated accounting system by comparing it with IAS, The study presented a set of 
recommendations, the most important of which is the need for the Iraqi Accounting and 
Auditing Standards Board to issue a local accounting rule to regulate the accounting treatment 
of investments in associates based on IAS 28, taking into account the Iraqi environment. 
Key words: (investments in associates, Significant influence, Equity method) 

 الباحثة/ اسيل عطية عبيد النعيمي
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 المقدمــــــة

لقددددددددد زاد االهتمددددددددام باالسددددددددتثمارات الدوليددددددددة نتيجددددددددة 
الماليددددة وازديدددداد النشدددداط المددددالي  األسددددواقالزدهددددار 

 إلددددىوظهدددور الشدددركات عدددابرة القدددارات ممدددا تسدددبب 
زيدددددددددادة التركيدددددددددز علدددددددددى موضدددددددددو  اخدددددددددتالف فدددددددددي 

 إلدى أدىالدذي  األمدرالممارسات المحاسبية الدولية 
التحددددرك نحددددو توحيددددد واتسدددداق المعددددايير المحاسددددبية 

بغيدددددددة تضددددددديي  فجدددددددوة المطبقدددددددة فدددددددي دول العدددددددالم 
االخددددددتالف بددددددين البدددددددائل والمعالجددددددات المحاسددددددبية 

 إعدددددادمددددن  األساسددديالهدددددف  إن، حيددددث  المختلفدددة
القددددددوائم الماليددددددة هددددددو توصدددددديل المعلومددددددات الماليددددددة 
والمحاسددددبية الددددى متخددددذي القددددرارات علددددى اخددددتالف 
فئدداتهم ، ولكددي يددتم تحقيدد  هددذا الهدددف بنجدداح فاندده 
يجدددددب ان يدددددتم تقدددددديم معلومدددددات ماليدددددة مفيددددددة الدددددى 
المسدددددددتخدمين مددددددددن خدددددددالل االفصدددددددداح المحاسددددددددبي 
المناسددب والناتجددة عددن عمليددات القيدداس المحاسددبي 

ات واالحددداث االقتصددادية والماليددة ، والقيدداس للعمليدد
السددليم والمنطقددي هددو الددذي يعطددي نتددائ  مفيدددة فددي 
مجاالت اتخاذ القدرارات وترشديدها فالمحاسدبة تدؤدي 
، وظيفتهددا مددن خددالل القيدداس واالفصدداح المحاسددبي

تطلبدددددددات القيددددددداس واإلفصددددددداح ونظدددددددرا الخدددددددتالف م
 الشدددركات الزميلدددة فدددي لالسدددتثمارات فدددي المحاسدددبي

وفددي عندده فددي ظددل المعددايير الدوليددة  لبيئددة العراقيددةا
منهجيددة ضددوذ ذلددك تضددمن البحددث اررعددة محدداور )

القيدددداس واالفصددداح عددددن االسدددتثمارات فددددي  ،البحدددث
القيددداس واالفصددداح مددددى توافددد   ،الشدددركات الزميلدددة

البيئدددة السدددتثمارات فدددي الشدددركات الزميلدددة فدددي عدددن ا
االسدتنتاجات  ة،ر المحاسبة الدوليدييامع معالعراقية 

 (.والتوصيات

 منهجية البحثالمحور االول / 
  : مشكلة البحث .1

عدم تواف  المعالجات بتتحدد مشكلة البحث 
النظام المحاسبي الموحد في  الواردةالمحاسبية 

لمتطلبات القياس واإلفصاح المتعلقة باالستثمارات 
 ةالدولي ةر المحاسبييامع معفي الشركات الزميلة 

 .المالية صدق التعبير في القوائممما يؤثر في 
 
 
  : أهمية البحث .2

البحث أهميته بوصفه يتناول ظاهرة مهمة  يستمد
تتمثل باالستثمار في الشركات الزميلة فضال عن 
اهمية تطبي  معايير المحاسبة الدولية السيما تلك 

اذ تكفل هذه المعايير  واإلفصاحالقياس المتعلقة ب
وبالتالي تسهل فهمها  الماليةالبيانات سالمة اعداد 

من قبل الجهات المستفيدة في اتخاذ القرارات 
معالجات محاسبية تلبي  استخدامولعدم  الرشيدة 
المحاسبي تتالئم مع  اإلفصاحو القياس متطلبات 

هكذا نو  من االستثمارات لذا فقد أصبح من 
خضاعة للبحث.  الضروري دراسة هذا الموضو  وا 

  : هدف البحث .3
  -:يهدف البحث الى  
شركات التعرف على ماهيه االستثمارات في ال -أ 

  .الزميلة في الفكر المحاسبي 
في القياس واالفصاح  االختالفاتبيان أهم  -ب

 بيناالستثمارات في الشركات الزميلة عن 
تلك المعتمدة و  المحاسبة الدولية    معايير ال

 .في البيئة العراقية 
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 : البحث ةفرضي .4
إن البحث على فرضية رئيسية مفادها  يستند

تطوير النظام المحاسبي الموحد واستحداث 
الحسابات والمعالجات المحاسبية عن االستثمارات 

ر المحاسبة يياعلى غرار معفي الشركات الزميلة 
في ومعايير اعداد التقارير المالية يساهم  ةالدولي

  الصدق اثبات معالجات محاسبية سليمة بما يحق
 .التعبير في اعداد القوائم الماليةفي 

  : اسلوب البحث .5
مدن تم االعتماد على أسلوب المنه  االستقرائي 

معددايير المحاسددبة الدوليددة  خددالل االطددال  علددى
 القواعد المحاسبية المحلية.و  ذات الصلة

 :  أساليب جمع البيانات .6
) بجانبيه النظري والعمليلغرض انجاز البحث 

دراسة مقارنة( بين النظام المحاسبي الموحد 
فضال  ذات الصلة المحاسبية الدولية  والمعايير

الكتب والدوريات عتماد عن الجانب النظري باال
 .وشبكة المعلومات والرسائل االكاديمية والمهنية

 
 

 المحور الثاني

القياس واالفصاح عن االستثمارات في 
 الشركات الزميلة

 المحاسبي القياس تعريف .1
 عرفت جمعية المحاسبة األميركية

(American Accounting 
Associationالقياس المحاسبي بأنه )   "

تعيين أرقام للظواهر واإلحداث االقتصادية 
الماضية والحالية والمستقبلية والتي تتعل  

بوحدة محاسبية معينة على أساس المالحظة 
(، 2007:33)الوتار،وبموجب قواعد محددة " 

وفي السياق ذاته عرفه مجلس معايير 
 International)المحاسبة الدولية 

Accounting Standards Board )
بموجب اطاره المفاهيمي بأنه "عملية تحديد 
القيم النقدية للعناصر في القوائم المالية والتي 
يتم االعتراف بها وظهورها في قائمة المركز 
المالي وقائمة الدخل" 

(Kovacs,2013:34 ،) وتعتبر الموثوقية
والمالذمة الصفة المميزة للقياس والنقاط 
الرئيسية لقياس الموجودات والمطلوبات 

 ) وحقوق الملكية والعناصر األخرى )
Miroslav & Gabriela,2015:242 كما ،

 الرئيسية المراحل أهم المحاسبي القياس ويعتبر
 تقييم يتم حيث المالية القوائم إعداد عند

القوائم المالية  في الواردة تلك البنود وتسجيل
 مستخدمي لمختلف عرضها أو نشرها بهدف
 ونظرا المناسب ، القرار اتخاذ بغية القوائم هذه

 في من دور له وما المحاسبي القياس ألهمية
 عن ومعبرة مصداقية ذات المالية القوائم جعل
 والمنظمات الهيئات سعت المؤسسة واقع

 من ورلورة جملة إعداد إلى الدولية المحاسبية
الموضو   هذا لمعالجة المحاسبية المعايير

 ( .7:2014)عبد اللطيف ،
 اهمية القياس المحاسبي: .2

في جميع فرو  تزداد أهمية القياس المحاسبي 
نتيجة في المحاسبة المالية المحاسبة والسيما 

قرير على درجة اعتماد عمليتي التحق  والت
فكلما بها عمليات القياس، الكفاذة التي جرت 
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 ا  فقو وكفاذة و  ةعمليات القياس بدقتنفيذ  كان
 كلما ألصول والقواعد المرعية في المحاسبةل

أمكن تحديد نطاق برنام  التحقي  في أضي  
الحدود وامتد ذلك إلى عملية التقرير، أما إذا 
وجدت مشاكل في القياس فانه غالبا ما 

ي التحقي  تنعكس نتائجها وأثرها في عمليت
هذا ويهتم المحاسبون الماليون في ، والتقرير

نظرتهم للقياس بالبحث في األساس العلمي 
لتعيين أرقام الوحدات النقدية للتعبير عن 

 (47:2004)نور، المعامالت المالية للمشرو 
( إلى أهمية القياس Most، ويشير )

المحاسبي بالقول بأن الشيذ الذي ال يمكن 
ن تعرف عنه الكثير ومن ثم قياسه ال يمكن أ

 (.7:2008ال يمكن إدارته )محمود،
 اساليب القياس المحاسبي: .3

العديد من  ظهورالفكر المحاسبي  نت أ
لتي تهدف الى التعبير االساليب المحاسبية وا

والعمليات والظروف الناشئة  عن االحداث
عن ممارسة الوحدات االقتصادية ألنشطتها 
المتعددة، وتعد هذه االساليب بمثابة مرشددد 
او دليل للعمل المحاسبي ويرتبط اختيار اي 
من هذه االساليب بالغرض من عملية القياس 
المحاسبي، وفيما يأتي استعراض موجز لتلك 

 (.79: 2016لوائي ،االساليب ) 
: اذ تتحدد نتيجة القياس المباشرليب اسا -أ 

القياس المحاسبي الممثلة بقيمة الخاصية 
محل القياس مباشرة باستعمال هذا االسلوب 
دون الحاجة الى ما يسمى بعملية الحساب 

ة قعالالمبنية اصال  على ضرورة توفر 
، ومثال رياضية بين الخواص محل القياس

 على ذلك قياس تكلفة آلة، وذلك من خالل
 .ثمنها الموجود على فاتورة الشراذ

 القياس غير المباشرة )المشتقة(:اساليب   -ب 
تستعمل هذه االساليب عندما يتعذر على 
المحاسبين قياس األثر االقتصادي محل 
القياس )الخاصية( بطريقة مباشرة، فعلى 
سبيل المثال اذا تم تسعير اجزاذ آلة، وذلك 

ئذ تقاس لتحديد التكلفة االجمالية لها، فحين
تكلفة هذه اآللة باستعمال القياس غير 

وذلك للوصول الى تكلفة اآللة  ،المباشرة
كوحدة واحدة من خالل عملية حساب تضم 
فيها اسعار االجزاذ معا ، للوصول بعد ذلك 

 .الى تكلفة اآللة كوحدة واحدة
تشبه هذه  -القياس التحكمية :اساليب   -ج 

االساليب في اجراذاتها اساليب القياس 
المشتقة، لكن الفرق الرئيس ينحصر بوجود 
قواعد موضوعية تحكم اساليب القياس 
المشتقة، اما هذه االساليب فال يوجد فيها 
مثل هذه القواعد، األمر الذي يجعلها اكثر 
عرضة للتحيز النات  عن التقديرات واالحكام 

 عملية القياس.الشخصية للقائمين ب
اما في سياق القياس لالستثمارات في الشركات 

تم توضيح مفهومهما وكيفية يسانه ف  الزميلة
 -:المحاسبة عنها وكاالتي

  . تعريف الشركات الزميلة .1
تعرف الشركات الزميلة ) الشركات الشقيقة( 

تأثير  التي يكون للمستثمر الشركةتلك بأنها " 
تلك الشركة  تكون  على ان الجوهري عليها 

 او ( شركة تابعةخاضعة لسيطرة المستثمر )
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 ( المشترك مشرو ) مشتركة سيطرةلخاضعة 
294) :(bakker& others,2017 ، ويقصد

بالتأثير الجوهري )النفوذ الكبير( القدرة على 
المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية 

أو  للشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة
 :161السيطرة المشتركة على تلك السياسات )

2008، muller). 
  االستثمارات في الشركات الزميلة . .2

من عملية  شركاتان الهدف الرئيسي لل
االستثمار هو تحقي  إرراح وعوائد بوصفها 

ما يتف  والنظرة نتيجة مباشرة لالستثمار وب
إذ انه ال جدوى من استثمارات  للشركةالررحية 

رراح، ولكن قد تكون هناك  ال تحق  عوائد وا 
أهداف استراتيجيه أخرى تكون من أولويات 
الشركات عند استثمار أموالها إلغراض 
المنافسة أو ممارسة تأثيرها الهام على 
السياسات التشغيلية والتمويلية لوحدات 
اقتصادية أخرى ويسمى هذا النو  من 

ارات باالستثمار في الشركة الزميلة االستثم
 (.54:2010)االسدي:

وقد اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  
 الشركاتمعيار محاسبي عن االستثمارات في 

يصف المحاسبة عن  (28الزميلة )رقم 
الزميلة وتحديد  الشركاتاالستثمارات في 

متطلبات تطبي  طريقة حقوق الملكية عند 

 الشركاتمارات في المحاسبة عن االستث
، وتعتد هذه الطريقة على مدى تأثير  الزميلة

وقد تم الشركة المستثمرة في الشركة الزميلة ، 
%( 50 -٪20تحديد هذا التأثير بنسبة من )

بشكل مباشر أو غير مباشر)من خالل شركة 
تابعة( من ح  التصويت في الشركة 

لتقييم المستثمر فيها وهذا يعتبر معيارا   واقعيا  
التأثير الجوهري، ومن ثم المحاسبة عن مثل 
هذا االستثمار يكون كشركة زميلة إال إذا كان 

 2017:   (276يمكن إثبات خالف ذلك 
(bakker& others, . 

% 20اما اذا كانت النسبة المملوكة اقل من 
فسوف يفترض ان المستثمر ليس له تاثير 
ل جوهري اال اذا امكن البرهنة على وجود مث

هذا النفوذ ، واذا كانت هناك حصة ملكية 
كبيرة او حتى حصة اغلبية مملوكة بواسطة 
مستثمر اخر فأن ذلك ال يعني بالضرورة ان 
تاثيرا  جوهريا  ال يمكن ان ينشأ من امتالك 

 .(2008:462% او اكثر )حماد،20
ويتحق  التأثير الجوهري عند وجود احد 

 Barry andالطرق اآلتية: )
Jamie,2011:603) 

  التمثيل في مجلس اإلدارة او أي جهة
ادارية مكافئة في الشركة المستثمر 

 فيها.
  المشاركة في عمليات صنع السياسات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتوزيعات االرراح وتوزيعات

 اخرى.
   (، 7رقم ) العام القطا  في الدولي المحاسبة معيار) الضروريةفنية التقديم المعلومات

265:2014) 
 تبادل الموظفين اإلداريين ( Barry and Jamie,2011:603). 
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 بين المستثمر والشركة المستثمر فيها. هامة وجود معامالت اساسية 
)األسهم( على نسبة ملكية وتعتمد القواعد المحاسبية لالستثمارات طويلة األجل في األوراق المالية 

 .( 1رقم )المستثمر، وكما مبين في الشكل 
 ( نسبة ملكية االسهم 1شكل ) 

 
   بتصرف(Walter T & others,2015:433) المصدر:            

معيارا  واقعيا  لتقييم ( قدم 28مما تقدم ترى الباحثتان بالرغم من ان المعيار المحاسبي الدولي رقم )
%( 20والذي ارتبط بنسبة التملك في الحقوق التصويتية  والتي تتراوح بين نسبة ) الجوهري التأثير 
% وذلك 20%( ، اال ان التاثير الجوهري قد يتحق  ايضا عندما تكون نسبة التملك اقل من 50الى)

ة للشركة القدرة على المشاركة في صنع قرارات السياسة المالية والتشغيليعندما تكون للشركة المستثمرة 
 .المستثمر فيها

 -:  االستثمارات في الشركات الزميلة عن  المحاسبة .3
سيتم التطرق الى كلفة االستثمارات في الشركات الزميلة والطريقة المتبعة في تقييمها وكيفية االفصاح 

 في البيانات المالية وكاالتي:  عنها
  االستثمارات في الشركات الزميلة :كلفة  -أ 

االستثمارات القيمة الحقيقية المدفوعة كدثمن أساسي مدضافدا  إليه جميع الدمصاريف والدنفقات تمثل كلفة 
ويمثل الفرق بين ،  ( 103، 2009المرتبطة بعملية الشراذ كالعموالت ومصاريف التسجيل ) الكسار،

ناذ االستثمار كلفة االستثمار وحصة المستثمر من صافي اصول الشركة الزميلة بالقيمة العادلة عند اقت
 وانما تعتبر ضمن كلفة االستثمار محل وال يتم تسجيلها في السجالت شهرة

(298:(bakker&others,2017. 
  : اساس التقييم لالستثمارات في الشركات الزميلة  -ب 

طريقة حقوق  يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة في سجالت الشركة المستثمرة وف 
الملكية  حيث تسمح هذه الطريقة للشركة المستثمرة بالسيطرة على حصة معينة من حصص التصويت 
في منشأة أخرى )الشركة المستثمر فيها( ، وإلدراج حصتها النسبية من النتائ  التشغيلية للشركة 

 (  طريقة الكلفة% ) 20اقل من  (طريقة الملكية% ) 50-20من  (طريقة التوحيد% )50اكبر من 
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ومع ذلك فبدال من أن تكون في نصيبها من كل عنصر من  ،ثمر فيها إلى أرراحها أو خسائرهاالمست
عناصر اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات للشركة المستثمر فيها في بياناتها المالية 
سوف يقوم المستثمر فقط بإدراج حصته من أرراح أو خسائر الشركة المستثمر فيها كبند منفصل في 

، وبالمثل يتم عرض  رقم واحد في قائمة المرکز المالي  ل الشامل قائمة االرراح أو الخسائر والدخ
للمستثمر، ولکن هذا يعکس إلی حد ما حصة المستثمر في کل من موجودات ومطلوبات الشرکة 

 . bakker& others)،2017 :296)المستثمر فيها 
 زميلة، منشأة فيه صبحي الذي التاريخ من الملكية حقوق  طريقة باستخدام االستثمار عن المحاسبة تتمو 

 صافي من الشركة ونصيب االستثمار تكلفة بين فرق  أي عن المحاسبة تتم االستثمار اقتناذ وعند
 :يلي كما للتحديد القابلة والتزاماتها المستثمر فيها الشركةألصول  العادلة القيمة

 
 

  تلك  بإطفاذ ُيسمح وال لالستثمار الدفتري  المبلغ في الزميلة بالشركة المتعلقة الشهرةتتضمن
 الشهرة.

 فيها  المستثمر الشركة ألصول العادلة القيمة صافي من الشركة لنصيب زيادة أي ُتضمن
 ررح من الشركة نصيب تحديد عند دخل على انها االستثمار تكلفة للتحديد عن القابلة والتزاماتها

 المعيار)االستثمار ُيقتنى فيها التي الفترة في المشرو  المشترك أو الزميلة الشركة خسارة أو
 . ( 622: 2016(،28)الدولي المحاسبي 

لمسجل لالعتراف بالتغير في حصة المستثمر من صافي الموجودات اثم يتم بعد الحيازة تعديل المبلغ 
المستثمر فيها بحصة المستثمر من ارراح او خسائر الجهة المستثمر بها وتتضمن أرراح أو خسائر 

                                .من أرراح الشركة المستثمر فيها أو تتضمن الخسارةالمستثمر حصته 
276)                                                                  :(bakker&others,2017 

د تكون وق ويتم االعتراف بحصة المستثمر من ارراح أو خسائر الشركة الزميلة في بيان الدخل الشامل ،
التعديالت على المبلغ المسجل ضرورية للتوزيعات المقبوضة او من خالل التغيرات في حصة المستثمر 

 .( 234:2011في الجهة المستثمر بها او التغيرات الناجمة من اعادة تقييم الموجودات )ميرزا وهولت:
 المستثمرة للشركة التناسبية الحصة في للتغيرات أيضا ضرورية المبلغ الدفتري  على التعديالت تكون  وقد
 -فيها وتتضمن: المستثمر للشركة الشامل الدخل في عن التغيرات فيها والناشئة المستثمر الشركة في
 والمعدات. العقارات واآلالت تقويم إعادة عن الناشئة التغيرات 
 األجنبية. العمالت صرف أسعار ترجمة فروق  عن الناشئة التغيرات 
   المستثمرة للشركة اآلخر الشامل الدخل التغيرات ضمن هذه من المستثمرة الشركة نصيب وُيثبت

عند  طريقة حقوق الملكيةويتم التوقف عن استخدام ، ( 618: 2016(،28)الدولي )المعيار المحاسبي 
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 المشاركة على القدرة تفقد الشركة المستثمرة عندما أي،  (87:2016) الجعارات،توقف التأثير الهام 
 التأثير فقدان يحدث أن المستثمر فيها، ويمكن الشركة والتشغيلية لتلك المالية السياسة قرارات في

الدولي النسبية للملكية )المعيار المحاسبي  أو المطلقة المستويات في تغير بدون  مع أو الجوهري 
وكذلك عندما تعمل الشركة الزميلة تحت قيود صارمة وطويلة تضعف بشدة ،  (618: 2016( ،28)

 على ذلك يحدث أن (  ويمكن304:2012قاضي وحمدان ،القدرتها على تحويل االموال للمستثمر) 
 تنظيمية جهة إدارة أو أو محكمة، أو حكومة، لسيطرة خاضعة زميلة منشأة تصبح المثال عندما سبيل
     (.618: 2016، (28)الدولي المعيار المحاسبي تعاقدي ) لترتيب نتيجة أيضاذلك  يحدث أن ويمكن

الملكية يسجل المستثمر حصته من صافي دخل الشركة المستثمر فيها في حقوق وبموجب طريقة 
 السنة التي تحق  فيها ، وفي كل عام يقوم المستثمر باالتي:

  اإليرادات بمقدار حصته من صافي دخل الشركة يزيد حساب االستثمار)بجعله مدينا (  ويزيد
 المستثمر فيها )بجعله دائنا (.

  يخفض حساب االستثمار بمبلغ توزيعات األرراح المستلمة )بجعله دائنا (، ويتم تخفيض حساب
االستثمار عن االرراح الموزعة، وذلك بسبب ان دفع توزيعات األرراح يخفض صافي اصول 

 .Jeery J)،728:2012)الشركة المستثمر فيها  
وينبغي على الشركة المستثمرة ان تقيد استثمارها في الشرکة الزميلة إلی الصفر عندما تقوم الشركة 
الزميلة باالبالغ  عن تغير السلبي في حقوق الملكية أي أكبر من تكلفة ، ويتم تطبي  الزيادات الالحقة 

رف به حتى يتم الغائها قبل الزيادة في حقوق في حقوق الملكية في مثل هذه الحالة والعجز غير المعت
 .  (wessel,2014:16)الملكية مرة أخرى في القوائم المالية 

 زاد أو الزميلة الشركة في مع حصتها زميلة شركة خسائر الشركة المستثمرة من نصيب تساوى  إذااما 
 زميلة منشأة في الحصة )اإلضافية  الخسائر نصيبها من إثبات عن تتوقف الشركة المستثمرة فإن عنها

معيار ) الملكية( حقوق  طريقة باستخدام الزميلة محدد الشركة في لالستثمار الدفتري  ي المبلغھ
 (.623: 2016( ،28المحاسبة الدولي رقم )

 
 

 تعريف االفصاح المحاسبي .1
يعدددددرف االفصددددداح المحاسدددددبي بانددددده نشدددددر المعلومدددددات الضدددددرورية للفئدددددات التدددددي تحتاجهدددددا وذلدددددك لزيدددددادة 
فعاليددددة العمليددددات التددددي يقددددوم بهددددا السددددوق المددددالي، وان الفئددددات المختلفددددة تحتدددداج إلددددى معلومددددات لقيدددداس 
درجددددددة المخدددددداطرة التددددددي تتعددددددرض لهددددددا الوحدددددددة االقتصددددددادية للوصددددددول إلددددددى القددددددرار التددددددي تسددددددتطيع مددددددن 
خاللددددددددده تحقيددددددددد  أهددددددددددافها والتدددددددددي تتناسدددددددددب مدددددددددع درجدددددددددة المخددددددددداطرة التدددددددددي ترغدددددددددب بهدددددددددا" )عوجددددددددده ، 

الفصددددداح إظهدددددار المعلومدددددات الماليدددددة الكميدددددة والوصدددددفية فدددددي القدددددوائم الماليدددددة أو وشدددددمل ا (62:2011
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فددددي الهددددوامظ والمالحظددددات والجددددداول المكملددددة فددددي الوقددددت المناسددددب ممددددا يجعددددل القددددوائم الماليددددة غيددددر 
(، ويجددددددب ان يسددددددتند االفصدددددداح الددددددى البعددددددد  578: 2005مضددددددللة ومالئمددددددة لمسددددددتخدميها )أبددددددو زيددددددد،

اذ يزيددددددد مددددددن ثقددددددة مسددددددتخدمي البيانددددددات الماليددددددة واسددددددتفادتهم منهددددددا فددددددي  األخالقددددددي وخصوصددددددا العدالددددددة
اتخدددداذ قددددراراتهم االقتصددددادية ولجعلهددددم متأكدددددين مددددن مسددددؤولية القددددائمين بالعمددددل المحاسددددبي حيددددث أنهددددم 

 .(245: 1995بذلك سيقدمون الدليل على القياس العادل والصادق )شلتوت،
  أنواع اإلفصاح المحاسبي .2

الهيئات المهنية المعنية صعوبة بالغة في تقييم عملها بين مدى كفاية اإلفصاح ورين تواجه الجمعيات و 
من يطالب بالمزيد من اإلفصاح، ونظرا  الختالف المعلومات المطلوبة من قبل المستخدمين واختالف 
حاجاتهم حيث أن ما يمكن اعتباره مالئم وضروري لمستخدم ذو معرفة وخبرة كافية قد ال يكون كذلك 
لمستخدم أخر ال يملك نفس المستوى من الخبرة ، فضال عن رغبة اإلدارة في اإلفصاح أو عدم 

 -اإلفصاح، كل ذلك أدى إلى ظهور أنوا  ومفاهيم متعددة لعل ابرزها االتي :
 
ويعني شمول التقارير المالية على جميع المعلومات الضرورية التي تساعد في  -اإلفصاح التام: -أ 

وصحيحة عن الوحدة االقتصادية، ويستلزم التعبير عن األحداث االقتصادية  إعطاذ صورة واضحة
بدقة لضمان عدم إخفاذ أية معلومات قد تؤثر على مصالح مستخدمي الكشوفات المالية 

(Belkaoui,1981:178). 
ويعني اإلفصاح عن اقل قدر من المعلومات بحيث تكون الكشوفات المالية  -اإلفصاح الكافي :  -ب 

 (Hendriksen,1982:562)غير مضللة 
يهتم االفصاح العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع االطراف المالية ، إذ  -اإلفصاح العادل: -ج 

صلحة فئة معينة على يتوجب اخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح م
مصلحة الفئات االخرى من خالل مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متواز )عبد اللطيف ، 

2013  :13.) 
وف  هذا المفهوم لم يعد التركيز على المعلومات التي تتمتع بدرجة  -: )اإلفصاح اإلعالمي )التثقيفي -د 

ذي الخبرة المحدودة في امور التحليل عالية من الموضوعية التي تتناسب مع المستثمر العادي 
نما يتسع مجال اإلفصاح ليشمل كذلك أية معلومات مالئمة قد تتصف بدرجة كبيرة نسبيا  المالي وا 

 .(  330:  1990دددددي ) الشيرازي ، من التقدير واالجتهاد الشخصدددددددد
 :  أساليب اإلفصاح المحاسبي .3

وعشوائية هناك مجموعة من األساليب العامة لإلفصاح، حتى ال تكون عملية اإلفصاح غير منظمة 
 والتي تتمتع بدرجة عالية من القبول واالتفاق بين أوساط المحاسبين والمستخدمين للقوائم المالية منها:)

 .( 584:2005أبو زيد، 
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القوائم إن جزذا مهما من اإلفصاح المحاسبي يتمثل في عرض ترتيب بنودها: إعداد القوائم المالية و  .أ 
المالية وترتيب مكوناتها وف  القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتسهل عملية قراذتها 

مكانية مقارنتها من طرف المستخدمين واستخالص المعلومات.  وفهمها وا 
وتستخدم لتفسير أو إضافة معلومات أقل أهمية والمتعلقة بعناصر القوائم المالحظات الهامشية:  .ب 

و التي يمكن أن تحتوي على معلومات كمية أو وصفية، كاإلفصاح عن األحداث الالحقة  المالية،
 لتاريخ الميزانية، أو الطرق و المبادئ المحاسبية المتبعة وااللتزامات المحتملة.

وهي قوائم إضافية ترف  مع القوائم األصلية العطاذ تفاصيل عن بعض البنود الواردة  المالحق: .ج 
والتي ال تستوعبها المالحظات الهامشية، ومثال ذلك األصول الثابتة وطرق االهتالك،  بالقوائم المالية

 قائمة المركز المالي على أساس التغير في المستوى العام لألسعار.
لتوضيح بعض األرقام الظاهرة بالقوائم المالية، والتي  المعلومات الموجودة من خالل األقواس: .د 

المستخدمين غير الملمين بالمحاسبة، مثل بيان المبدأ المستخدم  يصعب فهم طرق احتسابها من قبل
 في تقييم مخزون نهاية الفترة.

اذ يقوم مجلس اإلدارة من خالله باإلفصاح عن األداذ الحالي للمؤسسة وعن تقرير مجلس االدارة :  .ه 
 الخطط المستهدفة.

اذ يعتبر من ضمن وسائل اإلفصاح المستخدمة والمتف  عليها حيث يتم من  تقرير المراجع الخارجي: .و 
خالله إعطاذ رأي محايد عن موضوعية وسالمة األرقام الظاهرة بالقوائم المالية، وذلك بغرض تعزيز 

 ثقة المستخدمين في المعلومات المنشورة. 
  في الشركات الزميلة االفصاح عن االستثمارات  وفي سياق

يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، فانه ذا كانت لدى الشركة استثمارات في شركات اخرى فا
يجب على الشركة ان تفصح عن المعلومات التي تمكن المستخدم من تقييم طبيعة ومدى التاثيرات و 

مع المستثمرين المالية لحصصها في الشركة الزميلة بما في ذلك طبيعة وتاثيرات عالقاتها التعاقدية 
االخرين ممن يملكون نفوذا مؤثر على الشركة الزميلة فضال عن تقديمها معلومات عن طبيعة المخاطر 

، اما ستيفن فيرى انه ( 609:2016المصاحبة لالستثمار في الشركات الزميلة والتغيرات عليها ) حماد ،
 ونسبة ملكية الشركة المستثمرة .اسم الجهة الذي تم االستثمار فيها يجب على الشركة االفصاح عن 

يجب مالحظة مبلغ شهرة المحل المرتبطة أساس سعر السوق لألسهم المملوكة و  القيمة اإلجمالية على و
، فمثال الطريقة  المستخدمة للمحاسبة عن االستثماراتفضال عن االفصاح عن الطريقة  باالستثمار

الشركة من ملكية الشركات المستثمر فيها أقل من المحاسبية المتبعة في االستثمار عندما تكون حصة 
ن فيها نسبة ٪، ومبررات اختيارها ، وبالمثل االشارة  الى إذا لم تستخدم الطريقة في الحاالت التي تكو 20

االفصاح عن أي اصدار اسهم من الشركة المستثمر فيها) الزميلة ( ، كما يجب  ٪20الملكية أكبر من 
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تغير جوهري في حصة الشركة من أرراح الشركة المستثمر فيها من المحتمل ان ينت  عنه 
(2002:117.، Steven M)  ،على أنها اصول طويلة األجل، ويتم  الستثماراتا تصنيف ويتم

فيجب االرراح أو الخسائر لهذه االستثمارات عن  اما بند منفصل في الميزانية العمومية،اإلفصاح عنها ك
 كبند منفصل في قائمة الدخل.بمقدار حصته على المستثمر االفصاح عن  

في حالة استخدام الشركة الزميلة سياسات محاسبية غير تلك المعتمدة  في القوائم المالية للشركة و 
ليس من العملي إجراذ تعديالت مناسبة على البيانات المالية للشركة الزميلة  يجب االفصاح و المستثمرة 

تاريخ االفصاح عند وجود اختالف بتواريخ و  اسات المحاسبيةبوصف موجز عن االختالفات في السي
 .((Hashem,2007:117-119القوائم المالية للشركتين 

 
 المحور الثالث

ر المحاسبة ييمعا مع البيئة العراقية القياس واالفصاح لالستثمارات في الشركات الزميلة في مدى توافق 
 ةالدولي

 اهميتها .المعايير المحاسبية الدولية ومدى  .1
احتياجات الشركات المتعددة تعد تكنولوجيا المعلومات وتطوير التعاون االقتصادي الدولي وتلبية 

 IFRS)) التقارير المالية الدوليةالجنسية أحد أهم الدوافع وراذ تبنى معايير 
( International financial reporting standards) ما يساعد على مواذمة المحاسبة التى يعد م

على اساسها التقارير وبالتالى تعزيز موثوقية معلومات البيانات المالية مما يزيد من القدرة على فهمها، 
 2014وقابليتها للمقارنة، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة ) الشرقاوي ،

لمعلومات ذات فائدة كافية ما لم تكن قابلة للمقارنة، وهذه المقارنة اذ ال يمكن أن تكون هذه ا( 10:
التي تعتمد على معايير أو أسس للقياس والتي قد تختلف بين دولة وأخرى ، ورينما تتزايد درجة 
العولمة على مستوى االقتصاديات الوطنية تتزايد الحاجة إليجاد نقطة تالقى بين المعايير المعمول بها 

التقارير المالية على المستوى الوطني ورين معايير المحاسبة الدولية. في إعداد 
(https://accdiscussion.com)  ، وتنبع أهمية معايير المحاسبة الدولية من كونها مجموعة

في عملية القياس واإلثبات من المقاييس واإلشارات المرجعية والوضعية والمحددة التي يستند عليها 
واإلفصاح عن المعلومات كما ان وجود المعايير المحاسبية يعزز موضوعية المخرجات المحاسبية ، 
حيث ان موضوعية القياس التي تتطلبها المحاسبة ال يمكن تحقيقها اال بوجود اطار نظري متكامل 

االحداث المالية وايصال نتائ   يحكم عملية التطبي  ، حيث ان المعايير تعمل على تحديد وقياس
القياس الى مستخدمي البيانات وان عدم وجود ايضاحات كافية يؤدي الى صعوبة فهم القوائم المالية 

 .(2011لجة المحاسبية )نجم وناصر ،بغض النظر عن صحة المعا

https://accdiscussion.com/
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 .النظام المحاسبي الموحدظل الستثمارات في الشركات الزميلة في عن االقياس واالفصاح  .2
في عدة محاور  النظام المحاسبي الموحدظل الستثمارات في الشركات الزميلة في امكن بيان واقع ي

 وكاالتي:
عرف النظام المحاسبي الموحد االستثمارات بأنها " حركة االستثمارات المختلفة  :تعريف االستثمارات -أ 

لديها عن طري  الودائع التي تقوم بها الوحدة االقتصادية بهدف استغالل فائض السيولة النقدية 
"  النقدية الثابتة لدى المصارف وشراذ األسهم والمستندات والعقارات التي تشترى بهدف تحقي  العوائد

 .(68:2011)ديوان الرقابة المالية ،
حيث حدد الهدف من االستثمارات  شامال   وترى الباحثتان ان النظام المحاسبي الموحد لم يقدم تعريفا  

المالية بتحقي  عوائد مالية فقط دون االخذ بنظر االعتبار االهداف االستراتيجية االخرى للمستثمر 
مثل اقامة العالقات التجارية مع الشركات االخرى بغية االستفادة من الخبرات الموجودة في تلك 

الضعاف  ومن اجل توسيع حصتها السوقية أ فسةتكوين تكتالت اقتصادية قادرة على المنالالشركات 
، وقد يكون االستثمار في نشاط  تلك الشركاتممارسة التاثير الجوهري على من خالل  دور منافسيها

معين من اجل تحقي  اهداف اجتماعية او مساعدة الشركات الخاسرة للنهوض بواقعها مثال ذلك 
 .ة يحكوم اتعلى قرار  مساهمة الشركات العامة في قطاعات معينة بناذا

تم تصنيف االستثمارات المالية بموجب النظام المحاسبي على اساس  : من حيث انواع االستثمارات  -ب 
المدة الزمنية لالحتفاظ باالستثمار الى استثمارات قصيرة االجل وطويلة االجل كما اعاد تصنيفها 

 : حسب القطاعات وكاالتي
 
 
 
 
 

 ( انوا  االستثمارات1جدول ) 

 االستثمارات قصيرة االجل االستثمارات طويلة االجل
 استثمارات قصيرة في القطا  العام - استثمارات طويلة في القطا  العام -
 استثمارات قصيرة في القطا  التعاوني - استثمارات طويلة في القطا  التعاوني  -
 استثمارات قصيرة في القطا  المختلط - استثمارات طويلة في القطا  المختلط -
 استثمارات قصيرة في القطا  الخاص - استثمارات طويلة  في القطا  الخاص -
 استثمارات قصيرة في القطا  الخارجي - استثمارات طويلة في العالم الخارجي -
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على اساس االستثمارات المالية صنيف الموحد لم يتطرق الى تالنظام المحاسبي ترى الباحثتان ان و 

الغرض من االحتفاظ باالستثمار والواردة في معايير المحاسبة الدولية وهي )االستثمارات المتاحة للبيع 
، االستثمار لغرض المتاجرة ، االستثمار لغاية تاريخ االستحقاق ( ، كما لم يرد ضمنه تصنيف 

ات االخرى وفقا لما ورد في راس مال الشرك حسب نسب الملكية طويلة االجل االستثمارات المالية 
 ( وهي:28في المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 مدددن راس مدددال الشدددركة االخدددرى أي لددديس للمسدددتثمر تددداثير جدددوهري عليهدددا 20أقدددل مدددن  اقتنددداذ %
 وتسمى الشركة االولى بالشركة المستثمرة واالخيرة بالشركة المستثمر فيها.

 المسددتثمر لديدده تددأثير جددوهري  إنأي  األخددرى مددال الشددركة  رأس%( مددن 50 -%20مددن ) اقتندداذ
 بالشركة الزميلة . واألخيرةبالشركة المستثمرة  األولىعليها وتسمى الشركة 

  أي ان المسدتثمر لديده سديطرة  األخدرى مال الشركة  رأس% من 50اما اذا كانت الملكية تزيد عن
 بعة .بالشركة التا واألخيرةبالشركة القابضة  األولىتامة عليها وتسمى الشركة 

االعتراف بخسائر هبوط القيمة غير المؤقت وعند اعادة تصنيف يتم  : من حيث اساس التقييم  -ج 
طبقا لقاعدة الكلفة او السوق ايهما  هاتقييماالستثمارات قصيرة االجل الى استثمارات طويلة االجل يتم 

 اقل .
االستثمار تكون اقل من قيمتها ورهذا الصدد ترى الباحثتان ان الواقع العملي يشير الى ان معظم كلف 

 السوقية باستثناذ بعض الحاالت التي يكون الحال بالعكس ، كما ان الشركات العامة ال يتم تداول
، وبالتالي مرا  صعبا  في سوق العراق لالوراق المالية مما يجعل عملية تحديد قيمتها السوقية ااسهمها 

 كون مضللة للقارئ كونها ال تعكس قيمتها السوقية.فان قيمة االستثمارات المدرجة في الميزانية ت
يتم عرض االستثمارات المالية طويلة االجل بموجب النظام  : من حيث العرض في القوائم المالية -د 

 المحاسبي الموحد تحت بند الموجودات غير المتداولة .
غير المتداولة جاذ  وترى الباحثتان ان عرض االستثمارات المالية طويلة االجل ضمن بنود الموجودات

موافقا  لمعايير المحاسبة الدولية اال انه لم يقدم مزيدا من االفصاح من حيث بيان هل تلك 
 االستثمارات في شركات زميلة ام تابعة.

في الشركات  هناك اختالف في اثبات المعالجة القيدية لالستثمار:  من حيث المعالجات القيدية -ه 
( وكما موضحة في الجدول 28معيار المحاسبة الدولي رقم )الموحد و بين النظام المحاسبي االخرى 
 :( 2رقم )

 الواردة في النظام المحاسبي الموحد( مقارنة المعالجات القيدية 2جدول ) 
 ( 28مع المعيار المحاسبي الدولي )

 النظام المحاسبي الموحد (28رقم ) المعيار المحاسبي الدولي الحالة
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 االستثمار في الشركة الزميلة س من حـ/ عند شراء اسهم
 الى حـ/ النقدية

 حسب القطاع -من حـ/ استثمارات طويلة االجل
 الى حـ/ نقدية لدى المصارف   

عند تكون نتيجة 
نشاط الشركة الزميلة 

 ربحا  

 سالزميلة  من حــ/ االستثمار في الشركة 
ايرادات االستثمار في حقوق الملكية لدى الى حـ/ 

 الزميلةالشركة 
 )بمقدار حصتها من اسهم الشركة الزميلة(

 
 ال يسجل قيد

 

عند اعالن الشركة 
الزميلة عن توزيع 

 ارباح

 من حـ/ النقدية
 سالزميلة الى حـ/ االستثمار في الشركة 

 )بمقدار حصتها من اسهم الشركة الزميلة(

 من حـ/ نقدية في الصندوق 
 الى حـ/ايرادات االستثمارات المالية  

عندما تكون نتيجة 
نشاط الشركة الزميلة 

 خسارة

من حـ/خسائر االستثمار في حقوق الملكية لدى 
 الشركة الزميلة

 سالزميلة الى حـ/ االستثمار في الشركة  
 )بمقدار حصتها من اسهم الشركة الزميلة(

 ال يسجل قيد
 

في نهاية السنة 
 المالية

عندما تكون  -أ
القيمة العادلة اكبر 

 الدفتريةمن 
في حالة  -ب

انخفاض قيمتها 
العادلة عن قيمتها 

 الدفترية

 ال يسجل قيد
 

 
 ال يسجل قيد

 
 

 ال يسجل قيد
  

        
من حـ/ خسائر هبوط اسعار االستثمارات  

 المالية
الى حـ/ مخصص هبوط اسعار    

 االستثمارات المالية
)تخفيض قيمة االستثمارات طويلة االجل 

 مباشرة(
 من حـ/ االستثمارات المالية المحاسبي  ضمن المعيارالقيدية  لم ترد المعالجة الرسملةعند 

 ةتياطي اسهم مجانيحالى حـ/ ا
ان أرراح األسهم تعتبر إيرادا كونها تمثل عائدا على  (14) وقد اشارت القاعد المحاسبية المحلية

االستثمار، وفي حالة االستثمار في األسهم التي تمثل حقوق الملكية فعند اإلقرار بتوزيعات األرراح قبل 
عملية الشراذ فتعتبر اإليرادات )األرراح( عن تلك األسهم بمثابة استرداد لتكلفة االستثمار وتسجل بشكل 

ذا كانت هناك صعوبة في القيام بمثل هذا التخفيض يتم القيام منفصل عن كل فة شراذ آالسهم وا 
بتخفيض تكلفة االستثمار بقيمة األرراح المستحقة اال ان النظام المحاسبي الموحد لم يتطرق الى 

 المعالجة المحاسبية الخاصة بتلك الحالة.
نة اعاله ال تتواف  مع متطلبات الجل والمبيحظ ان المعالجات القيدية لالستثمارات طويلة امما تقدم نل

فهي ال تسجل قيد عندما تكون نتيجة نشاط الشركة المستثمر فيها  ررحا اال ،  ةالدولي ةر المحاسبمعايي
عند اعالن الشركة المستثمرة فيها عن توزيع ارراح كما انه ال يتم تثبيت قيد في حالة تحق  الشركة 
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فان القوائم المالية تكون مضللة للقارئ فلو تم اتبا  طريقة حقوق الملكية  المستثمر فيها خسارة وبالتالي
قد يكون رصيد حسابات االستثمارات صفرا نتيجة الخسائر المتكررة للشركة المستثمر فيها وهو عكس 

 اسبي الموحد.ما تظهره البيانات المالية طبقا للنظام المح
 :اإليضاحات المتعلقة بالبيانات المالية من حيث  -و 

العديد من البنود الواجدب االفصداح ( " المحاسبة عن االستثمارات 14مت القاعدة المحاسبية المحلية )قد
اإلفصددداح فدددي حسددداب األررددداح ، السياسدددة المحاسدددبية لتحديدددد القيمدددة المدرجدددة لالسدددتثمارات )عنهدددا وهدددي 

والخسدائر عدن إيدرادات االسدتثمار المتأتيددة مدن الفوائدد والعوائدد وتوزيعددات األررداح سدواذ مدن االسددتثمارات 
األرراح والخسدائر ، لهبوط غير المؤقت في قيمة االستثمارات طويلة اآلجل، االمتداولة او طويلة اآلجل 

اإلفصداح والتحليدل فدي تقريدر ( فضال عدن طويلة األجل  الناتجة عن بيع او إعادة تصنيف االستثمارات
القيددود الهامددة المفروضددة علددى االسددتثمارات أو ،ية لالسددتثمارات القابلددة للتددداول القيمددة السددوق اإلدارة عددن
، مار الطويلددة األجددل  حسددب أصددنافها تحليددل محددافظ االسددتث،وائدددها والمتحصددالت مددن بيعهددا تحويددل ع

أيددة امتيددازات تتمتددع بهددا و  الشددركةهامددة مددن مجمددو  موجددودات  مفددردة نسددبةتفاصدديل أي اسددتثمار يمثددل ب
 بسبب االستثمارات كعضوية مجالس اإلدارة . الشركة

اإلفصاح عدن المعلومات المتدعلقة بالبيدانات المالية والسياسات "  (6)القاعدة المحاسبية المحلية  اما
تفاصيل بكشف العديد من االيضاحات المتعلقة باالستثمارات منها اعداد " فقد قدمت  المحاسبية

ريان الطريقة المحاسبية و االستثمارات في الشركات التابعة ونسبة الملكية أو اسهم الشركات األخرى 
بيان القيمة السوقية لكل استثمار في سوق ، فضال عن   تقويم وعرض االستثمارات المالية المتبعة في

الفوائد المتراكمة عن المبلغ الكلي لألرراح او ،و  لألوراق المالية وفقا  لسعر اإلقفال في نهاية الفترة العراق
  الحجوزات والرهونات والقيود وااللتزامات على ملكية االستثمارات.كذلك  كل استثمار

حسب نسب الى تقسيم االستثمارات  شير( لم ت14)القاعدة المحاسبية المحلية وترى الباحثتان ان 
الملكية وكيفية االفصاح عنها ومدى وجود تأثير جوهري للمستثمر على الشركة الزميلة على غرار 

لم تبين طبيعة الخاصة باالفصاح القاعدة المحاسبية المحلية ( ، كما ان 28المعيار المحاسبي الدولي )
اشار والتي االفصاح عنها ،  الواجبالحجوزات والرهونات والقيود وااللتزامات على ملكية االستثمارات 

 تنظيمية .الو  تعاقدية،الو  تشريعية،ال قيودتلك ال هابأن( 12رقم )اعداد التقارير المالية ر معيااليها 
في االستثمارات المالية بين النظام المحاسبي الموحد والمعايير  ( يبين اهم الفروقات3والجدول رقم )

 .المحاسبية الدولية
 

 الدولية المحاسبية والمعايير الموحد النظام المحاسبي في ظل كل منلالستثمارات المالية  ( اهم الفروقات 3جدول )
 في ظل المعايير المحاسبية  الدولية في ظل النظام المحاسبي الموحد اساس المقارنة

ثروة ممثلة في خل  ان هدف االستثمار هو استغالل ب هدف االستثمارالتعريف حدد  التعريف
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تحقي  الجل السيولة النقدية من فائض ال
 .مالية عوائد
 

يرادات وعوائد أو أية مزايا أخرى  توزيعات وا 
تحصل عليها الشركة المستثمرة، ومثال ذلك 

 . المنافع التي تنت  من العالقات التجارية
تصنيف 

 االستثمار المالي
على اساس المدة الزمنية  هتم تصنيف
الى استثمارات قصيرة االجل  بهلالحتفاظ 

وطويلة االجل كما اعاد تصنيفها حسب 
)عام، تعاوني، مختلط ، خاص  القطاعات

 ، عالم خارجي (

صنف االستثمار حسب الغرض من اقتنائه الى 
لغاية تاريخ البيع ، المتاجرة ،  )لغرض

( فضال عن تصنيفه حسب نسب االستحقاق
لى الملكية في راس مال الشركات االخرى ا

استثمارات في شركات تابعة واستثمارات في 
 واستثمار في مشرو  مشترك(شركات زميلة 

حسب نسب الملكية في راس مال الشركات  الكلفة او السوق ايهما اقل اساس التقييم
حقوق الملكية ، القوائم  االخرى طريقة ) الكلفة،

 الموحدة(
العرض في 
 القوائم المالية

 ضمن الموجودات غير المتداولة المتداولةضمن الموجودات غير 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 رابعالمحور ال

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: .1
مع البيئة الدولية في  البيئة المحليةإن تواف   -أ 

معايير المحاسبية الدولية له منافع مجال 
كثيرة من حيث قابلية البيانات المالية 

 افصاحات كافية للمستثمرين للمقارنة وتقديم
 تساعدهم في اتخاذ قرارات رشيدة.

ان أوجه القصور في القاعدة المحلية تتمثل   -ب 
 -باالتي :

( 14عدم تواف  القاعدة المحلية رقم ) -أوال  
الخاصة بالمحاسبة عن االستثمارات مع 
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( في 28رقم ) ةالدولي ةمعيار المحاسب
معالجة طرائ  القياس واإلفصاح الخاصة 

 في الشركات بالعمليات المالية لالستثمارات
 للقاعدة النصوص اغلب حيث ان الزميلة
 المحاسبة لمعيار مطابقة جاذت  المحلية
 عن المحاسبة( "25رقم ) الدولي

  الملغي." االستثمارات
قصور القاعدة المحاسبية المحلية رقم  -ثانيا  
اإلفصاح عدن المعلومات ( الخاصة ب6)

بالبيدانات المالية والسياسات المتدعلقة 
في تقديم افصاح كافي عن  المحاسبية

الحصص في المشروعات االخرى على 
غرار معيار اعداد التقارير المالية رقم 

(12 .) 
ان أوجه القصور في النظام المحاسبي  -ج 

 الموحد تتمثل باالتي:

بموجب تصنف االستثمارات المالية ان  -أوال  
س المدة الزمنية النظام المحاسبي على اسا
دون االخذ بنظر لالحتفاظ باالستثمار 

االعتبار نسب التملك في راس مال 
الغرض من االحتفاظ الشركات االخرى و 

 .باالستثمار
 على الموحد المحاسبي النظام اقتصر -ثانيا  

االعتراف بخسائر هبوط القيمة غير 
االستثمارات على اساس  تقييم، و المؤقت 

عند اعادة الكلفة او السوق ايهما اقل 
تصنيف االستثمارات قصيرة االجل الى 

 التطرق  يتم ولماستثمارات طويلة االجل 
لالستثمارات في  المحاسبية المعالجة إلى

وفقا  لما جاذ به المعيار  الشركات الزميلة
من خالل تبني  (28الدولي )المحاسبي 

  .كيةطريقة حقوق المل
 الموحد المحاسبي النظام تطبي  أن -ثالثا  

 يبين ال في الشركات الزميلة لالستثمارات
 عن يفصح وال المالي الوضع حقيقة

 الختالفه القرار لمتخذي المفيدة المعلومات
 .الدولية المعالجات عن الفقرات بعض في

 
 

ان تعريف االستثمار الوارد في النظام  -رابعا  
المحاسبي الموحد لم يكن تعريفا شامال اذ 
حدد هدف االستثمار بتحقي  العوائد 
المالية دون االخذ بنظر االعتبار 

 االهداف االستراتيجية االخرى. 
 
 التوصيات : .2

البيئة المحاسبية ضرورة زيادة االهتمام ب  -أ
المالك تدريب  ها من خاللتطوير و 

المحاسبة الدولية  المحاسبي على معايير
 .ومعايير اعداد التقارير المالية

 المحاسبية المعايير مجلس قيام ضرورة -ب
 بإصدار العراق جمهورية في والرقابية
 المعالجة لتنظيم محلية محاسبية قاعدة

لالستثمارات في الشركات  المحاسبية
 المحاسبي المعيار على باالعتمادالزميلة 
 .العراقية البيئة مراعاة مع (28 ) الدولي
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تقديم المزيد من االفصاحات في البيانات  -ج
المالية من خالل بيان مقدار االستثمار في 

 الشركات التابعة والشركات الزميلة.
 يضمن بما الموحد المحاسبي النظام تطوير -د

 البيئة في الحاصلة التطورات مواكبة
النظر بالمعالجات إعادة من خالل  العراقية

 وق اعتماد طريقة حقو  هالمحاسبية الواردة في
الملكية في المحاسبة عن االستثمارات في 

 . الشركات الزميلة
تماد تعريف االستثمارات المالية الوارد في اع -ه

(.25المعيار المحاسبي الدولي رقم )
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 قائمة المصادر 
 :والتشريعات والوثائق الرسميةالقوانين  -أ

 النظــام المحاســبي الموحــدديددوان الرقابددة الماليددة ،  -1
 م.2011،الطبعة الثانية ، بغداد ،

فددي جمهوريددة  مجلددس المعددايير المحاسددبية والرقابيددة -2
بعنــوان    ،(14القاعدددة المحاسددبية رقددم ) العددراق ،

 م.  2001بغداد ، ، المحاسبة عن االستثمارات 
فددي جمهوريددة  المحاسددبية والرقابيددةمجلددس المعددايير  -3

بعنــــوان    ،(6القاعدددددة المحاسددددبية رقددددم ) العددددراق ،
اإلفصــــاح عـــــن المعلومــــات المتـــــعلقة بالبيـــــانات 

 م.  2012بغداد ، ، المالية والسياسات المحاسبية
معيار "مجلس معايير المحاسبة الدولية،   -4

 م.2011 ،28المحاسبة الدولي رقم 
معيار الدولية ، "مجلس معايير المحاسبة   -5

 م.1994، 25المحاسبة الدولي رقم 
المعيار الدولي  "مجلس معايير المحاسبة الدولية،  -6

  .م2011، 12العداد التقارير المالية رقم 
( 7العام رقم ) القطا  في الدولي المحاسبة معيار -7

 م.2014الزميلة   المنشآت في اإلستثماارت" 
 الكتب : -ب

مختصر المعايير الجعارات ،خالد جمال ، -1
ة قاصدي ،مطبعة جامع2015المحاسبة الدولية 

 م.2016مرراح ورقلة ، الجزائر ،
،  نظرية المحاسبةالشيرازي، عباس مهدي،  -2

الطبعة االولى ، دار السالسل للطباعة والنشر 
 م . 1990والتوزيع ، الكويت ، 

المحاسبة القاضي حسين ، وحمدان مأمون،  -3
ات جامعة دمش  كلية ، منشور الدولية ومعاييرها

 م.2012االقتصاد،
 المحاسبة الكسار ، طالل عبد الحسن حمزة،  -4

المتقدمة لالستثمار في األسهم والسندات ــ 
وتطبيقاتها للمعايير المحاسبية الحديثة والقابضة 

"، مكتبة المجتمع العرري للنشر والتوزيع  والتابعة
 م. 2009،عمان ،األردن ، الطبعة األولى،

موسوعة معايير حماد، طارق عبد العال ،  -5
 م.2016، الدار الجامعية ، القاهرة ، المحاسبة

حماد ،طارق عبدالعال،"دليل تطبي  معايير  -6
المحاسبة الدولية والمعايير العررية المتوافقة معها 

،الطبعة االولى ،الدار الجامعية ،االسكندرية 
 م. 2008،

ي لتحديد المدخل االتصالشلتوت، محمد قاسم ، " -7
" النشر العلمي والمطابع ، جامعة  التقارير المالية
 . 1995الملك سعود ، 

ميرزا ، عباس علي، ايلي ،جراهام .جي هولت ،  -8
دليل وكتاب التنفيذ العملي للمعايير الدولية 

 م.2011،الطبعة الثالثة ، إلعـداد التقـارير المالية
 المحاسبة المالية القياس والتقييمنور، أحمد،  -9

، الدار الجامعية، مصر واإلفصاح المحاسبي
 م.2004،

 : البحوث واالطاريح والرسائل الجامعية -جـ
 :البحوث -والأ

المحاســـبة الدوليـــة ابدددو زيدددد ، محمدددد المبدددروك ، "  -1
" ، ايتددراك للنشددر  وانعكاســاتها علــى الــدول العربيــة

. ، نقدددال عدددن صدددبا يحدددي 2005والتوزيددع ، مصدددر ،
معايير المحاسبة الدوليـة  أثر االفصاح وفق نوال ،

الملتقددى الدددولي ، علــى جــودة المعلومــة المحاســبية
الثالدددددث حدددددول : آليدددددات تطبيددددد  النظدددددام المحاسدددددبي 
المدددالي  الجزائدددري ومطابقتددده مدددع معدددايير المحاسدددبة 

، جددددودة المعلومددددة المحاسددددبي  الدوليددددة وتددددأثيره علددددى
جامعددة الددوادي ، كليددة العلددوم االقتصددادية والتجاريددة 

 تسيير، الجزائر.وعلوم ال
أثر االمتثال الشرقاوي، منى حسن أبو المعاطى ،  -2

على تعزيز  IFRSلمعايير التقارير المالية الدولية 
كفاءة استثمار رأس المال فى المشروعات 

، بحث مقدم للمؤتمر  الصغيرة والمتوسطة
االكاديمى والمهنى السنوي الخامس بعنوان 

فى مواجهة " المحاسبة  المحاسبة فى عالم متغير
التغيرات االقتصادية والسياسية المعاصرة " ، كلية 

  .2014التجارة جامعة القاهرة ،
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اإلفصاح اإلعالمي وأثره محمود، بكر إبراهيم،"  -3
" مجلة  على وظيفة القياس المحاسبي في العراق

، 71اإلدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية ، العدد 
 م .2008

  التقويم يه صالح نجم، بان توفي  و ناصر، عل -4
المحاسبي لالستثمارات ومدى المالئمة  مع 
المعايير المحاسبية في دول مجلس التعاون 

بحث منشور في مجلة االقتصادي  الخليجي 
 م( .2011( لسنة )19الخليجي العدد)

 االطاريح والرسائل الجامعية: -ثانيا  
تأثيرات تطبيق االسدي ،احمد ابراهيم عبد الحسين، -1

الدولية المالية على القياس واالفصاح  المعايير
المحاسبي في العراق دراسة تطبيقية في عينة 

، شهادة المحاسبة القانونية من المصارف الخاصة
 م.2010، المعهد العرري للمحاسبين القانونيين،

دور المدقق الوتار، صادق عبد الجبار كرم،  -2
الخارجي في التحقق من موضوعية قياس 

بية وكفاية االفصاح عن التقديرات المحاس
المعلومات المالية المستقبلية في ظل المعايير 

، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الدولية
جامعة المستنصرية،  -االدارة واالقتصاد 

 م.2007بغداد،
القياس واالفصاح عبد اللطيف ، شادو ،  -3

المحاسبي في القوائم المالية وفق المعايير 
دراسة ميدانية    IFRS/IASالمحاسبية الدولية 

 لعينة من البنوك التجارية الجزائرية لمدينة ورقلة

رسالة ماجستير في علوم اقتصادية وعلوم ، 
التسيير وعلوم تجارية ، كلية االدارة واالقتصاد 

 م. 2014جامعة قاصدي مرراح ،
القياس واإلفصاح عن عوجه ، حسنين كاظم،  -4

االقتصادية القيمة العادلة لصافي أصول الوحدة 
 وأهميتها  في ترشيد القرارات االستثمارية

بالتطبيق على عينة من شركات القطاع الصناعي 
رسالة  ، المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية

، كلية االدارة  في العلوم المحاسبيةماجستير 
  م.2011واالقتصاد ، جامعة بغداد، 

القياس واالفصاح  ،رہپيلوائي، ندى كاكي  -5
المحاسبي عن الموجودات والمطلوبات المحتملة 
والمخصصات وانعكاساتها على خاصية التمثيل 

 اإلدارة كلية ، دكتوراه أطروحة ، الصادق

 م. 2016بغداد، جامعة ، واالقتصاد

 :المواقع من شبكة اإلنترنت -رابعا  

- (https://accdiscussion.com 
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 2003السياسة النقدية واثرها على التضخم في العراق بعد عام 

 كلية األمام الكاظم )ع( للعلوم االسالمية الجامعة

 م .م فاضل كريعة كزار الشيباني                                        

Fadhil155@yahoo.com  

  

 

 -المستخلص: 

تعد السياسة النقدية من السياسات االقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم بأعتبارها جزءأ اساسيأ ومهمأ 

من خالل التأثير في حجم من اجزاء ومكونات السياسة االقتصادية العامة الي بلد ،وتمارس هذه السياسة دورها 

المعروض النقدي وبالشكل الذي يتالئم مع الظروف األقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة 

شهد االقتصاد العراقي بشقيه النقدي والحقيقي مرحلة جديدة حصلت فيها تغيرات اهمها حصول  2003،وبعد عام 

في رسم السياسة النقدية وتحديد األدوات  2004لسنة  56وفقأ لقانون  البنك المركزي العراقي على استقاللية

المالئمة تنفيذ تلك السياسة فضأل عن استحداث ادوات جديدة تالئم توجهات اهداف السياسة النقدية في العراق 

 ولعل اهمها استقرار االسعار ورفع قيمة الدينار من خالل اشارتي سعر الصرف وسعر الفائدة .

،والمبحث الثاني  2003ن البحث ثالث محاور المبحث االول تضمن طبيعة السياسة النقدية قبل عام وقد تضم

وحصول البنك المركزي العراقي على  2003تناول تطبيق األدوات الحديثة للسياسة النقدية بعد عام 

حقيق األستقرار االقتصادي استقالليته،اما المبحث الثالث تناول مدى فاعلية وكفاءة ادوات السياسة النقدية في ت

والحد من التضخم اضافة الى األستنتاجات والتوصيات حيث اكدت الدراسة ان استخدام البنك المركزي ألليات 

وادوات الحديثة ساعدته من الوصول الى الهدف الرئيسي وهو السيطرة على التضخم حيث انخفض معدل 

ادى الى استقرار في اسعار الصرف واستقرار في  وهذا 2013%عام 1.9الى  2003% عام 33.5التضخم من 

المستوى العام لألسعار ،لذلك يجب تفعيل وتنشيط سوق العراق لألوراق المالية من خالل قيام البنك المركزي 

 .بطرح الحواالت والسندات

 

 االسعار، البنك المركزيالسياسة النقدية، التضخم، الكلمات المفتاحية:
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Monetary policy and its impact on inflation in Iraq after 2003 

 Fadel  Krayah  Kazaar  Al-Shaibani                                                                                              

Imam  Kadhim  Islamic University College                                                                                        

 

Abstract:- 

Monetary policy is an effective economic policy in the face of inflation ,as a fundamental and 

important part of the components of the general economic policy of any country. Thispolicy plays 

its role by influencing the volume of money supply in a manner that is  appropriate to prevailing 

economic conditions ,in order to absorb the cash surplus. After 2003 witnessed the Iraqi economy, 

in both monetary and  real stage of the new changes took place ,the most important of which was 

the independence of the central Bank of Iraqi ,according to law 56 of 2004 in the formulation of 

monetary policy , and the identification of appropriate tools to implement this policy, in addition 

to the development of new  tools ,that fit the orientations of the objectives of monetary policy in 

Iraq, the most important of which is the stability of prices, and the appreciation of the dinar, 

through the exchange rate and interest rates. The research was divided in to three sections. The 

first section included the nature of monetary policy before 2003. The second section dealt with the 

application of the modern tools of monetary policy after 2003, and the obtaining of the central 

Bank of Iraq independence. The third section dealt with the effectiveness and efficiency of 

monetary policy tools in achieving economic stability ,and reducing the inflation ,in addition to the 

conclusions and recommendations ,where the study confirmed that the use of the central Bank of 

modern instruments and tools helped him to reach the main goal of controlling inflation ,where 

the rate of inflation fell from 33.5% in 2003 to 1.9% in 2013 ,and this led to stability in exchange 

rates, and a stability in the general price level, Therefore, the Iraqi market for securities should be 

activated and activated through the central Bank. 

Key words: Monetary policy, inflation, prices, central Bank. 
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  -المقدمة:

تلعب السياسة النقدية دورأ فاعأل ومتميزأ في 

تحقيق معدالت نمو عالية وتحقيق االستقرار 

والتوازن االقتصادي وباألخص الحد من 

ظاهرة التضخم ، وقد تحتاج السياسة النقدية 

ءات مكملة من قبل السياسة المالية الى اجرا

تكملها وال تتعارض معها للوصول الى 

الهدف النهائي الن السياسة النقدية تتفاعل مع 

السياسة المالية في عدد من المجاالت الن 

السياستين تستهدفان اهدافأ نهائية محددة، 

ومن خالل البحث سيتم التطرق الى األليات 

لنقدية الجديدة الن والنتائج المتحققة للسياسة ا

تقييم النجاحات واالخفاقات التي رافقت 

 2003تطبيق هذه السياسة لفترة مابعد عام 

هي معقدة وحساسة للغاية لما يرافقها من 

صعوبات او نتائج جانبية من هنا وهناك لذلك 

البد من تقييم مدى الكفاءة واالداء للسياسة 

النقدية الحديثة ومدى نجاحها في الوقت 

 اضر .الح

األقتصاد العراقي يعاني من  -مشكلة البحث:

ظاهرة التضخم لفترة طويلة من الزمن بسبب 

 األدوات المستخدمة من قبل البنك المركزي.

معرفة النجاحات واالخفاقات -البحث : دفه

ألداء السياسة النقدية في العراق لما بعد 

وتقييم كفاءة االدوات الحديثة  2003

العملة ومزاد الحواالت المستخدمة كمزاد 

والتسهيالت التي ساهمت الى حد كبير في 

 الحد من التضخم والسيطره عليه .

حصول البنك المركزي على -فرضية البحث:

 2004لسنة  56استقاللية بموجب قانون 

مكنه من السيطرة على التضخم الذي رافق 

االقتصاد العراقي لفترة طويلة من الزمن،عن 

ر مباشرة واالدوات طريق األدوات الغي

الحديثة التي وظفت جميعها الى الهدف 

النهائي وهو الحد من التضخم وتحقيق 

 األستقرار االقتصادي.

 -الدراسات السابقة:.

دراسة داحمد ابريهي ،التضخم والسياسة -1

النقدية ،حاولت الدراسة الى تعريض 

الفرضيات التي تقوم عليها السياسة النقدية 

 التجربة والتحليل الكمي .لالختبار في ضوء 

دراسة دثريا الخزرجي،السياسة النقدية في -2

العراق بين تراكمات الماضي وتحديات 

الحاضر ،مجلة كلية بغداد للعلوم 

وركزت  2010، 23االقتصادية،العدد

الدراسة على دور السياسة  النقدية في الحد 

من ظاهرة التضخم بعد حصول البنك 

واستخدام االدوات  المركزي على استقالليته

 الحديثة في الحد من ظاهرة التضخم.

احسان عاشور ،دراسة ادارة السياسة -3

النقدية ودورها في تحقيق االستقرار والنمو 

-1990االقتصاديين في العراق للمدة )

(،اطروحة دكتوراة،جامعة بغداد،كلية 2011

االدارة واألقتصاد ،تناولت الدراسة توضيح 

استطاع من تحقيق ان البنك المركزي 

من  2003استقرار اقتصادي نسبي بعد عام 

خالل خلق بيئة داعمة لتحقيق معدالت نمو 

 مقبولة في الناتج المحلي االجمالي .

 

 

طبيعة السياسة النقدية قبل -المبحث االول :

 -: 2003عام 

ان مفهوم السياسة النقدية هو تدخل السلطات 

النقود النقدية لغرض التأثير على عرض 

وتوجيه األئتمان باستخدام وسائل نقدية معينة 

وهدف ذلك هو الوصول الى االهداف 

 -االقتصادية ومنها:



  2018السنة      2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

168 
 

استقرار مستوى االسعار :حيث يرتبط -1

مستوى األسعار باالستقرار االقتصادي العام 

واستقرار في عرض النقود ،اضافة الى ان 

االستقرار في االسعار يحفز االستثمار 

 واالجنبي على حد سواء .المحلي 

تحقيق مستوى استخدام عالي :وتشغيل -2

األيادي يعتبر من االهداف المهمة والذي 

يساهم في توظيف الموارد البشرية والطبيعية 

 اضافة الى الحد من البطالة .

زيادة النمو االقتصادي :هدف عام يسعى -3

اليه الجميع من خالل زيادة حجم  الناتج 

دخل األفراد ورفع المستوى  االجمالي وزيادة

 المعاشي وزيادة االستثمار .

حيث ان ميزان المدفوعات عبارة عن -4

مرآة توضح االيرادات والمصروفات 

الخارجية المتعلقة بالمعامالت بين الدولة 

والعالم الخارجي والذي يظهر من خالل 

حساب الدائن والمدين لفقرات الميزان 

ض ويوضح القوة في حالة وجود فائ

والضعف في حالة وجود عجز لذا تسعى 

السياسة النقدية الى المحافظة على توازن 

 ميزان المدفوعات .

تطوير القطاع المصرفي واسواق المال -5

:وسائل السياسة النقدية تشمل على مجموعة 

من االدوات المستخدمة من قبل البنك 

المركزي منها األدوات الكمية او االدوات 

االحتياطي القانوني ،سعر  غير المباشرة وهي

الخصم ،عمليات السوق المفتوحة ،واألدوات 

النوعية او األدوات المباشرة ومنها التميزفي 

معدالت الفائدة ،االقتراض بضمان سلعة او 

 انتاج واالقناع األدبي .

شهدت السياسة النقدية في تلك الفترة خضوعأ 

الى قرارات السلطة السياسية وخصوصأ فيما 

بسياسة األصدار النقدي )سياسة النقد يتعلق 

الرخيص(المتبعة حيث ان البنك المركزي 

كان يمثل )الرافعة المالية(لتمويل عجز 

موازنة الدولة دون قيود وبشكل مفرط مما 

ينتج عنه زيادة متسارعة في نسب التضخم 

وارتفاع المستوى العام لالسعار مع نمو 

 عرض النقود بصوره كبيرة ،كما يالحظ ان

البيئه االقتصادية للعراق أنذاك كانت طاردة 

لالستثمار المحلي واالجنبي وطاردة لالنتاج 

الحقيقي وجاذبة للمضاربة بسبب تأثيرات 

التضخم الجامح ،كما ان االقتصاد العراقي 

احادي الجانب يعتمد على صادرات النفط 

% من 90والتي تغطي ايراداتها مايقارب 

اسواق النفط الى نفقات الخزينة وعند تعرض 

صدمات العرض بسبب تغيرات اسعار النفط 

تنتقل الصدمة بشكل مباشر الى االقتصاد 

العراقي والتي تسمى بصدمة العرض 

الخارجية والتي تؤثر في الموازنة العامة 

للدولة وتظهر اثار هذه الصدمة من خالل 

زيادة حدة التضخم وتأثر العملة المحلية 

الفراد الى استخدام )الدينار (سلبأ وتحول ا

موجودات اخرى كمخزن للقيمة بدال من 

 الدينار هو الدوالر .

 

 

تطبيق االدوات الحديثة -المبحث الثاني :

 – 2003للسياسة النقدية بعد عام 

ابرزحدث يتعلق بأداء السياسة النقدية لفترة 

هو االستقاللية التي حصل  2003مابعد عام 

وجب قانون عليها البنك المركزي العراقي بم

،فقد اتسمت السياسة النقدية  2004لسنة  56

في العراق بموجب القانون الجديد للبنك 

المركزي بمسار نقدي جديد مختلف تمامأ عن 

السابق من حيث االدوات المستخدمة في تنفيذ 

السياسة النقدية ومن حيث األهداف ، ابتداء 

من هدف كبح جماح التضخم واستقرار 
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افظة على نظام نقدي ومالي األسعار الى المح

مستقر وصوأل الى هدف تحقيق الرفاهية 

االقتصادية واتاحة فرص العمل مع التشديد 

بشكل خاص على تقوية قيمة الدينار العراقي 

لكي لكي يصبح )عملة وطنية جاذبة(وبنفس 

الوقت الحد من ظاهرة الدولرة ولكن يبقى 

الهدف الرئيس للسياسة النقدية هو الحد من 

هرة التضخم الجامح والذي يلقي بضالله ظا

على االقتصاد بشكل عام وعلى دخل الفرد 

بشكل خاص ،وعند االشارة الى األدوات التي 

اعتمدتها السياسة النقدية حديثأ هي األدوات 

الكمية الغير مباشرة والتي تشمل )االحتياطي 

القانوني ،وعمليات السوق المفتوحة ،وسعر 

ت جديدة مستحدثة الخصم (يضاف الى أدوا

في عالج ظاهرة التضخم،كما نرى هناك 

بعض القرارات والخطوات المهمة التي قام 

 2003بها البنك المركزي العراقي بعد عام 

حيث اتاح له القانون الجديد استقاللية في 

اتخاذ بعض القرارات وخصوصأ ان البنك 

المركزي لم يعد تابعأ الى القرارات السياسية 

والتي جعلت منه سابقأ الممول او المالية 

الرئيس لعجز موازنة الدولة او مايسمى 

)الرافعة المالية (وهذا هو بحد ذاته نجاح 

وفرصة ذهبية لصانعي القرار االقتصادي 

 والنقدي .

ومما تقدم سوف يتم التطرق الى األدوات 

واألهداف المستخدمة في تحقيق النتائج التالية 

– 

 -ة االدوات التقليدي-اوأل :

تحتفظ  -متطلبات االحتياطي القانوني : -أ

المصارف بنسبة معينة من ودائعها بشكل 

موجودات نقدية الغرض منها توفير حد أدنى 

من السيولة للمصرف وحد أدنى  من الضمان 

للمودعين لدى البنك المركزي ويقوم البنك 

المركزي بالتحكم في مقدرة المصارف 

ديم األئتمان التجارية على خلق الودائع وتق

 (.48،2012)غدير ،من خالل تلك النسبة 

فاذا أراد البنك المركزي زيادة عرض النقود 

من خالل زيادة قدرة المصارف التجارية 

على منح االئتمان فالبنك المركزي يقوم 

بخفض نسبة االحتياطي القانوني وعلى 

العكس اذا اراد البنك المركزي بخفض 

قدرة عرض النقود من خالل تخفيض 

المصارف التجارية على منح االئتمان فان 

البنك المركزي في هذه الحالة سيرفع نسبة 

 االحتياطي القانوني .

ووفقا لهذه التوجهات الجديدة تم توجيه 

متطلبات االحتياطي القانوني لكل انواع 

الودائع بعد ما كانت نسب تلك المتطلبات 

تختلف باختالف نوع الوديعة وطبيعة 

،حيث حدد البنك المركزي منذ المصارف 

%(من 25نسبة ) 2004كانون االول عام 

رصيد الودائع الخاضعة لالحتياطي القانوني 

يمكن تعديلها من وقت الى اخر وفقأ للسياسة 

النقدية المتبعة توسعية كانت ام انكماشية 

%(من تلك الودائع لديه 20بشرط ان تودع )

%( في خزائن المصرف 5فيما تبقى نسبة )

 (36-35،2007)الشبيبي،كموجود نقدي 

 penaltyوبخالف ذلك تفرض فائده عقابية )

interest على المصارف تساوي الفائدة )

% 5على االئتمان االولي مضاف اليها نسبة 

وتمثل تلك الفائدة العقابية الفرق بين 

المعلومات الصحيحة والمظللة في حال عدم 

 تطابق مؤشرات االحتياطي القانوني  مع

 الودائع .

يعتبر سعر اعادة  -سعر اعادة الخصم : –ب

الخصم من أقدم األدوات التي يستخدمها البنك 

المركزي للتأثير على حجم االئتمان الذي 

تقدمه المصارف التجارية لسوق النقد ويقصد 

به الفائدة التي يخصم بها البنك المركزي 
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االوراق المالية والتي تقوم بخصمها 

ية لديه للحصول على المصارف التجار

احتياطيات نقدية نستخدمها ألغراض منح 

األئتمان لألفراد 

 (.pailwar,2013.331)والمؤسسات

ويعتمد تحديد سعر السياسة )اعادة 

الخصم(على عرض وطلب السيولة داخل 

السوق النقدية ،اي على الظرف األقتصادي 

وحاجة االقتصاد للسيولة من ناحية وعلى 

اء من ناحية اخرى القدرة على األيف
 (.59،1992)الدليمي،

فعند زيادة حجم االئتمان عند المستوى 

المطلوب والمرغوب فيه فقد تبدأ بوادر 

التضخم النقدي في الظهور فان البنك 

المركزي سوف يرفع سعر السياسة )اعادة 

الخصم(األمر الذي يزيد تكلفة حصول 

المصارف التجارية على النقود او االئتمان او 

حتياطيات النقدية وتؤدي هذه الزيادة الى اال

رفع سعر الفائدة على القروض التي تمنحها 

المصارف التجارية لعمالئها وهذا يؤدي الى 

طلب على االئتمان وبالتالي الانخفاض 

انخفاض حجم االنفاق الكلي والذي يساهم في 

التخفيف من حدة الضغط التضخمي الى حد 

)السمحان كودما ويحدث العكس في حالة الر

 (.259،2011واخرون،

ونظرأ لعدم تطور السوق النقدية في العراق 

فانه اليمكن األعتماد على سعر السياسة في 

اعطاء تصور عن السياسة النقدية للبنك 

المركزي ،لهذا عمل البنك المركزي على 

التركيز حول اسعار الفائدة بين المصارف 

تأشيري  ةمن خالل تحديد سعر فائد

بسعر البنك(وللمصارف الحرية الكاملة يدعى)

في تحديد اسعار الفائدة في التعامل فيما بينها 

،وبموجبه تتحدد االسعار في السوق االولي 

والثانوي اضافة الى اسعار الفوائد للقروض 

الممنوحة عن طريق وظيفة الملجأ االخير 

لالقراض وأسعار الفوائد على ودائع 

نك المركزي االستثمار الليلي ،ويسعى الب

العراقي عبر تبنيه سعر البنك الى تحقيق 

االستقرار في السوق النقدية وذلك من خالل 

أبقاء السيولة المصرفية بمستويات متماشية 

 (9،2009)البنك المركزي،مع هذا السعر

يقصد  -عمليات السوق المفتوحة : –ت

بعمليات السوق المفتوحة قيام البنك المركزي 

ات الخزانة والسندات بشراء أو بيع أذون

الحكومية واالوراق المالية بصفة عامة ، 

قصيرة األجل أو طويلة االجل سواء مباشرة 

أو من خالل سوق المال وذلك بالتعامل مع 

 .المصارف واألفراد والشركات

وتعتبر عمليات السوق المفتوحة من االدوات 

المهمة التي لجأ اليها البنك المركزي في 

ويستطيع البنك  2003بعد عام تحقيق أهدافه 

المركزي من خاللها التأثير في السيولة 

المصرفية الفائضة وايضأ التأثير في اسعار 

الفائدة لآلجال القصيرة في السوق النقدية من 

خالل األدارة السليمة للسيولة عن طريق 

مزادات بيع وشراء االوراق المالية الحكومية 

ه العمليات ، ويقوم البنك المركزي وفقأ لهذ

بالبيع او الشراء المباشر )الفوري واآلجل( 

لألوراق المالية لدين صادر من قبله أو من 

قبل الحكومة ، شرط ان تتم عملية البيع أو 

الشراء لألوراق الحكومية في السوق الثانوية 

(secondary Market وكذلك الشراء )

والبيع المباشر )الفوري واآلجل( للنقد 

الرغم من أهمية هذه األداة  األجنبي .وعلى

فان البنك المركزي لم يمارسها بمفهومها 

اذ  2004حتى عام  يستأسسالالتقليدي منذ 

انحصرت العمليات التي مارسها خالل تلك 

المدة ببيع حواالت الخزينة والسندات 

الحكومية في السوق األولية فقط ، اال ان 

القانون الجديد للبنك المركزي قد ساعد على 

لق اتجاهأ جديدأ في ممارسة هذه األداة خ
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(منه للبنك المركزي 28حيث اجازت المادة )

القيام بعمليات السوق المفتوحة مع المصارف 

التجارية الحائزة على ترخيص من قبله 

بموجب القانون المصرفي أو مع وسطاء 

ماليين حاصلين على الترخيص المناسب 
 (.124،2005ويني،ث)

داة من خالل ماتمارسه وتبرز أهمية هذه األ

من تأثير على األحتياطيات النقدية للمصارف 

التجارية ففي حالة انخفاض مستوى النشاط 

األقتصادي والرغبة في معالجة الكساد 

،يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي 

مشتريأ بعض السندات واألوراق المالية من 

األفراد أوالمؤسسات أو المصارف التجارية 

سوف يؤدي الى زيادة االحتياطيات  ،وهذا

النقدية لدى المصارف التجارية ويزيد من 

مقدرتها في منح األئتمان والذي يؤدي الى 

زيادة القوة الشرائية في االقتصاد القومي 

ويزداد بالتالي االنفاق الكلي ،وعلى العكس 

من ذلك عندما يعاني األقتصاد من حالة 

وظهور ارتفاع مستوى النشاط األقتصادي 

 (.330،2013)شامية،التضخم وارتفاع االسعار

وكما قلنا ان البنك المركزي يدخل هذه السوق 

بائعأ أو مشتريأ لألوراق المالية الحكومية 

مستهدفأ من ورائها التأثير في كمية 

األحتياطيات النقدية الفائضة لدى المصارف 

التجارية والذي يؤثر على خلق األئتمان 

 صادية .حسب الظروف االقت

 

 -ادوات السياسة النقدية المستحدثة-ثانيأ:

التشريعات القانونية المستحدثة  للسياسة  -أ:

 -النقدية :

ان صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 

يشكل الخطوة الجديدة  2004(لسنة 56)

االولى والذي منح بموجبه البنك المركزي 

األستقاللية الكاملة بما يقوم به من مساعي 

لتحقيق أهدافه في المرحلة الجديدة والتي 

تمثلت في التصدي للتضخم والسيطرة على 

مناسيب السيولة النقدية والحفاظ على استقرار 

سعر الصرف والمساهمة في تحقيق معدالت 

مرتفعة من النمو االقتصادي فضأل عن العمل 

مصرفي ، وان تلك على استقرار النظام ال

األهداف مجتمعة اذا ماتم تحقيقها ستقود الى 

بناء ركائز قوية لألستقرار األقتصادي 

ومقدمات مالئمة لمناخ االستثمار المرغوب 

باالضافة الى تعميق السوق المالية وتقوية 

سبل الوساطة فيها وتمكينها لألندماج في 

 (.139،2012)صالح،النظام المالي العالمي 

ة الثانية هو صدور قانون المصارف والخطو

والذي بموجبه تحولت  2004(لسنة 94رقم )

األدوات الرقابية للبنك المركزي من قوة 

مقيدة لعمل المصارف الى قوة مراقبة لعمل 

المصارف والتي تتولى تهيئة المناخ المناسب 

لعمل القطاع المالي دون اية قيود تحد من 

 .(56،2004)شناوة،تحركاته وفعالياته

وترتب على هذا التغيير الغاء خطط االئتمان 

 ةوتحديد الفائدة المناسبة بصوره تنافسية حر

 الئميفرضها الوضع االقتصادي الجديد ،وت

اشارات السوق واالشارات السعرية التي 

باتت السياسة النقدية تعمل بموجبها وحدوث 

ترابط بين فعل السياسة النقدية والجهاز 

ركزي وعمل مختلف الرقابي للبنك الم

 المؤسسات األيداعية المصرفية .

والخطوة الثالثة تشريع قانون مكافحة غسيل 

اذ شرع لتأمين  2004(لسنة 93األموال رقم)

جانب المؤسسات المالية فيما يتعلق بغسيل 

األموال وتمويل االرهاب والجريمة ويهدف 

الى أخذ الحيطة في تعامالتها المالية على 

والمحلي وقد تم تأسيس مكتب الصعيد الدولي 

االبالغ عن غسيل االموال الذي باشر عمله 

( في 1308بموجب األمر االداري رقم)
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، وتم الغاء المديرية العامة  19/4/2007

للرقابة على التحويل 

 (.59،2016)حايط،الخارجي

وكانت الخطوة الرابعة اصدار اللوائح 

التنظيمية التي تمكن المصارف من تنويع 

تها المصرفية خارج الميزانية العمومية عمليا

بما يحقق قدرات تنافسية عالية وحصول على 

موارد مالية بأجال مختلفة وخفض المخاطر 

)الخزرجي في مجاالت األستثمار

 (.12،2012والبارودي،

( من قانون 24،25كما حددت المادتين )

البنك المركزي شكل العالقة بين البنك 

بالتشاور مع  المركزي والحكومة وحصرها

الحكومة في اجتماعات دورية منتظمة لتبادل 

المعلومات والتنسيق فيما بينهم كل بحدود 

مسؤليته ،وايضا جواز حضور البنك 

المركزي االجتماعات الحكومية ذات الطبيعة 

الداخلة في نطاق اختصاصه ،وتمتد اعمال 

األنابة الى مسك حسابات الحكومة واالشتراك 

راض المحلية واالجنبية التي في عمليات االقت

تقوم بها الحكومة وادارتها بصفته الوكيل 

المالي لها ،فضال عن ضرورة اشراك البنك 

المركزي في المفاوضات حول القضايا 

المالية والنقدية مع الدول والمؤسسات الدولية 

،ذلك كله بشرط ان اليتحمل البنك المركزي 

ة نيابة اية التزامات مالية او مسؤولية قانوني

 .(2012،22)صالح،،عن الحكومة

ومما تقدم فقد اصبحت السياسة النقدية تمتلك 

تشريعات قانونية تزيد من فاعليتها وتضمن 

استقاللها من القرارات السياسية وتنظم عملها 

وأجراءاتها وتمنحها المزيد من الحرية في 

اختيار االدوات والوسائل المالئمة لتحقيق 

مع التوجه االقتصادي  غاياتها وبما ينسجم

الجديد ،كما ان ضمان االستقاللية للبنك 

المركزي وفقأ لهذا القانون قد أرسى مبدأ 

الفصل بين القدرة على انفاق النقود من خالل 

الموازنة العامة والقدرة على توفير تلك النقود 

من مصادرها المختلفة وبكلف متدنية او 

 معدومة خصوصأ عن طريق االصدار النقدي

 (.66،2013)عاشور ،الجديد

ان للسياسة النقدية دور في الحفاظ على 

استقرار القوة الشرائية للعملة الوطنية ،وال 

سيما بعد ان ارتبطت تلك السياسة باجراءات 

اصالحية اساسية تزامن فيها هدف تقوية 

اواصر السوق النقدية وعمليات الوساطة 

المالية مع ضرورات استقرار سوق التحويل 

لخارجي ومؤازرة استقرار القيمة الخارجية ا

للدينار العراقي ،اذ ادى توازنهما الى تحقيق 

اشارتين سعريتين قويتين من اشارات السوق 

التي تبنتهما السياسة النقدية في بلوغ اهدافها 

المنوه عنها وهما اشارة سعر الفائدة على 

الدينار العراقي واشارة سعر صرف الدينار 

العمالت االجنبية  العراقي أزاء

فالتحرر المالي الذي شهدته (.2012،29)صالح،

اسواق العراق في السنوات الخمس الماضية 

،جسدته فعليأ السوق المالية الوطنية عبر 

حرية الجهاز المصرفي واطالق قدرته في 

تحديد معدالت الفائدة الدائنة والمدينة لديه 

،والتي عدت ركنأ اساسيأ من أركان تقوية 

ساطة المالية التي هي جوهر األستقرار الو

 المالي .

 

تعتبر التسهيالت  -التسهيالت القائمة : -ب:

القائمة كأداة من أدوات السيطرة على السيولة 

انسجامأ من السياسة النقدية الجديدة التي 

تهدف الى تسهيل ادارة السيولة للمصارف 

وتشجيع المصارف على التعامل فيما بينها 

(interBank)  بصوره اوسع من االقتصار

 على التعامل مع البنك المركزي .

ونرى ان الغرض األساسي من استخدام تلك 

األداة هو بناء صمام امان للمصارف 
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لألستجابة الى تطورات السيولة غير المتوقعة 

وضعف تقدير التنبؤ  ةوحاالت عدم الكفاء

بالسيولة ، اضافة الى انها تساعد المصارف 

ئض السيولة لديها بحرية وأمان على ادارة فا

تام ضمن معدل معتدل من اسعار الفائدة 

قصيرة األجل وبالشكل الذي يوسع من 

أهداف سياسة البنك المركزي ذات الصلة 

بأسعار الفائدة قصيرة األجل الن تلك 

التسهيالت وبكال نوعيها تحمل اسعار فائدة 

-2007،30)الشبيبي،،بسعر السياسة  لها الصلة

32.) 

 

 -انواع التسهيالت :

بدأ العمل  –تسهيالت األقراض القائمة -اوأل

بهذا النوع من التسهيالت في شهر اب من 

من أجل الحفاظ على نظام مالي  2004عام 

سليم ومنتظم يضمن السيطرة على اتجاهات 

السيولة المصرفية عبر األشارات السعرية 

وتكون هذه التسهيالت على ثالث انواع هي 

:- 

( primary Creditتمان االولي )األئ-1

ويمنح البنك المركزي أئتمانأ اوليأ على اساس 

( تحول بعدها الى overnightاستثمار ليلي )

اسبوعي كمصدر دعم لتمويل المصرف 

% 20ويستخدم المصرف هذا األئتمان لغاية 

يومأ ويكون سعر البنك  15من راسماله لمدة 

سياسة قابل للتعديل وفقأ لمستجدات اهداف ال

 النقدية .

( Secondary creditاالئتمان الثانوي ) -2

يمنح البنك المركزي هذا النوع من االئتمان 

كأئتمان قصير األجل لغاية شهر واحد ويكون 

هذا النوع من األئتمان مصدر دعم لتمويل 

المصرف ،ويمنح هذا األئتمان بسعر فائدة 

مساويأ الى سعر البنك مضافأ اليه ثالث نقاط 

 ق سعر األئتمان األولي .فو

في  -تسهيالت الملجأ االخير لالقراض : -3

الظروف االستثنائية يمنح األئتمان الى 

المصرف من قبل البنك المركزي ،بشرط ان 

يكون طلب المساعدة المالية مستندأ الى 

تحسين السيولة لديه كما تمنح تلك التسهيالت 

لغرض المحافظة على النظام المالي اذا ما 

أصدر وزير المالية خطاب ضمان محررأ 

بالنيابة عن الحكومة يتعهد به تسديد مبلغ 

القرض ويكون دعم البنك المركزي بوصفه 

الملجأ االخير لالقراض متاحأ لمدة التتجاوز 

ثالث أشهر قابلة للتمديد وفق شروط معينة 

ويحدد سعر فائدة على هذا النوع من التسهيل 

ث نقاط ونصف بسعر البنك مضافأ اليه ثال

النقطة ،قابلة للتعديل وفقأ لنوع السياسة 

 (.2009،9،)البنك المركزيالمتبعة

استحدث  -تسهيالت األيداع القائمة :-ثانيأ

البنك المركزي هذا النوع من التسهيالت 

بهدف امتصاص العرض الفائض من السيولة 

العامة ،)وتقبل الودائع بالدينار العراقي او 

ي( من المصارف التي تتمتع بالدوالر االمريك

زائدة لألستثمار لدى البنك المركزي  ةبأرصد

لقاء فائدة اذا رغبت المصارف بذلك  وتتمثل 

 -الودائع بالدينار العراقي نوعين هما :

ليلي الذي يعبر عن األجل لاالستثمار ا-1

القصير جدأ لألستثمار تحول الى اسبوعي 

 فيما بعد .

مأ وثالثون يومأ ودائع لمدة اربعة عشر يو-2

، اما الودائع بالدوالر األمريكي فهي على 

ليلي )تحول الى لنوعين ايضأ هما االستثمار ا

اسبوعي فيما بعد( والنوع الثاني هو ودائع 

لمدة ثالثين يوما وتسعين 

 (.2007،33)الشبيبي،يوما
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ويحدد سعر الفائدة على مثل هذا النوع من 

تؤدي تلك الودائع بسعر اقل من سعر البنك ،و

التسهيالت الى سحب السيولة الفائضة من 

القطاع المصرفي تدريجيأ الى وقت تتطور 

فيه االسواق المالية الحكومية نسبيا وبالصورة 

التي تمكن البنك المركزي من ادارة عمليات 

 (.2005،122)تويني،السوق المفتوحة بكفاءة

ويمكن مالحظة تلك التسهيالت ومبلغ 

االستثمار لمدة سبعة ايام واربعة عشر يوم 

وثالثون يوم حيث كان االستثمار لمدة سبعة 

(مليار دينار وبسعر 3134) 2013ايام  عام 

( يوم فقد 14%( ،اما األستثمار لمدة )4فائدة )

(مليار دينار 2571)حوالي 2005كان في عام 

( 30االستثمار لمدة ) %(بينما6وبسعر فائدة )

 2008(مليار دينار عام 1105)  كان يومأ

 (27،2013)البنك المركزي،%.15وبسعر فائدة

            -مزادات العمالت والحواالت -ت: 

                                                  

        

بدأ تطبيق المزاد  –مزادات العملة األجنبية -1

اذ أصبح البنك المركزي  4/10/2003بتاريخ 

بمثابة سوق مركزية للعملة األجنبية وقد 

استخدم البنك المركزي اسلوب المزادات 

اليومية لبيع وشراء العمالت األجنبية 

)الدوالر(بهدف السيطرة على عرض النقود 

والسيولة العامة من أجل الحد من ظاهرة 

ألستقرار في المستوى العام التضخم وتحقيق ا

 -لألسعار.وقد حقق مزاد العملة هدفين :

 استقرار سعر صرف الدينار تجاه الدوالر-

بناء احتياطي وغطاء من العملة األجنبية -

حيث بلغ الغطاء األجنبي للدينار مايعادل 

% من العملة المصدرة ،وان استقرار 100

في سعر الصرف انعكس على استقرار أسعار 

ع وخصوصأ المستوردة والتي تمثل السل

% من مكونات المعروض السلعي في 40

 (.2007،35)الشبيبي،العراق 

أنشأت وزارة  –مزادات حواالت الخزينة -2

المالية )مزاد الحواالت( وأوعزت الى البنك 

المركزي للعمل كوكيل مالي نيابة عنها في 

 -مزاداتها وهناك نوعان من الحواالت هي :

وقد تضمنت  –ارة المالية حواالت وز-أ

سياسة البنك المركزي العراقي الجديدة 

يوم طبقت (91مزادات حواالت الخزينة لمدة )

 .2004 منذ عام

وقد قامت وزارة المالية بتغيير آجال المزادات 

(يوم 182( يوم الى )91التي تقيمها من )

( يوم ان مزاد الحواالت ذات اآلجال 365و)

(مليون 324580) كان2004( يوم عام 91)

% اما بعد تغيير آجال 6دينار وبسعر خصم 

 2013اصبح  المبلغ في عام   فقد المزادات

( يوم 182(مليون دينار لآلجال )590040)

( يوم فقد كان المبلغ 365اما اآلجال )

(مليون دينار وبسعر خصم 1300000)

)البنك 2013  عام%(5.83)

 .(75،2014المركزي،

بدأ العمل بهذأ  –ي حواالت البنك المركز-ب

لحواالت  2006النوع من المزادات في عام 

( يوم 365(و)182الخزينة ذات اآلجال )

 (.16،2007)البنك المركزي،

ويكون هدف الحواالت هو تسديد الديون 

 2003المترتبة على وزارة المالية قبل عام 

وعندما تقوم وزارة المالية بالتسديد يطفئ 

الحواالت علمأ ان البنك البنك المركزي تلك 

المركزي العراقي يقيم مزادأ من الحواالت 

(يوم كل اسبوعين  واخر لبيع 182ذات آجل )

(يوم كل ثالثة 365الحواالت التي مدتها )

 أشهر.
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مدى فاعلية ادوات  -المبحث الثالث :

السياسة النقدية في تحقيق االستقرار 

 -:االقتصادي والحد من التضخم 

لى األدوات المتبعة للسياسة بعد التطرق ا

النقدية القديمة والحديثة في مواجهة التحدي 

المتمثل بمكافحة التضخم واالستقرار المالي 

البد لنا من قياس مدى نجاح او االخفاق في 

تنفيذ السياسة النقدية الجديدة وفقأ للمؤشرات 

 -التالية:

يعتير الرقم القياسي ألسعار -التضخم :-1

للتغير الحاصل في المستوى  المستهلك مؤشرأ

العام لألسعار ويمكن الحصول على بعض 

المؤشرات االقتصادية المهمة من خالل الرقم 

القياسي ألسعار المستهلك متمثلة بمستوى 

الرفاهية للفرد والمستوى المعاشي له ،ان 

التضخم ظاهرة ليست جديدة على األقتصاد 

العراقي حيث تفاقمت نسب التضخم خالل 

التسعينات وشهدت فرض الحصار فترة 

االقتصادي على العراق مع توقف صادرات 

النفط العراقي الى الخارج وتجميد ارصدة 

العراق من النقد األجنبي كل هذا ساهم في 

تفاقم حدة التضخم وارتفاع المستوى العام 

لألسعار كما موضح في جدول رقم 

(وبمقارنة نسب التضخم والرقم القياسي 1)

نالحظ ان  2003بعد عام  لألسعار ما

السياسة النقدية نجحت في تخفيض حدة 

(فقد انخفض 2013-2003التضخم مابين )

 2013%عام 1.9معدل التضخم ليصل الى 

 2003%عام 33.5بعد ان كان 

هذا األنخفاض يعطي  2006%عام 53.1و

مؤشرأ جيدأ على مدى فاعلية األجراءات 

ة المتبعة من قبل السلطات النقدية وفاعلي

األدوات المستخدمة لكبح جماح التضخم 

والحد منه وانعكس ذلك على زيادة القوة 

الشرائية للدينار العراقي باألضافة الى زيادة 

القوة الشرائية لدخل المواطن ،لذلك ان 

التضخم في العراق اصبح تحت السيطرة من 

خالل ضبط السيولة وضبط االنفاق والحد من 

 الطلب الكلي.

2

يتضح من خالل المؤشرات  -عرض النقد:-

النقدية ان عرض النقد تزايد بصورة كبيرة منذ 

التسعينات بسبب تمويل األنفاق المدني 

والعسكري ولجوء السلطات النقدية الى سياسة 

، كما ان دور اسعار الفائدة كان  النقد الرخيص

شبه معطل والسبب في ذلك كون معدالت 

الفائدة الممنوحة على الودائع كانت سالبة القيمة 

الحقيقية قياسأ الى التضخم ،كما ان انخفاض 

حجم  
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 (1جدول رقم )                                 
  (2007(باساس ثابت)2013-1990التضخم في العراق للمدة)الرقم القياسي العام لألسعار ومعدل 

 

 
 السنوات

الرقم القياسي العام 
(2007  =100 (  )1) 

معدل التضخم السنوي %  
 (2)  2007ساس بأ

  
 

1990 0.026 —― 

  
 

1991 0.073 180.8 

  
 

1992 0.134 83.6 

  
 

1993 0.4 198.5 

  
 

1994 2.3 475.0 

  
 

1995 11 378.3 

  
 

1996 9.3 -15.5 

  
 

1997 11.4 22.6 

  
 

1998 13.1 14.9 

  
 

1999 14.7 12.2 

  
 

2000 15.5 5.4 

  
 

2001 18 16.1 

  
 

2002 21.5 19.4 

  
 

2003 28.7 33.5 

  
 

2004 36.4 26.8 

  
 

2005 49.9 37.1 

  
 

2006 76.4 53.1 

  
 

2007 100 30.9 

  
 

2008 112.7 12.7 

  
 

2009 122.1 8.3 

  
 

2010 125.1 2.5 

  
 

2011 132.1 5.6 

  
 

2012 140.1 6.1 

  
 

2013 142.7 1.9 

  
 

وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاء ،قسم االرقام القياسية ،لسنة  -المصدر : 
   الباحث قبل من احتسابة تم 2رقم العمود -:مصدر  2014

 

 
 

الودائع قياسأ الى النقد السائد لدى االفراد وانعدام الحافز على األدخار لدى المصارف وتركز  

ظاهرة األكتناز مع قلة الوعي المصرفي وقلة اعداد وفروع المصارف التجارية ،كان له األثر في 

محلي الخلل الواضح في تركيبة عرض النقود باألضافة الى تحول األفراد من األحتفاظ بالنقد ال

اصبح الهدف األساسي للسلطات  2003)الدينار(الى األحتفاظ بالنقد األجنبي )الدوالر(،بعد عام 
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النقدية هو استقرار معدل عرض النقود وخفض السيولة بما يخدم هدف كبح التضخم ومن جدول 

فيض ( نالحظ نجاح السلطات النقدية في استخدام أدواتها لتحفيز زيادة االيداع مقابل تخ2رقم )

%(وحجم 65.5حوالي) 2007نسبة األحتفاظ بالنقد السائد حيث كانت نسبة العملة في التداول عام 

حيث كانت نسبة صافي العملة في التداول)  1990%(مقارنة بعام 34.5الودائع لدى المصارف )

كانت نسبة العملة في التداول  2013%( اما في عام 12.7%(والودائع الجارية بلغت )87.2

 %(.52.6%(وحجم الودائع )47.3)

ان النجاحات المتحققة في السيطرة على عرض النقود والسيولة العامة تعود لعدة اسباب منها 

مزادات العملة واستخدام اسعار الفائدة كمثبت اسمي للسياسة النقدية وعودة الثقة بالدينار كعملة 

 تقوم بوظيفتها .

ايجاد سعر صرف توازني للدينار العراقي مقابل  عملت السلطات النقدية على -اسعار الصرف:-3

يخضع لنظام سعر  2003الدوالر واقرب الى السعر الحقيقي بعد ان كان سعر الصرف قبل عام 

سعر صرف متعدد في سوق  13دوالر للدينار مع وجود  3.3الصرف الثابت وبما يعادل 

دينار مع تصاعد األحداث الصرف الموازي ومع زيادة متسارعة لسعر صرف الدوالر مقابل ال

السياسية وانعدام االستقرار وقرب الغزواالمريكي للعراق قفز سعر صرف الدوالر الى 

بسبب انعدام الثقة بالعملة العراقية وفقدان وظيفتها كمخزن   2002(دينار للدوالرعام 1957)

لبدء المزادات وصدور قانون البنك المركزي الجديد اتخذت األجراءات  2004للقيمة ،وبعد عام 

على النقد األجنبي من اجل تحقيق التوازن بين الطلب على الدوالر وعرض الدوالر وايجاد سعر 

صرف توازني للدينار العراقي مقابل الدوالر والذي ادى الى استقرار في اسعار الصرف 

 (.3واستقرار األسعار ثم الحد من ظاهرة الدولرة كما موضح في جدول رقم )
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 (   2جدول رقم )    
 (مليون دينار2013-1990النمو في عرض النقد ونسبة العملة الى عرض النقد في العراق للمدة )

 السنوات 
العملة في 

 1التداول
 2الودائع الجارية

عرض النقد بالمعنى 
 ( 3)  2+1الضيق

النمو في عرض 
 4النقد%

نسبة العملة الى 
 5عرض النقد%

ى نسبة الودائع الجارية ال
 6عرض النقد%

1990 13412.1 1947.2 15359.3 ―― 87.3 12.6 

1991 21873 2797 24670 60.61 88.6 11.3 

1992 36021 7888 43909 77.98 82 18 

1993 67134 19296 86430 96.8 77.6 22.3 

1994 199436 39460 238896 176.4 83.4 16.5 

1995 584398 120666 705064 195.1 82.9 17.1 

1996 881616 78887 960503 36.2 91.8 8.2 

1997 929828 108269 1038097 8 89.6 10.4 

1998 1192530 159346 1351876 30.2 88.2 11.8 

1999 1274220 208616 1483836 9.7 85.9 14.1 

2000 1474321 253685 1728006 16.4 85.3 14.7 

2001 1782691.1 376397.9 2159089 24.9 82.5 17.4 

2002 2563693.5 449907.6 3013601 39.5 85.1 14.9 

2003 4629794 1143807 5773501 91.6 85.4 19.8 

2004 7162945 2985681 10148626 75.8 80.2 29.4 

2005 9112837 2286288 11399125 12.3 70.6 20.1 

2006 10968099 4491961 15460060 35.6 80 29.1 

2007 14231700 7489467 21721167 40.5 71 34.5 

2008 18492502 9697432 28189934 29.8 65.5 34.4 

2009 21775679 15524351 37300030 32.3 65.6 41.6 

2010 24342192 27401297 51743489 38.7 58.4 52.9 

2011 28287361 34186568 62475821 20.7 47 54.7 

2012 30593647 33142224 63735871 2 45 51.9 

2013 34995453 38835511 73830964 15.8 48 52.6 

   .المجموعة االحصائية للبنك المركزي العراقي لسنوات مختلفة-1 -المصدر:       

 من عمل الباحث  5،6، 4،  3العمود 
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 (3جدول رقم )
 

 - 1990تطور سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي للمدة 

2013   

 السنوات

سعر صرف الدينار 

العراقي في السوق 

  1الموازي رقم 

سعر صرف الدينار 

 2العراقي الرسمي رقم 

معدل النمو السنوي 

 3لسعر الصرف% رقم 
  

1990 4 3.2 — 
 

1991 10 3.2 150 
 

1992 21 3.2 110 
 

1993 74 3.2 252.38 
 

1994 458 3.2 516.21 
 

1995 1674 3.2 245.17 
 

1996 1170 3.2 -25.6 
 

1997 1471 3.2 25.72 
 

1998 1620 3.2 10.129 
 

1999 1972 3.2 21.728 
 

2000 1930 3.2 -2.13 
 

2001 1929 3.2 -0.05  
 

2002 1957 3.2 1.45  
 

2003 1936 1896  -1.07 
 

2004 1453 1453  -24.9 
 

2005 1472 1469  1.3 
 

2006 1475 1467  0.2 
 

2007 1267 1255  -14.0 
 

2008 1203 1193  -5.0 
 

2009 1182 1170  -1.7 
 

2010 1185 1170  0.2 
 

2011 1196 1170  0.9 
 

2012 1233 1166  3.0 
 

2013 1232  1166 -0.081 
 

 لسنوات مختلفةالبنك المركز العراقي ، المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ،  -1المصدر  
سعر الصرف الموازي ÷سعر الصرف الموازي األساس( -معدل النمو لسعر الصرف)سعر الصرف الموازي الحالي

 100×األساس(
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من خفض معدالت التضخم  2003عام 

بعد ان كان  2013% عام 1.9ليصل الى 

 2006%عام 53.1و 2003%عام 33.5

 وكذلك التقليل من ظاهرة الدولرة .

استقرار اسعار الصرف أدت الى استقرار -2
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 المبادلة بين الوقت والكلفة النجاز المشاريع في بيئة ضبابية التقنيات الحديثة في ستعمالا
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 : علي حسين عبد علي الماجستيرطالب 
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 كلية مدينة العلم

 مستخلص البحث  

لتي ينبغي من المشاكل المهمة اوبخاصة مشاريع االبنية نجاز المشاريع في ا الضبابيةمشكلة  تعد
بغية الحصول على مشروع متكامل وناجح وضمن المواصفات القياسية  وضع حلول مناسبة لها

للمشروع افضل  للجهة المنفذةالمطلوبة من خالل االلتزام بوقت االنجاز واستثمار الموارد المتاحة 
غير واضحة  تعاني من الغموض او بسبب او بيانات ان هذه المشكلة ناتجة عن معلومات  ،استثمار 

لهذا كان من الضروري ايجاد  اريعكلفة انجاز المشتقة بوقت او بكانت متعل وجود نقص فيها سواء
الضبابية التي  ةالمجموعلمعالجة هذه المشكلة من خالل تطبيق مفهوم نظرية واقعية وعملية طريقة 

 (MATLAB)برنامج ادوات المنطق الضبابي في  استعمالو  (.Zadeh L.A)وضعها العالم 
حديد الوقت لت ( Time-Cost Trade-off )الكلفة  ولوقت بين االحديثة مبادلة ال تقنيةل توظيفو 

 ومنهاالمشاريع ادارة برمجيات باستعمال  التكاليفوبأقل زيادة ممكنة في المشاريع االمثل النجاز 

 . (MS Project) برنامج
 ، والكلفةالمبادلة بين الوقت ،  الضبابي ، نظرية المجموعة الضبابيةالمنطق  مفاتيح الكلمات :
 . تطبيقات الحاسوب
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The Use Of Modern Technologies In The Exchange Of Time And Cost To 

Complete Projects In A Foggy Environment 
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M.S.C. student   Ali Hussen Abd Ali 

 

   

 

 

Abstract 

The problem of blurry in the completion of projects, especially building 

projects of the important problems that should be appropriate solutions to 

them in order to obtain an integrated and successful project and within the 

standards required by committing to the time of completion and investment 

resources available to the implementing agency of the best investment, the 

problem is the result of information or data It is necessary to find a realistic 

and practical way to address this problem through the application of the 

concept of fog theory developed by the world (Zadeh. L. A.) and Working 

with the logic tools in the MATLAB program and employing the modern 

Time-Cost Trade-Off  technology to determine the optimum time for project 

completion and the lowest possible cost increase using project management 

software  including  MS Project  .                                                                     

                                                                                                     

Keywords: Fuzzy Logic , Fuzzy Set Theory ,Time-Cost trade-off , Computer 

Applications  .  
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 الفصل االول

 المقدمة واالستعراض المرجعي
 

 : (Introduction) المقدمة اوالً / 

( اسلوب المسار الحرج م1950sاواخر )منذ 
(CPM ) البرامج ومراجعة وأسلوب تقييم(PERT) 

المهمة و المعترف بها على  االساليباصبحتا من 
قيمة لتخطيط وجدولة المشاريع  وأساليبنطاق واسع 

وغير  مستقرة ادارة المشاريع في بيئة غير، الكبيرة 
عندما و تؤدي الى قرارات غامضة وغير دقيقة  واضحة

يحدث هناك بعض التأخير ربما يكون من الضروري 
ضغط االنشطة الحرجة عن طريق زيادة موارد النشاط 

غالبًا ما يكون باإلمكان  وفوق المستوى العادي 
تسريع او ضغط مدة بعض او جميع االنشطة من 

خالل تخصيص المزيد من الموارد على حساب تكلفة 
ألنشطة يمكن ان مباشره اعلى للنشاط ، هذا الضغط ل

يتحقق بواسطة العمل في نوبات متعددة )ايام عمل 
معدات اكبر وأكثر انتاجية وزيادة استعمال طويل( و 
( االيدي العاملة)توظيف المزيد من  العاملينحجم 

بالتأكيد توفيرًا للوقت لكن التكلفة المباشرة للمشروع 
لذلك فأن المخططين لجدولة المشاريع  سوف تزداد
اساسًا على ايجاد الطريقة االكثر فاعلية من يركزون 

فترة زمنية معينه  ضمنحيث التكلفة إلعمال المشروع 
بــ مشكلة هذا النوع من المشكلة عادًة ما يقال عنه 

 Time-Cost Trade-off كلفة لا –الوقت  مبادلة

Problem )) (TCTP) ،  أن الهدف الرئيس لجدولة
المشروع هو انجاز المشروع بأكمله في ظل قيود 

وبالتالي فأن الهدف الميزانية المتاحة والوقت المخطط 

هو تحديد مدة كل نشاط من اجل  (TCTP)من 
لتكاليف االجمالية المباشرة وغير لتحقيق الحد االدنى 
ة الوقت والتكلففي مشاريع البناء ،  المباشرة للمشروع

لألنشطة قد تواجه تغيرات كبيرة بسبب الشكوك القائمة 
مثل )االقتصاديات ،التضخم ، الضغوط االجتماعية ، 
اداء العمل ، اخطاء تنفيذ المقاول ، اخطاء التصميم 
، االحداث الطبيعية مثل التغيرات المناخية وغيرها( 

كلفة المشروع قد تختلف الوقت االجمالي وتفلذلك 
 البياناتتقريبًا كل  ب هذه الشكوكبسبو  بشكل كبير

والمعلومات المطلوبة لتقدير معلمات المشروع هي اما 
غير متوفرة او غير مكتملة لذلك عدم اليقين وفقدان 
بعض االجزاء من المعلومات ومعلمات المشروع 

الوقت  مبادلةالمتشابكة قد تودي الى جعل نماذج 
، في تقرة والتكلفة غير واقعية بسبب البيئة غير المس

الواقع فأن الغالبية العظمى من شركات البناء ال 
تسجل بانتظام او بصوره دقيقة فترات وتكاليف انشطة 
المشروع  باإلضافة الى ذلك في كثير من الحاالت 

يتم المشروع ألول مره وبما ان كل مشروع هو مشروع  
فريد من نوعه هذا يدفعنا الى استخدام او اخذ رأي 

)المهندسين او المقاولين( في تنبؤ معلمات الخبراء 
 المشروع .

في كثير من الحديثة بعض التقنيات  يتم استعمال
 في بيئة غير دقيقة (TCTP)لمعالجة الــ  الحاالت
نظرية المجموعات الضبابية وتطبيق  استعمالمثل 

 (MATLAB)في برنامج  مفهوم المنطق الضبابي
 MS)برنامج وتوظيف لبرمجيات ادارة المشاريع ك

Project)  لتحديد المدة المثلى النجاز المشاريع
 وبأقل زيادة ممكنة في التكاليف . 
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 Research)حث / مشكلة الب اثاني  

problem): 
الكثير من مشاريع البناء في الواقع يتم انجازها في 
بيئات مستقرة وواضحة ولكن هناك حاالت ال يمكن 

خاصة في  مثاليةبصوره خاللها انجاز مشاريع البناء 
حيث تكون البيانات  وغير مؤكدة بابيةظل بيئة ض
وتعاني من  ت الخاصة بالمشروع غير دقيقةوالمعلوما

لهذا تكاليف الو الغموض من ناحية الفترات الزمنية 
يكون اتخاذ القرار المناسب في مثل هذه البيئات 
يكتنفه الكثير من الشك والتشتت ويكون من غير 
المنطقي انجاز مشروع متكامل ووفق المواصفات 

 هذه الحاالت .مثل المطلوبة  في 

 :(Search goal)هدف البحث /  ا  لثثا

يهدف هذا البحث الى وضع نهج اكثر واقعية إليجاد 
بيئة  ضمناالمثلية  لوقت وكلفة انجاز المشاريع 

 عمليةطريقة في ايجاد كانت الحاجة ملحة  ،ضبابية 
مشكلة عدم دقة وغموض البيانات  لمعالجة

 من خاللالكبيرة والمعقدة لمشاريع البناء والمعلومات 
واستعمال ادوات تطبيق مفهوم المجموعة الضبابية 

 (MATLAB)برنامج في  المنطق الضبابي
بين الوقت لمبادلة ا في تقنيات الحديثةلل توظيفو 

برنامج برمجيات ادارة المشاريع مثل باستعمال  والكلفة
(MS Project )وبأقل  لالنجازديد الوقت االمثل لتح

 . زيادة ممكنة في التكاليف 

 االستعراض المرجعي
iterature L)المرجعي االستعراض 

review) : 

عام  ]Zadeh. L. A.))]5 اوجد الباحث

تم نظرية المجموعة الضبابية التي  م(1965)
تمتاز التي  المسائلالكثير من  استعمالها في معالجة

الى ان المنطق الباحث توصل ،  بصفة الضبابية
وهذه القيمة معين  لعنصرعلى قيمته  يستندالضبابي 

 وهي [0,1]الفترة المغلقة بين  هي قيمة حقيقية واقعة
ثم هذا العنصر الى المجموعة  عضويةتعبر عن 

 .اوجد بعد ذلك صياغة رياضية للمجموعة الضبابية 
 & ,.Lorterapong, P قام الباحثان

Moselhi, O.))]6[  نهج بوضع  م(1996)عام
نظرية  باستعمالتحليل شبكة اعمال المشروع 

، تم تطوير طريقة جديدة المجموعات الضبابية 
لنمذجة ( FNET)تسمى جدولة الشبكة الضبابية 

عدم دقة وغموض البيانات المأخوذة من الخبراء 
بسبب اوجه عدم اليقين المرتبطة في بيئة المشروع 
وتم التعبير عن درجات مختلفة من عدم اليقين لمدد 
النشاط بشكل فعال باستعمال الشكل الرباعي شبة 

ام ضبابية من اربع معلمات( من اجل المنحرف )ارق
توزيع العمليات الحسابية الضبابية المستخدمة في الــــ 

(FNET) . والتي يمكن تتبعها بكل بسهولة 
 عام ]7[(  .Hegazy, T)الباحث وضع 

من  (GA)نموذج عملي لخوارزمية جينية  م(1999)
 MS )خالل تنفيذ بروتوكوالت للخوارزمية الجينية مع 

Project )  وقد اثبت هذا النموذج تحسنًا بالمقارنة مع
، تم تنفيذ االنموذج ضمن السابقة  (GA)نماذج 

برنامج ادارة مشروع تجاري وذلك باستعمال لغة 
حيث يوفر البرنامج المطور اداة  ( Macro)برمجة 

جيدة يمكن استعمالها في الممارسات العملية حيث 
عمليات البناء كفاءة كبيرة في  (GA)اثبت تطبيق الـــ 
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لعدم تأثرها بالقيود المفروضة على البرمجة الرياضية 
. 

 ,Chanas, S., & Zielinski)الباحثان عرض 

P.)]8[ لحساب  اثنين من الحسابات م(2001)  عام
لــ درجة المسار الحرج مع تطبيق مبدأ التمديد 

(Zadeh)  تم اقتراح اسلوبين كفوئين لحساب درجة ،
المسار الحرج وفقًا للمفهوم المقترح اولهما هو عملية 

التكيف والمالئمة للدرجة الحرجة بشكل عام مع 
االوقات الضبابية للنشاط اما الثاني فهو من خالل 

 االعتماد على البرمجة الخطية . 
اسلوب تحليلي من قبل  طور م(2007)عام في 
 ]9[(.Chen, C. T., & Huang, S. F)ين الباحث

نظرية المجموعة الضبابية مع تقنية بين يجمع 
(PERT) تم  للقياسات الحرجة في شبكة المشروع ،

للتغلب على مشكلة عدم  (FPERT)تطبيق اسلوب 
الدقة في تقدير الفترات الزمني لألنشطة باستعمال 

االرقام الضبابية الثالثية لتمثيل هذه الفترات ثم حساب 
الحدود الضبابية لفترات البدء واالنتهاء وكذلك تم 
تحديد مؤشر الدرجة الحرجة على اساس الوقت 

الفائض الضبابي لحساب الدرجة الحرجة ولكل نشاط 
 ي المشروع . ف

 الفصل الثاني الجانب النظري 
 المبحث االول 

المنطق الضبابي ونظرية المجموعة 
 الضبابية 

 (Fuzzy Logic)المنطق الضبابي اوال  : 

تمتد جذور المنطق الضبابي قديما وعبر التأريخ 
وتحديدًا مع المنطق الصوري )الكالسيكي( وبدايتًا من 
افالطون ثم ابن سينا وأصحاب المنطق في الحضارة 

ان مفهوم االسالمية والباحثين في النهضة الحديثة إال 
الذي تم تطويره ( Fuzzy Logic)المنطق الضبابي 

عام وبالتحديد في  ستينات القرن الماضيفي 
 .L. A) زاده(علي )لطفي  الباحث على يد( م1965)

Zadeh)  الحجر مثل ياالستاذ في جامعة كاليفورنيا
لتطور النظرية الضبابية وخاصة بفضل  االساس
العلمي الكبير في مجال الحاسبات حيث  التقدم

في مجاالت متعددة خاصة  استعمل و بشكل واسع 
يعزى سبب  ، ]10[ في مسائل عدم التأكد والغموض
التعامل  من الناتجةظهور هذا المنطق الى المشاكل 

مع حاالت عدم اليقين وعدم دقة او قلة البيانات لذلك 
الحلول في ايجاد ذات فاعلية  االعتياديةلم تعد الطرق 

ولهذا السبب طورت نظرية  المثلى لتلك المشاكل
المجموعة الضبابية باعتبارها طريقة رياضية فاعلة 

 (Zadeh)ويعتبر تحويل  ]11[في بيئة غير واضحة 
المنطق التقليدي الذي يتم التعبير عنة بالخطأ او 

الى المنطق  (0,1)الصواب من خالل القيمتين 
طفرة نوعية من  (0,1)الضبابي المتعدد القيم بين 

ات الكالسيكية االعتيادية الى الرياضيات الرياضي
 ]12[ذات الطبيعة اللغوية والفلسفية 
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 (MATLAB)ادوات المنطق الضبابي في برنامج ثانيا  / 

هناك خمسة ادوات  (MATLAB)الــ لمعالجة مشكلة الضبابية باستعمال ادوات المنطق الضبابي في 
لبناء وتحليل ومراقبة انظمة  (Graphical User Interface( )GUI)لواجهة المستخدم الرسومية  رئيسة

وهذه االدوات هي كل من : محرر نظام  (Fuzzy Inference System( )FIS)االستدالل الضبابي 
،  ((Membership Function Editor، محرر دالة العضوية  (FIS Editor)االستدالل الضبابي 

 Surface)، عارض السطح  (Rule Viewer)، عارض القاعدة ( Rule Editor)القواعد محرر 

Viewer)]16[ 
 

مسائل على مستوى متقدم للنظام مثل كم عدد المدخالت والمخرجات للمتغيرات وما  (FIS)يعالج محرر الــ 
ويستعمل محرر دالة العضوية لتحديد االشكال ولجميع دوال العضوية المرتبطة بكل متغير ، هي مسمياتها 

من ادوات الــ اما محرر القواعد فيستعمل لتحرير قائمة القواعد التي تحدد سلوك النظام كما يوجد هناك اثنين 
(GUI ) النظام بدال من تحرير الــ سلوك تستعمالن للمراقبة وفهم(FIS ) وهي ادوات للقراءة فقط وهما

عارض القاعدة وهو عرض مستند على مخطط االستدالل الضبابي وعارض السطح الذي يبين كيف يعتمد 
كذلك ورسم خريطة سطح مخرجات احد المتغيرات على واحد او اثنين من المدخالت التي نقوم ببنائها و 

 . ]13[للنظام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 محرر القواعد

Rule Editor 

  

محرر نظام 

 االستدالل الضبابي

FIS Editor 
 

 نظام االستدالل الضبابي 

Fuzzy Inference 

System 
  

 محرر الدالة العضوية

Membership 

Function Editor  

 
  

 عارض السطح

Surface Viewer 

 عارض القاعدة

Rule Viewer 
ادوات للقراءة 

 فقط

 ]13[ ( توضيح لمكونات نظام االستدالل الضبابي1مخطط رقم )
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 ( Fuzzy Set Theory)نظرية المجموعة الضبابية  /ا  لثثا

عام  نظريته (Zadehعليه )االساس الذي اقام  (Fuzzy Setالضبابية )يمثل مفهوم المجموعة الغامضة او 
ضمن المنطق  (Crisp set)والذي يعتبر تطور لمفهوم المجموعة الواضحة او االعتيادية  م(1965)

  . ]14[الرياضي 
درجة  لهاانواع من العناصر  [على انها  عرفها والتيبإيجاد المجموعة الضبابية  (Zadeh)قام العالم 
 Membership) المميزهعضوية الدالة ب المجموعة ميزتهذه و  (Membership degree)مستمرة عضوية 

function  )  يعبر عن ،  ]5[ ] (0,1) الفترة المغلقة  محدده لكل عنصر بين عضويةدرجة  صتخص التيو
الى المجموعة ( x)العنصر  عضويةدرجة  تمثلالتي (  µ𝐴(𝑋) ( العضويةقيم درجة العضوية بدالة 

 : بالشكل التالي العضويةيمكن التعبير عن دالة و (A)الضبابية 
µA(X): 𝑋 → [0,1] 

  أي  (1)يقال ان العنصر ينتمي بشكل كامل الى المجموعة الضبابية عندما تكون درجة العضويه له 

µA(X) = 1 
 أي  (0)العضوية له  عندما تكون درجةالضبابية ويقال ان العنصر ال ينتمي الى المجموعة 

µA(X) =  0 
 

 ]14[: هذا يعني ان 
µ𝐴(x) = {

1 𝑖𝑓 𝑥 ∈ 𝐴
0 𝑖𝑓 𝑥 ∉ 𝐴

      ……… . (1 − 2)                 
( الى المجموعة 0.5( فهذا يعني ان العنصر ينتمي بدرجة )0.5اذا كانت درجة عضوية هذا العنصر ) اما

اذا  و (Equilibrium point)  ويدعى هذا العنصر بعنصر التوازن  بنفس الدرجة اليهاوال ينتمي الضبابية 
( وال ينتمي 0.7العنصر ينتمي الى المجموعة الضبابية بدرجة ) ( فهذا يعني ان0.7درجة العضوية ) كانت
ان الهدف الرئيس من ظهور المجموعة الضبابية هو لغرض التأقلم مع حالة عدم اليقين  ،( 0.3بدرجة ) اليها

والغموض في المجتمعات البشرية وكذلك من اجل تقليل الحاجة الى المدخالت الكمية المؤكدة الواضحة عند 
 . ]5[اجراء عمليات تحليل القرارات 

    ( (Membership Functions العضويةدوال رابعا  / 

االخرى حيث الدوال متميزة عن و ذات اهمية كبيره  عضويةدوال ان لها المجموعات الضبابية  من مميزات
تعتبر دوال  ،] 12[متقطع عنصر الى قسمين عنصر مستمر او الضبابية تقسم العنصر في المجموعة 

العنصر الى المجموعة  درجة عضوية وتمثلالمجموعة الضبابية  في المنظماحد عناصر الزوج  العضوية
تعتمد  تهاوذلك الن صياغ ةعشوائيعملية كون تيجب ان ال  العضويةدوال  صياغةعملية ان  ، الضبابية

إليجاد درجة عضوية العنصر الى المجموعة  العضويةيتم استعمال دالة  ]14[المجموعة وخواصها  نوع على
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مميزة مقابلة للدالة الكدالة ( X ) ة كاملبواسطة المجموعة الهذه المجموعة معرفة و  الضبابية
(Characteristic function )   ـــبويرمز لها  µ𝐴(𝑋) والتي يطلق عليها بدالة العضوية و كل عنصر𝑥  

ويمكن التعبير عن ذالك من خالل   [0,1] الفترة المغلقةلدية قيمة معينة ضمن   Xفي المجموعة الكاملة 
 ]5[الصيغة التالية : 

}    ……… . (2 − 2)                                                 ( X x ∈   / 
A
(x)  , x  {(   =A 

  العضويةدوال خامسا  / انواع 
 ]51[ (Function Membership Triangularية )ثالمثلدالة العضوية   -1

,)هي دالة واسعة االستعمال تتميز بأن لديها ثالث معلمات  β, γ)  من خالل الصيغة عنها يمكن التعبير
 التالية  :

𝜇
A
: 𝑋 → [0,1]          

𝜇A(𝑥, 𝛼, 𝛽, 𝛾)=

{
 
 

 
 
0                                  𝑖𝑓 𝑥 ≤  𝛼
𝑥−𝛼

𝛽−𝛼
                        𝑖𝑓 𝛼 ≤ 𝑥 ≤ 𝛽

𝛾−𝑥

𝛾−𝛽
                        𝑖𝑓 𝛽 ≤ 𝑥 ≤ 𝛾

0                                   𝑖𝑓 𝑥 >  𝛾

………… . (3 − 2)       

                          
 حيث ان 

α  تمثل الحد االدنى :  
β تمثل قيمة المركز : 
ϒ تمثل الحد االعلى : 

  

 

 

 ]51[ ( FunctionTrapezoidal Membership)دالة العضوية شبة المنحرف  -2
 ( ويمكن تمثيلها بالصيغة التالية :   α  ،β ،𝛿   ،γوهي )معلمات تتكون هذه الدالة من اربعة 

µA(𝑥)   :  x →  [1,0]                                                       

{
  
 

  
 
0                     𝑖𝑓 𝑥 <  𝛼     
𝑥− 𝛼

𝛽− 𝛼
                𝑖𝑓 𝛼 ≤ 𝑥 ≤  𝛽

1                   𝑖𝑓 𝛽 ≤ 𝑥 ≤ 𝛾
𝛿−𝑥

𝛿− 𝛾
                𝑖𝑓 𝛾 < 𝑥 <  𝛿

0                        𝑖𝑓  𝑥 >   𝛿  

………… . . (4 − 2)  (  α , β ,𝛿   ,γ  µ𝐴(x 

 

𝜇𝐴(x) 

0 

0.5 

1 

α β ϒ 
𝑋 
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 حيث ان 

β تمثل الحد االدنى : 

α,ϒ  الوسط )المركز (: تمثل الحد ,δ  تمثل الحد االعلى : 

 

 
اذن(  –الشرط والنتيجة )اذاقواعد / سادسا  

(Then Rules-IF) برنامج  في

(MATLAB ) 

او المشغالت العوامل و المجموعات الضبابية 
يع و جوانب للمنطق الضبابي ، مواض هيالضبابية 

أي شيء مفيد نحن بحاجة لجعله في جملة كاملة 
 IF-Then)ومفهومة ، قواعد الشرط والنتيجة 

Rules)  هي االدوات التي تجعل المنطق الضبابي
مفيد ، لتوضيح مفهوم قواعد الشرط والنتيجة لدينا 

 الفرضية التالية : 
تمثل قاعدة شرط ونتيجة  (A)نفرض ان 

( هو x)ضبابية واحدة ألي انموذج ، اذا كان 

(A)  اذن(y( هو )B)  حيث( انA,B)  هي
القيم اللغوية التي تحددها المجموعات الضبابية 

على التوالي ، اذا كان  (x,y)على نطاقات 
فيسمى بالعنصر  (A( هو )x)الجزء من القاعدة 

كان الجزء من اما اذا (  (Ifالشرطي او الفرضية
فيسمى بالنتيجة او  (B( هو )y)القاعدة 
 ]16[ (Then)االستنتاج 

 IF-Then)ان تفسير قواعد الشرط والنتيجة 

Rules) : هي عملية مكونة من ثالث اجزاء 

المدخالت الضبابية او المشوشة  -1
(Fuzzify Inputs ) 
 Apply)تطبيق عامل او مشغل ضبابي  -2

Fuzzy Operator) 

 Apply)تطبيق اسلوب التضمين  -3

Implication Method ) 

 
خطوات معالجة الضبابية سابعا / 

) (MATLAB) برنامج باستعمال

 ]13[ خوارزمية الحل (

 Fuzzify)المدخالت الضبابية الخطوه االولى : 

Inputs  ) 
تحميل في تتمثل الخطوه االولى لمعالجة الضبابية 

وتحديد الدرجة  (FIS Editor)في الــ المدخالت 
التي تنتمي الى كل مجموعة ضبابية بواسطة دالة 

هي دائمًا قيم  لهذه الخطوه العضوية ، المدخالت
لحدث الكلي للمتغير الداخل ل محددةواضحة رقمية 

بين الفترة ضبابية للعضوية  درجةوالمخرجات هي 
 .ناتجة من تأثير هذه المدخالت ]0,1[المغلقة  

تطبيق عامل او مشغل الخطوة الثانية : 
 (Apply Fuzzy Operator)ضبابي 

مرة واحدة فقط يتم لبعد تحميل المدخالت الضبابية 
تحديد درجة العضوية لكل جزء من البيانات و لكل 

0.5 

𝜇𝐴(x) 

𝑋 0 

1 

α β ϒ δ 
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اكثر  لهاقاعدة ، اذا كانت قاعدة العنصر الشرطي 
من جزء واحد يتم تطبيق العامل الضبابي للحصول 
على قيمة واحدة تمثل نتيجة العنصر الشرطي لتلك 
،  القاعدة ثم تطبيق هذه القيمة على دالة االخراج 

من المشغل الضبابي هي اثنين او اكثر  مدخالت
قيم عضوية متغيرات المدخالت الضبابية 

 والمخرجات هي قيمة حقيقية واحدة 
تطبيق اسلوب التضمين  طوة الثالثة :الخ

(Apply Implication Method)  

اخذ وزن ان يتم قبل تطبيق الطريقة الضمنية يجب 
حيث ان كل قاعدة لها وزن القاعدة بنظر االعتبار 

، تعرف الطريقة الضمنية على  (0,1)عدد بين الـ 
انها تشكيل معين يترتب على هذا التشكيل مجموعة 
ضبابية على اساس العنصر الشرطي  ، تمثل 
المدخالت في العملية الضمنية برقم واحد يعطى 

والمخرجات عبارة  (If)من قبل العنصر الشرطي 
 عن مجموعة ضبابية .

الخطوة الرابعة : تجميع كافة المخرجات 
(Aggregate All Output  ) 

يعرف التجميع على انة عملية دمج مخرجات كل 
قاعدة من خالل ضم الحاالت المتماثلة ، ان عملية 
التجميع هي عملية اخذ كافة المجموعات الضبابية 
التي تمثل مخرجات كل قاعدة والجمع بينها في 
مجموعة ضبابية واحدة من اجل التحضير 

سة والنهائية وهي معالجة واالستعداد للخطوة الخام
  . (defuzzification)الضبابية 

الخطوة الخامسة : معالجة الضبابية 
(efuzzificationD) 

هي مجموعة  (defuzzify)المدخالت لعملية الــ 
ضبابية )مجموعة الناتج الضبابي الكلي( 

ح او اعتيادي واحد تمت ضوالمخرجات هو عدد وا
في وقت سابق وبقدر ما معالجته من الضبابية 

( fuzziness)يساعد التشويش او عدم الوضوح 

على تقييم القاعدة خالل الخطوات المتوسطة يكون 
الناتج النهائي لكل متغير هو رقم واضح اعتيادي 

، تعتبر هذه الطريقة واحده من الطرق االكثر واحد 
 لحساب المركز تحت المنحنى .  استعماالً 

 
 
 

 المبحث الثاني

 و الوقتبين مبادلة ال عملية مفهوماوال /
Cost–The Concept of Time الكلفة

 Tradeoff (PERT Cost) 
في  ةمهم وسيلةيمثل تحليل المخططات الشبكية 

كلفة لتحديد اتأتي هذه االهمية في الرقابة عملية 
لهذا ظهر المشاريع  النجازالمثلى والزمن االمثل 

م( بدياًل عن 1963عام ) (PERT Cost)اسلوب 
كطريقة فاعلة إليجاد  (PERT Time)اسلوب 

الوقت االمثل النجاز المشاريع مع اعتبارات الكلفة 
لوقت )الموائمة( بين امبادلة تقنية ال تطبيق من خالل

 (Time –Cost Tradeoff  ( )TCT) الكلفة و 
والتي تعني امكانية الموازنة بين وقت وكلفة تنفيذ 

تخفيض  تقنيةعلى ( TCT)الــ  تعتمد،  ]3[المشاريع 
التكاليف الى اقل مستوى مسموح به بعد اخضاع 

 بواسطة للتنفيذالمدة الزمنية تقليص الى المشروع 
تحليل التكاليف االجمالية حيث يتم تجزئة المشروع 
الى عدة اجزاء خاضعة للتحليل والمراقبة لمعرفة أي 
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الفترة الزمنية االنشطة يجب االنتهاء منها ضمن 
هذا من خالل اضافة يتحقق والمرغوب فيها  المطلوبة

او زيادة  زيادة عدد العاملينمزيد من الموارد مثل 
وغيرها آالت أكثر انتاجية  استعمالو اساعات العمل 

ذلك تأتي مرحلة التحليل لهذه  بعد ، من الموارد
انجاز  مدةلمعرفة تأثيرها في تقليل  العمليات
 ]1[المشروع

هناك سببين رئيسين لتطبيق عملية المبادلة بين 
السبب في مشاريع البناء  (TCT)الوقت والكلفة 

يركز على  ال (PERT Time)االول هو ان اسلوب 
اخذ التكاليف الخاصة بالمشروع بنظر االعتبار على 

اداء مدراء  تقويمالرغم من انها تمثل عنصر مهم في 
نماالمشاريع  يركز على تقدير الفترات الزمنية  وا 
ال يحقق تكامل فقط والسبب الثاني انه  لألنشطة

مراحل عمليات التخطيط والرقابة على المشروع مع 
 . ]2[لموازنة للجهة المنفذة  التخطيط المالي وا

المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع عادًة بمدة  تحدد
للمخطط الشبكي ، في حالة  (CPM)المسار الحرج 

اتخاذ قرار لتنفيذ مشروع معين بمدة زمنية اقصر من 
المدة الزمنية المقدره سابقًا فأن هذا االجراء سيؤثر 
على حجم التكاليف وبالتأكيد فأن التكاليف سترتفع 

ان ، ،   ]4[عند اجراء عملية ضغط للمدة الزمنية 
تكلفة تنفيذ أي مشروع تتكون من تكلفة مباشرة والتي 

المختلفة وتكلفة غير مباشرة  لألنشطةتكون مصاحبة 
 . عمليات تنفيذ المشروع  بإدارةخاصة 

تنقسم التكلفة االجمالية للمشروع الى قسمين : 
]1[ 
  ( Direct Costs)التكاليف المباشرة  -1

يقصد بالتكاليف المباشرة هي التكاليف التي يجب 
التعامل صاحب القرار المتمثل بمدير المشروع  على 
والتي تؤثر بصورة مباشرة في تنفيذ المشروع معها 
ساعات كلف ،  العاملينالمواد االولية ، اجور مثل 

العمل االضافية ، زيادة اوقات التشغيل للمعدات 
 .، الطاقة ... الخ   واآلالت

 Indirect Costs) التكاليف غير المباشرة  -2

(  

يقصد بالتكاليف غير المباشرة هي التكاليف التي 
مدير المشروع ب صاحب القرار المتمثل يجب على

والتي ال تؤثر في عمليات تنفيذ  معها التعامل
مثل الرسوم ، الضرائب ، المشروع بصورة مباشره 

االشراف ، االستهالك ، العقوبة التعاقدية ، فوائد راس 
 (2رقم ) المخططمن  ،المال ، االندثار ... الخ 

نالحظ ان التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة 

ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بالزمن حيث تتناسب التكاليف 
المباشرة تناسبًا عكسيًا مع الزمن كلما ازدادت الفترة 
الزمنية الالزمة النجاز المشروع ادى ذلك الى 
انخفاض التكاليف المباشرة ، اما التكاليف غير 
المباشرة فأنها تتناسب تناسبًا طرديًا مع الزمن كلما 

لزمنية الالزمة النجاز المشروع ادى ازدادت الفترة ا
 ]4[التكاليف غير المباشرة .  ازديادذلك الى 
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تولي اهتمام اكبر المختلفة هناك اختالف كبير بين هذه التكاليف فإدارات المشاريع  األهميةالتأثير و من حيث 

لتكاليف غير مع اللتكاليف المباشرة بالمقارنة االكبر  االفضليةبسبب  ويعود ذلكبالنسبة للتكاليف المباشرة 
تعتمد  (TCT)الـ  بواسطة ان جميع تحليالت التكاليف في عملية تخفيض زمن المشروع فالمباشرة ولهذا 

 ]3[بشكل كبير على التكاليف المباشرة 

 ]4[ قسمينتنقسم التكاليف المباشرة الى 

 (   Cost  Normal)او االعتيادية التكلفة الطبيعية  - أ
  ( Crash Cost )التكلفة التعجيلية او المضغوطة  - ب

الى التكلفة الطبيعية والتكلفة  ةً ع هو االخر سينقسم الى قسمين نسبوبالتالي فأن زمن انجاز المشرو 
 :التعجيلية وهما 

 (  Normal Time ) او االعتيادي الزمن الطبيعي  - أ
 (  Crash Time ) الزمن التعجيلي او المضغوط  - ب
 

 
 

 

 

 

 ]10[ ( يوضح زمن االنجاز االمثل في ظل التكاليف المباشرة وغير المباشرة والكلية2مخطط رقم )

  الكليةالتكاليف 

 المباشرة التكاليف غير

 المباشرة 
 التكاليف المباشرة

 الزمن األمثل لالنجاز 

 اقل كلفة مثلى

 الكلفة

 الزمن

Normal  cost 

Cost 

  ]3[ وعالقتها بالوقت( منحنى التكاليف المباشرة 3مخطط رقم )

Crash  cost 

Crash time Normal time  

Time 

Slop

e 

Crash 

Normal 
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كلفة المثلى تلعالقة الرياضية الخاصة بالاصياغة المستعملة لفيما يلي مجموعة من المصطلحات والرموز 
  : وقت تنفيذ المشروع  لتقليص

Tij
n : حدث البداية  للنشاط الواقع بين تمثل الوقت الطبيعي(i( وحدث النهاية )j). 

Tij
c : حدث البداية  للنشاط الواقع بين تمثل الوقت التعجيلي(i( وحدث النهاية )j). 

Cij
n : حدث  للنشاط الواقع بين الطبيعيةكلفة لتمثل ا( البدايةi( وحدث النهاية )j). 

Cij
c : حدث  تمثل الكلفة التعجيلية للنشاط الواقع بين( البدايةi( وحدث النهاية )j). 

CSij
عن الفرق  الناتج (Cost ∆) عبارة عن التغير في الكلفة  ووه (Cost Slope) : تمثل ميل الكلفة 

ن عن الفرق بي الناتج (Time ∆)التغير في الوقت  مقسومًا علىبين الكلفة التعجيلية والكلفة الطبيعية 
ويمكن توضيح ذلك من خالل العالقة الرياضية التالية لحساب ميل  الوقت الطبيعي والوقت التعجيلي

 الكلفة : 
  

                                                 

 

 ( SoftwareProject Management( برمجيات ادارة المشاريع ثانيا  / 

التقنيات استعمااًل في مجال علوم الحاسوب والتي تطورت  وأكثرهي واحده من اهم  (Software)ة يالبرمج
 MS)برنامج ما تزال مستمرة في التطور ، هذا يومنا  حتىبشكل كبير منذ منتصف القرن الماضي و 

Project) شركة ههو برنامج اصدرت (Microsoft)  م( لتخطيط وجدولة ورقابة المشاريع 1987)في عام
العديد من المهام والعمليات إلدارة المشاريع  إلجراءالكبيرة يتميز هذا البرنامج بمجموعة من االوامر تستعمل 

) تحديد الفعاليات الرئيسة للمشروع بواسطة مصفوفة المسؤولية ، اجراء عملية جدولة  األوامرهذه  ومن
المشروع الى اجزاء متعددة ، اعطاء موازنة للمشروع ضمن مرحلة التخطيط ،  للمشروع عن طريق تقسيم

مراقبة خطة عمل المشروع لمعرفة المنفذ وما لم يتم تنفيذه من االنشطة ، تقييم تحقق اهداف المشروع ، ادارة 
شروع في ل مع اكثر من معمليات التغيير في المشروع ، اعطاء تقارير عن سير المشروع ، القدرة في العم

بشبكة المعلومات العالمية  المشروع متابعة المشروع من قبل الجهات ذات العالقة عن طريق ربط ان واحد ،
 . ]2[) االنترنيت( 

) تقليص وقت تنفيذ المشروع مع اعتبارات خطوات عملية المبادلة بين الوقت والكلفة ثالثا  / 
 ]3[الكلفة (

 . الخاص بالمشروع لبيان عالقات التتابع والتسلسل المنطقي لألنشطة رسم المخطط الشبكي  الخطوة االولى :

Cost Slope (CSij)  = 

   

∆ Cost 

 
∆ Time 

 

Crash Cost – Normal Cost 

 
Normal Time – Crash Time 

 

= 

(2-5)............. Cost Slope (CSij)  = 

Cij
c
  –  Cij

n
 

Tij
n
  –  Tij

c
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تحديد الفترات الزمنية والكلفوية لكل نشاط والقيام بأجراء عملية حساب وتحديد المسار الحرج  الخطوة الثانية :
 ولكافة االنشطة .  ( Normal Time)باستخدام الفترات الطبيعية االعتيادية 

لكل نشاط من انشطة المسار الحرج من خالل الصيغة  (Cost Slop)حساب ميل الكلفة  الخطوة الثالثة :
 : ( 5-2رقم )
 
 

البدء بتقليص مدة االنشطة الواقعة على المسار الحرج )االنشطة الحرجة( عن طريق  الخطوة الرابعة :
تخفيضها بوحدة زمنية واحدة واختيار اقل ميل كلفة لهذه االنشطة ثم اضافة ميلها الى كلفة المشروع 

 االجمالية حتى يتم الوصول الى مدة تقليصها او لحين تغير المسار الحرج . 
ي حال ظهور اكثر من مسار حرج واحد ) مسارات حرجة متعددة ( يتم تحديد واختيار ف الخطوة الخامسة :

مسار حرج واحد يمتلك اقل مجموع ميل من مجموع ميل المسارات االخرى ونقوم بتخفيضه بمقدار وحدة 
 ذا . زمنية واحدة ثم إضافة اقل ميل لألنشطة الحرجة التابعة لهذا المسار على الكلفة الكلية السابقة وهك

 .بعد تقليص مدة المسار الحرج يجب تحديد فترات االنشطة الفائضة او االنشطة المرنة  الخطوة السادسة :
نستمر بعملية التقليص حتى تصل االوقات الطبيعية الخاصة باألنشطة الحرجة الى  الخطوة السابعة :

التي ترتفع فيها التكاليف  او التخفيض المثالية وهي النقطة اوقاتها المضغوطة و الوصول الى نقطة التقليص
 .مع بقاء وقت المشروع ثابتًا بدون تغيير عند االستمرار بعملية التخفيض 

مقابل  (X)رسم وقت انجاز المشروع ضمن المحور االفقي  بواسطةيتم تمثيل النتائج بيانيًا  الخطوة الثامنة :
 . (Yالعمودي )الزيادة التراكمية في التكاليف ضمن المحور 

 

 الفصل الثالث

 الجانب العملي
 ((Introductionالمقدمة اوالً / 

في هذا الفصل سيتم مناقشة مراحل معالجة 
المشاريع التابعة لوزارة  لبيانات احدالضبابية 

باستعمال ادوات التعليم العالي والبحث العلمي 
،  (MATLAB)المنطق الضبابي في برنامج 

مشكلة الضبابية هنا ناتجة بسبب تأثر المشروع 
كما الخارجية والداخلية بمجموعة من العوامل 
يدفعنا الى بالتالي  هذا( 2مبين في جدول رقم )

في تقدير فترات  صينوالمخت اخذ رأي الخبراء

 االراءتتميز هذه ، المشروع  انشطةوتكاليف 
تعاني من  غير دقيقةبكونها توقعات والتوقعات 

الغموض لهذا فأن استعمال طرق معالجة 
 ةومهم ةالضبابية لبيانات المشروع ضروري

التي  المبادلة بين الوقت والكلفة تقنيةلجعل 
، بعد معالجة  اكثر واقعية سنقوم بتطبيقها الحقاً 

الضبابية لهذه البيانات يتم تطبيق تقنية  مشكلة
باستعمال برمجيات المشاريع المبادلة جديدة في 

نجاز المشروع وبأقل ال لتحديد الوقت االمثل
استعمال  من خالل زيادة ممكنة في التكاليف

 .( MS Project)برنامج 

Cost Slope (CSij)  = 

Cij
c
  –  Cij

n
 

Tij
n
  –  Tij

c
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 Data)جمع البيانات ثانيا  / 

collection) 
الجامعة في بعد مراجعة دائرة قسم الشؤون الهندسية  

للتقصي عن المشاكل التي تمر بها مشاريع  التكنولوجية
االبنية داخل الجامعة وجدنا ان هناك تلكأ كبير في 
انجاز العديد من المشاريع ومنها مشروع ملحق قسم 
هندسة االنتاج والمعادن هذه المشكلة ناتجة عن عدم 

 ةلقمتعمات سواء كانت معلومات دقة وغموض المعلو 

وجود مجموعة من العوامل لنجاز االبوقت او بتكلفة 
المؤثرة في المشروع وابلغونا فيما اذا كان هناك طريقة 
علمية لمعالجة هذه المشكلة للخروج بنتائج ايجابيه تفيد 

وقد ابدت  والمستقبليةمشاريع الحاليه للالدائرة الهندسية 
ها الكامل وتهيئته المعلومات الدائرة مشكورة تعاون

عدد  (1رقم )يبين الجدول  ،للباحث  المطلوبةوالبيانات 
االنشطة الخاصة بالمشروع وتفاصيلها والرموز التي تم 

 :وكما مبين في ادناه  استعمالها للتعبير عنها
  رمزال تفاصيل النشاط ت

 A القديمة ورفع االنقاض وتسوية الموقعهدم البناية  1 النشاط

 B تخطيط الموقع 2

 C لألسسالحفريات الترابية  3

 D فرش سبيس تحت االرض مع الحدل 4

 E صب خرسانة التعمية تحت االسس مع القير 5

 F صب االساس الحصيري 6

 G البناية وجدران المصعد ولجميع الطوابق ألعمدةصب خرسانة مسلحة  7

 H والساللم ولكافة الطوابق واألعتابصب خرسانة مسلحة للسقوف  8

 I البناء تحت مستوى مانع الرطوبة مع صب البادلو والدفن بالتراب والسبيس 9

 J البناء فوق مستوى مانع الرطوبة للطابق االرضي ولكافة الطوابق ولسكة المماشي 10

 K االعمال الصحية 11

 L االعمال الكهربائية 12

 M اعمال صب خرسانة غير مسلحة تحت الكاشي للطابق االرضي 13

 N والشبابيك والكتائب والزجاج واأللمنيومتجهيز وتثبيت االبواب الحديدية والخشبية  14

 O التطبيق بالكاشي والسيراميك لجدران المجاميع الصحية والكافتريا والمطبخ مع االزارة المزججة 15

 P سم بالمرمر الطبيعي والكرانيت مع الكوبلن120 بارتفاعاعمال تغليف جميع جدران البناية  16

 Q اعمال لبخ ونثر مناور الخدمة والستائر من الخارج وسقف الجسر الرابط 17

 R تسطيح بالشتايكر مع طبقات العزل المائي 18

 S اعمال البياض للجدران والسقوف 19

 T للجدران الخارجية بالحجراعمال التغليف  20

 U والمماشي بالكرانيت واالزارة بالمرمر لألرضياتتطبيق  21

 V اعمال سلم الطوارئ والسلم الخدمي 22

 W اعمال نصب المصاعد الكهربائية 23

 X اعمال نصب اجهزة التكييف 24

 Y اعمال نصب وتثبيت السقوف الثانوية 25

 Z بالبايات مع المرايا وتركيب المحجراتتغليف الساللم والمدخل  26

 AB اعمال الصبغ البالستيكي 27

 AC اعمال منظومة الحريق 28

 AD اعمال تجهيز ونصب المولدات المحمولة 29

 AE اعمال االثاث 30

 
 

 في المشروع ( يوضح التفاصيل والرموز المستعملة لكل نشاط 1جدول رقم )
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وبعد القيام بدراسة تفاصيل المشروع مع الخبراء )المهندسين والمختصين( في دائرة قسم الشؤون الهندسية 
تم الحصول على وقت وكلفة انجاز المشروع ،  فيتبين ان هناك مجموعة من العوامل تؤثر وبشكل كبير 

عن طريق طبيعية والتعجيلية لحالة اللانجاز المشروع وقت وكلفة  علىالعوامل الداخلية والخارجية  يرتأث
 : ( 10،  9،  8،  7، 6، 5، 4،  3الجداول ) وكما مبين في والمختصين الخبراء 

 
 (المشاريع نجاز االعوامل المؤثرة في انجاز المشاريع ) التأثير الضبابي في وقت وكلفة 

 العوامل الخارجية للمشروع العوامل الداخلية للمشروع

 العوامل المؤثرة في الكلفة العوامل المؤثر في الوقت العوامل المؤثرة في الكلفة الوقتالعوامل المؤثر في 

 ضعف الدعم من االدارة العليا ضعف الدعم من االدارة العليا العوامل البشرية العوامل البشرية

 ـــــــــــــــــــ العوامل السياسية ــــــــــــــــــ العوامل المادية

 العوامل االقتصادية العوامل االقتصادية ــــــــــــــــــــ التخطيطضعف عمليات 

 العوامل التكنولوجية العوامل التكنولوجية الوقت العاطل لفريق العمل الوقت العاطل لفريق العمل

 ـــــــــــــــــــ العوامل االجتماعية خصائص المشروع خصائص المشروع

 ـــــــــــــــــــ العوامل الدولية اخطاء التصميم اخطاء التصميم

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ العوامل التنظيمية العوامل التنظيمية

 ( العوامل المؤثرة في انجاز المشاريع2جدول )

  

 (4جدول رقم ) ( (Input 2تأثير العوامل الخارجية على الوقت الطبيعي (3جدول رقم ) (Input 1)تأثير العوامل الداخلية على الوقت الطبيعي  

 

  العوامل المؤثرة في انجاز المشاريع( 2جدول رقم )
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 (7( جدول رقم )Output 1الوقت الطبيعي المخطط الضبابي ) (8جدول رقم ) (Output 1المخطط الضبابي ) الوقت التعجيلي

 (5جدول رقم ) (Input 1)تأثير العوامل الداخلية على الوقت التعجيلي 

 

 (6جدول رقم ) ( 2Input)تأثير العوامل الخارجية على الوقت التعجيلي 
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 ( 9جدول رقم ) (Output 2التكاليف الطبيعية الضبابية )

  بالدينار الطبيعية المجموعات الضبابية للكلف

  قليلة متوسطة كبيرة

 النشاط
50000000,55555555,61111111)) 44444444,50000000,55555555)) 38888888,44444444,50000000)) A 

5500000,6416666,7333333)) 4583333,5500000, 6416666)) 3666666,4583333, 5500000)) B 
17500000,20416666,23333333)) 14583333,17500000, 20416666)) 11666666,14583333, 17500000)) C 

1350000,1575000,1800000)) 1125000,1350000, 1575000)) 900000,1125000, 1350000)) D 
15795000,18427500,21060000)) 13162500,15795000, 18427500)) 10530000,13162500, 15795000)) E 

95625000,103593750,111562500)) 87656250,95625000, 103593750)) 79687500,87656250, 95625000)) F 
33833183,35921651,38010119)) 31744714,33833183, 35921651)) 29656246,31744714, 33833183)) G 

104882750,111125770,117368791)) 98639729,104882750, 111125770)) 92396708,98639729, 104882750)) H 
6766500,7894250,9022000)) 5638750,6766500, 7894250)) 4511000,5638750, 6766500)) I 

65868000,68612500,71357000)) 63123500,65868000, 68612500)) 60379000,63123500, 65868000)) J 
23350000,24846794,26343589)) 21853205,23350000, 24846794)) 20356410,21853205, 23350000)) K 

354000000,381764705,407794117)) 329705882,354000000, 381764705)) 303676470,329705882, 354000000)) L 
9000000,10500000,12000000)) 7500000,9000000, 10500000)) 6000000,7500000, 9000000)) M 

59548000,64128615,68709230)) 54967384,59548000, 64128615)) 50386769,54967384, 59548000)) N 
22555000,23897559,25240119)) 21212440,22555000, 23897559)) 19869880,21212440, 22555000)) O 
81199500,85428640,89657781)) 76970359.38,81199500, 85428640)) 72741218,76970359, 81199500)) P 

3800000,4151851,4503703)) 3448148,3800000, 4151851)) 3096296,3448148, 3800000)) Q 
13875000,15609375,17343750)) 12140625,13875000, 15609375)) 10406250,12140625, 13875000)) R 
28871200,31277133, 33683066)) 26465266,28871200, 31277133)) 24059333,26465266, 28871200)) S 

135340000,146618333,157896666)) 124061666,135340000, 146618333)) 112783333, 124061666, 135340000)) T 
72628500,76411234,80193968)) 68845765,72628500, 76411234.38)) 65063031,68845765, 72628500)) U 

7894500,8289225,8683950)) 7499775,7894500, 8289225)) 7105050, 7499775, 7894500)) V 
48000000,49777777,51555555)) 46222222,48000000, 49777777.78)) 44444444, 46222222, 48000000)) W 

216600000,224496875,234650000)) 208703125,216600000, 224496875)) 200806250,208703125, 216600000)) X 
80520000,83539500,88572000)) 73474500,80520000, 83539500)) 68442000,73474500, 80520000)) Y 
18480000,20020000,21560000)) 16940000,18480000, 20020000)) 15400000,16940000, 18480000)) Z 

6750000,7312500,7875000)) 6187500,6750000, 7312500)) 5625000,6187500, 6750000)) AB 
2260000,2362727,2465454)) 2157272,2260000, 2362727)) 2054545,2157272, 2260000)) AC 

71000000,74697916,78395833)) 67302083,71000000, 74697916)) 63604166,67302083, 71000000)) AD 
6000000 ,6500000 ,7000000)) 5500000,6000000, 6500000)) 5000000 ,5500000 , 6000000)) AE 
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 (10جدول رقم ) (Output 2التكاليف التعجيلية الضبابية )

 بالدينار المجموعات الضبابية للكلف التعجيلية

 النشاط قليلة متوسطة كبيرة

38888888,41666666,44444444)) 36111111,38888888, 41666666)) 33333333,36111111, 38888888)) A 

4583333,5500000,6416666)) 3666666,4583333, 5500000)) 2750000,3666666, 4583333)) B 

14583333,17500000,20416666)) 11666666,14583333, 17500000)) 8750000,11666666, 14583333)) C 

1125000,1350000,1575000)) 900000,1125000, 1350000)) 675000,900000, 1125000)) D 

13162500,15795000,18427500)) 10530000,13162500, 15795000)) 7897500,10530000, 13162500)) E 

74375000,79687500,85000000)) 69062500,74375000, 79687500)) 63750000,69062500, 74375000)) F 

27150085,28194319,29238553)) 26105851,27150085, 28194319)) 25061617,26105851, 27150085)) G 

84280781,88650895,93021010)) 79910666,84280781, 88650895)) 76164854,79910666, 84280781)) H 

5638750,6202625,6766500)) 5074875,5638750, 6202625)) 4511000,5074875, 5638750)) I 

49401000,51596600,53792200)) 47205400,49401000, 51596600)) 45009800,47205400, 49401000)) J 

20955128,21753418,22551709)) 20156837,20955128, 21753418)) 19558119,20156837, 20955128)) K 

303676470,325367647,347058823)) 281985294,303676470, 325367647)) 260294117,281985294, 303676470)) L 

7500000,8250000,9000000)) 6750000,7500000, 8250000)) 6000000,6750000, 7500000)) M 

45806153,49623333,53440512)) 41988974,45806153, 49623333)) 38171794,41988974, 45806153)) N 

20585912,21928472,23271031)) 19243353,20585912, 21928472)) 17900793,19243353, 20585912)) O 

67666250,71895390,76124531)) 63437109,67666250, 71895390)) 59207968,63437109, 67666250)) P 

3166666,3377777,3588888)) 2955555,3166666, 3377777)) 2744444,2955555, 3166666)) Q 

10406250,10406250,11562500)) 9828125,10406250, 10406250)) 9250000,9828125, 10406250)) R 

24059333,26064277,28069222)) 22054388,24059333, 26064277)) 20049444,22054388, 24059333)) S 

112783333,117482638,122181944)) 108084027,112783333, 117482638)) 103384722,108084027, 112783333)) T 

60523750,64306484,68089218)) 56741015,60523750, 64306484)) 52958281,56741015, 60523750)) U 

6578750,7236625,7894500)) 5920875,6578750, 7236625)) 5263000,5920875, 6578750)) V 

42222222,44444444,46666666)) 40000000,42222222, 44444444)) 37777777,40000000, 42222222)) W 

197421875,205318750,214343750)) 189525000,197421875, 205318750)) 180500000,189525000, 197421875)) X 

70455000,74481000,78507000)) 66429000,70455000, 74481000)) 62067500,66429000, 70455000)) Y 

14630000,16170000,17710000)) 13090000,14630000, 16170000)) 11550000,13090000, 14630000)) Z 

5625000,6093750,6562500)) 5156250,5625000, 6093750)) 4687500,5156250, 5625000)) AB 

2054545,2140151,2225757)) 1968939,2054545, 2140151)) 1883333,1968939, 2054545)) AC 

59166666,62864583,66562500)) 55468750,59166666, 62864583)) 51770833,55468750, 59166666)) AD 

5384615,5769230,6153846)) 5000000,5384615,5769230)) 4615384,5000000, 5384615)) AE 

 

 ]16[( MATLABادوات المنطق الضبابي في برنامج ) باستعمالمعالجة الضبابية ثالثاً / 

عن طريق تشغيل برنامج  (FIS)بإنشاء نظام االستدالل الضبابي  (A)للنشاط  تبدأ عملية معالجة الضبابية
(MATLAB)  ثم(Fuzzy ) ستظهر اول نافذة للنظام وهي نافذة محرر نظام االستدالل الضبابي(FIS 

Editor) مدخالت التمثل  تشكيل بياني يظهر في الجزء العلوي للنافذة ، ووه(Input) العوامل  لنظاملهذا ا
 نواتجهي فهذا التأثير ل (Output) اما المخرجات المشروعوقت وكلفة انجاز الخارجة المؤثرة في و الداخلية 

 (1في الشكل رقم )وللحالتين الطبيعية والتعجيلية وكما مبين ضبابية للوقت والكلفة 
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بعد ذلك يتم تحديد دالة العضوية المرتبطة بجميع المتغيرات وللقيام بذلك يتم تشغيل محرر الدالة العضوية  
Membership Function Editor))  من قائمة عرض ، محرر الدالة العضوية هي االداة التي تساعد في

عرض وتحرير جميع دوال العضوية لنظام االستدالل الضبابي بما في ذلك جميع المدخالت والمخرجات 
قواعد الشرط  بإدخالفتتمثل بتعريف النظام وذلك  اما المرحلة التالية ( ،2شكل رقم )للمتغيرات كما مبين في 

من قائمة ( Rule Editor)عن طريق تشغيل محرر القواعد ( FIS)في نظام االستدالل الضبابي والنتيجة 
العوامل الداخلية  تأثيرصياغة مصفوفة الشرط والنتيجة في محرر القواعد بواسطة عرض ، يتم ادخال قواعد 

 :كما مبين في ادناه  في مدة وكلفة انجاز المشروع والخارجية 

 
ثم ادخال  انجاز المشروع لمدة وكلفة لشرط والنتيجة ل تابعة قواعدتسعة من المصفوفتين أعاله نحدد 

 (3)في شكل رقم مبين هذه القواعد في محرر قواعد نظام االستدالل الضبابي كما 

  مدةالتأثير العوامل الخارجية على 

 تأثير قوي 
Strong 

تأثير 
 متوسط

Median 

تأثير 
 ضعيف
Weak 

 متوسطة
Median 

 قصيرة
Short 

 قصيرة
Short 

تأثير 
 ضعيف
Weak  

 تأثير 
 العوامل 
 الداخلية

على  
 المدة

 الزمنية

 طويلة
Long 

 متوسطة
Median 

 قصيرة
Short 

تأثير 
 متوسط

Median   
 طويلة
Long 

 طويلة
Long 

 متوسطة
Median 

 تأثير قوي 
Strong 

 تأثير العوامل الخارجية على الكلفة

 تأثير قوي 
Strong 

تأثير 
 متوسط

Median 

تأثير 
 ضعيف
Weak 

 متوسطة
Median 

 قليلة
Few 

 قليلة
Few 

تأثير 
 ضعيف
Weak   

 تأثير 
 العوامل 
 الداخلية 

على 
 الكلفة

 كبيرة 
Great 

 متوسطة
Median 

 قليلة
Few 

تأثير 
 متوسط

Median   

 كبيرة 
Great 

 كبيرة 
Great 

 متوسطة
Median 

 تأثير قوي 
Strong 

 ((Membership Function Editorمحرر دالة العضوية ( 2)شكل  (FIS Editor)محرر نظام االستدالل الضبابي  (1)شكل 
 

 مصفوفة تأثير العوامل الداخلية والخارجية في كلفة االنجاز مصفوفة تأثير العوامل الداخلية والخارجية في مدة االنجاز  
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 ( Rule Editor)محرر القواعد  (3)شكل رقم 

االن التعرف على مخطط  باإلمكانبعد تعريف النظام بشكل كامل )المتغيرات ، دوال العضوية ، القواعد( 
من قائمة عرض وهو بمثابة  (Rule Viewer)االستدالل الضبابي عن طريق تشغيل عارض القاعدة 

خارطة طريق لعملية االستدالل الضبابي بأكملها ، يتم تمثل كل قاعدة بصف وكل متغير بعمود وكما مبين 
 : (4شكل رقم )في 

 
 

نالحظ ان العمود االول والثاني يمثالن العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في  عارض القاعدةخالل من 
لحالة الطبيعية اما العمود الثالث والرابع فيمثالن الوقت الطبيعي الضبابي في ا (A)وقت وكلفة النشاط 

تحريك  عن طريقالنشاط في التحكم بتأثير العوامل  باإلمكان،  (Aللنشاط )والكلفة الطبيعية الضبابية 
لداللة على ونحو اليسار ل الكبيرالمؤشر الموجود ضمن العمود االول والثاني نحو اليمين للداللة على التأثير 

 االنجازمدة المشروع هو تأثير قوي وهذا يعني ان تقدير  فيان تأثير العوامل هنا التأثير الضعيف ، نفترض 
 بأكملهرؤية سطح االخراج للنظام  يمكنبسبب طبيعة مشاريع االبنية في العراق ،  تشاؤميللنشاط هو تقدير 

 من خاللوالذي يمثل امتداد كامل لمجموعة االخراج باالعتماد على مجموعة كاملة لمجموعة المدخالت 
من قائمة عرض وهو اخر خمسة ادوات من ادوات  (5)شكل  (Surface Viewer)تشغيل عارض السطح 
عن ، بعد تشغيل عارض السطح يظهر سطح ثالثي االبعاد والذي يعبر  (GUI)المنطق الضبابي في 

 (Surface Viewer)عارض السطح ( 5شكل رقم ) (Rule Viewer)عارض القاعدة ( 4شكل رقم )
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التعامل  (MATLAB)يولد مجسم ثالثي االبعاد يمكن لبرنامج  ألنهالمخرجات ذات المدخلين بشكل جيد 
بعد  (A)ظهرت النتائج الخاصة بالنشاط  (Rule Viewer)عارض القاعدة خالل من ،  معه بكفاءة

 :  يلي لحالة الطبيعية كما في امعالجة الضبابية 
Internal-Influences = 2.02                   Normal Time = 20   

External-Influences = 1.93                  Normal Cost = 55,600,000 

ادوات المنطق  باستعمالوبعد تطبيق جميع الخطوات التي تم ذكرها سابقًا لمعالجة مشكلة الضبابية  
تم الحصول على البيانات النهائية التي تمثل القيم نشطة االولجميع  (MATLAB)الضبابي في برنامج 
حالة لفي ا نجازالالوقت وكلفة بعد التخلص من الصفة الضبابية  (Crisp Value)الواضحة االعتيادية 
 : ( 11في جدول رقم )كما مبين و المشروع  نشطةالكافة الطبيعية والتعجيلية و 

 المشروع لبيانات( يوضح الوقت الطبيعي والكلفة الطبيعية والوقت التعجيلي والكلفة التعجيلية بعد معالجة الضبابية 11ل رقم )دوج
 الكلفة التعجيلية )دينار(

Crash Cost 

 الوقت التعجيلي )يوم( 

Crash Time 

 )دينار( الكلفة الطبيعية

Normal Cost 

 )يوم( الوقت الطبيعي

Normal Time 

 النشاط
61,111,115 15 55,600,000 20 A 

7,791,669 6 6,420,000 7 B 

24,791,668 6 20,400,000 7 C 

1,912,500 6 1,580,000 7 D 

22,376,250 6 18,400,000 7 E 

116,875,000 30 104,000,000 39 F 

41,769,399 135 35,921,651 172 G 

130,791,269 142 111,125,771 178 H 

9,022,000 11 7,894,250 14 I 

76,297,100 94 68,612,500 125 J 

32,230,880 218 24,846,795 249 K 

477,205,851 375 381,764,706 440 L 

12,000,000 11 10,500,000 14 M 

72,526,419 65 64,128,615 84 N 

32,221,439 245 23,897,560 267 O 

105,728,500 85 86,274,469 101 P 

4,961,086 48 4,151,852 59 Q 

16,187,500 18 15,609,375 27 R 

38,093,954 65 31,277,133 78 S 

173,874,285 125 146,618,333 156 T 

94,568,374 85 76,411,234 101 U 

10,526,000 55 8,289,225 63 V 

65,555,492 200 49,777,778 224 W 

304,029,688 182 224,496,875 199 X 

109,546,000 222 85,552,500 249 Y 

23,485,000 42 20,020,000 52 Z 

8,906,250 65 7,312,500 78 AB 

3,167,386 125 2,362,727 138 AC 

92,447,876 85 74,697,917 101 AD 

8,461,635 150 6,500,000 169 AE 
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باستعمال برنامج  تقنية المبادلة بين الوقت والكلفة تطبيقبعد معالجة مشكلة الضبابية لبيانات المشروع تم 

كامل حصول على مشروع متلللتخطيط ورقابة وجدولة انشطة المشروع  (MS Project)ادارة المشاريع 

تحديد الزمن االمثل لالنجاز حيث اثبتت هذه الطريقة كفاءه كبيرة في  المطلوبة الفترات الزمنيةضمن وناجح 

مشاريع التي تعاني منها مشاكل المعالجة ساهم في  هذا االسلوبتطبيق ان بأقل زيادة ممكنة في التكاليف ، و

لمثل تقنيات المبادلة التقليدية استعمال كون يحيث لكبيرة التي تمتاز بتعدد انشطتها مشاريع الل وخاصةاالبنية 

باإلضافة ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الخطأ مشاريع غير مجدي لكونها تتطلب حسابات يدوية مطولة مهكذا 

ً عرض النتائج  الكثير من الوقت والجهد لتنفيذهاتحتاج  الى كونها التي توصل اليها النهائية وسيتم الحقا

 . (MS Project)تقنية المبادلة باستعمال برنامج  تعلق بتطبيقالبحث فيما ي

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 اوالً / االستنتاجات 

الضبابية مشكلة معالجة ل جديد نهج تم في هذا البحث وضع -1

المنطق الضبابي في مفهوم تطبيق من خالل  البناءاريع مشفي 

قواعد الشرط اسلوب  استعمالو( MATLAB)برنامج 

 المنطق الضبابي . ادوات ( ضمن If-Then Rulesوالنتيجة )

( مرونة كبيرة عند التعامل If-Then Rules) يقدم اسلوب -2

 وأكثر)مدخالت متعددة( المشروع  فيواحد مع اكثر من مؤثر 

 وذلك( )مخرجات ضبابية متعددةلهذا التأثيرواحد من ناتج 

في ترجمة المتغيرات اللغوية الى متغيرات كمية عن  قدرتهل

 من القواعد باستعمال مصفوفة غير محدودصياغة عدد  طريق

(If-Then Rules )بالتالي فهو يعبر عن المخرجات ذات  

  مدخلين بشكل جيد . ال

( If-Then Rules)صياغة مصفوفة في هذا البحث تم  -3

تأثير العوامل لتمثل المتغيرات اللغوية التي و( 3*3من درجة )

تأثير ضعيف ,تأثير )المشروع على الداخلية والخارجية 

على لهذا التأثير قوي( مقابل المتغيرات اللغوية تأثير متوسط , 

كلفة على  ( وةطويل , ةمتوسط , ة)قصيرلالنجازالزمنية  مدةال

 . كبيرة( , متوسطة , )قليلةاالنجاز 

جيد في بكونه اسلوب ( If-Then Rulesاسلوب )يتميز  -4

ثالث عن اكثر من لقدرته في التعبير وذلك  معالجة الضبابية

يمكن ان يكون على سبيل المثال لنفس المشكلة  متغيرات لغوية

 ضعيف جدا  )  الداخلية والخارجية في المشروعتأثير العوامل 

( قاعدة 25أي صياغة )جدا (  قوي,  قوي, متوسط ,  ضعيف, 

( التي ستكون من درجة If-Then Rulesنسبة  الى مصفوفة )

في العوامل المؤثره  التعبير عن عندلذا فهو فعال ( 5*5)

 . بمجموعة متغيرات لغوية المشروع 

فعالة في المبادلة بين وجديدة تم استعمال تقنية حسابية  -5

بشكل اكثر ( Time –Cost Tradeoff) الوقت والكلفة 

زمنية لتحديد اقصر مدة والمعقدة مالئمة للمشاريع الكبيرة 

بديال  عن لتكلفة االجمالية للمشروع مع الحد االدنى النجاز ا

ادارة ستعمال برمجيات ا عن طريق التقليدية في المبادلة التقنية

 . ( MS Project) المشاريع كبرنامج

اظهرت التقنية الحديثة في المبادلة بين الوقت والكلفة  -6

( كفاءه كبيرة وذلك بسبب MS Projectباستعمال برنامج )

تقنية المبادلة التقليدية النتائج بالمقارنة مع تطبيق وواقعية دقة 

التي تتميز في المشاريع الكبيرة والتي تكون غير مرغوبة 

وذلك الرتفاع نسبة الخطأ عند اجراء الكثير من انشطتها  بكثرة

تتطلب الكثير من الجهد  باإلضافة الى انهاالحسابات اليدوية 

 . لتنفيذها والوقت 

 لكونحققت تقنية المبادلة الجديدة نتائج اكثر دقة وذلك  -7

الفترات  ل( يأخذ بعين االعتبار تداخMS Projectبرنامج )

قدرة باإلضافة الى الزمنية ألنشطة المشروع مع بعضها 

تقدير موارد كل نشاط وبالتالي تقدير التكاليف البرنامج في 

تقنية المبادلة بين الوقت عجز عنه توهذا ما الكلية للمشروع 

 ( .Win QSB)برنامج والكلفة باستعمال 

 

 

 

 / التوصيات ثانياً 

استعمال ادوات المنطق الضبابي في برنامج  -1

(MATLAB)  المسائل  لجميعلمعالجة مشكلة الضبابية

التي تعاني من هذه المشكلة وخاصة في مشاريع  والمشاريع

التي تؤثر فيها مجموعة عوامل لما تمتاز به من مرونة  االبنية

في المشروع و التعامل مع اكثر من مؤثر واحد  عندكبيرة 

الى متغيرات كمية اللفضية ترجمة المتغيرات اللغوية إمكانية 

 . عددية 

في تقدير الفترات الزمنية استعمال مبدأ التنبؤ ان  -2

كاستعمال اسلوب دلفي غير  ألنشطة المشروعوالتكاليف 

مشروع فريد من  هووذلك الن كل مشروع وغير مفيد مجدي 

 (If-Then Rules)وبالتالي فأن استعمال اسلوب نوعه 

بسبب  منطقية ومقبولةطق الضبابي يحقق نتائج ضمن المن

اخذ جميع العوامل المؤثرة في  فيهذا االسلوب  قدرة

 . المشروع بنظر االعتبار 

تطبيق تقنية المبادلة الجديدة بين الوقت والكلفة باستعمال  -3

يحقق نتائج اكثر ( MS Project)برمجيات ادارة المشاريع 

وذلك بسبب  خاصة للمشاريع الكبيرة والمعقدة دقة وواقعية
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الفترات  تعالقات وتداخالجميع قدرة البرنامج في اخذ 

الزمنية ألنشطة المشروع مع بعضها بعين االعتبار باإلضافة 

 تكلفةالى تحديد الموارد التي يحتاجها كل نشاط وبالتالي تحديد 

البرنامج في  قدرة وكذلكشروع كل نشاط من انشطة الم

 حسابات التخفيضمن االنشطة وإجراء عدد كبير التعامل مع 

 .بأقل خطأ واقصر وقت واقل جهد 

ضمن المنطق  (If-Then Rules)توظيف طريقة  -4

وتطبيق تقنية  (MATLAB)الضبابي باستعمال برنامج 

لتحديد الزمن االمثل  بين الوقت والكلفة المبادلة الحديثة 

باستعمال برنامج وبأقل زيادة في التكاليف النجاز المشروع 

(MS Project)  لحصول على نتائج واقعية لمفيد جدا ويؤدي

ولكن ليس لمشاريع البناء الكبيرة والمعقدة فقط ومنطقية 

لمعالجة المشاكل التي الجديد توظيف هذا النهج  باإلمكان

ع المتوقفة والمتلكئة في العراق جميع المشاريتعاني منها 

تؤثر في او أي اسباب اخرى توقف التمويل المالي  بسبب

 . نجاز المشاريعالوبالتالي اتخاذ القرار المناسب نجاز اال
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 ( في تحسين المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح والمساعدات / دراسة مقارنة20دور المعيار المحاسبي الدولي )

 بحث مقدم من قبل

 م .م. رؤى حسين عبد الحسين 

Morahaf15@gmail.com    

 المستخلص 

( في جميع الشركات االجنبية والمحلية ،بغرض توفير معلومات 20فرضت البيئة الحالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والسيما المعيار المحاسبي الدولي )
 مفيدة .

للنظام المحاسبي الموحد والنظام المحاسبي الحكومي واللذان ال يوفران المعلومات المفيدة ، لذلك ينبغي ومن المعروف أن المنح والمساعدات يتم معالجتها وفقاً 
اعدات وكيفية عرضها في القوائم ة الخاصة بالمنح والمس( لغرض تحسين المعالجات المحاسبي20على الوحدات االقتصادية تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )

 المالية .
( يساهم في تحسين المعالجات المحاسية الخاصة بالمنح والمساعدات 20وقد توصل البحث الى العديد من االستنتاجات اهمها ان تطبيق المعيار المحاسبي )

 وكيفية عرضها في القوائم المالية .
( بغرض تحسين 20نبغي على الوحدات االقتصادية العامة والخاصة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )وقد توصل البحث الى العديد من التوصيات أهمها ي

 المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح والمساعدات وكيفية عرضها في القوائم المالية .
 والمساعدات .( ، تحسين المعالجات المحاسبية ، المنح 20المعيار المحاسبي الدولي ) الكلمات المفتاحية :

 
Role of International Accounting Standard in Improving Accounting Processes in Grants and Aid / 
Comparative Study  

Abstract 

Imposed the current environment the application of international accounting standards and in particular the IAS (20) in all 

foreign and local companies, in order to provide useful information. 

It is known that the grants and aid are processed in accordance with the accounting system standardized and government 

accounting system and which do not provide useful information , so it should be on economic units Application of 

International Accounting Standard (20) for the purpose of improving the special grants accounting treatments and aid and 

how to view them in the financial statements . 

And the search may come to many of the most important conclusions that the application of I International Accounting 

Standard (20) contribute to the improvement of accounting treatments for grants and aid and how to view them in the 

financial statements. 

And research has reached many of the recommendations should be the most important economic units of public and 

private application of International Accounting Standard (20) in order to improve the accounting treatments for grants and 

aid nd how to view them in the financial statements . 

 .: International Accounting standard (20) , Improving Accounting Processes , Grants and Aid Key words  

 

 المقدمة 

( الخاص 20ر المحاسبي الدولي )تشهد البيئة الحالية تطورات عديدة التي فرضت على جميع الوحدات االقتصادية تطبيق المعايير الدولية و ال سيما المعيا
 بالمنح و المساعدات .

ً لل المحلية ال توفر معلومات مفيدة لمتخدي  قواعدهذا يعني ان المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات و كيفية عرضها في القوائم المالية وفقا
 القرارات ، لذلك يجب تحسينها بما يتالءم و متطلبات البيئة الحالية .

( بغرض توفير االرشادات المناسبة و 20و من هنا برزت الحاجة لتحسين المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي )
 لمفيدة لمتخذي القرارات . المعلومات ا

 المبحث االول 

mailto:Morahaf15@gmail.com
mailto:Morahaf15@gmail.com
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 منهجية البحث

 : مشكلة البحث  1-1
التقليدية سواء  المساعدات الحكومية في ظل المعالجات تكمن مشكلة البحث من خالل وجود معالجة غير مناسبة للمنح و

 ً  كانت في النظام المحاسبي الموحد او الحكومي ،و بالتالي تنعكس على القرارات  ، لذلك يجب تحسين هذه المعالجات وفقا
هذا و تبرز مشكلة البحث من خالل التساؤالت  ،و المساعدات ( الخاص بمعالجات المنح 20)للمعيار المحاسبي الدولي 

 االتية :
 .لخاصة بالمنح و المساعدات مالئمة للمعايير المحاسبية الدوليةالمعالجات المحلية اهل ان  – 1
 القرارات .اتخاذ  معالجة المنح و المساعدات لترشيدفي (20دام المعيار المحاسبي الدولي )ك امكانية الستخلهل هنا – 2

 : اهداف البحث   1-2
 يسعى البحث الى تحقيق االتي :   
االخرى في تحسين و  و كيفية االستفادة من تجارب الدول المنح و المساعدات المحلية و الدوليةالتعريف بمفهوم  -1

 . تطوير المعالجات المحلية
وبيان دور العيار في تحسين ( في معالجة المنح و المساعدات 20توضيح اهمية المعيار المحاسبي الدولي )  -2

 .المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح والمساعدات 

 : فرضية البحث : 1-3
( يساهم في تحسين المعالجات 20يسعى البحث الى اختبار فرضية اساسية مفادها ان استخدام المعيار المحاسبي الدولي )  

 . المحاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات

  : اهمية البحث :  1-4
ً تتبع اهمية البحث من خالل استخدام المعالجات المناسبة للمنح و  لترشيد  20للمعيار المحاسبي الدولي  المساعدات وفقا

ً  ،لذلك القرارات ( 20للمعيار المحاسبي الدولي ) يجب تطوير المعالجات المحاسبية المحلية الخاصة بالمنح و المساعدات وفقا
 لتوفير معلومات مفيدة لمتخذي القرارات .
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 (المخطط االجرائي للبحث1الشكل)
 

 

 المعالجات المحاسبية

 للمنح و المساعدات 

 

 الدولية التقليدية

المعيار المحاسبي 
 الدولي

(20)  

 نظام محاسبي

 موحد

 محاسبة

 حكومية

 تحسين المعالجات المحاسية

المساعداتالخاصة بالمنح و   

           معالجات تقليدية للمنح
 والمساعدات

 توفير معلومات

 مفيدة

معلوماتتوفير   

 غير مفيدة

 عدم ترشيد ترشيد القرارات

 القرارات
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 لمبحث الثاني
المحلية و الدولية / المنح و المساعدات 
 تعريفيةنظرة 

 : تعريف المنح و المساعدات  2-1
 او ايراداً  المنح : ما تقدمه الحكومة في اي صورة اصوالً 

ً بأنها المنحو تعرف ،على شكل نقدية  الهبة و  ايضا

المنح الخارجية )االجنبية( هي الهبات و  االعانات  اما
المعونات الخارجية التي تقدمها الدول الغنية للدول 
الفقيرة ، او للدول التي تحتاج الى مساعدات دولية مؤقتة 
مراعاة الوضاعها االنسانية و االمنية و االقتصادية و 

 .(38: 2011عية .)وداعة و العامري ،االجتما
ها تيار من االنفاق تقرر الدولة و يمكن تعريف المنح بان

دفعه الى فئات اجتماعية او للهيئات العامة و الخاصة 
دون ان يقابله تيار من السلع و الخدمات تحصل عليه من 
الجهة المستلمة لالعانات )المنح( و تقسم الى قسمين : 

)ال ، و القسم الثاني اعانات محلية االول اعانات دولية 
 ( . 2002:75علي ،

ً و ت على انها الهبة و المعونة في حين تتمثل  عرف ايضا
المنح الخارجية )االجنبية( بالهبات و معونات تقدمها 
الدول الغنية الى الدول الفقيرة و هذه المنح ال تمثل اي 
التزامات على البلدان المستلمة لها بل انها تمثل انتقال 

ان روؤس االموال االجنبية من البلدان المانحة الى البلد
النامية و ان البلد المستلم للمنحة غير ملزم بدفع اي شيء 

 ( .21: 2007ال اسعار فائدة )القريشي ، ، ال اقساط و
( 14و قد عرفت لجنة معايير المحاسبة الدولية بالمعيار )

( الحالي المنح 20و الذي يقابل المعيار الدولي )
الحكومية بانها كل اجراء حكومي يهدف الى منح منفعة 

مقابل التزام  اقتصادية معينة في صورة موارد اقتصادية
المعينة بتنفيذ شروط معينة محددة تتعلق بنشاطها  الوحدة

التشغيلي بشرط امكانية تحديد قيمتها بقدر معقول من 
و ال  "الموضوعية نفذتها في الماضي او تنفذها مستقبال

تشمل هذه المنح و المساعدات الحكومية اي اجراءات 
وف االقتصادية التي تحيط بها الدولة لتحسين الظرتقوم 

مثل تطوير البنية االساسية او فرض قيود للحد  بالوحدة
 معايير المحاسبية من المنافسة غير الشرعية )لجنة ال

 ( . 431: 1999الدولية ،
 
 

اما اللجنة القومية االمريكية للمحاسبة الحكومية فقد 
عرفت المنح الحكومية بانها الهبات التي تقدم من تنظيم 

حكومي الى تنظيم اخر الستخدامها او انفاقها في غرض 
محدد ، و هذه الهبات قد تكون في شكل نقدي او اي 
اصول اخرى  و قد تم تقسيمها وفق هذا التعريف الى 

ية و هبات اخرى و اذا كانت الهبة راسمالية هبات راسمال
فهي تكون مقيدة االستخدام بواسطة المانح ، اما االخرى 

تخدم في تمويل العمليات غير راسمالية فهي تس
 .(Hay,1980:98)الجارية

  FASBو قد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية  
( 116المنح الحكومية و اسماها المساهمات في المعيار )

ها اية عمليات غير تبادلية بتحويل نقد او موجودات بان
اخرى الية وحدة اقتصادية او الغاء او تسوية التزامات 
في وحدات اخرى من غير المالكين و االنواع الشائعة 
لهذه المساهمات تكون على شكل نقد ، استثمارات ، 
اراضي ، مباني ، اي استخدام لتسهيالت او منافع ، 

ير و خدمات اخرى او الوعود غتجهيزات و بضائع 
 ,Keiso & Others )المشروطة بالعطاء في المستقبل

2001: 910 . ) 
بينما عرف معهد المحاسبين القانونين في انجلترا وويلز  

( الخاص بهم بان المنح 4وفق المعيار المحاسبي )
الحكومية هي المساعدات التي تقدمها الحكومة على شكل 

دية للوحدة مقابل التزام سابق او نقل تحويل موارد اقتصا
مستقبلي بشرط محدد متعلق بالنشاطات التشغيلية لدى 
الوحدة ، و ال تشمل المنح الحكومية اشكال المساعدات 
التي ال يمكن تحديد قيمة لها بشكل معقول و العمليات مع 

ن عمليات التجارة الحكومة التي ال يمكن تمييزها ع
 (.8: 2004،الياسري )العادية للوحدة

اما عربيا فقد عرفت لجنة المعايير المحاسبية السعودية  
( المنح  و المساعدات الحكومية على 18وفق المعيار )

انها  تحويالت من جهة حكومية الى الوحدة على شكل 
اصول نقدية او غير نقدية او تحقيق او تسوية اللتزامات 

دة مستحقة على الوحدة توفرها الجهة الحكومية للوح
بهدف تنفيذ سياسات و برامج حكومية محددة في خطط 

معايير التنمية االقتصادية و االجتماعية  )لجنة ال
 ( . 2002:10المحاسبة السعودية ،

و قد عرفت لجنة معايير المحاسبة المصرية  وفق 
مساعدات حكومية ( المنح الحكومية بانها 12ار )المعي

معينة في مقابل في صورة تحويل موارد اقتصادية لوحدة 
التزام تلك الوحدة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باالنشطة 
التي تمارسها سواء كان ذلك االلتزام يرتبط بفترة 
مستقبلية او يكون قد تم االلتزام به في فترة سابقة ، و 
يستثنى من ذلك المساعدات الحكومية التي ال يمكن تحديد 
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التي ال يمكن  قيمة لها ، و كذلك المعامالت مع الحكومة
تمييزها عن المعامالت التجارية العادية للوحدة و قد 
تكون المنح الحكومية مرتبطة باصول و قد تكون 

 ( .2015:262) بدوي ، مرتبطة بالدخل 
في حين تتمثل المساعدات الحكومية بعمل من الحكومة 

الى تقديم منفعة اقتصادية للوحدة او مجموعة يهدف 
عض المعايير و تشمل منح الحكومة يتوافر فيها بوحدات 

)عبد كومية غير النقدية لمعونة الحو انواع اخرى من ا
 . ( 113العال ،

و تتمثل الحكومة الهيئات و المؤسسات الحكومية في بلد 
معين او خارج البلد ، و بالتالي فهي تشمل الحكومات ، 

ية او وطنية او دولية والهيئات المشابهة سواء كانت محل
 .(329: 2016،وحميدات رنصا)ابو 

عرفت المنح الحكومية هي مساعدات حكومية على شكل 
نقل موارد للمنشاة مقابل التزام سابق او مستقبلي بشروط 
محددة تتعلق بالنشاط التشغيلي لدى المنشاة . و ال تشمل 
المنح الحكومية اشكال المساعدات التي ال يمكن تقييمها 

حكومة التي ال يمكن بشكل معقول و العمليات مع ال
و  تجارة العادية للمنشاة)ابو نصارتمييزها عن عمليات ال

 ( .330: 2016،حميدات
و عرفت المساعدات الحكومية عمل من الحكومة يهدف 
الى تقديم منفعة اقتصادية للمنشاة او مجموعة شركات 
يتوافر فيها بعض المعايير .و تشمل منح حكومية و انواع 

ير النقدية مثل االستشارات القانونية اخرى من المعونة غ
للشركاء القامة نشاط اعمال في منطقة تجارية حرة ، و 
تستبعد المنافع المقدمة بشكل غير مباشر التي تؤثر على 
الظروف التجارية عموما ،مثل رصف طرق تصل 
المنطقة الصناعية التي تعمل بها المنشاة باقرب مدينة . 

 ( .113)عبد العال ،
كل اجراء حكومي لمنفعة لمساعدات على انها وتعرف ا

 .(215، 1996اقتصادية للوحدة ) فضالة ، 
تشمل المساعدات الحكومية المنح الحكومية المتعلقة بنقل 
الموارد للوحدة سواء كانت منح متعلقة بالدخل او 
باالصول و التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية ،كما 

اشكال معينة من المساعدات  تشمل المساعدات الحكومية
المباشرة و ال يمكن بشكل موضوعي تحديد قيمة لها و 
عمليات مع الحكومة ال يمكن تمييزها عن العلميات 

: 2016التجارية العادية للوحدة )ابو نصار وحميدات ،
342 . ) 

ان المنح تتمثل بتحويالت غير تبادلية مقابل  ترى الباحثة
ى شكل موارد نقدية او عينية التزام سابق او مستقبلي عل

، تتعلق باالنشطة او عمليات الوحدة لتنفيذ برنامج معين 
، و قد تكون مشروطة او مقيدة و قد تكون غير مشروطة 
او غير مقيدة ، في حين تتمثل المساعدات بتحويالت 
دون التزام او مقابل على شكل موارد نقدية او عينية و 

او دعم مالي للوحدة تكون تعويضا" لنفقات او خسائر 
 و عدم وجود التزام بردها . لمساعدتها في االستمرار

 المنح و المساعدات الحكومية : في: تصن 2-2
المنح و المساعدات الحكومية الى قسمين رئيسين  تصنف
 -هما :

 اوال" : اموال مقيدة 
تعرف بانها عبارة عن الموارد التي تمنحها للوحدات  

على نشاط معين من انشطة التنظيم و  االقتصادية التفاقها
يطلق عليها احيانا المال لغرض معين )السلطان و ابو 

. و قد عرفت لجنة المعايير ( 447، 1990ارم ، المك
السعودية للمحاسبة عن المنح و المساعدات الحكومية ان 

ولة المال المقيد هي االصول النقدية و غير النقدية المح
مع تعليمات صريحة او  لوحدةمن الجهة المانحة الى ا

 نحة بموجبها اوجه استخدام الوحدةضمنية تقيد الجهة الما
من  ممنوحة بحيث تكون استفادة الوحدةلالصول ال

االصول قاصرة على استخدام محدد و قد يكون القيد 
 لفترة زمنية محددة )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 ،2005  ،415 ). 
 ير مقيدة ثانيا : اموال غ

تتمثل باالموال التي تحصل عليها الوحدات ، او التي 
بحوزتها و لديها حرية التصرف فيها دون قيد او شرط ، 
و التي تخصص النجاز عمليات الوحدة و فقا للقرارات 
التي تتخذها االدارة ،لذلك يسمى )المال العام او للمال 

 LVES )  غير المقيد التشغيلي او المال المقيد الجاري
.et.al. , 2009:475  ً يمكن فهمها بانها  (.  و ايضا

جميع االموال االخرى غير الوارد ذكرها في االموال 
المقيدة اي ما تحصل عليه الوحدة االقتصادية او التي 

فيها دون قيد او شرط  بحوزتها و لديها حرية التصرف
 .(13,2004الياسري:)

ان االموال المقيدة هي ما تحصل عليه  و ترى الباحثة 
الوحدة من موارد من جهة معينة و لكن بشروط صرف 

وطة هذه الموارد و استخدامها ضمن شروط مشر
و ان االموال غير تصرف على اساسه هذه الموارد، 

المقيدة هي ما تحصل عليه الوحدة من موارد من جهة 
ن معينة و لها الحق في التصرف بهذه الموارد بدو

شروط حيث تقوم الوحدة بصرفها للموارد حسب الحاجة 
. 
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 : انواع المنح و المساعدات 2-3
 -المنح و المساعدات حسب طبيعتها :2-3-1

تقسم المنح و المساعدات حسب طبيعتها الى مفهومين 
 هما :
: تتمثل المساعدات المالية  / منح و مساعدات نقدية اوالا 

التي تاخذ الطابع النقدي في طبيعتها ،وتتضمن المنح 
النقدية و القروض الميسرة ، اذ تقوم الدولة المانحة 
بالمساهمة بمبلغ نقدي للدولة المتلقية للمساعدة )ابو 

 .( 73، 2009صطفى ، م
ا  : تتمثل بمثابة منح او  / منح و مساعدات غير نقدية ثانيا

مساعدات ال تاخذ الطابع النقدي ، و هي ذات طبيعة 
عينية ، و قد تكون المساعدات العينية على شكل 
مساعدات راسمالية ، او مساعدات تقنية او فنية ، او 

مساعدات عسكرية )داود ، مساعدات غذائية ، او 
2011 :134.) 

المنح و المساعدات من حيث مصادر 2-3-2
 -تمويل :ال

 تكون مصادر التمويل للمنح و المساعدات على شكلين :
: تتمثل بالمساعدات التي / منح و مساعدات ثنائية  اوالا 

تسند على عالقات ثنائية بين الدول المانحة و الدول 
المستفيدة ، بحيث تقوم الدول المقدمة للمساعدة بتقديم 
مساعدات على شكل قروض ميسرة ، او منح و 
مساعدات مالية و فنية الى العديد من الدول النامية 

بو ة ) انائيبمستويات متفاوتة ، و بموجب اتفاقيات ث
 . ( 72، 2009مصطفى ، 

ا  : و تتمثل  / منح و مساعدات متعددة االطرافثانيا
المصادر الرئيسة لتدفق المساعدات متعددة االطراف في 

 (IDAالتنمية ) البنك الدولي لالعمار و التنمية ، ووكالة
و وكالة التمويل الدولية و االمم المتحدة و البنوك التنموية 

 . ( 213: 2007يشي ،االقليمية )القر
هنا ان االختالف ما بين مصادر التمويل  ةرى الباحثتو 

تركة للمنح و المساعدات اعاله هو من حيث الجهات المش
 ً عندما تقدم المنح و  في التمويل و هنا يتضح ايضا

المساعدات السباب متعددة و كلما كان السبب اثره كبير 
تكون المنح و المساعدات من اطراف متعددة و بالعكس 

 عندما تكون ثنائية . 

المنح و المساعدات من حيث اساليب تقديم 2-3-3
 المنح :

قد تكون المنح المقدمة من قبل الدولة  / منح مطلقة : اوالا 
ً المانحة م غير مشروط ، اي ان الدول المانحة تهبها  نحا

لها ، او دون ان تشترط انفاقها في  دون ان تشترط مقابالً 

حقل معين ، و يتم هذا االسلوب بناء على احتياجات 
 .(87: 2009الدول المتلقية )ابو مصطفى ، 

ا  : تتمثل بتحويالت غير تبادلية من  / منح مشروطة ثانيا
الجهة الحكومية الى الوحدة مقرونة بشروط محددة يجب 
تنفيذها قبل ان تصبح التحويالت مطلقة ، من ثم فالمنح 

ً الحكو يجب تحققه قبل  مية المشروطة اتفاقات تنشىء حدثا
ً ان تصبح االصول   او الحقوق المحولة او العهود حقا

 ً  .(16: 2004لياسري ،ا)منح( للوحدة ) مكتسبا
ا  و يقصد بها المنح الحكومية التي  : / منح مقيدةثالثا

تتضمن قيود في شكل تعليمات صريحة او ضمنية 
تسيطر بها الحكومة على ادارة االصول الممنوحة للوحدة 
خالل مدة معينة سواء كانت االصول الممنوحة قابلة 

: 2004م غير قابلة لالستهالك )الياسري ،لالستهالك ا
17 . ) 

ا  : تكون هذه الوعود اتفاقاً  العطاء/ منح وعود ب رابعا
 ً بالمساهمة النقدية او بالموجودات غير  تحريرياً او شفهيا

النقدية ، التي تحصل عليها الوحدة من الغير و قد تكون 
هذه الوعود مشروطة او قد تكون غير مشروطة و 

يجب  ك، لذلالظهار الوعود بالعطاء في القوائم المالية
توفر الدليل الكافي في صورة وثائق قانونية مثبتة للوعود 

 (FASB . STANDARD 116 ,1993 :6 ). 
ان تنوع االساليب و تعدادها يظهر مدى  ةرى الباحثت

الحاجة الى تفصيلها كما سبق اعاله لكي تساعد على فهم 
و توضيح كيفية تقديمها من قبل الدول المانحة و المستلمة 

. 

 المنح و المساعدات الحكومية :مناهج :   2-4
هي منح حكومية تتم  : باالصول المنهج المتعلق/  اوالا 

ل الحكومة اصول غير نقدية للوحدة او من خالل نق
شريطة شراء او بناء او تملك اصول  تحويل نقدية للوحدة

طويلة االجل . و يمكن اضافة شروط ثانوية تحدد نوع 
و حيازتها .)ابو او موقع االصول او فترة شراءها ا

( . و يمكن القول على 332: 2016،و حميدات نصار
المؤهلة حكومية شرطها االساسي ان الوحدة منح  انها

االنشاء و ب ان تحصل )عن طريق الشراء اللحصول يج
(على اصل او اصول )طويلة االجل( ، و يمكن كذلك 
 وجود شروط مساعدة اضافية ملحقة بهذه المنحة ، مثالً 
تشمل الشروط االضافية تحديد نوع االصول طويلة 
االجل او موقع االصول طويلة االجل او فترات الحصول 
على االصول طويلة االجل سواء للشراء او الحيازة )عبد 

 ( .113العال ،
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منح حكومية غير تلك المتعلقة  ثانيا" / المتعلقة بالدخل :
ً ، ( 114باالصول )عبد العال ، يمكن تعريفها  و ايضا

بانها المنح التي تقوم الحكومة بموجبها بنقل او تحويل 
النقدية للوحدة ، و التي تتمثل المنح االخرى غير تلك 

 وحميدات المرتبطة باالصول غير المتداولة )ابو نصار
،2016 :331. ) 

 :ب المنح و المساعدات اسبا 2-5
باسباب محلية و دولية لمساعدات المنح و اتتمثل اسباب 
 و كما ياتي :

-292، 1996)الطائي ، االسباب المحلية :: 5-2-1

293 ) 
نوع من السياسات التجارية التي  المنح و المساعداتتعد 

تتبعها الدول ضمن االساليب السعرية ،فقد تعتمد الدولة 
في حماية منتجاتها الوطنية على تقديم المنح و االعانات 
للمنتجين بغرض تمكينهم من عرض السلعة للبيع باقل 
من نفقات انتاجها ، مما يؤدي الى انخفاض اسعار السلع 

طيع تلك السلع المنتجة محلية المعروضة للبيع حتى تست
من منافسة السلع االجنبية المستوردة من الخارج  ، و ان 
تعمل على تسهيل الطريق امام السلع المحلية للمنافسة في 

 ً ، و بهذا الصدد تقوم الدولة بمنح المنتجين  الخارج ايضا
مجزية للبيع في الداخل عن طريق الحماية  اسعارا"ً 

ما تقدمه الدولة من منح و اعانات  الكمركية ، و عليه فان
انما يتحدد بالنظر الى مقدار ما يصدر من السلعة الى 

 -: الخارج . و هناك نوعين من االعانات
اعانات مباشرة :  تتمثل في اداء معين من النقود  - 1

يحدد اما على اساس قيمي او على اساس نوعي ،كما في 
 . الكمارك

مثل في منح المشروع اعانات غير مباشرة  :  تت - 2
عددا من االمتيازات الغرض منها تحسين حالته المالية و 

 االتي : من امثلها
االعفاءات الضريبية .)االستثناء من بعض الضرائب  –أ 

 (. او الخفض من معدالتها
التسهيالت االئتمانية .)خفض اسعار الفائدة في ما  –ب 

 االجل (.يتعلق بالقروض قصيرة او طويلة 
تقديم بعض الخدمات .)االشتراك في االسواق و  -ج

 (.المعارض الدولية
او غير  ةو عليه فان كانت انواع االعانات )مباشر

مباشرة ( فان الغرض منها تدعيم قدرة المنتجين 
 . الوطنيين على التنافس في االسواق الدولية

 2002العلي ، ) : االسباب الدولية : 5-2- 2

،167-168 .) 
متاتية من افراد او منظمات او  و المساعداتتكون المنح 

دول اجنبية ، و سيتم توضيح االعانات الخارجية بوصفها 
تمويل للنفقات في بعض الدول في وقتنا الحاضر  مصدراً 

. 
 الى عدة اسباب :  و يرجع ظهور المنح و المساعدات

االسباب االقتصادية : تبرز االسباب االقتصادية في  –أ 
ً رغبة الدول ال للتخلص من فائض انتاجها  متقدمة اقتصاديا

 ً يتمثل بجهاز انتاجي ضخم  . فقد واجهت هذه الدول واقعا
يتحول من وضع عسكري الى وضع مدني ، و بخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية . مما يترتب عليه تحقيق 

 ً في  فائض في انتاجها بحاجة للتصدير غير ما كان متبعا
لفائض او القائه في البحر ، و كان السابق من اعدام هذا ا

السكوت على هذا الحال و عدم البحث عن حل لها ، 
يعني تعرض اقتصاد تلك الدول لالنهيار بسبب ضخامة 

 ً . و  هذا العرض و قصور الطلب الداخلي و الدولي معا
من ثم وجدت الدول ارسال فائض انتاجها الى الدول 

ً  حالً  االخرى على هيئة مساعدات اقتصادية يعد  مثاليا
 ً بجانب غرضه االساس و هو  النه يتخذ مظهرا" انسانيا

انقاذ الجهاز االنتاجي من االنهيار و ابعاد االزمات 
االقتصادية عنه . و مثال ذلك مساعدات "مشروع 
مارشال" حيث قدمت الواليات المتحدة االمريكية 

 مساعدات ضخمة لدول اوربا الغربية 
تمثل هذه االسباب في رغبة االسباب السياسية :ت –ب 

الدول الغنية بمساعدة الدول المؤيدة لها في االتجاه 
السياسي او السائرة في فلكها . و مثال ذلك اعانات 
امريكا لدول غرب اوربا و جنوب شرق آسيا و بعض 

 دول الشرق االوسط .
تطور التعاون الدولي : قاد تقارب الدول بعد  –ج 

و قيام هيئة االمم المتحدة الى  الحرب العالمية الثانية ،
بحث مشاكل التنمية االقتصادية على اصعدة اوسع من 

 ً ان وجود دول قليلة تنعم  ذي قبل . و لقد بدا واضحا
بالغنى و الرفاه الى جنب دول كثيرة تعيش في تخلف و 

 ً غير مقبول في مجتمع دولي  فقر شديدين ، اصبح امرا
دعمت منظمة  يفترض المساواة بين اعضائه و لذلك

االمم المتحدة بتوصياتها الدول الصناعية الغنية الى مد 
الدول النامية بمزيد من المساعدات االقتصادية ، لغرض 

 ر اقتصادياتها المتخلفة .تطوي
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 : خصائص المنح والمساعدات  2-6
 لما سبق يمكن تلخيص خصائص المنح و المساعدات باالتي : استناد 

 (1جدول رقم )
 خصائص المنح و المساعدات

 خصائص المساعدات خصائص المنح

تحويالت غير تبادلية مقابل التزام  (1
 سابق او مستقبلي .

تاخذ في معظم االحوال شكل موارد  (2
 عينية و نقدية.

ليات الوحدة و عم تتعلق باالنشطة (3
تزام الوحدة بتنفيذ برنامج االقتصادية نتيجة ال

 معين .
ة برد قيمة المنحة الى تلتزم الوحد (4

 نحة اذا لم تلتزم بتنفيذ شروط المنحة.الما الجهة
قد تكون المنح مشروطة او مقيدة ، و  (5

 قد تكون غير مشروطة او غير مقيدة .

 (   تحويالت غير تبادلية بدون اي مقابل .1
موارد نقدية و موارد عينية (   تاخذ شكل 2
 او

 في صورة خدمات ممنوحة.
3 ً عن نفقات او خسائر او  (   تعد تعويضا

 في االستمرارمالي للوحدة لمساعدتها  دعم
 على مزاولة نشاطها .

 م وجود التزام برد قيمتها .(   عد4
 (   ال تكون مشروطة او مقيدة .5

 ( ة) اعداد الباحثالمصدر            

 الثالث المبحث

 الدولية المعاييرالمحاسبية المحلية و قواعدالمنح و المساعدات في ظل ال
 : المنح الحكومية في النظام المحاسبي الموحد  3-1

ان ما ورد عن المنح الحكومية في النظام المحاسبي الموحد في العراق ، فقد تم اثباته في الدليل المحاسبي على المستوى 
 :الثنائي ضمن الحسابات 

بانها ما تحصل عليه الوحدة من الدولة بنظام او قوانين خاصة نحدد طريقة حسابها و الجهة  ( :47االعانات )3-1-1

التي تتولى سدادها و ذلك لغرض مساعدتها على االستمرار في مزاولة نشاطها لتغطية العجز الحاصل ما بين اسعار البيع 
تمكينها من تصدير االنتاج للخارج باسعار تنافسية و قد قسم النظام المحاسبي المقررة و الكلفة الفعلية المتحققة او لغرض 

اعانات تصدير ،(472اعانات االنتاج المحلي )،(471اعانات السلع المستوردة  )الموحد االعانات حسب الغرض منها ،
 .( 223: 2001)ديوان الرقابة المالية ، ( 474اعانات اخرى )،(473)

ً :  (48)التحويليةااليرادات 3-1-2 على انها االيرادات التي تحصل عليها  النظام المحاسبي الموحد ويقصد بها وفقا

الوحدة نتيجة احكام قانونية او قرارات ادارية خارج نشاطها االنتاجي و بذلك ال تعتبر من مفردات الدخل القومي كونها ال 
 ً  ( 104: 1985)ديوان الرقابة المالية ، عليه  تضيف شيئا

( و يشمل هذا الحساب المنح التي تستلمها الوحدات االقتصادية 482الى حسابات عدة منها تمويلية ) 48ويحلل الحساب 
  االتية :  فرعيةالحسابات ال(" الى 482لمعاونتها باالستمرار في مزاولة نشاطها . و يحلل حساب "منح تمويلية )

ت القطاع ااب المنح التي تدفعها مديرية المحاسبات العامة الى منش( : تشمل هذا الحس4821منحة الخزينة العامة ) – 1
 االشتراكي لتغطية العجز الحاصل في نشاط هذه المنشات .

( : يشمل هذا الحساب المنح التي تحصل عليها المؤسسات و مراكز التدريب 4822منح الوحدات المركزية او التابعة ) –2
لها خدمة ، على ان تكون هذه المراكز ذات استقالل مالي ، و كذلك تشمل المنح التي من المنشات التي تشرف عليها او تقدم 

 1985ديوان الرقابة المالية ،تحصل عليها النقابات و المنظمات و الجمعيات و االتحادات من فروعها او من مراكزها )
،10) . 
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 ( : 4831تبرعات مستلمة )3-1-3
 48و هي حساب متفرع من حساب  4831التي تحصل عليها الوحدة و خصص لها تشمل  المبالغ النقدية و العينية 

 االيرادات التحويلية .
كما انه لم تتطرق كتب المحاسبة الحكومية الى اي معالجة تخص المنح و المساعدات ، و لم يوضع بند مستقل يخص المنح 

 .المحاسبة العراقية قواعد ت في و المساعدا
 (2شكل رقم )

 المنح و المساعدات في النظام المحاسبي الموحدحسابات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةالمصدر من اعداد الباحث
 .العراقيجمعية الهالل االحمر علقة بالمنح الحكومية في المتاالجراءات : 3-2

تضطلع الجمعية لتقديم مجموعة من الخدمات من ضمنها برامج االغاثة في حالة الكوارث ، و البرامج الصحية و االجتماعية 
 ةالدولي عن نشر و تعزيز المبادئ و النزعات المسلحة فضالً ، كما تساعد السكان المدنيين المتضررين في اوقات الحروب 

ي و بغية االستمرار في تقديم هذه الحكومية في مجال الحقل االنسان ، مما جعل منها كجهات مساندة للسلطات ةاالنساني
ً تخصص الدولة منحة سنوية للجمعية ضمن موازنتها السلذلك الخدمات و التوسع فيها ،   نوية العامة . يجري تحديدها وفقا

بمبلغ  وزارة المالية العراقية . و تتولى الوزارة انفة ذكر اعالم الجمعيةلمنشور اعداد الموازنات التخطيطية المعتمد من قبل 

المنح و المساعدات في حسابات   

 النظام المحاسبي الموحد

 االعانات

 47ح / 

 االيرادات التحويلية 

 48ح /

 ايرادات تحويلية

 متنوعة

 تبرعات

 مستلمة

 منح

 تمويلية

 الخزينة

 العامة

 الوحدات

 التابعة

 سلع

 مستوردة
انتاج 
  محلي

 

 اخرى  تصدير
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ً نفقات الرواتب و ا المنحة السنوية و المتضمنة .و تقوم الجمعية بمفاتحة الوزارة و بصورة الجور و النفقات التشغيلية رسميا
 ً اقي برواتب و نفقات لمركزي العرلغرض تمويل حسابها المعتمد من وزارة المالية عن طريق البنك ا رسمية شهريا

 التشغيلية)دليل السياسات و االجراءات المالية و المحاسبية (
عن اجراء التسوية القيدية الالزمة لغرض قيد المبلغ الذي تم  و يتولى القسم المالي اجراء كافة الخطوات الواردة اعاله فضالً 

 وزارة المالية بعد ورود قسيمة ايداع المبلغ منه .بموجبه تمويل حساب الجمعية في المصرف المعتمد من قبل 

 االجراءات المتعلقة بايرادات الجهات المانحة 3-2-1
بغية تسهيل اجراءات المتابعة من قبل ادارة الجمعية و الممولين يتوجب على الجمعية القيام باجراءات معينة ، منها فتح 

اذا كانت االتفاقية ال تنص على فتح حساب  اما تنص على ذلك ،حساب مصرفي مستقل للمنح اذا كانت اتفاقية المشروع 
مصرفي مستقل للمنحة فيمكن للجمعية ايداع مبلغ المنحة في حسابها المصرفي العام على ان يتم مسك سجالت محاسبية 
منفصلة للمشروع على الحساب العام لكي تسهل عملية التدقيق الداخلي و الخارجي و الذي يسهل عملية اصدار التقارير 

التاكد من ان الدفعة المستلمة تتطابق مع جدول الدفعات المنصوصة عليه في االتفاقية .و في ومن ثم ة للجهة المانحة ، المالي
اختالف يتعدى حدود العموالت المصرفية المتعارف عليه .يجب على الجمعية اصدار سند القبض بالمبلغ الفعلي حالة وجود 

 ً بالنسبة للدفعات  ل دفعة بموجب اشعار المصرفثم اصدار سند قبض عند استالم ك،و من  . و اخبار الجهة المانحة كتابيا
المحولة لحساب الجمعية ، و من ثم يتم التقيد ببنود االتفاقية الموقعة مع المانح . و ال يجوز تغييرها اال بالرجوع اليه ، و من 

لمخول .و على ان يحتوي هذا الملف المعلومات ثم فتح ملف منفصل لكل منحة و يقتصر استخدامه على المستوى االداري ا
 )دليل السياسات و االجراءات المالية و المحاسبية(التالية 

  نسخة من طلب التمويل و اولويات المشروع المقترح الذي تمت الموافقة عليه. 

 نسخة من االتفاقية االصلية التي تم توقيعها مع الجهة المانحة.  

  ملخص شروط االتفاقية. 

  كافة المراسالت الخاصة بالمنحة. 

  سندات الصرف او اشعارات الصرف )كشوفات المصرف ( التي تمت بموجبها تسجيل المقبوضات. 

 .التقارير المالية المرسلة للممول حول المنحة 

 . اي مستندات ضرورية اخرى ذات عالقة 
 يم هذا الملف ما يلي :ثم يراعى عند تنظو من 

 لها الزمني دون خلط و ترقيم المستندات حسب ورودهاحفظ الوثائق بحسب تسلس 

 . اعادة المستندات بعد استخدامها الى مكانه الصحيح 

  ضرورة متابعة االمور المالية المتعلقة باالتفاقية و بشكل دائم و التي تشمل على مادة االتفاقية و جدول الدفعات و التقارير
تقارير المصروفات الفعلية و الرصيد المتبقي و فيما اذا كانت هناك اي التزامات المالية التي يجب اعدادها و ارسالها مثل 

 على الرصيد المتبقي .

 : المعايير المحاسبية ذات الصلة بالمنح و المساعدات الحكومية : 3 –3

طرق الى لها .و سيتم التيجب  التطرق الى المعايير المحاسبية المتعلقة بالمنح و المساعدات بهدف فهم المعالجات المحاسبية 
 (.26: 2004)الياسري ،العديد من هذه المعايير 

 (.FASBعايير المحاسبة المالية )( الصادر من مجلس م116المعيار )3-3-1
 (.BASC( الصادر عن لجنة معايير المحاسبة البريطانية )4المعيار )3-3-2
 ( .SOCPAالقانونين )هيئة السعودية للمحاسبين ال( الصادر عن 18المعيار )3-3-3
 (. CEAS( الصادر عن لجنة المعايير المصرية )12المعيار )3-3-4

 (116المعيار االمريكي )3-3-1
( ) بعنوان المحاسبة عن 116المعيار المحاسبي رقم ) 1993اصدر مجلس معايير المحاسبة المالية االمريكي في سنة 

هذا المعيار اهمية نتائجه في الفرق بين المعالجات المحاسبية للمساهمات  المساهمة المستلمة و المساهمة المقدمة ( و يتضمن
الحكومية حسب المعيار حيث ما تتضمن المساهمات المستلمة من وعود غير مشروطة بالعطاء و ان يتم االعتراف بها 
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و ان يتم االعتراف بها  كايرادات لنفس السنة المالية ، و ما تتضمن المساهمات المقدمة من وعود غير مشروطة بالعطاء
 (.26: 2004)الياسري ،كمصروف لنفس السنة المالية . 

ً  نطاق المعيار : –1 ان كانت منظمة هادفة  يطبق هذا المعيار في جميع مؤسسات الدولة سواء كانت عامة او خاصة و ايضا
ً للربح او منظم اسس المحاسبة و التقارير عن ما سماه المعيار بالمساهمات المستلمة و  ة غير هادفة للربح ، و يطبق ايضا

المقدمة للمنظمات التي حصلت على المنح ، و ال يدخل ضمن هذا المعيار الحوافز او االعفاءات او تخفيف االعباء الضريبية 
. 

عة ، المحاسبة المالية و التقارير عن ان من اهم اهداف هذا المعيار هو تحقيق اكبر قدر ممكن من المنف هدف المعيار : –2
المساهمات المستلمة و المقدمة ، الفصل بين المعالجات المحاسبية ان كانت عينية او نقدية ، و تحديد فترة االعتراف 

 للمساهمات المقدمة و كيفية التعامل معها ، و تحديد اسس االعتراف و االفصاح عن هذه المساهمات .
( االمريكي ركز على تقييم المساهمات من حيث االثبات و 116ان هذا المعيار رقم ) لمساهمات :القياس و االثبات ل –3

االفصاح بالقيمة العادلة عنها ، و ان القياس و االثبات للمساهمات المستلمة و المقدمة يعترف بها في نفس الفترة المالية و 
للمساهمات بحيث يعترف بها كايراد يجب بيانه في التقارير مشروطة الغير ها بالتقارير المالية ، و قياس الوعود ظهور

المالية ، و تعد الوعود المشروطة غير مشروطة اذا وجد احتمال لعدم تحقيق شرطها ، و يعترف بالمساهمات المشروطة 
 شروطها .عندما تحقق الغاية منها في المستقبل ، و ان المساهمات من الخدمات ال يعترف بها كايراد اال اذا توفرت 

( للمساهمات المقدمة للمنظمات االعتراف بجميع 116ان ما يخص المعيار رقم ) العرض و االفصاح عن المساهمات : –4
المساهمات المقيدة بقيود دائمية او قيود مؤقتة و المساهمات غير  في نفس الفترة و التفريق بين انواع المساهمات كايراد

المقيدة ، و االفصاح عن قيمة الوعود غير المشروطة و تحديد قيمة االستفادة منها ، و ايضا االفصاح عن الوعود المشروطة 
 كذلك .

 ( :4المعيار البريطاني )3-3-2
بعنوان المحاسبة  1990و المعادة صيغته في سنة  1977( سنة 4رقم )اصدرت لجنة معايير المحاسبة البريطانية المعيار 

 ةعن المنح الحكومية  و يتضمن هذا المعيار اهمية التركيز عن المنح و المساعدات الحكومية و ما تاخذه من اشكال خاص
 (.26: 2004)الياسري ،للمنح او انواع متنوعة للمساعدات سواء كانت خارجية او محلية .

ينطبق هذا المعيار على اسس المعالجات المحاسبية و االفصاح عن ما يخص المنح و المساعدات  -المعيار : نطاق –1
الحكومية ،و ياخذ جميع انواع المنح الحكومية للمنظمات الهادفة الى تحقيق اغراض اجتماعية او اقتصادية ، و ال ينحصر 

 ل ايضا الوكاالت و الوحدات الدولية .تطبيقه على المعالجات للمنح الحكومية المحلية بل يشم
ان ما يهدف اليه هذا المعيار الى تحقيق افضل المعالجات المحاسبية للمنح و المساعدات الحكومية ، و  -هدف المعيار : –2

 اعطاء مفهوم رئيسي عنها ، و تحديد العالقة ما بين المنح الحكومية المحصلة و المنفقة و انعكاسها على كشف الدخل او
 المركز المالي .

ان هنالك فرق في المعالجات المحاسبية للمنح و المساعدات الحكومية طبقا لطبيعتها و شروطها و مبدا  -قياس و اثبات : –3
مقابلة االيرادات بالمصروفات و مبدا الحيطة و الحذر ،حيث عندما تكون المنحة المحولة على اصول عينية تقدر بالقيمة 

،اذا اتضح للمنظمة احتمال وجود  سواء ايرادية او راسمالية لة المنح بالنفقات خالل فترة السنة الماليةالعادلة ، تتم مقاب
تخفيض قيمة المنحة او الغائها فيتم حساب القيمة المستحقة للحكومة و تكوين مخصص لها اذا سبق االعتراف بها كايراد 

 مؤجل .
المنح الحكومية بقائمة المركز المالي ضمن  ( عرض 4اسبي رقم )المعيار المحالزم هذا  -العرض و االفصاح :  -4

بقائمة المركز المالي ضمن االصول ، او حسم قيمة المنح الحكومية من تكلفة  ؤجلة و عرض االصول المستلمةمدات الااليرا
المالي الفوري في بند مستقل ات العالقة بالسياسات العامة و الدعم حة . و يتم عرض المنح الحكومية ذحيازة االصول الممنو

 ً المنح الحكومية ذات العالقة المباشرة بالنفقات  ضمن االيرادات غير العادية في حساب االرباح و الخسائر ،و تعرض ايضا
 في بند مستقل ضمن االيرادات العادية في حساب االرباح و الخسائر.التشغيلية 

 ( :18المعيار السعودي )3-3-3
ت ( بعنوان المحاسبة عن المنح و االعانا18( في المعيار )SOCPAدية للمحاسبين القانونيين )اصدرت الهيئة السعو

ً للمعيار قام بالمنح و المساعدات  الحكومية . ان بالمنح و اعانات حكومية حيث يتم معالجتها  فصلها الى منح حكوميةوفقا
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تدرج في قائمة العانات تكون معالجتها كمكاسب و س مال و يدرج ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي و اكرأ
 (.53: 2015الدخل )الزوبعي ،

يطبق هذا المعيار على البنود ذات االهمية النسبية ، و يحدد هذا المعيار لالعانات و المنح الحكومية  -نطاق المعيار : -1
بغض النظر عن حجمها و شكلها النظامي ، و متطلبات القياس و االثبات و العرض و االفصاح عنها للمنشات الهادفة للربح 

شكل مزايا ضريبية ،او الخدمات التطوعية المجانية او  ىال يطبق هذا المعيار على مساهمة الجهات الحكومية التي تكون عل
 ح .سمالية في وحدات قطاع االعمال الهافة للربة ،او مساهمة الجهات الحكومية كرأالمنجزة بقيمة اقل من القيمة السوقي

 (.2407: 2005)الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ،
عانات و المنح الحكومية و عرضها و حديد متطلبات القياس و االثبات لاليهدف هذا المعيار الى ت -هدف المعيار : –2

تم يسائر او تم معالجتها في حساب االرباح و الخيان ،االفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تعكس صورتها الصحيحة 
 (2408: 2005) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ،معالجتها في قائمة المركز المالي.

يتم قياس و اثبات المنح و االعانات الحكومية على اساس القيمة العادلة لالصول التي تم الحصول  -قياس و اثبات : –3
الحكومية المتفق عليها ،و تحدد المعالجات المحاسبية للمنح و االعانات عليها مقابل التزام المنظمة بتنفيذ السياسات و البرامج 

النقدية او العينية و كيفية اثباتها في قائمة الدخل او قائمة المركز المالي  و يجب توفر بعض الشروط الثبات المنح و 
 (.2409: 2005)الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ، متمثلة باالتي :االعانات 

 امكانية تحصيل االصول لالعانات و المنح المقدمة او المستلمة بدرجة مقبولة من الثقة .-ا
 امكانية التزام المنشاة بتنفيذ السياسات او البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة .-ب 
 امكانية تحديد القيمة العادلة لالعانات و المنح بدرجة من الدقة يمكن االعتماد عليها -ج 
 امكانية توثيق النفقات و الخسائر المقرونة باالعانة ،و امكانية وفاء المنشاة بااللتزام بدرجة مقبولة من الثقة .-د 
تعرض االعانات الحكومية في قائمة الدخل ضمن بند مستقل و تعرض المنح الحكومية لالصول  -العرض و االفصاح : –4

، و تدرج االعانات الحكومية المستلمة مقدما و المستحقة كل منها في بند  الممنوحة في قائمة المركز المالي ضمن بند مستقل
مستقل ضمن قائمة المركز المالي  ، و تدرج االعانات التي تخص العمليات التشغيلية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات 

ائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من النقدية من االنشطة التشغيلية و تدرج االعانات التي تقابل توزيع االرباح في ق
االنشطة التمويلية ، و تدرج مصاريف استهالك االصول الممنوحة في قائمة الدخل  ضمن بند مستقل ، و تدرج المنح 

سات السياعن نشطة االستثمارية .و يجب االفصاح الحكومية التي لها عالقة باالصول الثابتة في قائمة التدفق النقدي ضمن اال
المحاسبية المستخدمة في معالجة االعانات و المنح الحكومية و طرق العرض ، و االفصاح عن طبيعة و مدى و عدد 

) الهيئة االعانات و المنح الحكومية ،و االفصاح عن مكونات رصيد االعانات و المنح الحكومية نهاية الفترة المالية .
 (.2412: 2005السعودية للمحاسبين القانونين ،

 ( :12المعيار المصري )3-3-4
االفصاح عن المساعدات ( بعنوان المحاسبة عن المنح الحكومية و 12اصدرت لجنة المعايير المصرية المعيار رقم ) 

 (.162: 2015الحكومية )بدوي ،
عن االشكال  ينطبق هذا المعيار في المحاسبة و االفصاح عن المنح الحكومية ،و كذلك في االفصاح -نطاق المعيار :  – 1

االخرى للمساعدات الحكومية ، و ال ينطبق هذا المعيار للمساعدات الحكومية المقدمة للمنظمة على شكل مزايا ضريبية ،و 
 ( .35ايضا" ال ينطبق في مساهمة الحكومة في ملكية المنظمة ، و المنح الحكومية الواردة في معيار رقم )

لى كيفية المعالجات المحاسبية للمنح الحكومية التي تعتبر كايراد او كراس مال و يهدف هذا المعيار ا -هدف المعيار :  –2
كيفية عرضها في القوائم المالية و كذلك التمييز بين المساعدات الحكومية المختلفة و كيفية حساب قيمتها و عرضها في 

 القوائم المالية ايضا" .و تعالج المنح الحكومية اذا كانت نقد كاالتي :
 القياس و االثبات : –3

 ال تثبت المنح الحكومية ، بما في ذلك المنح غير النقدية بالقيمة العادلة اال اذا تم التاكد من االتي :
 .مقدرة المنشاة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح : 1
 . ان المنشاة سوف تتسلم المنح فعالً : 2
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هناك تاكيد مناسب على مقدرة المنظمة بالوفاء بااللتزامات المرتبطة بها بحيث ال يجوز اثبات المنحة الحكومية اال اذا كان 
 ،يجب معالجة القروض الحكومية القابلة للتنازل عنها كمنح حكومية .

 العرض و االفصاح : -4
اعتمد هذا المعيار في عرض المنح المرتبطة باالصول و المرتبطة بااليراد كل واحدة عل حدة ،حيث يتم عرض المنح 

لمرتبطة باالصول بقيمتها العادلة و تعرض في الميزانية ضمن االيرادات المؤجلة او باظهار قيمتها مخصومة من تكلفة ا
 مرتبطة بااليراد في قائمة الدخل في بند مستقلاالصل للوصول الى القيمة الدفترية الصحيحة لالصل ، و يتم عرض المنح ال

 عن هذه المنح كاالتي : تحت عنوان ايرادات اخرى . و يتم االفصاح
 .السياسة المحاسبية التي تتبعها المنظمة في شان المنح الحكومية بما في ذلك طرق عرض هذه المنح في القوائم المالية  -1
 .طبيعة و مقدار كل المنح الحكومية التي تم اثباتها بالقوائم المالية  -2
ً  الشروط او االلتزامات التي لم تتمكن الوحدة من الوفاء بها  -3   . و التي تم اثباتها محاسبيا

 ( 20: المعيار المحاسبي الدولي رقم )3-4
انواع و اشكال  عن المنح الحكومية و لتعدد بعنوان المحاسبة 1984( في عام 20اصدر اتحاد المحاسبين الدولي المعيار )

بعنوان المحاسبة عن المنح الحكومية و  1994المنح و المساعدات فقد اعيدت صياغة المعيار المحاسبي مرة اخرى في سنة 
 .(Richard & David , 2000 , 112)االفصاح عن المساعدات الحكومية 

 : هدف المعيار-أ 
التي تعمل  تلقطاع الخاص ، و خصوصا تلك المنشأدعم منشات اتلجا الحكومات و المؤسسات التابعة للدولة الى تشجيع و 

في ظروف صعبة او التي تعمل في مجاالت استثمارية غير مرغوب بها من قبل فئة كبيرة من المستثمرين . كما يتم تقديم 
، مثل حماية البيئة  و اعمال قد ال تنفذها دون وجود تلك المنح بأنشطةالمنح الحكومية عادة للمنشات لتشجيعها على القيام 

، و يتخذ تشجيع و دعم الدولة عدة اشكال منها تقديم مساعدات نقدية او عينة مباشرة .  تضبطهاالتي ال يوجد تشريعات بيئية 
 .(328: 2016، وحميدات )ابو نصار

 : نطاق المعيار-ب
قاها المنشات من الحكومة . و يقدم المعيار ( المعالجة المحاسبية و متطلبات االفصاح عن المنح التي تتل20يتناول المعيار )

 اربع استبعادات :
 المشكالت الخاصة الناشئة من انعكاس اثار االسعار المتغيرة على القوائم المالية او المعلومات التكميلية المماثلة . – 1
تخفيض عن اسعار  –ضريبية المساعدات الحكومية للضريبة في شكل مزايا ضريبية )المسموحات الغراض ال – 2

 (.الضريبة
 مشاركة الحكومة في ملكية المنشاة . – 3
 ( 112( الخاص بالزراعة . )عبد العال ،41منح الحكومة التي يغطيها المعيار ) – 4

 : قياس و اثبات-ج 
 شروط االعتراف :  (1

 معقول مما يلي :يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي تقدمها الحكومة للمنشاة عندما يكون هناك تاكد 

 تلتزم بالشروط المرفقة بالمنحة . ان المنشاة سوف 

  . انه سيتم اسالم المنحة 
( المتعلق 37الى المعيار ) و عند االعتراف بالمنحة الحكومية يجب االعتراف بااللتزامات و االصول الغارقة استنادً 

ة ،و يتم االعتراف بهذه المنح ايضا مباشرة في حقوق بالمخصصات . و يتم االعتراف بالمنح العينية وفقا لقيمتها العادل
يتم االعتراف بها كدخل في الفترة التي التي تم تحملها من قبل المنشاة فالملكية ،و بالنسبة للمنح المستلمة كتعويض للتكاليف 

 ( . 418،  2007تم استالمها فيها . )جعارات ، 
 فترة االعتراف : (2

ء بشروط المنحة ، و ازمة لمقابلتها مع التكاليف المتعلقة بالوفكدخل خالل المدة الزمنية الاليتم االعتراف بالمنح الحكومية 
 ( 331: 2016، وحميدات رة لحقوق المساهمين .)ابو نصارعلى اساس منتظم ، و يجب ان ال تضاف المنح مباش

 المنح الحكومية :للتعامل مع ( 20ها المعيار المحاسبي الدولي )ينص علرئيسيين  هنالك منهجانو 
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 الدخل )المنح المتعلقة بالدخل ( : منهجاوال" / 
لمنهج الدخل يتم تسجيل او ادراج ( ، ووفقاً  416: 2007ل .)جعارات ،و تتمثل بالمنح الحكومية بخالف تلك المتعلقة بالدخ

ونة بها ، ويتم توزيع المنح فترة زمنية واحدة او اكثر و النفقات المقر لالمنحة الحكومية المستلمة بكشف الدخل خال
 : Frank & Alanفادة المتوقعة منها في المستقبل ) الحكومية على الفترات المحاسبية المختلفة في ضوء امكانية االست

، و ان النفقات الراسمالية تتحول الى نفقات ايرادية بالتدرج عن طريق اقساط االندثار السنوية للموجودات (95 : 1998
، و يتبين ضرورة االعتراف بالمنح في قائمة (  254،  1990ق ، ان تندثر قيمتها )الواعظ طالب و عمران رزاالثابتة الى 

) وداعة و  لمقابلتها تلك المنح مع النفقات الخاصة بها ةالدخل على اساس منطقي منتظم و معقول خالل المدد الالزم
 ( .43:  2011العامري،

ائمة الدخل لكي تقابل قان هذا المنهج ينص على ان من المنطقي ان يتم تثبيت المنح و االعتراف بها في  ةرى الباحثو ت
 مصاريفها الخاصة و التي من اجلها خصصت لها هذه المنحة .

يم منح في حالة كون المنحة الحكومية ال تنطوي على تقديم اصول غير قابلة لالهتالك ، مثل تقد المعالجات المحاسبية : –أ 
نقدية او تخفيض التزام حكومي على الوحدة ، فيتم في هذه الحالة االعتراف بالمنحة كدخل في االرباح و الخسائر عن طريق 

 (331:  2016، وحميدات توزيع قيمة المنحة على الفترات الزمنية الالزمة للوفاء بشروط المنحة )ابو نصار
الحكومية و المصروف المقرون بها و بذلك بطرح المصروف و اظهار  انها اجراء مقاصة بين المنحة ةرى الباحثو ت

 الصافي في كشف الدخل ، او يتم تثبيت المنحة الحكومية ببند مستقل في كشف الدخل . 
فية ة الدخل( اال ان هنالك بديالن لكيالعرض : يتم االعتراف بهذا النوع من المنح في االرباح و الخسائر )قائم –ب 

 ( 332: 2016،وحميدات صار فصاح عنها في قائمة الدخل : ) ابو نعرضهما و اال
 البديل االول : عرض المنحة كرصيد دائن في قائمة الدخل ، سواء بشكل منفصل او تحت عنوان )ايرادات اخرى ( .

 البديل الثاني : طرح المنحة من المصروفات المرتبطة بها .
المنحة كرصيد دائن في قائمة الدخل ، سواء بشكل منفصل او تحت عنوان عرض وهنا تتفق الباحثة مع البديل االول 

 ()ايرادات اخرى
 ثانيا / منهج راس المال )المنح المرتبطة باالصول ( :

جل ، او تحويل نقل الحكومة اصول غير نقدية للوحدة مثل شراء او بناء اصول طويلة اال لهي منح حكومية تتم من خال
 ( 332: 2016، وحميدات مكن اضافة شروط ثانوية مختلفة للمنحة .)ابو نصاري نقدية للوحدة  . حتى

ؤهلة لها يجب ان تحصل على اصول طويلة االجل مال لوحدةو ان اكما يمكن القول انها تلك المنح التي تقدم شرطها االولي ه
 (.113، ويمكن اضافة شروط ثانوية لها تخص المنحة .)عبد العال

في حساب  الملكية لحقوق المساهمين في حق مباشرةً الحكومية يكون اضافة المنحة  ة ان حسب هذا المنهج رى الباحثو ت
 تعتبر مورد للوحدة يزيد من حصة المساهمين في الوحدة اذا كانت المنحة عينية او نقدية . ألنهااالحتياطي العام و ذلك 

االصول الثابتة ضمن منهج  لمعالجةبان يكون هنالك حالتين ( 20قم )يسمح المعيار الدولي ر المعالجات المحاسبية : –أ 
 (. 332: 2016، وحميدات )ابو نصار  راس المال :

يتم االعتراف بالمنحة كدخل مؤجل في قائمة المركز المالي و في نهاية الفترة المالية يتم االعتراف بها كدخل متحقق  -1
 حسب شروط المنحة .في كشف الدخل و يتم مقابلتها من الدخل المؤجل 

يتم طرح مبلغ المنحة من قيمة االصل ) بعد ان قيم بالقيمة العادلة (المرتبط بها للتوصل الى صافي قيمة االصل  -2
 الدفترية .  

بالميزانية العمومية غير النقدية بالقيمة العادلة  باألصولانه يتم االعتراف  كما تبين من المعالجات السابقة العرض : –ب 
 (335: 2016، وحميدات : )ابو نصارالبديلين  وفق احد

عرض المنحة كدخل مؤجل ،ثم تجري االعتراف به الحقا في نهاية السنة المالية كدخل متحقق وفق الشروط  -البديل االول :
 المرفقة مع المنحة .

 .ل الى صافي القيمة الدفترية وطرح مبلغ المنحة من قيمة االصل للوص -البديل الثاني :
عرض المنحة كدخل مؤجل ،ثم تجري االعتراف به الحقا في نهاية السنة المالية كدخل وتتفق الباحثة مع البديل االول 

 متحقق وفق الشروط المرفقة مع المنحة .
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 قائمة التدفقات النقدية : 

 ( 61: 2004ي : )الياسري ،تظهر قائمة التدفق النقدي النقد المحصل من المنح الحكومية ضمن بنود القائمة و بالشكل االت 

او حيازة اصول طويلة االجل ، يظهر كبند مستقل  تأسيساذا كان النقد المدفوع من الحكومة او المحصل مقابل شراء او  -1
 ضمن بنود التدفق النقدي من االنشطة االستثمارية .

المقدرة االيرادية للوحدة ، فتظهر في قائمة اما اذا كانت التدفقات النقدية الناتجة عن المنح الحكومية ذات عالقة بدعم  -2
 التدفق النقدي كبند مستقل من بنود التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية .

اذا كانت المنحة الحكومية تهدف الى دعم الوحدة بصورة عامة ، مثل اضافة القيمة الممنوحة لمقابل توزيعات االرباح   -3
 دفقات من االنشطة التمويلية في كشف التدفق النقدي .المستحقة عندها تدخل المساعدة ضمن الت

ان الغرض االساسي من االفصاح عن المنح و المساعدات الحكومية هو اعطاء معلومات مفيدة وواضحة و :  االفصاح -د
 تأثيرهاحكومية و بالبيانات المالئمة ، و بيان اهمية المنح و المساعدات ال تزويدهمسهلة الفهم لمستخدمين التقارير المالية  و 

على اعداد القوائم الختامية .و كذلك تزويد الوحدة االقتصادية بالمعلومات الخاصة بالمنح و المساعدات الحكومية لتسهيل 
: 2016، و حميدات )ابو نصار: كاألتي( متطلبات االفصاح 20عملية اتخاذ القرارات .و قد لخص المعيار الدولي رقم )

342) 

السياسة المحاسبية المتبعة بخصوص المنح الحكومية بما في ذلك طريقة عرض المنح الحكومية التي تم اتباعها في  –
 .القوائم المالية 

طبيعة و مدى المنح الحكومية التي تم الحصول عليها و االعتراف بها و المساعدات الحكومية التي استفادت منها الوحدة  –
 منها .

 ا المنشاة و االحداث الطارئة االخرى المتعلقة بالمساعدات الحكومية التي تم االعتراف بها .الشروط التي لم تلبيه –
 اعادة دفع المنح الحكومية : -ه

زم الوحدة المعنية بالشروط الثانوية المرتبطة بالمنحة و يتم اعادة سداد المنحة ، و يتم معالجتها حسب تكون في حالة لم تلت
 المنهج التي جاءت به .

 عند اعادة دفع المنحة تتعلق بالدخل فيجب في هذه الحالة اتباع ما يلي : )ابو نصاردة دفع المنح المتعلقة بالدخل : عاا – أ
 . (339 :2016، وحميدات

)دخل منحة موجل ، و الذي يكون رصيد دائنا (، ان وجد لتغطية  خدام رصيد مبلغ المنحة غير المطفافي البداية يتم است –
 عاد دفعها .المبالغ الم

اذا كان المبلغ المطلوب اعادة دفعه يتجاوز رصيد المنحة المؤجل ، فيجب االعتراف بالمبلغ الباقي من المنحة المعاد  –
دفعها كمصروف . و في حالة لم يكن هناك رصيد دائن لدخل المنحة المؤجل)مثل طرح مبلغ المنحة مباشرتا من المصروف 

 كامل المبلغ المعاد دفعه من المنحة كمصروف .المتعلق بها ( ، فيتم االعتراف ب
 :  باألصولاعادة دفع المنح المتعلقة  –ب 

 ( 340: 2016،حميدات و: )ابو نصار  باألصولدفع المنح المتعلقة  إلعادةهناك طريقتين 

الحصول عليها من خالل زيادة القيمة الدفترية لالصل المتعلق بالمنحة ، و تستخدم هذه الطريقة في عرض المنحة عند  –
 كتخفيض من قيمة االصل .

تخفيض رصيد الدخل المؤجل بمقدار المبلغ المعاد دفعه)مثل استالم المنحة نقدا"( و تستخدم هذه الطريقة في حالة اختيار  –
 اسلوب عرض المنحة كدخل مؤجل .

االعتراف به حتى تاريخه المتجمع االضافي المتراكم الذي كان سيتم  االعتراف مباشرة كمصروف باالندثاركما يجب 
 كمصروف في غياب المنحة .
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 (3شكل رقم )
 انواع المنح و المساعدات وفق المعايير المحاسبية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةالمصدر من اعداد الباحث

 المبحث الرابع
 الجانب العملي

 : نبذة مختصرة عن عينة البحث 4-1
 الصحة / دائرة الصحة العامة و الرعاية الصحية االوليةاوالا / وزارة 

عن قطاع الصحة في العراق . وتعتبر دائرة  المسؤولةم ، لتكون الوزارة 1920تأسست وزارة الصحة العراقية سنة  
 م تم استحداث المديرية 1952الصحة العامة والرعاية الصحية االولية احدى دوائر وزارة الصحة ، حيث ان في سنة 

تم استحداث دائرة حماية و تحسين البيئة في   1997العامة للوقاية الصحية كأحد تشكيالت وزارة الصحة ، وبعد سنة م
م تم تغيير اسم الدائرة لتصبح دائرة الصحة 2003وزارة الصحة حيث اصبح اسم الدائرة )دائرة الوقاية الصحية( ،وبعد سنة 

تبر دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية االولية احدى دوائر وزارة الصحة ، حيث العامة و الرعاية الصحية االولية . و تع
 انها توفر الخدمات الصحية الخاصة بالمواطنين وخصوصا االطفال وتكون مسؤولة عن تنظيم الحمالت الصحية .

 ثانيا ا/ جمعية الهالل االحمر العراقي 
م تم االعتراف بها من قبل اللجنة الدولية للصليب االحمر 1934نة م ، و في س1932تأسست جمعية الهالل االحمر سنة  

والهالل الحمر وانضمامها الى عضويتها . وتعتبر جمعية انسانية وطنية مستقلة ، عملها تخفيف اآلم و معاناة أبناء المجتمع 
عية واحدة من الجمعيات الفعالة في من دون تمييز في أوقات السلم والحرب أثناء الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وتعد الجم

الحركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر .ويعتمد عمل الجمعية على مبدأ العمل التطوعي حيث يعتبر القاعدة 
 االسياسة في عمل الجمعية .

ا / وزارة المالية العراقية   ثالثا

 المنح و المساعدات 

 حاسبيةوفق المعايير الم

 

 حا

 

 

 سبية

 الدولي

 االمريكي البريطاني السعودي

 المصري 

منح 
 حكومية

 مساعدات

 حكومية
 

 منح

 حكومية

 اعانات

 حكومية

 منح

 ايرادية

 منح

 رأسمالية

 مساهمات

 مستلمة

 منح

 رأسمالية

 منح

 حكومية

 مساعدات

 حكومية
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ولة وتحديد األطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة تهدف وزارة المالية الى وضع أسس وإتجاهات التخطيط المالي للد 
المالية ضمن إطار السياسة العامة لها وخطط التنمية وتهيئة وسائل إعداد الخطة واألشراف على تنفيذها . وتهدف الوزارة 

عامة وتعزيز الى العديد من االهداف منها ،ادارة وتنظيم أموال الدولة ومراقبة سالمة التصرف بها ، وإدارة الخزينة ال
 مصادر تغذيتها ، إدارة وتنظيم الصيرفة والتأمين ، إدارة وتطوير النظام الضريبي الكمركي .

 : واقع المعالجات المحاسبية بالمنح و المساعدات في عينة البحث و في الدول االخرى 4-2
و المساعدات تكون معالجتها و  عالج النظام المحاسبي الموحد المنح و المساعدات بصورة ضيقة واعتمد على ان المنح
 عرضها بصورة مطلقة فقط . بينما لم يذكر اي تفسير عنها في النظام المحاسبي الحكومي .

ا للنظام المحاسبي الموحد 4-2-1  : المعالجات المحاسبية وفقا
 يمكن توضيحها من خالل االمثلة االتية :

 ( مليون دينار و ذلك حسب الحاالت التالية :50/ قررت وزارة المالية اعطاء منحة مقدارها ) 1مثال 
الى بلدية البصرة و ذلك كإعانة لها مقابل الخسارة التي تتحملها نتيجة بيع حاويات النفايات المستوردة لها بأقل من كلفة  –أ 

 اإلستيراد .
لها مقابل الخسارة التي تتحملها نتيجة بيع انتاجها من مادة االسفلت باقل من الكلف الى دائرة بلدية ديالى و ذلك كاعانة  –ب 

 الفعلية و حماية لالنتاج الوطني.
الى الشركة العامة لصناعة البطاريات و ذلك كاعانة لها مقابل الخسارة التي تتحملها نتيجة تصدير الماء المقطر الى  –ج 

 و باقل من الكلفة المنتجة .دول الخليج و بيعه باسعار تنافسية 
 المطلوب / معالجة العمليات اعاله 

  –الحل / أ 
  181من ح/ نقدية في الصندوق     50000000        

 471الى ح / اعانات سلع مستوردة     50000000                      
 

  181من ح/ نقدية في الصندوق     50000000  -ب      
  472الى ح/ اعانات سلع محلية    50000000                    

  –ج 
  181من ح/ نقدية في الصندوق       50000000        

  473الى ح/ اعانات تصدير     50000000                         
فظات على اساس منح / تعتمد في ميزانية النقابات العامة في كل سنة مبلغ يدفع الى النقابة الفرعية في مراكز المحا 2مثال 

( مليون دينار في ميزانية النقابة العامة لعمال الغزل 10لغرض مساعدتها في مزاولة نشاطها ، و قد جرى تخصيص مبلغ )
  2008و النسيج لغرض دفعها الى فرع النقابة في مركز محافظة ذي قار خالل سنة 

 اثبات قيد استالم المبلغ 
  181لصندوق    من ح/ نقدية في ا  10000000      

  4822الى ح / منح الوحدات المركزية او التابعة      10000000                      
 ( مليون دينار الى االتحاد الوطني في محافظة البصرة .1/  تبرعت الشركة العامة للحديد و الصلب  مبلغ ) 3مثال 

 اثبات قيد االستالم :              
  181قدية في الصندوق    من ح/ ن 1000000    

  4831الى ح/ تبرعات مستلمة      1000000                                                      
 

 و يمكن توضيح كيفية عرض اعاله في القوائم المالية 
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في الصندوق في الميزانية العمومية و تظهر في قائمة الدخل ظ من اعاله ان المنح و االعانات النقدية تظهر في النقد يالح
 ضمن االيرادات التحويلية .

: المعالجات المحاسبية للمنح و المساعدات في وزارة الصحة /دائرة الصحة العامة و الرعاية 4-2-2
 الصحية االولية .

الصحية االولية و يمكن توضيح المعالجات المنح و المساعدات في وزارة الصحة / دائرة الصحة العامة و الرعاية 
 االتي : 4المحاسبية في القطاع العام من خالل المثال 

( دينار كدعم منظمات )منحة( على ان يتم صرفها وفقاً الى 1454615500/ استلمت دائرة الصحة العامة مبلغ ) 4مثال  
( دينار في 1416808300ج التحصين )( دينار و الثاني برنام37807200تبويبين االول ايجار وسائط نقل )

 فيتم معالجتها كاالتي : 24/7/2016
 من ح/ الصندوق  1454615500             

 الى ح/ امانات متنوعة  1454615500                                
 و من ثم تودع في حسابها الخاص بالبنك 

 من ح/ البنك  1454615500               
 الى ح/ الصندوق  1454615500                           

 و من ثم يودع هذا المبلغ الى وزارة المالية / دائرة المحاسبة /النقدية 
 من ح/ امانات متنوعة  1454615500        

 الى ح/ البنك  1454615500                        
 بة / قسم االمور النقدية و عندا استالم المبلغ من وزارة المالية / دائرة المحاس

 من ح / البنك  1454615500       
 الى ح/ امانات متنوعة  1454615500                        

 كشف العمليات الجارية                                    

رقم  رقم الكشف 
 الدليل 

 المبالغ بالدينار التفاصيل 

 االيرادات الجارية  41-45 
 تنزل المصروفات الجارية 

 فائض او عجز العمليات الجارية
 االيرادات التحويلية 

 اعانات سلع مستوردة
 اعانات سلع محلية 

 اعانات تصدير 
 منح الوحدات المركزية او التابعة

 تبرعات مستلمة 

 
 
 
 

50000000 
50000000 
50000000 
10000000 
1000000 

 الميزانية العمومية الجزئية

 المبالغ بالدينار التفاصيل رقم الدليل رقم الكشف 

  
181 

 الموجودات المتداولة
 نقد في الصندوق 

 
   50000000 
 1000000او 
 10000000او 
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و من ثم يرسل كتاب رسمي الى قسم الموازنة في وزارة المالية لغرض تخصيص المبلغ و عند تخصيص المبلغ يرسل 
 كتاب من قسم الموازنة الى قسم االمور النقدية / دائرة المحاسبة . و من ثم ترسل موافقة بالمبلغ الى وزارة الصحة 

 من ح/ مصروف نهائي  1454615500       
 الى ح / بنك  1454615500                     

 و قد تم استخدام مصروف نهائي و ذلك الن مبلغ المنحة مقيد اما اذا كان غير مقيد فيعالج الى حساب جاري وزارة الصحة 
 و من ثم يتم استالم المبلغ من قبل وزارة الصحة / دائرة المحاسبة 

 من ح/ البنك  1454615500    
 الى ح / جاري دائرة المحاسبة  1454615500                        

الرعاية الصحية االولية التابعة الى دائرة الصحة العامة ومن ثم تخصص دائرة المحاسبة التابعة لوزارة الصحة هذا المبلغ و
 لها

 من ح/ جاري الفروع  1454615500        
 الى ح/ البنك  1454615500                      

 
 تستلم دائرة الصحة العامة و الرعاية الصحية االولية مبلغ المنحة على حسابها و من ثم
 من ح/ البنك  1454615500         

 الى ح/ جاري الفروع   1454615500                     
 و من ثم تقوم الدائرة بصرف مبلغ المنحة وفقا للتبويب الخاص بها 

 ر وسائط نقل من ح/ ايجا 37807200              
 من ح/ برنامج التحصين  1416808300          

 الى ح/ البنك  1454615500                             
و بما ان وزارة الصحة من القطاعات العامة اي من القطاعات الخدمية التي ال تهدف الى الربح فيكون عرض المنحة في 

 الميزانية العمومية كاالتي :
 

 العموميةالميزانية 

 المبالغ التفاصيل 

 1454615500 مقدار التخصيص 

 يطرح منها المصاريف 
 ايجار وسائط النقل 
 برنامج التحصين 

 
(37807200) 
(1416808300) 

 
 : المعالجات المحاسبية للمنح و المساعدات في جمعية الهالل الحمر العراقي : 4-2-3

الف دوالر مقدمة من اليابان الى جمعية الهالل االحمر ، و 573.300مقدارها  21/2/2017/ تم استالم منحة في  5مثال 
الف دوالر توفير خدمات طبية  490حاضنات و جهاز انعاش و مبلغ  8الى تجهيز   83.300تم تقسيم مبلغ المنحة الى 

 دينار  1250ن سعر الدوالر الى النازحين . المطلوب قيد استالم المنحة و على فرض ا
 دينار  X 1250  =716625000 573300الحل / 

 181من ح/ نقدية في الصندوق    716625000    
  482الى ح/ منح الوحدات الحكومية    716625000                
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 و يمكن توضيح كيفية عرضها في القوائم المالية
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
ا للمعيار المحاسبي االمريكي ): 4-2-4  ( 116المعالجات المحاسبية وفقا

 دوالر بصك . 5000000االمريكية بمقدار  Bاالمريكية مساهمات من شركة  A/ استلمت شركة  6مثال 
 و تكون معالجتها كاالتي  

 
 و يمكن عرضها في القوائم المالية 

 الميزانية العمومية

 المبالغ بالدوالر  التفاصيل 

 الموجودات المتداولة 
 البنك 

 
5000000 

 

 
 
 
 
 
 
 
ا للمعيار المحاسبي البريطاني )4-2-5  (4: المعالجات المحاسبية وفقا

 دوالر بصك . 100000/ استلمت احدى الشركات البريطانية منحة بمقدار  7مثال 
   
 من ح / البنك  100000 

 الى ح / ايرادات مؤجلة  100000                
 

 الميزانية العمومية الجزئية 

 المبالغ بالدينار  التفاصيل  رقم الدليل 

 
181 

 الموجودات المتداولة
 نقد في الصندوق 

 
716625000 

 قائمة الدخل

 المبالغ بالدينار التفاصيل  رقم الدليل 

41-45 
 

482 

 االيرادات الجارية 
 االيرادات التحويلية 

 منح الوحدات المركزية

 
 

716625000 

 غير مشروطة مقدمة غير مشروطة مستلمة

 من ح/ البنك  5000000 
 الى ح/ ايرادات منحة  5000000           

 من ح /مصاريف منحة  5000000  
 الى ح/ البنك  5000000               

 قائمة الدخل

 المبالغ بالدوالر  التفاصيل 

 ايرادات جارية
  مصاريف جارية –اما 

 مصاريف منحة بانواعها 
 = مجمل الدخل /الدخل التشغيلي 

 ايرادات اخرى )منحة(  –او 

 
 
(5000000) 
 

5000000 
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 الميزانية العمومية الجزئية

 المبالغ بالدوالر التفاصيل  المبالغ بالدوالر التفاصيل 

 الموجودات المتداولة
 البنك

 
100000 

 المطلوبات المتداولة
 ايرادات مؤجلة 

 
100000 

 (18: المعاجات المحاسبية وفقاً للمعيار المحاسبي السعودي )4-2-6
 لاير نقداً  5000لاير  و اعانة يمقدار  10000/ استلمت احدى الشركات السعودية منحة بمقدار  8مثال 

 

 قيد استالم االعانة قيد استالم المنحة 

 من ح / الصندوق  10000 
 الى ح / راس المال/منحة 10000        

 من ح / الصندوق  5000 
 الى ح / مكاسب االعانات  5000       

 

 الميزانية العمومية 

 المبالغ باللاير  التفاصيل  المبالغ باللاير  التفاصيل 

  الموجودات المتداولة
 الصندوق 

 
15000 

 حق الملكية 
 المال/منحةراس 

 
5000 

 

 قائمة الدخل

 المبالغ باللاير  التفاصيل 

 ايرادات اخرى 
 مكاسب االعانات 

 
10000 

ا للمعيار المحاسبي المصري )4-2-7  (12: المعالجات المحاسبية وفقا
 جنيه مصري نقداً  10000/ استلمت احدى الشركات المصرية منحة حكومية بمقدار  9مثال 

 :و تعالج بطريقتين 

 او تعتبر كرأس مال اما تعتبر ايراد

 من ح / صندوق  10000
 الى ح / ايراد منحة  10000       

 من ح / صندوق 10000 
 الى ح / رأس المال /منحة 10000         

 و يتم عرضها في القوائم المالية

 الميزانية العمومية الميزانية العمومية

 المبالغ بالجنيه  التفاصيل 
 المصري

المبالغ  التفاصيل 
 بالجنيه

 المصري  

المبالغ  التفاصيل 
 بالجنيه 

 المصري

 المتداولةالموجودات  10000 الموجودات المتداولة
 الصندوق

 
10000 

 حق الملكية
راس 

 المال/منحة

 
10000 

  قائمة الدخل

المبالغ  التفاصيل
 بالجنيه

 المصري

 االيرادات االخرى 
 ايرد منحة 

 
10000 
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: المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات و كيفية عرضها في قائمة الدخل و الميزانية 4-3
 ( . 20العمومية وفقا للمعيار المحاسبي )

 هنالك منهجان لمعالجة المنح 
 اوالً / منهج الدخل :

كومية شريطة تنظيف و تشجير البيئة مليون دينار من احدى الجهات الح25/ استلمت الشركة العربية منحة بقيمة   10مثال 
 المحيطة بمصانع الشركة . وقد تم تنفيذ عملية التنظيف و التشجير على مدار سنة واحدة .

 يتم تسجيل قيد استالم المنحة كاالتي :
  
                                                     في البنكمن ح/ نقدية  25000000 

 الى ح/ دخل منحة مؤجل  25000000         
 

 في نهاية السنة االولى يتم تسجيل القيد االتي 
 من ح/ دخل منحة مؤجل  25000000          

 الى ح/ دخل منحة متحقق  25000000                    
 من ح/ مصاريف التنظيف و التشجير  25000000           

 الى ح/ النقدية  25000000                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا / منهج االصل  : ثانيا
دينار متعلقة باجهزة مولدات طاقة كهربائية .  300000استلمت شركة االفراح منحة مقدارها  1/1/2011/ في  11مثال 

سنوات و سيتم اهتالكها بطريقة  3دينار ، و قدر العمر االنتاجي لها  1200000و قد اشترت الشركة المولدات بمبلغ 
ربح سنوي قبل االهتالك و المنحة يساوي مليون .و ان لديها  القسط الثابت و بدون قيمة متبقية . و على فرض انها تحقق

 دينار. 1500000رصيد في البنك 
 المطلوب / طرق عرض المنحة في القوائم المالية للشركة .

 البديل االول : عرض المنحة كدخل مؤجل . 
1/1/2011  

 من ح/ نقدية في البنك 300000              
 الى ح/ دخل منحة مؤجل  300000                     

        
 من ح/ مولدات الطاقة الكهربائية  1200000  

 الى ح/ نقدية في البنك  1200000                        
 

 الميزانية العمومية

 31/12 1/1ا التفاصيل

 الموجودات المتداولة 
 البنك

 
25000000 

 
000 

 قائمة الدخل

 31/12 1/1 التفاصيل 

 ايرادات اخرى 
 دخل منحة متحقق 

25000000 
000 

000 
25000000 



  2018السنة      2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

   229 
 

 (3÷  300000دينار كدخل منحة ) 100000يتم االعتراف بمبلغ  31/12/2011
 من ح/ دخل منحة مؤجل  100000    

 الى ح/ دخل منحة متحقق  100000          
 و تتمثل القيود الخاصة باالندثار في نهاية كل سنة باالتي :

 (2011،2012،2013من كل سنة ) 31/12
 من ح/ اندثار المولدات  400000   

 الى ح/ مخصص اندثار متراكم للمولدات  400000         
مة الدخل ، اما رصيد دخل المنحة المؤجل فسيظهر ضمن المطلوبات في حيث يقفل حساب دخل المنحة المتحقق في قائ

 دينار .و يتم تكرار قيد االعتراف بجزء من المنحة كدخل في نهاية السنوات المتبقية .  200000الميزانية بمبلغ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض المنحة كتخفيض من قيمة االصل  الثاني /البديل 
 1/1/2011قيد شراء االصل في 

 من ح / مولدات الطاقة الكهربائية  1200000      
 الى ح/ نقدية في البنك  1200000                

 ويتم  تخفيض االصل بقيمة المنحة من خالل االتي : 
 من ح/ نقدية في البنك  300000         

 الى ح/ مولدات الطاقة الكهربائية  300000                   
( و تصبح قيمة االندثار السنوي بعد التخفيض يساوي 300000-1200000دينار ) 900000فتصبح قيمة المولدات 

 العمر االنتاجي( 3÷900000) 300000
31/12/2011  

 من ح/ اندثار المولدات 300000      
 ح/ مخصص االندثار المتراكم للمولداتالى  300000               

 و يتم عرضها في قائمة الدخل 

 31/12الميزانية في 
 2013 2012 2011 البيان

 الموجودات غير المتداولة 
 مولدات الطاقة الكهربائية 

 يطرح مخصص اندثار متراكم 
 صافي القيمة الدفترية 

 
 المطلوبات 

 المطلوبات المتداولة 
 دخل منحة مؤجل 

 
1200000 

(400000) 

 
1200000 

(800000) 

 
1200000 

(1200000) 

800000 
 
 
 

200000 

400000 
 
 
 

100000 

000 
 
 
 
0 

 قائمة الدخل

 المجموع 2013 2012 2011 البيان 

 الربح قبل االندثار والمنحة 
 يطرح اندثار المولدات

 يضاف مبلغ المنحة 
 المتحققة

1000000 
 
(400000) 

100000 

1000000 
 
(400000) 
 100000 

1000000 
 
(400000) 
 100000 

3000000 
 
(1200000) 

300000 

 2100000 700000 700000 700000 الربح
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 اما في الميزانية العمومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا /  عرض المنحة التي تتضمن عدة شروط  ثالثا
% من 60دينار نقداً و سيتم استغالل  60000000استلمت احدى الشركات منحة بمقدار  1/1/2012/ في  12 مثال

 سنة و المتبقي مخصص لدعم رسوم التعليم للطلبة لمدة اربع سنوات . 20المنحة لغرض شراء مبنى للطلبة بعمر 
 قيمة المباني    %3600000=60×60000000
 قيمة تعليم الرسوم    2400000=60000000-3600000

 من ح/ النقدية  60000000  
 الى ح/ دخل منحة مؤجلة  60000000        

 من ح/ مباني  3600000     
 الى ح/ النقدية  3600000                

 
 (20÷36000000قيمة اندثار المباني )

 من ح/ اندثار المباني  1800000
 الى ح/ مخصص اندثار متراكم للمباني  1800000     

 (4÷24000000قيمة تعليم الرسوم في السنة )
 من ح/ رسوم التعليم  6000000

 الى ح/ النقدية  6000000      
 من ح/ دخل منحة مؤجلة  7800000

 الى ح/ دخل منحة متحقق 7800000        
  
 
 
 
 
 

 قائمة الدخل

 المجموع 2013 2012 2011 البيان

 الربح قبل االندثار والمنحة
 يطرح اندثار المولدات

1000000 
(300000) 

1000000 
(300000) 

1000000 
(300000) 

3000000 
(900000) 

 2100000 700000 700000 700000 الربح 

 31/12الميزانية في 

 2013 2012 2011 البيان

 الموجودات غير المتداولة 
 مولدات الطاقة الكهربائية

يطرح مخصص االندثار 
 المتراكم

 
900000 

(300000) 

 
900000 

(600000) 

 
900000 

(900000) 

 000 300000 600000 صافي القيمة الدفترية
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 2012الميزانية العمومية لسنة 

 31/12 1/1 التفاصيل 31/12 1/1 التفاصيل 

 الموجودات المتداولة
 النقدية 

 
2400000

0 

  
1800000

0 

 المطلوبات المتداولة 
 دخل منحة مؤجل

 
600000

0 

 
5220000

0 

 الموجودات الثايتة 
 المباني 

مخصص 
 اندثارمتراكم

 صافي القيمة الدفترية

 
3600000

0 
0000 

3600000 

 
3600000

0 
(1800000
) 

3420000
0 

 

 
 
 
 
 
 

ا/   عرض المنحة كتعويض للخسارة رابعا
 دينار نقداً بغرض تعويض الخسائر المتعرضة لها  4000000استلمت احدى الشركات منحة  1/1/2013/ في  13مثال 

 من ح/ النقدية  4000000
 الى ح/ دخل منحة مؤجل  4000000    

 من ح/ دخل منحة مؤجل 4000000
 الى ح / دخل منحة متحقق 4000000               

 
 

 قائمة الدخل

 المبالغ  التفاصيل 

 االيرادات االخرى 
 ايرادات منحة متحققة 

 
7800000 

 الميزانية العمومية

 31/12 1/1 التفاصيل  31/12 1/1 التفاصيل 

الموجودات 
 المتداولة 

 النقدية 

 
4000000 

 
000 

المطلوبات 
 المتداولة

  دخل منحة مؤجل 

 
4000000 

 
000 
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ا /  عرض اعادة دفع المنحة المتعلقة بالدخل  خامسا
دينار نقداً و قد كان االتفاق على ان يتم اعادتها في  3000000استلمت احدى الشركات منحة  1/1/2014/ في  14مثال  

دينار و تم ارجاع نصف المنحة لعدم توفر الشروط .علماً  1500000حال عدم توفر الشروط و في نهاية العام تم تحقيق 
 دينار .المطلوب / تسجيل قيد اعادة دفع المنحة و كيفية عرضه في القوائم المالية  100000صاريف المنحة كانت ان م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( الخاص بالمنح و المساعدات قد وفر االرشادات المالءمة لكيفية استالم 20يالحظ من تصنيف المعيار المحاسبي الدولي )
( لتحسين 20المحاسبي الدولي ) يع الشركات تطبيق المعيار وفق المعيار ،لذلك يجب على جم المنحة و كيفية استخدامها

 المعالجات الخاصة بها و من ثم تحسين عملية عرضها في القوائم المالية .
(يساهم في تحسين المعالجات المحاسبية 20تم اثبات الفرضية القائلة ان استخدام المعيار المحاسبي الدولي ) ماتقدمًء على بنا 

  .لمساعداتالخاصة بالمنح و ا

 قائمة الدخل

 المبالغ  التفاصيل

 االيرادات االخرى
 دخل منحة متحقق 

 
4000000 

 قيد اعادة دفع المنحة  قيد استالم المنحة 

 من ح/ النقدية  3000000
 الى ح/ دخل منحة مؤجل 3000000      

 من ح/ دخل منحة مؤجل 1500000
 من ح/ مصاريف منحة معاد دفعها  100000
 الى ح / النقدية 1600000            

 الميزانية

 31/12 1/1 التفاصيل 31/12 1/1 التفاصيل

 الموجودات المتداولة
 النقدية

 
3000000 

 
1400000 

 المطلوبات المتداولة
 دخل منحة مؤجل

 
3000000 

 
1500000 

 قائمة الدخل

 المبالغ التفاصيل

 االيرادات االخرى 
 دخل منحة متحقق 

 مصروفات منحة -

 
1500000 
100000 
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 المبحث الخامس

 االستنتاجات و التوصيات
  االستنتاجات: 5-1

 المعلومات الواردة في المباحث السابقة تم التوصل الى االستنتاجات االتية : في ضوء
او ان المنح تتمثل بتحويالت غير تبادلية مقابل التزام سابق او مستقبلي على شكل موارد نقدية او عينية، تتعلق باالنشطة  .1

 عمليات الوحدة لتنفيذ برنامج معين ،سواء كانت مشروطة او غير مشروطة .
ان المساعدات تتمثل بتحويالت دون التزام او مقابل على شكل موارد نقدية او عينية لتكون تعويضاً لنفقات او خسائر او دعم  .2

 مالي للوحدة لمساعدتها في االستمرار دون االلتزام بردها .
ً للنظام المحاسبي الموحد ال توفر االرشادات المناسبة لمتخذي ان المعالجات الم .3 حاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات وفقا

 القرارات .
ً للنظام المحاسبي الحكومي غير واضحة و ال توفر معلومات  .4 ان المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات وفقا

 مناسبة لمتخذي القرارات .
 بعض الدول وفقاً للمعايير المحليةاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة في ان المعالجات المح .5

 مما يؤدي الى عدم توحيدها و من ثم عدم مقارنتها . ألخرىتختلف من دولة 
المحاسبية الخاصة بها  ( الخاص بالمنح و المساعدات يؤدي الى تحسين المعالجات20ان تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) .6

 و كيفية عرضها في القوائم المالية .
 

 : التوصيات 5-2
 باالتي : ةوصي الباحثستنتاجات التي تم التوصل اليها تبناًء على اال

 عدم اعتماد الوحدات االقتصادية بشكل اساس على المنح في تمشية اعمالها .-1
 المساعدات لدعم اعمالها و انشطتها .عدم اعتماد الوحدات االقتصادية بشكل اساس على -2
ينبغي على الجهات المسؤولة عن النظام المحاسبي الموحد )ديوان الرقابة المالية( تطوير و تحسين المعالجات المحاسبية -3

 الخاصة بالمنح و المساعدات لتوفير معلومات مفيدة .
 .طبقة في النظام المحاسبي الحكوميالمساعدات المضرورة وضع او تطوير المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح و -4
 توحيد المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات المطبقة وفقاً للمعايير المحاسبية المحلية لبعض الدول -5
عرضها ( بفرض تحسين المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح و المساعدات و كيفية 20اعتماد المعيار المحاسبي الدولي )-6

 .في القوائم المالية 
 
 

 المصادر

 ، المحاسبة الدولية . 1996ابو فضاله ، ابو الفتوح علي ،  -1
،دور وأهمية التمويل الخارجي في تغطية العجز الدائم لموازنة السلطة الوطنية 2009ابو مصطفى ، محمد مصطفى ، -2

على درجة الماجستير في المحاسبة و التمويل ( الحصول 2008-1999الفلسطينية دراسة تحليلية مقارنة عن الفترة )
 فلسطين.–غزة 

 ، معايير المحاسبة و االبالغ المالي الدولية . 2016نصار ،محمد ،حميدات ،جمعة ،ابو -3
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 المستخلص
ان العديد من المؤسسات والشركات ال , خصوصا اذا ما علمنا دارة االلكترونية باال لالهتمام التأمين شركات تحفيزيهدف هذا البحث الى 

 االدارة االلكترونية وما هي متطلباتها لبحث اطارا نظريا للتعريف بماهية, لذا تضمن اتتمتلك الرؤية الواضحة في هذا المجال
وقد اختيرت شركة التامين الوطنية العراقية  ميدانا لتطبيق البحث, للتعرف على اتجاهات واراء موظفيها ومن ثم الخروج .وخصائصها

اربع بجملة من المقترحات لتساهم في رفع وتحسين أداء الشركة , واستخدم البحث استمارة استبيان كاداة للدراسة وتضمن البحث 
, وباستخدام االساليب االحصائية تم تحليل بيانات االستبانه واختبار الفرضيات واستخالص النتائج , والمنهج الوصفي التحليليفرضيات

 امتالك الشركة االمكانات المالية الالزمة للتحول االلكتروني , وتقديم المقترحات. وقد توصلت الدراسة  لمجموعة من االستنتاجات منها,
ضرورة االعتماد على تطبيقات االدارة االلكترونية في م البحث مجموعة من  التوصيات منها, , وقداالمكانات البشرية والتقنيةفضال عن 

منظمات االعمال بشكل عام والخدمية بشكل خاص لما تحققه من مزايا يقف في مقدمتها تحقيق رضا جميع المستفيدين وتحسين اداء تلك 
 .المنظمات

 .وتحسين اداء, دراسة استطالعية, ة التأمينصناع, االدارة االلكترونيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
This research aims to stimulate insurance companies to take care of electronic management, 
Especially if we know that many institutions and companies do not have a clear vision in this area, 
So the research included a theoretical framework to define what electronic management and what 
are their requirements and characteristics. The Iraqi National Insurance Company has been selected 
as a field for the application of the research, to identify the directions and opinions of its 
employees and then come up with a number of proposals to contribute to the improvement and 
improvement of the company's performance  The research used a questionnaire form as a tool for 
study. The research included four hypotheses, the analytical descriptive method, and the statistical 
methods. The questionnaire data was analyzed, the hypotheses were tested, the results were 
extracted and the suggestions were submitted. The study reached a number of conclusions, 
including the company's financial capabilities for electronic transformation, as well as human and 
technical capabilities, and the research presented a set of recommendations, The need to rely on 
the applications of electronic management in business organizations in general and service in 
particular for the advantages that stand at the forefront of achieving the satisfaction of all 
beneficiaries and improve the performance of these organizations.                                                                                               
   Key words:  electronic management,  National Insurance,  performance 
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 الفصل االول

 المبحث األول: منهجية البحث والدراسات السابقة
 المقدمة

تطورا متسارعًا في الثورة المعلوماتية تشهد األلفية الثالثة 
وانتشار شبكة االنترنيت.إذ أدى ذلك إلى تغيير جذري في 
كيفية ممارسة المهام اإلدارية والتنظيمية سواء على مستوى 

المختلط  على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو
منها.كما أدى هذا التطور إلى ضرورة إيجاد اطر تنظيمية 

تنبثق من الحقائق المتصلة بالثورة االلكترونية  وتشريعية
وواقعها وأهميتها ومشكالتها.إن هذه المعطيات التكنولوجية 
والتطورات الكمية والنوعية التي شهدها العالم أدى بالمنظمات 
المختلفة إلى اإلقبال على االستثمار االلكتروني والذي أصبح 

ة التقليدية. وأصبحت بدياًل استراتيجيًا ألساليب وأنماط اإلدار 
عملية استخدام التكنولوجيا المشار إليها ممكنة كبنية تحتية 
للشروع بتطبيق اإلدارة االلكترونية في القطاع الحكومي 
وغيره. وتعد التحوالت في أنماط اإلدارة في مختلف 
القطاعات مسألة في غاية األهمية وعلى وجه التحديد في 

ول بكل معانيه ومضامينه الدول النامية، إذ أن هذا التح
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحضارية وغيرها 
يستوجب عناصر الدقة والسرعة واإلتقان في األداء، 
وأصبحت الحاجة ملحة إلى ظهور اإلدارة االلكترونية على 
إنها ركيزة مهمة لذلك التحول إلى ما يسمى بالعصر الرقمي. 

إللكترونية لألعمال أصبحت واليوم نرى أن أنظمة اإلدارة ا
التطور والذكاء قادرة على احتواء كل تفاصيل  في ظل

العملية اإلدارية داخل المنظمة. ولكن المشكلة الرئيسة التي 
تواجه مشروعات اإلدارة االلكترونية في هذه الدول ليس 
المتقدمة منها فحسب بل الدول النامية والعربية ومنظماتنا 

المشاريع مجموعة من العوامل  المحلية إذ تواجه تلك
الجوهرية والتي تعد في ذات الوقت عوامل للنجاح وفي حالة 
عدم توفرها تعد معوقات بل مشاكل جوهرية لتطبيقها مثل 
عدم وضوح الرؤية االستراتيجية للتحول نحو اإلدارة 

االلكترونية أوعدم وجود إدارة متخصصة ألنشطة التحول 
باإلمكانات المادية والبشرية االلكتروني اومشاكل تتعلق 

 الالزمة لتحقيق التحول. 
 

 أوال. مشكلة البحث
هي عدم مقدرتها  اليوم المعوقات التي تواجه المنظمات ان

على التفاعل والتعامل مع معطيات العصر الحديث في 
مجال تقنية المعلومات وتبادل تلك المعلومات والمشاركة مع 
الفئات األخرى في وقت لم يعد هناك من خيار أمام هذه 
المنظمات إال األخذ بأسباب التقدم والرقي والسير في مسار 

خلف والعزلة ومن ثم التطور أوالبقاء بعيدا في مسار الت
االنحصار وحيث أن اإلدارة االلكترونية تعتبر نمطًا جديدًا 
وربما غير مألوف من اإلدارة ألنه يقوم على أسس ومبادئ 
مختلفة تماما عن األسس والمبادئ المتعارف عليها في 

مكانات ار اإلد ة، فإن نجاح تطبيقها يحتاج إلى متطلبات وا 
داريةمادية وبشرية و  نا تبلورت لدى الباحث مشكلة ، ومن ها 

مامدى إمكانية تطبيق اإلدارة  :الدراسة في السؤال التالي
 ؟في شركة التامين الوطنيةااللكترونية 

 
 

 ثانيا. هدف البحث
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق 
اإلدارة اإللكترونية في شركة التأمين الوطنية من خالل معرفة 

 : االتي
ة البشرية والمتطلبات اإلدارياإلمكانيات المادية و  .1

المتوفرة في شركة التأمين الوطنية لتطبيق اإلدارة 
 .اإللكترونية

مزايا اإلدارة تحديد مدى وعي العاملين بخصائص و  .2
 .اإللكترونية 

 .مزايا استخدام اإلدارة االلكترونية .3
المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في  .4

 .شركة التامين الوطنية
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التعرف على وجهات نظر العاملين حول إمكانية  .5
تطبيق اإلدارة اإللكترونية تبعاالختالف بعض 

، المستوى مستوى التعليم ،العمر (الخصائص مثل
 . والتدريبسنوات الخبرة ، الوظيفي،المجال التنظيمي

 ثالثا. أهمية البحث
تطبيق تتمثل اهمية البحث في حداثة وحيوية مجال  .1

اإلدارة االلكترونية والندرة النسبية للبحوث والدراسات 
 التي تناولت هذاالمجال

ان التحول من االدارة التقليدية)الورقية( الى االدارة  .2
االلكترونية يوفر الوقت والجهد ويقلل النفقات االداري 

 .لشركة التأمين الوطنية
ان تطبيق االدارة االلكترونية يسهم في تحسين اداء  .3

العاملين ورفع مستوى الخدمة التي تقدم الى 
 المستفيدين في شركة التأمين الوطنية.

يقدم البحث لمحة من المعرفة في مجال تطبيق  .4
االدارة االلكترونية ، تسهم في وضع مقترحات 
وتوصيات للمسؤولين وٌصناع القرار لمواجهة العقبات 
التي تحول دون تطبيق االدارة االلكترونية  والعمل 
على كشف  المتطلبات واالمكانيات الالزمة 

 لتطبيقهافي شركة التأمين الوطنية.
 رابعا. فرضيات الدراسة 

 التي تمتلكها الشركة تتيح امكانيةمالية االمكانيات ال .1
 .اإلدارة اإللكترونيةتطبيق 

االمكانيات التقنية التي تمتلكها الشركة تتيح امكانية  .2
 .تطبيق اإلدارة اإللكترونية

االمكانيات البشرية التي تمتلكها الشركة تتيح   .3
 .امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 التي توفرها الشركة تتيح امكانيةالمتطلبات اإلدارية  .4
 .اإلدارة اإللكترونيةتطبيق 

 : منهج البحث ومصادر جمع البيانات والمعلوماتخامسا
إعتمدددددد البحدددددث المدددددنهم االسدددددتطالعي فدددددي جمدددددع البياندددددات 

، لكوندده يركدز علدى اسدتطالع اراء عيندة والمعلومات الالزمدة
البحددددث وتوجهدددداتهم ، ووصددددف متغيددددرات البحددددث ، والمددددنهم 

التحليلي فدي تحليدل نتائددم المعالجددات اإلحصائيددة لمتغيددرات 
البحدددددث ووضددددددع االستنتاجددددددات التددددددي علددددددى أساسهددددددا بنيددددددت 

لدي لغرض تغطية الجدانبين النظدري والعمتوصيدات البحث، و 
فدددددي هدددددذا البحدددددث والحصددددددول علدددددى البياندددددات والمعلومددددددات 

الكتددددددب واالطدددددداريح والرسددددددائل المطلوبددددددة فقددددددد اعتمددددددد علددددددى 
وشبكة االنترنيت للمساهمة في الجامعية )العربية واألجنبية( 

اغناء البحث بجاندب مهدم مدن المعلومدات فدي إعدداد الجاندب 
النظدددري للموضدددوع. كدددذلك صدددمم الباحدددث )اسدددتبانة البحدددث( 

األداة الرئيسددة التددي اعتمدددها الباحددث فددي عمليددة جمددع وهددي 
البياندددددات الالزمدددددة الختبدددددار الفرضددددديات. وأعددددددت االسدددددتبانة 
باالعتماد على مراجعة مدا متداح مدن المصدادر العلميدة ذات 
العالقة المباشرة بموضوع البحث، فضاًل عن مراجعة بعض 

 الدراسات السابقة واالنترنت ومراجعة بعض المقاييس.
 : حدود البحثاسادس 

 شركة التأمين الوطنية.الحدود المكانية:  .1
: تراوحت الحدود الزمانية للبحث بين الزمانيةالحدود .2

 .1/3/2017الى  1/11/2016
منتسب ممن ( 50)شملت البشرية:  الحدود .3

معاون مدير(  يشغلون منصب )مدير أقدم، مدير،
( 45عدد االستمارات الصالحة للتحليل )وكان 
 استبانة.استمارة 

 : مجتمع البحث ومبررات االختيارسابعا
تم اختيار شركة التأمين الوطنية مجتمعا للبحث كونها تمثل 

تمارس الشركة األم في مجال قطاع التامين في العراق، حيث 
الشركة أنواع التأمين العام والتأمين على الحياة وا عادة التأمين 
واالستشارات، فضال عن استثمارها لألموال في مختلف أوجه 
االستثمار )االستثمارالعقاري، الودائع والحواالت، االكتتاب 

( 13باسهم الشركات، اإلقراض العقاري(. يرتبط بالشركة )
صصة ومواقعها في بغداد، فرعًا منها ثمانية فروع متخ

وخمسة فروع جغرافية موزعة على محافظات العراق 
نينوى، بابل،كركوك(. كما يتكون مركز  البصرة،)بغداد،

( قسمًا مركزيًا اشرافيًا، وثالثة مكاتب 11الشركة من )
تمتلك الشركة موارد بشرية تتمتع بالخبرة والكفاءة  متخصصة.
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، ممن يمكن االعتماد على والخدمة الطويلة في قطاع التامين
 آرائهم في الحصول على المعلومات.

 الدراسات السابقة :ثامنا
(: "تحليلل مكونلات البنيلة التحتيلة 2013دراسة )الالمي  .1

 لتكنولوجيا المعلومات دراسة استطالعية في بيئة عراقية.
تهددددددف الدراسدددددة الدددددى بيدددددان طبيعدددددة العالقدددددة بدددددين مكوندددددات  

تكنولوجيا المعلومات والتحقق من طبيعة تلك العالقة في واقع 
حددددال الشددددركة المبحوثددددة. واسددددتخدمت االسددددتبانة كددددأداة لجمددددع 
البيانددات والمعلومددات الخاصددة بتكنولوجيددا المعلومددات وطبقددت 

يدددة ( فدددردا مدددن العددداملين فدددي الشدددركة بغ50علدددى عيندددة مدددن )
تحقيددق هدددف البحددث واالجابددة عددن تسدداؤالت المشددكلة، فضددال 
عددددن اجددددراء المقددددابالت والمعايشددددة الميدانيددددة ومراجعددددة وثددددائق 
 وسدجالت الشدركة للتعددرف علدى واقدع حددال اسدتخدام تكنولوجيددا

وتم اسدتخدام عددد مدن  ،ةالمعلومات فيما يخص منتجي الشرك
النحددراف الوسددائل واالسدداليب االحصددائية )الوسددط الحسددابي، وا

المعياري، ومعامل ارتباط الرتب لسدبيرمان( وتوصدلت الدراسدة 
الدددددى مجموعدددددة مدددددن االسدددددتنتاجات أبرزهدددددا اسدددددتخدام وتطبيدددددق 
عناصدددر تكنولوجيدددا المعلومدددات واسدددتثمار مزاياهدددا بمدددا يحسدددن 
اداء الشددددركة المبحوثددددة، وركددددزت التوصدددديات علددددى ضددددرورات 

يما التدي تفعدل تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والس
 اداء العمل نحو االفضل.

"عوامل النجاح الحرجة لمشروعات (:2009دراسة صادق) .2
تهدف الدراسة إلى اإلدارة االلكترونية" دراسة في بيئة عراقية.

الكشف وبصورة واقعية عن مدى وجود عوامل حرجة في 
المنظمات المبحوثة والتي تسعى للتحول إلى اإلدارة 

دف الدراسة إلى كشف وتشخيص العوامل االلكترونية، كما ته
التي تحيد بشكل أو بآخر تبني وتطبيق مشروعات اإلدارة 
االلكترونية في المنظمات المبحوثة وتقديم مجموعة من 

اعتمدت الدراسة استمارة . الحلول الناجحة لمعالجة ذلك
استبيان صممت الستجواب المدراء ورؤساء األقسام ومن لهم 

ل اإلداري والتكنولوجي في المنظمات خبرة في مجال العم
المبحوثة،وعلى مجموعة من األدوات اإلحصائية مثل تحليل 

وتوصلت .النسب واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري 

الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات، أبرزها وجود اعتقاد 
لدى كثير من األفراد والعاملين في المنظمات المبحوثة بان 

لكترونيًة ال تزيد في الواقع عن استخدام البريد اإلدارة اال
. وخلصت نظمةاإللكتروني في التبادالت الداخلية في الم

ضرورة اهتمام الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها، 
اإلدارة العليا بالمنظمة بتحديد رؤية استراتيجية واضحة لدعم 

يق مشروعات اإلدارة االلكترونية وتطوير وتدريب وزيادة فر 
صدار التشريعات الالزمة المنظمة للعمل  العمل، وا 
اإللكتروني ومن أهمها اعتماد المراسالت اإللكترونية بالبريد 

 .اإللكتروني كمستند ووثيقة رسمية
(:"متطلبات نجاح نظام إدارة 2008كساب ) دراسة .3

الوثائق اإللكترونية في الهيئة العامة للتأمين 
 فلسطين. –"والمعاشات 

هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات نجاح نظام إدارة 
الوثائق اإللكترونية في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، 
فضال عن،التعرف على واقع نظام إدارة وثائق المتبع في 
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. وقد تم اختيار مجتمع 

و المعاشات،  الدراسة من العاملين في الهيئة العامة للتأمين
( فردا، ولقد 70باعتماد أسلوب الجمع الشامل وبواقع )

توصلت الدراسة إلى وجود معرفة  بمتطلبات نظام إدارة 
الوثائق اإللكترونية من قبل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، 
وهناك قناعات لدى الموظفين تشير الى ان النظام 

فية ويحافظ على اإللكتروني يمتاز بالسرعة والدقة والشفا
الملفات من التلف والضياع بين الدوائر، وتوفر البنية التحتية 
التكنولوجية، وارتفاع في نسبة التعليم لدى الموظفين،كما 
توصلت الدراسة إلى وجود عدم وضوح في آليات نظام إدارة 
الوثائق الحالي وخطط التطوير المستقبلية في الهيئة، وقد 

لتوصيات أهمها: زيادة االهتمام خرجت الدراسة بعدد من ا
والوعي بضرورة تطبيق السياسات الالزمة لضمان نجاح 
نظام إدارة الوثائق اإللكترونية، وضرورة تحديد الهيئة 
ألهدافها بوضوح لتحقيقها بشكل دقيق ومدروس، والبدء 
بتشغيل مركز التدريب في الهيئة ووضع خطط التدريب 

لخطط والسياسات المناسبة لجميع الموظفين،ووضع ا
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االستراتيجية  لتتناسب مع مشروع الحكومة اإللكترونية في 
 مجال إدارة الوثائق اإللكترونية . 

 المبحث الثاني/ اإلدارة االلكترونية
 مقدمة

 ،الحياة مجاالت مختلف في كبيرة تحوالتالعالم  شهد لقد
نتم عنه ثورة في مجال المعلومات  فظهور االنترنت

والتقنيات الحديثة، وأصبحت اإلدارة االلكترونية واالتصاالت 
تمثل االتجاه الجديد في اإلدارة المعاصرة، حيث يسود عالم 
اليوم حركة نشطة الستثمار كل التقنيات الحديثة لتطوير 
اعمال المنظمات وتحويلها الى منظمات الكترونية في انجاز 

وتوجيه جميع اعمالها ومعامالتها اإلدارية من تخطيط وتنظيم 
نتاج وتمويل  نجاز كل وظائفها، من تسويق وا  ورقابة وا 
واستثمار واعمال مكتبية بسرعة ودقة فائقة )الفطيح، 

(. وعليه نجد اليوم ان المنظمات اليوم تسعى الى 17:2008
تطبيق اإلدارة االلكترونية لتحقيق السبق والريادة في استثمار 

المنظمة وتبسيط  التقنية االلكترونية وبالتالي تحسين أداء
اإلجراءات وتوفير البيانات والمعلومات لكافة المستفيدين آليا 
ومن أي مكان بسهولة وشفافية، فضال عن ترشيد واستثمار 

 (.419:2006الوقت والجهد والمال. )النمر وآخرون، 
 االلكترونية اإلدارة مفهوم
ورقي  غير تبادل بأنها االلكترونية اإلدارة تعريف ويمكن

 كل في انجاز االلكترونية الوسائل باستخدام ذلكو  للمعلومات
 مثل المنظمة للبيانات ومعامالت االلكتروني التبادل أعمال

 لألموال االلكترونية التحويالتو  االلكتروني البريد استخدام
 االلكترونية والنشرات الفاكسو  للمستندات االلكتروني التبادلو 
 يمكنو  (.25:2007 مر،أخرى )عا الكترونية وسائل أيةو 

 مهام جميع ميكنة عملية" أنها على االلكترونية اإلدارة تعريف
 تقنيات كافة على باالعتماد اإلدارية المؤسسة نشاطاتو 

 االدارة أهداف تحقيق إلى وصوال الضرورية المعلومات
 القضاءو  اإلجراءات تبسيطو  الورق  استخدام تقليل في الجديدة
لتكن  المعامالتو  للمهام الدقيقالسريع و  اإلنجازو  الروتين على

)السالمي،  االلكترونية الحكومة مع للربط جاهزة إدارة كل
على انها منظومة االعمال واألنشطة  وتعرف .(34:2006

التي يتم تنفيذها الكترونيا وعبر الشبكات )ياسين، 
 بأنها إجرائًيا تعريًفا االلكترونية اإلدارة تعرف(.و 23:2005

 لألنترنت اإلمكانات المتميزة على القائمة اإلدارية العملية
 الموارد على والرقابة توجيهو  تخطيط في األعمال شبكاتو 
 أجل من حدود بدون  اآلخرينو  للشركة الجوهرية القدراتو 

 (.  127:2004)نجم، "الشركة أهداف تحقيق
ويعرفها العمري على انها قدرة المنظمة على تقديم الخدمات 

المعلومات بوسائل الكترونية كشبكة االنترنت أو شبكة وتبادل 
اتصال الكتروني فيما بينها وبين المواطنين ومنظمات 
االعمال المتعاملة معها، بيسر وسهولة ودقة عالية، وبأقل 

 (.16:2003تكلفة وأقصر وقت وأي مكان )العمري، 

 نظم استخدام هي االلكترونية اإلدارة الباحث أن يرى و
 المهام تنفيذ في االتصاالتو  الحاسوبوشبكات  المعلومات

 على تعملو  عالية ودقة يسرو بسهولة اإلدارية األعمالو 
ضمان  مع اإلجراءات وتبسيط الجهدو  الوقت توفير

  .المعلومات أمنو  خصوصية

 االلكترونية اإلدارة أهداف
لقد أشار معظم المفكرين والكتاب والباحثين الى عدة اهداف 

االلكترونية سواء على مستوى المنظمة او المتعاملين لإلدارة 
؛ الضافي، 21:2006معها وعلى النحو التالي )القحطاني، 

-99: 2003؛ حجازي،3:2004؛ رضوان، 22:2006
 (:46: 2001؛ بكري،103

األهداف التي تتعلق بالعمالء الداخليين والخارجيين  –أوال 
 للمنظمة:
 المنظمة.تحقيق األفادة القصوى لعمالء  -1
 التقليل من التعقيدات اإلدارية. -2
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تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين  -3
 واالستغالل األمثل للموارد.

توظيف تكنولوجيا المعلومات في دعم وبناء ثقافة  -4
 مؤسسية إيجابية لدى العاملين.

 اهداف تتعلق برفع كفاءة العمل اإلداري: –ثانيا 
وتخفيض التكاليف  تحسين مستوى الخدمات المقدمة -1

 المالية واالدارية.
االستغالل األمثل للوقت وتقليل اإلجراءات   -2

 الروتينية.
القضاء على البطالة وتقليل الحلقات اإلدارية الزائدة   -3

 من الموارد البشرية.
 الحد من التعامل الورقي في المعامالت.  -4

اهداف تتعلق بكفاء وفعالية عملية ترشيد واتخاذ -ثالثا
 ت اإلدارية:القرارا

توفير البيانات والمعلومات بصورة فورية لمتخذي القرار  -1
 والمستفيدين.

 التقليل من األخطاء المرتبطة بالعامل اإلنساني.  -2
تسهيل عملية الوصول الى الخدمات والتقليل من    -3

 معوقات عملية اتخاذ القرار.
 اهداف تتعلق بتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة: -رابعا
مع بقية المنظمات التي تحولت نحو العمل التوافق  -1

 االلكتروني بقوة.
الحد من الفساد اإلداري وتقليل تأثير العالقات الشخصية  -2

 في انجاز االعمال.
تعزيز مبدأ المساواة في التعامل مع جمهور المنظمة في  -3

 تقديم الخدمات.
تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة مع بقية المنظمات   -4

 األخرى.
 االلكترونية إلدارةا أهمية

 مواكبة على قدرتها في االلكترونية اإلدارة أهمية تتجلى
 نظمو  تقنيات تطبيق في مجال الهائل الكميو  النوعي التطور

 بالثورة تسميته يمكن ما انبثاق من يرافقها ماو  المعلومات
 االلكترونية اإلدارة تمثل ذلك عن فضال .المستمرة المعلوماتية

 الواحد القرن  عالم القوية لتحديات االستجابة من نوًعا
 اقتصادياتو  الرقمي الفضاءو  العولمة تختصر التي العشرينو 

 العالمية المعلومات شبكةو  االنترنت وثورة المعرفةو  المعلومات
نو  ( كما27: 2005 ،ياسين (اتجاهاته حركةو  متغيراته كلو   ا 

 لم المعلومات اإلدارية تقنيات باستخدام المتقدم العالم اهتمام
 الدول بدأت ولذلك حصلت كبيرة فوائد وجد بل فراغ من يأت

 أهم منو  مؤسساتها في االلكترونية اإلدارة تطبيق في تتسابق
 (:27:2006,السالمي (الفوائد هذه
 ينعكس وهذا المؤسسات هذه داخل اإلجراءات تبسيط .1

 كما المواطنين تقدم إلى التي الخدمات مستوى  على إيجابيا
 .جودة أكثر المقدمة الخدمة تكون 

نجازو  تنفيذ وقت اختصار .2  .المختلفة اإلدارية المعامالت ا 
 داخل المختلفة اإلدارية العمليات في الوضوحو  الدقة .3

 .المؤسسة
 كذلكو  المختلفة المؤسسة دوائر بين االتصال إجراء تسهيل .4

 .المؤسسة بلد وخارج داخل األخرى  المؤسسات مع
 قلليس صحيح بشكل االلكترونية اإلدارة استخدام إن .5

 .المؤسسة عمل على يؤثر إيجابيا مما األوراق استخدام
 منها تعاني مشكلة يعالم سوف الورق  استخدام تقليل إن .6

 إلى يؤدي مما والتوثيق الحفظ عملية في المؤسسات أغلب
 منها االستفادة يتم حيث للتخزين أماكن إلى الحاجة عدم
 .أخرى  أمور في

 العاملة األيدي تحويل إلى تؤدي سوف االلكترونية اإلدارة .7
 في أساسي دور عاملة لها أيدي إلى الحاجة عن الزائدة
 مواكبة لغرض التأهيل إعادة طريق عن اإلدارة هذه تنفيذ

 االستغناءو  المؤسسة على طرأت الجديدة التي التطورات
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 معالتكيف  على قادرين الغيرو  أكفاء الغير الموظفين عن
   .الجديد الوضع

 إجراء إلى تسعى االلكترونية اإلدارة الباحث أن يرى و 
 األداء فاعلية تحسين في كبير دور لهاو  فعالة, تحسينات

 وتسهيل البيانات إتاحة من خالل القرار اتخاذ وعملية
 .ممكن مجهود بأقل عليها الحصول

 االلكترونية اإلدارة خصائص
 األعمال كل إنجاز إلى االلكترونية اإلدارة ممارسات تشير

 الكتروني، وسيط من خالل التعامل أطراف بين المعامالتو 
 خالل من وذلك الكترونًيا الوثائقو  البيانات تداول يتم بحيث

 عدمو  انتفاء إلى يشير مما االلكترونية، استخدام االتصاالت
 سمة يعد ذلكالتعامل و  أطراف بين المباشرة العالقة وجود

 أطراف توجد حيث االلكترونية، اإلدارة أعمال تميز أساسية
 االتصاالت شبكات على الوقت وفي نفس مًعا التعامل

التي تواجه  المشكالت كل معالجة تتم كما .االلكترونية
 حيث البعيدة المسافات عبر الكمبيوتر باستخدام العمالء
 تكنولوجيا على استخدام االلكترونية اإلدارة ممارسات تعتمد
 األصول من الكثير استبعاد غالًبا يتم حيث الحالي، الواقع
 قدر أقل إلى استخدامها من التقليل أو ،البشريةو  المادية
 (.33:2007، عامر (ممكن

 :االلكترونية اإلدارة عناصر
 اإلدارة تطبيق أن إلى (41:2008، والسليطي )السالمي يشير

  كاالتي: وهي عناصر عدة يتطلب اإللكترونية
 .والمعدات األجهزة .1
 أنواعها. بمختلف البرمجيات .2
 .االتصاالت .3
 .المعلومات نظم .4
   .البشرية الكوادر .5
تعتمد  اإللكترونية اإلدارة أن (25د23: 2004 )ياسين، ويرى 
 :هيعناصر  اربعة على

 في العتاد ويتمثل  :(Hardware) :الحاسوب عتاد .1
 .وملحقاته وشبكاته ونظمه للحاسوب المادية المكونات

 نظم من الذهني الشق تعنى وهي (Software): البرمجيات .2
 البريد االلكتروني مثل برامم الحاسوب وشبكات

Databases  المحاسبية ونظم إدارة البرامم البياناتوقواعد 
 .البرمجة تدقيق البرمجة، أدوات لغات ومترجمات الشبكة

 (Communication Network): االتصاالت شبكة .3
    شددبكة( االنترنددتinternet network هددي شددبكة :)

الشدددبكات، وسدددط لتبدددادل كدددل أشدددكال البياندددات الرقميدددة، 
بضمنها النصوص، الرسوم، الصوت، الصور، البرامم 

 والفاكسات.
 ( شددبكة اإلنترنيددتIntranet network وهددي شددبكة :)

  fire wallإنترنيدددت داخليدددة محاطدددة بجددددار عدددازل  
النظم االلكترونيدة المختلفدة ألغراض أمنية، والتي تربط 

 للمنظمة.
 ( شدددبكة االكسدددترانتExtranet Network وهددددي :)

شددددددبكة أنترنيددددددت خاصددددددة يسددددددمح لمجموعددددددات خارجيددددددة 
مختددارة بدددخولها، اذ تسددمح ألفددراد ومنظمددات مددن خددارج 
الشدددركة بددددخول محددددد لشدددبكة اإلنترنيدددت الخاصدددة بهدددا 
مثددل بعددض المشددترين للحصددول علددى معلومددات تخددص 

زايدددا منتجاتهدددا، ايضدددا انهدددا شدددبكة تسدددتند الدددى الكلفدددة وم
ت يدددتقاندددات الويدددب التدددي تدددربط مدددوارد مختدددارة مدددن انتران

الشركة مع زبائنها، ومجهزيهدا او مدع الشدركاء االخدرين 
   التي خلقت نظم اتصال وتعاون قوية بين المنظمات. 

 Digital Leaderships المعرفة والمديرون  صناع .4
& (Knowledge Workers): 

 الرقمية القيادات من ويتكون  المكونات هذه قلب في ويقع   
 المنظمة. في المال الفكري  ورأس المعرفية للموارد والمحللون 

 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية
ان نجاح اإلدارة االلكترونية  يتطلب تحوال شامال في المفاهيم 
والنظريات واألسداليب واإلجدراءات والهياكدل والتشريعات التي 

 2005،ياسين  )تقوم عليها اإلدارة التقليدية ،  ويرى 
 اإلدارة متطلبات توفير إلى الوصول أن على:238)
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 رناممب خالل من إال يتحقق أن يمكن ال اإللكترونية
 وأعمال عمليات هندسة إلعادة وشامل متكامل استراتيجي
، فهي ليست وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة يمكدن  المنظمة

نقلها وتطبيقها فقط بل أنها عقلية معقدة ونظام متكامل من 
المكونات التقنية والمعلوماتيدة والماليدة والتشريعية والبيئية 
والبشرية وغيرها وبالتالي البد من توفر متطلبات عديدة 

خراجه إلى حيز ومتكاملة لتطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية و  ا 
 الواقع ومن أهم هذه المتطلبات ما بآتي : 

 أوال: المتطلبات المالية
 ان التحول من اإلدارة التقليدية الى اإلدارة االلكترونية يعد 

 لكي طائلة، أموال إلى تحتاج والتي الضخمة المشاريع من
المنشودة  األهداف وبلوغ والنجاح نضمن له االستمرار

 وتوفير األجهزة واألدوات التحتية البنية مستوى  تحسينو 
 وتدريب آلخر، وقت من تحديثهاو  االلكترونية والبرامم الالزمة

 ،الصيرفي (ذكره ما ذلك ويؤكد باستمرار العناصر البشرية
اإللكترونية  مشروع   اإلدارة أن بين ( حيث76: 2006

 لذلك كبيرة وطائلة، أموال إلى ويحتاج مشروع ضخم وكبير
 المشروع.  ويشير لهذا الكافي التمويل توفير   من البد

 مالية متطلبات وجود ضرورة ( إلى347: 2004 ،)غنيم
 الالزمة المالية المتطلبات وحجمها عن نوعها في تختلف

  .التقليدية اإلدارة وأساليب لتطبيق نظم
 ثانيا: المتطلبات التقنية 

 تطوير إلى يهدف حديث إداري  أسلوب اإللكترونية اإلدارة تعد
 على نتائم كبيرة يحقق أن   يمكنه كمدا المنظمات، أداء

هذا  لكن والسياسة، واالجتماعية االقتصادية المستويات
 المالئمة؛ التحتية البنى توفير يتطلب الحديث  األسلوب
( 200:2003ويرى) العوالمة اإلدارة إللكترونية مشدروع إلقامدة

األساسية لألجهزة والمعدات ضرورة إعادة النظر في البنية 
والبرمجيات لغرض تحديثها كي تستجيب للتغير المنشود 

 ياسين )الرأي هذا لتقديم الخدمة االلكترونية ، ويؤيد
 اإلدارة ارتبداط ضرورة علدى أكدد ( حيث235:2005،

 وسائدط من الرقمية التكنولوجيا أنماط بجميع اإللكترونية
 , عالية بسرعة تتطور الرقمية فالتكنولوجيا , وأدوات وشبكدات

 أمدام ومفتوحة دائمة خيارات يضع مما , أنماطها تتنوع كما
 األكشاك بخدمات األعمال أنشطة بعض ربط مثل اإلدارة

 الخلوي  الهاتف خدمات و التفاعلي التلفاز و التفاعلية
 الرسائل خدمات مثل وتقنياتها االنترنت مع المتكاملة
 (WAP) , أدوات واستخدام , األخرى  المعلوماتية والوسائط
 تكنولوجيا ونظم(SMS) ، باألنترنت االتصال وبرتوكول
 , واالنترانت , االنترنت شبكات وتقنيات , المعلومات
 . اإلكسترانت

 ثالثا: المتطلبات البشرية
العوامل التي تساهم في  أهم من البشري  العنصر تأهيل يعد 
 تتمكن لن العنصر هذا من دون  إذ المنظمات، نجاح

ن حتى تحقيق أهدافها من المنظمات  أضخم امتلكت وا 
 العناصر تأهيل من البد لذا , واألجهزة واآلالت المعدات
 ما وهذا. الكفاءة من عالي مستوى  وعلى جيدا تأهيال البشرية
 إعداد ضرورة إلى أشار ( حيث345: 2004)غنيم، يؤكده
 بالبنية االرتباط ذات المتخصصة الفنية البشرية الكوادر

 اإللكترونية االتصاالت شبكات على العمل ونظم المعلوماتية
 البرامم من مجموعة تنفيذ خالل من ذلك تنفيذ ويمكن ,

 الفنية البشرية الكوادر إعداد في تساعد والتي التدريبية
 اإلدارة تطبيقات تنفيذ عند  الكفاءة لتحقيق المطلوبة

 تحديدان  (217: 2005 )العالق،ويرى  . اإللكترونية
 نظم في المؤهلين األفراد من والمستقبلية الحالية االحتياجات
 االنترنت، واستقطاب على والبرمجيات والعمل المعلومات

 المعلومات نظم مجاالت في المؤهلين األفراد أفضل
 على للمحافظة ةعلاف نظم والبرمجيات فضال عن إيجاد

العوامل التي تسهم في  وتحفيزهم، من اهم وتطويرهم األفراد
 دعم المتطلبات البشرية.
 رابعا: المتطلبات االدارية

اهداف  والوصول الى تحقيق اإللكترونية اإلدارة ان تطبيق
 وتدعمه، والتغيير التطوير تساند جيدة إدارة المنظمة يتطلب

ويشير  .اإلدارية األساليب في ومستحدث جديد بكل وتأخذ
 إدارية قيادات وجود ضرورةالى  (238: 2005)ياسين ،
واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا مع وفعالية بكفاءة تتعامل



  2018السنة      2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 

243 
 

 التنظيمية الثقافة هندسة االبتكار وا عادة على قدرتها مع
 في اإلدارات على كل المعرفة، كذلك يتوجب وصنع

 والروتينية البيروقراطية اإلجراءات من التخلص المنظمات
 في المتبعة األساليب في وتجديد تطور لكل والمعيقة المملة

 .المنظمات
 وتبسيط تطوير ضرورة الى) 72: 2006، الصيرفيويشير )
 والربط اإلدارية، األعباء يخفف مما العمل وخطوات إجراءات

 سهولة يكفل بما الحكومية واإلجراءات الخدمات كافة بين
 (يضيف كما .المختلفة والوزارات بين الجهات التعامل ومرونة
 تتطلب اإللكترونية اإلدارة أن (238د  237: 2005ياسين ،
 باتصاالتها، وعمودية ومرنة، أفقية حديثة تنظيمية بنية وجود
 ومعلوماتية تقنية قاعدة إلى تستند شبكية بنية ذلك وقبل

 والمبادرة، االبتكار قيمة حول تتمحور تنظيمية متطورة، وثقافة
نجاز األداء في والريادة  غنيم) ويشير .عالية بكفاءة اإلعمال وا 

 اإلفراد توعية على العمل ضرورة ( إلى245د 244: 2004،
 اإللكترونية، اإلدارة ومعامالت أعمال تطبيق أهمية بجدوى 
 مع جنب إلى جنبا الخاص القطاع دور وتفعيل تأكيد كذلك
 تطبيقات لنجاح دافعة قوة يمثل باعتبار انه الحكومي، القطاع
( 200: 2006، )الصيرفي ويضيف ،اإللكترونية اإلدارة

 أهمها من التنظيمية المتطلبات من مجموعة
  :ما يأتي     

 في يفةظو  أو عملية كل مساهمة درجة تحديد 
 .المطلوبة األهداف تحقيق

 تبسيط بهدف الضرورية غير العمليات استيعاب 
 متطلبات مع متمشيا وجعله النظام

  اإللكترونية لألعمال التحول. 
 التحول عملية لتدعيم الالزمة العمليات ضافةإ 

 .اإللكترونية اإلعمال إلى

 وتحديد للنظام المرونة من الكافي توفير القدر 
 .األهداف المرجوة منه تحقيق على قدرته مدى

 
 
 
 
 
 

 : مناقشة نتائج التحليل التطبيقيالفصل الثاني 
لغرض تحليل النتائم التي تم الحصول عليها من اجابات 
العينة المبحوثه على فقرات االستبانة الخاصة بمتغيري االدارة 
االلكترونية وادارة صناعة التامين، تم استخدام مقاييس النزعة 
المركزية وبالتحديد مقياس الوسط الحسابي باالضافة الى 

 مقايسس التشتت، وتحديدا االنحراف المعياري.
 لعينة: ا وصف وتحليلاوال: 

( منتسب، 45العينة التي اعتمدها الباحث )بلغ عدد افراد 
اعتمد في وصفها على ثالثة متغيرات نوعية وهي )المؤهل 
العلمي و المستوى الوظيفي وعدد سنوات الخدمة(، حيث 
شكلت نسبة حملة شهادة البكالوريوس أعلى نسبة بواقع 

%(، وتليها نسبة حملة شهادت الماجستير أو 77.8)
، ثم نسبة حملة الشهادة االقل من  %(11.1مايعادلها بواقع )

%( ، ثم تلتها نسبة حملة 8.9شهادة البكالوريوس بواقع) 
%(، ممايدل على ان العينة  2.2الدبلوم العالي بواقع )

المبحوثة هي ذات مستوى ثقافي وتعليمي جيد، وبالتالي فان 
اجاباتهم على فقرات االستبانه كانت مدروسة وموزونة، كما 

 (.1-3دول والشكل )موضح في  الج
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ن 31.1% ( من افراد العينة هم معاون مدير، )42.2( ان ) 2-3يبين الجدول والشكل)  % ( بدرجة مدير ، وا 
 % (، بدرجة مدير أقدم االمر الذي يشير إلى أن افراد العينة المبحوثة هي من المستويات الوظيفية العليا.26.7)
 
 
 

   
 

 

 ( تكرارات ونسب متغير المؤهل العلمي1-3جدول)
 Frequency Percent المؤهل

 77.8 35 بكالوريوس
 11.1 5 ماجستير
أقل من 
 بكالوريوس

4 8.9 

 2.2 1 دبلوم عالي
Total 45 100.0 

 المصدر: من اعداد الباحث

( تكرارات ونسب متغير المستوى 2-3جدول)
 الوظيفي

 Frequency Percent المستوى 
 42.2 19 معاون مدير

 31.1 14 مدير
 26.7 12 مديراقدم
Total 45 100.0 

 المصدر: من اعداد الباحث

العلمي المؤهل متغير وصف( 1-3) شكل  

الباحث اعدادمن : المصدر  

الوظيفي المستوى متغير وصف( 2-3) شكل  

الباحث اعداد من :المصدر  
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%( 13.3سنة ، ونسبة ) 20%( من افراد العينة تزيد خدمتهم عن 86.7( ان )3-3)ويظهر الجدول الشكل 
سنة في الشركة ، مما يظهر أن  19الى  15( سنة العاملين الذين كانت خدمتهم بين 19-15كانت خدمتهم بين )

 مين.افراد العينة يمتلكون خبرة طويلة في مجال العمل التاميني وعلى اطالع دائم بمتغيرات سوق التا
 

 
 

 
حليل الدراسة, واختبار ت: مناقشة نتائج ثانيا

 الفرضيات:
اختبار الفرضية االولى التي تنص على  1-

)االمكانيات المالية التي تمتلكها الشركة تتيح 
  امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية(.

 يتضمن هذا المتغير خمس فقرات ومن نتائم التحليل المبينة
 :( تبين االتي3-4في الجدول)

 ( والتي تنص على 1أظهرت نتائم تحليل الفقرة )
أن)تمتلك الشركة االمكانات والقدرة المالية لشراء تقنيات 
االدارة االلكترونية(،إذ حصلت على اعلى قيمة وسط 

( متجاوزة قيمة الوسط الفرضي 3.25حسابي بلغت )
على مقياس ليكرت الخماسي، وكانت  3والبالغة قيمته 

( وهي قيمة 0.24قيمة االنحراف المعياري لهذه الفقرة )

االمر الذي تدل على  أنخفاض تشتت قيم هذه الفقرة ،
يدل على ان تجانس قيم هذه الفقرة اكبر من باقي الفقرات 

 %.91هذه الفقرة  و شكلت نسبة الموافقون على االخرى،
 ( ( والتي تنص على أن)تمتلك الشركة 5حصلت الفقرة

نظام حوافز يدعم التحول الى االدارة االلكترونية( على 
وهي قيمة  (3.07ادنى قيمة وسط حسابي حيث بلغت )

على  3اعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة قيمته 
مقياس ليكرت الخماسي، وبلغت قيمة االنحراف المعياري 

( وهي قيمة تدل على ارتفاع تشتت هذه الفقرة، 1.18)
وبلغت االمر الذي يدل على عدم تجانس قيم هذه الفقرة،  

% بالنسبة لهذة الفقرة وكانت نسبة 60نسبة االراء المتفقة 
فقة فقد % اما نسبة االراء غير المت22.3االراء المحايدة 

% من اجمالي اراء العينة.17.6بلغت 

 
 
 

 ( تكرارات ونسب متغير الخدمة3-3جدول)
 Frequency Percent الخدمة

 86.7 39 فاكثر 20
 13.3 6 19الى 15من
 0 0 15الى 10من 

 0 0 10اقل من 
Total 45 100.0 

 اعداد الباحثمن المصدر:
الخدمة متغير وصف( 3-3) شكل  

الباحث اعدادمن : المصدر  
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 ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير االمكانات المالية3-4جدول )

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 اتفق اتفق بشدة
 

 محايد
 

 الاتفق
 

الاتفق 
 بشدة

تسلسل  
 الفقرة

0.24 3.25 
 العدد 1 1 2 24 17

X1 
 النسبة 2.2% 2.2% 4.4% 53.3% 37.7%

0.30 3.22 
 العدد 0 4 1 27 13

X2 
 النسبة 0% 8.8% 2.2% 60% 28%

1.00 3.16 
 العدد 4 4 8 18 11

X3 
 النسبة 8.8% 8.8% 17.7% 40% 24.7%

0.93 3.09 
 العدد 4 2 12 15 12

X4 
 النسبة 8.8% 4.4% 26.5% 33.3% 26%

1.18 3.07 
 العدد 4 4 10 19 8

X5 
 النسبة 8.8% 8.8% 22.3% 42.3% 17.7%

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 3.15 0.72
 SPSSالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

( بذلك تم 3) على من الوسط الفرضي البالغأ( وهو 3.15: ان الوسط الحسابي العام بلغ )(4.3الجدول رقم ) القرار: من خالل
ولى والتي تنص على )االمكانيات اال  قبول الفرضية

 المالية التي تمتلكها الشركة تتيح امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية(, ورفض الفرضية البديلة.
 
 

اختبار الفرضية الثانية التي تنص على )االمكانيات  2-
التقنية التي تمتلكها الشركة تتيح امكانية تطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية(.
نتائم التحليل يتضمن هذا المتغير خمس فقرات ومن     

 ( تبين االتي :3-5المبينة في الجدول)
  ( والتي تنص على 6تحليل الفقرة )تبين من نتائم

تتوفر لدى الشركة احدث اجهزة الحواسب الالزمة أن)
( على اعلى قيمة وسط لتطبيق االدارة االلكترونية

متجاوزة قيمة الوسط الفرضي  (3.67حسابي وقدرها )
على مقياس ليكرت الخماسي ((3والبالغة قيمته 

  وهي قيمة تدل على (1.10وبانحراف معياري قدره )
 االمر الذي يدل على أنخفاض تشتت قيم هذه الفقرة ،

 
 

قرة اكبر من باقي الفقرات ان تجانس قيم هذه الف
 االخرى .

 ( والتي تنص على 10سجلت نتائم تحليل الفقرة )
( يوجد موقع الكتروني للشركة على شبكة االنترنتأن)

 (3.45على ادنى قيمة وسط حسابي حيث بلغت )
، وهي قيمة تدل على (1.35وبانحراف معياري قيمته )
االمر الذي يدل على عدم ارتفاع تشتت هذه الفقرة، 

وبلغت نسبة اراء العينة المحايدة تجانس قيم هذه الفقرة، 
%، ومن خالل النتائم أعاله نستنتم 62.5لهذه الفقرة 
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بتأسيس موقع  ان هناك تردد بشان صحة قيام االدارة
، وبالمقابل كانت هناك شبكة االنترنت علىالكتروني 

% لألراء غير المتفقة والمتفقة  11.1% و22.5نسبة 
 على التوالي.بشدة 

 االمكانات التقنية( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 3-5جدول )

الاتفق  الاتفق محايد اتفق بشدةاتفق  الوسط الحسابي االنحراف المعياري 
تسلسل   بشدة

 الفقرة

1.10 3.67 
 العدد 6 5 7 23 4

X6 
 النسبة 13.4% 11.1% 15.5% 51.1% 8.9%

1.10 3.48 
 العدد 3 3 7 19 13

X7 
 النسبة 6.7% 6.7% 15.5% 42.2% 28.8%

1.14 3.48 
 العدد 6 3 13 16 7

X8 
 النسبة 13.4% 6.7% 28.8% 35.5% 15.5%

1.14 3.47 
 العدد 3 8 11 8 15

X9 
 النسبة 6.7% 17.8% 24.4% 17.8% 33.4%

1.35 3.45 
 العدد 0 0 29 11 5

X10 
 النسبة 0% 0% 65.5% 22.5% 11.1%

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 3.51 1.16
 SPSSالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

( بذلك 3على من الوسط الفرضي البالغ )أ( وهو 3.51 )ان الوسط الحسابي العام بلغ  (:5.3خالل الجدول رقم ) القرار: من
تم قبول الفرضية الثانية والتي تنص على )االمكانيات التقنية التي تمتلكها الشركة تتيح امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية(, 

 ورفض الفرضية البديلة.
 
اختبار الفرضية الثالثة التي تنص على )االمكانيات  3-
ة التي تمتلكها الشركة تتيح امكانية تطبيق اإلدارة البشري

 اإللكترونية(.
يتضمن هذا المتغير خمس فقرات ومن نتائم التحليل المبينة 

 ( تبين االتي :3-6في الجدول )
  ( والتي تنص على أن 11الفقرة )اسفرت نتائم تحليل

)تمتلك الشركة الموارد البشرية الالزمة لتطبيق االدارة 
قيمة وسط الحسابي  على أعلى  (االلكترونية

متجاوزة قيمة الوسط الفرضي والبالغة ( (3.69بلغت
على مقياس ليكرت الخماسي وبانحراف معياري  3قيمته 
،حيث بلغت نسبة االتفاق مع هذه الفقرة (1.17قدره )

مما يدل على  تجانس قيم هذه الفقرة بشكل %، 75.5
وقد شكلت نسبة االراء  , اكبر من باقي الفقرات االخرى 

% من اجمالي اراء  العينة، اما نسبة األراء 2.2المحايدة 
 % من اجمالي اراء العينة. 222غير الموافقة فقد بلغت 

  ( والتي تنص على 15تحليل الفقرة )تبين من نتائم
)تلقيت دورات تدريبية في استخدام الحاسوب أن

( على ادنى قيمة وسط حسابي حيث بلغت واالنترنت
أدنى من الوسط الفرضي والبالغة والذي هو ( 2.44)

على مقياس ليكرت الخماسي وبانحراف  (3)قيمته 
 والذي يبين عدم تجانس قيم هذه، (1.11معياري قيمته )

وكانت نسبة  ,الفقرة بشكل اكبر من قيم الفقرات االخرى 
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% 22.5الموافقون والموافقون بشدة بالنسبة لهذة الفقرة 
% للمحايدين وغير الموافقين على 65% و12.5مقابل 

التوالي، ومن خالل النتائم أعاله نستنتم من ذلك ان 

ان الشركة تلقت دورات تدريبية في هناك عدم اتفاق على 
 .استخدام الحاسوب واالنترنت

 فقرات متغير االمكانات البشرية( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ل3-6جدول )
االنحراف 
تسلسل   الاتفق بشدة الاتفق محايد اتفق اتفق بشدة الوسط الحسابي المعياري 

 الفقرة

1.17 3.69 
 العدد 3 7 1 16 18

X11 
 النسبة 6.7% 15.5% 2.2% 35.5% 40%

1.22 3.55 
 العدد 4 3 7 18 13

X12 
 النسبة 8.8% 6.7% 15.5% 40% 28.9%

1.06 3.51 
 العدد 5 5 10 16 9

X13 
 النسبة 11% 11% 22.2% 35.5% 20%

1.04 3.47 
 العدد 1 3 4 22 15

X14 
 النسبة 2.2% 6.7% 8.8% 48.9% 33.3%

1.11 2.44 
 العدد 9 20 6 7 3

X15 
 النسبة 20.6% 44.4% 12.5% 15.5% 7%

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 3.33 1.12
 SPSSالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

( بذلك 3)الفرضي البالغعلى من الوسط أ( وهو  3.33 )  وسط الحسابي العام بلغ(: ان ال3-6القرار: من خالل الجدول رقم )
تم قبول الفرضية الثالثة والتي تنص على )االمكانيات البشرية التي تمتلكها الشركة تتيح امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية(, 

 ورفض الفرضية البديلة.
 
اختبار الفرضية الرابعة التي تنص على  - 4

)المتطلبات االدارية التي تمتلكها الشركة تتيح 
 امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية(

يتضمن هذا المتغير خمس فقرات ومن نتائم التحليل المبينة 
 ( يتبين االتي :3-7في الجدول)

 ( 16سجلت نتائم تحليل الفقرة)  والتي تنص على
االدارة العليا للشركة الرؤيا ووضوح االهداف  تمتلك)أن

( على اعلى قيمة للتحول نحو تطبيق االدارة االلكترونية
( متجاوزة قيمة الوسط 3.81وسط حسابي بلغت )

على مقياس ليكرت الخماسي، وكانت  3الفرضي والبالغة 

وهي قيمة  (1.18قيمة االنحراف المعياري لهذه الفقرة )
قيم هذه الفقرة، مما يدل على  تدل على انخفاض تشتت

وقد , تجانس قيم هذه الفقرة بشكل اكبر من باقي الفقرات
% من 62.5بلغت نسبة االجابات المتفقة مع هذه الفقرة 

اجمالي اجابات العينة، وبالمقالبل كانت نسبة االراء 
% من اجمالي اراء 20% و غير المتفقة .17المحايدة 
 العينة.

 والتي تنص على  ,(20قرة )سجلت نتائم تحليل الف
تمتلك الشركة قسما او ادارة متخصصة قادرة على أن)

توفير قواعد البيانات التي تدعم التحول نحو تطبيق 
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ادنى قيمة وسط حسابي بلغت ( االدارة االلكترونية
 ((3( وهي اعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة 3.52)

(، مما 1.03وسجلت الفقرة انحرافا معياريًا عالي بلغ )
يدل على عدم تجانس قيم هذه الفقرة بشكل اكبر من باقي 

جابات غير المتفقة مع هذه الفقرات، وكانت نسبة اال
%، اما نسبة االجابات المتفقة و المحايدة فقدا 60الفقرة 

%على التوالي، و من خالل 22.5% مقابل  17.5بلغت
النتائم أعاله نستدل منها بأن ادارة شركة التأمين 

متخصصة قادرة على الشركة ادارة تمتلك المبحوثة لم 
توفير قواعد البيانات التي تدعم التحول نحو تطبيق 

 .االدارة االلكترونية

 المتطلبات االدارية( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 3-7جدول )
االنحراف 
 المعياري 

تسلسل   الاتفق بشدة الاتفق محايد اتفق اتفق بشدة الوسط الحسابي
 الفقرة

1.18 3.81 
 العدد 4 7 16 14 4

X16 
 النسبة 9% 15.5% 35.5% 31% 9%

1.09 3.72 
 العدد 7 7 14 10 7

X17 
 النسبة 15.5% 15.5% 31% 22.5% 15.5%

1.07 3.66 
 العدد 6 8 9 17 5

X18 
 النسبة 13.3% 17.7% 20% 37.9% 11.1%

1.05 3.64 
 العدد 8 7 10 12 8

X19 
 النسبة 17.7% 15.5% 22.5% 26.6% 17.7%

1.03 3.52 
 العدد 10 17 10 5 3

X20 
 النسبة 22.5% 37.5% 22.5% 11% 6.5%

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 1.67 1.08
 SPSSالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

( بذلك 3)على من الوسط الفرضي البالغ أ( وهو  1.67 )  (: ان الوسط الحسابي العام بلغ3-7القرار: من خالل الجدول رقم )
ة التي تمتلكها الشركة تتيح امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية(, المتطلبات االداري)ة والتي تنص على الرابع تم قبول الفرضية

 ورفض الفرضية البديلة.
 
 

 والتوصيات االستنتاجات: الفصل الثالث 
 االستنتاجات:

تمتلك الشركة االمكانات المالية التي تتيح للشركة تطبيق  .1
ا يسهل االلكترونية في ادارة نشاطاتها المختلفة مماالدارة 

 .ادارة االقسام والفروع التالبعة للشركة
الشركة االمكانات التقنية وبرامم االتصال  يتوفر لدى  .2

التي تسهم في تعزيز دور الشركة في التحول نحو  االدارة 

االلكترونية والتخلي عن االدارة الورقية التقليدية ، مم 
 .حصة الشركة السوقية يسهم في زيادة 

تمتلك الشركة الموارد البشرية الالزمة لتطبيق االدارة  .3
االلكترونية، لكن الشركة بحاجة لتبني برامم تأهيل 

، فضال عن ان الشركة بحاجة وتدريب لكوادرها البشرية 
خطط الشركة في التحول الى االدارة لنظام حوافز يعزز 

 االلكترونية.
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بعملية التحول االلكتروني االدارة العليا في الشركة تهتم  .4
شكل ضرورة ت اليوم تبات االدارة االلكترونية خاصة وان

إستراتيجية وليس خيارًا من بين مجموعة من الخيارات 
اإلستراتيجية التي تواجه الشركة، وذلك بسبب التغيرات 

 السريعة في مجال المنافسة.
الشركة بحاجة الى نظام قواعد بيانات شامل يسهم في  .5

 تعزيز فرص الشركة  لتبنة االدارة االلكترونية.
 
 
 

 التوصيات
ضرورة االعتماد على تطبيقات االدارة االلكترونية في  .1

منظمات االعمال بشكل عام والخدمية بشكل خاص لما 
تحقيق رضا جميع  تحققه من مزايا يقف في مقدمتها

 .وتحسين اداء تلك المنظماتالمستفيدين 
ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بالمنظمة بتحديد رؤية  .2

استراتيجية لدعم مشروعات اإلدارة االلكترونية ودعم 
مشروع تطبيق اإلدارة اإللكترونية واإلسراع في تحويل 

تماد المراسالت واع جميع أعمال المنظمة الكترونيا،
 .اإللكترونية بالبريد اإللكتروني كمستند ووثيقة رسمية

تدريب في الشركة ووضع خطط للالبدء بتشغيل مركز  .3
التدريب المناسبة لجميع الموظفين،ووضع الخطط 
والسياسات االستراتيجية  لتتناسب مع مشروع الحكومة 

  .اإللكترونية في مجال إالدارة اإللكترونية
الخرين في مجال االدارة ضرورة االطالع على تجارب ا .4

واالهتمام بالبحث والتطوير  االلكترونية واالستفادة منها،
باعتباره المسار الذي يساعد على توليد معرفة جديدة 

 ألجل خلق التجانس المطلوب.

 

 المصادر
(,"دور اإلدارة 2008ال فطيح, محمد قبالن, ) -1

االلكترونية في التطوير باألجهزة األمنية ", رسالة 

ماجستير غير منشورة, جامعة نايف, الرياض, 
 المملكة العربية السعودية.

(, "اإلدارة االلكترونية أفاق 2004)احمد محمد غنيم,  -2
الحاضر وتطلعات المستقبل", المكتبة العصرية, 

 المنصورة, مصر.
(, اإلدارة الرقمية 2005)بشير عباس العالق,  -3

ت والبحوث ساالمجاالت والتطبيق, مركز اإلمارات للدرا
 .االستشارية, أبو ظبي

(,"المعلوماتية في 2001بكري, سعد علي الحاج, ) -4
خطة التنمية السعودية ", مجلة الفيصل, 

 .46:202العدد
(,"تقنية 2003حجازي ,محمد عثمان علي , ) -5

المعلومات الفرص والتحديات بالوطن العربي ",ورقة 
 – 99: 3علمية,حائل,مجلة البحوث التربوية ,العدد 

103. 
(, "اإلدارة االلكترونية", نسخة 2004رضوان, رأفت,) -6

الكترونية , 
www.managementforum.org.sa/MangF

rr.doc-1-orum/peppers/1 
"أساسيات نظم (,2005)السالمي, عالء, وآخرون,  -7

اإلدارية", عمان, دار المناهج للنشر المعلومات 
 والتوزيع.

(,"مدى إمكانية تطبيق اإلدارة 2006الضافي, محمد, ) -8
االلكترونية في المديرية العامة للجوازات بمدينة 

الرياض", رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة نايف 
 العربية للعلوم األمنية, المملكة العربية السعودية.

(,"اإلدارة 2007ف, )عامر, طارق عبد الرؤو  -9
الطبعلة األوللى, دار اللسحاب للنلشر  ,االلكترونية: 

 والتوزيع, القاهرة.
السالمي, عالء عبد الرزاق والسليطي, خالد ابراهيم,  -10

(,"اإلدارة االلكترونية ", دار وائل, عمان, 2008)
 األردن.

http://www.managementforum.org.sa/MangForum/peppers/1-1-rr.doc
http://www.managementforum.org.sa/MangForum/peppers/1-1-rr.doc
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(,"المتطلبات اإلدارية واألمنية 2003العمري, سعيد, ) -11
ة االلكترونية", رسالة ماجستير غيلر لتطبيق اإلدار 

منلشورة, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, المملكة 
 العربية السعودية.

(," مجاالت ومتطلبات 2006القحطاني, شائع, ) -12
ومعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في السجون", 

رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة نلايف العربيلة 
 لمملكة العربية السعودية.للعلوم األمنية, ا

(,"متطلبات نجاح نظام 2008كساب, محمد خير, ) -13
إدارة الوثائق االلكترونية في الهيئة العامة للتلأمين 

, رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة "والمعاشلات
 اإلسالمية, غزة, فلسطين.

(,"إدارة التكنولوجيا, مفاهيم 2007الالمي, غسان, ) -14
ولى, عمان, دار المناهج للنلشر ومداخل", الطبعة األ 

  والتوزيلع.
(," اإلدارة االلكترونية", دار 2006الصيرفي, محمد, ) -15

 الفكر الجامعي, اإلسكندرية, مصر.

(,"توعية اإلدارة 2003العوالمة, نائل عبد الحافظ, )  -16
والحكومة االلكترونية في العالم الرقمي ", دراسة 

 .6ص 15استطالعية, مجلة الملك سعود, العدد 
(,"اإلدارة االلكترونية, 2004)عبود نجمنجم,  -17

االستراتيجية والوظائف والمشكالت", الرياض, دار 
 المريخ للنشر.

(,"اإلدارة 2006محمد, وآخرون, )النمر, مسعود بن  -18
العامة, األسس والوظائف, مطابع الفرزدق التجارية, 

 الطبعة الرابعة, الرياض, المملكة العربية السعودية.
(,"اإلدارة االلكترونية وآفاق 2005ياسين, سعد, ) -19

تطبيقاتها العربية", اإلدارة العامة للطباعلة والنلشر, 
 معهلد اإلدارة العامة, الرياض.

(,"عوامل النجاح 2009صادق, درمان سليمان, ) -20
الحرجة لمشروعات اإلدارة اإللكترونية "دراسة في عينة 

 من المنظمات االلكترونية, الموصل, العراق.

 



  2018السنة      2العدد          10امعة                                 المجلد مجلة كلية مدينة العلم الج
 

252 
 

 ( يؤدي الى تحسين خدمات البلدية ABCذج )باستخدام النمو باالنشطة تقويم االداء

 أ.م.د. سالم عواد هادي                                  خولة هادي عطيوي                

   المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ـ جامعة بغداد            وزارة الصحة                           
 

 المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة مفهوم واهداف تقويم االداء والنماذج الحديثة المتبعة في ظل متغيرات بيئة االعمال    

الذي يؤدي الى باعتباره احدى هذه النماذج الحديثة في تقويم االداء  ABCالمعاصرة , وتوضيح نظام االنشطة 
أن نسبة الكميات الفعلية  من تقويم االداء تظهر التي اهم االستنتاجات وكانت , تحسين الخدمات في البلدية  

نسبة  المنجزة من المخصص بالموازنة التتناسب مع نسبة تكاليفها الفعلية باألنشطة المنفذة من المخصص أي
لعدم مشاركة اصحاب العالقة باعداد الموازنة  التخطيط في ضعف, السباب منها  تكاليفها تفوق نسبة إنجازها

  التخطيطية السيما غياب دور محاسب التكاليف الفتقار البلدية الى نظام تكاليف كذلك عدم تفعيل الغرامات
األنشطة بالكميات والمبالغ  لتحقيق الرقابة الفاعلة على إعداد موازنات على أساس   ضرورةوقد اوصت الباحثة  ,

مطابقة  كذلك االنحرافات واالعتماد على نظام التكاليف في اعداد هذه الموازنات لتقليل  النشاط والتخطيط السليم
تطبيق  ضرورة  ,ض التكاليفيوتفعيل الغرامات ومتابعتها لدورها في تخف نسب الكلف  مع نسب الكميات المنجزة 
 . في عينة البحث( ABCأسلوب التكاليف على أساس األنشطة )

 

 . (, تحسين خدمات  بلديةABC:  تقويم االداء, االنشطة )  الكلمات المفتاحية

 

Evaluating performance by using the ABC model improves municipal services 
 

Khawla Hadi Atiwi                             Salem Awad Hadi                            

  Ministry of Health Higher               Institute for Accounting and Financial Studies 

University of Baghdad 

Abstract  

   The objective of the research is to study the concept and objectives of evaluating the 

performance and modern models adopted under the variables of the modern business 

environment, and to clarify the system of activities ABC as one of these modern 

models in evaluating the performance that leads to improvement of services in the 

municipality. Of the budget allocation does not correspond to the percentage of actual 

costs of the activities carried out by the allocation, the proportion of costs exceeded the 

percentage of completion, partly because of weak planning for the lack of participation 

of stakeholders in the preparation of planning budget, especially absence of the role of 

cost accountant for the country's lack The cost of the system as well as the lack of 

activation of fines 

 ,The researcher recommended the need to prepare budgets on the basis of activities in 

quantities and amounts to achieve effective control of activity and proper planning to 

reduce the deviations and reliance on the cost system in the preparation of these 

budgets as well as matching the ratios of costs with the ratios of quantities achieved 

and the activation of fines and follow-up to their role in reducing costs, The basis of  

 

 

Keywords: Performance Evaluation, Activities (ABC), Improvement of Municipal 

Services. 
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 المقدمة
هي احدى الدوائر الخدمية غير الهادفة بلدية بعقوبة 

للربح والتابعة لوزارة البلديات واالشغال العامة والتي 
تقوم بأداء الكثير من المهام اذ ان أكثر إالعمال 
التي تتعلق بخدمة المواطن تقع على عاتق هذه 
المؤسسات ومنها القيام برفع النفايات وطمرها وردم 
البرك والمستنقعات وانشاء الحدائق والمتنزهات 
وصيانة الطرق وانشاء مجازر اللحوم وتطوير 

زدادت أهمية تلك الوحدات وتع ددت المدن وا 
وتنوعت االنشطة التي تقدمها إستجابة للتغييرات 

سعيها الى تحقيق ٍّ الحاصلة فتقدم الخدمات دون 
َّ قدمت خدماتها بمقابل, فأنٍّ االرباح حتى وأن

إيراداتها تستخدم من اجل تحسين الخدمة المقدمة 
, وُتعّد عملية تقويم  الى الجمهور وتوسيع انشطتها
قدرة االدارة على أداء االداء أداة رئيسية في دعم 
برز الوسائل أحد أعّد وظائفها األساسية بنجاح ,إذ تُ 

ن تعتمدها كمصدر للمعلومات التي أالتي يجب 
دارة الوحدة من خالل بيان نقاط إتعكس جهودها في 

 داء .ألالقوة والضعف في ذلك ا
 البحث منهجية -: األول المبحث

ان مؤشررررررررات تقررررررررويم االداء  مشكككككككحلة ال  ككككككك  -1
عرررن مررردى  التكفررري وحررردها لتعبرررر)الكميرررة(  التقليديرررة

 . الهدافهاتحقق الوحدة االقتصادية 

فرررري كونرررر   تررررأتي أهميررررة البحرررث اهميكككة ال  كككك  -2
نمراذج  تقرويم االداء والمتمثلرة يبحث في تطبيق احد 

بالشرررررررررركل الررررررررررذي يمكررررررررررن الوحرررررررررردة   ABCبنشرررررررررراط 
اهميرررررة التحقرررررق مرررررن مررررردى تحقرررررق  مرررررناالقتصرررررادية 

  الوحدة االقتصادية الهدافها.    

إلرى دراسرة مفهروم هدف البحث ي   هدف ال    -3
والنمررراذج الحديثرررة المتبعرررة فررري  واهرررداف تقرررويم االداء

ظرررل متغيررررات بيئرررة االعمرررال المعاصررررة , وتوضررريح 
باعتبررراره احررردى هرررذه النمررراذج  ABCنظررام االنشرررطة 

 الحديثة في تقويم االداء .

اسررررتند البحررررث علررررى الفرضررررية  فرضككككية ال  كككك  -4
 االتية :

فري  ABCاسراس االنشرطة  الكلفة علرى استعمال نّ إ
معلومررات مالئمررة يمكررن تقررويم االداء يررؤدي الررى توفير 

الوحدة االقتصادية من التعبير عن مدى قدرة الوحدة 
 . على تحقيق اهدافها

 - دود ال    المحانية والزمانية   -5

الحدود المكانية للبحث لقد تم اختيار مؤسسة خدمية  
وهررري بلديرررة بعقوبرررة إحررردى  مرررديريات البلديرررة التابعرررة 

امررررا الحرررردود , البلررررديات واالشررررغال العامررررةالررررى وزارة 
 2013الزمانية للبحث فقردت اعتمردت السرنة الماليرة 

عليهررا والترري جرررى جرررى عليهررا التطبيررق والمصررادق 
الحصول عليها من عينرة البحرث كراقرب فتررة ممكنرة 

. 

 -مصادر ال     -6

اعتمرررردت الباحثررررة علررررى المصررررادر االساسررررية االتيررررة 
 النجاز البحث بجانبي  النظري والعملي :

الكترررررب العربيررررررة واالجنبيررررررة واالبحرررررراث والرررررردوريات -أ
والرسرررررررائل واالطررررررراريح الجامعيرررررررة كرررررررذلك المقررررررراالت 

علرررى مواقرررع االنترنيرررت المتعلقرررة بموضرررو  المنشرررورة 
 البحث.

المسرررررررتندات والسرررررررجالت والحسرررررررابات الختاميرررررررة -ربررررررر
, والتقرررررررارير الخاصررررررررة بالبحرررررررث الماليررررررررة وا داريررررررررة 
 القوانين واالنظمة والتعليمات التي تخص البحث .



  2018السنة      2العدد          10امعة                                 المجلد مجلة كلية مدينة العلم الج
 

254 
 

فيمررا يخررص المرروظفين المقررابالت الشخصررية مررع -ج
 مجال عملهم قدر تعلق االمر بموضو  البحث 

  -سلوب ال    ا

اسررررررتخدم البحررررررث االسررررررلوب االسررررررتقرائي فرررررري جمررررررع 
واسررتخالص النترررائا منهرررا والخاصررة بأنشرررطة البلديرررة 
باالسررررررررتعانة بمررررررررا اترررررررريح مررررررررن معلومررررررررات وبيانررررررررات 

 استخرجت من سجالت بلدية بعقوبة.

ويعتبرررر هرررذا البحرررث ذو طبيعرررة تحليليرررة يجمرررع برررين 
 االسرررلوبين االسرررتقرائي واالسرررتنباطي. يترررألف البحرررث
مررررن جررررزئين نظررررري وعملرررري. ينرررراق  الجررررزء النظررررري 
الررررذي اعتمررررد علررررى العديررررد مررررن المراجررررع والدراسررررات 
السررررررررابقة العربيررررررررة واألجنبيررررررررة المتاحررررررررة والمرتبطرررررررررة 
بموضررررررو  هررررررذا البحررررررث والمتمثررررررل بنظررررررام محاسرررررربة 
التكاليف في بلدية بعقوبة عينرة البحرث وأهميتر  وأهرم 

 أوج  الضعف التي يعاني منها. 

العملي فيمثل دراسة تطبيقية في الميدان أما الجانب 
العملي في بلدية بعقوبة للنظام المحاسبي المالي 
ونظام محاسبة التكاليف بهدف تصميم نظام 
محاسبة تكاليف على أساس األنشطة يستند إلى 
مقومات تسهم في توفير المعلومات التي تمكن إدارة 
البلدية من تقويم األداء لغرض اتخاذ القرارات 

 تخطيطية والرقابية .ال
 النظري االطار -: الثاني المبحث

 تقويم االداء  1ــ2

 تقويم االداء تعريف– أ

عرف بأن  عملية قياس مدى تحقق الوحدة 
عن طريق مقارنة النتائا  هاألهدافادية االقتص

ل   المخططةالفعلية مع النتائا 

et.al,2014:266) Hilton,),  ويرىGuerra    أن
تقويم األداء يوفر معلومات  تساعد في اتخاذ 
قرارات في ضوء نتائا تؤدي إلى تطوير أداء  

يجب البراما والمنظمات , وان عناصر تقويم األداء 
 Guerra)  أن تتناسب مع أهداف المنظمات

,2008 : 5-6 . ) 

ويعرف تقويم األداء أيضًا بأن  وسيلة للتحقيق 
 نتاجية التي تم إنجازها والتأكد من إن العمليات ا

في نهاية فترة زمنية معينة )عادًة سنة( هي مطابقة 
لألعمال التي أريد إنجازها وفق الخطط والبراما 
المحددة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة ُبغية 
موافاة الجهات المعنية بأي انحرافات أو اختناقات 

لعلمية مع تحليل أسبابها لغرض تقديم االقتراحات ا
والعملية لمعالجتها وتالفيها في المستقبل. )النجار, 

 (. 49: 2011االمارة, ,352, 2006

او يتضمن تحقيق  وكذلك تم تعريف التقويم بأن 
ة األداءالفعلي باألهداف أهدافها ومقارن انجاز الوحدة
وتهيئة ا دارة لتقييم النتائا واتخاذ  المخططة

  p.376 2010)ا جراءات التصحيحية  
Wheelen & Hunger,) .                                           

وعرف بان  عملية تقدير مستوى أداء كل نشاط أو 
قسم أو فرد في الوحدة االقتصادية خالل فترة زمنية 
محددة على وفق نظام علمي مدروس مستند إلى 
مجموعة من المؤشرات والمعايير وحسب طبيعة 

)الخزرجي  قتصادية وعملها .أداء الوحدة اال
,2015  :41. ) 

ومن التعاريف أعاله ترى الباحثة إن تقويم األداء 
هو دراسة وفحص وقياس جميع أنشطة المؤسسة 
للتعرف على قابليتها على تحقيق أهدافها من خالل 
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مقارنة  األداء الفعلي بما هو مخطط , وتحديد 
االنحرافات ومعرفة أسبابها ووضع الحلول المناسبة 
لها باالعتماد على مجموعة من المؤشرات محددة 

 وهي الكفاءة والفاعلية واالقتصادية . 

 -عناصر)مؤشرات( تقويم األداء   -ب

تساعد عملية تقويم األداء على تشخيص االنحرافات 
سبباتها ثم اتخاذ الخطوات الالزمة لها بعد وبيان م

مقارنة األداء الفعلي بمؤشرات ومعايير محددة 
مسبقا ومن المفيد التمييز بين ثالثة عناصر اساسية 
تمثل مفتاح نجاح الشركة بصفتها الدعائم االساسية 

 -في قياس األداء وهي :

  Effectivenessالفاعلية  -1

او مدى تحقيق  ها درجةتعرف الفاعلية  بأنّ   
االهداف المناطة  بالوحدة االقتصادية 

(2001:64Daft) 

وعرفت ايضا بانها مقياس يوضح قدرة الوحدة  
االقتصادية على تحقيق اهدافها)النجار 

 ( وتحسب بالقاعدة االتية : 29: 2009ومحسن,

المخرجات  /الفاعلية = المخرجات الفعلية 
 100× المخططة 

لبيئة الداخلية على أساس وتقييم الفاعلية ضمن ا
درجة تحقيق الوحدة االقتصادية لألهداف المتعلقة 
بحجم المبيعات , الحصة السوقية واألرباح , أما 
ضمن البيئة الخارجية فإن فاعلية الوحدة 
االقتصادية تقاس على أساس قوتها التنافسية 
المستندة على درجة قبول منتجاتها وخدماتها, 

ور وا بدا  التكنولوجي , ودرجة استيعابها للتط

ومدى تحسسها للتقلبات االقتصادية وقدرتها على 
  46:  2009اتخاذ ردود أفعال ) إدريس والغالبي ,

.) 

  Efficiencyالكفاءة  -2

القدرة على استغالل الموارد استغالال صحيحا  هي
(   29: 2009لتحقيق االهداف )النجار ومحسن ,

. 

× المدخالت الفعلية  /الكفاءة =المخرجات الفعلية 
100 

وعرفت ايضا بانها العالقة بين المخرجات 
والمدخالت ويقصد بالمخرجات المنتا النهائي , 

أم خدمة ,أما المدخالت فتمثل  اً سواء كان منتج
المواد والعمل ورأس المال التي تدخل في العملية 

  ( .77: 2009ا نتاجية )النعيمي وآخرون,

يهدف هذا العنصر  Economyاالقتصادية  -3
في التعرف على اقتصادية الشركة أي مقدار قدرتها 
على تخفيض كلف مدخالت االنتاج مع المحافظة 
على المستوى المطلوب من االنتاج ,سواء كان في 
الكمية المقررة ام النوعية المستهدفة )االمارة 

,2011  :51 ) 

أي انها تمثل العالقة بين التكلفة والمنفعة الناجمة 
 عنها وتحسب على وفق القاعدة االتية :

المدخالت الفعلية  /االقتصادية = المدخالت الفعلية 
 .(28:  2014,  راشد)  100×

  Environmentالبيئة  -4
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وتعني  بيئة المنظمة التي تعمل فيها اي ان   
المنظمة تعمل على تحقيق اهداف البيئة في الوقت 

فها الخاصة نفسة الذي تعمل فية على  تحقيق اهدا
مما يؤدي الى تعظيم المساهمات االيجابية وتقليل 

السلبية الى الحد االدنى .)مجلة جامعة بابل  االثار
 ( .2010/ 2العدد 18للعلوم االنسانية  مجلد 

 Performanceأهداف تقويم األداء     كككج
Evaluation Objectives                  

يتمثل بتكوين رأي إن الهدف العام لتقويم األداء 
مهني محايد عن المدى الذي نفذت في  الوحدة 
الخاضعة للتقويم نشاطها أو برامجها بفاعلية وكفاءة 
واقتصادية وذلك لغرض مساعدة إدارتها في تحسين 
أدائها وتقديم المعلومات المناسبة لتحقيق المساءلة 

شتقاق األهداف العامة ومن هذا الهدف يمكن ا
,   Hunge,2004:242)   &(Wheelenاآلتية :

 (.32:  2014) الكرعاوي , 

توفير معلومات واقعية وغير متحيزة لإلدارة  - أ
وللجهات ذات العالقة عن المدى الذي يتم في  
الحصول على المنافع والقيم المستهدفة من األموال 

 المصروفة.

بيان قوة وضعف ا دارة العليا في قراراتها  - ب
النحرافات الناشئة أو في درجة التصحيحية ل

متابعتها وخبرتها لهذه القرارات ومقدرتها وكفاءتها 
قتراح الطرائق لتقليل احتماالت و ومالحظاتها  ا 

القرارات غير الصائبة ومساعدة ا دارة لتحسين 
 عملية ٱتخاذ القرار.

تحديد أسباب الفشل والقصور, وتقديم مقترحات  - ج
 .مالئمة لتالفيها مستقباًل, وتحسين األداء 

العمل على كشف الٱنحرافات وقت حدوثها  - د
 تسربها إلى األقسام األخرى لمعالجتها والحد من 

بيان مدى النمو والتطور من جهة والتدهور  - خ
 والٱنكما  من جهة أخرى.

تحديد مدى كفاءة ٱستغالل الموارد المتاحة  - ر
 جودة عالية.أقل و  بكلفةبطريقة تحقق عائدًا أكبر 

تصحيح الموازنات التخطيطية ووضع  -س
الذي يوازن بين الطموح  مؤشراتها في المسار

وا مكانيات المتاحة حيث تشكل نتائا تقويم كفاءة 
ت األداء قاعدة معلوماتية كبيرة في رسم السياسا

والخطط العلمية البعيدة عن التقديرات غير الواقعية 
 (.19:  2014.)صالح , 

تزويد المستويات ا دارية المختلفة بمعلومات  - 
ووسائل قياس ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ 
القرارات لذلك نجد أن قراراتهم ترتكز على حقائق 
علمية وموضوعية وليس على تخمينات شخصية 

مية هذه المعلومات لألطراف فضاًل عن أه
 .الخارجية

وترى الباحثة ان االحتفاظ بالزبائن واكتساب زبائن  
جدد ورضا الزبون وحصة الزبون السوقية يتم 
تحقيق  من خالل تلبية رغبات و احتياجات الزبائن 

 هو هدف مهم من اهداف تقويم األداء. 

 أهمية تقويم األداء  -د

إن لعملية تقويم األداء أهمية كبيرة ودورًا بارزًا لما 
تحقق  من فوائد ومزايا فهي مطلوبة في كل وقت 
وفي أي نظام اقتصادي, إذ من خاللها تكتشف 
إيجابيات و سلبيات األداء خالل مدة محددة وتحلل 
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أسبابها, لغرض معالجتها ثم تنمية النواحي 
 كفاءة وفاعلية االيجابية و العمل على تطويرها لرفع

 , Bird & Westlyويرى ) , األداء مستقبال
( أن تقويم األداء عملية مهمة لعدة  119 : 2011

 أسباب منها ما يأتي:

يعتبر تقويم األداء أداة رقابية أساسية في  –1
المنظمة , إذ تكمن أهميت  من خالل تعديل 
الستراتيجية وتصحيحها وترشيد استعمال الموارد 

 المتاحة.

إن تقويم األداء يمكن المنظمة من معرفة مدى  –2
 سالتها ومدى إمكانية تحسين نفسهاتحقيقها لر 

غالبا ما يخدم غرضًا أو أكثر من األغراض ,و 
تطوير, وتوليد المعرفة اآلتية: اتخاذ القرار, وال

 .وتراكمها 

 االساليب ال ديثة لتقويم األداء

: لوحة القياس المستخدمة لتقويم لو ة القياس  -1
األداء تشب  تماما لوحة القيادة الموجودة في كل من 
الطيارة  والسيارة ويستخدمها الطيارون وسائقي 
السيارات لمعرفة المؤشرات الدالة على مستوى 
األداء الذي يتم ب  تنفيذ عملية قيادة الطائرة او 

ة التي السيارة مثل السرعة التي يسيرون بها والمساف
مستهلك القطعوها ومقدار الوقود المستهلك وغير 

همة الالزمة لضمان موغير ذلك من المعلومات ال
نجاح وتحقيق الهدف وهو الوصول الى المكان 

 المراد بلوغ .

 & Kaplan: لقد قدم    طاقة األداء المتوازن  -2
Norton  هذه البطاقة وهي مجموعة من المقاييس

المالية وغير المالية والتي تعبر عن العوامل 

همة  التي تحقق نجاح المنظمة ماالساسية وال
والجديد في هذه البطاقة هو ان عناصرها 
ومحتوياتها صممت بحيث يكمل بعضها بعضا في 
التعبير عن المنظور العام الحالي والمستقبلي 

 لبطاقة المناظير االتية: للمنظمة وتتضمن ا

المنظور المالي : ويركز هذا المنظور على الوفاء •
باحتياجات حاملي االسهم أي تحقيق ما يريد حاملي 

  .االسهم

المنظمة تحتاج الى ان توج   نّ إمنظور الزبون :  •
اهتمامها الى تلبية احتياجات ورغبات زبائنها الن 

السبب وراء نجاح المنظمة  هؤالء الزبائن هم
  وتحقيقها لالرباح .

منظور العمليات الداخلية : وهذا المنظور يعمل  •
على تحقيق اهداف كل من المنظور المالي 
ومنظور الزبون لكل من الزبون وحاملي االسهم وهو 
يشمل سلسلة القيمة للعمليات الداخلية للمنظمة 

 ككل.

منظور التعلم والنمو : ويختص هذا المنظور  •
بتحديد كيف تستطيع المنظمة ان تجعل قدراتها 

  .على التغيير والتطوير مستمرة 

:  في ظل قياس  تقويم األداء  سب االنشطة -3
األداء حسب االنشطة يتم تحليل كل نشاط لمعرفة 
وتحديد كيف يتم أداء هذا النشاط فالنشاط توليفة 

والموارد االقتصادية للمنظمة واألساليب  بين االفراد
التكنولوجية المستخدمة لتشغيل هذا النشاط واألخير 
ل  مدخالت ومخرجات والوظيفة االساسية للنشاط 

 هي تحويل المدخالت الى مخرجات .
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ألنشطة يتم بمقاييس مالية اقياس مستوى أداء  نّ إ
وغير مالية معا , ويمكن قياس مستوى أداء النشاط 

 طريق االجابة على االسئلة االتية :عن 

 ماهي كلفة أداء وتشغيل النشاط ؟ -1

 ما الوقت اذي يستغرق  النشاط لكي يتم ؟ -2

 ما هو مستوى جودة أداء النشاط ؟  -3

 ماهي درجة مرونة النشاط ؟ -4

وا جابة على كل سؤال من هذه االسئلة تعكس  
 بالنشاط   اً معين اً رؤية أو اهتمام

كلفة أداء النشاط : وتتضمن كلفة النشاط   -أوال 
جميع الموارد المستخدمة ألداء هذا النشاط وهذه 
الموارد تتكون من االفراد واآلالت وا مدادات ونظم 
تكنولوجيا االنتاج والمعلومات , وعند قياس هذه 
الموارد تطبق عالقة السبب وعند استخدام الموارد 

ولكن عندما  اً ألداء نشاط واحد يكون القياس بسيط
يجب ان يتم  ةّ تخصص الموارد لخدمة أنشطة عد

توزيع كلفة هذا المورد على هذه األنشطة حسب 
 االستفادة من  .

الوقت الالزم ألداء النشاط :  تطبيق مدخل  –ثانيا 
االدارة حسب الوقت ساعد على استخدام عنصر 

همة لتحسين مستوى األداء مالوقت كأحد االدوات ال
دالة لكثير من التكاليف وباستخدام مؤشرات  دّ يع إذ

الوقت الخاصة بأنشطة المنظمة لكل نشاط على 
حدة  تتمكن االدارة من تحديد مواضع االختناق في 

زالتها وتختلف مؤشرات أداء إالمنظمة والعمل على 
الوقت بأختالف النشاط الذي نقيم  فإذا كان النشاط 

وقت عن  هو الرد على طلبات الزبائن فيعبر ال
 . لالزم للرد على الزبون الواحد بالوقت ا

جودة تشغيل النشاط : وتشير جودة تشغيل  –ثالثا 
النشاط الى مدى التطابق بين المواصفات المطلوب 
توافرها في مخرجات النشاط والمواصفات الفعلية 
لهذه المخرجات وللتعبير عن ذلك يمكن استخدام 

معيب وكلفة مؤشرات تعكس التطابق مثل نسبة ال
 اعادة التشغيل .

ء مرونة النشاط : وتعكس مؤشرات األدا -رابعا
التي يتمتع بها  المستخدمة لقياس مدى المرونة

درجة استجابت  الي تغيرات قد تحدث في و النشاط 
البيئة الداخلية او البيئة الخارجية فمثال في حالة 
تغيير المواصفات التي يطلبها الزبون في السلعة , 

يتمتع النشاط بالقدرة على التجاوب مع ذلك , فهل 
أي ما مدى التنو  في خدمات او منتجات النشاط 
وفي حالة حدوث تغير في االساليب التكنولوجية 
المستخدمة في االنتاج فهل يستطيع النشاط ان 
يتواءم مع هذه التغيرات ؟   وتوفر لنا مقاييس 
األداء حسب االنشطة رؤية واضحة عن مستوى 

عالية التي ساهم  بها النشاط في تحقيق أهداف الف
المنظمة,  وان  هناك عالقة واضحة بين مقاييس 

غيير في احداها يؤثر على أداء النشاط فأي ت
, فمثال تخفيض وقت تشغيل النشاط يؤثر األخرى 

على كلفة تشغيل النشاط ومستوى الجودة والمرونة , 
يؤدى  ان هذا التخفيض سوف يغير الطريقة التي إذ

بها النشاط ونظرا لطبيعة العالقة المتشابكة لمقاييس 
 ارةفان  من الخطأ ان تستخدم االد أداء النشاط

 ويساعدها س واحد بمعزل عن المقاييس األخرى مقيا
 .(2007)الجابر , النسبي التحليل ذلك في



  2018السنة      2العدد          10امعة                                 المجلد مجلة كلية مدينة العلم الج
 

259 
 

 نب تطبيق التكاليف على اساس االنشطةجوا

في البداية في المؤسسات  ABCطريقة   تطبيقتم 
االنتاجية ,غير ان النتائا التي اظهرها تطبيق هذا 
النظام كانت حافزا قويا ليمتد تطبيقها في 
المؤسسات التي تنشط في القطا  الخدمي ,مما 
جعلها تحضى بمزيد من التاييد من قبل االكاديميين 

 والممارسين.

 تطبيقها في القطاع الصناعي  -ا

كان في المؤسسات  ABCاول تطبيق لنظام  نّ إ
االنتاجية )الصناعية( وكان من أهم العوامل التي 
ادت الى اقبال المؤسسات الصناعية على تطبيق 

 هذا النظام هي :

 التوسع المتزايد في الخطوط االنتاجية. -1

تزايد أهمية التكاليف غير المباشرة في هيكل  -3
 تكاليف المنتوجات .

 ديد سعر بيع مناسب .صعوبة تح -5

 ضرورة تخفيض التكاليف لمواجهة المنافسة . -6

ضرورة قياس االضافات وتكاليف سياسة  -7
 الجودة .

انتباه مسؤولي مصالح االنشطة الداعمة الى  -8
 ضرورة مراقبة النفقات في كل مستوى .

الحاجة الى رقابة افضل على التكاليف  -9 
 االنتاج.المتعلقة بالمرحلة التي تسبق 

وال سيما تلك التي تبنت  عّدة وقد تمكنت مؤسسات
 دتععّدة النظام لمدة طويلة ان تحقق نتائا 

 مرضية لحد بعيد 

 ABC ال لنظام ومن بين االضافات التي استطا 
 ان يقدمها لهذه المؤسسات هي 

 تحسين مزيا المنتا , , تخفيض تكلفة المنتجات
 ارة التكاليف ,زيادة فعالية اد تطوير العمليات ,

تفعيل الرقابة على  تطوير عملية قياس األداء ,
تطوير  تحليل اكثر دقة لربحية الزبون , التكاليف ,

 اساليب تقييم المخزون.

 ب/تطبيقها في القطاع الخدمي

 في المجالABC نظرا للنتائا التي اظهرها نظام 
فيما يتعلق بالتحكم الجيد في  السيمالصناعي و ا

التكاليف وتحسين تسيير االنشطة والعمليات فكر 
الكثير في تطبيق  بالمؤسسات الخدمية نظرا ألهمية 
هذا القطا  في ارتباط  بحياة غالبية االفراد في 

 المجتمعات الحديثة .

خالل الثمانينات كان الكثير من المؤسسات التي 
من طرف االحتكارات  تنتمي الى هذا القطا  محمية

الوطنية كمؤسسات النقل الجوي والبنوك وشركات 
التامين واالتصال ... وغيرها ,فتحقيقها الدائم 
لهام  ربح ثابت يجعلها تكون بعيدة عن المنافسة 
ولم يكن لديها دا  للتحكم في تكاليفها او سعي نحو 
تخفيضها ,غير ان انفتاح كل القطاعات على 

ادى الى دخول مؤسسات جديدة  المنافسة العالمية
قادرة على عرض نفس الخدمة بسعر اقل ونوعية 
جيدة وفي اجال مضبوطة ,كما عمل على تحويل 
شروط المنافسة وتغيير قواعد اللعبة مما اجبر 
المؤسسات الخدمية على ضرورة التحكم في تكاليفها 
والتعرف بدقة على اسعار تكلفتها , فكان تطبيق 

القطا  االداة االكثر تناسبا  في هذا ABCنظام 



  2018السنة      2العدد          10امعة                                 المجلد مجلة كلية مدينة العلم الج
 

260 
 

لتخفيض التكاليف مع تحسين نوعية الخدمات 
 المقدمة.

كما يهمنا ان نشير الى ان التطبيق الناجح لنظام 
ABC  في أي مؤسسة مهما كان القطا  الذي

تنشط في  يعتمد على تحديد االنشطة الرئيسية التي 
تتسبب في التكاليف مع امكانية تتبع هذه االنشطة 

منتوج او خدمة تم تقديمها , غير ان  في  لكل
 نالقطا  الخدمي هناك مشكلتين اساسيتين تجعال

 امرا صعبا نسبيا هما : ABCمن تطبيق نظام  

ان نسبة كبيرة من التكاليف في المؤسسات  -1
الخدمية تميل الى ان تكون تكاليف على مستوى 
الدعم العام )التجهيزات المتعلقة بالمؤسسة ككل ( 

يجعل امر تتبعها لخدمة معينة صعب التدقيق  مما
 مع  .

الصعوبة الكبيرة في الحصول على البيانات في  -2
المؤسسات الخدمية , حيث ان الكثير من االنشطة 
تميل الى ان تشمل على مهام بشرية غير متكررة 
والتي اليمكن تسجيلها اليا عكس المؤسسة 

سائل الصناعية التي تستخدم االعالم االلي والو 
المتقدمة في جميع البيانات المتعلقة بكل خطوة 

 صناعية .

لم تكن لتدخل حيز التطبيق في  ABCان طريقة 
أي مجال لوال التطور المقابل في البراما الحاسوبية 
, الن حساب التكاليف وفقا لهذا المدخل ليس 
باالمر اليسير كما هو الحال بالنسبة للطرق 

ات التي تتميز بمستوى المؤسس التقليدية .ونجد انّ 
متفوق تكنولوجيا لديها االمكانيات الكافية لجمع 

تستطيع  إذالبيانات المتعلقة بمسببات التكاليف , 

براما االعالم االلي للتصنيع ان توفر بصفة دورية 
حجما كبيرا من المعلومات عن كل الخطوات 
المتعلقة بالعملية التصنيعية ولعل هذا مايفسر سبب 

ها الرائدة في سات ذات التقنية المتقدمة انّ كون المؤس
:  2013.)حجازي , ABCمجال استعمال نظام 

120 ) 

عددا الباس ب  من أي منظمة خدمية تمارس 
تاج مجموعة من المخرجات الن االنشطة يؤهلها

 ذات الطلب على تلك االنشطة . ()الخدمات

ذلك ,يمكن الجزم بوجود عدة اختالفات  ومع 
اساسية بين كال النوعين من المنظمات ,بمعنى ان 
معظم االنشطة داخل المنظمات الصناعية غالبا 
ماتكون متشابهة ,كما تؤدي بطريقة متماثلة ,بعكس 
الحال في المنظمات الخدمية التي نادرا ماتتشاب  

 انشطتها من منظمة ألخرى .

سي اخر يتمثل في طبيعة وهناك اختالف اسا
ففي المنظمات الصناعية يسهل تحديد  ,المخرجات 

وتعريف المخرجات ,حيث تكون عبارة عن سلع او 
منتجات ملموسة تم تصنيعها, بعكس الحال في 

ما يكون من غالبًا المنظمات الخدمية التي 
يد مخرجاتها لكونها الصعوبة بمكان تعريف وتحد

سة ومن هنا يتعين تحديد خدمات غير ملمو 
اب المنظمة الخدمية تمهيدا لحس اوال في المخرجات

( 122:  2006كلفتها )عطية , 
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 الجانب العملي/  الم    الثال 

 -نبذة تعريفية لبلدية  عقو ة  أكك 

تم فك ارتباط مديرية بلدية بعقوبة المركز عن 
بموجب كتاب مديرية البلديات  مديرية بلديات ديالى

( في 37481العامة/التخطيط والمتابعة المرقم )ب/
وارتباطها مباشرة بمديرية البلديات  28/11/2011

العامة وان المؤسسات البلدية في المركز واالقضية 
والنواحي تعمل بنظام التمويل الذاتي وتتلقى منح 
 مالية من وزارة المالية لتغطية العجز في نشاطها
ودفع الرواتب ويتم تصنيف المؤسسات البلدية على 

وتحتل بلدية بعقوبة  اساس عدد النفوس لسكانها
الصنف االول حيث ان عدد سكانها يبلغ 

وتدار اعمال البلدية من قبل نسمة  467,000
بلدية بعقوبة بموجب قانون ادارة  مديريةرئيس 

المعدل وتطبق  1964لسنة 165البلديات رقم 
 2012لسنة  النظام المحاسبي الموحد للبلديات

المركزي  بنظام التمويلبعقوبة  ةمديرية بلديوتعمل 
واهدافها وترتبط بمديرية خزينة محافظة ديالى , 

االساسية تنظيف المدينة والتخلص من النفايات 
البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة وحماية 
 .تم تقسيم االنشطة الى قسمين  العامة

 -االنشطة الرئيسية في البلدية  

تعتبر هذه االقسام ذات االتصال المباشر بالسكان 
وتكتسب  ومن خاللها يتم تقديم الخدمات للمجتمع

ببيع االراضي وايراد ها المتمثلة البلدية ايرادات
وخدمات التبليط ,ايراد ايجار ظيف خدمات التن

ثابتة والرسوم)رسوم االعمال والمهن, الموجودات ال
رسوم االعالن ,رسوم منح تجديد اجازات البناء , 

 تعويضات وغرامات, رسوم اخرى ( وايجار اراضي 
قدمها مقابل الخدمات التي ت والمصاريف واالجور

  والتي تتمثل باالتي: هذه االقسام

 الكشوفات ومصادقة بتدقيق تقوم -:المشاريع شع ة
 بمؤسسات الخاصة الموازنة  لمشاريع التخمينية
 لتلك العمل سير ومتابعة الصالحية ضمن البلدية

 يعملون  الذين القواطع مهندس خالل من الكشوفات
 لجان تشكيل وكذلك البلدية في المشاريع قسم ضمن
 من المقيم المهندس دوائر واقتراح واالشراف التنفيذ
 الخبرة ذوي  من والمقيمين المهندسين اشراك خالل

 االستالم وانجاز المشاريع انجاز في واالختصاص
 النهائية الذرعات باجراء تقوم التي للمشاريع االولي
 المختبرية والفحوصات الفنية المواصفات وتدقيق

 لجان وتشكيل,  الكميات وجداول والمخططات
 الى ورفعها الصيانة مدة انتهاء بعد النهائي االستالم
 المستحقات صرف لغرض العالقة ذات الجهات
 . النافذة التعليمات بموجب والخصم

 عدة من وتتالف -:والبيئية الصل ة النفايات شع ة
 الصحي الطمر ووحدة التنظيفات وحدة هي وحدات
 والنفايات المعالجة معامل ووحدة المجازر ووحدة
 التنظيفات اعمال متابعة االساسية ومهامها الصلبة
 . قاطع( 5) عددهم والبالغ البلدية قواطع لكافة

 هذه تضم: والمنتزهات ال دائق شع ة
 المهندسينالزراعيين من الشعبةمجموعة
 مهام من, والبستنة الزراعة مجال في المتخصصين

 واقامة, المنتزهات وتنفيذ متابعة الشعبة هذه
 وتشجير الرئيسية والطرق  الشوار  في الحدائق
 وحماية السكنية المناطق لتجميل الفارغة المناطق
 . البيئة
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 المدن تنظيم وحدة وتضم: المدن تنظيم شع ة
 تقوم االساسي التصميم ووحدة المرور هندسة ووحدة
 -اعداد حول الموافقات باستحصال  الشعبة هذه

 والقطاعية االساسية التصاميم تعديل– تحديث
 بخصوص الشهرية المواقف وارسال وتوحيد

 . التجاوزات

 البلدية امالك كافة بادخال تقوم: االمالك شع ة
 البلديات مديرية قبل من مرسل مركزي  ببرناما
(  امالك حصر برناما) االمالك قسم/ العامة

 المدينون  اموال على حجز اصدار الى باالضافة
 تحصيل قانون  وفق بذمتهم المترتبة الديون  عن

 . الحكومية الديون 

 -  البلدية في المساعدة االنشطة

 الى خدماتها تقدم التي الخدمية باالنشطة وتتمثل
 نشاط تحديد ويمكن الرئيسة االنتاجية االنشطة
 :باالتي بعقوبة بلدية في االنتاجية الخدمات

 وحدات عدة من تتالف: والكتا عة التخطيط شع ة
 التصميمية الخرائط بتهيئة تقوم التي GIS ابرزها
 الستخدامها الفضائية الصورة على باالعتماد للمدن
 . المدن وتنظيم والشوار  والمحالت الدور ترقيم مع

 االليات حركة على بالسيطرة تقوم: االليات شع ة
 البلدية باسم االليات كافة وتسجيل عامة بصورة
 لمعمل االحتياطية واالدوات الغاز ومتابعة واستالم
 . االسفلت

 قرارات تنظيم ومهمتها: المرحزية الورشة شع ة
 العاطلة االليات بتصليح الخاصة الفنية اللجان
 . العاطلة البلدية اليات لعموم

 المعلومات بحفظ وتقوم: واالفراد االدارية شع ة
 للحفاظ اقراص على وخزنها موظف بكل الخاصة
 المالك على المصادقة متابعة الى باالضافة عليها
 للموظفين والعالوات الترفيعات واحتساب الفعلي
 الموظفين احالة معامالت ومتابعة استحقاقهم حسب
 . القانوني السن بلوغهم عند التقاعد على

 معامالت بكافة الشعبة هذه وتقوم  المالية الشع ة
 باالضافة واالستثمارية التشغيلية للموازنة الصرف

 . القبض معامالت الى

 معامالت كافة بتدقيق ويقوم: التدقيق شع ة
 واالجابة واالستثمارية التشغيلية للموازنة الصرف
 . االداري  والتفتي  المالية الرقابة تقارير على

 مبالغ باحتساب الشعبة هذه وتقوم: الواردات شع ة
 بموجب المفروضة والغرامات والرسوم االيجارات
 . القانون 

 باالشراف الشعبة هذه تقوم: القانونية الشع ة
,  بالدعاوي  الخاصة المواقف كافة ومتابعة والرقابة

 الخطية والتعهدات القرارات على والمصادقة
 السكنية االراضي قطع بتخصيص الخاصة

 باعمال الخاصة الكفاالت كافة على والمصادقة,
 اللجان توصيات تنفيذ ومتابعة,  البلدية مؤسسات
 وفق البلدية عقود كافة على والمصادقة التحقيقية
 . القانون 

 سند بتنظيم الشعبة هذه تقوم: المخازن  شع ة
 الصادرة و الواردة للمواد واخراج مخزني ادخال

 السجالت في المخزنية المواد وتسجيل,  للمخازن 
 . الوزارة الى وارسالها الجرد قوائم وتنظيم المختصة
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 ةاالنشطتطبيق التكاليف على اساس  ب كك     

  ومؤشراته بلدية  عقو ة داءا تقويم

 البحث عينة للبلدية تكاليف نظام وجود لعدم بالنظر
 عدم عن فضال البلدية قبل من من  االستفادة يتم

 كذلك,  االنشطة وفق على للبلدية هيكلية اعتماد
 حسب وليس اجمالية بمبالغ التخطيطية الموازنة
 على الموازنة في العمل تقسيم سيتم لذا االنشطة
 نسبت  حسب نشاط كل مبلغ ويقدر االنشطة أساس
 الحصول تم التي الفعلية االنشطة اجمالي من

 على باالعتماد و, األداء تقويم لغرض وذلك,عليها
 البلدية انشطة تحسين ثم ومن,  للتقويم مؤشرات

 .فيها الضعف جوانب تشخيص بعد

 تكلفتها وتحليل فهم يتطلب نشاط كل قيمة تحليل ان
 هذا الرتباط وذلك مصادرها وتحديد التكلفة ومتابعة
 منتجات من المخرجات قيمة بقياس التحليل

 تكون  عندما ارباحا البحث عينة وتحقق, وخدمات
 . تحملتها التي التكاليف من اكبر المخرجات قيمة

 أن   األنشطة أساس على التكاليف نظام ويتميز
داري  تكاليفي) محاسبي نظام  واحد, وقت في( وا 
 خاصة مالية غير ومعلومات مالية معلومات ويقدم
 القيام في المدراء تساعد والتي,   األنشطة تلك عن

 واتخاذ, التنظيم,  الرقابة, التخطيط بوظائف
 لكل أداء تقويم مؤشرات وضع من والبد,  القرارات
 النظام مخرجات جودة من التاكد طريق عن نشاط
 مسبقا محددة بمعايير المخرجات مقارنة خالل من
 والهدف, العكسية التغذية واخيرا لألداء( مؤشرات)

 ومعالجة النظام أداء مستوى  على الحفاظ هو  منها
 تكاليف وحدة استحداث الضروري  فمن, االنحرافات

 وماتعلم توافر ينبغي كما, المالية بشعبة  ترتبط
( التقارير) االعمال نتائا اعتماد يجري  هاطريق وعن
 الرئيسية االنشطة وفق األداء لتقويم االنشطة لكل
 :وكاالتي البحث لعينة

لغرض ا تساب االن رافات بين المخطط  2013تم تقديرها وفق نسب حلف االنشطة الفعلية لسنة  2013موازنة التخطيطية لسنة 
 والفعلي

 2013 لسنة لالستخدامات  عقو ة بلدية تخطيطية ( موازنة2جدول )

 2013( والموازنة التخطيطية   الكلف االجمالية لسنة 1المصدر اعداد ال ا ثة  االعتماد على جدول )

رقم 
 الدليل

 مبلغ موازنة التخطيطية قبل التفاصيل
 من قبل ال ا ثة التعديل

 م الغ الموازنة التخطيطية  عد التعديل  سب االنشطة
 المشاريع

 
 النفايات الصل ة والبيئية

 
 ال دائق والمتنزهات

 
 تنظيم مدن

 
 االمالك

 

 976000000 3513600000 1073600000 3318400000 878400000 9760000000 الرواتب واالجور 31
 160000000 576000000 176000000 544000000 144000000 1600000000 المستلزمات السلعية 32
 244800000 881280000 269280000 832320000 220320000 2448000000 المستلزمات الخدمية 33
 13780000 49608000 15158000 46852000 12402000 137800000 االندثار 37
 10000000 36000000 11000000 34000000 9000000 100000000 المصروفات الت ويلية 38
 10000000 36000000 11000000 34000000 9000000 100000000 المصروفات األخرى  39

 1414580000 5092488000 1556038000 4809572000 1273122000 14145800000 االجمالي 
  100% 9% 34% 11% 36% 10% 
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 للنسب وفقا تقديرها جرى  والتي الموازنة في المخططة وبين  الفعلية للكلف ABC بين النتائج مقارنة تجري 
 األداء تقويم لغرض لالنشطة الفعلية

 : الرئيسية االنشطة كلف مستوى  على مقارنة– 1

 مقارنة الكلف الفعلية مع المخططة (3) رقم جدول

 % االنحراف االنحراف 2013 التفاصيل
 الفعلي المخطط

 (%16) (122649540) 1395771540 1273122000 نشاط المشاريع
 (%43) (325794950) 5135366950 4809572000 النفايات الصل ة والبيئيةنشاط 

 (%20) (150020355) 1706058355 1556038000 نشاط الحدائق والمتنزهات
 (%29) (220780471) 5313268471 5092488000 نشاط تنظيم المدن

 %7 54989720 1359590280 1414580000 نشاط االمالك
 (%100) 764255596 14910055596 14145800000 اجمالي حلف االنشطة

من اجمالي كلف  %43الجدول اعاله ان اعلى نسبة انحراف كانت لتكاليف نشاط النفايات الصلبة والبيئية يبين
 %.16انشطة بلدية بعقوبة  وادناها لنشاط المشاريع 

 

 (4الجدول )والمتضمنة  ABCال الية المعمول بها مقارنة  المؤشرات المقتر ة لالنشطة  المؤشرات

المؤشرات لتقويم نشاط البلديات وبما يتالئم مع هذه االنشطة وحسب النتائا التي تم تقترح الباحثة بعض 
 استخراجها اعتمادا على البيانات التي تم الحصول عليها.

 اجمالي المصاريف /نس ة المنح المستلمة الى اجمالي المصاريف = اجمالي المنح المستلمة 

                                    =4649509252 /17197618661  

                                     =27%   

 . تقريبا النسبة ربع تتجاوز مصاريفها تغطية في المنح على البلدية اعتماد نسبة 

 -  الفاعلية مؤشرات-اوال

 100×المخططة المخرجات/  الفعلية المخرجات= الفاعلية مؤشر

 -  الكفاءة مؤشر– ثانيا

   المخططة المدخالت( /   الفعلية المخرجات- المخططة المدخالت= ) الكفاءة مؤشر
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 -  االقتصادية مؤشر– ثالثا

  100× النشاط لذلك المدخالت اجمالي /( خدمة)منتا لكل المدخالت=        

 -:الفاعلية مؤشر

 :والبييئية الصلبة النفايات نشاط

 لنفايات المخططة الكمية/   لنفايات الفعلية الكمية= النفايات من المرفوعة الكمية نسبة

 بينما, الهدف حقق نسبة أي الفاعلية نسبة 0.82= 155023/189000=                                 
 %.100 الهدف تحقيق عدم رغم% 82 من اكثر وهي %109 لالنشطة الفعلية التكاليف نسبة

 مقارنة جيدة غير بالكمية الهدف تحقق نسبة% 20= 35000000/ 6864820= الفعلية الشوار  تنظيف نسبة
 %(20)االنجاز نسبة تتجاوز وهي%( 108) لالنشطة الفعلية كلفة فان االنشطة لكلف الفاعلية بنسبة

 االنقاض لرفع المخططة الكمية/  االنقاض لرفع الفعلية الكمية=  االنقاض رفع نسبة

 الكلفة نسبة مع والتتناسب جيدة غير بالكمية الهدف تحقق  نسبة 0.08=  26000/  2202=                
 %(108) االنقاض لرفع لالنشطة الفعلية

 نسبة رفع السكراب = الكمية الفعلية / الكمية المخططة

نسبة تحقيق الهدف بالكمية غير جيدة مقارنة بنسبة الكلفة الفعلية  0.07= 10000/  752=                   
 %( 101لرفع السكراب )لالنشطة 

 نسبة ردم المستنقعات = الكمية الفعلية / الكمية المخططة 

نسبة  الكلفة  التتناسب معنسبة تحقق الهدف غير جيدة  0.03=  20000/  609=                      
 %(103الفعلية  لردم المستنقعات ) 

الهدف بالكمية غير جيدة مقارنة نسبة تحقق  %12=  14000000/ 1633000نسبة توزيع االكياس = 
 %(118بالكلفة الفعلية لالنشطة لتوزيع االكياس ) 

 نشاط المشاريع 

 %109% ونسبة الكلفة الفعلية باالنشطة 100خدمة تهديم محالت السراي نسبة تحقق الهدف 

            %110% ونسبة كلفتها الفعلية باالنشطة 100فيما بلغت باقي خدمات هذا النشاط  بنسبة تحقق الهدف 
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 -مؤشر الكفاءة 

 نشاط النفايات الصل ة والبييئية 

 عدد نفوس المدينة /حصة الفرد من النفايات المرفوعة )طن( =كمية النفايات المرفوعة )طن(

 بالسنة الفعلي طن حصة الفرد 0.331955032= 467000/ )طن( 155023=  

 حصة الفرد الفعلي يوميا   0.922بالكيلو سنويا     أي   331.955032

 المخطط حصة الفرد طن بالسنة 0.404710921=189000/467000

 حصة الفرد يوميا المخصص بالموازنة 1.124197002بالكيلو سنويا أي  404.7109208

 %( 108%   اال ان   نسبة التكاليف) 82=  1.124197002/ 0.922بنسبة انجاز  

 سنويا د1350.1569  = 467000/ 630523259.7رفع النفايات حسب الموازنة  = لكلفة الفرد 

دينار فعلي  1466.453827= 467000/  684833937رفع النفايات حسب االنشطة =كلفة الفرد من 
% من الكميات المخصصة بالموازنة اال ان  نسبة التكاليف الفعلية لالنشطة  تتجاوز  82لالنشطة بنسبة انجاز 

   %(108نسبة كلفة المخصصة ) 

الهدف بيان مدى حفاءة نشاط التخلص من 
 النفايات

حصة الفرد من كلفة  التنظيف حسب الموازنة = 
 سنويا دينار 4443.82957

من كلفة  التنظيف  الفعلية حسب  حصة الفرد
 سنويا دينار فعلي4796.652833 االنشطة = 

أي ان كلفة الفرد من التنظيف الفعلية تتجاوز 
علما ان نسبة  % 108ماخصص لها بنسبة  

 %.20المخطط من الكميات هي المنفذ الفعلي الى 

حصة الفرد من كلفة  رفع االنقاض حسب الموازنة 
 دينار 1849.674149= 

الفعلية  حسب  حصة الفرد من كلفة رفع االنقاض
دينار أي ان كلفة 1974.31044 االنشطة = 

الفرد من رفع االنقاض الفعلية باالنشطة تتجاوز 
مقارنة بنسبة المنفذ %107ماخصص لها بنسبة 

كذلك  0.08الفعلي الى المخطط من الكميات هي
بقية كلف الخدمات كانت منفذة بنسب انجاز اقل 

 .من نسبة كلفتها الفعلية  لالنشطة بنسب مختلفة 
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 ( مقارنة نس ة الكميات بنس ة الكلف5جدول )

 حمية %ال الي تفاصيل
 نسب انجاز

 االن راف % ABCالمبلغ %

    نشاط النفايات الصلبة والبييئية:

 %27 %109 %82 النفايات رفع

 %88 %108 %20 تنظيف الشوارع

 %99 %107 0.08 رفع االنقاض

 %94 %101 0.07 رفع السكراب

 %100 %103 0.03 ردم المستنقعات

 %106 %118 %12 توزيع اكياس

    نشاط المشاريع:

 %9 %109 %100 تهديم محالت السراي

 %10 %110 %100 فيما بلغت باقي خدمات هذا النشاط

 النفايات الصل ة والبيئية ( يبين حلفة المواطن من خدمات نشاط 6جدول )

 ABCحلفة المواطن  سب االنشطة  حلفة المواطن  سب الموازنة الخدمات
 اليومي سنويا اليومي سنويا

 13.3240356 4796.65283 12.343971 4443.8296 تنظيف الشوارع
 5.48419567 1974.31044 5.13798375 1849.6741 رفع انقاض

 2.965155 1067.4558 2.86240356 1030.4653 ردم مستنقعات
 4.07348286 1466.45383 3.75043576 1350.1569 رفع نفايات
 3.67316083 1322.3379 3.64024421 1310.4879 رفع سحراب

 0.31519201 113.469122 0.26794769 96.461167 توزيع اكياس
 0.64520492 232.273772 0.54424644 195.92872 توزيع  اويات

 0.06541505 23.5494182 0.06073807 21.865705 حارتون 
 30.5458419 10996.5031 28.6079705 10298.869 اجمالي نشاط النفايات الصل ة والبيئية

  467000( وعدد السحان 4المصدر اعداد ال ا ثة اعتماد على بيانات جدول)

 مال ظة

 اجور تنظيفمليار سنويا  2تنمية االقاليم يقاربم الغ 

 وتنظيم المدنيبين حلفة المواطن من خدمات نشاطي  ال دائق والمتنزهات ( 7جدول )

 يومي االنشطة سنوي  اليومي السنوي موازنة ال دائق والمتنزهات
 1.58997943 572.392593 1.34980909 485.93127 الشتالت

 8.55788136 3080.83729 7.90571078 2846.0559 ال دائق والمتنزهات
 10.1478608 3653.22988 9.25551987 3331.9872 اجمالي ال دائق والمتنزهات سنويا

 االنشطة يومي االنشطة سنوي  يومي سنوي موازنة تنظيم المدن
 30.5229978 10988.2792 29.2584033 10533.025 السحني )الخدمي(

 1.02208986 367.952351 0.97727435 351.81876 التجاري 
 0.05893617 21.2170212 0.05511464 19.841272 الصناعي

 31.6040236 11377.4485 30.2907923 10904.685 اجمالي تكاليف تنظيم المدن
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نخلص القول في هذا التقويم الى ان  تمت مقارن  
لتقويم االداء نسب انجاز كميات لمؤشرات معتمدة 

مع نسب انجاز كلف بالمبالغ تم استخراجها 
لالنشطة وفقا لما توفر من بيانات المالية فكانت 

%, 106نسب االنحرافات لخدمة توزيع االكياس
%,رفع االنقاض 100ردم المستنقعات 

%, 99%,رفع السكراب 88%,تنظيف الشوار  99
% اما 27وادناها نسبة انحراف خدمة رفع النفايات 

خدمات نشاط المشاريع نسب االنحراف تتفاوت 
% وكانت حصة المواطن من 10,9مابين %
 كلفة الخدمات المقدمة لنشاط النفاياتاجمالي 

فيما سنويا بموجب نظام االنشطة 10996.503
,وحصت   10298.869كانت بالموازنة المخططة 

من كلفة خدمات نشاط الحدائق والمتنزهات 
,حصة 3331.987اما الموازنة   3653.230

المواطن من كلفة خدمات تنظيم المدن 
 10904.69فيما كانت بالموازنة   11377.448

واجماليا فان كلفة المواطن المخدوم كانت 
26027.181 

سنويا حسب االنشطة وعلى الموازنة اما المخططة  

سنويا  6.079وبنسبة انحراف  24535.546فكانت 

 لكل مواطن

القول ان وجود نظام كلفة  عنستطيومما سبق  
نشطة البلديات يسهم في تخصيص الكلف وتقديم أل

معلومات اكثر دقة عن تكاليف الخدمات الن يوفر 
بيانات ومعلومات كلفوية تفصيلة تحليلية تساعد 

ويحقق االدارة في تمكينها من احتساب كلفة النشاط 
بوضوح وبذلك استطعنا اثبات رقابة على االداء 

 فرضية البحث.

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات-اوال

يتضمن هذا المبحث أهم االستنتاجات التي توصلت 
إليها الباحثة من خالل الدراسة في بلدية بعقوبة 

 -: وكاالتي

يظهر من تقويم األداء أن نسبة الكميات الفعلية  -1
صص بالموازنة التتناسب مع نسبة المنجزة من المخ

الفعلية باألنشطة المنفذة من المخصص أي  هاتكاليف
, السباب منها  نجازهانسبة تكاليفها تفوق نسبة إ

لعدم مشاركة اصحاب العالقة  التخطيط في ضعف
باعداد الموازنة التخطيطية السيما غياب دور 
محاسب التكاليف الفتقار البلدية الى نظام تكاليف 

 . كذلك عدم تفعيل الغرامات

محاسبي خاص بالبلديات ممكنن يوجد نظام  -2
وهو نظام وضع من  2012لسنة  )محوسب( آلي

قبل ديوان الرقابة لكن لم يتم العمل ب  من قبل 
البلديات رغم دورات التدريب التي تمت ولم تلزم 

 الرقابة البلديات العمل ب .

غياب المعايير ألنشطة البلدية باستثناء رفع  -3
عن كل مخدوم من  يوميا  ( كيلو1.5-1نفايات )
د معيار لتحديد عدد وجالي حيث ان  السكان

العاملين في أعمال التنظيفات بما يتالئم مع عدد 
 .او مقدار مايرفع  العامل يوميا السكان المخدومين
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 التوصيات-ثانيا

قة , فان  يمكن في ضوء االستنتاجات الساب
 التوصية بما يلي:

بالموازنة مبالغ المخصصة اليكون الصرف من -1
لخدمات األنشطة حسب نسبة تنفيذها وبعد تقديم ما 
يثبت هذه النسب من الجهات المعنية با شراف 

, ومشاركة اصحاب والمطابقة من قبل التدقيق
العالقة باعداد الموازنة وتفعيل الغرامات ومتابعتها 
لما لها من دور مهم في تخفيض التكاليف وزيادة 

 االيرادات.

النظام المحاسبي الموحد اآللي  ضرورة تطبيق-2
 2012الممكنن والمعد من الرقابة المالية لسنة 

لغرض الدقة والسرعة في الحصول على تقارير 
 تخدم الجهات الداخلية والخارجية.

وضع معيار لتحديد عدد العاملين في أعمال -3
 التنظيفات بما يتالئم مع عدد السكان المخدومين

 .ميا من النفاياتومقدار مايرفع  العامل يو 

إعداد موازنات على أساس األنشطة بالكميات  -4
والمبالغ  لتحقيق الرقابة الفاعلة على النشاط 
والتخطيط السليم لتقليل ا نحرافات واالعتماد على 

 نظام التكاليف في إعداد هذه الموازنات.

 المصادر العربية  -
   الوثائق والتقارير الرسمية1-1

قسم التخطيط والمتابعة, بيانات  بلدية بعقوبة, -1
 .2013عام 

النظام المحاسبي الموحد الخاص بالبلديات,  -2
 .2012جمهورية العراق, لعام

 .1964( لسنة 165قانون ادارة البلديات رقم ) -3

المستندات والسجالت المحاسبية و الحسابات  -4
 .2013الختامية لبلدية بعقوبة العام 

الهيكل ,  2013عامالموازنة التخطيطية ل -5
 .2013التنظيمي لبلدية بعقوبة لعام 

   الكتب العربية1-2

النجار, يحيى غني, تقيم المشروعات دراسات  -1
الجدوى وتقيم كفاءة األداء, )جامعة بغداد, كلية 

 (.2006ا دارة واالقتصاد, 
   الدوريات وال  و  والمنشورات1-3

 المنظمة أداء قياس عكار, شالل زينب الجابر,.1
 ماجستير رسالة المتوازن, األداء بطاقة باستخدام

 جامعة واالقتصاد, ا دارة كلية األعمال, إدارة في
 .2007 بغداد,

حمدان, خولة حسين ومهلهل, عباس هاشم, -2
( PERTاستخدام تقنية مراجعة وتقويم البراما ) 

في تحسين أسلوب الكلفة على أساس النشاط ) 
ABC )– ي الشركة العامة بحث تطبيقي ف

للصناعات النسيجية / واسط, مجلة دراسات 
 – 26العدد  –محاسبية ومالية المجلد التاسع 

 .2014لسنة  –الفصل األول 

   األطاريح والرسائل الجامعية1-4

عماد محمد فرحان, تقويم أداء لجنة األمارة,  -1
التدقيق في القطا  المصرفي العراقي )انموذج 
مقترح( )) بحث تطبيقي في عين  من المصارف 
العراقية ((,)بحث مقدم إلى مجلس المعهد العالي 
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للدراسات المحاسبية والمالية لنيل شهادة المحاسبة 
 (.2011القانونية, جامعة بغداد,

كريم خليل, إدارة الكلفة الخزرجي, مرتضى  -2
البيئية ودورها في تقويم األداء البيئيى بالتطبيق في 
شركة مصافي الوسط )مصفى الدورة(, رسالة 
ماجستير في المحاسبة, كلية االدارة واالقتصاد, 

 .2015جامعة بغداد,

تقييم أداء المصرف  يدر سعد م مد, صالح,  -3
المبادرة  –الزراعي التعاوني في منح القروض 

الزراعية حالة دراسية, )بحث مقدم الى مجلس 
المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في 
جامعة بغداد لنيل شهادة ماجستير في المصارف, 

2014.) 

دقق الكرعاوي, طارق حامد سرحان, دور الم -4
والتشغيل  رجي في تقويم أداء مشاريع البناءالخا

( بحث تطبيقي في الشركة  B.O.Tوالتحويل( 
العامة للسمنت الجنوبية, )بحث مقدم الى مجلس 
المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية لنيل 

(.2014شهادة المحاسبة القانونية, جامعة بغداد, 
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 الكشف عن النشاط المضاد للبكتريا للمستخلص المائي والكحولي لبذور نبات الرشاد.
 رحيم حسن رسنو  حسن موجر رسن ، ، جميل مرعيد بادي ، مصطفى مثنى عبد الرزاق

 . التعليم العالي والبحث العلمي  البحوث والتطبيقات النووية / وزارة مديرية
arkan.salhi@yahoo.com 

 الخالصة
ُ ، Escherichia coli ،  Proteus vulgaris ،  Klebsiella pneumonae  حساسيةُبكترياُُُرستدُ 

 Shigella sp،ُSalmonella typhiُتترمكوتتمُمصتل تتةُُللمستتتصلاُملمتتاواُُثمنولتتااثلاُثملمولتتااثلاُلتتتلثرُابتتاتُملر تتاد
 ثمست  ملمصتل تةُتتالورمُ  للمستصلصتات من ملاتتاو  ثمظهترت مكتررمت ملتجتار ُتتل   صتممتُمت(. 0.1ُملغت/ ُ 8،12،17)

لخاصاة  المستخدمة حساسة لهذه المستخلصاا  للممياع الترازيا  البكتريا جميع ملبكترياُقودُملدرمسةُحو ُكاات ملمدىُعلى

،ُثُتواتتُالترزيا  تا ااا ب يااا  تريااالبك حساساية إن لجادل،Salmonella typhiُ ثبكتريتاُُ Escherichia coli بكترياا
ُ 0.1ملغت/ 17ُكتانُملتركوتم كما ملمستصلاُملماواُ، ها عالية تلتيطية فعالية أعطت ملتا ملمستصلصات أفض( ملاتاو ُإن

ث تملتُهتلاُملدرمستةُملك ت ُعتنُملعدوتدُمتنُُ.بقيتةُملترمكوتمُعتن أاتثم ُملبكتريتا علتى تتالور م مكلتر جمعوهتا مت(ُللمستصلصتات
ملك يكثستودمتُ،ُمل  فثاثيتدمتُ،ُملقلثيات،ملتااواتتاتُ،ُملترثتواتتات،ُملستورثيتتدمتُُثمل واتثنت.ُ(ُ تُملكيمياويتةُمل عالتةملمكثاتا

ُفاُتلثرُملاباتُباستعمالُُطرموقُملك  ُمللثايةُملمعتمدةُللمجامي ُمل عالة 
ُ ُملاباتاتُملطتيةُملر ادُ،ُمألع ا ُملطتيةُُ،ُتلثرُمضادمتُملبكتريا،ُ،:الكلمات المفتاحية

 
Detection of antimicrobial activity of aqueous and alcoholic extracts 

of Lepidum sativum seeds. 
 

Hassan M. Resen, , Jameel M.Badi,  Mustafa M.Abd Al razak. and Raheem H. 

Resen . 

Nuclear researches and applications  Directorate, Ministry of  Higher Education 

&Scientific Research Baghdad- Iraq . 
 

resen66m@yahoo.com,jameelbadi@yahoo.com,Ahmedbio553@yahoo.com,  

 

Abstract  
The study was carried out to detect the sensitivity of various bacteria (Escherichia 

coli،Proteus vulgarisُ ،Klebsiella pneumonae ُ ،Shigella sp ُُ ، Salmonella typhi) against 

different concentrations ( 8,12,17 mg/0.1 ml) of Lepidum sativum seeds extracts (aqueous 

,ethanolic and methanolic ). The results obtained were cleared that all the extracts have shown 

a wide range of antibacterial effects against applied bacteria.  This sensitivity include all the 

concentrations used specially against  Escherichia coli and Salmonella typhi and this 

sensitivity increased with the increasing of the extract concentration. Finally, best results 

which were given a high inhibition effect for the aqueous extract among other extracts when 

17 mg/ 0.1 ml  used  
The obtained results included the detection of many functional groups (Glycosides, 

Flavonoids, Alkaloids, Tannins, Proteins, Steroids and Phenols) which had been done by 

different chemical reagents proceeded according to methods mention in the published articles  
 

Key words: Antimicrobial activity،Lepidum sativum،Herbal medicine, Medicinal plants  
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 المقدمة
ُمه ُمصادر ُتعتتر ُملطتية ُملاباتات ُإن للمكثااتُمة

ُملع جيةُمل عالة ُملتألورمت ُماظمةُ لمت ُثلكرت ،
ُإن ُملعالمية ُماممل75ُُ%ُملصحة ُملعال/ منُسكان

ُ ُملاباتات ُمن ُملم تقة ُمألدثية ُعلى ُ،ُ [1]يعتمد
ثيحت(ُملع جُبالاباتاتُملطتيةُفاُهلاُمأليا/ُحوممُ
ُمستعمانتُهلاُ ُتتباون ُإل ُملوثمية ُحياتاا ُفا كتورم

ُع  ُفا ُملجلديةُملاباتات ُمألمرم  ُمصتل  ج
ُمل عالةُ ُملمثمد ُمن ُكلور ُعلى ُنحتثموها ثملباطاية

ُمل سلجا ُتمتلكُُ،[2]ملدثمواُ لمتُمل ع( ُماها كما
بكتوريةُناهاُتسلكُسلثكُُألاثم ُعاليةقدرةُتلتيطيةُ

ُأثصل(ُُإحدم ملمضادمتُملحوثيةُفاُقدرتهاُعلىُ
ُملصليةُ ُفا ُمنيضية ُملمسارمت ُبع  ُفا تثق 

ُملطتيةُ،   [3]ُوريةملبكت ُملاباتات ُهلا ُتون ثمن
ُابات ُهث Lepidum sativumُ))ُملر ادُملمدرثسة

ُثيعرفُ ُملر اد ُلجااواامأيضا ُ(garden cressُ.
ُع تاُ ُابات ُثهث ُملصلوتية ُملعاولة ُمفرمد ُمحد ثهث

ُ 50ُ -30ُإلىساثيُيص(ُمرت اعه ثيكثنُُ[4]س/
ُ ُم صصة ُكلها ُتكثن ُملتا ُمألثرمق ُثمألمهاركلور

ُتيضثيةُُاءتيض ُثمللمار ُعااقود ُب ك( ثتثجد
ُعلىُتلرتونُفقطُ ُُ[5]ثتحتثيُك(ُلمرة ثيحتثيُ،

ُمركبات ُملع جُُفعالةُعلى ُفا ُتستصد/ عدودة
 , glucotropaeoline ملطتاُحو ُيحتثيُعلى

glucosinolateُ[6]ُُُف فثاثيدمت ُعلى ثيحتثي
ُثك يكثسودمتُ ُثتربواات ُثستورثنت ثكتريت

ُ ُملقلثيةُُثأ بااثملتااواات منمودممثل
ُثمضادمتُ ُثليكاااات ُثقلثيدمت ثك يكثتربوثلواات

ُ مستصلاُتلثرُُإنثلكرُملباحلثنُ. ُ[7]مألكسدة
ُمصتل ةُ ُعلىُم اك(ُطتية ُللسيطرة ُيستصد/ ملر اد
ُلإلسقربثطُ ُثمضاد ُللربث ُكمضاد ُيستعم( حو 

للحلو ُثمنُُُثمدررُثملونُثيستصد/ُكمابهُثمدررُ
ب ك(ُكتورُلمعالجةُُ(تعممستصلاُتلثرُملر ادُمس
ثكللكُ 10] ،9،[8ملكلاُمرت ا ُضغطُملد/ُثممرم 

ثجدُمنُميتُتلثرُملر ادُيستصد/ُلع جُملدماتريُ 

ُمل قيقة ُب عاليةُُ[5]ُثدمء ُمستصلصاته ثتتص 
ُملمجهرية ُمإلحياء ُتجاا ُ [11]عالية  هلا ثتهدف 

ُ مل عالية معرفة إلى ملدرمسة لمستصلاُُملتلتيطية
 ةملمجهري مألحياء نتم مصتل ة أاثم  علىتلثرُملر ادُ

ُتساه/ ثملتا  ململبطة للمثمد (تتدمو موجاد فا قد

ُكالمضادمتُملحياتية  ملمجهرية لإلحياء
 المواد وطرائق العمل

 المواد:- أ
ُ:  ملتالية مألاثم  مستصدمت :المستخدمة البكتريا-1

 Escherichia coli ،Proteus vulgaris 

،Klebsiella pneumonae ، sppُShigellُ،ُ
Salmonella typhiُعلوهاُمنُُثملتاُت/ُملحصثل

حو ُُثملتكاثلثجياُدمورةُملتووةُثملميااُ ُثممرةُملعلث/
عالمياُثمجرمءُُةت/ُت صيصهاُحس ُملطرقُملمتبع

ُ علوهاُُملكيمثحوثيةصتبارمتُنأكافةُ
اباتُ تلثر على ملحصثل ت/ُ:النباتية العينات -2

ُم ملجافة ملر اد ُمن ُملمحلية  سحقها ثت/ألسثمق

بعدهاُفاُ ثح ظت كهرباوية طاحثاة تثمسطة ثطحاها
 .منستص ا فا مستعمالها لحون حاثياتُمجاجية

 طرائق العمل:- ب
 :تحضير المستخلصات النباتية -1

ُُث ُملماوا ُملمستصلا ُثملمولااثلاحضر ُمألولااثلا
ُ ُحس ُطريقة ُاباتُملر اد ُ.Anessiny Gلتلثر

غ/ُمنُمسحثق10ُُصلُأثكاآلتا:ُُ[12]ثجماعتهُ
ُ 250ملتلثرُثت/ُثضعهاُفاُدثرقُمصرثطاُسعةُ

م(ُماءُمقطرُثتركُماقثعاُُ 50ضو ُلهُم(ُ،ُثأُ 
ُ ُللكُُ 24لمدة ُبعد ُملمصتتر، ُحرمرة ُتدرجة ساعة

ُملمركمُي ُملطرد ُجهام )منُُرس ُملممي ُباستصدم/
ُ ُلمدةHettich-Japan.ُ300ُُ ركة ُدقيقة دثرة 

ُباس15ُ ُثر ح ُملتر يحدقيقة ُثرق  تصدم/

Whatmanُ/1ُ ُرق ُ ركة ُمن (watman 

international LTD- England .ُُث ُض ،
ُتجهام ُملدثمرُملمحلثل ُ )ُملمتصر  ركةُُمن

Heidolph-Germanyُ .ُ ُحرمرة درجة40ُُتدرجة
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ُتكلو ُُساو(موثيةُلحونُملحصثلُعلىُ ُه يج ت/
ُملحاضاة ُُفا ُ ركة ُمن ((Binder Co -

Germanyُ3 لتدرجةُموثيةُص 37 تدرجةُحرمرة-
أيا/ُللحصثلُعلىُملمستصلاُملجاف ُثأتبعت4ُُ

ُولااثلاملطريقةُا سهاُللحصثلُعلىُملمستصلاُمن
ُثملمولااثلا 

ُمنُُصلتأُ:الكشف الكيميائي -2 عواات
ُملمكثااتُ ُبع  ُعن ُللك   ُملصا/ ملص صات

،ُُمل  فثاثيدمت،ُُ)ملك يكثسودمت مألساسيةُمل عالة
ُُملقلثيات ُُاتتواملتاا، ُاتتملترثتوا، ُُدمتتملستورثي،

ملتاُيحتم(ُثجثدهاُفاُتلثرُملابات،ُُثمل واثنت.ُ
ُملمعتمدة للك  ُُثمستصدمتُثساو(ُملك  ُمللثاية

   [13]ُ عالةمركباتُململُعن
تحضير التراكيز للمستخلص المائي  -3 
ُملاهاويةُُ:والمياانولي ياانوليواال ُملترمكوم حضرت

ُثم ُملماوا ُلتلثرُُولااثلانللمستصلا ثملمولااثلا
كملو ُاباتُملر ادُباستصدم/ُملماءُملمقطرُملمعق/ُ

ُم( 0.1ُملغ/ ُ 17، 12، 8 تركومثكااتُت
تأاير المستخلصات طريقة الكشف عن  -4

ُمنات ارُُتبعت: أالنباتية على نمو البكتريا طريقة
ُل ُملح ر ُعلىُُتيانفا ُملاباتية ُملمستصلصات تألور

ُملمعُم ُملبكتريا ُ امث ُملدرمسة ُقود  تا يط ت/ُثلة

 إجرمء قت( ثللك آا ا ململكثرة ملمصتترة ملعمنت

للمستصلصاتُُباوثلثجيةمل مل عالية عن ملك  
 ت/ فقد مصتل ة مرعية أثساط عمالثباست علوها ملاباتية

ُملبكتريا ُ 24-18ُب ترة مل حا إجرمء قت( تا يط
 ملثسط عمالثباست / ° 35 حرمرة ثبدرجة ساعة

 LAB)ُمنُ ركةNutrient Brothُُ  اُُملغلمو

Limited-UKُُُملبكتوري ُمللقاح ُتحضور ُثت/  .
 ملبكتريا تتامية ثللكُ]14ُ[ُلكرا ملتاحس ُملطريقةُ

 ثحضاهاNutrient Agarُ ثسطُُ على ملما طة

 ع ر اق( وت/ ل/ ساعة 24 ُثلمدة /° 37 تدرجة

 فا ملمستصدمة منُملبكتريا اث  ك( من مستعمرمت

 مصتبار أاتثبة إلى ملتعقي/ ظرثف ثتحت ملتجربة

 Nutrient ُملغلموا ملثسط من م( 5 على تحتثُي

Brothُ/ساعة 4 -6  لمدة /° 37 تدرجة تحضن ل 

 من اث  لك( ملمااسبة ملتص ي ات مجرمء ت/ ثبعدها

 بحدثد تقريباُ  ملكلا ملص يا عدد يكثُن بحو  ملبكتريا

10
7
ُ [14]ململولترُ فا 

 Agar)منكار أقدمح طريقةب منصتبارمت ا لت

cupsُ.[14]، ثسطُ فا منصتبار بكتريا موتا ُ إل 

Nutrient brothُثتركت ُ 18ُ-24مدة ُساعةُ
تثمسطةُُ.Nutrient  agar)ُمرعتُسطثحُمنكار

ُقطايةُ ُمنُُ (cotton swab) مسحة معقمةُثبعد
ُملعالقُ ُمن ُملممودة ُملكميات ُمن ُملتصلا جرى

ُماتث بقثةُتجدرمنُُملبكتوريُبضغطُملمسحةُملقطاية
ُجرىُتصطيطُمنكارُ ُثبعدها ُملدمص(، منصتبارُمن
ُبالتساثيُ ُملكمية ُتتثم  ُلكا ُملجهات ُجمي  من

30ُثتركتُمدةُُعملةُبكتوريةطبقانُلك(ُُتعم(ثمس
ُتج  ُلكا  باستعمالWellُ))ح ر عملت،دقيقة

 ملطتق فا ح ر 4 ثبثمق  ملمعق/ مل لون لاق 

 ترومايكرثلُ 100اق( ت/ منصتبار إجرمء ملثمحد،عاد

ُثلغر ُملتأكود إلى ملمستصلصات من  اق( ملح ر

 ح رة ثملمعق/ُإلى ملمقطر ملماء من ترومايكرثل 100

ُسيطرةُع ثمويا صتورتأ  تجربة ك( فا كمجمثعة

ُ حضات ساعتون ثبعد  37 حرمرة تدرجة مألطباق

 ماطقة قطر قياس ثت/ ساعة، 24   مدة موثيةُدرجة

 جريتأ ثقد  جةمدُر   افة رةمسط باستصدم/ ملتلتيط

  .تل  ُمكررمت منصتبارمت جمي 

 : النتائج والمناقشة
تواتُاتاو ُملك  ُملكيمياواُملمثضحةُفاُجدثلُُ
ُملمسحثقُملجافُثملمستصلاُملماوا1ُُرق/ محتثمء
ُ،ُُمنولااثلاُث ُملك يكثسودمت ُعلى ثملمولااثلا

ُملترثتوااتُ ُملتااوااتُ، ُملقلثيدمتُ، ،ُمل  فثااتُ،
ُملكثماريااتُ ُمما ،ُ ُثمل واثنت ملستورثيدمت
ُملرق/ُ ُثكان ُثجثدها ُولتت ُفل/ ثملصاتثايات

ُ ُث5.8ُملهودرثجواا ُملماوا 6.5ُللمستصلا
ُ للمستصلا6.00ُُث مألولااثلاللمستصلا

.ملمولااثلا
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 الرشادبذور نبات  في خالصات المجاميع الفعالةالكشف عن  (1)جدول                   

 
 ملدلو( ملاتوجة ملكا   ملمركبات

Glycosides رمس ُمحمرُقرمودي + كا  ُتادكت 

Flavonoids Shinoga test + لثنُثردي 

Coumarins ُعد/ُظهثرُمللثنُمألص رُ_ ملتعري ُلأل عةُفثقُملتا سجية
Saponins عد/ُتكثنُملرغثة - ملرج 

Alkaloids Mayer test +ُ ُرمس ُمتي
Tannins ُُُلثنُممرقُغامقُ+ %5كلثريدُملحدوديك
Protins لثنُتا سجا + كا  ُباوثريت 

Steroids Salkowshi reaction +ُُلثنُممرُق
Phenols ُرمس ُمتي ُه ماُ+ُص تُملرصاا

ُ:ُعد/ُثجثدُملمرك ُ-ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ+ُ:ُثجثدُملمرك ُ
ُ

ُمل ُتوات ُمن ُُثماتاو  ُملماوا ُمنولااثلالمستصلا
ُُُُاتاو ُموجاتيةُفاُتلتيطُبكترياُأعطتُقدُثملمولااثلا

Escherichia coliُ، Proteus 

vulgaris،Klebsiella pneumonae ،spُ

Shigella،Salmonella typhiُُُتباوات حو 
ُ ُثملتركومُُأقطارمعدنت ُململو  ُباصت ف ملتلتيط

ُحو ُ قطرُملتلتيطُتميادةُُمعدلُمدمدمثاث ُملبكتريا
 ُ ملتركومُفاُجمي ُملمستصلصاتُملمدرثسةُ

ُ ُرق/ ُملجدثل ُتألور2ُف ا ُوتون ملمستصلاُُمللي
ُُحو ُملماوا ُعلىُكان ُتألورم ُملمستصلصات مكلر

أاثم ُملبكترياُقودُملدرمسةُمعطىُمعدلُمقطارُتلتيطُ
ثملمولااثلاُثكااتُُمنولااثلامعلىُمنُملمستصلاُ

ُ ُ Escherichia coliُُبكتريا ُبكتريا  ث

Salmonella typhiُ ُحو ُحساسية ُملبكتريا مكلر
ُمقطارEscherichia coliُُُبكترياُأعطت معدل
28ُُتلتيطُ ُملتركوم ُعاد 17ُُمل/ ُثُم(0.1ُملغ/ 

ُملتركومُمل/12 0.1ُُملغ/ 8ُعاد ُُممام(  بكتريا

Salmonella typhiتلتيطُُفقدُمعطتُمعدلُمقطار
مل/14ُُثُم(0.1ُُغ/ ُمل17ُمل/ُعادُملتركوم28ُُ

ُ ُملتركوم ُبكتريا0.1ُُملغ/ 8ُعاد ُثكاات ،ُ م(
Proteus vulgarisُُ ُحو ُمقاثمة ُملبكتريا مكلر

17ُمل/ُعادُملتركوم14ُ رُتلتيطُاقطأأعطتُمعدلُ
0.1ُملغ/ 8ُمل/ُعادُملتركوم8ُ ثم(0.1ُُ ملغ/ ُ
ُم( ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .بكتريا الدراسة نمو الرشاد تجاه نبات ربذو لمستخلص المائي لل يتابيطالتااير ال (2)جدول      
 

 م(.0.1  تركومملمستصلا)ملغ/ ملبكتريا
ُمعدنتُأقطارُملتلتيطُ)مل/.

 

Escherichia coli 

8 12 

12 18 

17 28 

Klebsiella pneumonae 

8 12 

12 16 

17 24 

Proteus vulgaris 

8 8 

12 10 

17 14 

Shigella sp 

8 18 

12 18 

17 22 

Salmonella typhi 
 

8 14 

12 18 

17 28 

ُُُُُُُُn=3 

ُ ُمما ُملر ادُُمنولااثلاملمستصلا ُابات لتلثر
ُ ُرق/ ُملجدثل ُفا ُاتاوجه ُمن3ُُثملمثضحة لثحظ

ُ 17ُُملتركوم ُمعلى0.1ُملغ/  ُأعطى ُمعدلُم(
ُاقطأ م(ُأعطىُمق(0.1ُُملغ/ 8ُرُتلتيطُثملتركوم

ُاقطأُمعدل  Salmonellaرُتلتيطُ،ثكااتُبكتريا

typhiُُُقطر ُأعطت ُحو  ُحساسية ُملبكتريا أكلر
ُ 24ُُتلتيط ُملتركوم ُعاد 17ُُمل/ ُم(0.1ُملغ/ 

م(ُثكااتُبكتريا0.1ُُملغ/ 8ُمل/ُعادُملتركوم16ُث
Proteus vulgarisُُ ُحو ُمقاثمة ُملبكتريا أكلر
ُ ُتلتيط 7ُ أعطتُقطر ُملتركوم ُعاد ملغ/ 17ُُمل/

    م( 0.1ُملغ/ 8ُمل/ُعادُملتركوم6ُ ثُم(0.1ُُ

      

 .الرشاد تجاه نمو بكتريا الدراسة نبات بذورل األياانوليالتااير التابيطي للمستخلص  (3) جدول        

 معدنتُأقطارُملتلتيطُ)مل/ُ. م(.0.1 تركومُملمستصلاُ)ملغ/  اث ُملبكتريا

Escherichia coli 

8 13 

12 16 

17 20 

Klebsiella pneumonae 

8 12 

12 16 

17 18 

Proteus vulgaris 

 

8 6 

12 7 

17 7 

Shigella sp 

 

8 6 

12 9 

17 10 

Salmonella typhi 
 

8 16 

12 18 

17 24 

ُُُُُُُُn=3ُ ُُ
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ُفاُ ُاتاوجه ُملمستصلاُملمولااثلاُثملمثضحة مما
فكانُمق(ُملمستصلصاتُتألورمُعلى4ُُملجدثلُرق/ُ

ُأعطى ُحو  ُملدرمسة ُقود رُاقطأُمعدلُملبكتريا
 ثم(0.1ُُملغ/ 17ُُمل/ُعادُملتركوم10ُُتلتيطُ

8ُُ ُملتركوم ُعاد ُمنُُم(0.1ُملغ/ 8ُمل/ لك(
ُ ُبكترياEscherichia  coliُ بكتريا ث

Salmonella typhiُثبكتريا Proteus 

vulgarisُُ ُبكتريا Klebsiellaُمما
pneumonaeُُثبكترياShigella sppُ ُفكانُ

ُث7ُرُملتلتيطُاقطأُمعدل ُع8ُمل/ ُملتركومُمل/ اد
17ُُ 0.1ُُملغ/  ُثم( ُملتثملا ُعاد7ُُعلى مل/

ُم(0.1ُملغ/ 8  ملتركومُ
ُ

 الرشاد تجاه نمو بكتريا الدراسة. لبذور نباتالتااير التابيطي للمستخلص المياانولي ) 4 (جدول         
 

 .م(0.1  تركومُملمستصلاُ)ملغ/ ملبكتريا

ُ
ُمعدنتُأقطارُملتلتيطُ)مل/ُ.

 

Escherichia coli 

8 8 

12 9 

17 10 

Klebsiella pneumonae 

 

 

8 7 

12 7 

17 7 

Proteus vulgaris 

 

 

8 8 

12 9 

17 10 

Shigella sp 

8 7 

12 7 

17 8 

Salmonella typhi 
 

8 8 

12 9 

17 10 

   n=3 

 عالُملدثرُملتظهرُملاتاو ُملتاُت/ُملحصثلُعلوهاُ
ُُث ُملماوا ُفاُُامألولااثلللمستصلا ثملمولااثلا

ُإلىُ ُيعثد ُثهلم ُملدرمسة ُقود ُملبكتريا ُامث تلتيط
ُمل(ُ ُملر اد ُابات ُتلثر ُفا ُمل عالة ملمركبات

،ُملتااوااتُُيدمتمل  فثاثيدمت،ُملقلثيدمتُ،ملستورُث
ُملمصادرُُثملك يكثسودمت ُملوها ُم ارت ثملتا
ُملعالمية ُمعرثفةُ[15]ُملعلمية ُملمركبات ُثهلا ،
ُملباوثلُث ُملتااوااتُثجدُمن،ُحو ُ [4]جيةب عالوتها

ُترثتواات ُم  ُمعقدمت ملغايةُُملصليةُت ك(
ُملصليةُُبالترثلون ُترثتون ُتصلوق ُما  ُملى تؤدي
ُ ُتتحطي/ُُ،[16]ملبكتورية ُملتااواات ُتقث/ كما

ملترثتوااتُثملترمكو ُمألصرىُملمتثمجدةُعلىُجدمرُ

ُ[18]ُبع ُملباحلونُ ُثمكد [17]ملصليةُملبكترية
ُمل واثن ُتلتيطُمن ُفا ُمه/ ُدثر تُثمل  فثااتُلها

ُ ُملبكتريا ُمألاميماتُُملتاامث ُتلتيط ُعلى تعم(
ُ ُعن ُمألساسيةُ ملت اع تملمسؤثلة مأليضية

ُملترثتواات ُم  ُملمتصصا ُغور مماُُتتدمصلها
ُمستخ ُملى ُُوتؤدي  Protein)ملترثتون

denaturation)ُ ُُملطتيعية ُملص ات ُتغوور أي
منُُىُمألستمرمر ُكماثمنُل/ُعد/ُقدرةُملبكترياُعل

ُص لُ ُمن ُللبكتريا ُمضادة ُصصاوا لل واثنت
 proton move forceقثةُحركةُملترثتثنُُإعاقة

- PMF)ُُُمستبةُتللكُتسر ُملمكثااتُملصلثية.
ُثعمليةُ ُمأللكترثن ُثاق( ُمألاميمات ثتلتيط
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Oxidative phosphorylation ُُثتجلط
ُملساوتثب مموتملمكثا ُ سورت كنتثيمُ[19].ُةتتات
قدُ ملاباتا ملمستصلا أن إلى ملحالية ملدرمسة اتاو 
ملمضادمتُ عم( لميكاايكية ممال( ب ك( عم(

 تااء تتلتيط قا/ قد ثربماُيكثُن ملمصاعة، ملحياتية

 (RNA ملاثثيةُ ثمألحما  مألساسية ملترثتواات

 يحثيه ثما ملب مما ملغ اء تحطي/ أثDNAُ )ث

 ملقاثمت عم( يطتلت ثبالتالا دهثنُثبرثتواات من

 ترمك/ إلى أدى مماُ،[20]ُمألوثاية ثملاثمق(

 كارهة اهاثللكُلكُث ملبكتورية ملصلية دمص( ملقلثيدمت

ُ  [21]للماء
اباتُ تلثر مستصلا ك اءة ملدرمسة اتاو  توات

 أفض( منُثملبكتوريُ ملامث تلتيط أث قت( ملر ادُفا
 ها عالية تلتيطية فعالية أعطت ملتا ملمستصلصات

ُُثُملماوا ستصلاملم ُيعثد ُللكُملست قد إلىُُفا

ُتاسبةُ ُعلىُمللثبانُفاُملماء ُ ُمل عالة ُملمثمد قاتلية
منُُدمماُوميُثملمولااثلُفاُملكحثلُهأعلىُمماُعلي

ُملماوا ُملمستصلا ُملتركوم كما ،ُفعالية 17ُكان
ُللمستصلصاتُ 0.1ملغ/   تالور م مكلر جمعوها م(
ُُ.يةُملترمكومملمدرثسةُمنُبق أاثم ُملبكتريا على
 للتثصيات مستجابة ملحالية ملدرمسة اتاو  تأتا

 ملصادرة تلك ثصصثصا ملعلميةُملمصتل ة ثملمقانت

 World Health) ملعالمية ملصحة ماظمة من

Organization - WHO) ُُتدعثُإلى ثملتا 

 مجانت ميادة أج( من ملبحلا ملجهد تكلو 

 للط  كمصادر ملطتية ثتطتوقُملاباتات مستصدم/

مل عالةُ منُملمركبات ملعالا لمحتثمها ثللك ملتدو(
 ملعلمية ملتجار  مكدتُملتاُ(Bioactive)حياتياُ

                                  ملصودناية أهموتها
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 :ملخص البحث

ن العقد الموقوف هو العقد الذي يرتب أثره في الحال وتكون صحته أيمكن القول 

 صبح باطل  أذا نقض إبأثر رجعي و صبح صحيحا  أجيز أ فإذا ،و نقضهأ بإجازتهمرهونة 

و تفريد جاز أو غلط أكراه إو ألحجر  ذا انعقد موقوفا  إوالعقد الموقوف  .يضا  أبأثر رجعي 

 ،و انكشاف التفريدأو تبين الغلط أكراه و ارتفاع اإلأن ينقض العقد بعد زوال الحجر أللعاقد 

ن أليه العين وإن ينقض تصرفات من انتقل أله  ذا نقضه كانإف ،يجيزهأن ن له إكما 

ن م  ليه ض  إن هلكت العين في يد من انتقلت إف ،يدين تداولتها األإيستردها حيث وجدها و

ن شاء ضمن إخر ون العاقد اآلن شاء ضم  إ ،و المغرور الخيارأره وللعاقد المك .قيمتها

وهلك  و مغرورا  أها ن قبض البدل مكرإمان على العاقد المكره والمغرور ض وال ،المجبر

 .في يده بل تعد منه

 .العقد الموقوف،باجازته -:الكلمات المفتاحية

 

 

Abstract: It can be said that the restricted contract is a contract which is 

immediately affected and its validity is subject to its sanction or 

revocation. If it becomes valid, it becomes valid retroactively. If the 

revocation becomes null and void retroactively, and the restricted contract 

is suspended, if it is held for a reservation or a compulsion or mistake or 

separation, the restricted contract may be revoked after the demise of 

reservation or the coercion removal or the error or disclosure of the 

uniqueness as it allows him to veto if he had to overturn the actions of the 

eye moved to recover and recovered where he found and traded hands, 

the eye perished in the hands of the value of the contract and the 

impugned or arrogant option, The other contract, if he wants, within the 

forced and guaranteed On the aggrieved and arrogant prostitute that the 

receipt of the prostitute is hated or arrogant and perished in his hand 

without any more. 

Keywords:- restricted, contract. 
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 الَمْطلَب األَْول 

 الموقوفتعريف العقد 

 
 :َأوَّاًل ـ تعريف العقد

 
 العقد في اللغة:ـ  1

يطلق العقد في اللغة على معان 
، َوالتَّْوِثيُق، َوَعَقَد  دُّ ْبُط، َوالشَّ كثيرة، منها: الرَّ
اْلَحْبَل، َواْلَبْيَع، َواْلَعْهَد َيْعِقُدُه َعْقًدا، َأْي: 

هُ    .(1)َشدَّ
 العقد في االصطالح:ـ  2

المين، أو ما يقوم هو الربط بين ك
 . 2مقامهما على وجه ينشأ عنه أثره الشرعي

 
 َثاِنًيا ـ تعريف الموقوف:

 ـ الموقوف في اللغة: 1
الموقوف من الوقف، وهو اْلَحْبُس، 
َوِقيَل ِلْلَمْوُقوِف )َوْقٌف( ِمْن َباِب إْطاَلِق 
َراَدِة اْسِم اْلَمْفُعوِل، َواْلَمْوُقوُف:  اْلَمْصَدِر، َواِ 

 ُكلُّ َما ُحِبَس ِبَوْجٍه ِمْن اْلُوُجوهِ 
(3). 

  ـ الموقوف في االصطالح: 2
الوقف في االصطالح: عرفه الفقهاء . أ 

           بتعاريف مختلفة ال تخرج 
 . (4)في معناها عن الحبس والتأخير

: هو ما اً اصطالحعقد الموقوف ال .ب
وعًا بأصله ووصفه، ويفيد كان مشر 
التوقف، وال يفيد ى سبيل لالملك ع

 . (5)تمامه لتعلق حق الغير

 

 المطلب الثاني

 حكم العقد الموقوف

اختلف األئمة األربعة في حكم العقد 
 الموقوف على مذهبين:

  اْلَمْذَهب اأَلْول:

العقد الموقوف صحيح، ويتوقف 
 نفاذه على إجازة من له اإلجازة.

ليه ذهب الحنفية، والمالكية،  وا 
، وهو إحدى روايتين (6) القديموالشافعي في 
 .(7)عند الحنابلة

 والحجة لهم:

استدلوا بالكتاب بعدد من اآليات، من . 1
َوَأَحلَّ َّللاَُّ  ذلك عموم قوله تعالى: 

َبا  َم الرِ   .(8)اْلَبْيَع َوَحرَّ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل  قوله تعالى: . 2
َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإاَل َأْن 

 .(9)َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم 

اَلُة  قوله تعالى: . 3 َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
       َفاْنَتِشُروا ِفي األْرِض َواْبَتُغوا 

 . (10)ِمْن َفْضِل َّللاَِّ 

  وجه الداللة من هذه اآليات:

ن هللا سبحانه وتعالى شرع البيع إ. 1
والشراء والتجارة ابتغاء الفضل، من 
غير فصل بين ما إذا وجد من 
المالك بطريق األصالة، وبين ما إذا 
وجد من الوكيل في االبتداء، أو بين 
ما إذا وجدت اإلجازة من المالك في 
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االنتهاء، وبين وجود الرضا في 
التجارة عند العقد أو بعده، فيجب 
العمل بإطالقها إال ما خص 

 . (11)بدليل

ذلك ما صّح عن استدلوا بالسنة، من . 2
( )أن النبي  : ))()عروة البارقي 

أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، 
فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما 
بدينار، فجاء بشاة ودينار، فدعا له 

وكان لو اشترى بالبركة في بيعه، 
 التراب لربح فيه((

(12).  

  وجه الداللة:

أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 
أذن لعروة البارقي ـ رضي هللا عنه ـ أن 
يشتري شاة، ولم يأذن له في أن يبيع ما 
يشتريه، فيكون بيعًا فضوليًا، ومع ذلك فإن 

لم يبطل العقد، بل أقره، فدل على ( )النبي
صرف صحيح ينتج آثاره أن مثل هذا الت
 . (13)باإلقرار أو اإلجازة

 أعترض:

أعترض أن هذا العقد أجيز ألنه 
 .(14)حقق ربحًا، فلو لم يتحقق ذلك لما أجيز

 أجيب:

ويمكن الرد على ذلك أنه لو كان 
البيع في أصله محظورًا لنهى عنه َرُسول هللِا 

(). 

استدلوا بالقياس، فقد قاسوا التصرف .  3

لى وصية المدين بدين الموقوف ع
مستغرق، كبيع المرهون، فإنه ينعقد 
         موقوفًا على إجازة المرتهن، 
وعلى العقد المشروط الذي فيه الخيار؛ 
ألن الوصية من المدين بدين مستغرق 
لماله تتوقف على إجازة المستحق، 

وال حكم      فالوصية تصرف صحيح 
 له في الحال، وكذلك البيع المشروط فيه
الخيار تصرف صحيح، وال حكم له في 
الحال حتى يتحقق كمال الرضا بين 

 .(15)المتعاقدين

  اْلَمْذَهب الثَّاِني:

إن العقد الموقوف باطل وال يصح 
 باإلجازة. 

ليه ذهب الشافعية في  وا 
(17)، وهو المذهب عند الحنابلة(16)المشهور

. 

 والحجة لهم:

ما روي عن عمرو بن شعيب عن   .1
قال: ( )))أن النبي أبيه عن جده: 

))ال طالق إال فيما تملك، وال عتق 
إال فيما تملك، وال بيع إال فيما تملك، 

 وال وفاء نذر إال فيما تملك((
(18) . 

 وجه الداللة:

أن الحديث يشير إلى عدم إجازة البيع إال 
 بإذن المالك.

، فلم إن الفضولي أحد طرفي البيع .2
يقف البيع على اإلجازة كالقبول؛ 
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وألنه باع ما ال يقدر على تسليمه 
            كالسمك في الماء، والطير 

 . (19)في الهواء

 الترجيح:

الذي يبدو هو رجحان المذهب األول، 
لموافقته اْلُقْرآن اْلَكِريم، والسنة الصحيحة، 
وأنه ال يصح االنصراف عن الدليل إال 

منه، ولعدم وجوده عند أصحاب بدليل أقوى 
المذهب الثاني، صار العمل بالدليل القائم، 
وألن فيه َأْيًضا التيسير على الناس في 
تعامالهم المالية، وأن العرف جاٍر به من 

 غير نكير.

 

ْطل ب الثَّاِلث   الم 

التصرفات ذات العلقة بحكم 

 العقد الموقوف
يتعلق بهذا المطلب عدد من 

تسع المجال لعرضها منها: التصرفات، ال ي
تصرفات الصبي غير المميز، وتصرفات 
السفيه، وتصرفات الفضولي، وغيرها، لذا 

 سأقتصر على عدد منها:

 َأوَّاًل ـ تصرفات الصبي: 

ال خالف بين الفقهاء على بطالن 
من     تصرفات الصبي غير المميز 

بيع وشراء وغير ذلك؛ ألن عبارته ملغاة 
فال تصح          ًا، ال اعتداد بها شرع

بها عبادة، وال تجب بها عقوبة، وال 

ينعقد معها بيع أو شراء، ويستمر هكذا 
 . (20)حتى يبلغ السابعة وهو سن التمييز

والخالف في الصبي المميز وفي 
من       صحة شرعية انعقاد تصرفاته 

بيع أو شراء، ِإْذ اختلف الفقهاء على 
 مذهبين:

 
  اْلَمْذَهب اأَلْول:

إن تصرف الصبي المميز ينعقد بالبيع 
ال كان موقوفًا  والشراء فيما أذن له الولي، وا 

 على إجازة الولي أو الوصي. 

ليه ذهب الحنفية في الصحيح  وا 
          ، وأحمد (22)، والمالكية(21)عندهم

 .(23)في رواية

 والحجة لهم:

 .(24)َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى  قوله تعالى: 

 الداللة:وجه 

نما يتحقق  أن االبتالء هو االختبار، وا 
بتفويض البيع والشراء إليه فصّح تصرفه 

 . (25)بإذن وليه
  اْلَمْذَهب الثَّاِني:

إن بيع الصبي المميز وشراءه ال ينعقد 
 أيٍّ منهما لعدم أهليته.

ليه ذهب الشافعية ، وأحمد في 24وا 
 .(27)، والحنفية في قول لهم(26)رواية

 لهم:والحجة 
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أن شرط العاقد عندهم سواء أكان 
 .(28)بائعًا، أم مشتريًا هو الرشد

 الترجيح:

لذي يبدو لي هو رجحان اْلَمْذَهب ا
إال    اأَلْول، ألن الرشد ال يتوصل إليه 

باالختبار، ومن جملة ذلك البيع والشراء، 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فهناك كثير 

ي ويكون من عقود البيع والشراء التي تجر 
أن  أحد أطرافها الصبيان غير المميزين، و

في منع ذلك حرج كبير على الناس فاألم 
ترسل الصبي غير المميز لشراء بعض ما 
تحتاجه من السوق المجاور مثاًل، وفي 
خروجها حرج، ومكوثها في المنزل أفضل 
من خروجها، وقد يشتري الصبي الحلوى 

قة، وغيرها، وعدم إجازة ذلك فيه حرج ومش
كما أن التعامل مع الصبي جاٍر عرفًا في 
المسائل اليسيرة التي ال يترتب عليها أثر 

 خطير.
  َثاِنًيا ـ تصرفات السفيه:

اختلف الفقهاء في تصرفات السفيه 
المالية كالبيع، والشراء، واإلجارة التي يعقدها 

 على مذهبين:
  اْلَمْذَهب اأَلْول:

إن هذه التصرفات صحيحة وتنعقد 
قوفة على إجازة وليه، فإن أجازها نفذت مو 

ال بطلت.  وا 

ليه ذهب جمهور الفقهاء من  وا 
، وأبو يوسف، ومحمد ابن (29)المالكية

 .(31)، وأحمد في رواية(30)الحسن من الحنفية

 والحجة لهم:

القياس على جواز بيع الصبي المميز، 
في الصبي،           وقالوا: إذا صح العقد 

بالصحة، إال في عدم وقفه، فالسفيه أولى 
وقد تضمن ذلك جواز اإلذن له في التصرف 

 .(32)لمصلحة
  اْلَمْذَهب الثَّاِني:

 إن تصرفات السفيه المالية باطلة.

ليه ذهب الشافعية ، وأحمد في (33(وا 
 .(34)رواية

 والحجة لهم:

َفَهاَء  قوله تعالى:  َواَل ُتْؤُتوا السُّ
َّللاَُّ َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل 

 .(35)ِفيَها َواْكُسوُهْم 

 وجه الداللة:

ن السفيه مبذر لماله ومتلف له، فيجب إ
أن يمنع عنه ماله. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنها صحيحة نافذة؛ ألنه لم ير الحجر على 
السفيه أصاًل، فهو كالرشيد في سائر 

 .(36)تصرفاته

 

 

 الترجيح:

الذي يبدو لي هو رجحان اْلَمْذَهب 
اأَلْول؛ ألن تعليق العقد بموافقة الولي، 
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ضمان لعدم الشطط في العقود، وألن ولّيه 
أدرى بمصالحه، وال سيما في العقود التي ال 
يترتب عليها أثر كبير، وفي ذلك من جلب 

 على الناس.        التيسير 
 َثاِلًثا ـ تصرف الفضولي:

 تعريف الفضولي:

الفضولي في اللغًة: لها معنيان 
 . (37)الخياط، والمتطفل

وفي االصطالح: هو من يتصرف 
 بحق الغير بدون إذن شرعي. 

وقيل: هو من لم يكن وليًا، وال 
 .(38)أصياًل، وال وكياًل في العقد

اختلف الفقهاء في حكم العقد الذي 
على           يوقعه الفضولي للمالك 

 مذهبين:

  ْول:اْلَمْذَهب األَ 

إن تصرفاته معتبرة، وأن عقوده في 
إال أنها          حالتي البيع والشراء منعقدة 

موقوفة على إجازة صاحب الشأن، فإن 
ال بطلت؛        أجازها جازت ونفذت  وا 

 ألن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة. 

ليه ذهب الحنفية ، والشافعي (39)وا 
 .(41)، وأحمد في رواية(40)في القديم

 والحجة لهم:
َيا َأيَُّها الَِّذيَن  ـ عموم قوله تعالى:  1

 (42)َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ 

َم  ـ قوله تعالى:  2 َوَأَحلَّ َّللاَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ
َبا   .(43)الرِ 

ـ ما صح عن عروة البارقي ـ رضي هللا  3
 .(44)عنه ـ السابق

فإعمال  بأن الفضولي كامل األهلية،.  4
عقده أولى من إهماله، وربما كان 
في العقد مصلحة للمالك، وليس فيه 

 .(45)أي ضرر

  اْلَمْذَهب الثَّاِني:

صحة عقد الفضولي موقوفًا على 
إجازة المالك كذلك. وقيد بما إذا كان 

 المشتري غير عالم بالفضولية.

ليه ذهب المالكية  . (46)وا 

 والحجة لهم:

أصحاب اْلَمْذَهب استدلوا بذات أدلة 
 اأَلْول.

  اْلَمْذَهب الثَّاِلث:

ال تصح تصرفات الفضولي، فبيع 
الفضولي وشراؤه باطل من أساسه، وال ينعقد 

 أصاًل، فال تلحقه إجازة صاحب الشأن. 

ليه ذهب الشافعي في مذهبه  وا 
، وهو إحدى الروايتين عن (47)الجديد
 .(48)أحمد

 والحجة لهم:

لحكيم  أنه قال ()ما روي عن النبي .  1
: ))ال تبع ما ليس ()ابن حزام 
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 عندك((
(49). 

 وجه الداللة:

إن معنى الحديث، أي: ال تبع ما 
ليس مملوكًا للبائع، وذلك للغرر الناشئ عن 
عدم القدرة على التسليم وقت العقد، وما 
يترتب عليه من النزاع؛ وألن الوالية شرط 

 النعقاد العقد.

ئز موقوف وأن تصرف الفضولي جا
على اإلجازة إذا دعت الحاجة إلى التصرف 
في مال الغير أو حقه وتعذر استئذانه، إما 

أو لغيبته ومشقة         للجهل بعينه، 
 . (50)انتظاره

 الترجيح:

الذي يبدو لي أن اْلَمْذَهب اأَلْول هو 
اليسر في التعامل عند الناس، ويوافقه 

هذا الحديث الصحيح، وقد تقدم ترجيح مثل 
 في الَمْطَلب الثَّاِني.

 

 الخاتمة

بعد هذا العرض الموجز، يمكن 
إجمال أهم النقاط الراجحة الواردة فيه بما 

 يأتي:

العقد الموقوف هو ما كان مشروعًا  .1
               بأصله ووصفه، ويفيد الملك 
على سبيل التوقف، وال يفيد تمامه 

 لتعلق حق الغير

العقد الموقوف صحيح، ويتوقف نفاذه  .2

 على إجازة من له اإلجازة.

اتفق الفقهاء على بطالن تصرفات  .3
الصبي غير المميز من بيع وشراء 
وغير ذلك؛ ألن عبارته ملغاة ال 
اعتداد بها شرعًا، فال تصح بها عبادة، 
وال تجب بها عقوبة، وال ينعقد معها 
بيع أو شراء، ويستمر هكذا حتى يبلغ 

 ابعة وهو سن التمييز.الس

إن تصرف الصبي المميز ينعقد بالبيع  .4
               والشراء فيما أذن له الولي، 
ال كان موقوفًا على إجازة الولي أو  وا 

 الوصي. 

إن تصرفات السفيه صحيحة وتنعقد  .5
موقوفة على إجازة وليه، فإن أجازها 

ال بطلت.  نفذت وا 

إن تصرفات الفضولي معتبرة، وأن  .6
في حالتي البيع والشراء منعقدة  عقوده

إال أنها موقوفة على إجازة صاحب 
ال  الشأن، فإن أجازها جازت ونفذت وا 
بطلت؛ ألن اإلجازة الالحقة كالوكالة 

 السابقة.

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، 
أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة 
واضحة عن بعض أوجه العقد الموقوف، 

 .وهللا المستعان

وصلى هللا على سيدنا ُمَحمَّد، وعلى 
 آله وصحبه وسلم. 
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 أالساليب الصحيحة  الستخدام مادة الحجر في تغليف الواجهات

 د. علي حسين خضير

 كلية مدينة العلم الجامعة /قسم الهندسة مدنية

 ahkhudair@yahoo.com  

 الخالصة

يهدف هذا البحث الى استقصاء عملية تنفيذ االنهاء بمادة الحجر  في تغليف واجهات االبنية  

المتبعة محليا وعالميا وتحديد السلبيات والماخذ التي ترافق اسلوب التنفيذ المحلي مقارنة 

التي من اهمها باسلوب التنفيذ المتداول عالميا  مع اقتراح الحلول المناسبة لتجاوزهذه السلبيات و

عدم وجود اسلوب واضح للتنفيذ وعدم استخدام وسائل اسناد وتثبيت مصممه خصيصا لهذا 

النوع من العمل كما معمول به عالميا اضافة الى تعرض الوسائل المستخدمة محليا غير المؤهلة 

ي ينتج لفعل االمطار والرطوبة مؤديا الى تاكسدها وتاكلها بمرور الزمن وانهيار التغليف الذ

لقد تم اقتراح وسيلة  وطريقة تنفيذ لهذه الوسيلة لتكون جزءا من الجزء . عنه مخاطر بالغة

 الحامل مع االخذ بنظر االعتبار عزل الرطوبة .

 تغليف, واجهات, السلبيات. ,حجر الكلمات المفتاحية:

 The Correct Rules for Facades Stone Lining 

Dr. Ali Hussein Khudhair 

Abstract 

The aim of this research is directed to investigate the local and national 

process of stone lining for building facades to determine the drawbacks 

associated with local implementation of stone lining compared with 

national  one ; and to suggest rules to overcome  existing drawbacks  

resulting meanly ; from  the absence of clear rules for lining and lack of 

standard stone lining supports in addition to failure of existing non 

standard support  due to action of corrosion resulting in dangerous  

collapse of stone lining   .In this research, implementation rules , support 

means act as part  of the structure and water proofing are suggested  

Keywords: stone, lining, facades, drawbacks. 
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 المقدمة   -1

انتشر استخدام  مادة الحجر كماده  إنهائيه في الواجهات بصورة واسعة في العراق  خالل  

 عقد التسعينات وأصبح استخدام هذه المادة  من المظاهر المرغوب فيها في االبنية  .

لقد تفنن المعماريون والحرفيون في اضفاء المسحة الجمالية على هذه المادة لتعط  واجهات 

والمنشآت .ان التطور السريع في استخدام مادة الحجر إلغراض التغليف  مهيبة للمباني

على النواحي االنشائية المهمة  األهمية تركز على النواحي المعمارية ولم يتم التركيز بنفس 

المتعلقة بأساليب  التغليف وربط هذه الوحدات مع االجزاء الحاملة لتعمل مع مادة التغليف 

صوص يشد بعضه بعضا , حيث ان  وحدات الحجر المستخدمة في كوحدة واحدة كبنيان مر

وربطا جيدا  تثبيتآالتغليف تتميز بسعة المساحة مما يترتب عليه زيادة الوزن الذي يستوجب 

 مع الجزء الحامل تفاديا ألية نتائج سلبية تظهر بعد انجاز عملية التغليف .

 

 

 اساليب التغليف بمادة الحجر -2

 يف بمادة الحجر المتبعة عالميا في الغالب  باتباع الطرق التاليةتتلخص اساليب التغل 

 الطريقة الجافة -2-1

في هذه الطريقة يتم وضع وحدات الحجر في اماكنها باستخدام  مساند او وسائد تثبيت 

وربط خاصة مصنعة من مواد معدنية غير قابلة للصدا وتكون هذه الوسائل على نوعين 

 -رئيسيين هما :

 مساند او وسائد حاملة  1 -2-1

 مساند مقيدة للحركة. 2-1-2

 مساند او وسائد حاملة . 1 -2-1

حيث تتولى نقل ثقل مادة التغليف الى االجزاء االنشائية الحاملة  مع منع حركة قطع 

 التغليف وضبطها في مواقعها النهائية .

بواسطة وسائل ربط معدنية مسننة  يتم ربط هذه الوسائل الى البناء اثناء تنفيذ اعمال التغليف

 ) براغي ( تستقر داخل االجزاء الحاملة للحجر .

 -يمكن  تقسيم المساند او الوسائد الحاملة الى :

 المساند او الوسائد الحاملة مع وجود فجوة هوائية خلف مادة التغليف - أ
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من المساند او الوسائد الحاملة  , ويتم تثبيت هذه المساند او  ( نماذج عديدة 1يبين الشكل )

 -الوسائد باتباع الخطوات التالية :

 

 (1شكل رقم  )

 وسائل تثبيت حاملة مختلفة 

  تعمل تجاويف داخل جسم حجر التغليف عند منتصف سمك الحجرتقريبا

لحاملة , يراعى بواسطة الة القطع )الكوسرة( لوصل الحجر بالمسند او الوسادة ا

عند عمل هذه التجاويف ان تكون المسافة من جهة وجه حجر التغليف الى التجويف 

ثابتة لكافة وحدات الحجر وعلى ان يكون سمك التجويف مساويا لسمك مسند 

 فيه سيربطالتثبيت الذي 

 يتم ربط الوسائد او المساند في الخط االول الى الجزء الحامل اوال 

  التغليف من االسفل صعودا  حيث يتم وضع وحدات التغليف على تبدا عملية

المساند السفلية بموجب الوضعية المطلوبة  ثم يتم التثبيت بالمساند العلوية التي 

 تثبت بدورها الى الجزء الحامل من خالل مخادع التثبيت المنفذة والمحددة مسبقا .

حاملة سفلية وعلوية وبموجب                          يتم ربط كل وحدة من وحدات التغليف بمساند         

 االستقامات المطلوبة من خالل االستفادة من خاصية امكانية التحكم بطول وسيلة االسناد.

  يتم ملئ التجاويف بعد اكمال عملية الربط مع الجزء الحامل بمادة السليكون لمنع

 ع استمرار عملية التغليف .تجمع الرطوبة والماء وتتم هذه العملية اوال باول م

  تستخدم مونة السمنت مع مسحوق الحجربعد اضافة مادة رابطة النهاء الفواصل

 بين وحدات التغليف

ء في هذه الطريقة من التغليف تترك فجوة هوائية  عادة ما بين التغليف والجز     

 الحامل .

 المساند او الوسائد الحاملة بدون فجوة هوائية   -ب 
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( ملم. كمساند 2لطريقة تستخدم زوايا من الحديد المقاوم للصدا بسمك ال يقل عن )في هذه ا

 او وسائد حاملة 

عدد وتحمل  وتكون ذاتتثبت هذه الزوايا الى الجزء الحامل افقيا بواسطة  براغي مسننة 

 محسوب بما يتناسب مع وزن مادة التغليف . 

الغالب كل ثالثة صفوف من صفوف تكون المسافة العمودية ما بين زاوية واخرى في 

( م. 3التغليف االفقية في بداية التغليف ثم تقلص بعد ذلك لتصبح لكل صفين بعد ارتفاع )

 من التغليف .

ال يتعدى وزن المتر المربع الواحد من مادة  , في حالة كون سمك الحجر قليال نسبيا

ن تكون المساند االفقية كل تنفذ عملية التغليف با , لكل متر مربعا ( كغم.35التغليف )

 ( م. 3خمسة صفوف ثم تقلص لكل اربعة صفوف بعد ارتفاع )

يراعى ان تكون الزوايا المستخدمة ذات مقاطع بحيث ال تظهر حافاتها خارج وحدات 

التغليف  وان تتداخل مع  ثالثة ارباع سمك الحجر  وتعالج المفاصل عند اتصال الحجر 

 ( 2ة  , الحظ الشكل رقم ) بالزوايا باستخدام مواد مرن
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 (2شكل رقم )

 أستخدام الزوايا الحديدية كمساند حاملة 

 

في هذا النوع من التغليف تستخدم مواد الصقة ذات اساس اسمنتي ما بين التغليف والجزء 

 الحامل وتكون هذه اللواصق ذات اواصر لصق عالية ومقاومة للحرارة والرطوبة .
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يتطلب ان تكون السطوح التي تستخدم عليها اللواصق ) الحجر والجزء الحامل ( نظيفة   

 ال تحتوي على الغبار او الزيوت او االجزاء المفككة  وان تكون جافة تماما .

                                                       تحمل المساند او الوسائد الحامله 

  ناه نموذج لالحمال العمودية التي تتحملها هذه الوسائل( اد1يبين الجدول )

 ( نموذج تحمل المساند لألثقال العمودية .1جدول رقم )

 

Source:- wall panel cladding installation Brochure/ Australia. 



  2018السنة      2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 
 

295 
 

  مساند مقيدة للحركة. 2-1-2

النهائية دون تحمل اثقالها   وظيفتها منع او تقييد حركة وحدات التغليف بعد وضعها في مواقعها

 ( نماذج من هذه المساند .3ويمثل الشكل )

 

 

 

 

 

 
 

 

(3شكل رقم )  

 نماذج لمساند مقيدة 
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تصمم المساند المقيدة للحركة لمقاومة تاثير الرياح واي قوى ثانوية اخرى كاجهزة 

 ومعدات التنظيف .

المساند في اعلى واسفل وحدات التغليف  ضمن يتم تقييد الحركة من خالل استخدام 

المفاصل االفقية ما بين وحدات التغليف ويتم ربط وتثبيت هذه المساند في منتصف سمك 

وحدة التغليف من خالل عمل ثقوب في جسم وحدة التغليف على ان تنفذ على وفق 

 20سافة ال تقل عن  ( , يتطلب نفاذ المسند المقيد للحركة م 4المسافات المبينة في الشكل ) 

 ملم.  داخل جسم وحدة التغليف  .

(  المكان االمثل لوضع المساند المقيدة للحركة  ضمن جسم وحدة التغليف  ,   4يبين الشكل ) 

الحدود الدنيا  لسمك وحدات التغليف , والمسافة التي يتوجب التقيد بها ما بين موضع المسند 

 1994لسنة  BS8298النكليزية ا دونةوحافة وحدة التغليف بموجب الم
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BS8298:1994 ‘Code of practice for the design and installation of natural stone 

cladding and lining’ should be consulted when considering fixings for the restraint of stone 

cladding. BS8298 outlines recommend stone thicknesses, fixing positions and fixing materials 

as well as providing typical stone restraint details.The details below indicate the general 

requirements regarding positioning of fixings contained within BS8298. 

 

  Stone Type  

  

Granites, Slates, 

Homogenous Marbles, 

Quartzites, Hard 

Limestones, Travertines  

Limestones, Sandstones 

Location Min "T" Min "t"  Min "T"  Min "t"  

Less than 3.7m above ground, 

continuously supported  
20 7 50 25* 

Fascias less than 3.7m above 

ground  
30 12 50 20* 

Fascias more than 3.7m above 

ground  
40 15 75 30* 

Soffits 40 15 75 30* 

Sills, Copings and supported 

reveals  
30 12 50 20* 

*1/2 thickness if stone is more than 75mm thick 
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 BS8298(   متطلبات وسائل التثبيت بموجب المدونة 4شكل رقم )

 الطريقة الرطبة للتغليف بالحجر -2-2

تتضمن هذه الطريقة نمطين من التنفيذ يتعلقان باستخدام االحجار الطبيعية ذات االشكال 

المختلفة او المنتظمة  بمساحات واحجام صغيرة نسبيا التي يتم تنفيذ المرحلة االخيرة  منها 

 السمنت كمادة رابطة . بطريقة مشابهه  لتنفيذ مادة السيراميك للجدران  باستخدام مونة

 النمط االول  -ا

في هذا النمط يتم عزل الجزء المغلف بغالف مانع للرطوبة احيانا ثم يتم استخدام مشبك 

معدني يغلف مانع الرطوبة ثم يتم لبخ المشبك , بعد التثبيت بمساميرمعدنية , بمونة السمنت 

عمل اخاديد طولية متوازية بعمق والرمل مع اضافة مادة رابطة . بعد انجاز اللبخ مباشرة ت

ال يتجاوز بضعة ملم . لتشكيل سطحا خشنا يساعد في وصل التغليف مع الجزء الحامل 

بصورة جيدة , تبدا عملية التغليف بعدئذ بطريقة مشابهه لتنفيذ تغليف السيراميك بهيئة 

يف على صفوف مستقيمة تبدا من االسفل وتنتهي في االعلى يستخدم هذا النمط من التغل

االجزاء الحاملة المعمولة من االلواح االسمنية  او الخشبية الجاهزة او االسطح الكونكريتية 

الملساء ويراعى  تنظيف السطوح المراد تغليفها من اية شوائب قبل البدا بالخطوة االولى 

  (   5من العمل  اي قبل عملية التغليف بمانع الرطوبة . الحظ الشكل ) 

 

 (5شكل رقم )
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 الطريقة الرطبة للتغليف / النمط األول

 النمط الثاني   -2

 كما في االول لكن دون استخدام طبقة مانع الرطوبة  او المشبك المعدني  .

يستخدم هذا االسلوب في تغليف جدران البلوك او الطابوق مباشرة بعد شربتتها بمونة 

 ( .  6السمنت والرمل الحظ الشكل )  

 

 (6شكل رقم )

  الطريقة الرطبة للتغليف/  النمط الثاني

 

 

 التغليف باستخدام االلواح الجاهزة  2-3

تتالف من قطع كونكريتية مسبقة الصب مثبت عليها الواح حجر التغليف مثبتة الى 

الكونكريت  بواسطة كالليب معدنية من الحديد المقاوم للصدا  باالضافة الى استخدام طالء 

 لواح والكونكريت  راتنجي يربط ما بين اال

 ( الذي يمثل نماذج اللواح التغليف الجاهزة  7الحظ الشكل )  
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 ( الواح التغليف الجاهزة7شكل رقم )
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 (7شكل رقم )

 نماذج أللواح التغليف الجاهزة 

 

 ( الذي يبين نموذج لكالليب تثبيت الحجر الى الكونكريت  .8والشكل )

 

 

 ( 8شكل رقم )

 نموذج لكالليب تثبيت الحجر الى الكونكريت 

تثبت القطع المسبقة الصب  الى الواجهات باستخدام وصالت  مثبته في اماكن محددة 

 ومحسوبة كما تنفذ االجزاء المسبقة الصب في المباني االعتيادية  .
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 اساليب التغليف المتبعة محليا -3

ي العراق ( تتبنى الطريقة الرطبة  فقط ان اساليب التغليف بمادة  الحجر المتبعة محلبا ) ف

حيث ان االسلوب الجاف في التغليف او التغليف باستخدام االلواح الجاهزة غير متداول 

 ويكاد يكون معدوم تما ما . 

 -يمكن تمييز نمطين للتغليف الرطب الشائع االستخدام محليا هما :

 نمط التغليف با لحجر المنجور  3-1

ف يتم باستخدام قطع الحجر التي ال تتجاوز ابعادها ابعاد وجه الطابوق هذا النمط من التغلي

( سم . في الغالب , يتم تقطيع وحدات 1( سم . وبسمك يزيد قليال عن )24x10االعتيادي )

الحجر بصورة منتظمة ومتجانسة على االغلب ويتم التغليف بطريقة مشابهه للنمط الثاني  

 .( , الطريقة الرطبة للتغليف بالحجر2-2المذكور أنفا الخاص بالطريقة ) 

ان استعمال طبقة مانع الرطوبة والمادة الرابطة المضافة الى  مونة  السمنت تعتبر غير 

 شائعة االستخدام في اعمال التغليف المتبعة محليا .

 نمط التغليف باالحجار الواسعة المساحة  -3-2

ي اعمال التغليف المحلي مع عدم التركيز تؤلف االحجار الكلسيه  النوع الغالب المستخدم ف

 على درجة الصالدة والنقاوة    في اغلب انواع التغليف المنفذة . 

تتم اعمال التغليف باستخدام المسامير الحديدية ) العصفوريات( المصنعة من قضبان حديد 

الربط المغلون الحظ  سلكو  64او  63ملم . واسالك ال بي ار سي قياس  10التسليح قطر 

 (.9الشكل )

  

 ( العصفوريات المستخدمة9شكل رقم )

يتم زرع المنطقة المراد تغليفها بالعصفوريات وتغرس الى الجدار الحامل)طابق او البلوك( 

 ( سم . 10بعمق يقارب ال)
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يتم غرس هذه العصفوريات بالمطرقة وتوزع عشوائيا بمسافات غير مدروسة . بعد غرس 

شر العصفوريات تتم التغطية بمشبك ال بي. ار. سي حيث يلحم الى العصفوريات  ثم يبا

 باعمال االنهاء بوحدات الحجر  .

حيث يتم  Lتربط وحدات الحجر الى المشبك باستخدام قطع من مادة المشبك بهيئة حرف 

ويلحم  ثقابادخال الطرف القصير في جسم الحجر خالل فجوة يتم اعدادها موقعيا بالم

فجوة المشار الطرف االخر الى مشبك ال بي ار سي . يتم احيانا استخدام مادة الصقة في ال

 اليها اعاله لتثبيت جسم الحجر الى طرف ال بي ار سي

    (Galvanized  Steel Wire )    الربط سلكيستخدم ايضا    من الحديد المغلون  

 ثقابالمستخدم في ربط حديد التسليح , يتم اعداد فتحاته في جسم الحجر  بالم لسلكنفس ا   

 ويربط مع بي. ار. سي .

من وضع الحجر في الوضع النهائي  يتم ملئ الفراغ ما بين الحجر والجزء بعد االنتهاء  

الحامل بمونة السمنت ثم يصار الى معالجة ودرز الفجوات ما بين وحدات الحجر  .تستخدم 

 مادة الصقة عند الحاجة لربط القطع الحديدية او تيل الربط  الى جسم الحجر. 

  مساوئ اسلوب التغليف المتبع محليا —4

ن غرس العصفوريات )مسامير التثبيت ( في جدرا ن الطابوق او البلوك غالبا ما يكون  أ

مائال عن السطح العمودي   لمستوي البناء مما يجعل امكانية خلعها من مواقعها واردا 

بفعل الحمل المسلط الناتج عن  الحجر او في حالة تعرض طبقة التغليف الى اي  قوى 

 ات اوفعل الرياح وغيرها .افقية ناتجة عن االهتزاز

 -من خالل مناقشة اسلوب التغليف المتبع محليا يمكن تثبيت المالحظات ادناه :

ان سطح الحجر المواجه للجزء الحامل الذي يتم الربط معه املس في الغالب نتيجة  .1

عمليات نشر الحجر وتقطيعه , وغالبا ما يكون مغطى بطبقة من غبار الحجر نتيجة 

التقطيع الموقعي او اثناء التقطيع في المصنع  , لذلك ال نستطيع ان نعول على عمليات 

تماسك مادة المونة مع سطح الحجر المصقول  نتيجة التقلص الحجمي وانكماش المونة 

 بعد تصلبها , او لوجود غبار الحجر الذي يشكل طبقة عازلة .

حمل وزن مادة التغليف فغالبا اسلوب التغليف المحلي ال يعتمد على تنفيذ اساس رصين لت .2

ما يتم التغليف على اعتماد صبة المماشي او االرضيات كاساس  , لذا فان حدوث اي 

هطول في صفوف التغليف نتيجة لعدم وجود اساس رصين يؤدي الى انتقال وزن التغليف 

 الى ال )بي ار سي ( الذي ينقله بدوره الى العصفوريات )مسامير التثبيت المغروسة في

 الجدار الحامل( .

ان غرس مسامير التثبيت بواسطة المطرقة يؤدي الى سحق او تهشم المنطقة المحيطة عند  .3

 نقطة التثبيت مما ينتج عنه فقدان قوة االحتكاك ما بين المسامير والجدار الحامل 

فيذ ان مادة المونة التي تملئ الفراغ ما بين الحجر والجدار  الحامل  اليتم رصها اثناء التن .4

 مما ينتج عنه فراغات او فجوات تتجمع فيها مياه االمطار والرطوبة خلف مادة التغليف .
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ان لحام مشبك ال بي ار سي مع مسامير التثبيت ال يعول عليه كونه لحاما ضعيفا بسبب  .5

 اختالف التركيب السبيكي لمادة حديد التسليح وحديد المشبكات .

اساس عملية وصل مادة التغليف بالجدار الحامل عن  ال يمكن عزل مادة الحديد التي تعتبر .6

فعل وتاثير الرطوبة كون التغليف في الغالب خارجيا اضافة الى كون المونة المستخدمة 

( اعاله 4في ملئ الفراغ بين الجدار الحامل والتغليف ذات مسامية عالية كما تم ذكره في )

 . يمكن تفاديهال تسمح بمرور الماء مما يجعل عملية التآكل امرا 

ان كل ما تقدم من مؤشرات تشير الى ان كفاية عملية الربط المستخدمة محليا في انحدار 

وزنها ثابت  )مستمر مع الزمن , مع ثبات وزن مادة التغليف التي ال تتأثر بعامل الزمن ,

 , مما يتطلب استخدام اسلوب آمن وفعال ال يتاثر بتقادم الزمن .(بمرور الزمن 

 

 مقترحات التنفيذ -5

  -ويقترح ما يلي : يوصي الباحثاستنادا الى ما تقدم 

 وضع المتطلبات التي تحكم اساسيات التصميم والتي تتضمن : .1

  احتساب وتحديد االزاحات العظمى التي سيتعرض لها التغليف

 وكيفية معالجة نتائج ذلك .

 ضمن  وضع المتطلبات التي تحكم اساسيات التصميم والتنفيذ التي تت

المواصفات الفنية ذات العالقة بنواحي ‘ وسائل االسناد والتثبيت 

 التجهيز والتنفيذ والفحص قبل البدء بالعمل .

(ملم .  8او 6يستعاض عن مسامير التثبيت بالقضبان الحديدية قطر )  .2

يجب ان يحكم تثبيت  هذه القضبان اثناء تنفيذ الجدار او الهيكل  وان تنفذ 

ثالثة  ارباع سمك الجدار الحامل المنفذ من مادة   مسافة ال تقل عن

الطابوق او البلوك خالل الحلول بحيث يكون الجزء داخل الجدار بزاوية 

( درجة مع الجزء الخارجي الذي سيثبت به التغليف , وال يقل طول 90)

 (سم .6الجزء النافذ خالل الكونكريت عن )

ثقب الحقا ,  يتم استخدام الم في حالة تثبيت هذه القضبان في داخل البناء 

بقطر ال يتعدى سمك القضيب المستخدم وبنفس المسافة المشار اليها اعاله مع 

استخدام مادة االيبوكسي بعد تنظيف الثقوب من غبارالحفر جيدا. تحدد المسافة 

بين قضيب واخر بالمساحة السطحية لمادة التغليف ووزنها بحيث يكون على 

 وحدة من وحدات التغليف . االقل قضيب واحد لكل

الجل تقليل فعل الرطوبة والتاكل لوسائل التثبيت  يجب ان تكون المونة  .3

باالسمنت مع  غنيةالمالئة ما بين تغليف الحجر والهيكل الحامل من المونة 

استخدام الرمل الخشن  ومضافات مانعة للرطوبة , على ان ترافق عملية 

ء بالمونة ما بين التغليف والجزء االمالء برص جيد وتتم عملية االمال



  2018السنة      2العدد          10مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 
 

305 
 

الحامل بصورة متالزمة مع عملية التغليف لضمان عدم حصول فراغات 

 او فجوات تسمح ببقاء الماء او الرطوبة .

الجل تحقيق الترابط ما بين وحدات التغليف وطبقة التحشية  يراعى  .4

 تخشين السطوح المالمسه للتحشية وتنظيفها من غبار النشر.

يف السطوح المراد تغليفها بمادة النايلون او معالجتها  بمادة يراعى تغل .5

مانعة للرطوبة قبل البدء بتنفيذ التغليف لتحقيق عزل مابين الجدار او 

 الهيكل  ومكونات التغليف لمنع فعل وحركة الرطوبة ان وجدت .

يراعى انهاء الفواصل ما بين وحدات التغليف بالمواد المناسبة انشائيا  .6

 , مع التاكيد على اهمية عزل الفواصل من فعل الرطوبة. ومعماريا

يراعى تنفيذ قاعدة جلوس لمادة التغليف بحيث تكون جزءا من اساس  .7

الجزء الحامل قدر االمكان مع مراعاة عدم حدوث حالة التحميل 

الالمركزي  الناتجة عن مادة التغليف عند تصميم وتنفيذ االسس , ويمنع 

 قاعدة السناد مادة التغليف .استخدام صبة المماشي ك

عند تغليف االبنية القديمة يراعى تصميم وتنفيذ اسس جديدة لمادة التغليف  .8

 مع حساب تاثيرها على االسس القديمة .

 .  االستنتاجات 6

 -األتي:من خالل استعراض ما تقدم نستنتج 

ان اسلوب التغليف بالطريقة الجافة او باستخدم قطع التغليف المسبقة الصب  .1

 تكاد تكون غير مستخدمة محليا. 

ان اسلوب التغليف باعتماد الطريقة الرطبة هو السائد محليا وان طريقة  .2

التغليف للجدران الحااملة )طابوق , بلوك (باستخدام االحجار الصغيرة 

جور( التي ال تتعدى ابعادها ابعاد الطابوق المنتظمة الشكل )الحجر المن

االعتيادي ولكن بسمك اقل , تكاد تكون مشابهه تماما لما معمول به عالميا 

عدا استخدام غالف مانع الرطوبة حيث ال يستخدم محليا ايا كان نوع 

 الجدار الحامل .  

نعة ان مفهوم استخدام وسائل ومساند التثبيت الحاملة والمقيدة للحركة المص .3

 يكاد يكون غير وارد وغير معروف محليا .  لألستخداموالجاهزة 

ان استخدام اسلوب التغليف باستخدام مسامير التثبيت , مشبك ال بي ار  .4

 الربط المغلون , غير مستخدم وغير مشار اليه عالميا . سلكسي ,
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