


 أ

 0202 كانون األول لرابعاالمجلد االول العدد  المالية والمحاسبية / مجلة العلوم

 

 

 

 

 

مجلة علمٌة متخصصة محكمة ٌصدرها مركز التدرٌب المالً والمحاسبً تعنى 

 باإلدارة المالٌة , المصارف, التأمٌن , المحاسبة والتشرٌعات المالٌة 

 

 

 المستشار العلمً : أ.د. محمــد علً العامـــري   

 ًـالفرٌج ر : أ.د. حٌــدر نعمــةـالتحرٌس ـرئٌ

 ر : الدكتور أحمد جواد الدهلكً ــر التحرٌـدٌـم

            

 

 مجلة معتمدة ألغراض الترقيات العلمية



 

 ب

 

 

 

 

 

 صدق هللا العلي العظيم

 سورة المجادلة                             
 11من اآلية :                                                         

 



 ج

 ةـــــوزارة المالي                   
  بيــــي والمحاســز التدريب المالــمرك 

 مجلة العلوم المالية والمحاسبية                       
 

 

 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الدولي         
 

                                   
 

  المجلة رـــتحري ــأةيـــه
 ةـــــة المستنصريـــــالجامع  اد /ـــــة االدارة واالقتصــــــكلي ــي  ــــــن ثوينــــأ.د. فــالح حس

 المتحدةكومة الشارقة / االمارات الدائرة المالية المركزية / ح دايــــــن عــــالح حســــأ.د. ف

 ادرات  / المغــــــربـــالشركــــة المغربيــــة لتأمـين الصـ حجــــوب احمـــد أ.د.

 ة الخاصــــــة / االردنــــقيــــــلـــوم التطبيـــجــامعـــة العـ ـدةـــح خليــل العقــصال أ.د.

 م العالي والبحث العلمي وزارة التعليعام الدائرة االدارية والمالية /  مدير غني جهاد عبد دــأسع أ.د.

 / مصركلية العلوم االدارية / اكاديمية السادات  للعلوم االدارية  أ.المشارك د. محمد أحمد عبدالباقي الخولي

 ةـــــة المستنصريـــــالجامع  اد /ـــــة االدارة واالقتصــــــكلي عبد الرضا لطيف جاسمأ.م.د.

 ةـــــة المستنصريـــــالجامع  اد /ـــــة االدارة واالقتصــــــكلي يارهسمير عبد الصاحب أ.م.د.

 ةـــــة المستنصريـــــالجامع  اد /ـــــة االدارة واالقتصــــــكلي عبد الكاظم محسن كوينأ.م.د.

 دـــمتقاع نائب رئيس مجلس ادارة شركة التأمين العراقية  / سعيد عباس محمد علي ميرزة أ.م.

 / متقاعد د / الجامعة المستنصرية ة االدارة واالقتصامحاضر في  كلي هالل مسلم هاشم الطعان أ.م.

 

 

 

 

 2222 آذار - الخامس العدد - المجلد الثاني

 2442رقم االيداع في دار الكتب والوثائق                                         

 



 د

 ةـــــوزارة المالٌ                   
  بًــــً والمحاســز التدرٌب المالــمرك 

 مجلة العلوم المالٌة والمحاسبٌة                       
 

 

 

 ISSN 2709-2852رقم التصنٌف الدولً         
 

                                   

 هٌئة اللغة والتصحٌح    

 ة التربٌة / الجامعة المستنصرٌةلغة عربٌة  / كلٌ سمٌر عباس كاظم كرم أ.م.د. 
 ٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌـةلغة عربٌة / كل ى  ــد موســعلً اس م.د. 
 ًــالمالً والمحاسب لغة انكلٌزٌة / مركز التدرٌب اخالص عبدالزهرة علً 
 ًــلغة انكلٌزٌة / مركز التدرٌب المالً والمحاسب م  ــــــز جاســورا فائـــن 

 

 تصمٌم                                                    
 المبرمج / حسان فالح عبدالرحمن

 

 

اآلراء الواردة فً هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر اصحابها وال تعكس 
 بالضرورة رأي مركز التدرٌب المالً والمحاسبً

 للمؤلفٌن الفكرٌة الملكٌة حقوق على بالحفاظ المجلة وتلتزم
 

 

 2442رقم االٌداع فً دار الكتب والوثائق            

 ISSN 2709-2852رقم التصنٌف الدولً            
 

 المراسالت         

 afsj@mof.gov.iqالبرٌد االلكترونً :          

 13010410200موباٌل :           

 0مبنى  – 0زقاق  – 414محلة  –حً المستنصرٌة  –بغداد  – العراق         

 :للمجلة االلكترونً الموقع         

 http://www.mof.gov.iq/pages/ar/Journal.aspx  المالٌة وزارة موقع ضمن        

 https://www.iasj.net/iasj/journal/363  العراقٌة العلمٌة االكادٌمٌة المجالت موقع ضمن        
 



 

 ــــه

 

 شروط النشر في المجلة

 تقبــــل البحـــــوث باللغتـــــٌن العربٌــــــــة و االنكلٌزٌــــــــة . -1

 م ٌسبق نشره أو قبوله للنشر فً مجلة اخرى أو مؤتمر .ـداً ولــث جدٌــــون البحـــان ٌك -2

 تخضــــــع البحــــــوث المقدمـــــة للنشــــر للتقوٌــــــم العلمــــً. -3

ة ــ( بمساف Microsoft Wordج )ــة ببرنامــخ مطبوعــث بثالث نســـل البحـــدم أصــٌق -4

( , اما  Simplified Arabic( نوع ) 14م خط )ـــر وبحجـــاالسطواحد ونص بٌن 

(   Times new Romanون الخط نوع )ـــة فٌكـــة االنكلٌزٌـــللبحوث باللغ   بة ــبالنس

 بنسخة تزوٌدنا ٌتم ان ( على A4ه واحد من ورق قٌاس )ـــى وجـــوعل   (14وبحجم )

 التقٌٌم . بعد مدمج  وقرص ةــــــورقٌ

داول ـا فً ذلك الجــصفحة( بم22ث المقدم عن )ـــات البحــدد صفحـــد عــال ٌزٌ -5

 التوضٌحٌة.  واد ــــوالم

 ـة,ة واالنكلٌزٌــاً باللغتٌن العربٌـــحث , مستخلصــوان البـــث : عنـــن البحــٌجب ان ٌتضم -6

ـــث ٌة  البحـــة , منهجــ( , المقدم Key Wordsث )ـــٌة للبحــــات الرئٌســـالكلم  

عملً, االستنتاجات ري , اإلطار الـــار النظـــدت , اإلطـــة ان وجــالسابق والدراســات 

 المراجع. والتوصٌات , قائمة 

( مئتً كلمة , وٌوضح فً أعلــى المستخلص 222ن )ـــال تزٌد عـدد كلمات المستخلص ع -7

) العربً واالنكلٌزي( عنوان البحث , اسم الباحث , مكان العمل ) والمراسلة ان كان مختلفاً 

* ( التً تربط بٌن االسم ومكان  عن مكان العمل( , مـع وضع رقم أو رمز بشكل نجمة )

 العمل .

 ترقــم الجـــداول واالشكـال علــى التوالـــً حسب ورودها فً البحث , وتزود بعناوٌن . -8

تً :) اسم الباحث ,السنة : ً متن البحث او الدراسة كما ٌأـــدر فـــى المصــارة الـــاإلش -9

 الصفحة ( رقم

 در كامال فً نهاٌة الدراسة حسب حروف األبجدٌة وفق السٌاق ــــى المصــارة الـــاإلش-12

 االكادٌمً المعتمد .    

         Standard Internationalٌفضل استعمال وحدات القٌاس الخاصة بالنظام الدولً  -11

Units  .  فً البحث 

 وذة من الدورٌات ٌجب ان ٌحدد رقم المجلد ورقم العدد وأرقام ــع المأخــبالنسبة للمراج  -12

 صفحات بداٌة ونهاٌة البحث.    

ٌُرقم التذٌٌل لكل صفحة على حدة   -13 ٌُستخدم التذٌٌل لتوضٌح المعلومة وفً هذه الحالة   قد 

 بأرقام متسلسلة.    

 (  Turnitinتخضع جمٌع البحوث المقدمة للنشر الى االستالل باستخدام برنامج )   -14

 % . 22االلكترونً على ان ال تزٌد نسبة االستالل عن     

  



 

 و

 



 ز

 
 م ـــــن الرحيـــــم اهلل الرحمــــــبس

دخل المجلة عامها الثانً بفضل هللا تعالى وجهود هٌئة التحرٌر والكادر المساند ت

تواصل مسٌرتها العلمٌة فً تقدٌم المجلد الثانً العدد الخامس ، ل كورةبصدور با

والفلسفة المتخصصة فً المجال البحوث والمتضمن الطروحات النظرٌة والعلمٌة 

المالً والمحاسبً باالستناد على رؤٌة المركز المالً والمحاسبً فً ان تكون رائدة 

فً مجال تطوٌر القطاع المالً والمصرفً فً العراق ومساهمتة فً رسم المالمح 

 الجدٌدة لالقتصاد العراقً .

لعلمٌة وتلقً الضوء وٌضم العدد عشرة بحوث متنوعة ٌغطً مدى واسع من الحقول ا

 على العدٌد من المشاكل المصرفٌة والتطبٌقٌة وكٌفٌة معالجتها .

شركات أذ ٌتناول البحث االول استخدام مؤشر القٌمة السوقٌة المضافة فً تقوٌم اداء ال

 ة فً تقٌٌم االداء .بدالً من االسالٌب التقلٌدٌ

صادر واستخدامات وٌكشف البحث الثانً عن دور احتٌاطات الذهب فً تعزٌز م

اموال البنك المركزي من خالل تحلٌل تطور احتٌاطات الذهب وانعكاسة فً فقرات 

 المٌزانٌة العمومٌة للبنك المركزي .

ًً فً القطاع  ً وجاء البحث الثالث فً مجال المصارف عبر دراسة مجاالً حدٌثا ومهما

لمصارف وٌعكس المصرفً وهو الشمول المالً بأعتباره أحد التوجهات االساسٌة ل

ة حجم ن من فئات المجتمع وتأثرة فً زٌادقدرتها فً تقدٌم خدماتها الى اكبر عدد ممك

 الودائع المصرفٌة .

وركز البحث الرابع على احد ادوات التكلفة االستراتٌجٌة والمتمثلة بالهندسة العكسٌة 

 انب اخر ٌة متطلبات الزبائن من جودورها فً تخفٌض تكالٌف التصنٌع من جانب وتلب

ٌتعلق بالبؤس االقتصادي والسٌما مااما البحث الخامس فأنه ٌغطً موضوعات منها 

 فً االجل الطوٌل .

       

 كممة العدد 



 

 ح

فً القوائم  63وقدم البحث السادس تحلٌالً لألثار المترتبة عن تطبٌق معٌار المحاسبة 

فً  وما هً االلٌات المناسبة لتطبٌقها المالٌة للشركات بدالً من المعاٌٌر المطبقة حالٌاً 

 بٌئة االعمال العراقٌة .

المعدات او فً حٌن كان البحث السابع فً مجال ادارة الجودة وتحدٌد تأثٌر تطوٌر 

 استبدالها فً المصانع على ابعاد الجودة .

وتوافقاً مع االهتمام العالمً بدراسة تأثٌر جائحة كورونا على االقتصاد العالمً ، 

ٌستعرض البحث الثامن تأثٌر االزمات الصحٌة معبراً عنها بأزمة كورونا فً مؤشر 

 دادجونز الصناعً االمرٌكً .

ب اخر من العمل المصرفً بقٌاس كفأة اداء المصارف وركز البحث التاسع على جان 

 الخاصة بصورة اكثر شمولٌٌة بأستخدام االبعاد االربعة لبطاقة االداء المتوازن .

االخٌر مساهمته فً احد جوانب االصالح االداري والمالً االساس وقدم البحث 

اء ودورها فً تقلٌل بدراسة امكانٌة التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج واالد

 الهدر بالمال العام .

وختاماً نقدم الشكر الجزٌل الى الباحثون والمقٌمون لجهودهم فً تقدٌم البحوث وتقٌٌمها 

علمٌاً ... والشكر موصول الى االخوة واالخوات فً هٌئة التحرٌر والعاملٌن فً 

المجلة بالشكل  المجلة بمجال التصنٌع والتصمٌم والطباعة لدورهم فً تطوٌر وتقدٌم

 المناسب . 
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إستخدام مؤشر القيمة السوقية المضافة في تقويم أداء بعض الشركات المدرجة في 
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 المستخمص 
تيدف ىذه الدراسة الى قياس تأثير القيمة السوقية المضافة عمى تقويم أداء بعض 

المصرف التجاري الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والتي تم اختيار 
ولكي تحقق ىذه الدراسة أىدافيا تم اختبار عدة فرضيات لمدراسة ،  العراقي منيا

ستخدام عدد من األدوات اإلحصائية لتحميل البيانات والتوصل  الى النتائج  مثل وا 
وفي ضوء ما تقدم توصمت الدراسة الى عدة ،واإلنحدار الخطي البسيط إختبار التأثير 

لم يكن ىناك إىتمامًا من قبل المصرف عينة البحث بالقيمة إستنتاجات ، حيث 
السوقية المضافة ، وكذلك كان ىناك إىتمام ضعيف لممصرف بمؤشرات تقويم األداء 

وأوصت الدراسة ، التقميدية المتمثمة بالعائد عمى حقوق المالك والعائد عمى اإلستثمار
غرات التي تمنعيا من تطبيق بعدة توصيات ميمة حيث يجب عمى اإلداراة ان تحدد الث

مؤشر القيمة السوقية المضافة لحممة األسيم ومؤشرات األداء التقميدية وكذلك ضرورة 
وجود مالحق سنوية لكل مؤشر من مؤشرات القيمة المضافة مرفقة مع القوائم المالية 

 المنشورة لكل سنو .
 المالية األوراق سوق ، األداء تقويم ، المضافة السوقية القيمة الكلمات المفتاحية :

 

 
 .بحث مستل من رسالة ماجستير 
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Abstract 
The study aims to measure the impact of the added market value on 
evaluating the performance of some companies listed in the Iraqi 
Stock Exchange, from which the Commercial Bank of Iraq was 
selected. 
In order to achieve this study objectives, several hypotheses were 
tested for the study and a number of statistical tools were used to 
analyze the data and reach the results, such as the effect test and 
simple linear regression. 
In light of the foregoing, the study reached several conclusions, as 
there was no interest by the bank in the research sample in the added 
market value, and there was also a weak interest for the bank in the 
traditional performance evaluation indicators of return on owners' 
rights and return on investment. 
The study recommended several important recommendations, as the 
administration must identify the gaps that prevent it from applying the 
market value added index for shareholders and traditional 
performance indicators, as well as the necessity of having annual 
supplements for each of the value added indicators attached to the 
financial statements published for each year . 
Keywords: market value added, performance evaluation, stock market  

 المقدمة :
تعتبر القوائم المالية أىم ما تركز عميو شركات األعمال التي تيتم بتعظيم قيمتيا 
السوقية , بسبب حاجتيا المستمرة لمعمومات خاصة لخمق القيمة لممساىمين وجذب 
المستثمرين المرتقبين إلييا , والمنافسة مع الشركات األخرى في السوق , وىنا برزت 

مد عميو شركات األعمال , فأعتمدت عمى تقويم الحاجة إلى نظام قوي وفعال تعت
األداء ألنو يوفر ليا إدارة فعالة ومواكبة لمتطور ورشيدة في قراراتيا لمعرفة ما حققتو 
من أىداف وما ضاع عمييا من فرص وبسبب توسع األسواق المالية وتأثرىا المستمر 

مقاييس جديدة  باألوضاع األقتصادية المحيطة بيا توجو الباحثون الى البحث عن
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تكون أكثر فاعمية وكفاءة من المقاييس المحاسبية التقميدية إلعطاء معمومات أكثر دقة 
وموثوقية تفيد األدارة في قراراتيا , ومن ىذه المقاييس مؤشر القيمة السوقية المضافة 

(MVA فيو مقياس لؤلداء الخارجي لمشركة حيث يعكس كفاءة وفاعمية شركات )
رة امواليا وىو أيضًا يعتبر مقياس لتعظيم الرخاء لممساىمين ويمكن األعمال في إدا

( تمثل مؤشر لقياس تقويم اداء شركات MVAالقول إن القيمة السوقية المضافة )
 األعمال من قبل السوق .

لذا تناولت الدراسة أثر مؤشر القيمة السوقية المضافة عمى تقويم األداء لبعض 
 راق لؤلوراق المالية                                                           الشركات المدرجة في سوق الع

 المبحث األول : منيجية الدراسة وبعض الدراسات السابقة
 أواًل : منيجية الدراسة

 وتقسم منيجية البحث الى اآلتي :
: مشكمة الدراسة 1-1  

 تتمثل مشكمة البحث في اتجاىين وىما :
اداء المصرف التجاري  تقويمة السوقية المضافة يستطيع القيمىل أن مؤشر  – 1

 بصورة افضل من المؤشرات التقميدية المحاسبية ؟
كيف يمكن قياس مؤشر القيمة السوقية المضافة والمؤشرات التقميدية المختارة  – 2

 بالشكل الذي يعتمد في تقويم األداء المالي ؟
: أىمية الدراسة  1-2  

فيما يمي : تبرز اىمية البحث  
( إنيا محاولة لمعرفة األثر الذي تتركو القيمة السوقية المضافة عمى تقويم اداء 1  

 المصرف التجاري العراقي في ظل وجود المنافسة الشديدة في السوق وحاجة شركات
 األعمال لمقاييس تدعم مركزىا التنافسي لخمق قيمة جديدة لحممة األسيم .
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العراقي لتطبيق وفيم المؤشرات الموجودة في الدراسة  ( توجيو القطاع اإلقتصادي 2
بسبب تأثيرىا عمى المركز التنافسي وخمق القيمة لحممو األسيم ومحاولة النيوض ببيئة 

 األعمال العراقية  وتطويرىا .
 أىداف الدراسة  : 1-3
ختبار قدرتو عمى خمق القيمة  1 ( التعرف عمى مؤشر القيمة السوقية المضافة وا 

 ىمين وىل يتفوق ىذا المؤشر عمى المقاييس التقميدية المستخدمة في الدراسة .لممسا
( معرفة دور القيمة السوقية المضافة في تقويم األداء المالي لممصرف التجاري  2 

 العراقي وبالتالي تأثيرىا عمى قيمة حممة األسيم .
 : فرضيات الدراسة 1-4

 تتمثل الفرضية الرئيسية لمبحث في اآلتي :
) اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمؤشر القيمة السوقية المضافة عمى تقويم األداء  

المالي متمثبًل بالعائد عمى حقوق المبلك ومعدل العائد عمى اإلستثمار( , وتقسم ىذه 
 الفرضية الى عدد من الفرضيات الفرعية وكما يمي :

HO1.1 : : اللة إحصائية لمؤشر القيمة اليوجد تأثير ذو د الفرضية الفرعية األولى
 السوقية المضافة عمى العائد عمى حقوق المبلك .

HO1.2 : اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمؤشر القيمة  الفرضية الفرعية الثإنية
 السوقية المضافة عمى العائد عمى اإلستثمار .

 : نموذج الدراسة اإلفتراضي1-5
 

 
 
 
 

 األداءمؤشرات تقوٌم 

 المالً   
العائد على حقوق  -أ 

 ( ROEالمالك  )
العائد على  –ب

 (  ROI)  اإلستثمار

القٍمة السوقٍة 

 ((MVAالمضافة 
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 : متغيرات الدراسة 1-6
 أوال : المتغير المستقل
 ويتمثل في اآلتي : 

: وتمثل المتغير المستقل في البحث وتعبرعن تقييم  ) MVAالقيمة السوقية المضافة )
 ( 17:  2112السوق ألداء الشركة ويمكن حسابيا وفق المعادلة التالية : ) بحري , 

القيمة الدفترية  –القيمة السوقية المضافة = القيمة السوقية لممتمكات المؤسسة 
 لممتمكات المؤسسة 

 ثانيا : المتغيرات التابعة 
ر التابع بتقويم األداء المالي لممصرف التجاري العراقي وتم إختيار أىم يتمثل المتغي

 المؤشرات الخاصة بالربحية وىي : 
: ويركز ىذا المؤشر عمى قياس عائد كل  ( ROEلعائد عمى حقوق المالك )ا – 1

 ( . 3,  2114دينار يستثمره حممة األسيم العادية . ) زينب , 
 (Lueg Rainer et all , 2014 , p204تالية : )ويمكن قياسو وفق المعادلة ال 

 حقوق المالك . \العائد عمى حقوق المالك = النتيجة الصافية 
يوضح ىذا المؤشر كمية االرباح التي تحققيا ( : ROIالعائد عمى اإلستثمار ) – 2

,  2114شركة األعمال من خبلل إستثمار امواليا في المشاريع اإلقتصادية ) زينب , 
 ( . 142,  2118.ويمكن قياسو وفق المعادلة التالية : ) الزبيدي , (  4

 اإلستثمار . \العائد عمى اإلستثمار = صافي الربح قبل الضريبة 
 : مجتمع وعينة الدراسة 1-7

يتمثل مجتمع العينة بالمصرف التجاري العراقي حيث تم اختبار متغيرات البحث من 
 ( . 2118( الى سنة )  2119سنة ) 
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 ثانيًا : بعض الدراسات السابقة
, بعنوان ) تقييم األداء المالي لمجمع سوناطراك بالمقارنة  2119دراسة , بوتواتة ,  - 1

  ( 2115 – 2112دراسة قياسية لمفترة  –بين أساليب التقييم الحديثة والتقميدية 
ة عمى ىدفت الدراسة الى معرفة التأثير من قبل مؤشر القيمة اإلقتصادية المضاف

 , ROAسوناطراك مقارنو مع تأثير المؤشرات التقميدية عمييا المتمثمة في )  شركة 
ROE , ROS , ROI  ) . 

حيث تم قياس األداء بمختمف ىذه المقاييس وتوصمت الدراسة الى أن سوناطراك 
استطاعت تحقيق قيم إقتصادية موجبة خبلل فترة الدراسة مما يؤكد أن ليا أداءًا 
اقتصاديًا جيدًا وكذلك حققت قيم سوقية مضافة موجبة وىذا يدل عمى نجاح األدارة في 

 .ق قيم إضافية لحممة األسيم تحقيق قيمة سوقية باإلضافة الى تحقي
وأوصت الدراسة بإستخدام مؤشر القيمة اإلقتصادية المضافة ودمجو مع لمؤشرات 
التقميدية لقياس األداء لما يتمتع بو ىذا المؤشر من أىمية لكل من المستثمرين 

 والمستفيدين .
, بعنوان ) اثر بعض مؤشرات القيمة وفرص النمو  2117دراسة , عيسى ,  - 2
ي سيولة السيم لعينة من الشركات الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق ف

 (  2113الى  2118لألوراق المالية لممدة من 
ىدفت الدراسة الى قياس أىمية مؤشر القيمة السوقية المضافة وفرص النمو في 
ي مساعدة المستثمرين إلتخاذ القرارات المتعمقة باإلستثمارات التي تخص األسيم ف

 سوق العراق وكذلك معرفة قدرة ىذه المؤشرات عمى قياس السيولة لمشركة .
ستنتجت الدراسة عدة استنتاجات أىميا أن ىناك عبلقة عكسية بين سيولة السيم  وا 
والقيمة ألسوقية المضافة حيث ان المستثمرين سوف يحتفظون بالسيم اذا وجدو ان 

وأوصت الدراسة الشركات المدرجة  قيمتو السوقية المضافة موجبة والعكس صحيح ,
في سوق العراق لبلوارق المالية بشكل عام بزيادة اإلىتمام بمؤشر القيمة السوقية 
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المضافة والعمل عمى تضمين تقارير المالية تخص ىذا المؤشر ليتسنى لممستفيد 
الوقوف عمى أداء الشركة وجودتو ومدى فعاليتو وكذلك أوصت بضرورة وجود فقرة 

يمة السوقية المضافة في التقارير المنشورة ليتعرف المستفيدين عمى تخص الق
التطورات في اداء الشركة فيو يعتبر من اىم المؤشرات لمحكم عمى اداء الشركة في 

 السوق .
 The impact of the, بعنوان ) all Hasan et  ,2119دراسة ,  - 3

financial structure of tourism companies on the added 
market value and studying its application  ))  اثر الييكل المالي

 دراسة تطبيقية ( . -لشركات السياحة عمى القيمة السوقية المضافة 
(  MVAقامت ىذه الدراسة بفحص أثر الييكل المالي عمى القيمة السوقية المضافة)

ستخدمت الدراسة المنيج الك مي في تحميل البيانات المالية  لشركات السياحة العراقية وا 
واعتمدت في  قياس الييكل المالي  عمى عده  2118الى  2114لمعينة  ولمفترة من 
والتمويل  الرافعة المالية ونسبو حقوق الممكية الى اجمالي اإلصول متغيرات, وىي نسبو

بين  ىناك إختبلفاً  قصير االجل الى نسبو حقوق الممكية اإلجمالية ووجدت الدراسة ان
شركات السياحة من جية إعتمادىا عمى الديون بما يخص حقوق الممكية وان ىناك 

من قبل معظم شركات الدراسة عمى القروض التي تمتمك تكمفو ثابتو في  إعتماد محدد
يحصل. في القيمة السوقية لمشركة فيما يخص قيمتيا الدفترية.  التمويل وان أي تحسن

 ة السوقية المضافة سوف يؤدي الى إرتفاع في القيم
 The effect of profitability, بعنوان ) ali et all , 2118 دراسة , - 4

on the added market value of evidence from Turkish 
information and technology companies  تأثير الربحية عمى ( )

 وجيا التركية ( .القيمة السوقية المضافة : ادلو من شركات المعموماتية والتكنول
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 ROAالغرض من ىذه الدراسة ىو معرفو العبلقة بين كل من العائد عمى اإلصول 
مع القيمة  ROAوالعائد عمى حقوق الممكية  EVAوالقيمة اإلقتصادية المضافة 

شركة تركية مدرجة في بورصة اسطنبول من  13في    MVAالسوقية المضافة 
  2115الى  2114لممدة من الشركات التكنولوجية والمعموماتية و 

ومن اىم ما إستنتجت ىذه الدراسة انو ليس ىناك عبلقة بين قياس مقاييس التقميدية 
(ROA,ROE  وب )ينــــــMVA) نــــل مـــن كــة بيــة سمبية ميمـــــــود عبلقــــ( وكذلك وج 
 (EVA,MVA  في الفتره التي تمي األزمة العالمية المالية بينما  توجد عبلقة إيجابية )

 ( في الفتره التي سبقت األزمة  العالمية المالية . EVA,MVAبين كل من ) 
 المبحث الثاني : اإلطار النظري 
 أواًل : القيمة السوقية المضافة

 ( MVA: تعريف مؤشر القيمة السوقية المضافة )  2-1-1
بين رؤوس األموال المستخدمة في   ( عمى إنو الفرق WINARTOو )عرف

اإلستثمارات من قبل المصرف لتحقيق الربح طول المده والقيمة الدفترية ليذه االموال 
( ,WINARTO , 2010 : 4 ) ويمثل ىذا المؤشر الفرق بين القيمة السوقية لمسيم ,

( بإنو  Joshi(  وعرفو )( Kamaludin , 2011 : 59والقيمة الدفترية لحق الممكية 
المؤشر الذي يقيس العوائد المتراكمة من رأس المال الذي قام المصرف بالمساىمة فيو 

(Joshi , 2011 : 3) يقيس األداء الخارجي لممصرف  , وان ىذا المؤشر
السوق ويعتبر من افضل المؤشرات التي يمكنيا خمق القيمة اإلضافية   في

 . ( Khan et all , 2012 : 114)  لممساىمين
وعرفو ) صيفي (عمى إنو المقياس لؤلداء الخارجي الذي يمكن ان يتم تعظيمو 
باإلعتماد عمى مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة بإعتباره مقياس لؤلداء الداخمي 

(   14:  2116افضل مؤشر لمعرفة أداء المصرف )صيفي ,  MVAويعتبر مقياس 
, ويقوم المصرف بإستخدام ىذا المؤشر لكي يقيم االزدىار اإلضافي لمبلكو 
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من خبلل زيادة الفرق بين القيمة السوقية   يمكن أن يعظم رخاء المساىمين  حيث
م قيمة ( , كما إنو يقوم بتعظي( Lasti , 2017 : 4لؤلسيم والقيمة الدفترية 

بين كمية رأس المال الذي يقدمو المساىمين   الفرق المساىمين حيث يعمل عمى زيادة
 . ( Hasan , 2019 : 3)والقيمة السوقية إلصول المصرف 

  MVA): مفيوم القيمة السوقية المضافة ) 2-1-2
 : Magni ,2011اكتسب مقياس القيمة السوقية المضافة شعبية في جميع أنحاء العالم ) 

 Karunarathne ,2009) حيث يعتبر أداة فعالة جدًا فيما يخص اإلستثمار)  ) 20
ويمثل الفرق بين قيمة رأس المال الذي يستثمر من قبل المصرف والقيمة  15 :

 ( .(Berzakora , 2015 : 321الدفترية , 
مال بمعنى ان القيمة السوقية لرأس ال MVA>1وان المصرف يخمق قيمة إذا كانت 

فيذا يعني عجز اإلدارة عن  MVA<1أكبر من رأس المال المستثمر أما إذا كانت 
 ( .Andreea,2008:54إستخدام رأس المال بفعاليو عاليو . )

( ان المصرف الذي يمتمك قيمة  Houston.2014:111)  &Brighamويرى 
لمستقبل إستثماراتيا في ا سوقية اضافيو موجبة تستطيع ان تعكس ىذه النتيجة عمى

أن يعمموا عمى زيادة الطمب عمى األسيم لكي سيؤدي   لممستثمرين الكبار  حيث يمكن
  الى زيادة أسعار االسيم وىذا سوف يؤثر ايجابيًا عوائد األسيم .

ذا كانت القيم اإليجابية  المصرف وقدرتو عمى  مرتفعة فيذا يعني ان إمكانية   MVA)ل) وا 
 ( 33,  2116)برىوم :  بالمصرفيادة ثقة المستثمرين الى ز زيادة الثروة وىذا يؤدي 

حيث يرى المستثمرون أن مقياس القيمة السوقية المضافة ىو أفضل مقياس لمعرفة 
األداء النيائي لممصرف رغم إنو يتم إستخدامو في وقت معين إال أنو يمكن ان يتم 

 صرف .لفترات متعددة لمعرفة مدى التقدم الذي أحرزه الم MVAحساب قيمة 
(Bognarova.2017:791-793) 
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 في خمق القيمة (MVA)  : أىميو القيمة السوقية المضافة 2-1-3
يمثل مؤشر القيمة السوقية المضافة مقياسا لؤلداء اإلقتصادي الحقيقي فالتغير فيو 
يبين مدى كفاءة وفاعمية إستخدام الموارد المتاحة من قبل اإلدارة فيو يعكس وضع 

(  22, 2112ويعمل عمى المقارنة بين المصارف )البيضاني , المصرف مستقبآل 
 ويمكن تمخيص أىمية القيمة السوقية المضافة في النقاط التالية :

أداة ميمة لقياس القيمة المضافة من قبل المصرف والتي    MVAيمثل مؤشر  -1 
 (Wahab et all.2018:80)تساعد عمى زيادة الرفاىية لدى المساىمين . 

أن اليدف األساسي لممصرف ىوخمق أكبر ما يستطيع من الثروة لمسأىميو  بما -2
 ,Tan etall)تمثل مقياس لزياده خمق الثروة من قبل المصرف .  MVAفأن زيادة 

2011 :2054-2057) 
عمى الزيادة المحتممة   يدل  تعتبر النتيجة الموجبة لمقيمة السوقية المضافة مؤشراً  -3

 (   (Griffith.2006:75-78 . في قيمة المصرف مستقببل
ويوضح كيفية تعظيم المصرف لمستوى القيمة لمستثمريو   لمثروة  يعتبر مقياساً  -4

ويستعرض ىذا المقياس لمحة عامة عن مدى كفاءة المصرف في إستخدام رأس المال 
 Nicoleبمرور الزمن من الماضي الى الحاضر والى المستقبل . 

hARUKA.2015:492)) 
مقياسًا لؤلداء الخارجي لممصرف إلنو األداة األكثر  MVAتبر مؤشر يع - 5 

مصداقيو لمعرفة أداء المصرف في السوق ويستعمل في التخطيط لؤلداء المستقبمي 
 ( 74:  2112. )النعيمي ,  لممصرف

ال يعكس ثروة المساىمين فحسب بل يوضح تقييم السوق  MVAإن مؤشر  - 6
فية لممصرف حيث يعتبر المقياس النيائي لمقيمة التي تم المالي لمقيمة الحالية الصا

 ( 262 – 261:  2114ىدرىا أو توليدىا من قبل المصرف . )الزبيدي , 
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 ( MVA: طرق حساب القيمة السوقية المضافة )  2-1-4
يمثل مؤشر القيمة السوقية المضافة مقياسًا ميما لؤلداء الخارجي في المصرف حيث 

والمتعاممين مع المصرف لمعرفة إمكانياتو وتقييم ادائو لخمق يستخدمو المساىمين 
  : ويمكن قياس القيمة السوقية المضافة بطريقتين قيمة مضافة لحممة األسيم

 ( 15-14:  2116) صيفي , 
 (  17:  2112الدفترية ) بحري ,  : عن طريق الفرق بين القيمة السوقية والقيمة أوالً 

القيمة الدفترية  -فة = القيمة السوقية لممتمكات المصرف القيمة  السوقية المضا 
 لممتمكات المصرف

وبما أن قيمة المصرف تمثل مجموع قيمة حقوق الممكية وقيمة الديون وعمى إفتراض  
  تكافوء كل من القيمة السوقية والقيمة الدفترية فتصبح المعادلة كاآلتي :

القيمة الدفترية لحق  -حق الممكية القيمة السوقية المضافة = القيمة السوقية ل
 الممكية 

) سويسي,  المستقبمية EVA ثانيًا : عن طريق خصم القيمة اإلقتصادية المضافة 
2111  :62      ) 

Mva=∑    

      

 
    

 حيث أن 
Eva  تمثل القيمة اإلقتصادية المضافة لمسنة :t . 

K  تمثل المتوسط المرحح لكمفة رأس المال في السنة :t . 
المتوقعة ويمكن  (EVAل) مجموع القيم الحالية ( منMVA يمكن إيجاد  )  وىنا

والقيمة الحالية في إمكانية تحديد رأس   EVA لممصرف اإلستفاده من العبلقة بين
 . المال
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 ثانيًا : تقويم األداء المالي
 :تعريف تقويم األداء المالي  2-2-1
(  22:  2111) سويسي , ىنالك عده تعاريف  لتقييم األداء المالي حيث عرفو  

دارة الموارد  بإنو مقياس لكفاءة وفاعمية اإلدارة في إشباع رغباتيا ورغبات المساىمين وا 
العممية ( بإنو  13:  2111المالية والمادية لممصرف , وكما أوضح ) المطيري , 

التي تركز عمى قياس النشاط الذي تم إنجازه ومعرفة نتائجو ومعرفة ما إذا كانت نتائج 
النشاط قد حققت األىداف المرسومة وما إذا كانت ىذه النتائج قد وصل الييا 
المصرف باإلسموب األمثل واألكفأ وبأفضل ما يمكن ان يقدمو المصرف , وتيدف 

ى معرفة مدى تحقيق المصرف ألىدافو المرسومة وىل عممية تقييم األداء المالي ال
ة كل من جوانب القوة والضعف التي يمتمكيا المصرف ــــة معرفـــــا أو ال وبالنتيجــــحققي

( , وتعتبر طريقة رقابية يستخدميا المصرف بشكل موسع  19:  2114) الميتدي , 
وسائل لتطوير وتحسين لكشف وتحديد أفضل الطرق والممارسات لكي يتم اعتمادىا ك

 . ( Zhu ,J ,2014 : 414 )األداء المالي وكذلك زيادة اإلنتاجية 
وىي العممية التي يتم فييا تحويل األفكار إلى افعال وتطبيقيا في الميدان وترجمتيا 
الى واقع ممموس وبمعنى آخر ىو إتخاذ القرارات واألفعال لتحقيق ىدف او غرض 

( , وتمثل التغذية الراجعة التي تعمل عمى تزويد إدارة  48:  2116معين ) القيسي , 
المصرف بالمعمومات عن األداء المالي وبالتالي اإلستفادة من ىذه المعمومات في 

 .  Simione Scu , 2016 : 5 )وضع إستراتيجيات رشيدة وتطوير مستوى أدائو )
ام الشركة لئلصول في وفي النياية يمكن القول أنو مقياس شخصي يعمل عمى تقييم إستخد 

 ( .  Prakash et all , 2017 : 606مجال عمميا األساسي وتوليد األيرادات . )
 : مفيوم تقويم األداء المالي2-2-2
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إن عممية تقييم األداء المالي تتمثل بإستخدام المؤشرات المالية لدراسة مستوى   
االنجاز لبلىداف ويدعم التقييم أداء الشركة حيث يعمل عمى إتاحة الموارد المالية 
وتقديم فرص استثمارية متنوعة لممساعده في الوصول الى األىداف اصحاب المصالح 

 .( .45:2111وتحقيقيا . )الخطيب,
و يعني تقييم األداء عممية تحديد قيمة الشيء بعد دراسة ايجابياتة وسمبياتة باإلعتماد  

عمى معايير ومقاييس محددة توضح القيمة  المحققة ومقارنتيا بما يجب تحقيقة 
تقييم األداء المالي لمشركة مقياسًا ألدائيا من خبلل النتائج التي حققتيا خبلل   ويعتبر

عرفة مدى قرب ىذه النتائج من اليدف المنشود تحقيقة بيدف الفترة المحددة وم
( 31:2115تصحيح االخطاء ان وجدت و تطوير األداء في المستقبل ) زىور,

ويستفاد من عممية تقييم األداء في المعرفة المبكرة لممشاكل والمتغيرات التي تظيرت  ,
او مشاكل العسر  في نشاط المنشأة فيي تكشف الصعوبات النقدية او كثرة الديون

 (36:2112المالي وتقوم بإنذار اإلدارة لمعالجة المشاكل واألخطاء . ) رقيو نسرين 
 : أىمية تقويم األداء ألمالي 2-2-3
يمثل األداء المالي مقياسًا لمدى فعاليات وكفاءه المصرف لذلك فيو معيارًا لنجاح  

وىو من  ( , 114:2114 المصرف وتقييم ادائو لمبقاء واإلستمرار ) حسين واخرون
أىم الطرق لمعرفة ما حققو المصرف في عممو وذلك بتقييم ادائو من مدة الى اخرى 
ومقارنتو بالمصارف المشابية لو لمتوصل الى مدى التطور الذي حصل في مسيرتو , 

( , إن اليدف من ىذه العممية ىو تقييم أداء المصرف من جوانب 61:2113)عمر,
من نتائج التقييم في خدمو   الضعف والقوة فيو واالستفادة متعددة لمعرفة نقاط

اصحاب المصالح المرتبطين بالمصرف وترشيد القرارات المالية الخاصو 
 ( 21:2112, ) نوفل واخرون, بالمستخدمين
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ويمكن القول ان تقييم األداء المالي يكتسب أىمية كبيرة بسبب قياسو لجوانب متعددة  
م السيولة والربحية والتطور في نشاطات وحجم وتوزيعات في المصرف حيث إنو يقي

تقييم األداء  ( , وُيعدُ 41-41:2115الشركة وكذلك تقييم مديونية الشركة )األغوات,
المالي احد الوسائل التي تغذي االداره العميا بالمعمومات المناسبة المتعمقة بنتيجة 

 ( .39:2112ون نشاطات العاممون وطريقو أداء االعمال , )نعيم واخر 
تقييم األداء المالي في حساب المكافئآت والعقاب لبلفراد العاممين في  وُيستفاد من

والتدريب ,  المصرف وكذلك فان نتائجو توحد االجراءات الخاصة بالنقل والترقيات
( , إن عممية تقييم األداء المالي تخمق بيئو تساعد عمى 31:2117)البشير واخروان
المستقبمية , )يوسف وآخرون  ية لممصرف والتجديد في إستراتيجيتواإلبتكار والترق
11:2115. ) 

 أىداف تقييم األداء المالي : 2-2-4
 ( 29,  2117) البشير وآخرون ,  كاآلتي : ييم األداء نستعرضيا توجد اىداف متعدده لتق 
العاممة في  يعمل عمى تقدير كفاءة وفاعمية العاممين وذلك لمعرفة مدى كفاءة القوى – 1

 المصرف .
 تحديد مستوى التدريب المناسب لترقية ورفع مستوى األداء المالي في المصرف . – 2
معرفة جوانب القصور في أداء الموظفين ومدى حاجتيم الى التدريب وجوانب الخمل  – 3

 في تصرفاتيم وسموكيم لتصحيحيا وتجنبيا في المستقبل .
 الكفء واألمثل لمموارد المتاحة . مساعدة اإلدارة في اإلستخدام – 4
 (92:2111الى األىداف المرسومة من قبل المصرف , )الزبيدي   يسعى لموصول -5
تعتبر نتائجو مبررات تستخدميا اإلدارة لتفسير القرارات في إتخاذىا في مجال الشؤون  -6

 ( .12:2111الخاصة بالعاممين من ترقيات وتعويضات ونقل , )حسام 
عمومات مناسبة وموثوقة تساعد اإلدارة في إتخاذ قراراتيا وتسيل عممية الرقابة يوفر م - 7

 ( . 12:  2115) يوسف وآخرون ,  واإلشراف عمى العمل والموظفين في المصرف
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يمثل عمميو توضيح لئلمكانيات المتاحة لممصرف وطموحو الذي يسعى لموصول  - 8
لسياسات والخطط العقبلنية والمتناسبة اليو حيث يجمع التقييم معمومات وافية لرسم ا

 (71:  2115مع إمكانيات المصرف . )عبد الرحمن والمنصور , 
ويمكن تفصيل المؤشرات التقميدية التي ركز عمييا الباحث حسب ما تناولتو المراجع 

 العممية في اآلتي :
عميو الباحثين تعتبر العبلقة بين أسعار األسيم واألرباح التي تحققيا من أىم ما يركز 

والدارسين في مجاالت التمويل حيث يمكن تعريف الربحية بإنيا المقياس الذي يوضح 
مدى كفاءة وفاعمية إدارة المصرف في إستغبلل الموارد المتاحة استغبلال أمثل لكي 
تستطيع تحقيق األرباح ويعتبر مؤشرآ لتقدم وتطور األداء المالي لممصرف ويبين مدى 

لمنمو والتطور في السوق , حيث ان تحقيق الربحية وزيادة قيمة مواكبة المصرف 
األسيم في المصارف يدل عمى دقة وكفاءة القرارات والخطط الموضوعة من قبل 

 ( 31,  2119اإلدارة ومدى التحسن في أدائيا المالي . )عبد الرحيم وعبد الوافي , 
عمى قياس معدل عوائد  يعمل ىذا المقياس:  ) ROEالعائد عمى حقوق المالك ) – 1

األسيم العادية والممتازة ويمكن مقارنة نسبتو مع السنوات الماضية لممصرف حيث كمما 
كانت النسبة مرتفعة يعني ان المصرف يحقق ارباحًا وأن أدائة أفضل واما إذا كانت النسبة 
أقل فيذا يعني ضعف وخطأ في خطط وسياسات المصرف وان عمى اإلدارة تصحيح ىذه 

ويمكن حساب ىذا المعدل بإستخدام المعادلة التالية  ( 36,  2115خطاء . ) األغوات , األ
( :Lueg Rainer et all , 2014 , p204) 

 حقوق المالك  \العائد عمى حقوق المالك = النتيجة الصافية 
يوضح ىذا المؤشر كمية األرباح التي تحققيا ( :  ROIالعائد عمى اإلستثمار ) – 2

المستثمرة من قبل المصرف في المشاريع اإلقتصادية حيث يعكس فعالية األموال 
المصرف في إستخدام اموالو ويعتبر من اكثر المؤشرات إستخدامًا لقياس األداء بسبب 
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مكانية حسابو بسيولة وىو يساعد متخذي القرار في وضع األىداف .  بساطتو وا 
 ( 4,  2114)زينب , 

 ( 142,  2118ة التالية : ) الزبيدي , ويمكن حسابو بإستخدام المعادل
 اإلستثمار  \معدل العائد عمى اإلستثمار = صافي الربح قبل الفائدة والضريبة 

ويمكن قياس ىذا المؤشر من خبلل سعر اإلغبلق السنوي الذي ينشره سوق العراق 
ية : لؤلوراق المالية ) دليل الشركات المساىمة المدرجة في سوق العراق لؤلوراق المال

2119 – 2118 ) 
 المبحث الثالث : الجانب العممي
 التحميل الوصفي لبيانات الدراسة

 : تحميل القيمة السوقية المضافة لممصرف التجاري العراقي 3-1-1
 ( حساب القيمة السوقية المضافة لممصرف التجاري العراقي  1جدول رقم ) 

 ) المبالغ بإالالف (

المصدر : من إعداد الباحث باإلعتماد عمى التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية 
 ( Excel 2010ومخرجات برنامج )

( ان نتائج المصرف قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان ليحقق اكبر  1يتبين من الجدول ) 
 2119( الف دينارًا في سنة  2821111قيمة لو والتي كانت ىي الوحيدة موجبة وبمغت ) 

حيث تمكن المصرف  2115( الف دينارًا في سنة  -172111111واصغر قيمة لو بمغت )

 السنوات
21

19
 21

11
 21

11
 21

12
 21

13
 21

14
 21

15
 21

16
 21

17
 21

18
سط 
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00
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 -8

00
00

00
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00
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00
00

0
 -8

35
00

00
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00
00

00
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00

00
00
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00

00
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66
50

00
00
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40
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00
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ولكن تدىور ادائو ليحقق قيم سوقية مضافة  2119في سنة  من تحقيق قيمة سوقية مضافة
سالبو لبقية سنوات الدراسة وىذا يدل عمى الضعف الموجود في سياسة المصرف وخططو 
فيو لم يتمكن من ان يستغل الزيادة في الناتج المحمي إالجمالي في بعض سنوات الدراسة 

لبمد ولم يضع خطط إلستغبللو حيث تبين إنو لم يستفاد من اإلنتعاش الذي يحصل في ا
وبذلك فإنو لم يستطع ان يحقق قيمة سوقية لؤلسيم تفوق قيمتيا الدفترية وبيذا فإنو لم يحقق 
اي قيمة مضافة لحممة إالسيم حيث يمكن القول ان ىناك خطأ كبير في التموضع السوقي 

 لممصرف .
 : تحليل العائد على حقوق المالك للمصرف التجاري العراقً 3-1-2

)%( للمصرف التجاري العراقً ( حساب العائد على حقوق المالك 2جدول رقم )   
 السنوات

9
0

0
2

 

9
0

0
0

 

9
0

0
0

 

9
0

0
9

 

9
0

0
2

 

9
0

0
2

 

9
0

0
2

 

9
0

0
2

 

9
0

0
2

 

9
0

0
2

 

 المتوسط

المصرف 

 التجاري

.0.5 .015 .0.6 .01 .0.5 .0.4 .0.3 .0.3 .0.3 .0.4 .0.50 

المصدر : من إعداد الباحث باإلعتماد عمى التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية 
 ( Excel 2010ومخرجات برنامج )

( يتبين ان المصرف يعاني من تقمب شديد في عائده  2من خبلل دراسة الجدول ) 
فترة الدراسة المتحقق لحممة األسيم حيث إنو بدأ بتقمبات كثيرة في النصف األول من 

ولم يتمكن من وضع خطط جيدة لمواجيتيا لذلك تدىور ادائو في النصف الثاني 
بصورة كبيرة حيث إنو حقق افضل ارتفاع لو في العائد خبلل فترة الدراسة في سنة 

(  -61بمعدل تغير بمغ )% 2111( تبعو انخفاض في سنة  1.15وقدره )  2111
واصبح  2112حقق زيادة جديدة في العائد  سنة ( ثم بعد ذلك  1.16ليبمغ العائد ) 

(  1.15ليصبح العائد )  2113( ولم تدوم طويبل ليخسرىا في سنة  1.1عائده ) 
بمعدل تغير سالب حيث استمر عمى تحقيق العائد  2115ويستمر باليبوط الى سنة 

( بدون اي ارتفاع او  1.13بمقدار )  2117,  2116,  2115ذاتو في السنوات 
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 1.14) فحقق فييا ارتفاعًا بسيطًا  ليصبح عائده 2118فاض الى ان جاءت سنة انخ
نو لم يتمكن من ( وىذه النتائج تدل عمى ضعف كبير في خطط وسياسات المصرف وا 

رفع عوائد اسيمو العادية والممتازة لصالح المبلك لذلك سوف يفقد جزءًا كبير من 
 ثقتيم بو .

 ثمار لممصرف التجاري العراقي: تحميل العائد عمى اإلست 3-1-3
( حساب العائد عمى اإلستثمار لممصرف التجاري العراقي )%( 3جدول رقم )   

21 السنوات
19

 21
11

 21
11

 21
12

 21
13

 21
14

 21
15

 21
16

 21
17

 21
18

 

 المتوسط

المصرف 
 التجاري

1.12 1.11 1.13 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.123 

 

الباحث باإلعتماد عمى التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية المصدر : من إعداد 
 ( Excel 2010ومخرجات برنامج )

( في  1.12( ان المصرف قد حقق عائد عمى اإلستثمار مقداره )  3نبلحظ من الجدول ) 
بمعدل  2111( في سنة  1.11ولكن سرعان ما فقد ىذا العائد لييبط الى )  2119سنة 

( وبعد ذلك ركز المصرف عمى تحقيق عائد جيد لممساىمين حيث ان  -51تغير بمغ ) %
( وربما يعود السبب الى 211بمعدل تغير )% 2111( في سنو  1.13عائده ارتفع الى ) 

في النشاط إإلقتصادي لمبمد ولكن المصرف لم يستفد من  استفادتو من التغير الحاصل
وبقي يحقق  2113,  2112,  2111اإلرتفاع في الناتج المحمي إالجمالي في السنوات 

( حيث استمر يحقق ىذا العائد  1.12الى ) 2114نفس العائد الى ان ىبط عائده في سنة 
(  51ر بمعدل تغير بمغ )%وارتفعت قيمة عائده عمى اإلستثما 2118الى ان جاءت سنة 

نو يفتقر الى الكفاءة في وضع الخطط  وتدل نتائج ىذا المصرف ان ادائو ضعيف وا 
واإلستراتيجيات التي تمنحو القدرة عمى المنافسة وتحقيق معدالت متزايدة لممبلك حيث ان 
د أغمب سنواتو كان العائد الذي يحققو فييا يستمر ألكثر من سنة وىذا يدل عمى عدم وجو 
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حمول جوىرية عنده لكي يستطع من خبلليا الصمود امام المنافسة الشديدة في السوق مما 
 سوف يعرضو الى فقدان لثقة المبلك بو .

 : إختبار فرضيات البحث : 3-1-4
الفرضية الرئيسية : اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمؤشر القيمة السوقية 

متمثاًل بالعائد عمى حقوق المالك ومعدل العائد المضافة عمى تقويم األداء المالي 
 عمى اإلستثمار, وتقسم ىذه الفرضية الى عدد من الفرضيات الفرعية وكما يمي :

HO1.1 : : اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمؤشر القيمة  الفرضية الفرعية األولى
 السوقية المضافة عمى العائد عمى حقوق المبلك .

HO1.2  اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمؤشر القيمة  عية الثإنية :الفرضية الفر
 السوقية المضافة عمى العائد عمى اإلستثمار .

( نتائج اإلنحدار الخطي البسيط في تأثير القيمة السوقية 4يعرض الجدول رقم )
 المضافة عمى مؤشرات تقويم األداء المالي في المصرف التجاري العراقي وكما يمي :

يبين نتائج اإلنحدار الخطي البسيط في تأثير القيمة السوقية المضافة عمى  (4جدول )
 مؤشرات تقويم األداء المالي في المصرف التجاري العراقي

قيمة  قيمة الثابت المتغير المعتمد
 معامل بيتا

قيمة معامل 
 التحديد %

 Fقيمة 
 المحسوبة

 الداللة

 يوجد تأثير 6.12 1.43 1.66 1.19 العائد عمى حقوق المبلك
 اليوجد تأثير 1.11 1.111 1.13 1.12 العائد عمى اإلستثمار

 5.32(=8,1% ودرجة حرية )5الجدولية بمستوى داللة  Fقيمة 
  SPSSالجدول من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج برنامج 

 ( HO2.1إختبار الفرضية الفرعية األولى ) - 1
المحسوبة  Fتأثير القيمة السوقية المضافة في العائد عمى حقوق المبلك: بمغت قيمة 

(, وىذا يعني وجود 1.15( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة )6.12)
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تأثير ذو داللة إحصائية القيمة السوقية المضافة في العائد عمى حقوق المبلك , وبما 
ىذا يعني بإن التأثير إيجابيًا )عبلقة طردية(, وبمغت قيمة إن إشارة معامل بيتا موجبة 

%( من التغيرات الحاصمة في العائد 43( وىذا يعني بإن )1.43معامل التحديد )
عمى حقوق المبلك يمكن تفسيره من خبلل القيمة السوقية المضافة, وقد بمغت قيمة 

دة وأحدة في القيمة ( وىي قيمة موجبة وىذا يعني عند تغيير وح1.66معامل بيتا )
%( في العائد عمى حقوق 66السوقية المضافة سوف يكون ىناك زيادة بمقدار )

وىذا يعني رفض الفرضية والتي تنص عمى انو )اليوجد تأثير ذو داللة المبلك , 
 إحصائية لمؤشر القيمة السوقية المضافة عمى العائد عمى حقوق المالك( .

 اما معادلة اإلنحدار فكإنت بالشكل التالي: 
Y2 = 0.09 + 0.66 X2 

 حيث إن:
X2تمثل القيمة السوقية المضافة : 
 (   HO2.2إختبار الفرضية الفرعية الثإنية ) - 2

المحسوبة  Fتأثير القيمة السوقية المضافة في العائد عمى اإلستثمار: بمغت قيمة 
وىذا يعني (, 1.15( وىي اصغر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة )1.11)

قبول الفرضية والتي تنص عمى انو )اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمؤشر القيمة 
 السوقية المضافة عمى العائد عمى اإلستثمار( .

الفرعية , تبين قبول ومن النتائج السابقة لتحميل اإلنحدار الخطي البسيط لمفرضيات 
الفرضية الرئيسية , والتي تنص عمى انو )اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمؤشر 

 القيمة السوقية المضافة عمى تقويم األداء المالي ( .
 المبحث الرابع : اإلستنتاجات والتوصيات

 : اإلستنتاجات4-1-1
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يرت نتائج تحميل القيمة السوقية المضافة ان المصرف لم يولي اىتمام لزيادة ظأ – 1
 ىذه القيمة خبلل مدة الدراسة 

تبين نتائج تحميل العائد عمى حقوق المبلك ان المصرف يعاني من تقمبات  – 2
شديدة في عوائده وانو لم يتمكن من تحقيق معدالت متزايدة لمعائد عمى حقوق المبلك 

 الدراسة . خبلل فترة
توضح النتائج لتحميل العائد عمى اإلستثمار ان المصرف ال يمتمك اإلمكانيات  – 3

 التي تؤىمو لزيادة معدل عائده حيث انو تعرض الى ىبوط متكرر خبلل فترة الدراسة .
اليوجد تأثير ذو اظيرت نتائج إختبار الفرضية الرئيسية والتي تنص عمى انو ) - 4

ر القيمة السوقية المضافة عمى تقويم األداء المالي متمثبًل بالعائد داللة إحصائية لمؤش
إن مؤشر القيمة السوقية المضافة  عمى حقوق المبلك ومعدل العائد عمى اإلستثمار( 

الذي تم إستخدامو في الدراسة اليؤثر عمى تقويم األداء لممصرف التجاري العراقي  
 مما يعني قبول الفرضية .

 ت : التوصيا 4-1-2
يجب عمى اإلدارات في المصارف أن تحدد أىم األخطاء التي تمنعيا من خمق  – 1

القيمة المضافة لحممة األسيم والتي بينيا مؤشر القيمة السوقية المضافة وتحد من 
اإلىتمام بالربح المحاسبي وان تقوم بالتركيز عمى الربح اإلقتصادي , وأن تقدم حمول 

المؤشر في تعظيم ثروة المساىمين والتعويض عن تكمفة حقيقية وفعالة إلستغبلل ىذا 
 الفرصة البديمة عمى األموال التي قامو بإستثمارىا .

إجراء دراسات مقارنة لمؤشرات األداء المستندة الى القيمة والمؤشرات التقميدية  – 2
و في داخل العراق وفي الدول المتقدمة لتحديد الفجوة التي يمر بيا العراق والتي تمنع

 من تطبيق ىذه المؤشرات وكذلك تحديد طرق وأساليب معالجتيا .
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العمل عمى تطبيق تشكيمة من المؤشرات الخاصة بخمق القيمة والمؤشرات  – 3
التقميدية بما يتبلئم مع عمل كل مصرف مما يحسن من ادائو ويقوي قاعدتو التنافسية 

 في السوق .
ئم المالية المنشورة يوضح فييا ضرورة وجود مبلحق سنوية مرفقة مع القوا – 4

مؤشرات اإلدارة المستندة الى القيمة مما يعزز من سمعة المصرف في السوق وزيادة 
 ثقة المساىمين بو كونو ييتم بخمق القيمة اإلضافية لحممة األسيم .

 المصادر 
 اواًل : المصادر العربية 

 أواًل : الكتب
المالية المتقدمة , الوراق لمنشر والتوزيع , الزبيدي , حمزة محمود , اإلدارة  – 1

 . 2118العراق , 
الزبيدي , حمزة محمود , التحميل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل ,  – 2

 2111مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع , عمان ,   
الخطيب , محمد محمود , األداء المالي وأثره عمى عوائد أسيم الشركات  – 3

 . 2111ىمة , الطبعة األولى , دار الحامد لمنشر والتوزيع  , األردن , المسا
النعيمي , عدنان , والتميمي , أرشد , التحميل والتخطيط المالي , دار اليازوري  – 4

 . 2118العممية لمنشر والتوزيع , عمان , األردن , 
 ثانيًا : الدوريات والبحوث 

المالي لمجمع  سوناطراك بالمقارنة بين اساليب بوتواتة , امينو , تقييم األداء  - 1
( , جامعة الوادي ,  2115 – 2112التقييم الحديث والتقميدي دراسة قياسية لمفترة ) 
 . 2119الجزائر , المجمة الجزائرية لمتنمية واإلقتصاد , 

حسين , وىيبة رمضان محمد , البشير , ابراىيم فضل المولى , أثر أستراتيجية  – 2 
يز في األداء المالي لممصارف التجارية , مجمة العموم اإلقتصادية جامعة السودان التم

 . 2114, 12لمعموم والتكنولوجيا , العدد 
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عيسى , جبار صحن , اثر بعض مؤشرات القيمة وفرص النمو في سيولة السيم لعينة  - 3
( ,  2118 – 2113من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق لؤلوراق المالية ) 

 .  2117,  51مجمة كمية بغذاد لمعموم اإلقتصادية الجامعة , العدد 
منصور , بطاقة األداء المتوازن  معتصم فضل عبد الرحيم , فتح الرحمن حسن – 4

ودورىا في تقويم األداء بالصندوق القومي لممعاشات , جامعة الدمام كمية التشريعات 
 .  2115,  2اإلسبلمية , مجمة العموم اإلقتصادية , العدد 

نوفل موسى عبد اليادي , تقييم اداء الشركات الصناعية المساىمة العامة  – 5
( مجمة الجامعة اإلسبلمية  2117 – 1997ل العائد لمفترة ) األردنية بإستخدام معد

 . 2112, العدد الثاني ,  21لمدراسات اإلقتصادية واإلدارية , المجمد 
ىشام بحري, مقاييس األداء المبنية عمى القيمة من وجية نظر المساىم: بين النظرية  - 6

 2114,  1العدد  , مجمة أداء المؤسسات الجزائرية , 2112  - 2111والتطبيق 
 ثالثًا : الرسائل واألطاريح

األغوات , توفيق سميح محمد , دور المؤشرات المالية في تقييم األداء المالي  – 1
لشركة البوتاس العربية , دراسة ماجستير , جامعة األسراء , كمية العموم اإلدارية 

 2115والمالية , عمان , األردن , 
يل وتييم األداء المالي لمؤسسة البترول الكويتية , المطيري , مشعل جيز , تحم - 2

 . 2111رسالة ماجستير , جامعة الشرق األوسط , 
البشير , آالء مبارك , محمد , رفيدة عمي , عمي , مبلذ الصديق , مراد , نيال  – 3

احمد , سالم , ىديل رحمة اهلل , التحميل المالي ودوره في تقويم األداء المالي 
دراسة تطبيقية عمى شركة السكر السودانية , جامعة السودان  –جارية لمشركات الت

 . 2117لمعموم والتكنولوجيا , كمية الدراسات التجارية , 
الميتدي , غدير محمود , إستخدام مؤشرات تقييم األداء المالية التقميدية والقيمة  – 4

اجستير , الجامعة اإلقتصادية لقياس التغير في القيمة السوقية لؤلسيم , رسالة م
 .2114اإلسبلمية , كمية التجارة , فمسطين , 
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 المستخمص 
البنك المركزي مؤسسة نقدية ال يختمف عن غيره من المؤسسات النقدية والمصرفية 
سوى فيما يخص إصدار النقود الورقية ولديو ميزانية عمومية تتكون من جانبين، 
الجانب األول يمثل استخدامات األموال أو ما يعرف بالموجودات، بينما يمثل الجانب 

ن البنك المركزي العراقي يحتفظ اآلخر مصادر األموال أو ما يعرف بال مطموبات، وا 
ن التطور في رصيد احتياطيات الذىب سينعكس  بالذىب ضمن جانب الموجودات، وا 
عمى فقرات الميزانية األخرى، وركز البحث عمى تحميل احتياطيات الذىب في الميزانية 

ة لدى البنك العمومية لمبنك المركزي العراقي، وأيضا تحميل ىيكل االحتياطيات األجنبي
(، إذ يمتمك البنك المركزي العراقي 4002( إلى سنة )4002المركزي لممدة من سنة )

احتياطيات أجنبية مقبولة وىذا ما يتطمب خطة فاعمة إلدارة ىذه االحتياطيات لكي 
 يتمكن من الوفاء بالتزاماتو المالية الحالية والمستقبمية، 
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وتوصل البحث إلى أن ىنالك اختالاًل في ىيكل موجودات البنك المركزي العراقي 
لصالح األصول المقومة بالدوالر األمريكي، األمر الذي قد يعرضو لمخاطر عديدة، إذ 

 ال بد من تنويع موجوداتو لتجنب تمك المخاطر. 
 .حتياطيات الذىبلبنك المركزي العراقي، الميزانية العمومية، ااالكممات المفتاحية: 

Abstract         
 The Central Bank is a monetary institution that does not differ 
from other monetary and banking institutions and has a balance 
sheet that consists of two sides, the first side representing the 
uses of funds or what is known as assets, While the other side 
represents the sources of funds or what is known as liabilities, 
and the Central Bank of Iraq keeps the gold within the assets 
side, And the development in the balance of gold reserves will be 
reflected in other budget paragraphs, and the research focused on 
analyzing gold reserves in the balance sheet of the Central Bank 
of Iraq, as well as analyzing the structure of foreign reserves with 
the Central Bank For the period from (2004) to (2019), The 
Central Bank of Iraq owns large foreign reserves, and this 
requires an effective plan to manage these reserves in order to be 
able to meet its current and future financial obligations, The 
research concluded that there is an imbalance in the assets 
structure of the Central Bank of Iraq in favor of assets 
denominated in US dollars, which may expose it to many risks, 
as it is necessary to diversify its assets to avoid these risks.  
 Key words: Central Bank of Iraq,Public balance ,Gold Reserves 

 المبحث األول: منهجية البحث
 مةالمقد:  1-1
يؤدي الذىب دورا ميمًا ورئيسًا في احتياطيات البنوك المركزية منذ عصر معيار  

الذىب حيث كانت العممة مقومة بشكل كامل بالذىب، وعند انييار نظام بريتون 
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وودوز في بداية السبعينيات من القرن المنصرم تم استبدال الذىب بالتدريج بمجموعة 
متنوعة من العمالت لتحل محل الذىب في االحتياطيات الدولية، ولكن وبالنظر لكون 
الذىب أصل آمن خاصة في أوقات عدم اليقين واشتداد االزمات فانَّو يبقى عنصرًا 

ى البنوك المركزية، حيث تمتمك البنوك المركزية في ميما في المحفظة االستثمارية لد
إلف طن من الذىب، وىو ما جعمو ثالث اكبر أصل  43الوقت الحالي ما يقارب 

احتياطي في العالم، إذ إنَّ السمات التي تميزه كأصل احتياطي ىي السيولة واألمان، 
 وأيضا يعدُّ مضادًا لمتقمبات االقتصادية. 

 مشكمة البحث:  1-2
طن من الذىب، باإلضافة  09يمتمك العراق احتياطيًا ذىبيًا كبيرًا نسبيًا يبمغ أكثر من 

إلى احتياطيات اجنبية كبيرة، ولكن األىم من حجم االحتياطيات ىو نوعية ىذه 
االحتياطيات وتنوعيا وقدرتيا عمى مواجية الصدمات التي قد تواجو عمل السياسة 

 النقدية. 
 أهمية البحث:  1-3
تي أىمية الكتابة في ىذا الموضوع من أىمية احتياطيات الذىب عمى المستوى تأ

المحمي والدولي، وخاصة لدولة مثل العراق التي بدأت تتنامى فييا احتياطيات الذىب 
بشكل ممحوظ، وتناولت الدراسة تحميل دور احتياطيات الذىب في توفير االستقرار في 

 لعراقي. الميزانية العمومية لمبنك المركزي ا
 هدف البحث:  4 -1

ييدف البحث إلى تحميل تطور احتياطيات الذىب في العراق، ومن ثم تحميل ىيكل 
احتياطيات البنك المركزي العراقي، ودور احتياطيات الذىب في الميزانية العمومية، 

مكانية االستفادة منيا لدعم وتعزيز االستقرار النقدي.   وا 
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 فرضية البحث:  5 -1
يستند البحث عمى فرضية مفادىا: أن ارتفاع احتياطيات الذىب لدى البنك المركزي 

 العراقي سيساىم في تعزيز مصادر واستخدامات البنك المركزي. 

 المبحث الثاني: اإلطار النظري الحتياطيات الذهب 
تحتفظ البنوك المركزية بمجموعة من األصول تحت مسمى االحتياطيات الدولية، 

يدف الرئيس من االحتفاظ بيذه االحتياطيات في مساعدة البنوك المركزية يتمثل ال
عمى تحقيق أىداف السياسة النقدية وأن ىذه األىداف تكون مختمفة من بمد إلى آخر. 
يعدُّ الذىب أحد مكونات االحتياطيات التي تحتفظ بيا البنوك المركزية باإلضافة إلى 

ارية بجانب العمالت واألصول األخرى، وذلك كونو من أدوات تنويع المحفظة االستثم
بسبب المزايا التي يوفرىا الذىب، وفي ىذا المبحث سندرس دور الذىب كأصل من 
أصول البنوك المركزية، ونتعرف أيضا عمى مفيوم احتياطيات الذىب كونو جزءًا من 

 االحتياطيات النقدية.
: الذهب المفهوم والجذور التاريخية  1 – 2  
 GOLDذهب : ال2-1-1

الذي يعود في األصل إلى الكممة الالتينية  Auتعود تسمية الذىب لرمزه الكيميائي 
Aurum  ،والتي تعني شروق أو بزوغ الفجر لمونو األصفر الناصع ولممعانو القوي

والجمال الواضح عميو مما  الذىب يعدُّ من المعادن النفيسة بالنظر إلى ندرتو النسبية
ن األفراد والمجتمعات عمى مر جعمو أحد السمع  الثمينة عمى مر التاريخ البشري، وا 

العصور ال زالوا متأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر برونق الذىب ويسعون القتنائو 
، وىذا يعود باألساس إلى مفيوم لغز (5، 1984)جبرائيل، النقيب، أو الحصول عميو

كرة مفادىا كيف يكون الماء ذو القيمة )آلدم سميث( حيث يقوم ىذا المفيوم عمى ف
الفائدة المرتفعة الذي ال يمكن استمرار الحياة من دون وجوده منخفض السعر بينما 
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، وذلك (71، 2111)الحسناوي،يكون الماس أو الذىب منخفض الفائدة مرتفع السعر 
ن تكمفة استخراج وحدة إضافية منو تكون مرتفعة عمى  بسبب كون الذىب نادرًا جدًا وا 

عكس من السمع العامة المتوفرة بشكل كبير إذ تكون تكمفة استخراجيا منخفضة، ال
وبعبارة أخرى أن سعر الذىب مرتفع ألن ما متاح منو بالنسبة لألفراد كميات صغيرة 

أن التاريخ يخبرنا بأنَّ الكثير من  كمابسبب ندرتو وليذا تكون منفعتو الحدية كبيرة، 
ين من البشر كان الدافع الرئيسي وراء نشوبيا ىو الحروب التي ُقتل فييا المالي

الحصول عمى الذىب أو السيطرة عمى مصادره، ومن الناحية العممية يعدُّ الذىب من 
ن الخواص (31، 1979)بدوي، 90العناصر الكيميائية حيث إن عدده الذري ىو  ، وا 

المستخدمة في الكيميائية والطبيعية التي يتمتع بيا الذىب جعمت منو أفضل المعادن 
التطبيقات العممية، حيث يستخدم الذىب في العديد من المجاالت لكونو ال يصدأ ومن 
أبرز ىذه المجاالت ىي الطب وطب االسنان والمجوىرات وفي العديد من الصناعات 
اإللكترونية الحديثة واألنواط والعمالت المعدنية، وأيضا يتم استخدامو في العديد من 

، إن ىذه (277، 2113)وادي، حسن، جية وفي عالج السرطاناألبحاث البيولو 
الخصائص جعمت الذىب أحد السمع األكثر أىمية في األسواق العالمية، وأيضا يعدُّ 
الذىب أحد العمالت االحتياطية ولكن عمى الرغم من ذلك يبقى الذىب مدرجًا في سمة 

يتم إدراج الذىب فييا السمع عندما يختار المستثمر األصول األساسية لمحفظتو إذ 
، وكما أن (Sipkova, Sipko,2014, 2014) بسبب ارتباطو المنخفض بالسمع األخرى

لمذىب خصائص أخرى مميزة جعمت منو وسيمة لالحتفاظ بالقيمة بسبب ندرتو وسيولة 
 تجزئتو وسيولة استبدالو وتقسيمو.

 Gold in economic thought: الذهب في الفكر االقتصادي 2 -2-1
مع نشأة وتبمور الفكر اإلنساني وما رافقُو من تقدم حضاري واقتصادي ظيرت الحاجة 

ة، إذ يالماسة إلى تنظيم عممية التبادل التجاري وذلك باعتماد وسيط يحمل قيمة حقيق
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ال  واألشكال األخرى التي شكال رديئة من المعادنكانت النقود قبل ىذا الوقت تأخذ أ
ن أول الجمود والقمح والممح...الخ، يشير التاريخ إلى أ مثل تنطوي عمى قيمة ذاتية

 قبل الميالد 059قطعة من النقود الذىبية ظيرت في ليديا غرب تركيا في عام 

، ومن ىنا انطمقت الدول في العصر القديم في بناء أنظمتيا المالية (12، 2118)هارت،
ا، وتثبيت وتوسع نفوذ والنقدية عمى معدن الذىب إذ يوفر ليا استقرار قيمة عمالتي

سمطتيا. إن معادن الذىب والفضة كان ليما دور كبير في الفكر االقتصادي لدى 
االغريق حيث بدأ معروفًا سك المعادن إلى نقود منذ عيد ارسطو حيث إن عادات 
الميديين ال تختمف كثيرًا عن عادات االغريق حيث أنيم أول المجتمعات التي  قامت 

( فيرى أن تحقيق ميزان Xenophonإلى نقود، إما إكسينفون )بسك الذىب والفضة 
مدفوعات جيد ألثينا يتطمب ارسال كل ما متاح من االيدي العاممة الستخراج الذىب 

، وعندما تم تناول وظائف النقود من قبل نيقوال اورزم (29، 2111)جالبريت، والفضة
(Oresmeفإنو فضل استخدام نظام المعدنين الذىب والفض ) ة، حيث يرى أن القيمة

السمعية يجب أن تؤكد القيمة النقدية، وكما أشار أيضا إلى تالعب المموك واألمراء 
بقيمة النقود )تخفيض وزنيا المعدني( فإن ىذا العمل ىو سرقة ألموال الناس وفي 
الوقت نفسو ىو ضريبة تؤدي إلى تقويض التجارة وىدم االقتصاد واختفاء النقود الجيدة 

، وال تخفى أىمية الذىب والفضة (464، 1973)كبة، ة الوزن المعدني المرتفع()صاحب
في اإلسالم بوصفيما نقودًا وىذا االىتمام متأٍت من اآلثار غير المرغوب بيا التي 

، (48، 2111)ثويني،تنجم عن االستخدام الخاطئ ليذه النقود عندما تكون أداة اكتناز 
َم االكتناز في اإلسال م من خالل فرض ضريبة الزكاة ويمكن االستدالل عمى لذلك ُحرَّ

َة َواَل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي ذلك من قولو تعالى في القرآن الكريم )) َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضَّ
(، وذلك من أجل ضمان بقاء النقود 43(( )سورة التوبة َسِبيِل المَِّو َفَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ 

في مجاالت االقتصاد الحقيقية إذ يترتب عمى ذلك تسييل عممية التبادل ونمو 



 
 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              

 

33 
 

االقتصاد، ثم يكشف القرآن الكريم عن حقيقة ميمة وىي أن الذىب والفضة يحافظان 
رى أن الذىب عمى كونيما سمع ذات قيمة عالية حتى في العالم القادم، وبعبارة أخ

والفضة يمتمكان واقعًا حقيقًا وروحيًا كأشياء ذات قيمة باإلضافة إلى قيمتيا في العالم 
المادي، حيث قال تعالى: )) َعاليُيْم ِثًياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر إستبرق وُحموا َأَساِوَر من 

لمعمماء العرب فإن (، إما بالنسبة 12ِفضٍة وَسَقاُىْم رُبيْم َشَرابًا َطُيورًا(( )سورة االنسان 
)ابن خمدون( ىو أبرز من تناول المعدنين في كتاباتو، إذ إن النقود وىي الذىب 
والفضة عند )ابن خمدون( ىما أصل مثل الغنائم وال يمكن تحقيق األىداف المرجوة 
ن سعى  من النشاط االقتصادي إال عن طريق توظيفيما، ويقول )ابن خمدون( حتى وا 

عمى غيرىما فإن دافع ذلك ىو ىدف الحصول عمييما ألنيما االفراد الى الحصول 
، (184، 2115)سكينه، يتمتعان بالقبول العام باإلضافة إلى وظيفتيما كمخزن لمقيمة

عمى وجو الخصوص منيا الذىب بالحضور مع تطور المدارس  -واستمرت المعادن 
رسة التجارية في الفكر االقتصادي، حيث بدأ ذلك بشكل واضح من خالل أفكار المد

أو ما يعرف بالمذىب الميركانتيمي المتزامن مع رحالت االكتشاف إلى القارة األمريكية 
، (29، 2118)زكي، وما رافق ىذه الرحالت من تدفق المعدنيين الذىب والفضة منيا

حيث يرى التجاريون أن مقدار قوة الدولة يقاس بما لدييا من ذىب وفضة ومعادن 
عمى إنتاج السمع والخدمات، وىم بذلك عمى العكس من )آدم نفيسة وليس قدرتيا 

سميث( الذي جاء بعدىم إذ أكد عمى  أن ثراء األمة يقاس بالعمل المنجز وليس بما 
، وكما أشار ريكاردو إلى أىمية الذىب (16، 2112)فاوت، وأخرون،  تمتمكو من الذىب

طى بالذىب بنسبة النقدية حيث أكد عمى أن اإلصدار النقدي يجب أن يكون مغ
( 1، 2114)ثويني، % وذلك لمنع البنوك المركزية من األفراط في اإلصدار النقدي299

، ومن ىنا توصل ريكاردو إلى العالقة ما بين الذىب والمستوى العام لألسعار، إذ 
عندما ترتفع احتياطيات الذىب فإن ذلك سينعكس عمى زيادة األسعار بسبب ارتفاع 
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دي بالمقارنة مع حاجات النشاط االقتصادي، ويحصل العكس في حجم التداول النق
 . (411، 1991)إسماعيل، حالة انخفاض احتياطيات الذىب

 : احتياطيات الذهب األهمية والدوافع2-2
 : مفهوم احتياطيات الذهب 2-2-1

يشير مفيوم احتياطيات الذىب إلى الذىب المحتفظ بو من قبل البنك المركزي أو 
الدولة كمخزن لمقيمة وضمان لتخميص وعود الدفع لممودعين وحاممي األوراق المالية 
وأقرانيم التجاريين أو لضمان قيمة العممة، ويتم استخدام احتياطيات الذىب في الوقت 

وية المعامالت الدولية، عمى الرغم من أن العمالت الحالي وان كان بشكل محدود لتس
التي يتم تغطيتيا بالذىب أصبحت في الوقت الحالي شيء من الماضي لكن تبقى 
البنوك المركزية ىي أكبر الحائزين عمى الذىب في العالم، كما ان سوق الذىب دائما 

أن مجموعة  ويالحظ (،James,Metzler,2016,1) مستمرةما يعطي دالالت نقدية 
كبيرة من البنوك المركزية عممت عمى زيادة الذىب في محافظيا االستثمارية 
واحتياطاتيا من خالل إعادة تكوينيا من جديد وذلك لما يتمتع بو الذىب من 
خصائص ومزايا، وأيضا من خالل ما يتمتع بو من ميزة االستقرار النسبي بالمقارنة 

تفسير سبب احتفاظ البنوك المركزية بالذىب  ويمكن، مع األصول والعمالت األخرى
عمى الرغم من انييار قاعدة الذىب ىو امكانية البنوك المركزية ان تقوم بعممية بيع 
الذىب عندما تكون بحاجة إلى سيولة أو عندما يرتفع سعره وأيضا يتم استخدامو كجزء 

يعمل عمى تعزيز من غطاء العممة المصدرة، كما يعمل الذىب كونو أصاًل احتياطيًا 
الثقة بالميزانية العمومية لمبنوك المركزية ورفع نسبة السيولة واألمان مما ينعكس 
بصورة إيجابية عمى تحقيق أىداف السياسة النقدية، تاريخيًا يتم قبول الذىب كأحد 
أدوات حماية األصول من قبل المستثمرين والعوائل والحكومات أثناء فترات االزمات 

ومن األسباب التي دعت البنوك (، Oktay,other,2016,9)قتصادية المالية واال



 
 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              

 

35 
 

المركزية إلى االحتفاظ بالذىب كاحتياطي أو االستثمار فيو حسب مجمس الذىب 
العالمي ىو عمل الذىب كتحوط ضد التضخم، وكما بإمكان البنوك المركزية أن 

ىب ميزة التنويع تحصل عمى أرباح من خالل قياميا بتأجير الذىب، وأيضا يوفر الذ
 لمحفظة البنك المركزي االستثمارية.

 : أهمية الذهب ضمن مكونات االحتياطيات األجنبية 2-2-2
فيما سبق تم توضيح أىمية االحتياطيات األجنبية، ومن أبرز وظائف االحتياطيات 
األجنبية يتمثل في الوظيفة الوقائية في حاالت الطوارئ أو كمصد في أوقات االزمات، 

خالل ىذه الوظيفة تبرز أىمية الذىب كأحد األصول االحتياطية كونو أحد  ومن
األصول التي تعمل بشكل فعال وباألخص في حاالت عدم اليقين وبالتالي يكون من 

عمى الرغم (، James,2006,163)األىمية تواجده ضمن احتياطيات البنوك المركزية 
شديدًا لمذىب اال أنيا تخضع لمتصنيف  من أن األوراق المالية والسندات تعدُّ منافساً 

االئتماني لمدولة المصدرة ليا عمى العكس من الذىب، كما ان الذىب بإمكانو تعزيز 
مكانة البنك المركزي عندما يحافظ عمى سالمتو بشكل جيد، وال زال الذىب ىو أكثر 

زءًا ميمًا الوسائل التي تمقى قبواًل عامًا في التسويات الدولية، إذ ال يزال يشكل ج
 وحيويًا من احتياطيات البنوك المركزية والسمطات النقدية.

 : دوافع االحتفاظ بالذهب من قبل البنوك المركزية 2-2-3
بصورة عامة عندما تقرر البنوك المركزية االحتفاظ باالحتياطيات األجنبية فإن ىنالك 

ولة واألمان، وكذا ثمة دوافع تقف خمف ىذا القرار من حيث ما يتعمق بالعائد والسي
 الحال ينطبق عمى الذىب ويمكن توضيح ذلك من خالل االتي: 

يأخذ مفيوم السيولة حيزًا واسعًا في الدراسات االقتصادية وان أىمية ىذا السيولة:  (1
الموضوع تأتي من طبيعة الدور الذي تؤديو السيولة في المعامالت االقتصادية 

لدولي، وتعددت التعاريف التي تخص مفيوم المختمفة عمى المستويين المحمي وا
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السيولة، ولكنيا تعرف بشكل عام عمى أنيا "السيولة والكمفة التي يمكن بيا لألصل أو 
دافع السيولة  كما يعدُّ ، (16، 2113)شنجار، رحيم، الموجود ان يتحول إلى نقد سائل" 

األجنبي، إن اليدف فع التي تؤخذ بالحسبان في عممية إدارة االحتياطي من أبرز الدوا
ليذه االحتياطيات ىو التأمين الذاتي ضد الصدمات، ومن المعموم أن  الرئيس

االحتياطيات األجنبية ىي مطالبات عمى سندات دول أخرى أو مؤسسات أجنبية 
تخضع لمعديد من المخاطر ومنيا مخاطر السوق وأسعار الصرف، ومن ىنا يصبح 

اطيات األجنبية بسبب قدرتو الكبيرة في تمبية الذىب عنصًرا ميما من عناصر االحتي
حيث ان سيولة الذىب سببيا مجموعة كبيرة من ، (WGC,2019) متطمبات السيولة

المشترين والبائعين الذين لدييم دوافع تداول مختمفة حيث يتفاعمون بشكل مختمف مع 
مكاسب  حركة السعر، وألبد من اإلشارة إلى أن كمما أرتفع سعر الذىب فكمما كانت

 الذىب كبيرة في الميزانية العمومية لمبنوك المركزية.
باإلضافة إلى دافع السيولة ىناك دافع آخر ال يقل أىمية وىو دافع ( التنويع: 2

التنويع، حيث السيولة ليست كل ما ييم قد يكون من المفيد تحمل سوق أقل قمياًل من 
كما أن عائدات الذىب ، (Eichengreen,2005,6)السيولة مقابل فوائد التنويع األكبر 

تتميز بأنيا مستقمة بشكل عام عن عائدات األصول األخرى، وىذا األمر يدل عمى 
الدور الذي ممكن آْن يؤديو الذىب وىو دوٌر ميٌم في محفظة األصول االحتياطية 
لمبنوك المركزية، خاصة إذا كان البحث عن أصل غير مرتبط بشكل كبير بالسوق 

 وف يخدم ذلك الغرض.فإن الذىب س
ربما تكون مخاطر االئتمان أو العجز عن السداد ىي المخاطر األكبر ( األمان: 3

التي يواجييا مديرو األصول االحتياطية، إن الذىب الذي تحتفظ بو البنوك المركزية 
ىو األصل االحتياطي الوحيد الذي ال يحتوي عمى مخاطر عدم الوفاء بااللتزامات 

(WGC,2010,1 ،) أيضا من دواعي األمان المتوفرة في الذىب ىو االنخفاض الكبير
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في مخاطر التزييف والتزوير كما ىو الحال مع مختمف أشكال النقود واألوراق المالية 
 األخرى. 

 : المزايا النقدية لمذهب 2-3
 : الذهب كأداة تحوط من التضخم 2-3-1

من  الحقيقية وبالتالي يعدُّ مى قيمتو من أبرز صفات الذىب ىي قدرتو في الحفاظ ع
وبسبب خصائص التحوط ، األصول التي تصمح لتكون بمثابة تحوط من التضخم

 Blose (1996)الفريدة لمذىب تم معالجة التضخم بالذىب لعدة قرون سابقة، وجد 
عمى العكس من السندات التي تتحرك بشكل  نفسو تجاه التضخمب أن الذىب يتحرك
ي دراستيا ف Natalie (2009)كما أثبتت  (،Blose,1996,508) عكسي مع التضخم

خالل سنوات التضخم، ويتضح أن العالقة بين الذىب  أن الذىب يعمل بشكل فعال
والتضخم ىي األفضل وذلك من خالل المقارنة بين أداء سعر الذىب خالل أوقات 

ومن ، التضخم المرتفع مع مقارنتيا خالل أوقات التضخم المعتدل أو المنخفض
( حيث يقول انو "في غياب 2000إلى ما ذكره االن غريسبان )شير األىمية أن ن

معيار الذىب، ال توجد طريقة لحماية المدخرات من المصادرة خالل أوقات التضخم" 
(Dobre,1997,15) ، ومن ىنا يتضح الدور الحيوي والميم لمذىب الذي ممكن أن

ل بتحقيق االستقرار في المستوى العام يساعد البنوك المركزية في تحقيق ىدفيا المتمث
 لألسعار واستيداف التضخم.

 : استقرار وموثوقية احتياطيات الذهب 2-3-2
يستمر نقاش االقتصاديون حول ما إذا كان الذىب من األصول المستقرة التي يمكن 
االحتفاظ بيا ضمن احتياطيات البنوك المركزية، إذ ال يزال الذىب أحد أكبر األصول 

جمالي االحتياطيات في البنوك المركزية، وتم تحديد أربعة أسباب تجعل البنوك في إ
 وىي:  (Nugee,2000,15)المركزية تحتفظ بالمزيد من الذىب في احتياطاتيا من قبل 

 .الذىب قيمتو بل عمى العكس من ذلك ترتفع قيمتو خالل فترات عدم اليقين ال يفقد -2
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البمدان المختمفة ألنو يحافظ عمى قيمتو خالل فترات غالبا ما يكون وحدة تبادل بين  -1
 التضخم.

 ال يوجد طرف مقابل يمكن أن يتخمى عن السداد، لذلك ال يتحمل مخاطر ائتمانية.  -4
 الموثوقية التاريخية بسبب االعتقاد أنو أصل ثابت.  -3

ان البنوك المركزية تيتم بشكل كبير بسعر الذىب وتحاول التأثير عميو بشكل مباشر 
أو غير مباشر والسبب وراء ىذا االىتمام ىو اعتقاد البنوك المركزية أن الذىب الزال 

أن الدول النامية  (Plender)ويرى ، (Baur,2016,20)يعدُّ من األصول اآلمنة 
األمريكي إذ سيمكنيا الذىب من تكوين محفظة يجب أن تفضل الذىب عمى الدوالر 

كما ان االستقرار الكبير في احتياطيات الذىب يساعد  أصول احتياطية أفضل، 
البنوك المركزية في تحقيق أىدافيا وخاصة ىدف االستقرار في المستوى العام 
 لألسعار واستيداف التضخم، حيث تحتاج البنوك المركزية خالل مرحمة تنفيذ أىدافيا

 أصواًل سائمة وتتمتع باالستقرار تكون تحت تصرفيا بشكل دائم وسريع. 
 : سيولة موجودات البنك المركزي2-3-3

ان األصول تمثل أىمية كبيرة لمبنوك المركزية ألنيا تخدم التزاماتو المالية وتستخدم 
لى قدرتو  لدعم العممة المحمية المصدرة، حيث تشير األصول إلى قوة البنك المركزي وا 
في الدفاع عن سعر صرف العممة محميًا ودوليًا، حيث تستطيع السمطة النقدية دعم 

سوق الصرف األجنبي من خالل استخدام احتياطاتيا  العممة من خالل التدخل في
األجنبية، كما يمكن استخدام األصول من قبل البنك المركزي في دعم القطاع 
المصرفي وىذا يحدث في حال كانت أصول البنك المركزي ذات جودة عالية 

(Bagus,Howden,2016,11،)  وىذا يعني ان جودة وسيولة أصول البنك المركزي
اًل ميمًا جدًا في دعم القطاع المصرفي المتعثر، وأن أىمية األصول تظير تعدُّ عام

بشكل واضح خالل أوقات انييار العممة وليذا يفضل ان يحتفظ البنك المركزي 
بأصول سائمة مثل النقد األجنبي والذىب، ويمكن االستدالل عمى جودة أصول البنك 
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ما كانت التكاليف المترتبة المركزي من خالل )مؤشرات نسب السيولة(، حيث كل 
عمى بيع كميات كبيرة من األصل منخفضة يمكن اعتباره أكثر سيولة والعكس 
صحيح، ان األصول غير السائمة قد تعرض البنك المركزي إلى مجموعة من المشاكل 
فال يستطيع األخير بيعيا بكميات كبيرة خالل ظروف السوق غير الطبيعية، وربما ال 

كمما ارتفعت  خالل أوقات االزمات المالية واالقتصادية، وبالتالي تجد ليا مشترياً 
حصة األصول غير السائمة وكنتيجة طبيعة تنخفض نسبة السيولة ويترتب عمييا 

 انخفاض جودة األصول ومن ثم انخفاض جودة العممة، وان ىذه المؤشرات ىي:
 مؤشر نسبة السيولة األول  (1

النسبة المئوية لألصول التي يمكن بيعيا بسيولة من تشير نسبة السيولة األولى إلى 
قبل البنك المركزي وال تمثل دين عميو، وىذا يقتصر عادة عمى حصة الذىب في 

 األصول األجنبية.
 الذىب

 االساس النقدي
   مؤشر نسبة السيولة االول   

 ( مؤشر نسبة السيولة الثاني 2
طيات الذىب والعمالت األجنبية إلى تقارن نسبة السيولة الثانية بين أجمالي احتيا

األساس النقدي، وعادة ما تكون االحتياطيات من النقد األجنبي شديدة السيولة بسبب 
تداوليا بشكل يومي، ولكن قيمتيا اقل ضمانًا من الذىب بسبب مخاطر االئتمان 

 المترتب عمييا.
احتياطي النقد االجنبي  الذىب 

 االساس النقدي
 مؤشر نسبة السيولة الثاني   

وىذه المؤشرات تعكس األىمية النسبية لمذىب ضمن أصول البنوك المركزية، إذ حافظ 
الذىب عمى مكانتو المرموقة كأصل سائل لمغاية وىذا ما يظير عميو بشكل خاص 
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خالل أوقات االزمات االقتصادية او المصرفية، وان البنوك المركزية ومن منظور 
حة والرشادة العقالنية عمييا االحتفاظ بأصول تتميز بدرجة مرتفعة من اإلدارة الصحي

السيولة لتقميل من االثار السمبية عمى االقتصاد الناجمة عن األزمات العالمية، ومن 
 ىنا تبرز أىمية الذىب ضمن األصول التي تحتفظ بيا البنوك المركزية. 

 المبحث الثالث
 زانية العمومية لمبنك المركزي العراقيتحميل دور احتياطيات الذهب في المي

حافظ الذىب عمى مكانتو ضمن مكونات االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي 
العراقي، إذ يعدُّ أحد عناصر السيولة التي يستطيع البنك المركزي العراقي استخداميا 

ماية ن يوفر األمان والحالتحقيق أىدافو في االجل القصير، كما ان الذىب يمكن 
 لالقتصاد العراقي في مواجية الصدمات الخارجية واألزمات المالية.

: تحميل تطور احتياطيات الذهب والمحفظة االستثمارية لدى البنك المركزي 3-1
 العراقي 

  2119-2114: تحميل تطور احتياطيات الذهب لممدة 3-1-1
غطاء لمعممة المحمية  يستخدم البنك المركزي االحتياطيات األجنبية واحتياطيات الذىب

وأداة لدعم سعر الصرف وأيضا تستخدم لتصحيح االختالل في ىيكل ميزان 
( تطور االحتياطيات األجنبية بصورة عامة 1المدفوعات، ويوضح الجدول )

(، 1920-1993واحتياطيات الذىب بشكل خاص لدى البنك المركزي العراقي لممدة )
( طن في عام 5.0لمركزي العراقي من )إذ نمحظ تطور كمية الذىب لدى البنك ا

( إذ رفعت ىذه الكمية تصنيف العراق 1920( طن في عام )00.4( إلى )1993)
من حيث حيازة الذىب إلى المرتبة الخامسة عربيًا والمرتبة السابعة والثالثين عالميًا، 
كما بمغ متوسط كمية الذىب التي يحتفظ بيا البنك المركزي خالل مدة الدراسة 

( مميون دوالر في عام 09) ( طن، كما تطور رصيد احتياطيات الذىب من39.0)
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-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920( مميون دوالر في عام )3044( إلى )1993)
%(، كما نمحظ من خالل الجدول أيضا أن كميات الذىب 5294( مقداره )1920

البنك المركزي  ( طن إذ اشترى10.4لدى البنك المركزي العراقي ارتفعت لتبمغ )
( مميون دوالر من بنك التسويات الدولي و 005( أونصة بقيمة )900224العراقي )

)البنك المركزي ( مميون دينار من داخل العراق 032( أونصة بقيمة )490)

( مميون 2505ليصبح رصيد الذىب لدى البنك المركزي العراقي )، (25 2112العراقي،
%( إلى إجمالي االحتياطيات 1.4وبنسبة ) %(333.3دوالر وبمعدل نمو بمغ )
(، واستمر تنامي كميات الذىب لدى البنك المركزي 1921األجنبية وذلك في عام )

( أونصة بقيمة ممياري دوالر 2549025%( وذلك بسبب شراء )40.2العراقي لتبمغ )
، 2114)البنك المركزي العراقي، أمريكي من بنك فرنسا وبنك التسويات الدولي في بازل

( مميون دوالر وبمعدل نمو بمغ 4392ليصبح رصيد احتياطيات الذىب )، (28
(، 1923%( إلى إجمالي االحتياطيات وذلك في عام )5.1%( وبنسبة )294.3)

( مميون دوالر وبمعدل نمو بمغ 3419وبمغ أعمى رصيد الحتياطيات الذىب )
بر المشترين لمذىب %( بسبب شراء كميات جديدة من الذىب إذ كان العراق أك0.0)

إلى جانب كل من اليند والصين وكازاخستان، وبمغ متوسط األىمية النسبية لمساىمة 
%( خالل مدة الدراسة في 4.9احتياطيات الذىب في مكونات االحتياطيات األجنبية )
( مميون دوالر في عام 0405العراق، وتطورت االحتياطيات األجنبية في العراق من )

( مميون دوالر في عام 09591نسبة خالل مدة الدراسة إلى ) ( وىي أقل1993)
%(، وبمغت أعمى 020.1( مقداره )1920-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920)

( 1921( مميون دوالر في عام )99419قيمة لرصيد االحتياطي األجنبي في العراق )
ت التصدير %( بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة معدال25.1وبمعدل نمو بمغ )

ومن ثم ارتفاع العوائد النفطية، كما حققت االحتياطيات األجنبية معدالت نمو سالبة، 
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( في -%0.0( مميون دوالر وبمعدل نمو )33445إذ بمغ رصيد االحتياطي األجنبي )
( نتيجة األزمة المالية العالمية التي تأثر فييا االقتصاد العراقي شأنو في 1990عام )

لبمدان النامية، وأيضا بمغت معدالت نمو االحتياطي األجنبي ذلك شأن أغمب ا
( 1920( و)1925( و)1923%( في األعوام )23.9%( و )24.0( و )-20.9%)

عمى التوالي وذلك بسبب األزمة المزدوجة التي تعرض ليا االقتصاد العراقي والمتمثمة 
لعالمية واألزمة األمنية في األزمة المالية إذ انخفضت أسعار النفط الخام في األسواق ا

جراء سيطرة تنظيم داعش اإلرىابي عمى جزء من األراضي العراقية، وتطورت نسبة 
( إلى 1993%( في عام )2.9احتياطيات الذىب إلى االحتياطي األجنبي من )

(، وبمغ متوسط األىمية النسبية الحتياطيات الذىب في 1920%( في عام )9.9)
 %(.4.9خالل مدة الدراسة )مكونات االحتياطي األجنبي 

( تطور االحتياطيات األجنبية واحتياطيات الذهب في العراق لممدة 1جدول )
(2114-2119 )                                                                             

 )مميون دوالر( 

 السنة

(2) 
 كمية الذىب 

 )طن(
 

(1) 
احتياطيات 
 الذىب 
 )بالدوالر(

(4) 
معدل النمو 
السنوي في 
احتياطيات 
 الذىب %

(3) 
 إجمالي

االحتياطيات 
 األجنبية 

(5) 
معدل التغير 

في 
االحتياطيات 
 األجنبية %

(0) 
1/3 

% 
 

2004 5.9 90 ------ 9395 ----- 1.0 
2005 5.9 99 10.0 13547 44.2 0.7 
2006 5.9 109 10.1 18925 39.7 0.6 
2007 5.9 153 40.4 32029 69.2 0.5 
2008 5.9 161 5.2 49219 53.5 0.3 
2009 5.9 209 29.8 44335 (9.9) 0.5 
2010 5.9 266 27.3 50622 14.1 0.5 
2011 5.9 298 10.2 61034 20.5 0.5 
2012 29.8 1595 444.4 70327 15.2 2.3 
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2013 32.9 1632 2.3 77597 10.3 2.1 
2014 86.1 3401 108.4 56111 (16.0) 5.2 
2015 89.8 3048 (10.4) 52782 (18.9) 5.7 
2016 89.8 3326 9.1 45001 (14.7) 7.3 
2017 89.8 3725 12.0 49046 10.6 7.6 
2018 93.1 3940 5.8 64269 31.0 6.1 
2019 96.3 4688 9.6 67572 5.6 7.0 

المصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي، النشرة اإلحصائية السنوية، المديرية 
 ( 2119-2114العامة لإلحصاء والبحوث، بغداد، )

 
( األهمية النسبية الحتياطيات الذهب في االحتياطيات األجنبية لممدة 1الشكل )

(2114-2119) 

 
 ( 1االعتماد عمى بيانات الجدول )المصدر: من عمل الباحثان ب   
 : تحميل هيكل االحتياطيات األجنبية لمبنك المركزي العراقي 3-1-2

ان االحتياطيات األجنبية لمبنك المركزي العراقي موزعة عمى أربعة بنود كما مبين في 
(، وتتكون ىذه البنود من النقد األجنبي في خزائن البنك المركزي واألرصدة 2الجدول )

في البنوك األجنبية ونيويورك واحتياطيات الذىب وحقوق السحب الخاصة، كما نمحظ 
( تطور مكونات االحتياطي األجنبي لدى البنك المركزي 14من خالل الجدول )

( مميون دينار في 5494404ك من )العراقي، إذ تطور النقد األجنبي في خزائن البن
( وبمعدل نمو لممدة 1920( مميون دينار في عام )4394545( إلى )1995عام )

%(، بينما تغيرت نسبة النقد األجنبي في خزائن البنك 50.5( مقداره )1995-1920)
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%( 29.5( إلى )1995%( في عام )19.4إلى مجموع االحتياطيات األجنبية من )
بمغ متوسط األىمية النسبية لبند النقد األجنبي في خزائن البنك (، و 1920في عام )

(، وتطور بند األرصدة في البنوك األجنبية 1920-1995%( خالل المدة )19.9)
( 03941444( إلى )1995( مميون دينار في عام )29420004ونيويورك من )

ية ونيويورك (، وتغيرت نسبة األرصدة في البنوك األجنب1920مميون دينار في عام )
%( 90.4( إلى )1995%( في عام )55.9إلى مجموع االحتياطيات األجنبية من )

(، وبمغ متوسط األىمية النسبية لبند األرصدة في البنوك األجنبية 1920في عام )
-1995%( خالل المدة )99.1ونيويورك إلى مجموع االحتياطيات األجنبية )

االحتياطي األجنبي إذ نمحظ تطور  (، وفيما يخص مساىمة الذىب في ىيكل1920
( مميون 5594400( إلى )1995( مميون دينار في عام )231091بند الذىب من )
%(، 4499.5( مقداره )1920-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920دينار في عام )

%( في عام 9.9وتطورت نسبة الذىب إلى مجموع االحتياطي األجنبي من )
(، وبمغ متوسط األىمية النسبية لمذىب في 1920%( في عام )0.0( إلى )1995)

(، بينما بمغ متوسط 1920-1993%( خالل المدة )4.1ىيكل االحتياطي األجنبي )
%( خالل مدة الدراسة، ومن ىنا 0.0األىمية النسبية لبند حقوق السحب الخاصة )

اقي، إذ نمحظ أنَّ ىناك اختالاًل في مكونات االحتياطي األجنبي  لمبنك المركزي العر 
ان األرصدة في البنوك األجنبية ونيويورك تسيطر عمى النسبة األكبر من إجمالي 
االحتياطي مقارنة بباقي المكونات، وان ىذه األرصدة ىي بعممة الواليات المتحدة 
االمريكية )الدوالر(، األمر الذي من شأنو ان يعرض المحفظة االستثمارية لمبنك 

اض قيمة الدوالر األمريكي ومن ثم ينعكس ذلك عمى المركزي العراقي مخاطر انخف
شكل خسائر في حساب إعادة تقييم االحتياطيات، مما يشكل ضغطًا عمى الميزانية 
العمومية لمبنك المركزي العراقي، إذ تيدف محفظة االحتياطيات إلى تعظيم العوائد 

 وتقميل المخاطر من خالل سياسات استثمارية كفوءة ورشيدة.
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 ( 1920-1995( ىيكل المحفظة االستثمارية لمبنك المركزي العراقي لممدة )1)جدول 
 )مميون دينار( 

 السنة

(2) 
النقد األجنبي 
في خزائن 
 البنك

(1) 
األرصدة في 
البنوك 
األجنبية 
 ونيويورك

(4) 
احتياطي 
 الذىب

(3) 
حقوق 
السحب 
الخاصة 

(SDR) 

(5) 
 المجموع
 
 

(0) 
2/5 

% 

(9) 
1/5 

% 

(4) 
4/5 

% 

(0) 
3/5 

% 

2005 5373898 10816901 142902 3124262 19680743 27.3 56.0 0.7 16.0 
2006 4858618 5138018 159073 2950235 13105944 37.1 39.2 1.2 22.5 
2007 8161679 24986097 191943 2448770 35788489 22.8 69.8 0.5 6.8 
2008 21114348 34746430 191458 2313045 58365281 36.2 59.5 0.3 4.0 
2009 18022171 27079473 243941 4307174 49652759 36.3 54.5 0.5 8.7 
2010 8147719 43764347 311611 4216693 56440370 14.4 77.5 0.6 7.5 
2011 9592454 54312952 348808 4161675 68415889 14.0 79.4 0.5 6.1 
2012 14302088 57349287 1860236 4140272 77651883 18.4 73.9 2.4 5.3 
2013 20835296 61308509 1903205 3944023 87991033 23.7 69.7 2.2 4.5 
2014 10039356 57830047 4039626 2854863 74763892 13.4 77.4 5.4 3.8 
2015 4511655 54943595 3627247 0 63082497 7.2 87.1 5.8 0.0 
2016 7864502 38858376 3957959 2176159 52856996 14.9 73.5 7.5 4.1 
2017 7618502 43629800 4434627 2310965 57993894 13.1 75.2 7.6 4.0 
2018 7543892 61506087 4690603 2258491 75999073 9.9 80.9 6.2 3.0 
2019 8408585 64082888 5573899 2245565 80310937 10.5 79.8 6.9 2.8 

 

األىمية النسبية لمكونات المحفظة االستثمارية لمبنك المركزي ( متوسط 1الشكل )
 (1920-1995العراقي لممدة )

 

 
 ( 2المصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى بيانات الجدول )  

20% 

70% 

3% 7% 

 حقوق السحب الخاصة  الذهب األرصدة في البنوك األجنبية ونيويورك لنقد األجنبي في خزائن البنك 
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 ( 2119-2114: الذهب والميزانية العمومية لمبنك المركزي العراقي لممدة ) 3-2
العراقي تتمثل في حقوق البنك اتجاه اآلخرين، ان استخدامات أموال البنك المركزي 

وفي ذات الوقت تمثل استثمار البنك المركزي ألموالو، وتنامت موجودات البنك 
وذلك باستثناء  1920إلى  1993المركزي العراقي بشكل متصاعد خالل المدة من 

بسبب األزمة  1920و 1925و 1923، وألعوام 1990األعوام المتمثمة في عام 
وجة التي تعرض ليا االقتصاد العراقي، وىي األزمة المالية بسبب انخفاض المزد

 أسعار النفط الخام عالميًا، واألزمة األمنية المتمثمة باحتالل داعش لألراضي العراقي.
 أوال: مساهمة احتياطيات الذهب في الميزانية العمومية لمبنك المركزي العراقي 
، 1994حدث تغيرات كبيرة في الميزانية العمومية لمبنك المركزي العراقي بعد عام 

وذلك نتيجة زيادة االحتياطيات األجنبية التي تييمن عمى جانب الموجودات من 
( تطور رصيد 3إذ نمحظ من خالل الجدول ) (،54، 2117ابريهي،( العموميةالميزانية 

( مميون دوالر في عام 09لمركزي العراقي من )الذىب في الميزانية العمومية لمبنك ا
-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920( مميون دوالر في عام )3044( إلى )1993)

%(، وتطور رصيد الموجودات األجنبية األخرى لدى البنك 5294( مقداره )1920
( مميون 04133( إلى )1993( مميون دوالر في عام )0495المركزي العراقي من )

%(، 590.0( مقداره )1920-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920عام ) دوالر في
( مميون 0495ونمحظ أيضا أن أقل قيمة لرصيد الموجودات األجنبية األخرى بمغت )

(، بينما بمغت أعمى قيمة لرصيد الموجودات األجنبية األخرى 1993دوالر في عام )
تياطيات األجنبية لدى ( نتيجة ارتفاع االح1924( مميون دوالر في عام )95005)

البنك المركزي العراقي بسبب ارتفاع العوائد النفطية، بينما تطور رصيد مجموع 
( إلى 1993( مميون دوالر في عام )20092موجودات البنك المركزي العراقي من )

( مقداره 1920-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920( مميون دوالر في عام )45430)
ظ تطور نسبة الذىب إلى مجموع موجودات البنك المركزي %(، ومن ىنا نمح444.4)

(، وبمغت أدنى نسبة 1920%( في عام )5.3( إلى )1993%( في عام )9.5من )
( بسبب تنامي 1994%( في عام )9.4لمذىب إلى مجموع موجودات البنك المركزي )
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 فقرات الموجودات األخرى بمعدالت أعمى من نمو احتياطيات الذىب، بينما بمغت
( 1920%( في عام )5.3أعمى نسبة لمذىب إلى مجموع موجودات البنك المركزي )

نتيجة ارتفاع كمية الذىب لدى البنك المركزي العراقي، وبمغ متوسط األىمية لمذىب 
%( خالل مدة الدراسة، بينما 1.4في الميزانية العمومية لمبنك المركزي العراقي )

ى إلى مجموع موجودات البنك المركزي تطورت نسبة الموجودات األجنبية األخر 
(، وبمغ 1920%( في عام )93.2( إلى )1993%( في عام )39.4العراقي من )

%( خالل مدة الدراسة،  90.9متوسط األىمية النسبية لمموجودات األجنبية األخرى )
وىذا ما يعكس ىيمنة االحتياطيات الدولية عمى موجودات البنك المركزي العراقي 

 ريعية االقتصاد العراقي.  وذلك بسبب
كما أن التغير الحاصل في الذىب ضمن موجودات البنك المركزي انعكس عمى التغيرات في 

(، إن التغيرات في 3جانب المطموبات من الميزانية العمومية، إذ نمحظ من خالل الجدول )
وُنشير إلى أن في جانب المطموبات، ( *)احتياطيات الذىب انعكست عمى االحتياطي النقدي

االحتياطي النقدي ىو العنصر األساس الذي يتحكم فيو البنك المركزي وىو الذي يزود 
الجياز المصرفي فيو إذ يستخدمو ألغراض التوسع في عرض النقد، وكما الحظنا سابقًا 
ومن خالل التحميل أن فقرة الذىب ضمن جانب الموجودات حققت نموًا خالل المدة 

%(، وخالل تمك الفترة تطور رصيد االحتياطي النقدي من 5294ره )( مقدا1993-1920)
(، 1920( مميون دوالر في عام )05950( إلى )1993( مميون دوالر في عام )4329)

%(،  بينما تطورت نسبة االحتياطي 042.0( مقداره )1920-1993وبمعدل نمو لممدة )
( إلى 1993%(  في عام )31.4النقدي إلى مجموع مطموبات البنك المركزي العراقي من )

(، وبمغ متوسط األىمية النسبية لالحتياطي النقدي إلى مجموع 1920%( في عام )99.9)
 المطموبات

%( خالل مدة الدراسة، ومن ىنا نمحظ أن االحتياطي النقدي يشكل الجزء األكبر 09.4) 
من جانب مطموبات البنك المركزي العراقي.

                                                 
( يمثل النقد المصدر إلى التداول مضافًا اليه ودائع المصارف التجارية M0)*( االحتياطي النقدي )

 ( 5، ص 2115بالدينار لدى البنك المركزي، )انظر: النشرة اإلحصائية السنوية البنك المركزي العراقي، 
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 (      2119-2114( الميزانية العمومية لمبنك المركزي العراقي لممدة )3الجدول )
 )مميون دوالر(             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2004 90 9305 2226 1004 0 7046 19671 8410 0 0 11029 411 )331( 152 
2005 99 13448 2202 1239 0 8054 25042 8535 825 1659 1736 17058 )2484( ) 2,287( 
2006 109 18816 490 3186 0 8205 30806 10978 978 3427 3532 16467 )906( ) 3,670( 
2007 153 31876 573 3315 0 4121 40038 23515 3786 755 2855 0 6,89 2,238 
2008 161 49058 602 2713 3 3959 56496 35925 2322 1496 7189 0 1444 8,120 
2009 209 44126 615 2766 1 6465 54182 38693 2395 1339 931 1778 1152 7,894 
2010 266 50356 616 2766 0 6563 60567 45991 903 2577 1649 1747 174 7,526 
2011 293 60741 273 2766 0 3228 67301 50169 2110 2846 5084 1736 891 4,465 
2012 1595 68732 0 2706 0 2082 75115 54366 2671 2948 5812 1744 2682 4,892 
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2013 1632 75965 0 2363 0 3148 83108 62830 2687 4735 1719 1758 4685 4,694 
2014 3401 65111 0 2067 0 3033 70211 55750 322 3802 979 1626 2761 4,971 
2015 3048 49734 5231 1979 0 764 60756 48645 279 3574 4835 14 1819 1,590 
2016 3326 41675 14933 2072 0 2650 64656 57745 2176 2453 3323 14 1848  (2,903) 
2017 3725 45321 14908 1909 0 3830 69693 55201 889 2879 5969 52 5398 )695( 
2018 3940 60329 13778 1693 0 3975 83715 56438 382 3711 17063 95 6695 )669( 
2019 4044 63133 11771 1475 0 4171 85349 65759 381 4302 6974 19 9166 )1252( 

 
 

 بغداد،المصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي، النشرة اإلحصائية السنوية، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث،           
(2114-2119) 
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 (2119-2114( األهمية النسبية % لعناصر الموجودات والمطموبات لمبنك المركزي العراقي لممدة )4الجدول )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2004 0.5 47.3 11.3 5.1 0.0 35.8 100 42.8 0.0 0.0 56.1 2.1 )1.7  (  0.8 
2005 0.4 53.7 8.8 4.9 0.0 32.2 100 34.1 3.3 6.6 6.9 68.1 )9.9  (  )9.1  (  
2006 0.4 61.1 1.6 10.3 0.0 26.6 100 35.6 3.2 11.1 11.5 53.5 )2.9  (  )11.9  (  
2007 0.4 79.6 1.4 8.3 0.0 10.3 100 58.7 9.5 1.9 7.1 0.0 17.2 5.6 
2008 0.3 86.8 1.1 4.8 0.0 7.0 100 63.6 4.1 2.6 12.7 0.0 2.6 14.4 
2009 0.4 81.4 1.1 5.1 0.0 11.9 100 71.4 4.4 2.5 1.7 3.3 2.1 14.6 
2010 0.4 83.1 1.0 4.6 0.0 10.8 100 75.9 1.5 4.3 2.7 2.9 0.3 12.4 
2011 0.4 90.3 0.4 4.1 0.0 4.8 100 74.5 3.1 4.2 7.6 2.6 1.3 6.6 
2012 2.1 91.5 0.0 3.6 0.0 2.8 100 72.4 3.6 3.9 7.7 2.3 3.6 6.5 
2013 2.0 91.4 0.0 2.8 0.0 3.8 100 75.6 3.2 5.7 2.1 2.1 5.6 5.6 
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2014 4.8 92.7 0.0 2.9 0.0 4.3 100 79.4 0.5 5.4 1.4 2.3 3.9 7.1 
2015 5.0 81.9 8.6 3.3 0.0 1.3 100 80.1 0.5 5.9 8.0 0.0 3.0 2.6 
2016 5.1 64.5 23.1 3.2 0.0 4.1 100 89.3 3.4 3.8 5.1 0.0 2.9 )4.5  (  
2017 5.3 65.0 21.4 2.7 0.0 5.5 100 79.2 1.3 4.1 8.6 0.1 7.7 )1.0  (  
2018 4.7 72.1 16.5 2.0 0.0 4.7 100 67.4 0.5 4.4 20.4 0.1 8.0 )0.8  (  
2019 5.4 74.2 13.8 1.7 0.0 4.9 100 77.0 0.4 5.0 8.2 0.0 10.7 )1.5  (  

 

 (3المصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى بيانات الجدول )             
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 ثانيا: تحميل سيولة موجودات البنك المركزي العراقي 
تمثل سيولة الموجودات أىمية قصوى ليس فقط لممصارف التجارية والمؤسسات المالية 
نما لمبنوك المركزية أيضا، إذ كمما ارتفعت نسبة سيولة موجودات البنك  األخرى وا 
المركزي ساعده ذلك في سيولة تحقيق أىدافو المرسومة والحفاظ عمييا وضمان 
ديمومتيا، ويعدُّ الذىب النقدي أحد األدوات التي يكمن من خالليا االستدالل عمى 

نسبتو إلى األساس النقدي، إذ يعرف البنك سيولة موجودات البنك المركزي من خالل 
المركزي العراقي األساس النقدي عمى أنو العممة في التداول باإلضافة إلى احتياطيات 
 البنوك التجارية لدى البنك المركزي بالدينار العراقي وىذا من جانب االستخدامات

كما ان األساس النقدي من جانب المصادر يتألف ، (5، 2117)البنك المركزي العراقي،
األساس النقدي = صافي الموجودات األجنبية لدى البنك المركزي العراقي + من: 

، 2119)البنك المركزي العراقي،صافي الموجودات المحمية لدى البنك المركزي العراقي 

األجنبية  ومن ىذا نستنتج ان األساس النقدي يزداد مع زيادة صافي األصول (،43
)العمالت األجنبية + الذىب النقدي( أو زيادة االئتمان المحمي، وفي حالة البمدان 
النفطية مثل العراق تعدُّ فقرة صافي الموجودات األجنبية عماد األساس النقدي، وذلك 
ألن الحكومة تقوم بمبادلة العممة األجنبية مع البنك المركزي لمحصول عمى العممة 

)ابريهي، انفاقيا العام ويزداد اإلصدار النقدي كنتيجة ليذه العممية  المحمية لتغطية
تطور مكونات األساس النقدي إذ تطورت فقرة ( 5ونمحظ من الجدول )(، 15، 2112

( مميون 39941( إلى )1993( مميون دوالر في عام )3010العممة في التداول من )
%(، 921.2( مقداره )1920-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920دوالر في عام )

( مميون 4390بينما تطورت فقرة احتياطيات المصارف لدى البنك المركزي من )
( وبمعدل نمو 1920( مميون دوالر في عام )15919( إلى )1993دوالر في عام )

%(، كما نمحظ من ذات الجدول تطور 040.3( مقداره )1920-1993لممدة )
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( مميون 05950( إلى )1993في عام )( مميون دوالر 4394األساس النقدي من )
 %(،041.2( مقداره )1920-1993( وبمعدل نمو لممدة )1920دوالر في عام )

ومع تطور رصيد احتياطيات الذىب لدى البنك المركزي العراقي كما الحظنا سابقًا 
( 1920-1993من خالل تحميل ان احتياطيات الذىب حققت نموًا خالل المدة )

معيا تطور معدل سيولة موجودات البنك المركزي العراقي من %(، و 5294مقداره )
(، وبمغت أقل نسبة 1920%( في عام )9.2( إلى )1993%( في عام )2.2)

( بسبب االرتفاع 1994%( في عام )9.3الحتياطيات الذىب إلى األساس النقدي )
ى الكبير في رصيد األساس النقدي، بينما بمغت أعمى نسبة الحتياطيات الذىب إل

( بسبب ارتفاع احتياطيات الذىب لدى 1920%( في عام )9.2األساس النقدي )
%( 4.2البنك المركزي، وبمغ متوسط معدل سيولة موجودات البنك المركزي العراقي )

(، ان ارتفاع معدل سيولة موجودات البنك المركزي 1920-1993خالل المدة )
فاعمية أكبر، كما قد يساعدىا في يساعد البنوك المركزية في تحقيق أىدافيا بسرعة و 

 مواجية األزمات االقتصادية والظروف الطارئة التي قد تتعرض ليا. 
 (2119-2114( تطور سيولة موجودات البنك المركزي العراقي لممدة )5الجدول )

 )مميون دوالر(
 (2) السنة  

احتياطيات 
 الذىب 

(1) 
العممة في 
 التداول

(4) 
احتياطيات 

المصارف لدى 
 البنك المركزي 

(3) 
األساس 
 النقدي

1+4 

(5) 
سيولة موجودات 

  % البنك المركزي
2/3  

2004 90 4929 3479 8408 1.1 
2005 99 6203 3187 9390 1.1 
2006 109 7476 4467 11943 0.9 
2007 153 11340 11614 22954 0.7 
2008 161 15501 20424 35925 0.4 
2009 209 18611 20082 38693 0.5 
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2010 266 20805 25186 45991 0.6 
2011 293 24177 25992 50169 0.6 
2012 1595 26239 28127 54366 2.9 
2013 1632 30013 32817 62830 2.6 
2014 3401 30363 25387 55750 6.1 
2015 3048 29290 19355 48645 6.3 
2016 3326 35357 22388 57745 5.8 
2017 3725 33901 21300 55202 6.7 
2018 3940 34032 22406 56438 7.0 
2019 4688 40032 25727 65759 7.1 

ئية السنوية، المديرية المصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى، البنك المركزي العراقي، النشرة اإلحصا
 (2119-2114لإلحصاء واألبحاث، بغداد، )العامة 

 (2119-2114سيولة موجودات البنك المركزي العراقي لممدة ) ( مؤشر3الشكل )

 
 ( 5المصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى بيانات الجدول )

 االستنتاجات والتوصيات  - 4
 : االستنتاجات 4-1
خالل مدة الدراسة تطورت االحتياطيات األجنبية بشكل كبير، وذلك بفعل ارتفاع  .2

أسعار النفط في األسواق العالمية، ونتيجة العالقة بين أسعار النفط واالحتياطيات 
 األجنبية 
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 معدل سيولة موجودات البنك المركزي 
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البنك المركزي العراقي يستخدم الذىب كمالذ آمن وغطاء لمعممة وذلك من خالل  .1
 الطمب المتزايد عمى احتياطيات الذىب. 

ارتفعت نسبة احتياطيات الذىب إلى االحتياطيات األجنبية خالل مدة الدراسة، كما  .4
ارتفعت نسبة الذىب ضمن موجودات البنك المركزي العراقي في ميزانيتو 

 وذلك أدى إلى ارتفاع سيولة موجودات البنك المركزي العراقي.  العمومية،
نمحظ من خالل التحميل وجود اختالل في ىيكل االحتياطيات األجنبية لدى البنك  .3

المركزي العراقي لصالح األصول المقومة بالدوالر األمريكي، وعدم وجود تناسب 
 في تخصيص األصول االستثمارية المحتفظ بيا.

 ت : التوصيا4-2
عمى البنك المركزي العراقي ان يستفيد من العالقة العكسية بين سعر الذىب وسعر  .2

صرف الدوالر األمريكي، ويستخدم الذىب لحماية حقوق الممكية وتعزيز استقرار 
الميزانية العمومية من خالل رفع مساىمة عنصر الذىب فييا لتوفير الثقة 

 واألمان في عمميات الصيرفة المركزية. 
البنك المركزي العراقي أن يعيد النظر في سياسة إدارة االحتياطيات األجنبية، عمى  .1

ويعمل عمى تنويع محفظة أصولو األجنبية وعدم التركيز عمى أصل واحد، ألن 
ن تكون استراتيجيتو مبنية عمى العائد  ذلك يعرضو لمخاطر سعر الصرف، وا 

 لذىب. والسيولة وليس العائد فقط، وأكثر األصول سيولة ىو ا
العمل عمى رفع سيولة موجودات البنك المركزي بنسب أعمى، إذ كمما كانت  .4

موجودات البنك المركزي أكثر سيولة يمكنو ذلك من سيولة إجراء عممياتو وتنفيذ 
مات والمشاكل أىدافو بصورة أكثر سرعة، كما ترفع من قدرتو عمى مواجية األز 

 التي قد تعيق عممو.
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 المستخمص 
الشمول المالي أحد التوجيات العممية الحديثة في مجال العمل يمثل   

والذي ييدف جاىدا الى ايصال الخدمات المصرفية الى كل فئات   المصرفي,
  المجتمع وبأقل كمفة ووقت وجيد.

ىدفت الدراسة الى تقديم صورة كاممة عن الشمول المالي في العراق وفقا لمبادرة البنك 
وما وذلك من خالل توضيح اىميتو واىدافو وابعاده  الخصوصالمركزي العراقي بيذا 

حجم ومقدار الودائع ليذه التجربة من انعكاسات وتأثيرات إيجابية في تحسين 
, ولما لذلك من دور فاعل ومؤثر في تعزيز المصرفية في الجياز المصرفي العراقي

 وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في العراق.
اف الدراسة جرى تحميل وتقييم مؤشرات الشمول المالي )الوصول ولتحقيق أىد

والمؤشر التجميعي   لمخدمات المالية, استخدام الخدمات المالية , العمق المصرفي,
 لعراقي.لمشمول المالي( فضال عن الودائع في النظام المصرفي ا
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مؤشر الودائع  توصمت الدراسة إلى مجموعة استنتاجات ومن أبرزىا التي اثبتت ان
المصرفية بشكل عام اتسم بالنمو اإليجابي المستمر, وىذه داللة إيجابية عمى اىتمام 
أفراد المجتمع العراقي وثقتيم بالجياز المصرفي العراقي من خالل ما يمحظ من زيادة 

عتمدت الدراسة أساليب احصائية اواضحة في إيداع مدخراتيم في المصارف التجارية.
وقد اشتممت تمك األساليب عمى   ل البيانات وتعزيز نتائج الدراسة,متعددة لتحمي

  االتي:
يتمثل ىذا التحميل بصياغة معادلة رياضية تعبر عن : تحميل االنحدار الخطي البسيط

العالقة بين متغيرين وتستعمل لتقدير قيم سابقة والتنبؤ بقيم مستقبمية, ويعد تحميل 
يب اإلحصائية الميمة لضمان دقة االستدالل االنحدار الخطي البسيط من األسال

لغرض تحسين نتائج البحث عن طريقة االستعمال األمثل لمبيانات في ايجاد عالقات 
( yسببية بين الظواىر موضوع البحث, ويؤثر ىذا التحميل انحدار المتغير التابع )

ابع الذي ( والذي يستخدم في التنبؤ بتغيرات المتغير التxعمى متغير مستقل واحد )
 يؤثر في المتغير المستقل.
يعني ىذا االختبار معنوية العالقة الخطية بين : (F -t estواالختبار االحصائي )

( المحتسبة اكبر من Fالمتغيرات المستقمة والمتغير التابع, فإذا كانت قيمة)
بع االجدولية, يعني ذلك وجود تأثير معنوي المتغير المستقل في المتغير الت  (Fقيمة)

 وبخالف ذلك ترفض فرضية التأثير. ويعبر عنو بالمعادلة األتية:
F= (متوسط مجموع مربعات الخطأ  /متوسط مجموع مربعات االنحدار) 

يستعمل لمعرفة نسبة تفسير المتغير المستقل لمتغيرات التي : R2)ومعامل التحديد) 
 تطرأ في المتغير التابع. 

ط االنحدار والذي يشير الى مقدار التغير في وايضا معامل االنحدار: ويمثل ميل خ
قيمة المتغير التابع في حال حصول تغير في قيمة المتغير المستقل بمقدار وحده 

 واحده.
الشمول المالي, االستبعاد المالي, الودائع المصرفية , الجياز : الكممات المفتاحية
 المصرفي العراقي.

 



 

 
 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              

 

 61                                  
 

Abstract 
Financial inclusion represents one of the modern scientific trends 
in the field of banking, which aims hard to deliver banking 
services to all segments of society at the lowest cost, time and 
effort. 
The study aimed to present a complete picture of financial 
inclusion in Iraq in accordance with the initiative of the Central 
Bank of Iraq in this regard, by clarifying its importance, 
objectives and dimensions and the positive repercussions and 
effects of this experience in improving the size and amount of 
bank deposits in the Iraqi banking system, and the role of this  
Active and influential in promoting and achieving economic and 
social development in Iraq. 
To achieve the objectives of the study, the indicators of financial 
inclusion (access to financial services, use of financial services, 
banking depth, and the aggregate index of financial inclusion) 
were analyzed and evaluated, as well as the indicators of banking 
operations (loans and deposits) in the Iraqi banking system. 
The study reached a set of conclusions, the most prominent of 
which proved that the bank deposits index in general was 
characterized by continuous positive growth, and this is a 
positive indication of the interest and confidence of members of 
the Iraqi society in the Iraqi banking system through the 
noticeable increase in the deposit of their savings in commercial 
banks. 
The study relied on multiple statistical methods to analyze the 
data and enhance the results of the study. Those methods 
included the following: 
Simple linear regression analysis: This analysis consists in 
formulating a mathematical equation that expresses the 
relationship between two variables and is used to estimate past 
values   and predict future values.  The phenomena in question, 
and this analysis affects the regression of the dependent variable 
(y) on one independent variable (x), which is used to predict 
changes in the dependent variable that affects the independent 
variable.And the statistical test (F-t est): This test means the 
significance of the linear relationship between the independent 



 

 
 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              

 

 62                                  
 

variables and the dependent variable.  Impact hypothesis.  It is 
expressed by the following equation: 
 F= (average sum of squares of the regression/ mean sum of 
squared errors 
The coefficient of determination (R2): It is used to find out the 
percentage of interpretation of the independent variable for the 
changes that occur in the dependent variable. 
Also, the regression coefficient: It represents the slope of the 
regression line, which indicates the amount of change in the 
value of the dependent variable in the event of a change in the 
value of the independent variable by one unit. 
Keywords: Financial inclusion , Financial exclusion , Bank 
deposits, Iraqi banking system. 

  المقدمة 
ل األفراد إلى استخدم مصطمح الشمول المالي ألول مرة لمتعبير عن محددات وصو 

الخدمات المالية المتوافرة, غير أن االىتمام الدولي بالشمول المالي قد ازداد بعد نياية 
(, حيث 2008االزمة المالية العالمية والتي عرفت " بأزمة الرىن العقاري" عام )

ازدادت التوجيات العالمية نحو تحقيق ىدف الشمول المالي من خالل سياسات 
المؤسسات المالية في مختمف البمدان بيدف تعزيز وتسييل وصول واجراءات تتخذىا 

الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع وتمكينيم من استخدام كافة الخدمات المالية و 
فضال عن توفير امكانية اضافة أكبر قدر ممكن من   توفيرىا بتكاليف منخفضة ,

االستفادة منيا وخصوصا فئات المجتمع غير المتعاممين مع المؤسسات المالية و 
الفئات الفقيرة والمحرومة , فضال عن وصوليا الى المناطق البعيدة عن المراكز 

 السكانية بيدف تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
 إلى اربعة فصول رئيسة وعمى النحو االتي:بحث تم تقسيم ال

سمط الضوء في   وتضمن مبحثين,  ودراسات سابقة, بحثالفصل األول: منيجية ال
بينما تضمن المبحث الثاني عرضا لبعض من  بحثالمبحث االول عمى منيجية ال

  الدراسات السابقة العربية واألجنبية.

وتضمن مبحثين, إذ سمط الضوء في   ,بحثالثاني: الجانب النظري لم  الفصل
 المصرفية(. ودائعضمن المبحث الثاني )الالمبحث األول منيا عمى الشمول المالي( وت
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وتضمن مبحثين, سمط الضوء في المبحث   ,بحثالفصل الثالث: االطار العممي لم 
(. وتضمن المبحث الثاني: ) االختبار بحثاالول عمى ) تحميل مؤشرات متغيرات ال

 (.بحثاالحصائي لفرضيات ال

ثين أوليما خصص والتوصيات, وقد تضمن مبح الرابع: االستنتاجاتالفصل 
  لالستنتاجات والمبحث الثاني لمتوصيات.

 مبحث االول ال
 منهجية الدراسة و دراسات سابقة   

 منهجية الدراسة:  1 -1
 مشكمة الدراسة : 1-1-1

يعد الشمول المالي احد التوجيات المعاصرة لمعظم األنظمة المالية والمصرفية الحديثة 
كبير إلتاحة الخدمات المالية والمصرفية  حول العالم, لما تشكمو من اىميو ودور

المتنوعة ولكل فئات المجتمع باقل وقت وجيد وكمفو واستجابة ليذا التوجو العالمي 
شرع البنك المركزي العراقي في تطبيق مبادرتو المعروفة حول الشمول المالي في 

ميدان اال ان النظام المصرفي العراقي, وبالرغم من الجيود الكبيرة المبذولة في ىذا ال
ممارسات الشمول المالي وتطبيقاتو مازالت ضعيفة في النظام المصرفي العراقي و ال 

ان ضعف ممارسات .تنسجم حتى مع معايير ىذه الممارسة في البمدان المجاورة لمعراق
الشمول المالي في العراق يمثل جوىر مشكمة البحث الحالي والذي يمكن التعبير عنو 

  التساؤالت األتية:بشكل ادق بأثاره 
ما مدى التقدم الحاصل في ممارسات الشمول المالي في النظام المصرفي  - 1

 العراقي بعد تطبيق مبادرة البنك المركزي العراقي؟
ما طبيعة العالقة والتأثير بين مؤشرات الشمول المالي وبين مؤشر العمميات  -2

 المصرفي العراقي؟المصرفية الرئيسي )الودائع المصرفية( في النظام 
 : اهمية الدراسة  1-1-2

تبرز أىمية الدراسة الحالية في تسميطيا الضوء عمى واحدة من اىم الموضوعات و 
التوجيات الحديثة في األنظمة المالية والمصرفية ولمختمف بمدان العالم في سعييا 

والذي إليصال خدماتيا المختمفة إلى جميع شرائح وطبقات المجتمع وبدون تمييز, 
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الودائع يعرف اصطالحا ب)الشمول المالي(, وما لمشمول المالي دور في تحسين 
 المصرفية في النظام المصرفي العراقي كما نوعا.

 : اهداف الدراسة  1-1-3 
 يمكن ان نبين اىم اىداف الدراسة من خالل :

 التعريف بالمحتوى العممي والمعرفي لمشمول المالي والودائع المصرفية. -1
تحميل وتقييم الودائع المصرفية باعتبارىا احدى العمميات المصرفية الرئيسية   -2

 في النظام المصرفي العراقي.
تحديد طبيعة العالقة التأثيرية لمؤشرات الشمول المالي في الودائع المصرفية  -3

 .لمنظام المصرفي العراقي
 : االنموذج االفتراضي لمدراسة 1-1-4

 التأثيرية بناء انموذج افتراضي يوضح طبيعة العالقة يتطمب تحقيق أىداف الدراسة
والمعتمدة( ووفقا لما حددتو تمك االىداف ويوضح  المستقمةبين متغيرات الدراسة )

 ( انموذج الدراسة االفتراضي وكاالتي:1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا: فرضيات الدراسة
 
 
 
 

 انشمول انمانٌ 
 المصرفيت للخذماثمؤشراث الوصول -1

عذد )الكثافتالمصرفيت, االنتشار المصرفي , 

 الصرافاث , عذد نقاط البيع(
مؤشراث استخذام الخذماث الماليت )ملكيت -2

الحساباث المصرفيت لذى المصارف/ 

اجمالي عذد السكان, عذد البطاقاث 

 المصرفيت(
مؤشراث العمق المصرفي )ائتمان القطاع -3

الخاص/ الناتج المحلي اإلجمالي, ودائع 

 القطاع الخاص/ الناتج المحلي اإلجمالي(. 
 لمؤشر التجميعي ا-4

 انعمهَاث انمصرفَت
 

نودائعا  
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 : فرضيات البحث :  1-1-5
 والختبار مخطط الدراسة االفتراضي تمت صياغة الفرضيات االتية : 

لمؤشرات الشمول المالي في  إحصائيةيوجد تأثير معنوي ذو داللة  الفرضية الرئيسية )
  وتشتق منيا الفرضيات الفرعية اآلتية:  ,(المصرفية ودائعال
مخدمات المالية ليوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لمؤشرات مستوى الوصول -1

 في الودائع المصرفية.
داللة احصائية لمؤشرات استخدام الخدمات المالية في  وي ذومعن تأثيريوجد -2

 الودائع المصرفية.
داللة إحصائية لمؤشري العمق المصرفي في الودائع يوجد تأثير معنوي ذو  -3

 المصرفية.
 يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لممؤشر التجميعي في الودائع المصرفية. -4
 منهج الدراسة : 1-1-6

اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والذي ييتم في الحصول عمى المعمومات 
المدروسة وذلك لتحديد طبيعة تمك الظاىرة و التعرف  المتعمقة بالحالة الراىنة لمظاىرة

وصفيا وتحميل المتغيرات التي تؤثر في نشوئيا. و  عمى العالقات المتداخمة في حدوثيا
و يعتمد األسموب الوصفي عمى دراسة الظاىرة في الواقع ومن ثم وصفيا وصفا دقيقا 

 والتعبير عنيا كيفيا او كميا.

 الحدود المكانية لمدراسة : 1-1-7

البنك المركزي   تحقيقا ألىداف الدراسة جرى اختيار النظام المصرفي العراقي والذي يشمل) 
ميدانا دراسة متغيرات الدراسة   العراقي, مصارف القطاع الحكومي والقطاع الخاص(

 .الحالية

 : الحدود الزمنية لمدراسة 1-1-8

( 6والبالغة )  (2019 -2014متدة من) تناولت الدراسة المدة الزمنية الم
عمى المدة   والمبرر ليذا االختيار ىو توافر البيانات عنيا ألنيا تشتمل  سنوات,

 الزمنية التي بدأ فييا تطبيق مبادرة البنك المركزي العراقي حول الشمول المالي عام 
 (2017.)  
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 الدراسات السابقة  1-2
 الدراسات الخاصة بالشمول المالي :1-2-1

الباحث -1
 2017احسان صادق الشمري ,  والسنة 

 عنوان الدراسة
اثر اعتماد استراتيجية الشمول المالي في تعزيز الميزة التنافسية 

دراسة حالة البنك المركزي العراقي وعينة من المصارف  –لممصارف 
 العراقية الخاصة

 ىدف الدراسة

استراتيجية الشمول تيدف الدراسة الى تقديم االطار المعرفي لمفيوم 
المالي من منطمق المشكمة التي تمثمت بمحدودية تطبيق استراتيجية 
الشمول المالي في القطاع المصرفي العراقي والعربي وافتراض ان 
 تطبيق ىذه االستراتيجية سوف يعزز من الميزة التنافسية لممصارف.

مجتمع وعينة 
 الدراسة

استمارة االستبيان لعينة من  تم اعداد بيانات ىذه الدراسة بناء عمى
 القيادات واإلدارات في البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة.

اىم 
االستنتاجات 
التي توصمت 

 الييا

توصمت الدراسة الى العالقة المعنوية والتأثير بين تحسين وصول 
الخدمات المالية والجيات الداعمة لو وبين التثقيف المالي وفاعمية 

قدية في تحقيق الميزة التنافسية لمقطاع المصرفي العراقي, السياسة الن
وتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المصارف العراقية )الخاصة 

والحكومية( باعتبارىا المبنة األساسية من اجل تحقيق الشمول المالي اذ 
الى  ان التميز غاية االستراتيجية التي تسعى المصارف عن طريقيا 

 والتفوق وتعزيز الوضع التنافسي. تحقيق التمييز
 

الباحث -2
 والسنة 

 2018زينة سامي العبيدي , 

 الشمول المالي وفاعميتو في تعبئة السيولة لمقطاع المصرفي في العراق   عنوان الدراسة 
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 ىدف الدراسة 

م مع ءتيدف الدراسة الى وضع استراتيجية لمشمول المالي تنسجم وتتال
في زيادة فاعميتو وقدرتو في الحد من ظاىرة بيئة القطاع المصرفي 

االكتناز لخمق قاعدة مستقرة من الودائع ومن ثم التوجو نحو االستثمارات 
االستفادة  فضال عن الصحيحة لتحقيق االستقرار المالي واالقتصادي,

من المميزات األخرى التي يحققيا الشمول المالي. تحميل بيئة القطاع 
لمعرفة ابرز نقاط القوة  swot)دام نموذج )المصرفي العراقي بأستخ

 والضعف والتحديات التي تواجيو.
مجتمع وعينة 

 الدراسة 
تم اعداد بيانات ىذه الدراسة بناء عمى البيانات الصادرة عن القطاع 

 المصرفي العراقي.
اىم 

االستنتاجات 
التي توصمت 

 الييا 

إيجابية تربط بين افصحت الدراسة عن وجود عالقة ارتباط قوية غير 
مؤشرات عرض النقد ومؤشرات الشمول المالي في التقميل او الحد من 

 ظاىرة االكتناز او العممة خارج البنوك.

 
الباحث -3

 والسنة
Elizabeth Littlefied , Brigit Helms ,David porteous  
2015 

 المالي شمولتحقيق ال CGAP Financial Inclusion عنوان الدراسة

 الدراسة ىدف

ىدفت الدراسة الى اإلجابة عن تساؤل يمكن لممجتمع الدولي بكال قطاعيو 
العام والخاص ان يساىم في تحقيق اكبر زيادة ممكنة في فرص حصول 
األشخاص الذين يعانون من نقص الخدمات في الحصول عمى خدمات 

مالية وقد حددت أربعة اتجاىات يمكن ان تساعد عمى اتاحة فرص 
 مى الموارد المالية او االضرار بياالحصول ع

مجتمع وعينة 
 القطاع المصرفي )العام والخاص( الدراسة

اىم 
االستنتاجات 
التي توصمت 

 الييا

تعجيل خطى استعمال اليواتف المحمولة وغيرىا من التكنولوجيا في 
الخدمات المالية وزيادة فرص استفادة الفقراء من تمك المبتكرات, مشاركة 

 في زيادة االئتمان الموجو لالفراد.الحكومات 
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 الخاصة بالودائع المصرفية : الدراسات  1-2-2
 

الباحث  -1
 والسنة

 2018امنة بشير سعيد, فرىاد ميكائيل طاىر: 

عنوان 
 الدراسة

 تأثير الودائع عمى االئتمان النقدي.

 ىدف الدراسة
لعدد من ع عمى االئتمان النقدي ئتيدف الدراسة الى بيان تاثير الودا

 .2018الى  2004من مدة المصارف التجاريو العراقيو لم

مجتمع وعينة 
 الدراسة

 جرىالمصارف االىميو العاممو في العراق وقد  في يتمثل مجتمع البحث
 تكون من ست مصارف تجاريو .عينو ت اختيار

نتائج اىم ال
التي توصمت 

 الييا

النتائج بان نسبو اقراض الودائع لدى المصارف التجاريو كانت  اوضحت
المصرف المركزي العراقي مما يشير الى   اقل من المعيار الذي حدده

تبنى جميع المصارف التجاريو السياسو المحافظة عمى منح االئتمان 
 باستثناء مصرف سومر التجاري.

 

 المبحث الثاني : االطار النظري 
 الماليالشمول  :2-1
  (The concept of financial inclusion)مفهوم الشمول المالي :2-1-1
يشير الشمول المالي الى الحالة التي يمكن من خالليا التييؤ من قبل جميع  

البالغين في سن العمل لموصول الى خدمات القروض والمدخرات والمدفوعات 
والتأمين من شركات رسمية لتقديم الخدمة وينطوي )الوصول الفعال ( عمى تقديم 

يسورة الى العمالء مع الخدمات الى العمالء عمى نحو مريح ومسؤول وبتكمفة م
استدامة عمل شركات تقديم الخدمة , عمى ان تكون النتيجة اتاحة خدمات مالية 
رسمية لمعمالء المستبعدين و المحرومين من الخدمات المالية بدال من الخيارات 
غير الرسمية المتاحة اماميم وتشير عبارة المستبعدين / المحرومين من الخدمات 
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  ليذه الخدمات او المحرومين منيا الذين يعدمون سبل الوصول المالية الى ىؤالء 
: بمعنى ان يعرف البنك الدولي مفيوم الشمول المالي و . (17, 2016)ابودية :

االفراد والشركات يمكنيم الحصول عمى منتجات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تمبي 
والتأمين حيث يتم تقديم  المعامالت والمدفوعات و االدخار و االئتمانات–احتياجاتيم 

ىو تقديم الخدمات المصرفية بتكمفة معقولة  ىذه الخدمات بطريقة مسؤولة ومستدامة.
الى فئات واسعة من ذوي المدخوالت المنخفضة والمحرومة , والوصول غير المقيد 
الى السمع والخدمات العامة ىو شرط ال غنى عنو لمجتمع مثقف وكفؤ كما ان 

مصرفية ىي في الصالح العام , وتوفير الخدمات المصرفية و طبيعة الخدمات ال
 Reserve) الدفع لكافة افراد المجتمع دون تمييز ىدف رئيسي لمسياسة العامة .

Bank of India Bulletin , 2006:83.) 
 أهمية الشمول المالي  :2-1-2

االقتصادية يعتبر الشمول المالي من الموضوعات الميمة التي برزت عمى الساحة 
الدولية الحديثة واصبح ضمن اىتمامات مختمف الدول والحكومات )السامرائي 

 ويمكن تمخيص أىمية الشمول المالي باالتي : (.12, 2018:
توجد العديد من المنافع اإلنمائية التي يمكن تحقيقيا من خالل الشمول المالي -1

ن الخدمات المالية عبر الياتف السيما استخدام الخدمات المالية الرقمية والتي تتضم
المحمول ,وبطاقات الدفع وغيرىا من تطبيقات التكنولوجيا المالية . )شنبي , لخضر 

 :2018 ,107) 
تعزيز قدرة االفراد عمى االندماج و المساىمة في بناء مجتمعاتيم : من خالل  -2

في النظام اجراء العديد من الدراسات فيما يخص القدرة عمى شمول جميع االفراد 
المالي فقد تم التوصل الى نتائج ميمة كشفت ان إمكانية تحسين قدرة االفراد عمى 
استخدام النظام المالي ستعزز من قدرتيم عمى بناء أعماليم الخاصة , واالستثمار 
في التعميم إضافة الى تحسين قدرتيم عمى إدارة مخاطرىم المالية وامتصاص 

المالية وذلك من خالل استخداميم لمخدمات التي الصدمات المرتبطة بالتغييرات 
 (.2: 2016يوفرىا الشمول المالي .)إضاءات , 
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تعزيز استقرار جيود التنمية االقتصادية : ىناك عالقة طردية بين مستويات النمو -3
االقتصادي ومستويات الشمول المالي , كما ويرتبط اتساع وانتشار استخدام الخدمات 

العدالة االجتماعية في المجتمعات , فضال عن األثر اإليجابي عمى المالية بمستويات 
أسواق العمل , كما ويسيم عمق انتشار استخدام الخدمات المالية والوصول الييا في 
انتقال المزيد من المنشآت الصغيرة من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي . 

 (. 31,  2018)نعمة , حسن :
 : اهداف الشمول المالي   2-1-3

 ويمكن تمخيص اىداف الشمول المالي وكما اتفق عمييا اغمب الباحثين باالتي:
اعداد برامج موجية لفئات المجتمع المختمفة لتعزيز ثقافة االدخار و االستثمار -1

لدييم وتشجيعيم عمى االدخار و االستثمار بالطرق الصحيحة الرسمية المثمى وأيضا 
سة بين مزودي الخدمات المالية. لتقديم منتجات ادخارية واستثمارية تحفيز المناف

 (Fund,2015:8) تتناسب مع فئات المجتمع المختمفة
تعزيز مشاريع العمل الحر والنمو االقتصادي, وتمكين الشركات الصغيرة جدا من -2

 (.  20, 2017االستثمار والتوسع في مختمف المجاالت .)عجور:
النساء فعندما تكون المرأة قادرة عمى التحكم بأمورىا المالية بالنسبة لشريحة -3

فيكون االستثمار في الرعاية الصحية والتعميم والتغذية من اولوياتيا وىي استثمارات 
تساىم في احداث تغيرات بين االجيال تكون ذات اثر ايجابي عمى المجتمع الذي 

 (.20: 2019ة .)حسن ,أتعيش فيو المر 
 الشمول المالي  : ابعاد 2-1-4

 بدأ مفيوم الشمول المالي يتطور خالل العقد الماضي ليشمل أربعة ابعاد رئيسية
, سيولة الوصول الى التمويل لكل االسر والمشاريع , استرشاد المؤسسات  وىي

المالية بالقواعد التنظيمية والرقابية واالشراف المالي ,واالستدامة المالية لممؤسسات 
,المنافسة بين مجيزي الخدمات لتقديم افضل البدائل لمزبائن, حدد صندوق النقد 

 .الدولي والبنك الدولي 
الف العالمي من اجل الشمول المالي ثالثة ابعاد رئيسية وعمى النحو ومؤسسة التح

 :((Mai mostafa awad, nada hamed eid:2016,2-3االتي
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 سيولة الوصول الى الخدمات المالية .-1
 االستخدام الفعال لمخدمات المالية بشكل مستدام من قبل كل المواطنين. -2

 يساىم في تعزيز جودة الخدمات المالية . -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(worlds Islamic finance market place Malaysia , 2015:4 (المصدر 
  (Financial exclusion and its forms   

 : االستبعاد المالي واشكاله 2-1-5
بعد ما تم تناول العديد من تعاريف الشمول المالي والتسميات المختمفة التي أطمقت  

مفيوم اخر ىو معاكس لمشمول المالي والذي يحاول الشمول المالي عميو ,ىناك 
حيث ترجع بداية ظيور مصطمح االستبعاد  التقميل والحد منو وىو االستبعاد المالي

عندما أغمقت عدد من فروع  (Leyshon &Thrift) في دراسة 1933المالي الى سنة 
المصارف في بريطانيا وتناولت الدراسة المخاوف حول قدرة السكان لموصول الى 
المنتجات والخدمات المالية ,وليذا يشير مصطمح االستبعاد المالي الى الحالة التي 
يكون فييا الناس غير قادرين لموصول الى المنتجات والخدمات المالية السائدة مثل 

ت المصرفية ,بطاقات االئتمان, سياسات التأمين ومن الممكن ان يتضمن الحسابا
االستبعاد من الخدمات المالية األخرى مثل الراتب التقاعدي . وعرفت المفوضية 

سهولة الوصول الى 
   الخدمات المالية

االستخدام الفعال 
للخدمات المالية من 
قبل جميع المواطنين     

 اإلنجاز الناجح لمشمول المالي 
 

جودة  تحسين
الخدمات المالية  
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االوربية االستبعاد المالي  بأنو "العممية التي يصادف الناس خالليا صعوبة وصول 
ئم احتياجاتيم البسيطة والتي تمكنيم من واستخدام المنتجات والخدمات المالية التي تال

 .عيش حياة طبيعية في المجتمع
 : الودائع المصرفية2 -2

 : مفهوم الودائع المصرفية2-2-1
تعد الودائع من ابرز مصادر التمويل لممصارف التجارية وىي عبارة عن ديون 
مستحقة ألصحابيا عمى ذمة المصارف التجارية وىذه الديون ىي عبارة عن نقود 

مكن استخداميا إلبراء الذمم او الديون في الوقت نفسو. اذ ان الودائع تنشأ لسببين ي
أوليما نتيجة إيداع االفراد أمواليم لدى المصارف كما ىو معروف والسبب الثاني 

( كما عرفيا البنك 124, 1988أيضا نتيجة إلقراض المصارف لألفراد. )الشمري :
عر اقي بأنيا )مبمغ نقدي يتم دفعو لشخص المركزي العراقي وقانون المصارف ال

سواء أكان مثبتا في السجل او ال لمشخص المستمم لممبمغ بشروط تقتضي سداد 
الوديعة او تحويميا الى حساب اخر بفائدة او بعالوة او بدونيما اما عند الطمب او 
في وقت او ظرف يتفق عمييا المودع وذلك الشخص او يتفق عمييا نيابة عنيما( 

 (. 4, 2004()قانون المصارف العراقية :7,  2004)قانون البنك المركزي العراقي : 
 : أنواع الودائع المصرفية 2-2-2 
  الودائع حسب المدة الزمنية: وتقسم الى -1
الودائع الجارية )تحت الطمب(: وتسمى أيضا الودائع تحت الطمب او الودائع التي -ا

ت المصرفية التي تقدميا المصارف يمكن سحبيا بشيك وىي من اقدم الخدما
التجارية لممتعاممين معيا سواء كانو افرادا او شركات او أي مؤسسات أخرى 

(rose:1991 ,360 اذ انيا عبارة عن اتفاق بين المصرف والزبون يودع بموجبو )
الزبون مبمغا من النقود لدى المصرف بشرط ان يكون لو الحق في سحبو في أي 

وفي بعض المصارف ال تدفع أي فائدة عمى  (147, 2000وقت يريد .)ىندي:
( عمى ان يمكن سحبيا بموجب أوامر 128, 1966الودائع الجارية )عجمية : 

تصدر من قبل الزبون لممصرف وليذا فيجب ان يكون المصرف عمى استعداد دائم 
ويعود السبب وراء  .(6, 2000لمقابمة السحب المفاجئ لمودائع الجارية .)طاىر :
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عدم دفع فوائد عمى الحسابات الجارية في عدد من الدول المختمفة لمسببين االتيين : 
(Jessup:1980,76)  

 حماية المصارف التجارية من المنافسة بين بعضيا البعض. (1)
حماية المقترضين المحميين من خالل إعاقة التدفق النقدي الى المضاربين في  (2)

 الدول الكبرى.
الودائع االدخارية )ودائع التوفير(: وتتمثل ودائع التوفير باتفاق بين المصرف  -ب

والزبون اذ يقوم الزبون بإيداع مبمغ معين لدى المصرف مقابل حصولو عمى فائدة 
متفق عمييا بين الطرفين عمى ان يكون لمزبون الحق في السحب من الحساب بأي 

( وال يجوز كشف حساب 147, 2000وقت يشاء دون اخطار البنك بذلك )ىندي:
التوفير وال يمنح الزبون دفاتر شيكات وانما يتم منحيم دفاتر توفير يتم اإليداع 

( وتحسب فوائد التوفير عادة في نياية 134, 1997والسحب من خالليا )الموزي:
العام عمى أساس الرصيد الشيري الموجود في الحساب بسعر فائدة 

اك سببين رئيسيين تحدان من قدرة ودائع التوفير ( وىن32, 2000محدود.)سعيد:
عمى المنافسة مع االشكال األخرى من االوعية االدخارية األخرى 

 (Henning:1981,44وىما:)
 المخاطرة.بسبب انخفاض  عائد)معدل الفائدة(انخفاض ال-1
  عمييا.تضمن لممدخر حماية اقل ضد التضخم بسبب انخفاض الفائدة -2

لك فان ودائع التوفير تشكل طاقة استثمارية لممصارف التجارية وعمى الرغم من ذ
تساىم في تنمية ربحية المصارف بسبب تميزىا باالستقرار إضافة الى ان البنك 
المركزي يطمب من المصارف التجارية نسبة من االحتياطي القانوني لتغطية الودائع 

 الجل والودائع الجارية. 
اتفاق بين الزبون والمصرف يقوم من خاللو الزبون  الودائع ألجل: وىي عبارة عن-ج

 بفتح حساب مصرفي وايداع مبمغ نقدي معين متفق عميو ولمدة زمنية معينة اذ ال
يجوز لمزبون سحبو قبل التاريخ المحدد مسبقا ويعطي المصرف لمزبون وثيقة بالمبمغ 

لمبمغ المودع المودع وفي نياية المدة يقدم الزبون لممصرف الوثيقة ويحصل عمى ا
مضافا الييا الفائدة لممدة المذكورة كما اجازت بعض المصارف السحب منو من اجل 
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الحفاظ عمى الزبائن المتعاممين معيم كما يمكن ان يحصل المودع عمى فائدة بصفة 
دورية او قد يحصل عمييا في نياية مدة اإليداع. اذ ان مبمغ الفائدة يزداد كمما زادت 

و كمما زاد المبمغ المودع. كما ويمكن لممودع ان يحصل عمى فائدة المدة الزمنية ا
اعمى مما يحصل عمييا فيما لو قام بإيداعيا في الحسابات األخرى وذلك لكون ىذه 
الوديعة ليا ميزة يتمتع بيا المصرف وىي إمكانية المصرف التنبؤ بحركة السحب من 

ئع ألجل عن الودائع الجارية وتختمف الودا. (350, 2009تمك الوديعة.)الشمري : 
بكونيا ال تقبل وسيط لمتبادل أي انيا ال تعطي حقا ألصحابيا بالسحب منيا بواسطة 
الشيكات وألىمية ىذه الودائع ومكانتيا ضمن مصادر التمويل لممصارف التجارية 
نالحظ االىتمام المتزايد من قبل إدارة المصرف بتنميتيا وزيادة مقدارىا مما دفع 

أنواع جديدة من ىذه الودائع مثل شيادات  إلصداررف التجارية المصا
 (102, 2011اإليداع.)الزبيدي :

 : الودائع حسب مصدرها: وتقسم الى 2 
بر من الودائع التي تحظى باىتمام من قبل إدارة تعتودائع القطاع الخاص: -أ

من اجل المصارف من اجل تكوين محفظة ودائع تتنوع بموجبيا القطاعات المودعة 
تخفيض المخاطرة التي من الممكن ان تتعرض ليا إدارة المصرف, وييتم ىذا 
القطاع أيضا بمنشآت االعمال سواء كانت كبيرة او صغيرة من اجل اختيار البدائل 
االستثمارية لالموال الفائضة لدييا مما يفرض عمى  إدارة المصارف اتخاذ سبل 

افظة او زيادة الطمب عمى الودائع التي جديدة وتقديم ودائع جديدة من اجل المح
 (106, 2011تقدميا.)الزبيدي:

ودائع القطاع الحكومي: ونقصد بالقطاع الحكومي منشآت الدولة والقطاع العام -ب
ويمثل ىذا النوع من الودائع أىمية أساسية في المصارف التجارية خصوصا في 

ان تكون ىذه الودائع غير الدول الصناعية والدول المصدرة لمنفط. وفي بعض األحي
ربحية وعادة ما يتصف الطمب الحكومي عمى الودائع بعدم االستقرار والتذبذب حيث 
ا متزداد مقادير ىذه الودائع في وقت الحصول عمى الضرائب او رفع أسعارىا وعند

 ( Rose:1991,366تمجا الدول الى بيع السندات الحكومية. )
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جدوع (:ن نوضحيا حسب التقسيم االتي: الودائع حسب الممكية: ويمكن ا3
 (140, 2018واخرون:

الودائع االىمية: وىي تمك الودائع التي تعود ممكيتيا الى فئات المجتمع كافة -أ
 وأيضا لمشركات الخاصة.

الودائع الحكومية: وىي تمك الودائع التي تعود ممكيتيا الى المؤسسات والشركات -ب
 الحكومية.

تمك الودائع التي تعود ممكيتيا لممؤسسات والشركات شبو الودائع المختمطة: وىي 
 الرسمية )القطاع المختمط(.

 

 الثالث : االطار العممي المبحث 
 تحميل مؤشرات متغيرات الدراسة : 3-1
 : تحميل مؤشرات الشمول المالي3-1-1
مؤشرات الشمول المالي في النظام  ستجري في ىذه الفقرة عرض وتحميل نتائج  

من ( وتتضمن ىذه المؤشرات كل 2019-2015) الزمنية ولممدةالمصرفي العراقي 
االنتشار المصرفي,   ,المصرفية الكثافة)  الماليةمستوى الوصول لمخدمات  مؤشرات

كذلك مؤشرات استخدام الخدمات وىي) مؤشر ممكيو و   عدد الصرافات, نقاط البيع(
لدى المصارف, مؤشر عدد الحسابات لدى المصارف/ اجمالي  المصرفية الحسابات

وايضا مؤشري العمق   (المصدرة المصرفيةعدد السكان, مؤشر عدد البطاقات 
 القطاعالمصرفي وىما ) قروض القطاع الخاص/ الناتج المحمي, وودائع 

وختاما المؤشر التجميعي لمشمول   الناتج المحمي االجمالي( ,  الخاص/
  وتحميل ىذه المؤشرات في االتي: وسيجري عرض  المالي,

  :الماليةمؤشرات مستوى الوصول لمخدمات  :3-1-1-1
تمثل ىذه المؤشرات االساس لتمييد الطريق نحو تعزيز وتحقيق الشمول المالي, وذلك  

, اال ان الماليةمن خالل تقميل الجيد الذي يتحممو االفراد في وقت حاجتيم لمخدمات 
مستوياتيا كانت وال تزال دون المستوى المطموب وىذا  وطبيعةع ىذه المؤشرات واق
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وسيتم   التي تؤدي الى االستبعاد المالي, األساسيةبدوره يعتبر من احد االسباب 
  عدد من ىذه المؤشرات وكاالتي : استعراض

 المصرفية الكثافةمؤشر  - أ
)الف نسمو( عمى عدد الفروع  يحسب ىذا المؤشر بقسمو عدد السكان البالغين 

قد  البيئة العراقيةفي  صرفيةالم الكثافةان   (1, ويتضح من نتائج الجدول)المصرفية
( الف شخص فرع 43,24( وىذا يعني انو لكل)2015( عام )43.24بمغت )

تبمغ  والتي العالمية المعيارية بالنسبة بالمقارنةمصرفي واحد و ىي نسبو منخفضو جدا 
 .( الف شخص10ل )فرع واحد لك

 مؤشر االنتشار المصرفي: -ب
عدد   االتية: ) عدد فروع المصارف/ وفق النسبةمؤشر االنتشار المصرفي  ويحسب

 الكثافةالسكان البالغين ) الف نسمو (( اي انيا تمثل مقموب المؤشر السابق) 
 (.المصرفية

 ( كم1000( لكل ) ATMمؤشر عدد الصرافات االليو ) -ج
التي يسعى البنك المركزي  الميمةتعد الصرافات االليو احد ادوات الدفع االلكتروني 

العراقي الى زيادتيا وذلك من اجل ادخال اكبر عدد ممكن من االفراد داخل النظام 
داخل النظام المالي باستخدام ادوات الدفع ودائع المصرفية المالي ومحاولو زياده ال

امل بالنقد تدريجيا. ويحتسب ىذا المؤشر من خالل االلكتروني التخمص من التع
 ( كم من مساحو البمد.1000عدد الصرافات االليو لكل )

  ( كم 1000( لكل )POSمؤشر عدد نقاط البيع ) -د
 بأسرع والمصرفية الماليةالخدمات  الى تعتبر عدد نقاط البيع وسيمو في الوصول

زياده المبيعات, وتقميل المخاطر, وحفظ   فوائد نقاط البيع ىي: ة ووقت واقل تكمف
 والمتابعة, وسيولو التدقيق وموثوقةواالستثمار بعمميات مالية امنو   راس المال,
ي اجيزه ىمن قبل المستفيدين من عمميات الدفع االلكتروني. نقاط البيع  اإللكترونية
حب المحل التجاري بشبكو المصرف موضوع تحت تصرف صا موصولةخاصو 

مشترياتو بلموفاء  البطاقةرصيد صاحب  كفايةمن مدى  بالتأكيد األجيزةحيث تقوم 
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الخصم من حساب العميل جري عمميو السداد وي بإتمامر ايصال اصداومن ثم 
  واضافتو الى حساب المحل وىي تستخدم لمشراء فقط.

 (1جدول )
 الزمنية  لممدةفي العراق  يةوالمصرف الماليةمؤشرات مستوى الوصول لمخدمات 

 (2015- 2019) 
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2015 43.24 - 2.31 - 1.02 - 1.31 - 
2016 43.74 1.16 2.29 -0.86 1.07 4.90 1.88 43.51 
2017 44.05 1.85 2.27 -0.87 1.80 68.22 5.20 176.60 
2018 44.16 0.25 2.26 -0.44 2.30  27.8 5.80 11.54 
2019 44.25 0.20 2.25 -0.44 2.80 21.7 10.3

0 
77.59 

المتوسط 
 الحسابي 

43.89  2.28  1.80   4.90  

 المدفوعات.المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي دائرة 
  :الماليةشرات استخدام الخدمات :مؤ  3-1-1-2
 يعتمد ىذا المتغير مجموعو من المؤشرات وعمى النحو االتي: 

عدد السكان: تعد اجمالي لدى المصارف الى  المصرفيةأ_ مؤشر ممكية الحسابات 
في تعزيز الشمول المالي  األساسيةمن العوامل  المصرفيةعمميات فتح الحسابات 

وتشير البيانات  واإللكترونية التقميدية والمصرفية الماليةمن الخدمات  وكذلك االستفادة
لدى المصارف لم تصل الى  المفتوحة المصرفيةالى ان عدد الحسابات  المتاحة

 العربي.مع بعض الدول  بالمقارنةالمستوى المطموب 
عدد البطاقات ( ان 2يبين الجدول): المصدرة المصرفيةمؤشر عدد البطاقات ب_ 

ثم ارتفعت   ,2017عام  ةمصرفي ة( بطاق 127594قد بمغ)  المصدرة المصرفية
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( بطاقو مصرفيو وبنسبو 872894تصل الى )ل 2018ارتفاعا كبيرا جدا في العام 
%(, ويعزى السبب في ذلك الى حممو توطين رواتب الموظفين 584نمو قدرىا ) 

( 1460891لتصل الى ) 2019في عام  ثم ارتفعت اكثر  ,العراقيةلدى المصارف 
                 .%(67.4زياده قدرىا ) وبنسبةبطاقو مصرفيو 

 (2جدول )
 ( 2019 - 2017لممده )  الماليةمؤشرات استخدام الخدمات 

عذد الحساباث لذى  السنواث

المصارف/ اجمالي 

 عذد السكان

التغير 

)%( 

عذد البطاقاث 

المصرفيت 

 المصذرة

التغير 

)%(  

2017 0.034 _ 127594 _ 

2018 0.040 17.6 872894 584 

2019 0.068 2.8 1460891 67.4 

  820459  0.047  المتوسط الحسابي

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات.
  مؤشر العمق المصرفي -ج

الوساطة المصرفية من خالل سيولة الوصول يبين مؤشر العمق المصرفي مستوى تطور 
 المصرفيةدوات الاالى الخدمات المصرفية, وانخفاض تكمفتيا والتوسع في المؤسسات و 

ويتم قياس العمق  االقتصادية والتنميةوالتي تسيم في دعم عمميات االستثمار  المختمفة
  المصرفي باستخدام مؤشرين رئيسيين وىما:

( الى 3يشير الجدول): اع الخاص الى الناتج المحمي االجماليمؤشر نسبو ائتمان القط-أ
الخاص الى الناتج المحمي االجمالي حيث يتضح   القطاع ة ائتماننتائج تحميل مؤشر نسب

 .%(13( وبمعدل نمو قدره ) 0,080لتصل الى) 2019قد بمغت عام  النسبةان ىذه 
يوضح : اإلجماليع القطاع الخاص الى الناتج المحمي ئمؤشر نسبو ودا -ب

ع القطاع الخاص الى الناتج المحمي االجمالي ئودا نسبةنتائج تحميل مؤشر   (3)الجدول
حيث يتضح ان قيمو المؤشر   (2019 - 2015)  لألعوامفي القطاع المصرفي العراقي 

 .%(9معدل نمو قدره ) ب  (0,117بمغ قيمو قدرىا ) 2019في عام  بمغت
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 (3جدول )
 (2019-2015لممدة ) الماليةرفي لمخدمات ي العمق المصر مؤش

 السنوات
ان القطاع ائتم

الخاص / الناتج 
 االجمالي  المحمي

 التغير 
)%( 

ودائع القطاع الخاص 
/ الناتج المحمي 

 االجمالي

 التغير 
 )%( 

2015 0.0940 - 0,123 - 

2016 0,0920 -2 0.120 -2 

2017 0.0860 -6 0,116 -3 

2018 0.0790 -8 0.107 -8 

2019 0.0800 13 0.117 9 

  0.117  0.086 المتوسط الحسابي

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات.
 تجميعيالمؤشر ال -د

في مؤشر واحد يمثل الشمول المالي  الفرعيةلممؤشرات  ايمثل المؤشر التجميعي تجميعي
ويعد المؤشر التجميعي المرآة التي تعكس مدى التقدم الحاصل في مستوى الشمول 

تتراوح قيمو المؤشر بين الواحد والصفر اذ كمما اقتربت قيمو المؤشر من الواحد   المالي.
والعكس صحيح تشير نتائج  فان ىذا يعني مستوى عال من الشمول المالي

( وبنسبة نمو 2019( عام )0,25)كانت الى ان قيمو المؤشر التجميعي   (4ل)الجدو 
      %( عن العام الذي سبقو.13,6بمغت )

 (4جدول )
 (2019-2015المؤشر التجميعي لمشمول المالي لممدة )

 التغير % المؤشر التجميعي السنواث 

2015 0,11 - 

2016 0,10 -9 
2017 0,21 110 
2018 0,22 4,8 
2019 0,25 13,6 

  0,18 المتوسط الحسابي

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات.
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 تحميل مؤشر الودائع المصرفية 1-1-3- 3
نتائج تحميل قيم مؤشر الودائع المصرفية في النظام  (5يبين كل من الجدول)

(. واستمرت في االرتفاع 2019 -2015) المصرفي العراقي لمسنوات المبحوثة 
( ترليون دينار وبنسبو نمو بمغت 82,1( اعمى قيمة قدرىا )2019لتبمغ عام )

(6,76)%. 
 (5جدول )

( 2019-2015مؤشر الودائع  المصرفية في النظام المصرفي العراقي لممدة )
 المبالغ )ترليون ( دينار عراقي

 النمو )%( الودائع المصرفيت السنواث 

2015 64,3  

2016 62,4 2,95- 
2017 67,1 7,53 
2018 76,9 14,61 
2019 82,1 6,76 

  70,56 المتوسط الحسابي

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات.
 

 االختبار االحصائي لفرضيات الدراسة: 3-2
لقياس تأثير متغير االنحدار الخّطي البسيط يتضمن ىذا المبحث استخدام أسموب  

برنامج التحميل عبر معطيات  مستقل )مفسر( واحد في متغير ) تابع ( مستجيب واحد, 
 لبيان طبيعة العالقة التأثيرية لممتغّير المستقل في المتغّير التابع Amosاإلحصائي 

( الختبار فرضيات تأثير الشمول المالي  F - TEST)وتطبيق المختبر اإلحصائي 
لبيان معنوية التأثير بصفتو كمتغّير مستقل في الودائع المصرفية  بصفتيا كمتغّير تابع, 

أقل أو تساوي   P-Value) فعندما تكون(  F - TEST)  تستعمل الباحثة اختبار 
عندما  القيمة تقبل الفرضية تقبل فرضية التأثير والعكس صحيح, بعبارة  اخرى ( 0.10

المحتسبة أصغر أو تساوي مستوى معنوية  Fاالحتمالية )مستوى الداللة( المناظرة لقيمة 
 βوبخالف ذلك سترفض فرضية التأثير, وال سيما ان قيمة معامل االنحدار )  ( 0.10)

() الميل الحدي ( في االنحدار الخطي البسيط تشير إلى مقدار التغير في المتغير 
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بينما يشير الحد المستجيب في حال ارتفعت قيمة المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة 
( إلى قيمة المتغير التابع المستجيب Constantثابت في انموذج االنحدار الخطي )ال

المقدرة في حال كانت قيمة المتغير المستقل تساوي صفرا , بينما يؤشر معامــل التحديد 
%R2 (Coefficient Of Determination   إلى ان المتغير المستقل أو الُبعد )

من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع, إذ ستختبر  R2المستقل يفسر ما قيمتو =  %
 في ىذه المبحث من التحميل اإلحصائي فرضيات التأثير اآلتية:

   الفرضية الرئيسة
في الودائع المصرفية ( وتتفرع ) يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لمشمول المالي 

 منها الفرضيات الثانوية االتية:
يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لمؤشرات مستوى الوصول لمخدمات المالية في -1

 الودائع المصرفية.
يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لمؤشرات استخدام الخدمات المالية في الودائع -2

 المصرفية.
معنوي ذو داللة إحصائية لمؤشري العمق المصرفي في الودائع يوجد تأثير -3

 المصرفية.
 يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لممؤشر التجميعي في الودائع المصرفية.-4

 تحميل تأثير مؤشرات مستوى الوصول لمخدمات المالية في الودائع المصرفية.اواًل: 
حميل االنحدار الخطي البسيط ( وحسب مخرجات اسموب ت 6توثق معطيات جدول ) 

أنموذج تأثير لممؤشر المستقل ) الكثافة المصرفية ( في ) الودائع ( في ظل مستوى 
 F(. بما يؤكد ان قيمة 0.10وىو اكبر من ) P-Value )   0.138 = معنوية )

( وبمعامل 629.98كانت غير معنوية وبحد ثابت سجل ) (4.043المحتسبة البالغة )
%  ( ليؤشر ان الكثافة المصرفية يفسر ما قيمتو تساوي معامل 57.4تحديد بمغ )  

(   β =  15.757. فيما بمغت قيمة ) الودائع التحديد من التغيرات التي تحدث في 
بما يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في الكثافة المصرفية  يؤدي إلى تغير في 

ىن  رفض الفرضية والتي مفادىا ) ( وبيذه المعطيات نبر   15.757الودائع بواقع )  
 االئتمان المصرفي ( .يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لمكثافة المصرفية في 
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( وحسب مخرجات اسموب تحميل االنحدار الخطي البسيط  6تؤكد معطيات جدول ) 
أنموذج تأثير لممؤشر المستقل ) االنتشار المصرفي ( في ) الودائع ( في ظل مستوى 

 F(. بما يؤكد ان قيمة 0.10وىو اصغر من )  P-Value )    0.061 = معنوية )
( وبمعامل  764.94كانت معنوية وبحد ثابت سجل ) (8.618المحتسبة البالغة )

%  ( ليؤشر ان االنتشار المصرفي يفسر ما قيمتو تساوي معامل 74.2تحديد بمغ )  
( بما   β =  305.07فيما بمغت قيمة ). الودائعالتحديد من التغيرات التي تحدث في 

يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في االنتشار المصرفي  يؤدي إلى تغير في 
( وبيذه المعطيات نبرىن  قبول الفرضية والتي  305.07االئتمان المصرفي بواقع )

 الودائع ( .يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لالنتشار المصرفي في مفادىا ) 
( وحسب مخرجات اسموب تحميل االنحدار الخطي البسيط  6تحقق معطيات جدول )  

) الودائع ( في ظل مستوى أنموذج تأثير لممؤشر المستقل ) عدد الصرافات ( في 
 F(. بما يؤكد ان قيمة  0.10وىو اصغر من ) P-Value )  (0.022 = معنوية 

( وبمعامل 48.403كانت معنوية وبحد ثابت سجل )   (44.455المحتسبة البالغة )
( ليؤشر ان عدد الصرافات يفسر ما قيمتو تساوي معامل التحديد % 95.7تحديد بمغ )

 . فيما بمغت قيمةالودائعمن التغيرات التي تحدث في 
  (11.906 =β   بما يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في عدد الصرافات  يؤدي )

( وبيذه المعطيات نبرىن  قبول الفرضية والتي  11.906إلى تغير في الودائع بواقع )
 الودائع ( .يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لعدد الصرافات في مفادىا ) 

تحميل االنحدار الخطي ( وحسب مخرجات اسموب 6يستخمص من معطيات جدول )
البسيط أنموذج تأثير لممؤشر المستقل ) نقاط البيع ( في ) الودائع ( في ظل مستوى 

 F(. بما يؤكد ان قيمة 0.10وىو اصغر من ) P-Value )    0.078 = معنوية )
( وبمعامل   58.268كانت معنوية وبحد ثابت سجل ) (11.293المحتسبة البالغة )

%  ( ليؤشر ان نقاط البيع يفسر ما قيمتو تساوي معامل التحديد من 85تحديد بمغ )  
( بما   β =  2.391. فيما بمغت قيمة ) االئتمان المصرفيالتغيرات التي تحدث في 

يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في نقاط البيع  يؤدي إلى تغير في االئتمان 
 قبول والتي مفادىا   ( وبيذه المعطيات نبرىن 2.391المصرفي بواقع )  

 االئتمان المصرفي ( .يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لنقاط البيع في ) 
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نفرضَتا  

 انمخغَراث

 انحذ انثابج
 انمَم انحذً

β 
معامم 

 االرحباط

طبَعت 

 انعالقت

م معامـ

 انخحذٍذ
R2 % 

F – test 
وخَجت 

 االخخبار

 حعهَق انباحثت
حؤكذ وخائج ححهَم 

االوحذار انخطٌ 

قبول  انبسَط 

 انفرضَت 

انثاووٍت األوني 

بما ٍوثق وجود 

حأثَر مهحوظ 

نهشمول 

انمصرفٌ فٌ 

 ودائعان

 انمصرفَت

 انخابــع انمسخقم
 F قَمت  

 انمحخسبت

P-
Value 

انفرعَت 

 ونياال
انكثافت 

طردٍت  0.76 15.757 620.98 انودائع انمصرفَت

رفض  0.138 4.043 % 57.4 قوٍت

 انفرضَت

انفرعَت 

 ثاوَتان
االوخشار 

 عكسَت 0.86- 305,07- 764.94 انودائع انمصرفٌ

قبول  0.061 8.618 % 74.2 قوٍت

 انفرضَت

انفرعَت 

 تثانثان
عذد 

 انصرافاث
طردٍت  0.98 11.906 48.403 انودائع

قبول  0.022 44.455 % 95.7 قوٍت

 انفرضَت
انفرعَت 

 ترابعان
طردٍت  0.92 2.391 58.268 انودائع وقاط انبَع

قبول  0.078 11.293  %85 قوٍت

 انفرضَت
انثاووٍت األوني % بما ٍؤكذ قبول انفرضَت 65% ( وهٌ أكثر مه  5.26نخصم وسبت انفرضَاث انمقبونت إني )   اربعمه بَه  ثالدعذد انفرضَاث انفرعَت انمقبونت   
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 استخدام الخدمات في الودائع المصرفية: تحميل تأثير مؤشرات 3-2-1
( وحسب مخرجات اسموب تحميل االنحدار الخطي البسيط  7تؤكد معطيات جدول ) 

أنموذج تأثير المتغير المستقل ) مؤشر ممكية الحسابات المصرفية لدى المصارف ( 
وىو اكبر من  P-Value )    0.259 = في ) الودائع ( في ظل مستوى معنوية )

كانت غير معنوية وبحد  (5.404المحتسبة البالغة ) F(. بما يؤكد ان قيمة 0.10)
%  ( ليؤشر ان مؤشر 84.4( وبمعامل تحديد بمغ )    57.373ثابت سجل )  

ممكية الحسابات المصرفية لدى المصارف يفسر ما قيمتو تساوي معامل التحديد من 
( بما β =  504.51قيمة ) . فيما بمغتاالئتمان المصرفيالتغيرات التي تحدث في 

يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في مؤشر ممكية الحسابات المصرفية لدى 
( وبيذه   504.51المصارف  يؤدي إلى تغير في االئتمان المصرفي بواقع )  

يوجد تأثير معنوي ذو داللة المعطيات نبرىن  رفض الفرضية والتي مفادىا ) 
 الودائع المصرفية(.في ات المصرفية لدى المصارف لمؤشر ممكية الحساباحصائية 

( وحسب مخرجات اسموب تحميل االنحدار الخطي  8تحقق معطيات جدول )   
البسيط أنموذج تأثير لممتغير المستقل ) عدد الحسابات لدى المصارف ( في 

وىو اكبر من  P-Value )    0.340 = )الودائع ( في ظل مستوى معنوية )
كانت غير معنوية وبحد  (2.856المحتسبة البالغة ) Fيؤكد ان قيمة (. بما  0.10)

 . (  58.393ثابت سجل )  
يفسر  عدد الحسابات لدى المصارف%  ( ليؤشر ان 74.1وبمعامل تحديد بمغ )  

. فيما الودائع المصرفيةما قيمتو تساوي معامل التحديد من التغيرات التي تحدث في 
عدد ( بما يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في   β =  357.84بمغت قيمة ) 

( 357.84بواقع )تغير في الودائع المصرفية يؤدي إلى   الحسابات لدى المصارف
يوجد تأثير معنوي ذو داللة ) والتي مفادىا الفرضية  رفض نبرىن المعطيات  هيذوب

 .( الودائع المصرفية في  لعدد الحسابات لدى المصارفاحصائية 
( وحسب مخرجات اسموب تحميل االنحدار الخطي  8ق معطيات جدول ) توث 

( في عدد البطاقات المصرفية المصدرة المستقل )  لممتغيرالبسيط أنموذج تأثير 
وىو اصغر من  P-Value )    0.068 = ( في ظل مستوى معنوية ) الودائع)
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وبحد  معنويةكانت  (86.309)البالغة المحتسبة  Fقيمة  بما يؤكد ان .(0.10)
عدد ( ليؤشر ان % 98.9( وبمعامل تحديد بمغ )    66.068ثابت سجل )  

يفسر ما قيمتو تساوي معامل التحديد من التغيرات التي البطاقات المصرفية المصدرة 
( بما يؤشر ان   β =  113300. فيما بمغت قيمة ) الودائع المصرفيةتحدث في 

تغير في يؤدي إلى عدد البطاقات المصرفية المصدرة التغير بمقدار وحدة واحدة في 
والتي قبول الفرضية  نبرىن المعطيات  هيذوب( 113300بواقع ) الودائع المصرفية

لعدد البطاقات المصرفية المصدرة يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية ) مفادىا 
 .( الودائع المصرفية في 
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 انفرضَت

 انمخغَراث

 انحذ انثابج

انمَم 

 انحذً

β 

معامم 

 االرحباط

طبَعت 

 انعالقت

معامــم 

 انخحذٍذ
R2 % 

F – test 

وخَجت 

 االخخبار

حعهَق 

 تانباحث

 وخائج حؤكذ

 ححهَم

 االوحذار

 انخطٌ

 انبسَط

 رفض

  انفرضَت

 انثاووٍت

 بما انثاوَت

 عذو ٍوثق

 حأثَر وجود

 مهحوظ

 نمؤشراث

 اسخخذاو

 فٌ انخذماث

انودائع 

 انمصرفَت

 انخابــع انمسخقم

 F قَمت  

انمحخس

 بت

P-
Value 

انفرعَت 

 خامستان

مؤشر مهكَت 

انحساباث 

 انمصرفَت

نذى 

 انمصارف

طردٍت  0.92 504.51 57.373 انودائع

 قوٍت
رفض  0.259 5.404 % 84.4

 انفرضَت

انفرعَت 

 تسادسان

عذد 

انحساباث 

نذى 

انمصارف / 

اجمانٌ عذد 

 انسكان

طردٍت  0.86 357.84 58.393 انودائع

رفض  0.340 2.856 % 74.1 قوٍت

 انفرضَت

انفرعَت 

 تبعانسا

عذد انبطاقاث 

انمصرفَت 

فٌ انمصذرة 

االئخمان 

 انىقذً

 0.99 113300 66.068 انودائع
طردٍت 

قبول  0.086 86.309 %98.9 قوٍت

 انفرضَت

 انثاووٍت انثاوَت % بما ٍؤكذ رفض انفرضَت 65% ( وهٌ أقم مه  33233)   نخصم وسبت انفرضَاث انمقبونت إني عذد انفرضَاث انفرعَت انمقبونت اثىخَه مه بَه سج  
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 : تحميل تأثير مؤشرات العمق المصرفي في الودائع المصرفية.3-2-2

( وحسب مخرجات اسموب تحميل االنحدار الخطي البسيط  9نتائج جدول ) توثق 
الناتج المحمي اإلجمالي (  \أنموذج تأثير لممتغير المستقل ) قروض القطاع الخاص 

 P-Value )    0.099 = في ) الودائع المصرفية ( في ظل مستوى معنوية )
كانت  (4.573بالغة )المحتسبة ال F(. بما يؤكد ان قيمة  0.10 (وىو اصغر من

%( ليؤشر 53.3( وبمعامل تحديد بمغ )  122.039معنوية وبحد ثابت سجل )  
الناتج المحمي اإلجمالي يفسر ما قيمتو تساوي معامل  \ان قروض القطاع الخاص 

( بما   β =  6.107. فيما بمغت قيمة )الودائعالتحديد من التغيرات التي تحدث في 
الناتج المحمي  \يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في قروض القطاع الخاص 

( وبيذه النتائج نبرىن  قبول   6.107اإلجمالي يؤدي إلى تغير في الودائع بواقع )  
الفرضية الفرعية الثالثة المتفرعة عن الثانوية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيسة 

 \قروض القطاع الخاص تأثير معنوي ذو داللة احصائية ل يوجدوالتي مفادىا ) 
 الودائع ( .في  الناتج المحمي اإلجمالي

 .المصرفية ودائعفي ال المؤشر التجميعي لمشمول الماليتأثير تحميل  :3-2-3
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( في  المؤشر التجميعي لمشمول الماليالمستقل )  لممؤشر( وحسب مخرجات اسموب تحميل االنحدار الخطي البسيط أنموذج تأثير  10نتائج جدول )  تؤكد
 (11.124)البالغة المحتسبة  Fقيمة  . بما يؤكد ان(0.10وىو اصغر من ) P-Value )    0.045 = ( في ظل مستوى معنوية ) الودائع المصرفية) 

يفسر ما قيمتو تساوي  المؤشر التجميعي لمشمول المالي%  ( ليؤشر ان 78.8( وبمعامل تحديد بمغ )    50.942وبحد ثابت سجل )   معنويةكانت 
المؤشر التجميعي ( بما يؤشر ان التغير بمقدار وحدة واحدة في   β =  1.096. فيما بمغت قيمة ) الودائعي ف معامل التحديد من التغيرات التي تحدث

الثانوية الرابعة المنبثقة عن الفرعية الثانية المتفرعة عن قبول الفرضية  نبرىن النتائج  هيذوب(   1.096بواقع )   تغير في الودائعيؤدي إلى   ول الماليلمشم
الودائعفي  تجميعي لمشمول المالي لممؤشر اليوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية ) والتي مفادىاالفرضية الرئيسة 

 ضيةالفر 

 المتغيرات

 الحد الثابت
الميل 
 الحدي

β 

معامم 

 االرحباط

طبَعت 

 انعالقت

معامــل 
 التحديد
R2 % 

F – test 

نتيجة 
 االختبار

تعميق 
 الباحثة

 التابــع المستقل

 قيمة  
F 

المحتس
 بة

P-
Value 

الفرعية 
 الثالثة

قروض القطاع 
الخاص /الناتج 

 اإلجمالي المحمي
 0.73 -  6.107- 122.039 الودائع

 عكسَت 

 قوٍت
53.3% 4.573 0.099 

قبول 
 الفرضية

الفرعية 
 الرابعة

ودائع القطاع 
الناتج / الخاص

 المحمي اإلجمالي
 0.46- 3.478 - 1106.44 الودائع

 عكسَت

 ضعَفت
21.4% 1.090 0.355 

رفض 
 الفرضية

 الثانوية الثالثة % بما يؤكد رفض الفرضية 55% ( وهي أقل من  25عدد الفرضيات الفرعية المقبولة واحدة فقط من بين اربع  لتصل نسبة الفرضيات المقبولة إلى ) 
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 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات 
 االستنتاجات :4-1 
أثبتت نتائج تحميل مؤشرات مستوى االستخدام لمخدمات المالية بصفتيا احدى  -1

مؤشرات الشمول المالي أن كال من مؤشري )الكثافة المصرفية واالنتشار المصرفي( 
الجيود الواسعة والكبيرة ما زالت منخفضة ودون المستويات المطموبة وبالرغم من 

المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي لتحسينيما من خالل التوسعة في فتح 
مصارف و فروع جديدة في العراق, أما بالنسبة لممؤشرين اآلخرين وىما عدد 
الصرافات اآللية و عدد نقاط البيع فقد لوحظ تحسنيما تحسنا إيجابيا ممحوظا خالل 

دروسة وىذا يؤكد التوجو الواضح إلدخال متطمبات التكنولوجيا الحديثة المدة الزمنية الم
في ميدان العمل المصرفي لما لذلك من دور كبير في تحسين مستوى الشمول المالي 

  في العراق.
بينت النتائج المتعمقة بتحميل مؤشري الوصول لمخدمات المالية وىما ) ممكيو  -2

ى إجمالي عدد السكان, وعدد البطاقات الحسابات المصرفية لدى المصارف إل
المصرفية المصدره( أن ىناك تطورا ممموسا في بيانات المؤشرين وخصوصا بعد تبني 

نستنتج من ذلك   (,2017البنك المركزي العراقي مبادرتو حول الشمول المالي عام )
توسيع ان ىناك اىتماما واضحا من المصارف العراقية بتطبيقات ىذه المبادرة وسعييا ل

 نطاق فئات المجتمع المشمولة بخدماتيا.
اتسم مؤشر الودائع المصرفية بشكل عام بالنمو اإليجابي المستمر, وىذه داللة -3

إيجابية عمى اىتمام أفراد المجتمع العراقي وثقتيم بالجياز المصرفي العراقي من خالل 
 ة.ما يمحظ من زيادة واضحة في إيداع مدخراتيم في المصارف التجاري

ان لتطور ممارسة الشمول المالي في العراق تأثير ودور ايجابي واضح في  -4
تحسين حجم الودائع المصرفية في النظام المصرفي العراقي , نستنتج من ذلك وجود 
تأثير معنوي لمعظم فقرات الشمول المالي) االنتشار المصرفي, عدد الصرافات, نقاط 

 البيع ( في الودائع المصرفية.  
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 التوصيات:  4-2 
  بناءا عمى استنتاجات الدراسة يمكننا التقدم بالتوصيات اآلتية:

العمل عمى تعزيز تطبيقات الشمول المالي في ظل مبادرة البنك المركزي  -1
لما لذلك من أىمية و دور كبير في تسييل ايصال الخدمات المصرفية   العراقي,

تمك الفئات التي ما زالت مستبعدة عن الضرورية الى كل فئات المجتمع وبشكل أساس 
  تمك الخدمات.

ضرورة السعي الحثيث لتحسين بعض مؤشرات وصول الخدمات المصرفية  -2
وذلك بتشجيع   وبشكل أساس ما يتعمق منيا بالكثافة المصرفية واالنتشار المصرفي,

نشاء المزيد من المصارف فضال عن  وتحفيز المستثمرين في ىذا الميدان عمى فتح وا 
االىتمام الجاد بدخول المصارف العربية واألجنبية الرصينة وقياميا بفتح فروع 
مصرفية ليا في العراق من خالل توفير البيئة التشريعية واألمنية المناسبة لتحقيق ىذا 

  الدخول.
ضرورة أن يقترن التوسع في إدخال التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي -3

اسب مع روح العصر لتوفير الحمايو الكافيو لممتعاممين مع ىذا بتشريعات حديثة تتن
القطاع من مخاطر القرصنة اإللكترونية, فضال عن المخاطر األخرى الناجمة عن 

   ىذه التعامالت.
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 مسطيني, رسالة ماجستير, جامعة االزىر, غزة فمسطين.في النشاط االقتصادي الف
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 المستخمص 
البحث الى بيان أثر إستخدام إحدى أدوات إدارة الكمفة اإلستراتيجية متمثمة هدف 

بالهندسة العكسية )التحميل المفكك( لمحاولة تحقيق تخفيض في تكاليف التصنيع 
وتمبية متطمبات الزبائن من حيث األداء و الجودة واألمان والجمالية، من أجل ذلك تم 

الشركة العامة لمصناعات الكهربائية تطبيق هذه التقنية عمى إحدى منتجات 
من خالل مقارنة هذه المروحة  واأللكترونية متمثمة بالمروحة السقفية )نسيم الرافدين(

( ، وتم اإلعتماد عمى المنهج Tornadoبالمروحة المنافسة مصرية المنشأ )
اإلستقرائي التجريبي في الجانب التطبيقي لتفكيك المنتجين من خالل فريق عمل 

دد الوظائف ،ومن أهم اإلستنتاجات التي تم التوصل إليها هي أن تطبيق هذه متع
التقنية عمى المروحة حقق تخفيض مهم وأساسي وبنفس الوقت يمبي رغبات ومتطمبات 

 الزبائن . 
 

 .بحث مستل من رسالة ماجستير 
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أما أىم التوصيات فيي أن إعتماد ىذه التقنية من قبل الشركة وألكثر من منتج منافس 
يشكل عامل ميم إلستعادة الشركة مكانتيا الفاعمة في السوق من حيث الكمفة 

 المنخفضة والجودة العالية والحداثة التي تمبي رغبات الزبائن.
يندسة العكسية )التحميل المفكك( ، إدارة الكمفة اإلستراتيجية ، ال: الكممات المفتاحية

 تخفيض التكاليف ،الشركة العامة لمصناعات الكيربائية واالكترونية 
 
Abstract  
The aim of the research is to show the impact of using one of the 
strategic cost management tools represented by reverse 
engineering (Tear-Down analysis) to try to achieve a reduction in 
manufacturing costs and meet the requirements of customers in 
terms of performance, quality, safety and aesthetics, for that this 
technique was applied to one of the products of the General 
Company for Electrical and Electronic Industries Represented by 
the ceiling fan (Naseem Al-Rafidain), by comparing this fan with 
the competing fan of Egyptian origin (Tornado), and the 
experimental inductive approach was relied on in the practical 
aspect to dismantle the two products through a multifunctional 
team, and one of the most important conclusions that were 
reached is that the application of this technique On the fan, he 
achieved an important and basic reduction while at the same time 
meeting the wishes and requirements of customers. As for the 
most important recommendations, the company continuing to 
adopt this technology the implementation of this technology in 
the manufacture of its products and for more than one competing 
product, which is an important factor for the company to restore 
its active position in the market in terms of low cost, high quality 
and modernity that meets the desires of customers. 
Key words: Strategic cost management, Reverse Engineering 
(Tear-Down), reducing costs, the General Company for Electrical 
and Electronic Industries. 
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 المقدمة 

نظرًا لمظروف التي تشيدىا الساحة المحمية والدولية من منافسة شديدة وبدائل متعددة 
في ظل ثورة تكنولوجية ىائمة تبحث عن كل ما من شأنو أن ينال إستحسان الزبائن 
ويسد إحتياجاتيم ومتطمباتيم بل تذىب الى أبعد من ذلك من خالل إبتكار منتجات أو 

يا لما تحممو من مزايا مبتكرة ومعقدة ، مما أدى الى خدمات بطرق يصعب فيم
إستخدام تقنية اليندسة العكسية أو ما يسمى بالتحميل المفكك، لمبحث عن تفاصيل 
تمك المنتجات أو الخدمات واألسرار الكامنة فييا لدى المنافسين لمعالجة بعض 

كة العامة المشاكل التي تواجو الوحدات االقتصادية ومنيا أحد منتجات  الشر 
لمصناعات الكيربائية واأللكترونية )المروحة السقفية نسيم الرافدين ( في محاولًة 
لمعالجة القصور في األنظمة الكمفوية التقميدية المستخدمة لتخفيض تكاليفيا من خالل 
تطبيق ىذه التقنية ،حيث سيتم تقسيم البحث الى أربعة محاور باإلضافة الى المقدمة 

، إذ يتناول المحوراألول الدراسات السابقة واإلسيامة التي يقدميا ومنيجية البحث
البحث الحالي ،أما المحور الثاني يركز عمى الجانب النظري ،فيما يسمط المحورالثالث 
الضوء عمى الجانب العممي من البحث، ويستعرض المحور الرابع أىم اإلستنتاجات 

 والتوصيات .
 لدراسات السابقة .واالمبحث االول / منهجية البحث -1

 منهجية البحث -أواًل :
 مشكمة البحث :  1-1

تتمحورمشكمة البحث في تطبيق إحدى تقنيات إدارة التكمفة اإلستراتيجية متمثمة بتقنية 
اليندسة العكسية في الوحدات اإلقتصادية من أجل تخفيض التكاليف وتمبية رغبات 

 يين: ومتطمبات الزبائن من خالل طرح السؤالين اآلت
 ىل يحقق تطبيق تقنية اليندسة العكسية في الوحدة اإلقتصادية تخفيض بالتكاليف؟ -1
ىل يحقق المنتج الميندس عكسيًا تمبية لمتطمبات الزبائن في ظل سوق تتسم  -2

 بالمنافسة الشديدة ؟
 أهداف البحث  : 1-2



 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

96 
  

 ييدف ىذا البحث الى تحقيق ما يأتي : 
 المتبع في الشركة عينة البحث.دراسة وتقييم واقع النظام الكمفوي  -1
تطبيق تقنية اليندسة العكسية وبيان أثرىا في إحتساب تكمفة المنتج وتسميط الضوء  -2

عمى جوانب التكمفة األكثر أىمية في تخفيض التكاليف وتحقيق متطمبات ورغبات 
 الزبائن.

 أهمية البحث : 1-3
لكمفة اإلستراتيجية في تتمثل أىمية البحث في  ضرورة تطبيق إحدى أدوات إدارة ا 

الشركات الصناعية لما لو من أىمية في تطوير المنتج وتخفيض تكاليفو وبالتالي  
تحقيق رضا الزبون ، من خالل تفكيك وتحميل المنتج المنافس ومقارنتو بالمنتج عينة 
البحث إلستبعاد الجوانب غير الضرورية وتطوير األجزاء والعمميات التصنيعية 

المنتج وتخفيض تكاليفو وبالتالي تمبية متطمبات الزبائن بتوفير منتج  لمنيوض بواقع
 ت األخرى من حيث الكمفة والجودة.يضاىي المنتجا

 فرضية البحث   : 1-4
 إن تطبيق تقنية اليندسة العكسية يساىم في تمبية رغبات الزبائن ويخفض التكاليف .

 قدمها البحث الحالي أهم الدراسات السابقة واإلسهامة التي ي -: ثانيًا 
 (2119دراسة )الكواز والقصاب، - أ

عنوان الدراسة:" "توظيف إسموب اليندسة العكسية في تخفيض التكاليف في ظل تقنية 
 التكمفة المستيدفة""

توظيف إسموب التحميل المفكك )اليندسة العكسية(لتخفيض التكاليف  ىدف الدراسة:
 .مع المحافظة عمى جودة المنتج أو االرتقاء بوكأحد تقنيات التكمفة المستيدفة في الشركة 

حدى أدواتيا )التحميل المفكك( أىم اإلستنتاجات:إ ن تطبيق تقنية التكمفة المستيدفة وا 
يؤدي الى تخفيض التكاليف ،من خالل إيجاد تصاميم جديدة لممنتجات تساىم في 

 . تخفيض الكمفة وتحسين الجودة والوضع التنافسي لمشركة
 (Kahveci&Okutwus,2015دراسة )  - ب

 Examining The Effects of The Manufacturing Costs"عنوان الدراسة: 
Using TearDown Analysis To Minimize The Costs"  
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 .تطبيق التحميل المفكك عمى منتج البندقية لتخفيض التكاليف  : ىدف الدراسة 
ة في تصنيع البندقية  عند أىم اإلستنتاجات: إكتسبت الشركة ميزة التكمفة المنخفض

تطبيق تقنية التحميل المفكك بإستبعاد عناصر التكمفة التي تؤدي الى زيادتيا من مواد 
 .أو إجور عمل 

فيما جاءت الدراسة الحالية لتبين تأثير تطبيق تقنية اليندسة العكسية في الشركة 
فوي التقميدي المعتمد العامة لمصناعات الكيربائية واأللكترونية كبديل عن االسموب الكم

فييا ومحاولة لمعالجة تدني مستويات اإلنتاج من خالل إستخدام ىذه التقنية ومقارنتيا 
بالتكنولوجيا المستخدمة في المنتج المنافس لتخفيض التكاليف وتحقيق متطمبات 

 الزبائن بالكمفة والنوعية المطموبتين .
 المبحث الثاني : الجانب النظري لمبحث 

  تقنية اليندسة العكسية وتطورىا التاريخي نشأة 2-1
تم إستعمال تقنية اليندسة العكسية أو ما يسمى بالتحميل المفكك منذ القدم ،عندما كان 
الجيش اآلشوري يستخدم نوعًا خاصًا من العربات التي إستولى عمييا المصريون 

ج منيا كميات ونتيجة الفحص الذي قاموا بو أدى الى تطوير عربة مصرية متفوقة وأنت
كبيرة،أما فيما يخص البحرية الرومانية التي كانت أقل شأنًا من القرطاجيين الى أن 
دمرت عاصفة العديد من سفن القرطاجيين عمى السواحل اإليطالية ،وعن طريق نسخ 
التصميم تم بناء سفن بشكل أفضل من قبل البحرية الرومانية،وتتضح كذلك ىذه 

كان األلمان يستخدمونيا لنقل البنزين والتي الحظتيا القوات التقنية بالحاويات التي 
البريطانية واألمريكية وعممت عمى تصميميا وتطويرىا بشكل عكسي وأطمقت 

( ، وتعدد مجاالت Kahveci& Okutwus, 2015:344عميو)جيريكان(. )
نية إستخداميا لتشمل المجاالت العسكرية وتبين ذلك جميًا إبان الحرب العالمية الثا

بعد ىزيمة ألمانيا عندما   (V2والفترات التي تمتيا كما في تطوير الصاروخ من نوع )
وقعت الوثائق والمخططات التقنية لمصاروح تحت سيطرة الروس باإلضافة الى 
المعمومات التي أستعين بيا من أسر بعض عمماء الصواريخ األلمان ليتم اإلستعانة 

 (R-1(.)Wang ,2011:8وسي جديد نوع )بتمك المعمومات في ىندسة صاروخ ر 
 ليتم التوجو الجديد لتطبيق ىذه التقنية في المجاالت الصناعية األخرى كما في
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صناعة السيارات في اليابان لتعمن بداية الثورة الصناعية اليابانية ، وتم تنفيذ أول 
ن خالل الستينات من القر  US Autoعممية تفكيك لصناعة السيارات من قبل شركة 

ختبارىا لعرض أجزائيا عمى طاوالت في  الماضي،إذ تم تفكيك سيارات المنافسين وا 
مبنى كبير لمميندسين وخبراء التصنيع وموظفي التسويق لمعمل عمى تطوير 
بتكاراألفكار ،وفي أوائل السبعينات من نفس القرن قدمت شركة جنرال موتورز  وا 

% من تمك الشركة،ومن خالل 37عندما إشترت  ISUZUتحميميا المفكك الى شركة 
ىذا التحميل تعمم يوشيييكو ساتو*التحميل المفكك وعمل عمى تطوير منيجيتو ليصبح 

ن Kahvenci&Okutwus ,2015 :345أكثر شمواًل من نسختو األصمية. ) (،وا 
إستخدمت تقنية اليندسة   Appleو Motorolaىناك شركات كبرى مثل شركة 
الى اآلن في تصنيع الياتف المحمول عند قياميا العكسية في الماضي وما زالت 

بتطوير منتجاتيا، كما إن العديد من البمدان بما فييا اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية 
 (Guc,2006 :79وتايوان والصين قطعت شوطًا طوياًل في تطبيق ىذه التقنية. )

المفكك في  ( ىو أول من طور تقنية التحميلYoshihiko Satoيوشيييكو ساتو)
وبدأ حياتو المينية كموظف في قسم  1963عام  Isuzuاليابان ،إنضم الى شركة 

ىندسة اإلنتاج بالشركة ورشح الى منصب كبير العمماء في مكتب العمميات اليندسي 
،  إذ جمع بين التحميل المفكك  1993ثم أصبح مدير عام إلدارة التكاليف في عام 

يل القيمة وتم إعتمادىا في جميع شركات تصنيع التقميدي وىندسة القيمة وتحم
السيارات باليابان وُمصنعي األلكترونيات اإلستيالكية لغرض مساعدة الميندسين 

 والمدراء في تقميل الكمفة وتحسين الجودة ولو عدة مؤلفات في ىذا المجال.
كل باإلضافة الى إستخدام ىذه التقنية في مجال البرمجيات في السبعينات لحل مشا

إستعادة قاعدة البيانات التي عفا عمييا الزمن وتحويميا الى ما يماثميا من أنظمة 
كتشاف شفرة المصدر. ( ، وبصرف Paumural , et. al.,2010 :10) حديثة وا 

النظر عن اآلثار القانونية واإلقتصادية لتقنية اليندسة العكسية ،يمثل الحاكم الرئيسي  
ىذه التقنية وكذلك يعتبر إجراء سميم الن المنتج  فييا الغرض الذي من أجمو طبقت

المبتكر محمي من خالل تكمفة القيام باليندسة العكسية من جية ،والمدة الزمنية 
المستغرقة بسبب صعوبات تطبيقيا ،والواقع التنافسي لميندسة العكسية ربما يكون 
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عندما ال ينتج عن  بمثابة حافز لممخترع لتطوير أفكار قابمة لمحماية ببراءات إختراع
( Samunelson & Scotchmer,2002:1585تطبيقيا إبتكار إضافي بعد ذلك. )

وليذه األسباب إعتبرت المحكمة العميا في الواليات المتحدة بأن اليندسة العكسية تمثل 
وسيمة "عادلة وصادقة لمبدء بالمنتج المعروف والعمل بالعكس لتحديد العممية التي 

 (Beherens&Levary,2008:198أو تصنيعو")ساعدت في تطويره 
مما سبق يالحظ الباحثان ومن خالل اإلستعراض الموجز لنشأة وتطور اليندسة 
العكسية بأنيا شممت جوانب إقتصادية عديدة وشغمت إىتمامات كثيرة مثل الصناعات 
العسكرية واإلستيالكية واأللكترونية ،من أجل فحص المنتج أو البرنامج  من خالل 

فكيكو لمتوصل الى فيم كامل لتصميمو ووظائفو لغرض إستخدام الميزات المتوفرة ت
ودمجيا في منتج الوحدة،كما أنيا يمكن أن تؤدي في نفس الوقت الى مخاطر كبيرة 
عمى سبيل المثال الرقائق األلكترونية لممعمومات المخزنة في البطاقة الذكية تحتوي 

تيا من خالل القيام باليندسة العكسية ليذه عمى معمومات شخصية ومالية يمكن سرق
الشفرات لموصول لتمك المعمومات وسرقتيا ،والعامل الرئيسي ىنا لمشروعيتيا ىو 

 اليدف من القيام بيا .
 العكسية*   اليندسة تعريف تقنية 2-2

( في اإلقتصاديات Reverse Engineeringإن إعتماد تقنية اليندسة العكسية )
الى تغييرات ىامة وأساسية في السوق المتقدمة قد أدى 

( ومن أجل ذلك يستعرض الباحثان أبرز Juyeola,et.al.,2014:39العالمية.)
 وجيات النظر في التعاريف المتعددة ليذه التقنية.

فقد عرفت بأنيا " تفكيك وفحص منتج منافس من أجل تحديد فرص تحسين المنتج 
 (،كماDrury,2018:593ل المفكك")و/أو خفض التكمفة والمعروف أيضًا بالتحمي

 

 Reverse*تجدر اإلشارة الى أنو يتم الرمز الى مصطمح اليندسة العكسية 
Engineering (REالتحميل المفكك) (،ويرمز لمرادفيا )مصطمحTear- Down 

Analysis  (TD.) 
( بأنيا "منيجية تطوير المعرفة التصميمية (Rahman,et.al,2020:175أوضح 

ترتيب العكسي آلالت وأنظمة أنتجت بالفعل سعيًا لتصنيع منتج عن من خالل ال
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نتاج نموذج ليا بتجريد عالي المستوى وتبدأ  طريق فيم عمل اآلالت و البرمجيات وا 
من صياغة إحتياجات الزبائن متبوعة بإنشاء نموذج وظيفي من خالل التحميل 

 المفكك"، 
( أو ما Reverse Engineeringية )ويرى الباحثان من ذلك أن تقنية اليندسة العكس

(، بأنيا تقنية ىندسية وأداة من Tear- Down Analysisيسمى بالتحميل المفكك )
أدوات التكمفة المستيدفة تسعى الى دراسة وتحميل المنتجات واألنظمة لموحدات 
كتساب المعرفة ومحاولة  اإلقتصادية المنافسة في السوق لمبحث عن أسباب تميزىا وا 

مك الميزات في منتجات الوحدة اإلقتصادية وذلك لتحسين الكفاءةوالوظيفة دمج  ت
،وتخفيض  كمف األجزاء أو المنتج ككل،وتطوير المنتج والحصول عمى حصة سوقية 
تجعل الوحدة تتميز عن منافسييا من خالل تحقيق تمك األىداف، و يحافظ النجاح في  

لربحية من خالل البحث المستمر تطبيق اليندسة العكسية عمى الحصة السوقية وا
 والديناميكي  في منتوجات المنافسين واألنظمة المنفذة .        

 في الوحدات االقتصادية (RE)العكسية: إن تطبيق تقنية  اليندسة أىداف تقنية 2-3
 المنتجة لمسمع أوالخدمات ييدف الى تحقيق اآلتي:

تجات الدول المتقدمة تكنولوجيًا، مواكبة التطور التكنولوجي وعدم اإلعتماد عمى من -1
باإلضافة الى أنيا تمثل مصدر غني بالمعمومات لتطوير الخبرة والمعرفة من 

الخدمات المنافسة المنتجات أو  خالل تعامل من يقوم بتنفيذ ىذه التقنية مع أفضل
كتساب قدر كبير من المعمومات التقنية.  (  169:  2009جواد،(وا 

ة المنافسة لتحديد األداء الوظيفي والتصميم وتكوين رؤية تحميل المنتج أو الخدم  -2
واضحة عن األنشطة والعمميات والكمف التي ساىمت في إنجازه. )الكواز 

 (164: 2019والقصاب،
 العكسية اليندسة استخدام تقنية مبررات وأىمية 2-4

 اعةإن تطبيق تقنية اليندسة العكسية حول العالم ساىم في نشر التكنولوجيا في صن
 األلكترونيات وأصبحت اآلن جزء ميم من الذكاء التنافسي وتستخدم بشكل كبير

و يمكن تحديد  مبررات ، لممقارنة المرجعية لممنتجات ودعم أنشطة براءات اإلختراع
 :  وأىمية إستخدام ىذه التقنية باآلتي
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ألنيا  تعد من أىم وأكفأ الوسائل التي تساىم في عمميات تطوير المنتجات واألنظمة -1
تدمج بين التصميم والمعرفة بالمنتج األساسي وبين خبرات وأفكار مستخدم اليندسة 

 (Wan,2009:11)    .العكسية
حل المشاكل المتعمقة بالجودة الواجب توافرىا في منتج أو خدمة الوحدة اإلقتصادية  -2

 (42: 2020لتحسين القيمة المدركة لمزبون. )فاضل،
ة المستيدفة والمتمثمة بتحديد رغبات الزبائن والقيمة تجاوز صعوبات تطبيق التكمف -3

المدركة من قبميم،وتحديد مواصفات المنتج المرغوبة،باإلضافة الى مشاكل الوقت 
 (  Kwah,2004:39المستغرق في التصميم . )

أنواع اليندسةالعكسية)التحميل المفكك(: قد يتم التساؤل يومًا ما عن كيف يمكن  2-5
وغيرىا أن تحافظ  Canonو Nissanو Toyotaفي العالم مثل  لمشركات الرائدة

عمى ثبات مكانتيا السوقية وتحقيق مستويات مجزية من الربحية والتي من الممكن 
التنبؤ بيا،وليس من المعقول أن يتم ذلك بدون تخطيط أو نظام خاص ،وتسعى الكثير 

الريادة لسنوات طويمة من الوحدات اإلقتصادية لفيم كيف قامت تمك الشركات بتحقيق 
،ولتحقيق ماتصبو اليو تمك الوحدات يجب عمييا أن تغير من طرق التفكير المتبعة 

عتماد طرق تجعميا قادرة عمى المنافسة .)  Rainsفي سياسة األنتاج وا 
(،ويبين الشكل اآلتي األنواع المتعددة لمقيام باليندسة العكسية كما أوضحيا 2011:1,

(Kahveci&Okutwus,2015:346) 
 ( الهيكل العام ألنواع الهندسة العكسية1شكل )
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Source:Kahveci,Ata&Okutwus,Ercument,"Examining the Effects of the 
manufacturing costs using Teardown Analysis to minimize the 
costs",International Scientific Conference,(2015),p(344-355). 

( الى إمكانية إستخدام واحد أو أكثر من ىذه Sato&Kaufman,2005:14)وأشار 
األنواع ،لتحقيق ىدفين رئيسيين ىما تخفيض الكمف لمتنافس،وتخفيض اإلستثمار 

 وتحسين اإلنتاجية،ويوضح الشكل ستة أنواع لمقيام
 باليندسة العكسية مقسمة عمى مجموعتين وىي:

(Rains,2011:31-32(،)(Kahveci&Okutwus ,2016 :346 
(،Cooper&Slagmulder,1997:421-422) 

 وتشتمل عمى  ثالثة طرق وكما يأتي::  أواًل:تحسين الكمفة التنافسية
 التحميل المفكك الديناميكي)الحركي(. -1
 التحميل المفكك لمكمفة . -2
 التحميل المفكك لممواد . -3

صورة غير مباشرة و تساىم ىذه األنواع ب:  ثانيًا:تخفيض اإلستثماروتحسين اإلنتاجية
 :في تخفيض التكمفة وزيادة جودة المنتج،وتشمل طرق متعددة منيا

 التحميل المفكك لممصفوفة . -1
 التحميل المفكك لمعممية . -2
 التحميل المفكك الثابت . -3

الى أىمية إستخدام تقنية ىندسة القيمة و تحميل القيمة لتحديد التكمفة  وتجدر اإلشارة
و مكون عند القيام بعممية التفكيك لكل جزء أو نظام األقل والوظيفة لكل عنصر أ

وذلك لتحسين الوظائف وتخفيض الكمف المناسبة لرغبة الزبائن ومدى تحقيقيا إلشباع 
 حاجاتيم ومتطمباتيم ليتم توفيرىا في منتج الوحدة اإلقتصادية.

 أساليب وأدوات اليندسةالعكسية:ىناك عدةأساليب وأدوات ، تتمثل باآلتي: 2-6
 ات تحميل الوظائف والمكونات لمنظم المادية )الميكانيكية والكيربائية(، برمجي

 والمعرفية )البرمجيات(.
  توظيف أساليب الذكاء الصناعي وخوارزميات الرؤية المحاسبية لخدمة

 اليندسة العكسية.
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  تقنيات المسح الضوئي)السكنر(التي تستخدم حزم الميزر لمسح المنتج قيد
 Wood,et.al.,2001:364) دقيقة لممنتج.)الدراسة،ثم رسم صورة 

  مجسات قياس دقيقة لخمق نماذج ثالثية األبعاد لممنتج األصمي ،لنمذجة
 (7: 2009العنصر أو المنتج المطموب. )رشدي،

ويضيف الباحثان في ىذا المجال بأنو قد يتم معرفة مكونات المنتج بمجرد القيام 
ميندسي الوحدة والمكونات الواضحة كالسبائك بتفكيكو نتيجة الخبرة اليندسية العالية ل

المعدنية والقطع المتحركة المستخدمة في المنتج والموضحة في دليل المستخدم أو قد 
يتم كتابة المعمومات عمى كل قطعة من القطع المكونة لممنتج ،وكذلك من خالل 

 خريطة ربط المنتج الموجودة .
حديد مراحل تطبيق تقنية اليندسة يمكن ت : خطوات تطبيق اليندسةالعكسية 2-7

 (170-169: 2009)جواد، :العكسية باآلتي
 التعريف بوظيفة منتج الوحدة اإلقتصادية.  -1
 تفكيك منتج الوحدة الى مكوناتو . -2
 إجراء اليندسة العكسية لممنتج المنافس . -3
 تخفيض تكاليف المنتج الى المستوى المستيدف . -4

يمكن توضيح أىم فوائد ومميزات اليندسة :العكسية ومميزات اليندسة فوائد 2-8
 العكسية بالنقاط االتية : 

المساىمة في تحقيق أىداف خطة الربح والمبيعات ،وتطوير فرق عمل لحل  -1
المشكالت الذي ينجم عنو  تطبيق  لمتفكير اإلبداعي  في األداء  الوظيفي  
اليومي،باإلضافة الى تطوير اإلحساس بالقيمة التي يحددىا 

 (Sato&Kaufman,2005:22.)الزبون
دافع لإلبداع والضغط عمى أسعار المنافسين إذ يساعد عمى تخفيض دورة حياة  -2

المنتج باإلضافة لتخفيض التكاليف من خالل سموك ميندسي التصميم العكسي لذلك 
 ,Samuelson&Scotchmerيتوقع ليذه التقنية تطبيقًا واسعًا  في المستقبل  . )

2002:13) 
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خطيط تكمفة المنتج ،وذلك ألنيا تمثل تحميل مشترك بين منتجات تساىم في ت -3
المنافسين والسوق وتحديد مواصفات المنتج ،وتساىم في تخطيط سعر المنتج ألنيا 
تمثل تحميل مشترك بين تفكير المنافسين ومنحنيات الخبرة أي يتم الموازنة من 

 (88: 2013خالليا بين )الكمفة،والجودة،والشكل "المظير" ( .)صالح،
 اإلنتقادات الموجية لتقنية اليندسة العكسية  2-9

 يمكن تحديد أىم االنتقادات الموجية لتقنية اليندسة العكسية باالتي ::
Hauke,1999:38)) 

إمكانية عدم نجاح جيود اليندسة العكسية المطبقة عمى منتج الوحدة وذلك عند   -1
كتشاف بأنو اليمكن الحصول عمى إنفاق الوحدة أموال كثيرة عمى المشروع ثم يتم إ

معمومات كافية لتطوير المنتج بنجاح الى العنصرالبديل)مخاطر المشروع الناجح 
 تتناسب طرديًا مع مدى تعقيد العنصر الذي يتم ىندستو عكسيًا(.

إستيالك الوقت والكمفة، فمنذ بداية القيام باليندسة العكسية بتفكيك المنتج  -2
ختبار مكوناتو مع تفاوت المنافس وتحميمو قد يستغر  ق ذلك وقت وكمفة لفحصو وا 

 الوقت والكمفة بين المنتجات واألنظمة بحسب تعقيدىا.

 تقنية اليندسة العكسية وعالقتيا بتخفيض التكاليف  2-10
يعد تخفيض التكاليف أمرًا ميمًا لموحدات اإلقتصادية،وذلك لمحاولتيا التنافس مع 

ل كسب الزبائن والحصول عمى حصة سوقية العديد من الوحدات األخرى من أج
مرتفعة،إذ إن قصر دورة حياة المنتج والمنافسة العالية تجبر الوحدات عمى تقميل 
تكاليفيا،وتركز اليندسة العكسية عمى ثالث نقاط لتخفيض التكاليف وىي: 

(.Kahveci&Okutwus,2015:347-348) 
 التجييزات)المخزون(. التقميل من تكاليف المواد الخام)المباشرة(ومصاريف -1
 التقميل من تكاليف العمل المباشر. -2
 التقميل من التكاليف الصناعية غير المباشرة. -3

( بأن ىناك ثالثة مكونات رئيسية لتوجو السوق تبرىن الحاجة Inglisكما أوضح )
ستخداميا متمثمة بالزبون،والمنافس،والتنسيق بين  الى المعمومات  المحاسبية وا 
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 تتعمق أساسًا بمعمومات الكمفة متمثمة بخمس نقاط رئيسية ىي: الوظائف، والتي
Inglis,2005:96-112)) 

 إكتساب الزبائن وتكاليف المنتج قيد اإلستخدام . -1
 تكمفة البائع لتمبية مواصفات المنتج المطموبة من قبل الزبائن. -2
 تكاليف المنافسين لموفاء بإحتياجات مواصفات المنتج الخاصة بالزبائن. -3
 ف المنافسين عمى مستوى وحدة األعمال.تكالي -4
 الربح الذي سيحصل عميو البائع من الزبون. -5

وتوفر طريقة تحميل القيمة عند التفكيك وسيمة لمقيام بأكثر من مجرد مقارنة ماتم 
تفكيكو فيزيائيًا ،إذ يساعد إستخدام تقنيات تحميل القيمة عمى فيم المشكالت والكشف 

جية وتحميمية ، وفحص المشروع قيد الدراسة بدقة عن فرص التحسين بطريقة مني
والتركيز عمى المساىمة الوظيفية لكل مكون،وميما كانت الميزة الموجودة في 
المنتجات المقارنة،فإن اليدف من اليندسة العكسية)التحميل المفكك(ىو تحفيز فكرة 

ن Sato&KaufmanK2005:3جديدة لتحسين وظيفة أو تخفيض تكمفة.) ( ، وا 
وب اليندسة العكسية لممكونات تعد القوة التي تعمل عمى البحث عن أفضل إسم

المواصفات والخصائص التي تدمج في منتج الوحدة لتحقيق التخفيض المستيدف 
 (90: 2013والحصول عمى ميزة تنافسية.)صالح،

( الى أن عمل اليندسة العكسية يكون في مرحمة تصميم المنتج Rainsكما أشار )
كل المنتج في كل مرحمة من مراحل تصنيعو لجعل عممية تطويره أسيل لتحديد مشا

ولمعالجة مسببات الكمفة وتخفيض الوقت المستغرق في تطوير المنتج 
(.Rains,2009:8) 

( الى أن تحقيق التكمفة المستيدفة من خالل اليندسة العكسية Hilton&Plattوتطرق )
عمى الوظائف وكيفية تحقيق تخفيض  يشابو الى حٍد كبير ىندسة القيمة والتي تركز

بالتكاليف،لذا أشار الى أنو من الضروري عمى الوحدات اإلقتصادية التي تتعامل مع 
مشكمة خفض التكاليف لمبقاء في المنافسة في سوق يتسم بتحديات كبيرة  أن تعمل 
ج بتقنيتي اليندسة العكسية وىندسة القيمة لتحقيق التكمفة المستيدفة الذي يمثل ني

 (Hilton&Platt,2020:686في تبني ىاتين التقنيتين. ) Isuzuشركة 
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مما سبق عرضو ومن خالل تطبيق اليندسة العكسية عمى المنتج المنافس يؤدي ذلك 
الى معرفة وتحديد الوظائف التي تضيف قيمة لممنتج بالنسبة لمزبون والعمل عمى دمج 

س تبعاد الوظائف والمواصفات التي وظائفو ومواصفاتو المرغوبة  في منتج الوحدة وا 
التضيف قيمة لممنتج و التي ال يرغب الزبون فييا ليتحقق تخفيض بالتكاليف من 
إستبعاد تمك الوظائف والمواصفات والتركيز عمى الميزات المتوفرة فيو التي جعمت 
الزبون يسعى إلقتنائو مقابل ترك منتج الوحدة الذي ربما تكون فيو الكثير من 

ات ولكنيا ال تالقي إستحسانو وبالتالي تؤدي الى إرتفاع سعره في األسواق المواصف
 وحيود الزبون عن إقتنائو.

ويمكن توضيح الخطوات العممية لميندسة العكسية التي وجدىا الباحثان مناسبة لتحديد 
مايرغب الزبون بتوفره في منتج الوحدة وفق إمكاناتيا ويحقق التخفيض المطموب كما 

 (2في الشكل رقم)ىو موضح 
 

 (2شكل )
 خطوات إستخدام تقنية الهندسة العكسية لتحقيق التخفيض المطموب بالتكاليف

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  اٌّصذس: ِٓ إػذاد اٌجبحضٍٓ

رفىٍه إٌّزظ إٌّبفظ واٌمٍبَ 

ثفحصه اٌذلٍك ٌزحذٌذ 

 اٌّىاصفبد 

 اٌمٍبَ ثبٌزحًٍٍ اٌىظٍفً

رحذٌذ ِصفىفخ اٌؼاللبد 

)ِغبهّخ وً عضء فً رٍجٍخ 

 ِزطٍجبد اٌضثبئٓ(

 رؾىًٍ اٌّىاصفبد اٌفٍٕخ ٌٍّٕزظ

رحذٌذ إٌّزظ إٌّبفظ ثٕبءاً 

ٌغىقػٍى ثحىس ا  

رطىٌش ِىاصفبد 

ِٕزظ اٌىحذح ودِظ 

ّضاٌباٌ  

اإلخزجبس واٌزطىٌش)إحزغبة 

اٌىٍفخ اٌّغزهذفخ ٌإلّٔىرط 

 اٌّطىس(

 الميام بالمزيذ من التحليل الىظيفي
 

 ال تحمك التخفيض
 

 تحمك التخفيض
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من ذلك يتبين بأن إستخدام تقنية اليندسة العكسية في معرفة األسرار الكامنة وراء 
اىم في تحقيق متطمبات الزبون وتمبية رغباتو من خالل تفوق منتجات المنافسين يس

دراسة السوق ، والمنافسين ومايقدموه لتحقيق توليفة مثمى من اإلثنين في تشكيل 
مواصفات منتج الوحدة اإلقتصادية بإعتبار المنتج المنافس كمقارن مرجعي لمكمف 

الضرورية وتحسين  والوظائف المرغوبة من قبل الزبائن لتحقيق توفير بالتكاليف غير
جودة المنتج وأدائو دون تجاىل إلمكانات الوحدة اإلقتصادية ومقدرتيا عمى تنفيذ تمك 

 المواصفات .
 المبحث الثالث : الجانب التطبيقي  
 نبذة تعريفية عن الشركة عينة البحث  3-1

تقع الشركة العامة لمصناعات الكيربائية واأللكترونية في بغداد منطقة الوزيرية 
الصناعية وتضم عدة مصانع ومعامل إنتاجية ، وتمتاز بإنتاج وتصنيع منتجات 
متعددة ذات أغراض منزلية وصناعية ترفد السوق بمنتجات تدعم اإلقتصاد الوطني 
،وىي من الشركات الممموكة بالكامل لمدولة و يكون تمويميا ذاتيًا، ومن خالل 

ن تاجيا وقع إختيار الباحثة عمى منتج اإلطالع عمى المنتجات التي تقوم بتصنيعيا وا 
 المروحة السقفية )نسيم الرافدين ( وذلك لألسباب التالية :

التكمفة المرتفعة لتصنيع وتجميع أجزاء المروحة مقارنة بأسعار وأنواع المراوح  -1
 في السوق.

تمثل منتج حيوي لجميع الزبائن ،إذ اليستغني أي منزل أو دائرة حكومية عن  -2
 لطبيعة المناخ،ويتم تصنيعو بالكامل داخل الشركة.وجودىا نظرًا 

إمكانية النيوض بإنتاجو من خالل تسميط الضوء عمى أسباب تعثر اإلنتاج  -3
نعدام أو قمة اإلقبال عمى المنتج  لضعف النشاط التسويقي بالرغم من توافر  وا 

 الكوادر الكفوءة  والجودة العالية لممنتج.
السقفية )نسيم الرافدين( عمى حساب إجمالي كمف  وتعتمد الشركة في تسعير المروحة

المواد األولية المتضمنة )كمف المواد الحديدية واألسالك والبالستك، وكمف المواد 
الكيمياوية، وكمف المواد العازلة ، وكمف المواد الجاىزة( ويتم حساب الكمف التشغيمية 

من إجمالي كمف المواد  %5والمتضمنة التكاليف الصناعية األخرى واإلندثار بنسبة 
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% من إجمالي كمف المواد 3األولية أما الكمف اإلدارية والتسويقية فيتم حسابيا بنسبة 
األولية الداخمة في تصنيع المروحة ، و أن إرتفاع عدد عمال المعمل ومقدار رواتبيم 

رتفاع تكمفة المواد األولية الحاكمة )الحديدية واألسالك والبالستك( باإلضافة  الى وا 
تقادم معظم المكائن اإلنتاجية وكثرة األعطال فييا أدت الى تجاوز التكمفة عمى سعر 
البيع المحدد بناءًا عمى طمب السوق وعوامل المنافسة والذي أثر عمى اإلنتاج وتسبب 

( 1ويمثل الجدول رقم )، (2003في توقفو ألكثر من عشر سنوات )من بعد عام 
ية )نسيم الرافدين(التي سيتم اإلعتماد عمييا عند تطبيق قائمة التكاليف لممروحة السقف

 تقنية التكمفة عمى أساس المواصفات . 
 

( قائمة التكاليف الفعمية وسعر البيع الفعمي المعتمد لممروحة السقفية 1جدول )
 .2118نسيم الرافدين لسنة 

إجمالي الكمف  التفاصيل ت
 /بالدينار

 31,631 والبالستككمف المواد الحديدية واألسالك  -1

 2631 كمف المواد الكيمياوية -2

 2,579 كمف المواد العازلة -3

 2,471 كمف المواد الجاهزة -4

 38,311 مجموع كمف المواد األولية

 4,511 + متوسط كمفة شراء المنظم -5

 42,811 إجمالي كمف أجزاء المروحة 

 *13,751 2511×  5.5+إجور العمل  -6

 1916 % من مجموع كمف المواد األولية5مية +كمف تشغي -7

 1,149 % من مجموع كمف المواد األولية3+كمف إدارية وتسويقية  -8

 59,626 الكمفة النهائية لممروحة
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 43,511 سعر بيع المروحة في قائمة المبيعات

 ( 16,126) الخسارة المتحققة من تصنيع وبيع المروحة

 إلعتماد عمى بيانات شعبة التكاليف في الشركة عينة البحث.المصدر : من إعداد الباحثين با
وتمثل العالمة )*( في الجدول أعاله كيفية إحتساب اإلجور والمتمثمة باآلتي : )معدل الراتب 

دينار 20,000يوم= 30÷ دينار 600,000عدد أيام الشير=معدل األجر لميوم الواحد( ÷الشيري
عدد ساعات الدوام الفعمية/ساعة = معدل أجر ÷ حد/دينار لميوم الواحد.) معدل أجر اليوم الوا

دينار/ ساعة. ) الوقت المستغرق لتصنيع وتجميع المروحة  2,500=  8÷ 20,000الساعة( 
× ساعة  5.5معدل أجر الساعة الواحدة = حصة المروحة من تكاليف إجور العمل( × الواحدة 
 دينار(. 13,750دينار=  2500

 ليندسةالعكسيةلمنتج المروحةالسقفيةخطوات تطبيق ا 2 -3
تحديد المنتج المنافس بناء عمى بحوث السوق ، فقد تم تحديد المنتج المنافس بناء عمى  -1

اإلستطالع الذي قامت بو الباحثة لمجموعة من وكالء بيع األجيزة المنزلية  والزبائن الذين 
اوح السقفية المتوفرة في األسواق يرتادون ىذه المحال بغية التبضع وتبين من خالل إستعراض المر 

والتي تمثل سعر معتدل وجودة مقبولة بالنسبة لمعظم ىؤالء الوكالء والزبائن وبعد اإلستعانة 
أىم المواصفات التي يجب توفرىا في المروحة السقفية  من قبل ميندسي التصميم  بمعمومات عن

لمنافس الذي تكون تكمفتو مناسبة والبحث والتطوير في الشركة عينة البحث ،تبين أن المنتج ا
 43,000( مصرية المنشأ والتي بمغ سعر بيعيا Tornadoلمزبائن  يتمثل في المروحة السقفية )

 دينار.
 تفكيك المنتج المنافس والقيام بفحصو الدقيق لتحديد المواصفات ،وتتمثل ىذه الخطوة بمرحمتين: -2

توفرة في كال المروحتين ) مروحة نسيم عرض أىم المواصفات الفنية الم -المرحمة االولى :
 ( قبل القيام بعممية التفكيك والمتضمنة اآلتي:Tornadoالرافدين و المروحة )

 Tornado( أىم المواصفات الفنية المتوفرة في مروحة نسيم الرافدين والمروحة  2جدول )

 (Tornadoالمروحة )  )المروحة السقفية )نسيم الرافدين المواصفات الفنية لممروحة

 fanقطر المروحة 
diameter 

 ممم 1411 ممم 1211

 rated 220 – 230 V,AC, 50 Hz 220 – 240 V,AC,50 Hzمصدر الطاقة 
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voltage 

 Inputإستهالك الطاقة 
power 

75 w±5 max 72 w±5 max 

r.p.m 245  ±10%سرعة الهواء القصوى  متر / دقيقة   290 ± 10% متر / دقيقة   

 No. ofعدد السرعات 
speeds 

5 5 

 Ratedقوة الهواء المرسل 
Air Delivary 

235 m³/min – 10% ≥ 240 m³/min 

 Factorمعامل القدرة 
power 

90% (m) 90% (m) 

 Insulationدرجة الحماية 
class 

B F 

 No. ofعدد الريش 
Blades 

4 3 

)نحاس(  Copper نحاس( winding wire )Copperلف األسالك   

 kg 4.250 kg 6.73 افيالوزن الص

المصدر: إعداد الباحثين إستنادًا لدليل التشغيل لمروحة الشركة نسيم الرافدين ومروحة 
Tornado .المصرية 

عرض أىم الفروقات بين أجزاء المروحة ولكل مجمع في مروحة  -المرحمة الثانية :
لمواد ، وذلك بغرض تعديل تكمفة ا Tornadoالشركة نسيم الرافدين والمروحة 

المستخدمة وفق معدالت الصرف لمروحة الشركة )نسيم الرافدين( الى تكمفة معدالت 
 ( لغرض تخفيض التكاليف والموضح بالجدول اآلتي :Tornadoصرف المروحة )
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   Tornado ( أهُ اٌفشولبد ثٍٓ اٌّىاد اٌّغزخذِخ وِؼذالد اٌصشف فً رصٍٕغ اٌّشوحخ ٔغٍُ اٌشافذٌٓ وِشوحخ 3عذوي )

 (Tornadoاٌّشوحخ  اٌغمفٍخ  ) ٌّشوحخ اٌغمفٍخ ٌٍؾشوخ )ٔغٍُ اٌشافذٌٓ(ا

ِؼذي  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب اٌىظٍفخ  اٌغضء

 (1اٌصشف )

اٌغؼش  اٌىحذح

اٌّىصوْ

/ دٌٕبس 

(2) 

ِؼذي اٌصشف  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب (3اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

(4 ) 

اٌى

 حذح

اٌغؼش 

اٌّىصوْ/ 

 (5دٌٕبس )

اس ِمذ (6اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

اٌزخفٍط/دٌٕبس 

(3 - 6) 

صفبئح اٌغضء 

 Statorاٌضبثذ 
Lamination 

رىٌٍذ اٌفٍط 

 اٌّغٕبغٍغً

غجمخ   33حذٌذ وهشثبئً 

 ٍُِ 164.6ثمطش 

2.65 kg 1,251 5,103.15  ًغجمخ  10حذٌذ وهشثبئ

 ٍُِ 120.1ثمطش 

3.053 kg 1,251 1,463.25 3,036.2 

rivet  رضجٍذ صفبئح

اٌغضء اٌضبثذ فىق 

 ثؼعهب

 pcs 11 23 3 5 ِؼذْ pcs 11 23 5 ِؼذْ

White fiber 
102 mm*10.5 

ٌؼضي اٌٍّف ػٓ 

 اٌحذٌذ اٌىهشثبئً

 

 ػبصي ؽشٌطً أثٍط

3.52 m 163 441.06  

 ػبصي ؽشٌطً أثٍط

3.52 m 163 441.06 3 

White fiber 
102 mm*12.5 

3.52 m 235 416.2 3.52 m 235 416.2 3 

عٍه ٔحبعً 

ٌٍٍّف اٌّغبػذ 

 ٍِفبد 13ثؼذد 

ِشوس اٌزٍبس 

اٌىهشثبئً ٌٕهىض 

 اٌّحشن

Cooper wire 0.23 
mm 

 ٌفخ ٌىً ٍِف  453

3.135 kg 13,12

6 

1,452.31 Cooper wire 0.25 
mm  ٍِف 14ثؼذد 

ثؼذد  3.113

ٌفخ ٌىً  413

 ٍِف

kg 10,352 1,106.42 (410.41) 

عٍه ٔحبعً  

ٌٍٍّف اٌشئٍغً 

 23ذد )ػًّ( ثؼ

 ٍِف

 Cooper wire 0.25 رؾغًٍ اٌّشوحخ
mm 

 ٌفخ ٌىً ٍِف 333 

3.154 kg 10,35

2 

2,620.316 Cooper wire 0.25 
mm  ٍِف 14ثؼذد 

ثؼذد  3.123

ٌفخ ٌىً  433

 ٍِف

kg 10,352 2,340.31 513.336 

rol 1 اٌمطٓ roll 4 4 1 اٌمطٓ رضجٍذ األعالن  خٍػ لطًٕ
l 

4 4 3 

ػضي اٌٍّف  فبٌجش ػبصي

اٌّغبػذ ػٓ 

 اٌؼًّ

 pcs 1 1 3 1 ٔفظ اٌّبدح pcs 1 1 1 ػبصي وسلً أعّش

p.v.c black 
0.5 mm2 

ػبصي ٌٕهبٌبد 

األعالن ٌّٕغ 

رّبعهب ِغ ثؼعهب 

ورّهٍذاً ٌشثطهب 

ثبٌّصذس 

 اٌىهشثبئً

 

غالف ٔبٌٍىًٔ ثضالس 

أٌىاْ 

)أعىد،أحّش،أصفش( أو 

حغت ِبِزىفش ِٓ 

 أٌىاْ صالصخ ِخزٍفخ

3.22  m 133 22 3.22 ٔفظ ِبدح اٌصٕغ m 133 22 3 

p.v.c. red 0.5 
mm2 

3.22 m 133 30.0 3.22 m 133 30.0 3 

p.v.c. yellow 3.22 m 133 22 3.22 m 133 22 3 

Sleeve 4*0.5  ػبصي ٌزّشٌش

األعالن ثّغّىػخ 

 m 163 16 3 3.13 غالف ٔبٌٍىًٔ m 163 16 3.13 غالف ٔبٌٍىًٔ

Sleeve 6*0.5 3.135 m 125 133125 3.135 m 125 13.125 3 
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 (Tornadoاٌّشوحخ  اٌغمفٍخ  ) ٌّشوحخ اٌغمفٍخ ٌٍؾشوخ )ٔغٍُ اٌشافذٌٓ(ا

ِؼذي  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب اٌىظٍفخ  اٌغضء

 (1اٌصشف )

اٌغؼش  اٌىحذح

اٌّىصوْ

/ دٌٕبس 

(2) 

ِؼذي اٌصشف  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب (3اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

(4 ) 

اٌى

 حذح

اٌغؼش 

اٌّىصوْ/ 

 (5دٌٕبس )

اس ِمذ (6اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

اٌزخفٍط/دٌٕبس 

(3 - 6) 

 اٌزؼٍٍك

ٌحبَ ٔهبٌبد  غبص عبئً

 األعالن ٌشثطهب

 L 6,333 6 3 3.331 غبص عبئً L 6,333 6 3.331 غبص عبئً

ٌزضجٍذ أعالن  ػٍٍّخ اٌؾٍه

اٌٍّفبد وِٕغ 

 رّبعهب ِغ ثؼعهب

 L 250 22.311 3 3.323 فبسٍٔؼ L 250 22.311 3.323 فبسٍٔؼ

 L 1,433 3.325 فف(رٍََىٌٓ )ِخ

 

 

 

 

 L 1,433 35 3 3.325 رٍىٌٓ )ِخفف( 35

رذوٌش اٌّحشن  Shaftاٌّحىس 

وسثطه ثّغّىػخ 

 اٌزؼٍٍك

لعٍت حذٌذي 

(steel ثمطش)23  ٍُِ 

3.220 kg 1,253 502.15  15لعٍت حذٌذي ثمطش 

 ٍُِ 

3.150 kg 1,253 336.15 203 

Planger oil  رضٌٍذ اٌّحىس

ػٕذ رضجٍزه 

ٌزغهًٍ ثبٌجىٌجشْ 

 اٌحشوخ 

 L 13 3.3 3 3.33 ِبدح صٌزٍخ ٌٍزؾحٍُ L 13 3.3 3.33 ِبدح صٌزٍخ ٌٍزؾحٍُ

Ring / circlip  ْرضجٍذ اٌجىٌجش

 ثبٌّحىس

--- 1 pcs 3.333 3.333 --- 1 pcs 3.333 3.333 3 

Hex head 
screw 6m*10 

رضجٍذ اٌّحىس ِغ 

  couplinاي
--- 1 pcs 22 22  رضجٍذ اٌّحىس ِغ

 pipeاي

1 pcs 22 22 3 

Bollbearing 
6202 

رغهًٍ دوساْ 

اٌّحىس ِٓ ِىبْ 

اٌغطبء اٌغفًٍ 

 واٌؼٍىي 

--- 2 pcs 330 604 --- 2 pcs 330 604 3 

صفبئح اٌغضء 

 Rotorاٌذواس 
lamination 

رذوٌش 

اٌّحشن)اٌغطبء 

اٌؼٍىي واٌغفًٍ( 

 ٌزحشٌه اٌشٌؼ 

غجمخ  33حذٌذ وبسثىًٔ 

 ٍُِ 126.15ثمطش 

)ِؼذي  5.2

صشف اٌ

ٌٍغضء 

 2.6اٌذواس 

فمػ وٌىٓ 

 اٌمبٌت 

kg 1,251 13,145.2  ًغجمخ  10حذٌذ وهشثبئ

 ٍُِ    152.3ثمطش 

3.13 kg 1,251 

 

 

1,563.1  

2
,2

0
4

.3
5

 

 0,103.15 
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 (Tornadoاٌّشوحخ  اٌغمفٍخ  ) ٌّشوحخ اٌغمفٍخ ٌٍؾشوخ )ٔغٍُ اٌشافذٌٓ(ا

ِؼذي  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب اٌىظٍفخ  اٌغضء

 (1اٌصشف )

اٌغؼش  اٌىحذح

اٌّىصوْ

/ دٌٕبس 

(2) 

ِؼذي اٌصشف  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب (3اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

(4 ) 

اٌى

 حذح

اٌغؼش 

اٌّىصوْ/ 

 (5دٌٕبس )

اس ِمذ (6اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

اٌزخفٍط/دٌٕبس 

(3 - 6) 

ِضدوط    

ٌغزهٍه 

ظؼف 

 اٌىٍّخ(

صت األٌٍّٕىَ ٌزجٍذ    

اٌغضء اٌذواس ػٍى 

 اٌغطبء اٌغفًٍ

3.15 kg 4,050  

013.55 

  

 

 

طبء اٌغفًٍ اٌغ

 واٌؼٍىي ٌٍّحشن

اٌّحبفظخ ػٍى 

األعضاء اٌذاخٍٍخ 

ٌٍّحشن وإظبفخ 

عّبٌٍخ ورضجٍذ 

 اٌشٌؼ ٌزحشٌىهب

 IM6األٌٍّٕىَ 
aluminium alloy 

1.4 kg 4,050 6652.1 1.3 حذٌذ ثٍٍذ ثبسد kg 1,302 1,323.6 5,266.2 

ثشغً ثذوْ 

 صبِىٌخ 

 pcs 63.3 112.2 --- 3 pcs 63.3 112.2 3 3 --- رضجٍذ اٌغطبئٍٓ

صجغ خبؿ 

-picoatثبٌشورش 
vp green 

 L 2 3.3354 --- 3.3320 L 2 3.3354 3 3.3320 13-543-333 ٌّٕغ اٌصذأ

 

 

 

 

ِغّغ اٌشٌؾخ 

Blade & 
Holder 

رحشٌه اٌهىاء 

 )وٍّخ دفغ اٌهىاء(

 kg 3,321 2,132.53 3.23 صفبئح األٌٍّٕىَ ٌٍشٌؾخ  

 

3
,4

5
2

.1
6

2
 

 

 1.35 حذٌذ ثٍٍذ

(3.453  ×

3) 

kg 1,302 1,440.2 2,311.262 

حذٌذ ػبدي ثٍٍذ ثبسد 

 ٌحبًِ اٌشٌؾخ

3.636 kg 1,302 642.632 

 ٍخ .اٌجشاغً اٌّغزخذِخ : ثشاغً ٌزضجٍذ اٌشٌؾخ ثبٌغطبء اٌؼٍىي فمػ ِغ لطغ وبسرىٔ اٌجشاغً اٌّغزخذِخ : ثشاغً ٌزضجٍذ اٌحبًِ ثبٌشٌؾخ وِٓ صُ رضجٍذ اٌحبًِ ثبٌغطبء اٌؼٍىي.

*Hex nut 5m 
 ِغ اٌىاؽش 

 

 

 

 اٌزضجٍذ

ٌىً  12 ---

 ِٕهّب

pcs 2.42 22 

 

 

 

01 

--- --- --- --- ---  

 

01 *Silence 
bush 

--- 12 pcs 3.14 13 --- --- --- --- --- 

*Grower 
spring b5 

--- 1 pcs 4 32 --- --- --- --- --- 

Screw 5m*12 --- 13 pcs 5 53 Screw 10m 6 pcs 5 33 23 
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 (Tornadoاٌّشوحخ  اٌغمفٍخ  ) ٌّشوحخ اٌغمفٍخ ٌٍؾشوخ )ٔغٍُ اٌشافذٌٓ(ا

ِؼذي  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب اٌىظٍفخ  اٌغضء

 (1اٌصشف )

اٌغؼش  اٌىحذح

اٌّىصوْ

/ دٌٕبس 

(2) 

ِؼذي اٌصشف  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب (3اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

(4 ) 

اٌى

 حذح

اٌغؼش 

اٌّىصوْ/ 

 (5دٌٕبس )

اس ِمذ (6اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

اٌزخفٍط/دٌٕبس 

(3 - 6) 

 coupling+black rubber+terminal block+condenser+pipe +link +cap rubberِغّىػخ اٌزؼٍٍك : رزىىْ ِٓ 
roll+ 

 terminal block +condenser+ pipe +link+cap+rubber rollِغّىػخ اٌزؼٍٍك : رزىىْ فمػ ِٓ 

سثػ اٌّحشن  ة  عٍه األِبْ**

ٌزغٕت    pipeاي

عمىغه ػٍى 

 ضاألس

عٍه  حذٌذي لىي  --- --- --- --- ---

 ِجشوَ

3.25 m --- --- --- 

Coupling*  رضجٍذ اٌّزغؼخ

ة  shaftوسثػ 

pipe 

حذٌذ ػبدي ثٍٍذ ثبسد 

2533×1253×2 

3.222 kg 1,302 230.214 --- --- --- --- --- 230.214 

*ِطبغ أعىد 

ٌحصش اٌّزغؼخ 

condenser)) 

 pcs 23 43 --- --- --- --- --- 43 2 ِطبغ

 pcs 1 1 --- 1 pcs 1 1 3 1 --- ٌألِبْ ِبؽخ ِؼذٍٔخ 

Grower 
spring b5 

إلِزصبؿ 

 اإلهزضاص

--- 1 pcs 4 4 --- 1 pcs 4 4 3 

Washer12.6 ً1 --- ٌزضجٍذ اٌجشغ pcs 3.332 3.332 --- 1 pcs 3.332 3.332 3 

Terminal 
block 

رضجٍذ األعالن 

 ٌزىصًٍ اٌىهشثبء

 pcs 13 13 3 1 ثالعزه pcs 13 13 1 ثالعزه

Screw 
3.5m*13 

 pcs 3.331 3.332 --- 2 pcs 3.331 3.332 3 2 --- سثػ األعالن 

condenser 1 --- ٔهىض اٌّحشن pcs 430 430 --- 1 pcs 430 430 3 

pipe  حًّ اٌّشوحخ

 ٌزؼٍٍمهب ثبٌغمف

  steelإٔجىة حذٌذ 

ٍُِ ولطش 353غىي 

21.0 ٍُِ 

3.34 kg 1,636 546.34  إٔجىة حذٌذsteel  غىي

 21.0ٍُِ ولطش  220
3.15 kg 1,636 243.2 335.14 

Polt8m  رضجٍذ ايpipe  
 couplinِغ 

--- 1  

 

 

 

pcs 

23 23 

  

1
5

3
.3

 

--- 1  
 
 
pcs 
 

23  

 

 

153.3 

 

 

3 

 

 
Nut8m 

1 6 6 --- 1 6 

ثشغً ثذوْ 

 صبِىٌخ

1 63.3 63.3 --- 1 63.3 

 1 1 --- 1 1 1 ِبؽخ ِؼذٍٔخ

Nut 14 m 1 42 42  1 42 

Grower  4 1  4 4 1 ---إلِزصبؿ 
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 (Tornadoاٌّشوحخ  اٌغمفٍخ  ) ٌّشوحخ اٌغمفٍخ ٌٍؾشوخ )ٔغٍُ اٌشافذٌٓ(ا

ِؼذي  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب اٌىظٍفخ  اٌغضء

 (1اٌصشف )

اٌغؼش  اٌىحذح

اٌّىصوْ

/ دٌٕبس 

(2) 

ِؼذي اٌصشف  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب (3اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

(4 ) 

اٌى

 حذح

اٌغؼش 

اٌّىصوْ/ 

 (5دٌٕبس )

اس ِمذ (6اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

اٌزخفٍط/دٌٕبس 

(3 - 6) 

spring b5 اإلهزضاص 

 خطبف اٌزؼٍٍك

Link 
(Hook) 

 

 

رؼٍٍك اٌّشوحخ 

 ثبٌغمف

ثىسي حذٌذ ثؾىً  kg 1,302 127.568 3.112 حذٌذ ػبدي ثٍٍذ ثبسد

 Gخطبف حشف 
3.133 kg 1,302 130.2  

23.361 

 

 

*Bolt  8m*40   رضجٍذ غشفً اي

Link 
--- 2 pcs 23 43 52 --- --- --- --- --- 52 

Nut 8m* 2 pcs 6 12 

ثشغً ثذوْ 

 صبِىٌخ*

2 pcs 63.3 126.6 --- --- --- --- --- 126.6 

رضجٍذ ٔهبٌخ  ِبؽخ ِؼذٍٔخ

 اٌجشغً ٌألِبْ

--- 1 pcs 1 1 --- 1 pcs 1 1 3 

Grower 
spring b5 

ِزصبؿ إل

 اإلهزضاص

--- 1 pcs 4 4 --- 1 pcs 4 4 3 

Rubber roll  1 اٌّطبغ إِزصبؿ اإلهزضاس pcs 13 13 1 اٌّطبغ pcs 13 13 3 

رغطٍخ ِىبْ سثػ  Capاألغطٍخ 

األعالن واٌزؼٍٍك 

ثبٌغمف إلظبفخ 

 عّبٌٍخ

وىسي  .A.B.Sحجٍجبد 

 kunhoٔىع 

3.101 kg 203 165.10 --- 3.35 kg 203 41.5 110.30 

إٌّظُ 

regulator 
اٌزحىُ ثبٌزؾغًٍ 

 واٌغشػخ

ٍِف ٔحبعً ثغطبء 

ثالعزٍىً )رمٍٍذي( 

ٌؼًّ ثطشٌمخ اٌحش 

 اٌىهشوِغٕبغٍغً

1 pcs 4,533 4,533  سلٍمخ وبسثىٍٔخ ثغطبء

 ثالعزٍىً

1 pcs 2,333 2,333 2,533 

اٌّىاد اٌّزؼٍمخ ثبٌغجبوخ واٌزٕظٍف  

 واٌٍحبَ:

  اٌشلُ اٌشِضي

هٍذسووغٍذ 

 دٌىَاٌصى
 

 

 

 

 

 

رٕظٍف وٌحبَ لجً 

 اٌطالء

12-520-001 3.3360 kg 1,420 2.5632 --- 3.3360 kg 1,420 2.5632 3 

وبسثىٔبد 

 اٌصىدٌىَ
12-530-005 3.33516 KG 1,123 5.0022 --- 3.33516 kg 1,123 5.0022 3 

فىعفبد 

 اٌصىدٌىَ
12-530-008 3.336 KG 353 2.1 --- 3.336 kg 353 2.1 3 

Sodium 
bisulfate 

12-530-060 3.335 kg 3,433 10 --- 3.335 kg 3.433 10 3 
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 (Tornadoاٌّشوحخ  اٌغمفٍخ  ) ٌّشوحخ اٌغمفٍخ ٌٍؾشوخ )ٔغٍُ اٌشافذٌٓ(ا

ِؼذي  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب اٌىظٍفخ  اٌغضء

 (1اٌصشف )

اٌغؼش  اٌىحذح

اٌّىصوْ

/ دٌٕبس 

(2) 

ِؼذي اٌصشف  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب (3اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

(4 ) 

اٌى

 حذح

اٌغؼش 

اٌّىصوْ/ 

 (5دٌٕبس )

اس ِمذ (6اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

اٌزخفٍط/دٌٕبس 

(3 - 6) 

Anti solder 12-501-071 3.333 kg 11 3.354 --- 3.333 kg 11 3.354 3 

Dycote 20e 12-550-005 3.324 kg 5,333 123 --- 3.324 kg 5,333 123 3 

ِضًٌ خجش 

 األٌٍّٕىَ
12-550-003 3.32 kg 1,353 21 --- 3.32 kg 1.353 21 3 

 kg 433 3 --- 3.3305 kg 433 3 3 3.3305 005-590-12 غبسد اٌغبصاد 

Hot cleaning 12-550-006 3.323 kg 551 12.603 --- 3.323 kg 551 12.603 3 

  اٌشلُ اٌشِضي ِىاد اٌطالء :

  وٍىسٌذ اٌضٔه

 ٌّٕغ اٌصذأ

12-530-010 3.3335 kg 223 1.315 --- 3.3335 kg 223 1.315 3 

 kg 2,633 42.4 --- 3.312 kg 2.633 42.4 3 3.312 001-530-12 وٍىسٌذ األِىٍٔىَ

kg 13,01 3.33322 001-711-11 أٔىداد اٌضٔه

4 

3.31031 --- 3.33322 kg 13,014 3.31031 3 

حبِط 

 اٌهٍذسووٍىسٌه

12-510-003 3.3354 kg 1,533 1.1 --- 3.3354 kg 1,533 1.1 3 

 kg 1,533 3.45 --- 3.3333 kg 1,533 3.45 3 3.3333 002-510-12 اٌىشوَ أووغٍذ

 kg 1,533 5.1 --- 3.3336 kg 1.533 5.1 3 3.3336 005-510-12 حبِط إٌزشٌه

  اٌّىاد اٌّزؼٍمخ ثبٌصجبغخ :

  صٕش ثبة أوي 

صجبغخ اٌّشوحخ 

 إلظبفخ عّبٌٍخ

10-550-002 3.1 L 4,432 443.2 --- 3.1 L 4,432 443.2 3 

 D1325-27 3.231 L 1,124 1,034.352 --- 3.231 L 1,124 1,034.352 3 صجغ ٍِالٍِٓ

kg 55,33 3.3331 331-543-13 صجغ رهجً

3 

44 --- 3.3331 kg 55,333 44 3 

kg 21,33 3.3342 001-570-112 اٌٍّّغ

3 

110.6 --- 3.3342 kg 21,333 110.6 3 

  ُ اٌشِضياٌشل ِىاد اٌزؼجئخ واٌزغٍٍف :

ٌٍزؼشٌف ثإعُ  ٌٍجً ِحشن ٔغٍُ

 إٌّزظ

09-601-077 1 pcs 1 1 --- 1 pcs 1 1 3 

أوٍبط ٔبٌٍىْ 

 ٌٍّحشن

 

 

 

ٌٍحفبظ ػٍٍه ِٓ 

 اٌخذوػ

 m 1 1 --- 1 m 1 1 3 1 ٔبٌٍىْ 09-601-079

أوٍبط ٔبٌٍىْ 

 ٌٍشٌؼ

 m 42 42 --- 1 m 42 42 3 1 ٔبٌٍىْ 09-601-080

وسق رغٍٍف 

 اٌشٌؾخ 

وسق  09-601-069

 أعّش

1 m 23 23 --- 1 m 23 23 3 

ثىٌٍغزش فٍٍُ 

0.19*27mm 
10-331-001  1.23 m 21 111.23 --- 1.23 m 21 111.23 3 
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 (Tornadoاٌّشوحخ  اٌغمفٍخ  ) ٌّشوحخ اٌغمفٍخ ٌٍؾشوخ )ٔغٍُ اٌشافذٌٓ(ا

ِؼذي  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب اٌىظٍفخ  اٌغضء

 (1اٌصشف )

اٌغؼش  اٌىحذح

اٌّىصوْ

/ دٌٕبس 

(2) 

ِؼذي اٌصشف  اٌّبدح اٌّصٕىع ِٕهب (3اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

(4 ) 

اٌى

 حذح

اٌغؼش 

اٌّىصوْ/ 

 (5دٌٕبس )

اس ِمذ (6اٌىٍفخ/ دٌٕبس )

اٌزخفٍط/دٌٕبس 

(3 - 6) 

صٕذوق رغٍٍف 

 اٌّحشن

 pcs 233 233 --- 1 pcs 233 233 3 1 وبسرىْ 09-601-010

صٕذوق رغٍٍف 

 اٌّشوحخ

 pcs 203 203 --- 1 pcs 203 203 3 1 وبسرىْ 90-604-005

Adhesive 
tape 

ؽشٌػ   09-601-099

 ؽفبف الصك

3.2 m 113 162 --- 3.2 m 113 162 3 

 

 وٍفخ اٌّىاد األوٌٍخ ٌّشوحخ ٔغٍُ اٌشافذٌٓ  اٌّغّىع

 

 

 

 

 

 

 

 

42,111.36651  

~ 

42,111 

 ~ Tornado   23,322.32651وٍفخ اٌّىاد األوٌٍخ ٌّشوحخ 

23,322 

22,011.20 

~ 

22,012 

اٌّىاد وٍفخ  

األوٌٍخ ثؼذ 

اٌزخفٍط 

ٌّىاصفبد 

اٌّشوحخ 

Tornado 

 

 

 

 ئيالمصدر : إعداد الباحثين إستنادًا لممسمك التكنولوجي ومعدالت صرف مروحة نسيم الرافدين ونتائج التحميل المختبري الكيميائي والفيزيا         
 الذي تم إجراؤه في الشركة عينة البحث. Tornadoلمروحة        
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ح من الجدول السابق أنو من الممكن تخفيض تكمفة المواد األولية المستخدمة في يتض
تصنيع المروحة )نسيم الرافدين( في حال إعتماد مواصفات المروحة المنافسة 

(Tornado)  بالكامل مع األخذ بنظر اإلعتبار ضرورة تغيير القوالب المتيالكة
لنظر الى واقع المعمل واألقسام لتصنيع أجزاء المروحة التي التعد مكمفة عند ا

اإلنتاجية األخرى التي تكاد تكون شبو متوقفة عن العمل بالرغم من كثرة عدد العاممين 
رتفاع متوسط الراتب الشيري ليم، حيث تكون محطات التخفيض متمثمة باآلتي :  فييا وا 

،حيث في حال إعتماد تصميم المروحة المنافسة  Statorصفائح الجزء الثابت  -1
دينار دون أن  3,706.9كمية الحديد الكيربائي المستخدم سيتم التخفيض بمعدل ل

يؤثر عمى جودة المروحة وذلك لإلعتبارات األخرى المعتمدة في تصنيع المروحة 
من ناحية نوع المواد المستخدمة وأوزانيا، فتزداد كمية األسالك المستخدمة لمممف 

أسالك الممف الرئيسي بمبمغ  دينار وتنخفض كمية 417.41المساعد بمبمغ 
 دينار. 580.006

 دينار . 273، وقد بمغ معدل التخفيض فيو مقدار  Shaftالمحور  -2
، أدى إستخدام الحديد الكيربائي الى تخفيض كبير Rotor  صفائح الجزء الدوار -3

 (.laminationدينار مع تقميل عدد الصفائح ) 7,870.85بالتكمفة يصل الى 

األجزاء )المواد( التي من الممكن اإلستغناء عنيا في حال إعتماد  * تمثل ىذه العالمة
 التصميم الجديد و المشار إلييا في عموم الجدول.

** تمثل ىذه العالمة األجزاء التي من الممكن إضافتيا لممروحة لزيادة عامل األمان 
 والمحافظة عمى المروحة من السقوط.

المؤشرات األساسية والميمة لمتخفيض  الغطاء السفمي والعموي لممحرك، ويعد من -4
والقابمة لمتنفيذ دون األخذ بنظر اإلعتبار لممتغيرات األخرى ،إذ تم إستبدال 
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دينار والذي يكون أخف  5,266.2األلمنيوم بالحديد البميت وقد بمغ التخفيض 
 وزنًا وأكثر أمانًا كما ىو موضح بالشكل اآلتي : 

في مروحت الشركت والمروحت المنافست( الفرق بين الدزء الذوار 3شكل )  

 
 المصذر : إعذاد الباحثت وفك نتائح التفكيك المختبري

حيث يمثل يمين الشكل الجزء الدوار والذي يتم حقنو بمادة األلمنيوم وتشكيل الغطاء 
السفمي كقطعة واحدة ،والذي بجانبو يمثل الجزء الدوار لممنتج المنافس مع حقنو بمادة 

تشكيل قاعدة التثبيت عمى الغطاء السفمي أما الشكل الذي يظير عمى األلمنيوم ل
 الجانب األيسر يمثل الغطاء السفمي لممنتج المنافس.

(،يبمغ التخفيض في كمف الريش Blade & Holderمجمع الريشة مع الحامل ) -5
مقدار  Tornadoعند إعتماد تصميم والمواد المستخدمة في صناعة ريش 

 91روحة الواحدة باإلضافة لمقطع المثبتة بمبمغ دينار لمم 2011.962
 (.20+71دينار)

في مجموعة التعميق والمصنوع من الحديد البميت مع المطاط   Couplinيمثل  -6
المستخدم مجااًل لمتخفيض لعدم إعتماده في المراوح السقفية الحديثة التصميم إذ 

 pipeالحديدي  مباشرة عمى اإلنبوب  terminal block يتم تثبيت المتسعة و
 277.984ويكون مقدار التخفيض عند اإلستغناء عنو مع المطاط المثبت بواقع 

 دينار لممروحة الواحدة .
دينار لممروحة الواحدة  305.14فيكون التخفيض فيو بمقدار .  pipeأما الحامل  -7

 لتقصير الطول.
وأسيل ( لممروحة المنافسة يعد أكثر حداثة Linkإعتماد شكل خطاف التعميق ) -8

من ناحية التصميم والتصنيع باإلضافة الى توفير الوقت والجيد في تصنيع 
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خطاف التعميق لمروحة الشركة باإلضافة الى اإلستغناء عن المثبتات المستخدمة  
 ( اآلتي :4ديناركما في الشكل رقم ) 198.968والذي سيؤدي الى تخفيض مقداره 

المروحة المنافسة ومروحة  (فيLink( الفرق بين خطاف التعميق )4شكل )
 الشركة

 
 المصدر : إعداد الباحثين وفق نتائج التفكيك المختبري

( المستخدمة إلضافة جمالية لممروحة لتغطيتيا capتمثل اإلغطية البالستيكية ) -9
لمكان التثبيت بالسقف ومكان ربط األسالك الكيربائية  أمر ميم بالنسبة لمزبائن 

أخف وبشكل أجمل لتحقيق رغباتيم حيث يكون ومن الممكن تصنيعيا بوزن 
التخفيض في تكمفة تصنيعو حال إعتماد وزن األغطية البالستيكية لمروحة 

دينار لممروحة الواحدة ومن الممكن تشكيمو  117.37الشركة المنافسة  مقدار 
 بقوالب تشكيل حديثة ذات أشكال مميزة.

لشركة المنافسة  سواء ،حيث يمثل إعتماد نفس منظم ا  Regulatorالمنظم  -10
بتصنيعو في الشركة أو شرائو من المصدر الرئيسي لمتجييز بأسعار الجممة 
وبكميات حسب حجم اإلنتاج لممراوح تخفيضًا مناسبًا في التكمفة حيث ستنخفض 

دينار أي يكون التخفيض بمبمغ   2,000دينار الى  4,500تكمفة المنظم من 
وقت والجيد والكمفة المبذولة في التصنيع ويمتاز بتخفيض كبيرا في ال 2,500

والتجميع ،واليحتاج الى سحب عالي لمتيار حيث سيفضمو الزبائن فضاًل عن شكمو 
( اآلتي يوضح الفرق بين 5المواكب لمحداثة وأذواق المستيمكين، والشكل رقم )

 اإلثنين.
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 Tornado( المنظم المستخدم في مروحة نسيم الرافدين ومروحة 5شكل )

 
 المصدر : إعداد الباحثين نتائج التفكيك المختبري

وفقًا لما ورد سابقًا سيكون مبمغ التخفيض اإلجمالي بموجب إعتماد الشركة لمخطوات 
 22,782السابقة في تصنيع وتجميع أجزاء المروحة السقفية نسيم الرافدين بمقدار 

تجميع المروحة السقفية دينار تقريبًا من قيمة المواد األولية المستخدمة في تصنيع و 
 نسيم الرافدين.

أما في حال التغيير الجزئي  لتصميم المروحة السقفية نسيم الرافدين فيتم تغيير عدد 
عتماد البميت العادي بداًل من األلمنيوم فسيؤدي  الريش من أربعة الى ثالث ريش وا 

تات بمبمغ دينار، باإلضافة الى المثب 2011.962ذلك الى تخفيض التكمفة بمقدار  
دينار،و التغيير في تشكيل ونوع المعدن المستخدم في الغطاء العموي والسفمي  91

دينار ، وكذلك  5,266.2لممحرك ) غطاء الجزء الثابت والدوار(  الذي يكون بمقدار 
( وكمية الحديد المستخدمة فيو عند Linkتخفيض لمبراغي المستخدمة في تشكيل )

بمقدار   Tornado( المستخدم في المروحة Hookإستبدالو بشكل الخطاف )
 117.37بمعدل Cap دينار ،وتخفيض لتكمفة تصنيع وتشكيل الغطائين  198.968

دينار ، فضاًل عن التخمص من معدل الصرف المزدوج لمحديد الكاربوني المستخدم 
بإستبدالو بالبديل )الحديد الكيربائي( ويتحقق بذلك  Rotorفي تشكيل الجزء الدوار 

دينار وعند إعتماد نفس المنظم المستخدم في مروحة  4,359.05تخفيض بمبمغ 
Tornado  دينار ،أما تكمفة تشكيل  2,500سيكون التخفيض بمقدارpipe  

مع المطاط   couplingدينار، وكذلك تكمفة تصنيع  305.14ستنخفض الى 
لمتخفيض  دينار، ليبمغ المجموع الكمي 277.984المستخدم فيو ستنخفض  بمبمغ 

دينار تقريبًا من قيمة المواد األولية المستخدمة في تصنيع  15,128الجزئي بمقدار 
 وتجميع المروحة السقفية نسيم الرافدين.
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ويترك خيار التخفيض الكمي )من خالل إعادة تصميم مروحة نسيم الرافدين وفق 
ع األجزاء ( أو التخفيض الجزئي )بإستبدال بعض أنوا(Tornadoمواصفات المروحة 

ببدائل أقل تكمفة وبنفس الكفاءة أو تقميل كمية المواد المستخدمة بناء عمى حسابات 
ىندسية مدروسة( مطروحًا أمام المسؤولين في الشركة إستنادًا الى إمكانية تطبيقو 
والفترة الزمنية التي يستغرقيا الخيارين باإلضافة الى توفر الدعم الكافي لتوفير بيئة 

 غيير وفق إمكانات الشركة المادية والبشرية المتاحة.مناسبة لمت
من خالل  ماسبق يتضح بأن تطبيق ىذه التقنية يؤدي الى تحقيق تخفيض بالتكاليف 
باإلضافة الى إجراء تحسينات جمالية وأكثر أمانًا وفقًا لتفكيك المنتج المنافس والقيام 

ن تطبيق تقنية اليندسة بتحميمو مختبريًا وبذلك يتم تحقيق فرضية البحث،حيث أ
العكسية عمى المنتج المنافس لمنتج الشركة يؤدي الى تمبية رغبات الزبائن ويخفض 

 التكاليف.
ومن أجل التوضيح  والمقارنة سيتم عرض نتائج التخفيض بتكمفة تصنيع وتجميع 
المروحة نسيم الرافدين بإستخدام تقنية اليندسة العكسية ومقدار التخفيض في كل 

 وكما يأتي: منيما
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)المبالغ بالدينار( هاالهندسة العكسية ومقدار تخفيض التكاليف فيتقنية  ( مقارنة بين التكاليف وفق النظام التقليدي و بإستخدام4جدول )  

 اٌزفبصًٍ ث

إعّبًٌ اٌىٍف 

وفك إٌظبَ 

 اٌزمٍٍذي

(1) 

إعّبًٌ اٌىٍف وفك اٌزطجٍك  

اٌىًٍ ٌٕزبئظ رٕفٍز رمٍٕخ 

 (2خ )اٌهٕذعخ اٌؼىغٍ

إعّبًٌ اٌىٍف وفك 

اٌزطجٍك اٌغضئً ٌٕزبئظ 

رٕفٍز رمٍٕخ  اٌهٕذعخ 

 (3اٌؼىغٍخ )

 ِمذاس اٌزخفٍط اٌىًٍ

 (2رطجٍك اٌخٍبس )

(1)-(2) 

 (3رطجٍك اٌخٍبس )

(1)-(3) 

 12,313 12,660 11,611 13264 33,631 وٍف اٌّىاد اٌحذٌذٌخ واألعالن واٌجالعزه -1

 --- --- 2,633 2,633 2,633  وٍف اٌّىاد اٌىٍٍّبوٌخ -2

 --- --- 2,502 2,502 2,502 وٍف اٌّىاد اٌؼبصٌخ -3

 615 615 1,156 1,156 2,401 وٍف اٌّىاد اٌغبهضح  -4

 12,621 23,212 25,613 11,322 31,311 مدمىع كلف المىاد األوليت 

 2,533 2,533 2,333 2,333 4,533 + ِزىعػ وٍفخ ؽشاء إٌّظُ -5

 15,121 22,012 20,613 23,322 42,111 وٍف أعضاء اٌّشوحخ إعّبًٌ 

 1,033 2,305 12,353 4,605 13,053 2533×  5.5+إعىس اٌؼًّ  -6

 632 1,314 1,214 232 1216 % ِٓ ِغّىع وٍف اٌّىاد األوٌٍخ5+وٍف رؾغٍٍٍخ  -7

% ِٓ ِغّىع وٍف اٌّىاد 3+وٍف إداسٌخ ورغىٌمٍخ  -8

 األوٌٍخ

1,142 541 001 631 301 

 10,131 33,402 41,011 26,140 52,626 الكلفت النهائيت للمروحت 

 --- --- 43,533 43,533 43,533 سعر بيع المروحت في لائمت المبيعاث 

 --- --- 1,012 10,353 (16,126) الربح )الخسارة( المتحمك من تصنيع وبيع المروحت

(1،3إستناداً للجداول ) ينالمصدر :إعداد الباحث
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يتضح من الجدول أعاله أن كمف المواد األولية المستخدمة في تصنيع المروحة )نسيم 
دينار في حال تم إعتماد تصميم المروحة  20,282الرافدين( قد إنخفضت الى 

(Tornado بالكامل ، ويكون التخفيض بتكمفة المواد األولية في حال إعتماد بعض )
إستبعاد تكمفة األلمنيوم المستخدم في تصنيع  دينار من خالل 12,628التغييرات بمبمغ 

ستبدالو بالحديد البميت األقل تكمفة وذات جودة  الغطاء العموي والسفمي لمحرك المروحة وا 
مناسبة التؤثر عمى مواصفات المروحة بل تخفف من وزنيا لتقميل خطورة سقوط المروحة 

الحديد الكيربائي المستخدم وتقميل معدل صرف التيار الكيربائي ،كما يتم تقميل كمية 
بالمحرك باإلضافة الى إستبدال الريش المصنوعة من األلمنيوم بالحديد البميت وبمعدل 
ثالث ريش بدل األربع ريش وبقياسات ىندسية معينة لضمان عدم تأثير ذلك التغيير 

 عمى كفاءة عمل المروحة .
( أمر ميم Tornadoلمروحة )وكذلك الحال بالنسبة لممنظم الذي يشكل إستبدالو بمنظم ا

لمواكبة الحداثة بالتصميم التي تمبي رغبات الزبائن وتقميل اليدر الحاصل بالطاقة 
الكيربائية نتيجة الحرارة المتولدة من الممف لإلستعاضة عنو بمنظم يتكون من رقيقة 

تاز كاربونية زىيدة الثمن ومتوفرة في األسواق ورولة لتدوير السرع وغطاء بالستيكي يم
بصغر حجمو وأكثر حداثة وجمالية الذي يمبي متطمبات الزبائن ويكون التخفيض بمعدل 

 دينار . 2,500
وينسحب ىذا التخفيض عمى الوقت المستغرق في تصنيع وتجميع أجزاء المروحة المطورة 
الذي يساىم بتخفيض معدل أجر الساعة بموجب حساب الوقت المستغرق لمتطوير من 

دسي في قسم البحث والتطوير ، وبالتالي يكون التخفيض في الكمف قبل الكادر الين
التشغيمية و اإلدارية والتسويقية المحسوبة بالنسب المحددة في قائمة تكاليف الشركة عينة 
البحث من مجموع كمف المواد األولية، ليتم تحقيق التخفيض في الكمفة النيائية لممروحة 

(  Tornadoائج تنفيذ اليندسة العكسية عمى المروحة )المطورة في حال التطبيق الكمي لنت
دينار ، أما عند التطبيق الجزئي لنتائج التفكيك واألخذ ببعض التغييرات  33,479بمبمغ 

الممكن إجراؤىا عمى مروحة الشركة )نسيم الرافدين( في الوقت الحالي فيكون التخفيض 
 دينار . 17,838بمبمغ 
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التقنية عند تطبيقيا عمى منتج الشركة المتمثل بالمروحة  وبذلك يمكن اإلستفادة من ىذه
السقفية لمنيوض بواقع إنتاجيا وتسويقيا من خالل تخفيض تكمفة تصنيعيا وتجميعيا 
وفق ماتم عرضو أعاله وتطويرىا لتمبي رغبات ومتطمبات الزبائن من حيث السعر 

داثة في شكل المروحة والجودة المناسبتين باإلضافة الى توفير جانب الجمالية والح
لمساعدة الشركة في تفادي الخسارة التي تتكبدىا في ىدر المواد األولية والوقت 

 المستغرق في تصنيع المروحة  والقدرة عمى منافسة المنتجات المماثمة .
  -أهم اإلستنتاجات :

إن إعتماد الشركة العامة لمصناعات الكيربائية واأللكترونية في نظام تكاليفيا  -1
مطبق عمى أساس واحد وىو إجمالي رواتب المراكز اإلنتاجية اليعتبر أساس عادل ال

وذلك لعدم أخذه بنظر اإلعتبار نسب اإلنتاج المتدنية مقابل إرتفاع عدد العاممين 
 ومتوسط رواتبيم .

ساىم تطبيق ىذه التقنية من قبل الباحثان عمى المروحة السقفية لمشركة )نسيم  -2
(  في تسميط الضوء عمى إمكانية Tornadoبالمروحة المنافسة )الرافدين( ومقارنتو 

إستبدال بعض األجزاء والمواد بأخرى ذات تكمفة أقل وجودة مناسبة لمتطمبات 
 الزبائن باإلضافة الى مراعاتيا لجانب الجمالية )الحداثة(.

التعرف عمى التقنيات المستخدمة في األجيزة المنافسة والتي تحقق تخفيض  -3
 يف وتالقي إستحسان الزبائن .بالتكال

إن نجاح تطبيق ىذه التقنية في تحقيقو لمتخفيض بالتكاليف مقروٌن باإلمكانية  -4
المادية والبشرية في الوحدة عينة البحث وعامل الزمن الذي يحقق التناغم بين القدرة 
عمى إجراء التطوير والفترة الزمنية التي يستغرقيا ذلك التطوير لغرض تحقيق أىداف 

 الوحدة اإلقتصادية والنيوض بواقع المنتج .

 
 



 
 

 2222كانون االول     -العدد الرابع   -المجلد األول   -    ISSN 2709-2852–وم المالية والمحاسبية مجلة العل             

 
 

 126  
 

 -أهم التوصيات :
ضرورة إتباع الشركة التقنيات الكمفوية الحديثة ،وذلك لتوخي الدقة في توزيع  -1

ظيار نتائج حقيقية،واألخذ بنظر اإلعتبار لمتطمبات الزبائن ودراسة  التكاليف وا 
 حقيق األرباح.واقع السوق لممنتجات المنافسة من أجل زيادة اإلنتاج وت

إن الدعم الحكومي من الركائز الميمة والضرورية ألنتاج وتسويق منتجات  -2
الشركة ،من خالل التعاقد مع شركات عالمية لتوفير المواد األولية من مناشئيا 
األصمية باإلضافة الى تجديد وتطوير نظام التصنيع بالكامل لمواكبة الحداثة من 

 . خالل توفير مكائن ومعدات حديثة
التطبيق الدوري لتقنية اليندسة العكسية لمواكبة كل ماىو جديد والمحافظة عمى 

 حصة سوقية تحقق أرباح مجزية
 المصادر العربية :

جواد،صالح ميدي،"توظيف إسموب التحميل المفكك في تحسين قيمة المنتج في ظل  -1
معمل –الكيربائية تقنية التكاليف المستيدفة"دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات 

مجمة جامعة كربالء العممية،المجمد السابع،العدد -الفتح
 (.179-163(،ص)2009الثالث،إنساني،)

رشدي،عمي محمد،"نظرة تعميمية عامة الى اليندسة العكسية"،مقالة  عممية في  -2
المؤتمر األول لجمعية الميندسين المصريين بالرياض،الرياض،المممكة العربية 

 (.12-1(،ص)2011السعودية،)
صالح،حميد عمي،"تطبيق تقنية الكمفة المستيدفة بإستخدام اليندسة العكسية"، دراسة  -3

دارية ، المعيد العالي لمدراسات المحاسبية  تطبيقية ،إطروحة دكتوراه في محاسبة كمف وا 
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 المستخمص
 التي االقتصادي البؤس ىي قضية واخطر اىم عمى الضوء تسميط ييدف البحث الى 
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Abstract: 
The research aims to shed light on the most important and most 
dangerous issue, which is the economic misery that the 
economies of countries suffer from, including the Iraqi economy, 
as an attempt to analyze the reality of this problem and know its 
causes and dangerous effects, as well as measuring and analyzing 
economic misery and the role of investment to reduce its effects 
in the Iraqi economy through the use of modern methods based 
On tests of stability, causation, co-integration and autoregressive 
model using the descriptive econometric analysis program 
(EVIEWS10). One of the most important findings of the research 
is that investment has a significant positive effect in reducing the 
rate of economic misery, as well as the existence of a long-term 
equilibrium relationship between the economic misery index and 
investment. 
Keywords: Investment, economic misery, unemployment, 
inflation 

 المقدمة:
قة اإلنتاجية والمحرؾ الرئيسي لمتغيرات االقتصاد يعد االستثمار المحدد األساسي لمطا

الكمي، اذ يعتبر مف الموضوعات التي تحتؿ مكانة ميمة واساسية واولوية في 
الدراسات االقتصادية الحديثة، اذ أصبح االستثمار يمثؿ حجر الزاوية في التنمية 

الشرياف  االقتصادية واالجتماعية باعتباره الدافع األساسي لمنمو، فضال عف انو
النابض في نمو وتطور اقتصاديات البمداف النامية وىو العمود الفقري لممتقدمة منيا. 
ليذه األىمية وقع االختيار لمبحث في اف لالستثمار دور في معالجة البؤس 
االقتصادي مف خالؿ تأثيره عمى مكوناتو والحد مف آثارىا المسببة لتفاقـ مشكمة 

لبؤس االقتصادي شاغال رئيسيا لدوؿ العالـ وتحاوؿ البؤس في العراؽ، اذ يشكؿ ا
بمداف العالـ جاىدة التخمص منو ومف بينيا العراؽ أذ يعاني االقتصاد العراقي مف 
اختالؿ ىيكمي، وضعؼ القطاعات الرئيسية المختمفة كالقطاع الصناعي والزراعي في 

قتصادية واالجتماعية مساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي، وتآكؿ البنى التحتية اال
 بسبب الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي مر بيا البمد. 
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  مشكمة البحث:
يمثؿ االستثمار حجر الزاوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره الدافع 
األساسي لمنمو مف خالؿ خمؽ طاقات إنتاجية جديدة وتشغيؿ المزبد مػػػػػػػف األيدي 

اممػػػػػػػة ومف ثـ زيادة الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي لمبمد، عمى ضوء ذلؾ تـ الع
 صياغة مشكمة البحث عمى النحو االتي:

 ما ىو دور االستثمار لمحد مف آثار البؤس في االقتصاد العراقي؟ -1
 ما ىو االستثمار وما ىو واقع االستثمار في االقتصاد العراقي؟ -2

 فرضية البحث
مف فرضية مفادىا "توجد عالقة عكسية بيف االستثمار والبؤس ينطمؽ البحث 

 االقتصادي اذ يترتب عمى االستثمار أثر إيجابي في تقميؿ البؤس االقتصادي".
 ىدف البحث

يحاوؿ البحث تسميط الضوء عمى مشكمة البؤس االقتصادي التي تعاني منيا  - أ
اقع ىذه المشكمة ومعرفة اقتصادات الدوؿ ومنيا االقتصاد العراقي كمحاولة لتحميؿ و 

 أسبابيا وآثارىا الخطيرة.
قياس وتحميؿ البؤس االقتصادي ودور االستثمار لمحد مف آثاره في االقتصاد  - ب

 العراقي.
 أىمية البحث

لمبحث أىمية كبيرة في كونو يتناوؿ موضوع االستثمار الذي يحتؿ أىمية كبيرة في 
تصادية المتمثمة بالبؤس الفكر االقتصادي، وكذلؾ يوضح أىـ المشاكؿ االق

االقتصادي وما يترتب عميو مف آثار سمبية عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي 
والسياسي، فضاًل عف مدى سعي الدولة العراقية في أتباع بعض السياسات لحميا 

 ومنو وجب الوقوؼ عمى مدى فعالية االستثمار لتقميؿ ىذه المشكمة.
 حدود البحث

 (. 2118-1991تجمى في فترة الدراسة التي حددت ما بيف )الحدود الزمانية: ي
 الحدود المكانية: تخص االقتصاد العراقي.
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 ىيكمية البحث
مف اجؿ تناوؿ موضوع البحث وتحقيؽ أىدافو فأنو سيتـ تناولو مف خالؿ تقسيمو الى 

 مبحثيف :
 اواًل: االستثمار والبؤس االقتصادي.

 قياس وتحميؿ أثر االستثمار في الحد مف البؤس في االقتصاد العراقي. ثانيًا:
وقد اختتـ البحث بمجموعة مف االستنتاجات والتوصيات التي أوصى بيا الباحث 

 لمعالجة مؤشر البؤس االقتصادي في العراؽ.
 اواًل: االستثمار والبؤس  االقتصادي

 د العراقياالستثمار المفيوم وواقع االستثمار في االقتصا-1
 مفيوم االستثمار1-1

يعتبر االستثمار المكوف الثاني لإلنفاؽ الكمي، اذ يمعب االستثمار دورًا مزدوجًا يؤثر 
عمى المخرجات عمى المدى القصير مف خالؿ تأثيره عمى مجمؿ الطمب، وكذلؾ يؤثر 
عمى نمو المخرجات عمى المدى الطويؿ مف خالؿ تأثيره عمى تكويف رأس الماؿ 

 (. 466، 2006سامويمسون واخرون، انيات اإلنتاج وعمى مجمؿ العرض )وامك
وتنوعت تعريفات االستثمار ومنيا مف عرؼ االستثمار ىو التضحية باألمواؿ الحالية 
في سبيؿ أمواؿ مستقبمية او ىو تخمي الفرد عف أمواؿ يمتمكيا في لحظة زمنية معينة، 

مستقبمية، تعوضو القيمة الحالية  لفترة زمنية بيدؼ الحصوؿ عمى تدفقات مالية
لألمواؿ المستثمرة، فضاًل عف النقص المتوقع بقيمتيا الشرائية نتيجة لمتضخـ مع 
توفير عائد معقوؿ تعويضًا لتحممو عنصر المخاطرة المتمثؿ باحتماؿ عدـ تحقؽ تمؾ 

 (. وكذلؾ يعرؼ االستثمار بمعناه االقتصادي بأنو190، 2008الشواورة، التدفقات )
عممية توظيؼ األمواؿ في مشاريع اقتصادية واجتماعية بيدؼ تحقيؽ تراكـ رأس ماؿ 
جديد، فضال عف رفع القدرة اإلنتاجية وكذلؾ تجديد وتعويض رأس الماؿ القديـ 

(. ولالستثمار أىمية كبيرة تبرز في انو يػػػساىـ فػػػي زيػػػادة 29، 2009عموان، )
ػػػروة، ألنو يػػػؤدي إلػػػى إضػػػافة جديدة لمموارد المتاحة أو الػػػدخؿ القػػػومي وزيػػػادة الث

تعظيـ منفعة ىذه الموارد، وكذلؾ يعمؿ عمػػى التطػػور التكنولػػوجي مػػف خػػالؿ إدخػػاؿ 
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ويعمػؿ االسػػتثمار ( 18، 2012)موسى واخرون ،التكنولوجيػػا الحديثػػة والمتطػػورة 
الؿ تشغيؿ العديد مػف األيػػدي العاممػة ومػػف ثػػـ محاربػػة عمػى مكافحػػة البطالػة مػػف خػػ

الفقػػر والجيػػؿ وبعػػض أشػػكاؿ التخمػػؼ، ذلػػؾ ألف العمػػؿ لػػو انعكاسػػات عمػػى حيػػاة 
األفػػػراد ومػػستقبميـ، ويمكػػف األفػػراد مػػف الحػػصوؿ عمػػى دخػػؿ وبالتػػالي اإلنفػػاؽ عمػػى 

ع والخػػدمات وىذا بدوره يؤدي إلى تطوير أساليب اإلنتاج وزيادة الطاقة كافػػة الػػسم
اإلنتاجية، فضاًل عف انو يدعـ البنية التحتية لممجتمع ألف االستثمار في مشروع معيف 
قػد يتطمػب إقامػة بنػاء أو شؽ طريؽ وادخاؿ تحسينات متنوعة إلى بيئة 

 (10، 2010شموط وكنجو، المشروع.)
 (81، 2003عالم، رازىا  كما  يمي )بلعدة  نواحي  يمكف  إً دة  انواع  وفقالالستثمار ع

يتكوف مف االستثمار المادي الحقيقي واالستثمار المالي،  طبيعة االستثمار: - أ
ونعني باالستثمار المادي ىو الحصوؿ عمى األصوؿ )المباني والعقارات 

واآلالت( واالستثمار المالي ىو المقابؿ لتمؾ األصوؿ )نقود، اسيـ ، سندات،( 
ي وكؿ استثمار مادي يقابمو استثمار مالي ومف ثـ يمكف القوؿ اف األصوؿ ى

 (20، 2009آل شبيب، أصوؿ مالية واصوؿ مادية.)
يكوف االستثمار شخصي اي ما يقـو بو شخص طبيعي القائم باالستثمار:   - ب

)كشراء اسيـ او عقارات او مشورع( او اسثمار مؤسسي، وىو الذي تقـو بو 
 مؤسسة )شركة او ىيئة(.

الخاص بأنو يمكف التعبير عف االستثمار الستثمار الخاص واالستثمار العام:  - ج
ما يقـو بو شخص او مجموعة اشخاص تحت أي شكؿ قانوني مف اشكاؿ 
الشركات الخاصة، اما إذا قاـ باالستثمار الدولة او الحكومة فأنو يصبح 

استثمارًا عامًا وقد يكوف معيار التفرقة، عمى أساس اليدؼ النيائي لالستثمار، 
الى تحقيؽ اىداؼ اذ ييدؼ االستثمار الخاص الى الربح بينما العاـ 

 اجتماعية.
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ىو االستثمار الذي تقـو بو الدولة دوف النظر الى ما يدره  االستثمار األمني:-د
مف عائد مثؿ اإلنتاج واالنفاؽ العسكري، فضاًل عف لألنفاؽ االجتماعي )توفير 

 الخبز والعالج( وذلؾ لتحقيؽ االمف الداخمي والخارجي.

االستثمار محميًا، كما قد يكوف اجنبيًا او دوليًا، :قد يكوف جنسية االستثمار-ىـ
واالستثمار الوطني ىو ما يقـو بو افراد او منشآت وطنية، بينما االستثمار 

 األجنبي ىو ماتقـو بو شركات او ىيئات اجنبية.
 محددات االستثمار 2-1

 (18-16، 2013العرجة، ) :يمكف إجماؿ أىـ محددات االستثمار باالتي
 حدية لالستثمارالكفاية ال .1

وىو سعر الخصـ الذي يجعؿ القيمة الحالية لصافي العائد المتوقع مف البديؿ 
)المشروع( االستثماري مساويًا تمامًا لتكمفة االستثمار المبدئي، مف خالؿ العمر 

االفتراضي لممشروع االستثماري ، ومف الجدير بالذكر إف العالقة بيف حجـ 
الستثمار ىي عالقة عكسية استنادًا إلى العالقة العكسية االستثمار والكفاية الحدية ل

بيف الكفاية الحدية لالستثمار وسعر الفائدة، إذ إف أية زيادة في سعر الفائدة يؤدي 
إلى انخفاض الطمب عمى االستثمار ، ومف ثـ انخفاض حجـ االستثمار طبقا 

حدية لالستثمار وحجـ لمتحميؿ االقتصادي الكمي أي أف العالقة عكسية بيف الكفاية ال
 (110-103، 2010عبد الحميد، االستثمار. )

 معدل العائد عمى االستثمار  .2
يعتبر معدؿ العائد عمى االستثمار احد العوامؿ اليامة والرئيسية في جذب االستثمار  

األجنبي المباشر الف القاعدة العامة ىي أف المستثمر األجنبي ال يتجو إلى االستثمار 
في الخارج اال توقعًا لمعائد األعمى بعد تعديمو بمعدؿ المخاطر التجارية وغير التجارية 

دات األخرى الخاصة بمناخ االستثمار والقدرة التنافسية في االعتبار ، مع اخذ المحد
 (. 12، 2111عند اتخاذ قرار باالستثمار في دولة معينة )شموط، كنجو، 
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 سعر الفائدة:   .3
إف انخفاض أسعار الفائدة يسيـ في زيادة حجـ اإلقراض، ومف ثـ زيادة االستثمار، 

وىنا تجدر اإلشارة إلى أف سعر الفائدة قد والعكس صحيح مع ثبات العوامؿ األخرى، 
ال يكوف العامؿ الحاسـ في تغيير االستثمار عمى مستوى المشروع، الف ىناؾ عوامؿ 
أخرى مثؿ األرباح، وحجـ المبيعات، وتغيرات أسعار السمع والخدمات، والدخؿ، وحجـ 

األعماؿ األصوؿ الرأسمالية المتاحة لممشروعات، أو السيولة النقدية لدى رجاؿ 
وغيرىا. فضاًل عما أثبتتو بعض الدراسات بأف سعر الفائدة يمثؿ نسبة منخفضة وقميمة 

 (.13: 2008قبالن، مف تكاليؼ اإلنتاج عمى مستوى المشروع االقتصادي )
 سعر الخصم:  .4

يتحدد سعر الخصـ في ضوء تغيرات سعر الفائدة، وتغيرات قيمة النقود، إذ اليقؿ 
سعر الفائدة مف حيث التأثير في حجـ االستثمار في سعر الخصـ أىمية عمى 

المشروع، أي إف ىناؾ عالقة عكسية بيف سعر الخصـ وحجـ االستثمار، فكمما ارتفع 
سعر الخصـ انخفض حجـ االستثمار، وبالعكس مع ثبات العوامؿ األخرى، الف سعر 

 ( 22، 2016عيسى، الخصـ يمثؿ تكمفة عمى القيمة الصافية لمتدفقات النقدية لممشروع.)
 الحوافز المالية والتمويمية .5

 تمعب حوافز االستثمار التي تمنحيا الدوؿ النامية لممستثمر األجنبي دورًا محدودًا في 
جذب االستثمار األجنبي،  والسيما عندما تمنح ىذه الحوافز لتكوف عوضًا عف انعداـ 

 (39، 2009ان، عمو (المزايا النسبية األخرى في الدوؿ المضيفة لالستثمار
 مناخ االستثمار: .6

اف توفر االستقرار السياسي واالقتصادي يساعد عمى خمؽ المناخ االستثماري الجاذب 
فكمما كاف مناخ االستثمار بمكوناتو المختمفة جاذبا  ،(39،2009عموان، )

لالستثمار، ومشجعا، ومؤاتيا زاد االستثمار، وكمما كاف مناخ االستثمار طاردًا، وغير 
مشجع انخفض االستثمار عمى المستوى الكمي، لذلؾ فإف االقتصاديات جميعيا في 

 (30، 2012)شمغوم، العالـ تسعى إلى إيجاد مناخ االستثمار الجاذب.
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 حجم االدخار:  .7
أف العالقة طردية بيف االدخار واالستثمار،اي كمما زاد حجـ االدخار زاد االستثمار، 

 فض بالضرورة حجـ االستثمارات.ومف ثـ كمما انخفض االدخار انخ
 معدل النمو االقتصادي المراد تحقيقو:  .8

كمما زاد معدؿ النمو المراد تحقيقو زادت الحاجة إلى زيادة االستثمار، والعكس 
 صحيح.

 ىيكل اإلنتاج:  .9
كمما كاف ىيكؿ اإلنتاج كبيرًا متنوعًا ومتزايدًا كمما أدى ذلؾ إلى زيادة االستثمار، 

ثاؿ ذلؾ إف االتجاه إلى المشروعات االقتصادية العمالقة يؤدي والعكس صحيح وم
 بالضرورة إلى زيادة االستثمار. 

 االستثمار ومعدل التغيير في الدخل:   .10
بحسب نظرية المعجؿ ال يتأثر االستثمار بمستوى الدخؿ القومي بقدر ما يتأثر بمعدؿ 

تفع مستوى الدخؿ القومي التغيير في الدخؿ القومي، وىذه النظرية ترى انو عندما ير 
فمف الضروري اإلقداـ عمى زيادة الطاقة الالزمة لإلنتاج، أي إف االستثمار ىو دالة 

في التغيير في الدخؿ مع ثبات العوامؿ األخرى والعالقة الدالية ىنا ىي عالقة طردية 
 فكمما زاد الدخؿ أي تغير بالزيادة، تغير وزاد االستثمار، والعكس صحيح. 

 ع واتجاىات االستثمار في االقتصاد العراقي واق 3-1
يمتمؾ العراؽ مزايا ميمة تجعؿ منو بيئة مناسبة لالستثمار والتي أىميا توفر الموارد  

الطبيعية وكبر حجـ السوؽ وانخفاض تكاليؼ العمؿ و يتمتع بموارد مالية تؤىمو 
لتمويؿ حركة التنمية، ، فضاًل عف اإلعفاءات والضمانات التي تقدـ لممستثمر 

ي تحمي المستثمر وتسيؿ عممو، واف ىيمنة القطاع والمتمثمة الضمانات القانونية الت
النفطي الذي تممكو الدولة عمى االقتصاد العراقي كاف سببًا في ىيمنة الدولة عمى 
جميع مفاصؿ النشاط االقتصادي ألنيا المتصرؼ الوحيد بالعائدات النفطية مف 

اءات التي المفترض اف تقـو بتنمية بقية القطاعات االقتصادية األخرى، لكف اإلجر 
اعتمدت في تنمية ىذه القطاعات قد فشمت نتيجة لمسياسات الشمولية في عممية إدارة 
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(، عالوة عمى اف الظروؼ التي 79، 2015الساعدي، الموارد االقتصادية المتوفرة )
مرت بالعراؽ التي دفعتو الى اعتماد سياسات اقتصاد الحرب منذ اكثر مف ثالث 

ىيكمية في جميع قطاعاتو االقتصادية أدت الى عدـ  عقود اد الى حدوث اختالالت
تحقيؽ معدالت نمو في قطاعاتو االقتصادية، بسبب عدـ االستفادة مف تمؾ الموارد 
في تمويؿ النشاط االستثماري، اذ كاف العائؽ اماـ االستثمارات الوطنية ضعؼ 

ضمف  التمويؿ عمى رغـ تشجيع الحكومة لالستثمار، لكف االستثمار ظؿ محدوداً 
الموازنات السنوية المتواضعة التي تخصص لمقياـ ببعض المشاريع التابعة لمقطاع 

، مف اجؿ التعرؼ عمى واقع االستثمار (18، 2016)منظمة التعاون الدولية،العاـ. 
 في العراؽ سيتـ تقسيمو الى مرحمتيف:

 (2002-1990المرحمة األولى المدة )- 
( 1991( مميوف دينار في سنة )6221مار بمغ )( اف االستث1تشير بيانات الجدوؿ )

( شيد 1991%( مف الناتج المحمي اإلجمالي، اما في سنة )1.118وبنسبة )
( مميوف دينار، وحقؽ معدؿ نمو سالب 2186.2االستثمار انخفاضًا ىائاًل اذ بمغ )

%(، يعود ذلؾ الى 1.117( وبمغت نسبتو في الناتج المحمي اإلجمالي )-66.4بمغ )
قوبات الدولية واالضطرابات السياسية واألمنية التي شيدتيا البالد، والتدمير اليائؿ الع

لممشاريع الصناعية اإلنتاجية والبنى التحتية انعكس عمى توقؼ عمؿ اغمب المشاريع 
االستثمارية والخطط التنموية، واف الحكومة سعت الى توفير السمع الغذائية وتقديـ 

ى حساب تخفيض االنفاؽ عمى االستثمار.اما في سنة الدعـ لمقطاع الزراعي عم
( مميوف دينار بمعدؿ 115867.7( شيد االستثمار زيادة كبيرة حيث بمغ )1995)

( أي منذ بدء مذكرة التفاىـ حيث  بمغ 1996%( وانخفض في سنة )148.191نمو )
( ناجـ عف اتخاذ الحكومة 58.7-( مميوف دينار بمعدؿ نمو سالب )47747)

ات تقشفية لمعالجة التضخـ، وبدأ بعدىا باالرتفاع وحقؽ معدالت نمو موجبة إجراء
نتيجة لتحسف الوضع االقتصادي عف طريؽ  تنفيذ برنامج النفط مقابؿ الغذاء والدواء 

 (.2111-1997مع األمـ المتحدة  في )
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%( لالستثمار، بينما 33.81(، )1996-1991وكاف معدؿ النمو المركب لممدة )
%(. وفي سنة -4.37تج المحمي اإلجمالي معدؿ نمو مركب سالب بمغ )شيد النا
-) ( مميوف دينار بمعدؿ نمو سالب2199076.8تراجع االستثمار الى ) 2112
%( مف الناتج المحمي اإلجمالي، يعود ذلؾ نتيجة عرقمة 2.19%( وبنسبة )13.1

معدؿ النمو المركب ( اف 9تبيف بيانات الجدوؿ ) تنفيذ البرنامج وعدـ تنفيذ مراحمو.
%(، ومعدؿ النمو المركب 57.15( ارتفع الى )2112-1991لالستثمار لممدة )

%(. بينما كاف معدؿ النمو المركب لممدة 2.23لمناتج المحمي اإلجمالي انخفض الى )
 %(.2.23%(، ولمناتج المحمي اإلجمالي بمغ )43.41( لالستثمار )1997-2112)

 (2002-1990االقتصاد العراقي لممدة ) ( تطور االستثمار في1جدول )
      )مميون دينار(                                 (         100=2007)       

 معدل نمو% االستثمار الكمي   السنوات 
 

الناتج المحمي اإلجمالي 
 باألسعار الثابتة

 1:3نسبة 
% 

 (1) (2) (3) (4) 
1990 6220  78705110.79 0.008 
1991 2086.2 (66.46) 28296764.29 0.007 
1992 5729.5 174.64 37519305.47 0.015 
1993 23994.3 318.79 48883839.12 0.049 
1994 46685 94.57 50768082.56 0.092 
1995 115867.7 148.19 51844376.83 0.223 
1996 47747 (58.79) 57558034.47 0.083 
1997 252849.1 429.56 69782173.06 0.362 
1998 412065.1 62.97 94106211.51 0.438 
1999 754492.6 83.10 110652216 0.682 
2000 1465253 94.20 112208511.5 1.306 
2001 2531441 72.76 114190796.9 2.217 
2002 2199077 (13.13) 104822921 2.098 
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 1معدل النمو المركب % المدد الزمنية
1990-1996 33.80 (4.37)  
1997-2002 43.40 7.02  
1990-2002 57.05 2.23  

 :عمى باالعتماد الباحثة اعداد من: المصدر         
 -المعمومات والتكنموجيا لإلحصاء المركزي ،الجياز اإلنمائي والتعاون التخطيط وزارة-

 (.2002-1990) لمسنوات اإلحصائية النشرات القومية، مديريةالحسابات
  .سالبة تعني القوسين بين ما االرقام-
 (2018-2003) الثانية المرحمة-

 بمغ انخفاضاً ( 2114) سنة في االستثمار شيد( 2) الجدوؿ في الواردة البيانات تشير
%( 2.818) وبنسبة%( 9.32-)سالب سنوي نمو بمعدؿ دينار مميوف( 2857817)

 2115) في اما المدة، تمؾ في المعروفة لمظروؼ نتيجة اإلجمالي المحمي الناتج مف
 عمى دينار مميوف( 16911155 ،11182362) بمغ االرتفاع عاود( 2116و

 موجية الزيادة ىذه سبب وكاف التوالي عمى%( 15.4 ،%9.8) وبنسبة التوالي،
 ألصالح الصناعة او الزراعة مثؿ اإلنتاجية لمقطاعات وليست الخدمية لمقطاعات
 كانت التي اإلنتاجية بالطاقات لحؽ الذي الفني واالندثار المادي الدمار آلثار وتغطية

                                                 
1
 احتسب معدل النمو السنوي البسٌط وفق الصٌغة االتٌة :  

  
       

    
     

 احتسب معدل النمو السنوي المركب  وفق الصٌغة االتٌة:                          
                             

 النمو السنوي المركب.= معدل R اذ ان:

N .الزمن = 
1
 احتسب معدل النمو السنوي البسٌط وفق الصٌغة االتٌة :  

  
       

    
     

 احتسب معدل النمو السنوي المركب  وفق الصٌغة االتٌة:                          
                             

 السنوي المركب.= معدل النمو R اذ ان:

N .الزمن = 
PT  .قٌمة المتغٌر فً سنة المقارنة = 
P0 .قٌمة المتغٌر فً سنة األساس = 
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 مميوف(7531414) بمغ اذ االستثمار انخفض( 2117) سنة في فعاًل، اما موجودة
 الناتج مف االستثمار نسبة تراجعت وكذلؾ ،%(-55.4) سالب نمو وبمعدؿ دينار،
 طالت التي الداخمية األمنية األوضاع تردي عف ناجـ وىو ،%(6.7) وبمغت المحمي
 سنة في اما. االستثمار في المؤثرة العوامؿ أىـ مف تعد والتي  البمد محافظات معظـ

 دينار، مميوف( 23241539.1) بمغ ممحوظاً  ارتفاعاً  االستثمار سجؿ( 2118)
 المحمي الناتج مف%( 19.3) وبنسبة%( 218.6) مرتفع سنوي نمو وبمعدؿ

العالية وارتفاع الدخوؿ في ذلؾ العاـ.  النفطية اإليرادات ارتفاع حصيمة اإلجمالي،
( اذ بمغ إجمالي 2119كذلؾ انخفض مستوى االستثمار في سنة )

-( مميوف دينار، و بمعدؿ نمو سنوي سالب بمغ )%13471242.3االستثمار)
%( مف الناتج المحمي، يعود ذلؾ الى  تراجع مقدار أمواؿ 11.8( وبنسبة )42.13
تاحة لالستثمار، فضاًل عف ىبوط أسعار النفط الخاـ بسبب األزمة المالية الدولة الم

العالمية والتي ادت إلى انخفاض اإليرادات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيس لتمويؿ 
الموازنة العامة لمدولة وانعكس تراجع إيرادات النفط سمبا عمى مستوى النشاط 

ة ارتباط حجـ االستثمار في العراؽ بنسبة االستثماري واالقتصادي بشكؿ عاـ، نتيج
مساىمة اإليرادات النفطية في تمويؿ الموازنة االتحادية لمدولة )البنؾ المركزي 

 (.4، 2119العراقي،
%( لالستثمار 31.34(، )2111-2113وكاف معدؿ النمو السنوي المركب لممدة )

( عاود 2111) %(. وفي سنة9.14بينما كاف لمناتج المحمي اإلجمالي قد بمغ )
( محققًا بذلؾ معدؿ نمو مرتفع بمغ 28234992.6االستثمار باالرتفاع اذ بمغ )

%( يعود ذلؾ الى ارتفاع أسعار النفط والكميات المصدرة 19.7%( وبنسبة )94.8)
( انخفاضًا 2116-2115(. بينما شيدت المدة )2، 2112منو. )وزارة التخطيط، 

( مميوف دينار وبمعدالت نمو 39634131) (،      51651572.7عمى التوالي )
( ناجـ عف حدوث صدمتيف في 21.7511-(، ) 9.28917-سالبة عمى التوالي )

االقتصاد العراقي اذ اثرتا وبشكؿ كبير عمى المؤشرات االقتصادية كافة وتتمثؿ ىاتاف 
الصدمتاف  بانخفاض معدؿ أسعار النفط الخاـ المصدر في ىذه المدة وعمى الرغـ 
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( الى انو ال يوازي نسبة 2116ارتفاع الكميات المصدرة مف النفط الخاـ سنة )مف 
االنخفاض في أسعاره اما الصدمة الثانية ىي تدىور األوضاع األمنية واثرت عمى 
انتاج بعض الحقوؿ النفطية أدى الى انخفاض إيرادات الحكومة العراقية الذي انعكس 

( 2118(، وفي سنة )41، 2118لتخطيط،سمبًا عمى تناقص االستثمارات )وزارة ا
(  1.72-( مميوف دينار بمعدؿ سنوي سالب )%44256772.35انخفض الى )

 بسبب االزمة المالية التي يعاني منيا البمد في تمؾ المدة.
 (2018-2003( تطور االستثمار في االقتصاد العراقي لممدة )2جدول)

 )مميون دينار(                   (                              100=2007)
 معدل نمو% االستثمار الكمي السنوات

 
الناتج المحمي اإلجمالي 

 باألسعار الثابتة
1:3نسبة   

 (1)  (2)  (3)  (4)  
2003 3151169 43.30 66398213 4.746 
2004 2857807 9.31)) 101845262.4 2.806 
2005 10182362 256.30 103551403.4 9.833 
2006 16911155 66.08 109389941.3 15.460 
2007 7530404 (55.47) 111455813.4 6.756 
2008 23240539 208.62 120626517.1 19.267 
2009 13471242 (42.04) 124702847.9 10.803 
2010 26252777 94.88 132687028.6 19.785 
2011 28234993 7.55 142700217 19.786 
2012 38139871 35.08 162587533.1 23.458 
2013 55036676 44.30 174990175 31.451 
2014 55837403 1.45 178951406.9 31.203 
2015 50650573 (9.29) 183616252.1 27.585 
2016 39634030 (21.75) 208932109.7 18.970 
2017 44578555 12.48 205130066.9 21.732 
2018 44256772 (0.72) 210532887.2 21.021 
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 معدل النمو المركب المدد الزمنية
2003-2010 30.34 9.04  
2011-2018 5.78 4.98  
2003-2018 17.96 7.48  
1990-2018 35.78 3.45  

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى:
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا -

-1990القومية، النشرات اإلحصائية لمسنوات ) تمديرية الحسابا -المعمومات
2002.) 

 .سالبة تعني القوسين بين ما االرقام-
-2111) لممدة لالستثمار المركب السنوي النمو معدؿ اف( 2) الجدوؿ بيانات وتبيف
 المحمي لمناتج المركب النمو معدؿ وكذلؾ ،%(5.78) الى انخفض( 2118

 لممدة المركب السنوي النمو لممعدؿ بالنسبة اما ،%(4.98) الى انخفض اإلجمالي
 و% 35.78) بمغ والذي الثابتة باألسعار اإلجمالي المحمي والناتج االستثمار مف لكؿ

 (. 2118-1991)عمى التوالي لممدة  %(3.45
 البؤس االقتصادي المفيوم ومؤشرات القياس في العراق-2
 مفيوم البؤس االقتصادي  1-2

 حد الى الكمي، االقتصاد استقرار عدـ إلى ما بمد في االقتصادي سبب البؤسيعود 
 البؤس مؤشر ويعد. والتضخـ المرتفعة البطالة معدالت انتشار خالؿ مف كبير

 مف مجموعة يضـ شامؿ مؤشر وضع في المبكرة المحاوالت اىـ أحد االقتصادي
 .عممو دورات طوؿ عمى الكمي االقتصاد ظروؼ لتتبع المؤشرات

 المصرفي واإلقراض والتضخـ البطالة معدالت مجموع بأنو ويعرؼ البؤس االقتصادي
. لمفرد الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج في لمتغير المئوية النسبة منو مطروًحا

(Cohen, et al ,2014, 10. ) 
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 ويمكن حسابو من خالل المعادلة االتية:
HMI=Inf+Un+i-GDP per capita 

 : ىو معدؿ التضخـ السنوي .Inf اذ اف
un .ىو معدؿ البطالة الكمي : 
 I .سعر الفائدة االسمي طويؿ األجؿ : 

:GDP per capita.معدؿ نمو نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي 
 وفيما يمي توضيح لكل متغير من متغيرات قياس البؤس االقتصادي 

االجباري أو األرادي لعدد معيف وىي التعطؿ أو االنقطاع (: unمعدل البطالة ) - أ
مف أفراد القوة العاممة ، برغـ القدرة والرغبة في العمؿ وكونيـ ضمف السف القانوني 

(، واف ىناؾ عالقة وطيدة بيف البؤس 44، 2013حبيب واخرون ، لمعمؿ )
والبطالة اذ تعتبر المكوف الرئيسي لمبؤس وأف الكثير مف االقتصادييف يشيروف الى 

معدؿ البطالة يؤدي الى انخفاض مؤشر البؤس ،اذ تؤدي البطالة بكؿ  أف تخفيض
أنواعيا الى انخفاض الدخؿ أو انعدامو مما يؤدي الى زيادة حدة البؤس 
االقتصادي، فضاًل عف انيا مف أكثر الظواىر االقتصادية الغير مرغوب بيا في 

ممواطف العادي كؿ اقتصاد وأف بارتفاع معدؿ البطالة يزداد الوضع االقتصادي ل
سوءا ويكوف مف الصعب العثور عمى وظيفة، فضاًل عف انخفاض متوسط األجر 

 Human Development Reportويخشى العامموف مف أف يفقدوا وظائفيـ. )
2007-2008, 242). 

ىو االرتفاع المستمر والممموس في المستوى العاـ لألسعار (:Inمعدل التضخم ) - ب
، وىو مف اىـ المؤشرات المفسرة لمبؤس في  (20 ،2010)الزبيدي،في دولة ما 

معظـ االقتصاديات العالمية وخاصة تمؾ التي شيدت ارتفاعا شديدا في معدالت 
التضخـ فيو يشكؿ عاماًل رئيسًا ميما يمكف أف يسيـ في رفع معدالت البؤس وىو 
أيضا مف أكثر الظواىر االقتصادية الغير مرغوب بيا في أي اقتصاد يصيبو 
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دي استمرار زيادتو في انخفاض كبير في القوة الشرائية ويؤدي الى انخفاض ويؤ 
 .(Grabia,2009,99)اإليرادات األسمية 

اف سعر الفائدة االسمي ىو الذي تحدده السمطة النقدية :(Iسعر الفائدة االسمي) - ج
المتمثمة بالبنؾ المركزي و تختمؼ تسميتو مف بمد الى اخر، ويعرؼ بأنو سعر 

السائد في السوؽ النقدي في الظروؼ االعتيادية، واف ىذا السعر ال يكوف الفائدة 
ثابتًا وانما يتـ تغييره صعودًا ونزواًل عمى المدى المتوسط، ويعني رفع ىذا السعر 
الى كبح عممية اإلقراض وبالتالي يؤدي الى تقميص حجـ السيولة في السوؽ، وىذا 

 . (154 ،2010الحمبي، العصار،بدوره يقـو بتخفيض معدؿ التضخـ.)
الى زيادة التكاليؼ االقتصادية  المؤشرات يؤدينستنتج مما سبؽ انو كمما ارتفعت ىذه 

واالجتماعية التي يجب اف يتحمميا البمد ومواطنوه والتي يتعيف عمييـ دفعيا وىذا يؤدي 
 الى ارتفاع مؤشر البؤس االقتصادي.

د بو متوسط نصيب الفرد مف : ويقصنصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي - د
اجمالي الناتج المحمي، بعد قسمة الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي عمى عدد 

اذ كمما كانت الزيادة في معدؿ الدخؿ   Acocella,2002,196)السكاف، )
ادى ذلؾ الى تحقيؽ معدؿ نمو اقتصادي اكبر لمبمد، واف لمتوسط  الفردي اكبر

اإلجمالي عالقة عكسية مع البؤس االقتصادي،  نصيب الفرد مف الناتج المحمي
واف ارتفاع نصيب الفرد يؤدي تحقيؽ النمو االقتصادي وىذا بدوره يؤثر بشكؿ 

 إيجابي عمى تخفيض مؤشر البؤس االقتصادي لمبمد.
 العراقي االقتصاد في البؤس مؤشر واتجاىات واقع 2-2
 والبطالة التضخـ معدؿ مف كؿ جمع خالؿ مف العراؽ في البؤس مؤشر احتساب تـ

 المحمي الناتج مف الفرد نصيب نمو معدؿ منو مطروحا االسمي، الفائدة سعر
 اإلجمالي.
 ( 2112-1991) لممدة األولى المرحمة
 قيمو اعمى المرحمة ىذه خالؿ سجؿ االقتصادي البؤس مؤشر اف( 3) الجدوؿ يوضح

 الشديد واالنخفاض التضخمية لمضغوط ذلؾ يعود%( 472.79) بمغ 1994 سنة في
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 في البمد بيا مر التي االقتصادي الحصار لظروؼ نتيجة الفرد نصيب نمو معدؿ في
 بمغ( 1996-1991) لممدة البؤس لمؤشر المركب النمو معدؿ وكاف المدة، تمؾ
(156.53.)% 

 انخفاض بسبب%( 8.46) بمغت لو قيمة أدنى البؤس مؤشر سجؿ 1998سنة وفي
 مف الفرد نصيب نمو معدؿ وارتفاع البطالة معدؿ ارتفاع عف فضالً  التضخـ معدؿ
 بسبب لمبمد االقتصادي الوضع في النسبي التحسف بسبب اإلجمالي المحمي الناتج
 السنوات خالؿ باالرتفاع المؤشر ىذا عاود بينما ،(الغذاء مقابؿ النفط) التفاىـ مذكرة

 معدؿ في الشديد لالنخفاض نتيجة 2112 سنة%( 63.41) الى وصؿ حتى الالحقة
 االقتصادي الحصار لظروؼ وذلؾ اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب نمو
 لممدة البؤس لمؤشر المركب النمو معدؿ وكاف. النفط أسعار في والتذبذب العراؽ عمى
 بمغ( 2112-1991)لممدة كاف بينما%( 14.17) بمغ( 1997-2112)
(81.94.)% 

 (2002-1990االقتصادي في االقتصاد العراقي لممدة )( تطور مؤشر البؤس 3جدول )
هعذل  السنواث

التضخن 

(INF) 

هعذل 

البطالت 

(UN) 

سعر 

الفائذة 

 االسويت

(I) 

هعذل نوو نصيب 

الفرد هن الناتج 

الوحلي 

(GDPC) 

هؤشر البؤس 

(HMI) 

(1)  (2 )  (3)  (4)  (1+2+3-4 = )5  

1990 - 5.5 6.5 - - 

1991 180.77 6.5 6.5 -65.08 258.85 

1992 83.56 7.5 6.5 28.88 68.68 

1993 208.21 8.5 6.5 26.75 196.46 

1994 456.90 10.5 6.5 1.11 472.79 

1995 378.26 12.9 7.25 -0.51 398.92 

1996 -15.45 13.9 7.25 7.93 -2.23 

1997 22.58 15.4 7.25 16.17 29.06 

1998 14.91 17.4 7.25 30.96 8.60 

1999 12.21 20.2 7.35 14.16 25.60 

2000 5.44 22.4 6.35 -1.56 35.75 
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2001 16.13 24.6 6.35 -1.22 48.29 

2002 19.44 26.7 6.35 -10.90 63.40 

 هعذل النوو الوركب%

      الوذد الزهنيت 

1990-1996 131.63 16.71 1.57 -6.62 156.53 

1997-2002 11.15 9.61 -2.18 4.41 14.17 

1990-2002 67.66 12.92 0.18 -0.54 80.94 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى:
 -وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا المعمومات-

 (.2002-1990مديريةالحسابات القومية، النشرات اإلحصائية لمسنوات )
 اإلحصائية النشرة ، واألبحاث لألحصاء العامة المديرية ، العراقي المركزي البنك -

 متفرقة. اعداد السنوية،
 .سالبة تعني القوسين بين ما االرقام-
 (2018-2003مرحمة الثانية لممدة )ال-

 بمغ لو قيمو اعمى سجؿ اذ المرحمة ىذه في باالرتفاع االقتصادي البؤس مؤشر استمر
 وارتفاع المرحمة ىذه خالؿ التضخـ معدؿ الرتفاع وذلؾ2113  سنة( 116.11)

 المحمي الناتج مف الفرد نصيب نمو معدؿ  في الكبير واالنخفاض البطالة معدؿ
 مما االقتصادي البؤس مؤشر ارتفاع الى أدت التي االحتالؿ ظروؼ بسبب اإلجمالي

 ، السواء عمى اإلنتاج وكمؼ المعيشة كمؼ ارتفاع اثر العراقي المواطف كاىؿ اثقمت
%( 11.76) بمغ 2114 سنة في لو قيمو ادنى االقتصادي البؤس مؤشر سجؿ بينما
 في الزيادة الى يعود الذي الفرد نصيب نمو معدؿ في الممحوظ االرتفاع عف ناجـ

 تخفيض الى أدت التي النفطية اإليرادات تعظيـ في انعكس مما النفطية الصادرات
 بالسنوات باالرتفاع البؤس مؤشر بعدىا وبدأ ، المدة تمؾ في االقتصادي البؤس مؤشر
 الرتفاع وذلؾ%( 84.17) 2116 سنة بمغت قيمتو في كبيرة طفرة محققاً  الالحقة
  في النسبي واالنخفاض المرحمة ىذه خالؿ لو قيمة اعمى سجؿ الذي التضخـ معدؿ
 األمنية األوضاع بسبب اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب نمو معدؿ

 باالرتفاع االقتصادي البؤس مؤشر بعدىا استمر مستقرة، الغير واالقتصادية
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 البؤس لمؤشر المركب النمو معدؿ وسجؿ. الدراسة مدة نياية حتى متذبذبا واالنخفاض
 قد( 2118-1991) لممدة كاف بينما%( -4.42( )2118-2113) لممدة
 %( .-32.64)بمغ

 البؤس لمتغيرات المركبة النمو معدالت في كبيرة فروقاً  ىناؾ اف سبؽ مما نستنتج
 مدة خالؿ العراقي االقتصاد ىيكؿ في الحاصؿ التشوه عكست التي االقتصادي

 .الدراسة
 (2018-2003( تطور مؤشر البؤس االقتصادي في االقتصاد العراقي لممدة )4جدول )

هعذل  السنواث

التضخن 

(INF) 

هعذل 

البطالت 

(UN) 

سعر 

الفائذة 

 االسويت

(I) 

هعذل نوو نصيب 

الفرد هن الناتج 

الوحلي 

(GDPC) 

هؤشر البؤس 

(HMI) 

 

(1)  (2 )  (3)  (4)  (1+2+3-4 = )5  

2003 33.49 28.1 6.35 -38.52 106.46 

2004 26.83 26.8 6 48.87 10.76 

2005 37.09 18 7 -1.32 63.41 

2006 53.11 17.5 16 2.53 84.07 

2007 30.89 11.7 20 -1.10 63.69 

2008 12.70 15.34 16.75 0.72 44.07 

2009 8.34 14 8.83 4.13 27.04 

2010 2.46 12 6.25 3.70 17.01 

2011 5.60 8.3 6 4.81 15.08 

2012 6.06 11.9 6 11.04 12.92 

2013 1.86 13.7 6 4.91 16.65 

2014 2.24 10.6 6 -0.32 19.16 

2015 1.44 10.72 6 4.91 13.24 

2016 0.07 10.82 4.33 10.78 4.44 

2017 00.20 13.8 4 -4.39 22.39 

2018 0.40 12.9 4 -0.02 17.32 

 هعذل النوو الوركب%

      الوذد الزهنيت

2003-2010 20.2 -10.09 -0.23 9.04 0.88 
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2011-2018 1.52 5.67 -5.65 4.98 -3.42 

2003-2018 10.84 -4.75 -2.85 7.48 -4.42 

1990-2018 34.77 2.98 -1.66 3.45 -32.64 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى:
 -وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا المعمومات-

 (.2002-1990مديريةالحسابات القومية، النشرات اإلحصائية لمسنوات )
لألحصاء واألبحاث ، النشرة اإلحصائية البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة  -

 السنوية، اعداد متفرقة.
 االرقام ما بين القوسين تعني سالبة.-

 ثانيًا: قياس وتحميل اثر االستثمار في البؤس االقتصادي
 متغيرات الدراسة والتوصيف القياسي : -1

ينطمؽ وصؼ االنموذج القياسي مف مضموف رياضي يتـ مف خاللو صياغة العالقات 
بيف المتغيرات االقتصادية محؿ الدراسة بصورة رياضية لقياس معامالتيا باستخداـ 
الطرؽ القياسية، اذ يعتمد توصيؼ النماذج القياسية عمى النظرية االقتصادية ذات 
العالقة بالظاىرة المدروسة وتنص النظرية االقتصادية اف البؤس االقتصادي يؤدي 

اع مؤشر البؤس المتمثؿ بارتفاع معدالت البطالة الى تباطؤا االقتصاد، كما اف ارتف
ومعدالت التضخـ وأسعار الفائدة وانخفاض معدؿ نمو نصيب الفرد مف الناتج المحمي 
اإلجمالي. يؤدي الى مشاكؿ اقتصادية ألي دولة، لكف زيادة االستثمار في بمد ما 

ة معدالت نمو يؤدي الى ازدىار االقتصاد و انخفاض معدالت التضخـ والبطالة وزياد
الناتج المحمي اإلجمالي ومف ثـ زيادة نصيب الفرد مف الناتج كؿ ىذا لو دور فعاؿ 
في خفض البؤس االقتصادي، اذ تـ قياس مؤشر البؤس االقتصادي ومتغيرات قياسو 
في العراؽ، )معدؿ البطالة ،معدؿ التضخـ ،معدؿ نمو نصيب الفرد مف الناتج المحمي 

دة االسمية(  كمتغيرات تابعة واالستثمار الكمي كمتغير مستقؿ اإلجماؿ وأسعار الفائ
مف اجؿ الكشؼ عف األثر الذي يمارسو االستثمار في مؤشر البؤس االقتصادي وبناًء 

 عمى ما تقدـ فأف االنموذج المستخدـ يستند في نتائجو عمى المتغيرات االتية:
 ( . Hanke's Misery Index)البؤس االقتصادي HMI - أ
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 ت البؤس االقتصادي : متغيرا - ب
 GDPc يمثؿ معدؿ نمو نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار:

الثابتة وتـ احتسابو مف خالؿ قسمة الناتج المحمي الحقيقي )باألسعار الثابتة 
 ( عمى عدد السكاف.2117ؿ أساس

 INFالتضخـ السنوي. : معدل 
 I .سعر الفائدة االسمي 
 UN .معدؿ البطالة 
 االستثمار الكمي.  - ج

 نتائج التحميل القياسي: -2
البيانات لديكي فولر الموسع Stationarityاختبار استقراريو  1-2

Augmented Dickey Fuller's Test (ADF Test) 
إف أىمية تشخيص استقراريو السمسمة الزمنية تيدؼ الى معرفة احتمالية وجود انحدار 

( 338، 2011)الطيب واخرون، زائؼ والذي ينتج عنو نتائج مظممة وغير دقيقة، 
ومف ثـ فإف ىذه االختبارات تعتبر ميمة لبناء نموذج أكثر دقة، وتتضمف اختبارات 

فولر الموسع -ىا استخدامًا اختبار ديكي جذر الوحدة انواع مختمفة، ولعؿ أكثر 
(ADF الذي يعتبر مف االختبارات الدقيقة ويحتوي عمى قاطع واتجاه عاـ والثاني)

 قاطع فقط والثالث ال تحتوي عمى قاطع واتجاه عاـ.
وييدؼ اختبار جذر الوحدة الى فحص خواص السمسمة الزمنية لكؿ مف البؤس 

مف الناتج المحمي ومعدؿ التضخـ وسعر الفائدة االقتصادي، ومعدؿ نمو نصيب الفرد 
االسمي ومعدؿ البطالة واالستثمار والتأكد مف استقراريو السالسؿ الزمنية لممتغيرات 
االقتصادية وتحديد رتبة التكامؿ كؿ متغير ويمكف التأكد مف نتائج اختبارات جذر 

 الوحدة مف خالؿ اختبار ديكي فولر الموسع. 
جذر الوحدة ؿ )ديكي فولر( الموسع لمعرفة استقراريو المتغيرات وبعد اجراء اختبار 

 (.5نحصؿ عمى النتائج التالية وكما في الجدوؿ )
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 ( اختبار ديكي فولر الموسع لجذر الوحدة5جدول )

 .EViews 10الجدول من أعاد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج  المصدر:  
: a .تعني االنحدار يحتوي عمى قاطع فقط 
: b .تعني االنحدار يحتوي عمى قاطع واتجاه عام 
: cعام واتجاه قاطع عمى يحتوي ال االنحدار ان تعني. 

 %(.5)*( تعني معنوي عند مستوى )

INV UN I INF GDPC HMI المتغيرات 
المحتسبة  2.937149- *8.024386- 2.481527- *3.542544- 1.666609- 0.676777-

t 
a 

وى
مست

 ال

الجدولية  2.976263- 2.976263- 2.976263- 2.981038- 2.976263- 2.981038-
t 

المحتسبة  3.318096- *8.075753- 2.882926- 3.45887- 1.763264- 2.931336-
t 

b 

الجدولية  3.587527- 3.587527- 3.587527- 3.595026- 3.587527- 3.587527-
t 

المحتسبة  *2.676327- *7.252977- *2.394408- 0.771627- 0.200987- 0.416518
t 

c 

 الجدولية 1.953858- 1.953858- 1.953858- 1.955020- 1.953858- 1.954414-
t 

 المحتسبة *5.198539- *7.105000- *4.700726- *4.746131- *4.402517- *8.237203-
t 

a 

ولى
 األ

وؽ
لفر
 ا

الجدولية  2.981038- 2.986225- 2.981038- 2.986225- 2.981038- 2.981038-
t 

المحتسبة  *5.063196- *6.900204- *4.594274- *4.739880- *4.570950- *8.061958-
t 

b 

الجدولية  3.595026- 3.603202- 3.595026- 3.603202- 3.595026- 3.595026-
t 

المحتسبة  *5.315088- *7.265300- *4.797416- *4.844926- *4.476345- *7.998012-
t 

c 

الجدولية  1.954414- 1.955020- 1.954414- 1.955020- 1.954414- 1.954414-
t 
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( بأف السمسمة االصمية غير ساكنة عند المستوى سواء بوجود قاطع او 5يالحظ مف الجدوؿ )
قاطع واتجاه عاـ او بدوف قاطع واتجاه عاـ، لذا تـ إعادة اختبار فرض جذر الوحدة في 

لمسمسمة االصمية لمعرفة رتبة او درجة التكامؿ  First Differenceسمسمة الفروؽ األولى 
Integrated Order وقد اتضح شرط االستقرار تحقؽ لجميع المتغيرات عند الفروؽ .

األولى سواء بوجود قاطع فقط او قاطع واتجاه عاـ او بدوف قاطع واتجاه عاـ، لذا فأف 
المحتسبة أكبر مف القيمة  (t)الف  I (1المتغيرات ستكوف متكاممة مف الرتبة األولى )

 الجدولية.
 ( Johansen Co-integration Testلجوىانسن )اختبار التكامل المشترك 2-2

بعد التأكد مف استقراريو البيانات لمتغيرات النماذج قيد البحث وخموىا مف مشكمة جذر 
الوحدة، يمكف المضي باختبار التكامؿ المشترؾ نظرا لتحقؽ شرط تساوي الرتب أي اف 

، مما ميد ذلؾ الى I(1ألولى )المتغيرات تستقر عند الفروؽ األولى وانيا متكاممة مف الرتبة ا
( ،مف اجؿ Johansen and Juseliusاختبار التكامؿ المشترؾ حسب اختبار جوىانسف )

توضيح العالقة التوازنية طويمة االجؿ مف عدميا حيث يعد األكثر استخداما في ىذا 
المجاؿ، ويفضؿ اختبار جوىانسف عندما يزيد عدد المتغيرات محؿ الدراسة عف متغيريف 

مكانية وجود اكثر مف متجو لمتكامؿ المشترؾ بينيما وتختبر طريقة جوىانسف لمتكامؿ إل
والتي تنص عمى عدـ وجود تكامؿ مشترؾ مقابؿ الفرضية  (H0)المشترؾ فرضية العدـ 

التي تنص عمى وجود تكامؿ مشترؾ بيف المتغيرات عمى األقؿ واحد او اكثر  (H1)البديمة 
( واختبار القيـ المميزة Trace testتباريف ىما اختبار األثر )،وذلؾ مف خالؿ استخداـ اخ

 .(Maximum Eigenvalue test)العظمى 
 ( اختبار التكامل المشترك لجوىانسن لألنموذج االستثمار ومؤشر البؤس6جدول )

 القين الحرجت 

Critical value 

 القين اإلحصائيت 

Statistical Value 

 فرضيت العذم                                                    الفرضيت البذيلت 

 Traceاختبار  -1

15.49471 * 6.482318 r˃1 r=0 
3.841466 0.989910 r>2 r≤1 

 Maximum –ختبار -2

14.26460 5.492409*  r =1 r=0 

3.841466 0.989910 r =2 r 1 

 (Eviews 10المصدر: الجدول من اعداد الباحث باالعتماد مخرجات برنامج) 
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 %5)*( تعني معنوي عند مستوى 
( لمتكامؿ المشترؾ ألنموذج مؤشر البؤس Johansen( نتائج اختبار )6يوضح الجدوؿ )

االقتصادي واالستثمار المتضمف اختباريف: اختبار األثر واختبار القيـ المميزة العظمى، 
( عمى وجود متجو لمتكامؿ عند مستوى معنوية Traceاشارت نتائج اختبار األثر)وقد 
( وجود متجو لمتكامؿ Max-Eigen%، في حيف يؤكد اختبار القيـ المميزة العظمى )5

%، وبذلؾ تـ رفض فرضية العدـ التي تنص عمى عدـ وجود أي 5عند مستوى معنوية 
يمة بوجود تكامؿ مشترؾ واحد عند مستوى متجو لمتكامؿ المشترؾ، وقبوؿ الفرضية البد

 % عمى األقؿ بيف المتغيرات.5
وىذا يدؿ عمى وجود عالقة توازنية طويمة االجؿ بيف مؤشر البؤس واالستثمار )أي انيا 

 ال تتباعد عف بعضيا في األمد الطويؿ(.
 Granger Causality)اختبار السببية لكرانجر )3-2

االختبارات المستخدمة في تحميؿ السببية، ويستخدـ لتوضيح يعد اختبار كرانجر مف اكثر 
اتجاه العالقة السببية بيف المتغيرات المدروسة فيما لو كانت ىذه العالقة مزدوجة األثر 
اي توجد عالقة متبادلة  بمعنى اف التغيرات الماضية الحد المتغيرات تفسر التغيرات 

العالقة ذات اتجاه واحد فيما يمكف اف يكوف  الحالية لممتغير االخر وبالعكس، او قد تكوف
كال المتغيريف في حالة استقاللية عف االخر وال يؤثر أي منيما في االخر ،وتتخذ 
اتجاىات السببية عدة حاالت ) ثنائية ، أحادية ، استقاللية( ،وبعد اجراء ىذا االختبار تـ 

 الحصوؿ عمى النتائج اآلتية:
العالقة السببية بيف متغيرات النموذج باستعماؿ طريقة كرانجر في ( نتائج 7يبيف الجدوؿ )

(التي تنص عمى عدـ وجود Hoاختبار العالقة السببية، والذي يختبر الفرضية الصفرية )
 ( توجد عالقة سببية.H1عالقة سببية بيف المتغيرات المدروسة مقابؿ الفرضية البديمة )

                         مار و مؤشر البؤس االقتصادي( اختبار السببية كرانجر لالستث7جدول )
Probability F. Statistic  العالقة 

0.3031 1.26401 INVHMI 

0.6798 0.39317 HMIINV 

 (Eviews 10) برنامج مخرجات باالعتماد الباحثة اعداد من المصدر: الجدول    
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االستثمار ومؤشر البؤس، ( انو ال توجد عالقة سببية بيف 7نستنتج مف الجدوؿ )
أي اف التغيرات السابقة في االستثمار التفسر التغييرات الحالية في مؤشر البؤس ، 
كما اف التغييرات السابقة في مؤشر البؤس التفسر التغييرات الحالية في االستثمار،  

 %(  وبالتالي قبوؿ فرضية العدـ ورفض الفرضية البديمة .5( اكبر مف ) probألف )
 لمتغيرات البحث VARتحميل نموذج  4-2

( يمكف توضيح اف  (VARقبؿ البدء في تقدير وتحميؿ نتائج إنموذج االنحدار الذاتي 
( ارتكز عمى ضرورة معرفة التغيرات التي تحصؿ بيف  VARاستخداـ نموذج )

المتغيرات كاًل عمى انفراد، وأف تحميؿ المتغيرات انيًا بشكؿ سالسؿ زمنية يؤدي الى 
ورة التعرؼ عمى الترابط بيف ىذه المتغيرات ، فضاًل عف اف ىذا النموذج يقوـ ضر 

 بتقسيـ المتغيرات قيد البحث الى متغيرات تابعة ومتغيرات مستقمة.
قبؿ اجراء تحميؿ النموذج فأف االمر يتطمب معرفة عدد التخمفات المثمى لمتغيرات 

 (8النموذج وكانت نتائج التحميؿ كما في الجدوؿ )
 البحث لمتغيرات VAR( عدد التأخرات او التخمفات لنموذج 8جدول )

HQ SC AIC FPE LR Lag 
19.88435 19.95326 19.85648 144.938.0 NA 0 

18.31266* * 18.51939 18.22906 283613.1 *   44.50776 1 
18.33086 18.67540 *18.19151 275256.7* 7.249894 2 
 (.Eviews 10)برنامج  مخرجات باالعتماد الباحثة اعداد من المصدر: الجدول  

*تشير إلى عدد التخمفات أو اإلبطاء المثمى، وجميع االختبارات عند مستوى 
 %(.5معنوية )
LR اختبار :LR. 

FPE.الخطأ التنبوئي النيائي : 
AIC.معيار اكايؾ : 
SC.معيار سكوارز : 
HQكويف -: معيار ىاناف 
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 عمى ىي مدتيف اعتماداً  المثمى االبطاء مدد عدد بأف نستنتج أعاله الجدوؿ ومف
 ليا والتي أعاله المؤشرات عمى اعتمادا لممتغيرات التخمؼ اختيار تـ اذ اكايؾ معيار
 خالؿ مف ذلؾ االستقرار، يتـ شرط يحقؽ النموذج كاف إذا ما ولمعرفة .قيمة اقؿ

 .(8) البياني الشكؿ مالحظة
 النموذج لمتغيرات األولى الفروق عند البيانات استقراريو( 1) شكل

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
  (.Eviews 10)برنامج  مخرجات باالعتماد الباحثة اعداد من الشكل

 الجذور وجميع الواحد مف أصغر المعامالت جميع بأف( 1) الشكؿ مف ويالحظ
 او األخطاء ارتباط مشكمة مف يعاني ال النموذج أف يعني مما واحدة، دائرة داخؿ تقع
 التبايف. ثبات عدـ

 تحميؿ يتـ المشترؾ، واالرتباط الزمنية السمسمة استقراريو مشكمة معالجة وبعد
 المتغيرات. بيف العالقة لمعرفة المقدر النموذج

، والذي يتكوف مف نموذجيف قياسييف VAR نموذج نتائج( 9) الجدوؿ يوضح
 النموذج.يوضح العالقة المتداخمة بيف متغيرات 
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 النموذج لمتغيرات( VAR) تحميل نتائج( 9) جدول
 HMI INV 

HMI(-1)  0.660986 -0.004755 
  (0.19964)  (0.00997) 
 [ 3.31091] [-0.47675] 

HMI(-2) -0.321657 -0.004324 
  (0.19628)  (0.00981) 
 [-1.63878] [-0.44098] 

INV(-1) -2.882093  0.463580 
  (3.90679)  (0.19516) 
 [-0.73771] [ 2.37533] 

INV(-2) -0.253497  0.436361 
  (3.86905)  (0.19328) 
 [-0.06552] [ 2.25767] 
C  80.85401  2.907042 
  (36.1643)  (1.80659) 
 [ 2.23574] [ 1.60913] 

R-squared  0.448088  0.843823 
Adj. R-squared  0.342962  0.814076 

Sum sq. resids  185141.3  462.0249 

S.E. equation  93.89489  4.690542 

F-statistic  4.262386  28.36581 
Log likelihood -152.2125 -74.30019 

Akaike AIC  12.09327  6.100015 
Schwarz SC  12.33521  6.341956 

Mean 
dependent 

 69.78269  11.23892 

S.D. dependent  115.8368  10.87814 

 .t اختبار إلى تشٌر ][ ،Standard errors إلى )( تشٌر
 (.Eviews 10الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد مخرجات برنامج )

بأف زيادة مؤشر البؤس لسنة سابقة تؤدي الى زيادة مؤشر  يوضح النموذج األول:
%( وحدة، بينما كانت زيادة مؤشر البؤس 1.66البؤس في السنة الحالية بمقدار )

%( 1.32-لسنتيف سابقتيف تأثير سمبي عمى مؤشر البؤس في السنة الحالية بمقدار )
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الى تراجع مؤشر البؤس وحدة. ما زيادة االستثمار لسنة سابقة ولسنتيف سابقتيف يؤدي 
%(وحدة عمى التوالي، وىذا يفسر التأثير اإليجابي -1.25%( و)-2.88بمقدار )

لزيادة االستثمار في تقميؿ مؤشر البؤس االقتصادي وىذا ما يتطابؽ مع المنطؽ 
 االقتصادي.

 %( مف التغيرات في النموذج.1.44واف المتغيرات الداخمة ليا قوة تفسيرية بمقدار ) 
يوضح الزيادة في مؤشر البؤس لسنة سابقة او لسنتيف سابقتيف النموذج الثاني: اما 

-1.1143%( و)-1.1147يؤدي الى تراجع االستثمار في السنة الحالية بمقدار )
%( وحدة عمى التوالي، وىذا يوضح التأثير السمبي الذي يمحقو مؤشر البؤس 

عدالت التضخـ والبطالة وأسعار باالستثمار بسبب اف تزايد مؤشر البؤس )أي تزايد م
الفائدة وتدني معدؿ نصيب الفرد مف الناتج( يصبح كؿ الشركات والمستثمريف اقؿ ثقة 
بالمستقبؿ ومف ثـ يؤخر قرارات االنفاؽ االستثماري مما يؤدي الى تراجع حجـ 

مى االستثمارات. اما زيادة االستثمار لسنة سابقة او لسنتيف سابقتيف لو تأثير إيجابي ع
 %(وحدة عمى التوالي.1.43%( و )1.46االستثمار في السنة الحالية بمقدار )

 %(.1.84واف المتغيرات الداخمة ليا قوة تفسيرية لمنموذج بمقدار )
يتضح اف النموذجيف معنوييف، مما يؤكد بشكؿ واضح دور االستثمار  Fويبيف اختبار 

في التأثير عمى مؤشر البؤس االقتصادي، لما يؤديو االستثمار مف دور فعاؿ في 
تنشيط االقتصاد القومي ويعمؿ عمى زيادة الطاقة اإلنتاجية اذ يوفر الكثير مف فرص 

 ي الى تقميؿ مؤشر البؤس.العمؿ مما يسبب في تقميؿ البطالة وىذا بدوره يؤد
 

 االستنتاجات والتوصيات
 اواًل: االستنتاجات

 -توصؿ البحث الى عدد مف االستنتاجات والتي يمكف بيانيا عمى النحو االتي: 
إف توفر األمواؿ االستثمارية في العراؽ تعد غير كافية وحدىا لمقياـ باالستثمار بسبب  -1

الستثمار، منيا عدـ وجود البنية التحتية )كالنقؿ وجود معوقات تحد مف قدرة االقتصاد عمى ا
والمواصالت واالتصاالت والكيرباء والماء والمجاري والموانئ والمطارات ومؤسسات التعميـ 
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والصحة( والخدمات العامة وكذلؾ انتشار الفساد المالي واإلداري وتدني الكفاءة في العممية 
صرفي والتي كميا تشكؿ عوائؽ أساسية تحد اإلنتاجية، فضال عف ضعؼ الجياز المالي والم

 مف جذب المستثمريف المحمييف واألجانب لالستثمار في العراؽ. 
%( 472.79) 1994بمغ مؤشر البؤس في المرحمة األولى اعمى نسبة لو كانت سنة  -2

%( اما في المرحمة 8.61بمغت ) 1998وكانت أدنى نسبو لو كانت خالؿ ىذه المرحمة سنة 
%(، وسجؿ أدنى نسبة لو في سنة 116.46) 2113اعمى نسبة لو في سنة الثانية بمغت

 %(.4.44بمغ ) 2116
أظيرت نتائج التحميؿ القياسي تـ اثبات صحة فرضية البحث وذلؾ ألننا توصمنا الى  -3

اف الستثمار اثر إيجابي كبير في تقميؿ معدؿ البؤس االقتصادي، مف خالؿ تحقؽ صفة 
ند اخذ الفروؽ األولى نظرًا لعدـ استقرارىا عند مستواىا األصمي االستقرار لمتغيرات البحث ع

وفقًا الختبارات جذر الوحدة وىذا يعني اف السالسؿ الزمنية لمتغيرات البحث متكاممة مف 
، وكذلؾ تبيف مف خالؿ اختبار جوىانسف ضمف منيج التكامؿ المشترؾ I( 1الدرجة األولى )

تكاماًل مشتركًا، مما يعني وجود عالقة توازنية طويمة  تبيف اف جميع متغيرات البحث تتكامؿ
 االجؿ بيف مؤشر البؤس االقتصادي واالستثمار.

( اف لمؤشر البؤس إثر سمبي عمى االستثمار ىذا ما يعكس VARاشارت نتائج اختبار) -4
اف نموذج  Fالعالقة العكسية بيف االستثمار والبؤس االقتصادي، وكذلؾ يبيف اختبار

البؤس االقتصادي معنوييف مما يؤكد دور االستثمار في الحد مف البؤس االستثمار و 
 .االقتصادي

 ثانيًا: التوصيات
العمؿ عمى تخفيض معدالت البؤس االقتصادي مف خالؿ تنشيط ودعـ االستثمارات  -1

المحمية واألجنبية في القطاعات الغير نفطية قصد تحقيؽ التنوع االقتصادي الذي 
لتحقيؽ النمو االقتصادي، مما يؤدي الى معالجة االختالالت يعد مدخاًل رئيسيًا 

الييكمية في قطاعات االقتصاد العراقي، وكذلؾ يزيد مف مساىمة ىذه القطاعات 
وخاصة السمعية في اجمالي الصادرات ومف ثـ تقميؿ االعتماد عمى القطاع النفطي 

 الذي يخضع لمتغيرات الخارجية.
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رأس الماؿ البشري وتطوير القوى العاممة مف خالؿ  العمؿ عمى زيادة االستثمار في -2
التدريب وتنمية الميارات، وذلؾ لزيادة االستثمار وىذا يؤدي الى زيادة فرص العمؿ 
مما يؤدي خفض معدالت البطالة فخمؽ الوظائؼ ىي أولوية ضرورية مف اجؿ 

ارات توسيع الفرص البد مف خمؽ المناخ الذي يتمكف فيو القطاع الخاص واالستثم
األجنبية مف االسياـ عمى القضاء عمى البطالة مما يقمؿ مف مؤشر البؤس في 

 االقتصاد العراقي.
عادة اعمار البنى التحتية كونيا تعد الركيزة األساس لتوفير المناخ  -3 االىتماـ بتطوير وا 

المالئـ لالستثمار الخاص سواء كاف محميًا اـ اجنبيًا، وتوفير البيئة السميمة، فضاًل 
 ف معالجة الفساد المالي واإلداري لتعزيز وتقوية االستثمار باالقتصاد العراقي.ع

تنشيط ودعـ االستثمارات المحمية واألجنبية في القطاعات الغير نفطية قصد تحقيؽ  -4
التنوع االقتصادي الذي يعد مدخاًل رئيسيًا لتحقيؽ النمو االقتصادي، مما يؤدي الى 

ي قطاعات االقتصاد العراقي، وكذلؾ يزيد مف مساىمة معالجة االختالالت الييكمية ف
ىذه القطاعات وخاصة السمعية في اجمالي الصادرات ومف ثـ تقميؿ االعتماد عمى 

 القطاع النفطي الذي يخضع لمتغيرات الخارجية.

 المصادر:
 اواًل: المصادر العربية

اليازوري  ، دار( االستثمار والتحميل االستثماري2111آؿ شبيب، دريد كامؿ، ) .1
 لمنشر، عماف، األردف.

البنؾ المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، المجموعة اإلحصائية،  .2
 (.2118-1991النشرات السنوية لممدة )

دراسة العالقة بين –البطالة و التضخم في الجزائر  (،2113حبيب، قنوني، واخروف ) .3
صادية والتيسير والعمـو التجارية، مجمة العمـو االقت ،2013-1990الظاىرتين 

 .115(، ص11العدد)
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، الطبعة األولى، مؤسسة الوراؽ  التضخم والكساد( 2111الزبيدي، حسيف سالـ جابر) .4
 األردف. -لمنشر والتوزيع، عماف

، اإلصالح االقتصادي ودوره في استقطاب (2115الساعدي، حيدر عميوي شامي، ) .5
، مجمة الغري لمعمـو االقتصادية حالة العراق ( االستثمار األجنبي المباشر) دراسة
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 المستخمص 
االقتصادية بتطبيق تمخصت مشكمة البحث بالتحديات التي تواجهها القطاعات  

في العراق والتي تختمف عن المعايير المطبقة حاليا وايضا  ةمعايير المحاسبة الدولي
من في القوائم المالية  33المحاسبة الدولي  معيارمالحظة االثار المترتبة عند تطبيق 

جاء هدف البحث في التعرف عمى االلية المناسبة لتطبيق معايير المحاسبة  ناه
تطبيق  ي البيئة العراقية وتحميل وبيان االجراءات المحاسبية المتبعة عندالدولية ف

 ( وقد خرج البحث بعدة استنتاجات اهمها :33المحاسبة الدولي ) معيار
في القوائم المالية  33المحاسبة الدولي معيارهناك تاثير واضح عند تطبيق  .1

 وخصوصا قائمة المركز المالي وقائمة الدخل .
في اعداد القوائم المالية لعينة البحث هذا  33معيار المحاسبة الدولي عدم تطبيق  .2

 بدوره يحد من االستثمار .
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 : اما اهم التوصيات
في القوائـ المالية لغرض مواكبة التطور  36المحاسبة الدولي  معيارتطبيؽ  .1

 االقتصادي الفساح المجاؿ لممستثمريف في الدخوؿ الى االسواؽ العراقية .
المبدا يعطي القيـ  هذاتطبيؽ مبدا القيمة العادلة في القوائـ المالية  بسبب اف  .2

 اماـ المستفيديف مف تمؾ القوائـ . المنشأةالحقيقية لموجودات او مطموبات  

Abstract:  
The research problem was summarized by the challenges faced 
by the economic sectors in applying international accounting 
standards in Iraq, which differ from the standards currently 
applied, and also noting the implications of applying IAS 36 in 
the financial statements. From this the aim of the research came 
to identify the appropriate mechanism for applying international 
accounting standards in the Iraqi environment, and to analyze and 
clarify the accounting procedures used when applying IAS 36. 
The research came out with several conclusions, the most 
important of which are: 
 1. There is a clear impact when applying IAS 36 in the financial 
statements, especially the statement of financial position and the 
income statement. 
 2. Not applying IAS 36 in preparing the financial statements for 
the research sample, this will limits investment. As for the most 
important recommendations: 
 1. The necessity of applying the international accounting 
standards 36 in the financial statements for the purpose of 
keeping pace with the economic development to allow the 
investors to enter the Iraqi markets.  
2. The necessity of applying the fair value principle in the 
financial statements because that principle gives the real values 
of the company's assets or liabilities in front of the beneficiaries 
of those statements. 
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 المقدمة :
وا تمػػػػػاد القيػػػػػد المػػػػػزدوج واال تمػػػػػاد بشػػػػػكؿ رئيسػػػػػي فػػػػػي بػػػػػدايات ظمػػػػػور  مػػػػػـ المحاسػػػػػبة 

 مػػػػى مبػػػػدا الكمفػػػػة التاريخيػػػػة فػػػػي  مميػػػػة ا ػػػػداد القػػػػوائـ الماليػػػػة واسػػػػتمر اال تمػػػػاد  مػػػػى 
هػػػػػػذا المبػػػػػػدا لفتػػػػػػرة زمنيػػػػػػة ليسػػػػػػت بالقصػػػػػػيرة   اال انػػػػػػ  وفػػػػػػي الوقػػػػػػت الحا ػػػػػػر ا تمػػػػػػدت 

ة السػػػػوقية المنشػػػػأة  مػػػػى الموجػػػػودات المممموسػػػػة والغيػػػػر ممموسػػػػة وقيػػػػاس قيمتمػػػػا بالقيمػػػػ
)العادلػػػػة  اي تسػػػػجيؿ قػػػػيـ تمػػػػؾ الموجػػػػودات بقػػػػيـ فيػػػػر القيمػػػػة المسػػػػجمة بمػػػػا دفتريػػػػا وقػػػػد 
اثػػػػػػار ذلػػػػػػؾ االجػػػػػػرات  بعػػػػػػض مػػػػػػف االنتقػػػػػػادات لمبػػػػػػدا الكمفػػػػػػة التاريخيػػػػػػة . واف الغػػػػػػرض 
الرئيسػػػػػػػي مػػػػػػػف اظمػػػػػػػار الموجػػػػػػػودات بػػػػػػػالقيـ الحقيقيػػػػػػػة هػػػػػػػو لتعزيػػػػػػػز خاصػػػػػػػية الم ئمػػػػػػػة 

الموجػػػػػػودات فػػػػػػي الميزانيػػػػػػة بقيمتمػػػػػػا الحقيقيػػػػػػة اي  لممعمومػػػػػػات المحاسػػػػػػبية   واف اظمػػػػػػار
بصػػػػػػػورة اكثػػػػػػػر و ػػػػػػػوحا اال تػػػػػػػراؼ بالخسػػػػػػػائر التػػػػػػػي ترافػػػػػػػؽ  مميػػػػػػػة القيػػػػػػػاس بالقيمػػػػػػػة 
السػػػػػػػوقية   واف مثػػػػػػػؿ تمػػػػػػػؾ االجػػػػػػػراتات المتبعػػػػػػػة تسػػػػػػػا د المسػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػف المعمومػػػػػػػات 
ة المحاسػػػػبية فػػػػي فمػػػػـ ومعرفػػػػة المركػػػػز المػػػػالي لممنشػػػػاة وادائمػػػػا المػػػػالي خػػػػ ؿ فتػػػػرة معينػػػػ

 بشكؿ م ئـ وموثوؽ بما يمثؿ الواقع الحقيقي لممنشأة.
انخفػػػػػػػػاض قيمػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػودات هػػػػػػػػو  36واف الغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػف معيػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػبة الػػػػػػػػدولي 

التاكيػػػػػػػد  مػػػػػػػى اف الموجػػػػػػػودات التزيػػػػػػػد  ػػػػػػػف قيمتمػػػػػػػا االسػػػػػػػتردادية اذا تجػػػػػػػاوزت القيمػػػػػػػة 
 . الدفترية لمموجود المبمغ الذي يمكف است مة مف خ ؿ االستخداـ او البيع

 المبحث االول / منهجية البحث
 : البحث مشكمة:  اوالا 

 العراقيػػػػة والمنظمػػػػات الميئػػػػات قبػػػػؿ مػػػػف متبعػػػػة اليػػػػة وجػػػػود بعػػػػدـ البحػػػػث مشػػػػكمة تتمثػػػػؿ
  المنشػػػػػػ ت قيػػػػػػاـ  نػػػػػػد واي ػػػػػػا العػػػػػػراؽ فػػػػػػي الدوليػػػػػػة المحاسػػػػػػبية المعػػػػػػايير تطبيػػػػػػؽ بغيػػػػػػة

  مػػػػػػػى  الموجػػػػػػػودات قيمػػػػػػػة فػػػػػػػي االنخفػػػػػػػاض  36) الػػػػػػػدولي المحاسػػػػػػػبة معيػػػػػػػار بتطبيػػػػػػػؽ
 قيمتمػػػػػا فيػػػػػر بقيمػػػػػة تقػػػػػيـ  الموجػػػػػودات تمػػػػػؾ فػػػػػاف المنشػػػػػاة لتمػػػػػؾ الممموكػػػػػة الموجػػػػػودات
 اجراتاتمػػػػػػػا  جميػػػػػػػع تحػػػػػػػوؿ المنشػػػػػػػأة فػػػػػػػاف وبالتػػػػػػػالي   العادلػػػػػػػة القيمػػػػػػػة) وهػػػػػػػي الدفتريػػػػػػػة

  ػػػػرض مػػػػف تقػػػػدـ ولمػػػػا  العادلػػػػة القيمػػػػة الػػػػى التاريخيػػػػة الكمفػػػػة مبػػػػدا مػػػػف المحاسػػػػبية
 -: االتية االسئمة صيافة يمكف البحث لمشكمة
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 المركػػػػز قائمػػػػة  ػػػػرض فػػػػي   36) المحاسػػػػبة معيػػػػار تطبيػػػػؽ تبنػػػػي  نػػػػد اثػػػػر يوجػػػػد هػػػػؿ.1
 ؟ المالي

 انخفػاض اي   الموجػودات قيمػة فػي االنخفػاض  36) الػدولي المحاسػبة معيار تطبيؽ  ند.2
 تطبيػؽ  نػد المنشػاة تتكبػدها التي الخسائر هي فما   لما الدفترية القيمة  ف الموجودات قيمة
 ؟ المنشأة تمؾ سج ت في المحاسبية المعالجات  وماهي المعيار ذلؾ
 : البحث اهداف:  ثانياا 
  .36) الدولي المحاسبة لمعيار النظرية المداخؿ  مى التعرؼ.1
 فػػػػػي المػػػػػالي المركػػػػػز قائمػػػػػة  مػػػػػى  36) الػػػػػدولي المحاسػػػػػبة معيػػػػػار تطبيػػػػػؽ مػػػػػد  دراسػػػػػة.2

  البحث  ينة المنشأة
 الػػػػػػدولي المحاسػػػػػػبة معيػػػػػػار تطبيػػػػػػؽ  ػػػػػػف المتبعػػػػػػة المحاسػػػػػػبية االجػػػػػػراتات وبيػػػػػػاف تحميػػػػػػؿ.3
  البحث  ينة المنشأة في  36)
 القيمػػػػة  ػػػػف الموجػػػػود انخفػػػػاض قيمػػػػة حالػػػػة فػػػػي المعالجػػػػات اجػػػػرات كيفيػػػػة  مػػػػى التعػػػػرؼ.4

  ل  الدفترية
 : البحث اهمية:  ثالثاا 
 تكمػػػػػف حيػػػػػث المػػػػػالي المركػػػػػز قائمػػػػػة فػػػػػي المممػػػػػة العناصػػػػػر مػػػػػف الموجػػػػػودات  نصػػػػػر يعػػػػػد

  مػػػػػػى  36) معيػػػػػػار تطبيػػػػػػؽ تبنػػػػػػي  نػػػػػػد االيجابيػػػػػػة الجوانػػػػػػب اظمػػػػػػار مػػػػػػف البحػػػػػػث اهميػػػػػػة
 تطبيػػػػػؽ معالجػػػػػة لغػػػػػرض المتبعػػػػػة المحاسػػػػػبية واالجػػػػػراتات   لممنشػػػػػأة المػػػػػالي المركػػػػػز قائمػػػػػة
 .36 الدولي المحاسبة معيار
 : البحث فرضيات:  رابعاا 

  36) معيػػػػػػػػػار تطبيػػػػػػػػػؽ  نػػػػػػػػػد معنويػػػػػػػػػة داللػػػػػػػػػة ذو تػػػػػػػػػأثير يوجػػػػػػػػػد:  االولػػػػػػػػػى الفر ػػػػػػػػػية
 .المالي المركز قائمة  مى الموجودات قيمة في االنخفاض
 حالػػػػػة فػػػػػي  36) معيػػػػػار تطبيػػػػػؽ  نػػػػػد معنويػػػػػة داللػػػػػة ذو تػػػػػأثير يوجػػػػػد: الثانيػػػػػة الفر ػػػػػية
 . الدفترية في قائمة الدخؿ قيمتما  ف الموجودات قيمة انخفاض
  : البحث ومحل مجتمع:  خامساا 
 مر ػػػػػية نتػػػػػائ  الػػػػػى الوصػػػػػوؿ ولغػػػػػرض البحػػػػػث لمشػػػػػاكؿ  ػػػػػرض مػػػػػف ا ػػػػػ   تقػػػػػدـ لمػػػػػا
 وذلؾ لكوف 36 الدولي المحاسبة معيار لتطبيؽ الس ـ  بد مطبعة اختيار سيتـ
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 .هذ  العينة يطبؽ  ميما المعيار انؼ الذكر
 :  والمعمومات البيانات جمع ادوات:  سادساا 

 قائمػػػػػة الػػػػػى وا ػػػػػاف  36 رقػػػػػـ معيػػػػػار) الػػػػػى التطػػػػػرؽ يػػػػػتـ سػػػػػوؼ : النظبببببر  الجانببببب .1
 واطػػػػػػػػرير الػػػػػػػػدكتورا  الماجسػػػػػػػػتير ورسػػػػػػػػائؿ الكتػػػػػػػػب  مػػػػػػػػى باال تمػػػػػػػػاد  المػػػػػػػػالي المركػػػػػػػػز

 . وفيرها الع قة ذات  والمقاالت والندوات  والمؤتمرات
 المتػػػػػأثرة المػػػػػالي المركػػػػػز قائمػػػػػة تحميػػػػػؿ  مػػػػػى اال تمػػػػػاد سػػػػػيتـ:  التطبيقببببب  الجانببببب .2

 الموجػػػػػودات  مػػػػػى حػػػػػدثت التػػػػػي المتغيػػػػػرات واسػػػػػتقرات 36 المحاسػػػػػبة معيػػػػػار تطبيػػػػػؽ فػػػػػي
 . المعيار تطبيؽ بعد

 : البحث حدود:  سابعاا 
 . البحث محؿ بما مطبعة  بد الس ـ:  المكانية الحدود -1
 . 2222 لسنة المالية بالقوائـ تتمثؿ:  الزمانية الحدود -2
 

 .(63المبحث الثان  : معيار المحاسبة الدول  )
 

 الموجودات : انخفاض يتم خاللها من الت  الحاالت اوال :
الحاالت الت  من خاللها يتم انخفاض الموجودات  1) شكؿ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المىجىداخ تنخفط عنذما 

 القٍمح الذفترٌح 

 اعلى من 

القٍمح المستخذمح اي التذفقاخ النقذٌح 

المستقثلٍح المقذرج مخصىمح من 

 القٍمح الحالٍح 

القٍمح العادلح ناقصا تكالٍف 

اساس القٍمح العادلح االستثعاد على 

كما هى محذد فً المعٍار الذولً 

13للتقارٌر المالٍح   

 تتجاوز المثلغ القاتل لالسترداد
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 ICAEW, KNOW-HOW FINANCIAL REPORTING FACULTYالمصدر : 
APPLYING IAS 36 IMPAIRMENT OF ASSETS,2019 

 :ثانيا : هدف المعيار 
 قمػػػػػػاهػػػػػػو تحديػػػػػػد االجػػػػػػراتات التػػػػػػي تطب 36المحاسػػػػػػبة الػػػػػػدولي المػػػػػػدؼ مػػػػػػف معيػػػػػػار 

المنشػػػػػػػاة فػػػػػػػي كيفيػػػػػػػة معالجػػػػػػػة التػػػػػػػدني فػػػػػػػي قيمػػػػػػػة الموجػػػػػػػودات التػػػػػػػي تتممكمػػػػػػػا تمػػػػػػػؾ 
حيػػػػث يقػػػػـو المعيػػػػار  مػػػػى مبػػػػدا اساسػػػػي هػػػػو  ػػػػرورة  ػػػػدـ تسػػػػجيؿ الموجػػػػود  اة المنشػػػػ

التػػػػدني فػػػػي  ئرالعادلػػػػة .وبنػػػػاتا  مػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػاف خسػػػػادفتريػػػػا بقيمػػػػة تزيػػػػد  ػػػػف قيمتػػػػ  
قيمػػػػة الموجػػػػود تنػػػػت   نػػػػدما تكػػػػوف قيمػػػػة الموجػػػػود القابمػػػػة ل سػػػػترداد تقػػػػؿ  ػػػػف القيمػػػػة 
المسػػػػجمة لمموجػػػػود بتػػػػاري, الميزانيػػػػة   واف القيمػػػػة القابمػػػػة ل سػػػػترداد هػػػػي  بػػػػارة  ػػػػف 
القيمػػػػة السػػػػوقية لمموجػػػػود مطروحػػػػا منمػػػػا تكػػػػػاليؼ بيػػػػع ذلػػػػؾ الموجػػػػود او القيمػػػػة قيػػػػػد 

مػػػػؾ الخسػػػػائر المرافقػػػػة لعمميػػػػة القيػػػػاس تظمػػػػر فػػػػي كشػػػػؼ االسػػػػتعماؿ ايممػػػػا ا مػػػػى وت
   Tornton,2014:1الدخؿ )

  Doupnik,2009:127: ) ثالثا :نطاق المعيار
يطبػػػػػؽ هػػػػػذا المعيػػػػػار  مػػػػػى جميػػػػػع الموجػػػػػودات الماليػػػػػة وفيػػػػػر الماليػػػػػة التػػػػػي ال يوجػػػػػد 
معيػػػػػػار دولػػػػػػي اخػػػػػػر يحػػػػػػدد كيفيػػػػػػة اال تػػػػػػراؼ وقيػػػػػػاس خسػػػػػػارة التػػػػػػدني لمػػػػػػا   يطبػػػػػػؽ 

  -خسارة التدني وقياسما  مى الموجودات التالية :اال تراؼ ب
 االرا ي والمباني والمعدات والمصانع  -
 العقارات االستثمارية المسجمة بسعر التكمفة  -
 الموجودات فير الممموسة بما فيما شمرة المحؿ  -
 الزميمة والمشاريع المشتركة منشأةالتابعة وال منشأةال -

ذا المعيػػػػػار وذلػػػػػؾ بسػػػػػبب اف التػػػػػدني فػػػػػي امػػػػػا الموجػػػػػودات التػػػػػي ال يطبػػػػػؽ  ميمػػػػػا هػػػػػ
 -قيـ تمؾ الموجودات معال  بشكؿ محدد في معايير دولية اخر  وتشمؿ :

   2المخزوف )معيار المحاسبة الدولي رقـ  -
  5الموجودات المحتفظ بما لمبيع )معيار االب غ المالي الدولي رقـ  -
  12رقـ  الموجودات ال ريبية المؤجمة )معيار االب غ المالي الدولي -
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  11الموجودات الناجمة  ف  قود االنشات )معيار المحاسبة الدولي رقـ -
  19الموجودات الناجمة  ف منافع الموظفيف )معيار المحاسبة الدولي رقـ -
 39الموجودات المالية التي تدخؿ  مف معيار المحاسبة الدولي رقـ -
  42المحاسبة الدولي رقـاالستثمارات العقارية المسجمة بالقيمة العادلة )معيار  -
الموجػػػػػػػػػػودات البيولوجيػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػجمة بالقيمػػػػػػػػػػة العادلػػػػػػػػػػة )معيػػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػػبة الػػػػػػػػػػدولي  -

  41رقـ
  4الموجودات الناجمة  ف  قود التاميف )معيار االب غ المالي الدولي رقـ -

 :رابعا : متطمبات المعيار الرئيسية 
المحاسبة الدول   ار: عرض طريقة تدن  قيمة الموجودات وفقا لما جاء به معي -أ

 : 63رقم 
اف المعالجػػػػات المحاسػػػػبية لمموجػػػػودات  مومػػػػا والتػػػػي تػػػػـ  ر ػػػػما مػػػػف قبػػػػؿ معػػػػايير 

 16حيػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػرض معيػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػبة الػػػػػػػػػدولي  38و36و16المحاسػػػػػػػػػبة الػػػػػػػػػدولي 
معيػػػػػػار المحاسػػػػػػبة الػػػػػػدولي  االمعالجػػػػػػات الخاصػػػػػػة بػػػػػػااالت والمعػػػػػػدات والعقػػػػػػارات امػػػػػػ

عيػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػبة الموجػػػػػػػودات واخيػػػػػػػػرا م وتتمثػػػػػػػؿ المعالجػػػػػػػػات بانخفػػػػػػػاض قيمػػػػػػػػة 36
باال تمػػػػػػاد  مػػػػػػى القيمػػػػػػة العادلػػػػػػة  إ ػػػػػػادة التقيػػػػػػيـ بمعالجػػػػػػات واخػػػػػػت    38الػػػػػػدولي 

انخفػػػػاض  36وفيمػػػػا يخػػػػ  االهػػػػداؼ التػػػػي يسػػػػموا اليمػػػػا معيػػػػار المحاسػػػػبة الػػػػدولي .
  2214:98 ,)الجعارات  -قيمة الموجودات هي :

 ػػػػػرض الموجػػػػػودات الخاصػػػػػة بمػػػػػا تػػػػػوفير اطػػػػػار محاسػػػػػبي يسػػػػػمر بموجبػػػػػة لممنشػػػػػاة مػػػػػف  .1
 القابمة ل سترداد ابمبمغ ال يتجاوز قيمتم

 تحديد المؤشرات التي تفرض  مى المنشاة اجرات اختبار التدني بقيمة الموجود .2
 تحديد متطمبات االفصاح المتعمقة بتدني قيمة الموجود  .3
: تحديببببببد الموجببببببود الببببببد  قببببببد تكببببببون قيمتببببببه قببببببد هبطببببببت او انخفضببببببت  - 

  2226:285,)حماد     : ومؤشرات دلك
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في تاري, كؿ ميزانية يتعيف  مى المنشاة تقييـ فيما اذا كاف هناؾ مؤشر  مى  .1
امكانية انخفاض قيمة اي مف الموجودات   واذا تبيف وجود ذلؾ المؤشر فيتعيف  مى 

 المنشاة تقدير المبمغ القابؿ ل سترداد .
وجػػػػود انخفػػػػاض فػػػػي  المؤشػػػػرات الخاجيػػػػة التػػػػي قػػػػد تكػػػػوف االسػػػػاس لتحديػػػػد مػػػػد  .2

 -قيمة الموجودات ومنما :
وجػػػػػػػود انخفػػػػػػػاض جػػػػػػػوهري فػػػػػػػي القيمػػػػػػػة السػػػػػػػوقية لمموجػػػػػػػود وتكػػػػػػػوف اكبػػػػػػػر مػػػػػػػف  .أ 

االنخفػػػػػػاض النػػػػػػات   ػػػػػػف االنػػػػػػدثار او التقػػػػػػادـ الػػػػػػذي يحصػػػػػػؿ لمموجػػػػػػود نتيجػػػػػػة 
 االستعماؿ او مرور الزمف .

او  منشػػػػػػػػأةتغييػػػػػػػػرات هامػػػػػػػػة فػػػػػػػػي البيئػػػػػػػػة التقنيػػػػػػػػة او االقتصػػػػػػػػادية او السػػػػػػػػوقية لم .ب 
قانونيػػػػػػػة يمكػػػػػػػف اف تػػػػػػػؤثر سػػػػػػػمبا  مػػػػػػػى قيمػػػػػػػة الموجػػػػػػػود المسػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػي نفػػػػػػػس ال

 المجاؿ الذي حدث فية التغيير .
االرتفػػػػػػاع فػػػػػػي معػػػػػػدالت الفائػػػػػػدة فػػػػػػي السػػػػػػوؽ ممػػػػػػا يػػػػػػؤدي الػػػػػػى ا ػػػػػػادة حسػػػػػػاب  .ج 

معػػػػػدالت الخصػػػػػـ المتقػػػػػدـ فػػػػػي حسػػػػػاب القيمػػػػػة االسػػػػػتعمالية لمموجػػػػػود وبالتػػػػػالي 
 تراجع القيمة القابمة ل سترداد .

ي القيمػػػػػة الدفتريػػػػػة لصػػػػػافي موجػػػػػودات المنشػػػػػاة  ػػػػػف القيمػػػػػة السػػػػػوقية الزيػػػػػادة فػػػػػ .د 
 لما .

 -المصادر الداخمية لمؤشرات االنخفاض في قيمة الموجودات : .3
 وجود ادلة  مى تمؼ الموجود او  دـ ص حيت  ل ستخداـ. .أ 
 وجود خطط لمتخمي  ف الموجود بسبب ا ادة هيكمة القطا ات التشغيمية . .ب 
جػػػػػود االنتػػػػػاجي  مػػػػػى انػػػػػ  محػػػػػدد بػػػػػدال مػػػػػف كونػػػػػ  فيػػػػػر ا ػػػػػادة تقيػػػػػيـ  مػػػػػر المو  .ج 

 محدد.
االدات الفعمػػػػي لمموجػػػػود مػػػػف جيػػػػد الػػػػى سػػػػيت او اسػػػػوت ممػػػػا هػػػػو متوقػػػػع وبالتػػػػالي  .د 

 انخفاض كبير في التدفقات النقدية المتولدة او المتوقعة . 
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 36المحاسبة الدولي  وفقا لمعيار التدني مراحؿ اختبار  2الشكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hubert TONDEUR, Application de l‘IAS 36 : dépréciation des actifs, Revue 

Française de comptabilité, R.F.C. 353, Paris, Mars 2003) 

 

 

هل تىجذ مؤشراخ 

 ال انخفاض القٍمح

 نعم

 ال شًء

مقارنح القٍمح المحاسثٍح 

الصافٍح تصافً سعر 

 الثٍع

القٍمح المحاسثٍح 

الصافٍح اقل من صافً 

 سعر الثٍع

القٍمح المحاسثٍح الصافٍح 

اكثر من صافً سعر 

 الثٍع

حساب القٍمح االستعمالٍح 

ومقارنتها تالقٍمح 

 المحاسثٍح

االستعمالٍح اكثر القٍمح 

 من القٍمح المحاسثٍح

القٍمح االستعمالٍح اقل 

من القٍمح المحاسثٍح 

 الصافٍح
ٌجة تخفٍط القٍمح المحاسثٍح 

الصافٍح للمىجىد الى قٍمته القاتلح 

 لالسترداد

< القٍمح االستعمالٍح  صافً سعر  

 الثٍع  

>القٍمح االستعمالٍح  صافً سعر  

 الثٍع

القٍمح  –خسارج انخفاض القٍمح = القٍمح المحاسثٍح الصافٍح 

 االستعمالٍح 

صافً سعر  –خسارج انخفاض القٍمح = القٍمح المحاسثٍح الصافٍح 

 الثٍع 
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 (CambridgeAssessmet,2020:28): تحديد المبمغ القابل لالسترداد :  -ج
يعػػػػػرؼ المعيػػػػػار المبمػػػػػغ القابػػػػػؿ ل سػػػػػترداد  مػػػػػى انػػػػػ  صػػػػػافي سػػػػػعر بيػػػػػع الموجػػػػػود او 
القيمػػػػة السػػػػوقية ايممػػػػا ا مػػػػى . وفػػػػي حػػػػيف تبػػػػيف لممنشػػػػاة مؤشػػػػرات تػػػػؤدي الػػػػى تػػػػدني 

 موجود معيف ف بد لممنشاة مف القياـ بما يمي : قيمة
حسػػػػػػاب القيمػػػػػػة القابمػػػػػػة ل سػػػػػػترداد ومقارنتمػػػػػػا مػػػػػػع نفػػػػػػس القيمػػػػػػة المسػػػػػػجؿ بمػػػػػػا   -1

 الموجود دفتريا لتصوير قيمة تدني الموجود اف وجدت .
تحتسػػػػػب القيمػػػػػة العادلػػػػػة لمموجػػػػػود  مػػػػػى انمػػػػػا القيمػػػػػة القابمػػػػػة ل سػػػػػترداد مطروحػػػػػا  -2

 القيمة قيد االستعماؿ ايمما ا مى .منما تكاليؼ البيع او 
تحسػػػػػػػب قيمػػػػػػػة الموجػػػػػػػود قيػػػػػػػد االسػػػػػػػتعماؿ  ػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ ايجػػػػػػػاد القيمػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة  -3

لمتػػػػػػدفقات النقديػػػػػػػة الداخمػػػػػػػة مطروحػػػػػػا منمػػػػػػػا القيمػػػػػػػة الحاليػػػػػػة لمتػػػػػػػدفقات الخارجيػػػػػػػة 
المتوقعػػػػػػة مػػػػػػف الموجػػػػػػود خػػػػػػ ؿ  مػػػػػػر  االنتػػػػػػاجي م ػػػػػػافا اليمػػػػػػا القيمػػػػػػة الحاليػػػػػػة 

 ي نماية  مر  االنتاجي كتدفؽ نقدي . لمقيمة المتبقية لمموجود ف
 : اساس تقديرات التدفقات النقدية المستقبمية :-د

(Impairment of Assets,2021:18) 
يجػػػػػػب اف تسػػػػػػتند  مميػػػػػػة تقػػػػػػدير التػػػػػػدفقات النقديػػػػػػة لمسػػػػػػتقبمية  مػػػػػػى بعػػػػػػض االسػػػػػػس 

 اهمما :
اف تكػػػػػػػػوف توقعػػػػػػػػات او تقػػػػػػػػديرات التػػػػػػػػدفقات النقديػػػػػػػػة لممنػػػػػػػػافع المتوقعػػػػػػػػ  نتيجػػػػػػػػة   -1

اسػػػػػػتخداـ الموجػػػػػػود مبنيػػػػػػة  مػػػػػػى افترا ػػػػػػات معقولػػػػػػة ويمكػػػػػػف تػػػػػػد يمما بمؤيػػػػػػدات 
مقنعػػػػ  تعطػػػػي تمػػػػؾ التأكيػػػػدات الناتجػػػػة  ػػػػف المعممػػػػات الخارجػػػػة اوزاف اكبػػػػر مػػػػف 

 احتساب التقديرات 

ى احػػػػػػػدث الموازنػػػػػػػات الماليػػػػػػػة اف تكػػػػػػػوف توقعػػػػػػػات التػػػػػػػدفقات النقديػػػػػػػة بنػػػػػػػاتا  مػػػػػػػ -2
بحيػػػػث تغطػػػػي فتػػػػرة ال تتجػػػػاوز الخمػػػػس سػػػػنوات اال اذا اقت ػػػػى االمػػػػر اكثػػػػر مػػػػف 

 ذلؾ .
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تقػػػػػدير توقعػػػػػػات التػػػػػدفقات النقديػػػػػػة التػػػػػي تزيػػػػػػد  ػػػػػف الفتػػػػػػرة التػػػػػي تغطيمػػػػػػا احػػػػػػدث  -3
الموازنػػػػات وهػػػػي خمػػػػس سػػػػنوات باسػػػػتنتاج التػػػػدفقات باسػػػػتخداـ معػػػػدؿ نمػػػػو ثابػػػػت 

 اذا تػػػػػػػـ تبريػػػػػػػر معػػػػػػػدؿ نمػػػػػػػو متزايػػػػػػػد  رقػػػػػػػاـ او متنػػػػػػػاق  لمسػػػػػػػنوات ال حقػػػػػػػة اال
 الموازنات المالية التي تغطي الخمس سنوات .

 (227: 7002: القياس واالعتراف بخسارة انخفاض القيمة : )الريشان  ,-ج
فػػػػي حػػػػاؿ انخفػػػػاض المبمػػػػغ القابػػػػؿ ل سػػػػترداد الحػػػػد الموجػػػػودات باقػػػػؿ مػػػػف مبمغػػػػة  -1

الػػػػػػى مقػػػػػػدار مبمغػػػػػػة  المسػػػػػػجؿ فيجػػػػػػب تخفػػػػػػيض المبمػػػػػػغ المسػػػػػػجؿ لمػػػػػػؾ الموجػػػػػػود
القابػػػػػػػػؿ ل سػػػػػػػػترداد ويعتبػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ التخفػػػػػػػػيض خسػػػػػػػػارة انخفػػػػػػػػاض القيمػػػػػػػػة ويػػػػػػػػتـ 
اال تػػػػػراؼ بمقػػػػػدار االنخفػػػػػاض كخسػػػػػارة انخفػػػػػاض قيمػػػػػة الموجػػػػػود  ػػػػػمف كشػػػػػؼ 

 الدخؿ .
 16اذا تػػػػػـ قيػػػػػاس موجػػػػػود معػػػػػيف وحسػػػػػب ماجػػػػػات بمعيػػػػػار المحاسػػػػػبة الػػػػػدولي رقػػػػػـ  -2

ؾ الموجػػػػػػػود الػػػػػػػى بمبمػػػػػػػغ ا مػػػػػػػى مػػػػػػػف مبمغػػػػػػػة المسػػػػػػػجؿ فػػػػػػػي الػػػػػػػدفاتر وتعػػػػػػػرض ذلػػػػػػػ
االنخفػػػػػاض وكػػػػػاف هنػػػػػاؾ فػػػػػائض ا ػػػػػادة التقيػػػػػيـ معتػػػػػرؼ بػػػػػ  فػػػػػي فتػػػػػرات سػػػػػابق  يػػػػػتـ 
معالجػػػػة الخسػػػػارة بخصػػػػمما مػػػػف حسػػػػاب فػػػػائض ا ػػػػادة التقيػػػػيـ امػػػػا فػػػػي حػػػػاؿ زيػػػػادة 
مبمػػػػغ االنخفػػػػاض  ػػػػف رصػػػػيد فػػػػائض ا ػػػػادة التقيػػػػيـ يػػػػتـ بػػػػاال تراؼ بػػػػالمبمغ كخسػػػػارة 

 تدني  مف كشؼ الدخؿ .
ارة انخفػػػػػاض موجػػػػػود فػػػػػي فتػػػػػرة سػػػػػابقة وفػػػػػي فتػػػػػرة الحقػػػػػة اذا تػػػػػـ اال تػػػػػراؼ بخسػػػػػ -3

ظمػػػػرت زيػػػػادة فػػػػي القيمػػػػة العادلػػػػة لػػػػذلؾ الموجػػػػود  ػػػػف قيمتػػػػ  الدفتريػػػػة المسػػػػجمة ففػػػػي 
مثػػػػػؿ هػػػػػذ  الحالػػػػػة يػػػػػتـ اال تػػػػػراؼ بالزيػػػػػادة كػػػػػدخؿ  ػػػػػمف كشػػػػػؼ الػػػػػدخؿ فػػػػػي حػػػػػدود 

 رصيد خسارة التدني المحددة في فترات سابقة .
الموجػػػػػود يجػػػػػػب تعػػػػػػديؿ مبمػػػػػػغ االنػػػػػػدثار  بعػػػػػد اال تػػػػػػراؼ بخسػػػػػػارة انخفػػػػػػاض قيمػػػػػػة -4

لمموجػػػػػػود فػػػػػػػي الفتػػػػػػػرات المسػػػػػػػتقبمية لتخصػػػػػػي  المبمػػػػػػػغ المسػػػػػػػجؿ المعػػػػػػػدؿ لمموجػػػػػػػود 
 ناقصا قيمت  المتبقية  مى اساس منتظـ  مى مد   مر  النافع المتبقي .
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 : وحدات توليد النقد : -هب
التػػػػػدفقات فانػػػػػ  فػػػػػي حػػػػػاؿ تعػػػػػذر ربػػػػػط  36حسػػػػػب ماجػػػػػات بمعيػػػػػار المحاسػػػػػبة الػػػػػدولي 

النقديػػػػػة بػػػػػالموجودات الفرديػػػػػة فيجػػػػػب  مػػػػػى المنشػػػػػاة تحديػػػػػد المبمػػػػػغ القابػػػػػؿ ل سػػػػػترداد 
لجميػػػػػع هػػػػػذ  الموجػػػػػودات  جػػػػػرات اختبػػػػػار انخفػػػػػاض القيمػػػػػة ويشػػػػػترط فػػػػػي مثػػػػػؿ هػػػػػذ  
الحالػػػػػػة اف يكػػػػػػوف التجميػػػػػػع لمموجػػػػػػودات  نػػػػػػد ادنػػػػػػى مسػػػػػػتو  ممكػػػػػػف و اي اصػػػػػػغر 

ؽ النقػػػػدي لمموجػػػػود المفػػػػرد  ػػػػدد مػػػػف الموجػػػػودات الػػػػذي بموجبػػػػ  يمكػػػػف حسػػػػاب التػػػػدف
 ػػػػػػمف هػػػػػػذ  الموجػػػػػػودات وذلػػػػػػؾ تفاديػػػػػػا الخفػػػػػػات بعػػػػػػض التغييػػػػػػرات فػػػػػػي قػػػػػػيـ بعػػػػػػض 
الموجػػػػػػػودات  مػػػػػػػى حسػػػػػػػاب موجػػػػػػػودات اخػػػػػػػر  االمػػػػػػػر الػػػػػػػذي يػػػػػػػؤثر  مػػػػػػػى منطقيػػػػػػػة 

  IPSAS,2008:850احتساب القيمة العادلة . )
 : المبمغ القابل لالسترداد لوحدات توليد النقد : -و

فػػػػػاف المبمػػػػػغ القابػػػػػؿ ل سػػػػػترداد لوحػػػػػدة  36حاسػػػػػبة الػػػػػدولي حسػػػػػب ماجػػػػػات بمعيػػػػػار الم
توليػػػػد النقػػػػد هػػػػو صػػػػافي سػػػػعر البيػػػػع لموحػػػػدة او القيمػػػػة المسػػػػتعممة لمػػػػا ايممػػػػا ا مػػػػى 
و واي ػػػػا يجػػػػب تحديػػػػد القيمػػػػة الدفتريػػػػة لموحػػػػدة بمػػػػا يتفػػػػؽ مػػػػع طريقػػػػة تحديػػػػد المبمػػػػغ 

ميع تقيػػػػيـ القابػػػػؿ ل سػػػػترداد لمػػػػا ويجػػػػب مرا ػػػػاة اف يػػػػتـ تجميػػػػع الموجػػػػودات فػػػػي مجػػػػا
  PRICE,2008:10مبمغما القابؿ ل سترداد . )

 : خسارة انخفاض قيمة وحدة توليد النقد : -ز
 36تقت ػػػػػػي الموجػػػػػػودات المحاسػػػػػػبية الػػػػػػواردة فػػػػػػي معيػػػػػػار المحاسػػػػػػبة الػػػػػػدولي رقػػػػػػـ  

الػػػػػػى اال تػػػػػػراؼ بخسػػػػػػائر انخفػػػػػػاض القيمػػػػػػة العادلػػػػػػة لمموجػػػػػػود  ػػػػػػف قيمتػػػػػػ  الدفتريػػػػػػة 
ب اف يػػػػتـ اال تػػػػراؼ بخسػػػػارة انخفػػػػاض قيمػػػػة وحػػػػدة بقيمػػػػة الفػػػػرؽ بينممػػػػا واي ػػػػا يجػػػػ

توليػػػػد النقػػػػد اذا كػػػػاف مبمغمػػػػا القابػػػػؿ ل سػػػػترداد اقػػػػؿ مػػػػف مبمغمػػػػا المسػػػػجؿ فػػػػي القػػػػائـ 
  AASB,2007:104المالية .)

 : عكس خسارة انخفاض القيمة : -ح
فػػػػػي حػػػػػاؿ ارتفعػػػػػت قيمػػػػػة الموجػػػػػود التػػػػػي انخف ػػػػػت قيمتمػػػػػا القابمػػػػػة ل سػػػػػترداد  ػػػػػف 

المسػػػػجمة فػػػػػي مثػػػػؿ هػػػػػذ  الحالػػػػة يػػػػػتـ التعامػػػػؿ مػػػػػع اسػػػػتعادة خسػػػػػائر قيمتمػػػػا الدفتريػػػػػة 
 التدني وفؽ ما اشار الية المعيار وكما يمي :
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فػػػػي تػػػػاري, كػػػػؿ ميزانيػػػػة  موميػػػػة يجػػػػب  مػػػػى المنشػػػػاة تقيػػػػيـ فيمػػػػا اذا كػػػػاف هنػػػػاؾ   -1
مؤشػػػػػػرات او ادلػػػػػػة  مػػػػػػى اف خسػػػػػػارة انخفػػػػػػاض القيمػػػػػػة اذا حػػػػػػدثت يجػػػػػػب حسػػػػػػاب 

 لموجود .المبمغ القابؿ ل سترداد لذلؾ ا

فػػػػػػػػي حػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتعادة خسػػػػػػػػائر االنخفػػػػػػػػاض نتيجػػػػػػػػة الرتفػػػػػػػػاع القيمػػػػػػػػة القابمػػػػػػػػة  -2
ل سػػػػػترداد  ػػػػػف القيمػػػػػة الدفتريػػػػػة فيػػػػػتـ  كػػػػػس خسػػػػػائر االنخفػػػػػاض المعتػػػػػرؼ بمػػػػػا 
فػػػػػػي السػػػػػػنوات السػػػػػػابقة كػػػػػػدخؿ فػػػػػػي كشػػػػػػؼ الػػػػػػدخؿ مػػػػػػع تعػػػػػػديؿ قسػػػػػػط االنػػػػػػدثار 

 لمفترات المستقبمية .
االنخفػػػػػػاض الناتجػػػػػػة  ػػػػػػف الزيػػػػػػادة يجػػػػػػب اف يػػػػػػتـ اال تػػػػػػراؼ بمبمػػػػػػغ  كػػػػػػس خسػػػػػػارة 

بالقيمػػػػػػة الدفتريػػػػػػة لمموجػػػػػػود بمقػػػػػػدار يصػػػػػػؿ فقػػػػػػط الػػػػػػى ماكػػػػػػاف سػػػػػػيكوف  ميػػػػػػة المبمػػػػػػغ 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ انخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود . 

(Kasztelnik,2015:107.  
 : التأثير ف  شكل االفصاح ف  القوائم المالية :-ط
انخفػػػػػاض القيمػػػػػة يجػػػػػب االفصػػػػػاح لكػػػػػؿ فئػػػػػة مػػػػػف الموجػػػػػودات والتػػػػػي تػػػػػأثرت ب -1

 وكما يمي :

 مبمغ او مبمغ استعادة خسارة التدني الذي تـ اال تراؼ ب  في كشؼ الدخؿ  -
مبمػػػػػغ الخسػػػػػارة المعتػػػػػرؼ بمػػػػػا مباشػػػػػرة فػػػػػي حقػػػػػوؽ الممكيػػػػػة )لمموجػػػػػودات المعػػػػػػاد  -

 تقييمما  واية قيمة لعكس الخسارة 

 نػػػػػػػػد وجػػػػػػػػود خسػػػػػػػػائر انخفػػػػػػػػاض هامػػػػػػػػ  او اسػػػػػػػػترجا ات هامػػػػػػػػ  لمخسػػػػػػػػائر يجػػػػػػػػب  -2
  ما يمي : االفصاح

االحػػػػػػػداث والظػػػػػػػروؼ التػػػػػػػي تػػػػػػػؤدي الػػػػػػػى اال تػػػػػػػراؼ بخسػػػػػػػارة التػػػػػػػدني فػػػػػػػي قيمػػػػػػػة  -
 الموجودات .

مبمػػػػػػػػغ خسػػػػػػػػارة االنخفػػػػػػػػاض والمبمػػػػػػػػغ المسػػػػػػػػترجع مػػػػػػػػف خسػػػػػػػػارة التػػػػػػػػدني لمموجػػػػػػػػود  -
 المنفرد والقطا ات التي ينتمي اليما .
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اذا كػػػػاف االنخفػػػػاض فػػػػي وحػػػػدة توليػػػػد النقػػػػد فيػػػػتـ وصػػػػؼ وحػػػػدة توليػػػػد النقػػػػد ومبمػػػػغ  -
 ئر واسترجاع الخسائر المتعمق  بما .الخسا

اذا كانػػػػػػت القيمػػػػػػة القابمػػػػػػة ل سػػػػػػترداد هػػػػػػي القيمػػػػػػة العادلػػػػػػة بعػػػػػػد طػػػػػػرح مصػػػػػػاريؼ  -
البيػػػػػع فيجػػػػػب االفصػػػػػاح  ػػػػػف االسػػػػػاس الػػػػػذي يػػػػػتـ اال تمػػػػػاد  ميػػػػػة لتحديػػػػػد القيمػػػػػة 

 العادلة .
اذا كانػػػػت القيمػػػػة القابمػػػػة ل سػػػػترداد هػػػػي القيمػػػػة قيػػػػد االسػػػػتخداـ فيجػػػػب االفصػػػػاح  -

 الخصـ المقدـ في خصـ التدفقات النقدية المتوقعة لمموجود . ف سعر 
االفصػػػػػػػػػػػػاح  ػػػػػػػػػػػػف اجمػػػػػػػػػػػػالي خسػػػػػػػػػػػػائر انخفػػػػػػػػػػػػاض قيمػػػػػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػػػػػود واجمػػػػػػػػػػػػالي  -3

االسػػػػترجا ات المعتػػػػرؼ بمػػػػا خػػػػ ؿ الفتػػػػرة والمتعمقػػػػة بػػػػالقوائـ الماليػػػػة ككػػػػؿ والتػػػػي 
لػػػػـ يػػػػتـ االفصػػػػاح  نمػػػػا وفػػػػؽ متطمبػػػػات المعيػػػػار مػػػػع االفصػػػػاح  ػػػػف الموجػػػػودات 

 الحداث المؤدية ل  تراؼ بالخسائر المتأثرة وا
يجػػػػػػػب االفصػػػػػػػاح  ػػػػػػػف المعمومػػػػػػػات المسػػػػػػػتخدمة   ػػػػػػػداد التقػػػػػػػديرات ال ػػػػػػػرورية  -4

 لتحديد القيمة القابمة ل سترداد .
االفصػػػػػاح  ػػػػػف خسػػػػػائر انخفػػػػػاض الموجػػػػػودات فػػػػػي مختمػػػػػؼ القطا ػػػػػات التػػػػػي تػػػػػـ  -5

اال تػػػػػػراؼ بمػػػػػػا فػػػػػػي حسػػػػػػاب كشػػػػػػؼ الػػػػػػدخؿ او حقػػػػػػوؽ الممكيػػػػػػة او اي اسػػػػػػترجاع 
 التدني . في هذا

(LBDO,2020:9  
ف   63خامسا : تاثير انخفاض قيمة الموجودات وفق معيار المحاسبة الدول  

 القوائم المالية :
 مػػػػػػػى الموجػػػػػػػودات فػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ يػػػػػػػؤثر  36 نػػػػػػػد تطبيػػػػػػػؽ معيػػػػػػػار المحاسػػػػػػػبة الػػػػػػػدولي 

 بصورة مباشرة  مى بعض الفقرات في القوائـ المالية وكما يمي :
 التأثير  مى الميزانية:  .1

 نػػػػد اال تػػػػراؼ بخسػػػػارة انخفػػػػاض قيمػػػػة الموجػػػػودات يػػػػتـ تعػػػػديؿ قيمػػػػة الموجػػػػود حيػػػػث 
يػػػػتـ تخفػػػػيض قيمػػػػة ذلػػػػؾ الموجػػػػود الػػػػى القيمػػػػة القابمػػػػة ل سػػػػترداد امػػػػا مبمػػػػغ الخسػػػػارة 
فيػػػػػػتـ أدراجػػػػػػ   ػػػػػػمف مخصػػػػػػ  االنػػػػػػدثار وخسػػػػػػائر القيمػػػػػػة حيػػػػػػث تصػػػػػػبر قيمتػػػػػػ  
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طروحػػػػػػػا منػػػػػػػ  الصػػػػػػػافية هػػػػػػػي تكمفتػػػػػػػ  التاريخيػػػػػػػة او قيمتػػػػػػػ  بعػػػػػػػد ا ػػػػػػػادة تقييمػػػػػػػ  م
 االندثار وخسارة القيمة .

 التأثير  مى كشؼ الدخؿ:  .2
فػػػي حػػػاؿ اال تػػػراؼ بخسػػػارة انخفػػػاض القيمػػػة لػػػيس لػػػ  تػػػأثير فػػػي نقديػػػة المنشػػػاة حيػػػث 
هػػػػػػػذا االجػػػػػػػرات الينػػػػػػػت   نػػػػػػػ  اي مػػػػػػػدفو ات او مقبو ػػػػػػػات نقديػػػػػػػة   اال انػػػػػػػ  ينػػػػػػػت  

قػػػػوؿ زيػػػػادة فػػػػي حسػػػػاب المصػػػػروؼ وبالتػػػػالي انخفػػػػاض فػػػػي الػػػػدخؿ   لػػػػذا يمكػػػػف ال
اف ادراج خسػػػػػارة انخفػػػػػاض قيمػػػػػة الموجػػػػػودات او اسػػػػػترجا ما يكػػػػػوف لػػػػػ  تػػػػػاثير فػػػػػي 
االدات المػػػػػالي حيػػػػػث يسػػػػػمر بػػػػػابراز االدات الحقيقػػػػػي فػػػػػي حػػػػػاؿ وجػػػػػود خسػػػػػارة فػػػػػػي 

 قيمة الموجود .
 التاثير  مى مخص  االندثار:  .3

اف التػػػػػػػاثير الرئيسػػػػػػػي النخفػػػػػػػاض قيمػػػػػػػة الموجػػػػػػػودات هػػػػػػػو تعػػػػػػػديؿ قسػػػػػػػط االنػػػػػػػدثار الخػػػػػػػا  
بػػػػػالموجودات مػػػػػف خػػػػػ ؿ اال تمػػػػػاد  مػػػػػى القيمػػػػػة الجديػػػػػدة لمموجػػػػػود والناتجػػػػػ   ػػػػػف اال تػػػػػراؼ 
بخسػػػػػارة القيمػػػػػة حيػػػػػث يػػػػػتـ حسػػػػػاب اقسػػػػػاط االنػػػػػدثار لمعمػػػػػر المتبقػػػػػي لمموجػػػػػود  مػػػػػى اسػػػػػاس 

ينػػػػػػت  اقسػػػػػػاط انػػػػػػدثار اقػػػػػػؿ مػػػػػػف قسػػػػػػط االنػػػػػػدثار القيمػػػػػػة الجديػػػػػػدة لػػػػػػنفس الموجػػػػػػود وبالتػػػػػػالي 
االدنػػػػػى المسػػػػػموح بػػػػػ  وا ػػػػػاف  الػػػػػى ذلػػػػػؾ يجػػػػػب تعػػػػػديؿ مخصػػػػػ  االنػػػػػدثار  نػػػػػد اسػػػػػترجاع 

  625: 2212. )ابونصار والحميدات خسارة انخفاض القيم  او جزت منما 
انخفبببباض  63سادسبببباا : ايجابيببببات وسببببمبيات اسببببتخدام معيببببار المحاسبببببة الببببدول  

  13-12: 2214 ؿ  )بقيمة الموجودات : 
 االيجابيات : . أ

 بما يمي : 36يمكف حصر ايجابيات استخداـ معيار المحاسبة الدولي 
يتػػػػػػػير االحتفػػػػػػػاظ التكمفػػػػػػػة التاريخيػػػػػػػة كأسػػػػػػػاس لمتقيػػػػػػػيـ المحاسػػػػػػػبي واي ػػػػػػػا يسػػػػػػػمر  -

 باستخداـ التكمفة االستبدالي  لمموجود .
ؿ مرا ػػػػػػاة االحػػػػػػداث االقتصػػػػػػادية الناتجػػػػػػة  ػػػػػػف الت ػػػػػػخـ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ اخػػػػػػذ معػػػػػػد -

الت ػػػػػخـ فػػػػػي اال تبػػػػػار  نػػػػػد قيػػػػػاس التػػػػػدفقات النقديػػػػػة المسػػػػػتقبمية او  نػػػػػد تحديػػػػػد 
 معدؿ الخصـ .
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ابػػػػػػػػػراز االدات الحقيقػػػػػػػػػي لممنشػػػػػػػػػأة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػ ؿ اال تػػػػػػػػػراؼ بخسػػػػػػػػػارة االنخفػػػػػػػػػاض  -
وادراجمػػػػػػػا كمصػػػػػػػروؼ والقيػػػػػػػاـ باسػػػػػػػترجا ما فػػػػػػػي حالػػػػػػػة ارتفػػػػػػػاع القيمػػػػػػػة القابمػػػػػػػة 

 ل سترداد الخاصة بالموجود .
  رض الموجود بقيمت  الحقيقية في الميزانية  -
القيػػػػػػػاـ بػػػػػػػػالتقييـ الشػػػػػػػػامؿ لموجػػػػػػػودات المنشػػػػػػػػاة مػػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ اسػػػػػػػػتخداـ الوحػػػػػػػػدات  -

المولػػػػدة لمنقػػػػػد فقيمػػػػػة المنشػػػػػأة ال تتحػػػػػدد بقػػػػػيـ اصػػػػػولما وخصػػػػػومما منفصػػػػػمة وانمػػػػػا 
 مف خ ؿ التفا ؿ الذي يحصؿ بينما .

 السمبيات : . ب
اال ان  هناؾ بعض السمبيات  36دولي رفـ االيجابيات في معيار المحاسبة ال

 ومنما :
نػػػػػػادرا مػػػػػػا يوجػػػػػػد سػػػػػػوؽ نشػػػػػػط لمموجػػػػػػود المعنػػػػػػي باختبػػػػػػار انخفػػػػػػاض القيمػػػػػػة ممػػػػػػا  -

يجعػػػػػؿ  مميػػػػػة تحديػػػػػد صػػػػػافي سػػػػػعر البيػػػػػع  مميػػػػػة صػػػػػعبة وقػػػػػد يػػػػػتـ المجػػػػػوت الػػػػػى 
 تقديرها .

اال تمػػػػػػاد  مػػػػػػػى التقػػػػػػػدير بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر ممػػػػػػػا نجعمػػػػػػ  مصػػػػػػػدرا لمتحيػػػػػػػز واالحكػػػػػػػاـ  -
 بعد   ف المو و ية . الشخصية وبالتالي

يتطمػػػػػػب التعػػػػػػرؼ  مػػػػػػى المعمومػػػػػػات الخارجيػػػػػػة والداخميػػػػػػة لممنشػػػػػػاة وهػػػػػػذا االجػػػػػػرات  -
يتطمػػػػػب المزيػػػػػػد مػػػػػػف الوقػػػػػػت والتكمفػػػػػػة فػػػػػػي الحصػػػػػػوؿ  مػػػػػػى المعمومػػػػػػات وبالتػػػػػػالي 
يجػػػػػػػب مرا ػػػػػػػاة الوقػػػػػػػت المناسػػػػػػػب لمحصػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػف المعمومػػػػػػػات المحاسػػػػػػػبية  نػػػػػػػد 

 تطبيقما .
 ف  محل البحث 63المحاسبة الدول  المبحث الثالث / تطبيق معيار 

 اوال  : نبدة تعريفية عن محل البحث )مطبعة عبد السالم(
وهي مف المشاريع الصنا ية العراقية الرصينة حيث تـ تاسيس تمؾ المطبعة في  اـ 

في  42624وتحت رقـ االجازة الصادرة مف وزارة الصنا ة رقـ  2221
وكاف مبدا  مؿ تمؾ المطبعة هو تجاري استثماري  ف طريؽ طبا ة  23/12/2221

مجت المطبعة اسموب انت 2223الكتب والمنشورات والموحات اال  نية  بعد  اـ 
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جديد في  ممما بتجديد االالت والمعدات باحدث االجمزة لغرض التعاقد مع وزارة 
التربية لغرض طبا ة الكتب المدرسية وكما ترموا تمؾ المطبعة الى المنافسة مع جميع 

 المطابع الموجودة في بغداد باقتنات اف ؿ واجود انواع االالت ومف منشئ  المي.
 

فبب    63القببوائم الماليببة قبببل وبعببد تطبيببق معيببار المحاسبببة الببدول  ثانيببا : عببرض 
 مطبعة عبدالسالم :

 62/27/7070( الموجودات الثابتة لمسنة المالية المنتهية ف  2كشف رقم) .2
 2222/ ا وؿ كانوف/31 في المنتمية لمسنة  واندثاراتما الثابتة الموجودات  
 

 

 
 
 
 قياس الموجودات والمتمثمة باالالت والمعدات بالقيمة العادلة.7

 بالقيمة العادلة الممتمكات العائدة لعينة البحث 1جدوؿ رقـ )
 

 
  

اثاث واجمزة  العدد والقوالب االت والمعدات الموجودات الثابتة
 116مكاتب  
دينار          

المجموع       
دينار          

1/1/2222الكمفة  في   65222222 22222222 0222222 92222222 

%02 نسبة االندثار  %  20%  02%   
ـ   14422222 0222222 422222 13222222 ي اؼ االندثار المتراك
 7222222 022222 222222 6522222 اندثار السنة الحالية 
 21622222 0022222 622222 19522222 مجموع االندثارات 
الموجودات الثابتة 
 بالقيمة الدفترية 

45522222 19422222 0022222 68422222 
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الجدوؿ مف ا داد الباحث بالرجوع الى الخبرات ن حظ في الجدوؿ ا    باف قيمة االالت 

 36والمعدات اقؿ مف القيمة الدفترية لتمؾ الموجودات واشار معيار المحاسبة الدولي رقـ 
تقدير او قياس التدفؽ و بان  يجب قياس التدفؽ النقدي المستقبمي لتمؾ االالت والمعدات 

  دينار ون حظ اي ا باف التدفؽ 43222222االالت ومف قبؿ الخبرات هو )النقدي لتمؾ 
مف القيمة العادلة و مية سيتـ النقدي المستقبمي هو اقؿ مف القيمة الدفترية وا مى 

 اال تراؼ بالخسائر الناتجة بالفرؽ بيف القيمتيف وحسب المعادلة ادناة .
 القيمة العادلة  –لمستقبمي الخسائر الناتجة  ف التقييـ = التدفؽ النقدي ا

                             =43222222 – 39622222 
 دينار الخسائر الناتجة مف قياس االالت والمعدات  3422222=                             

سنة  نوع االلة اسم االلح خ
 القيمة العادلة القيمة الدفترية كلفة الشراء الشراء

1 
Heidelberg 

 

االلة طباعة 
الوان 4  

8102 
80111111 

 دينار
00011111 

 دينار
00111111 

 دينار

2 
Heidelberg 

 

الة طباعة 
الوان 8  

8102 
00111111 

 دينار
00811111 

 دينار
00111111 

 دينار

3 polar ورق  مقص

 115 قياس
8102 

0111111 
 دينار

0011111 
 دينار

0111111 
 دينار

4 polar  ماكنة طي
 الورق

8102 0111111 
 دينار

4811111 
 دينار

0111111 
 دينار

5 
Heidelberg 

ماكنة كبس 
 الكتب

8102 4111111 
 دينار

8211111 
 دينار

0211111 
 دينار

6 Sysform 
50B 

 ماكنة
تصميغ 
 الكتب

8102 
0111111 

 دينار
0011111 

 دينار
8211111 

 دينار

 المجمىع
00111111 

 دينار
40011111 

 دينار
00011111 

 دينار
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( الموجودات الثابتة بالقيمة العادلة  لمسنة المالية المنتهية ف  7كشف رقم ).3
62/27/7070 

 2222/كانوف ا وؿ /31الموجودات الثابتة واندثاراتما  لمسنة المنتمية في 
خسائر انخفاض  –*ااالت والمعدات بالقيمة العادلة =ااالت والمعدات بالقيمة الدفترية 

 الموجودات 

                                  =45522222 -  3422222 
 دينار 42122222= 

 

 7070/كانون االول 62(العمميات الجارية لمسنة المالية المنتهية ف  6كشف رقم ) .4
 رقـ 

 الكشؼ 
 
 
2 
3 

 رقـ الدليؿ
 المحاسبي  

 المبالغ       اسـ الحساب                
                           

 00099999 اط الجاري                          ايراد النش  41-45

 تنزؿ : المصروفات الجارية        
 22222222الرواتب النقدية لمموظفيف                            31
 00099999المستمزمات السمعية                                 32

اثاث واجهزة  العدد والقوال  االت والمعدات الموجودات الثابتة
                  223مكات   
 دينار

المجموع               
 دينار

 00000000 0000000 70000000 30000000 2/2/7070الكمفة  ف  
  %20 %20 %20 نسبة االندثار  %

 24400000 2000000 400000 26000000 يضاف االندثار المتراكم 
 2700000 000000 700000 3000000 اندثار السنة الحالية 
 72300000 2000000 300000 20000000 مجموع االندثارات 

الموجودات الثابتة بالقيمة 
 العادلة  *

47200000 20400000 6000000 30000000 
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 0900999المستمزمات الخدمية                                 33 4

 7222222االندثارات                                           37
 00000999مجموع المصروفات الجارية                            
 0000999فائض العمميات الجارية                                

  
 

 

 بيان العمميات الجارية بعد تطبيق المعيار  (0كشف رقم )
2222/كانوف االوؿ 31العمميات الجارية لمسنة المالية المنتمية في   

 رقـ 
 الكشؼ 

 
 
2 
3 
4 

 رقـ الدليؿ
 المحاسبي  

 المبالغ                   اسـ الحساب   
                           

 00099999         ايراد النشاط الجاري                   41-45

 تنزؿ : المصروفات الجارية        
 22222222الرواتب النقدية لمموظفيف                            31
 00099999المستمزمات السمعية                                 32

 0900999المستمزمات الخدمية                                 33

 7222222االندثارات                                           37
 00000999مجموع المصروفات الجارية                            
 0000999العمميات الجارية                           فائض      
     

 

الحػػظ الباحػػث وجػػود انخفػػاض فػػي قيمػػة الموجػػودات الثابتػػة وحسػػب مػػا اشػػار بػػ  معيػػار 
فانػػ  سػػيتـ اال تػػراؼ بالخسػػائر الناتجػػة  ػػف االنخفػػاض فػػي كشػػؼ  36المحاسػػبة الػػدولي 

بخيػػار القػػػائمتيف المنفصػػػمتيف الػػدخؿ و ميػػػة سػػيعتمد الباحػػػث  مػػػى قائمػػة الػػػدخؿ الشػػػامؿ 
ومػػػف بيػػػاف العمميػػػات الجاريػػػة سػػػيتـ اخػػػذ فػػػائض تمػػػؾ العمميػػػات وا تمػػػادة بقائمػػػة الػػػدخؿ 

 الشامؿ .
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 2222/كانوف االوؿ /31قائمة الدخؿ الشامؿ لمسنة المالية المنتمية 
 5945222فائض العمميات الجارية                              

  3422222الخر                     ) ناصر الدخؿ الشامؿ ا ±
 

 دينار  2545222اجالي الدخؿ الشامؿ                                
 فمعيار قائمة المركز المالي قبؿ تطبيؽ ال .5

  2222/ كانون االول /62الميزانية العمومية كما ف  (3)كشف مطبعة عبد السالم 
 

 رقـ 
 الكشؼ 

1 
 
 
 

2 
3 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 

 الدليؿرقـ 
 المحاسبي  
1 

 المبالغ              اسـ الحساب    
  

 الموجودات                             
 02411111                 بالقيمة الدفتريةالموجودات الثابتة )     11

 68422222مجموع الموجودات الثابتة                             
 الموجودات المتداولة         

 27622222المدينوف                                         16
 22195222                                         النقد    18

            47795222       مجموع الموجودات المتداولة                   
  116195222مجموع الموجودات                                   

 مصادر التمويؿ               2
     5222222 راس الماؿ                                       21
 125222222  االحتياطيات / استبداؿ الموجودات الثابتة        22

  5945222صافي الربر المنقوؿ مف العمميات الجارية             
 115945222مجموع حقوؽ المساهميف                             

 مصادر التمويؿ قصيرة االجؿ 
 252222الدائنوف                                               26
      116195222  مجموع مصادر التمويؿ                             
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ـ بعد تطبيؽ معيار المحاسبة الػدولي  رض قائمة المركز المالي لمطبعة  بد الس  .6
36  

  7070/ كانون االول /62الميزانية العمومية كما ف  (2)كشفمطبعة عبد السالم  

36الجدوؿ مف ا داد الباحث باال تماد  مى معيار المحاسبة الدولي   
ن حظ  ند قياس الموجودات الثابتة والمتمثمة باالالت والمعدات بالقيمة العادلة فاف تمؾ 
الموجودات قد انخف ت  ف قيمتما الدفترية وحققت خسائر ولكف اشار المعيار الحتساب 
التدفؽ النقدي المستقبمي لتمؾ الموجودات و ند حسابما مف قبؿ الخبرات تبيف اف قيمة 
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قد انخف ت قيمة الخسائر المتكبدة لمذ  المنشأة بعد قياس التدفؽ النقدي المستقبمي  36
 لمموجودات في هذ  المنشأة.

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات
 -والتوصيات اهمما :توصؿ الباحث الى مجمو   مف االستنتاجات 

 اوالا : االستنتاجات :
)انخفػػػػػاض قيمػػػػػة الموجػػػػػودات  والػػػػػذي  36 نػػػػػد تطبيػػػػػؽ معيػػػػػار المحاسػػػػػبة الػػػػػدولي  .1

بػػػػػدورة يػػػػػؤدي الػػػػػى خسػػػػػائر بقػػػػػيـ الموجػػػػػودات اذ انػػػػػ   نػػػػػد قيػػػػػاس التػػػػػدفؽ النقػػػػػدي 
 المستقبمي لتمؾ الموجودات يؤدي الى التقميؿ في فجوة الخسائر المتحققة .

ر المحاسػػػػبة الدوليػػػػة فػػػػي ا ػػػػداد القػػػػوائـ الماليػػػػة لعينػػػػة البحػػػػث  ػػػػدـ تطبيػػػػؽ معػػػػايي .2
 هذا بدورة يحد مف االستثمار وذلؾ بسبب  دـ مواكبة التطور المحاسبي العالمي.

سػػػػيؤدي الػػػػى مزيػػػػد مػػػػف االفصػػػػاح فػػػػي القػػػػوائـ الماليػػػػة  36تطبيػػػػؽ المعيػػػػار الػػػػدولي  .3
مارية ويػػػػػػػػوفر معمومػػػػػػػػات اكثػػػػػػػػر و ػػػػػػػػوحا لمسػػػػػػػػتخدميما التخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات االسػػػػػػػػتث

 المناسبة مف خ ؿ مواكبة التطور المحاسبي العالمي .
 ثانياا : التوصيات :

 بناتا  مى االستنتاجات المذكورة انفا يمكف تقديـ مجمو ة مف التوصيات :
انخفػػػػػػػػاض قيمػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػودات  36 ػػػػػػػػرورة تطبيػػػػػػػػؽ معيػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػبة الػػػػػػػػدولي  .1

الناتجػػػػة  ػػػػف تطبيػػػػػؽ والػػػػذي يقػػػػدـ رؤيػػػػة حقيقيػػػػػة  ػػػػف قيمػػػػة الموجػػػػودات والخسػػػػػائر 
المعيػػػػػػار والػػػػػػدور الػػػػػػذي يمعبػػػػػػ  تطبيػػػػػػؽ المعيػػػػػػار فػػػػػػي التقميػػػػػػؿ مػػػػػػف فجػػػػػػوة الخسػػػػػػائر 

 الناتجة مف تطبيؽ المعيار .
 ػػػػػػػػرورة تطبيػػػػػػػػؽ المعػػػػػػػػايير المحاسػػػػػػػػبية الػػػػػػػػدولي مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المنشػػػػػػػػأة لتشػػػػػػػػجيع  .2

 المستمريف في الدخوؿ الى االسواؽ العالمية  .
محاسػػػػػػػبي مػػػػػػػع العمػػػػػػػؿ وفػػػػػػػؽ تميئػػػػػػػة وتطػػػػػػػوير الكػػػػػػػوادر العاممػػػػػػػة فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ ال .3

 المعايير الدولية وتوجيممـ بأهمية تطبيؽ  هذ  المعايير .
 المصادر:

 المصادر العربية :



 
 

            
 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية 

 
 

 

 
 

 184  
 

  مطبعة جامعة قاصدي  2214الجعارات  خالد جماؿ  مختصر المعايير المحاسبية الدولية  -1
 الجزائر 

الجامعيػػػػػػػة   الػػػػػػػدار  2226حمػػػػػػػاد   طػػػػػػػارؽ  بػػػػػػػد العػػػػػػػاؿ  موسػػػػػػػو ة معػػػػػػػايير المحاسػػػػػػػبية  -2
 .لمنشر  مصر

 2227الريشاني   سمير   انخفاض قيمة االصوؿ طويمة االجؿ واهـ تطبيقاتما في سوريا   -3
   جامعة دمشؽ   سورية

   2212ابو نصار  محمد و الحميدات  جمع   معايير المحاسبة واالب غ المالي الدولية    -4
 دار وائؿ لمنشر   االردف

  مطبعػػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػة  2214بػػػػػػػػػػػ ؿ  محمػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػمير   تبسػػػػػػػػػػػػيط المعػػػػػػػػػػػايير المحاسػػػػػػػػػػػػبية  -5
 االسكندرية 

 المصادر االجنبية :

1- APPLYING IAS 36 IMPAIRMENT OF ASSETS,2019 
2-Tornton Grant, Impairment of Assets, A guide to applying IAS 36 in 
practice,2014 
3-Doupnik Timothy & Hector Perera, INTERNATIONAL ACCOUNTING, 
THIRD EDITION ,2009,Mc Graw Hill . 
4- Hubert Tondeur, Application de l‘IAS 36 : dépréciation des actifs, 

Revue Française de comptabilité, R.F.C. 353, Paris, Mars 2003. 
5- Impairment of Assets, Hong Kong Accounting Standard 36,2021 
6- IPSAS26 , International Public Sector Accounting Standards,2008 
7- Price waterhouse Coopers  , Similarities and Differences, A 
Comparison of IFRS and Thai GAAP, Vietnamese GAAP, Cambodian 
GAAP and Laos GAAP,2008 
8-AASB 136, Impairment of Assets, Compiled Accounting 
Standard,2007 
9- Kasztelnik Karina ,The Impairment of Long-Lived Assets and 
Reversing Revaluation Review under US GAAP VS .IFRS Models in the 
UNITED states ,2015 
10- LBDO, IMPAIRMENT IMPLICATIONS OF COVID-19 (IAS 36 
IMPAIRMENT OF ASSETS) INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
BULLETIN,2020 
11-ICAEW, KNOW-HOW FINANCIAL REPORTING FACULTY 
APPLYING IAS 36 IMPAIRMENT OF ASSETS,2019 
 
 
 



 

185 
 

 
 

 جــــــودة المنتـــــــق جــــي تحقيـــا فـــــدات او استبدالهـــــر المعــــير تطويــتأث
 دراسة تحميمية في الشركة العامة لممنتوجات الغذائية/ مصنع المامون

 

The effect of equipment development or replacement in 
achieving product quality  

An analytic Study in General Company for Food Products / 
Al-Mamoun Factory 

 

 أ.م.د عامر عبد المطيف كاظم    دنيا عبداهلل هاشم    أ.م.د. سوسن جواد حسين
 الكمية التقنية اإلدارية /بغداد         الباحث             معهد اإلدارة / الرصافة 

 الجامعة التقنية الوسطى      لوسطى                       الجامعة التقنية ا   
ameralamery313@gmail.com 

sawasn.al-husseini@hotmail.com 
duniaabdulla83hashim@gmail.com 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الدولي  
 

 22/2222 /4 تاريخ  قبول النشر:             2/9/2222 تاريخ استالم البحث :
 

 المستخمص 
الدي   او اسدتبداليا المعددات ر تطويريأثتالبحث واىدافو بتشخيص يتحدد نطاق مشكمة 

 ة،المتاندو  ،)االداءالمتمثمدة  هر التداب  وىدو ددودة المندتب ودبعداديعد متغير مستقل بالمتغي
دنبثقددت هنددو  اي ،االمددو والسدد مة و  ،المطابقددةو  ،الدماليددةو  ،الدددودة المدركددةو  ،المعوليددةو 

ر يأثتدددفرضددديات االولدددق تتعمدددق بتحديدددد ه يدددة االرتبددداط بددديو المتغيدددريو والثانيدددة تبددديو 
اي يتبديو مدتمد  البحدث  ،في دبعاد دودة المنتب او استبداليا  المتغير )تطوير المعدات

االيسددا   يروالشددركة العامددة لممنتودددات الغياميددة ل ممددن  المددأموو  ويددد تضددمو مددد)فددي
لمتحميدل رميسدة  والعامميو في الممن  ألنداز الدانب العممدي واهتمددت االسدتبانة كدأداة
   ،معتمديو همق بعض المقاييس بغية الحمول همق البيانات المطموبة

 
 .بحث مستل من رسالة ماجستير 
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فضال عف المقابالت الشخصية بيدؼ تكضيح مفردات االستبانة كصحة تحميؿ 
لتاثير كاف ذك النتائج. كتكصمت نتائج البحث الى كجكد عالقة بيف ىذيف المتغيريف كا

بسرعة لذلؾ يجرم تطكير كأستبداؿ المعدات لكجيا تتقدـ ك الف التكن داللة معنكية نظران 
القديمة بالجديدة كؿ عاـ كذلؾ لتحسيف جكدة المنتج كبالتالي زيادة معدالت االنتاج 

 كاالرباح لممصنع.
 تطكير المعدات اك استبداليا، جكدة المنتج. الكممات المفتاحية:

Abstract: 
To determine the scope of the research problem and its objectives 
by diagnosing the impact of equipment development or 
replacement, which is an independent variable with the 
dependent variable, which is the quality of the product and its 
dimensions (performance, durability, reliability, perceived 
quality, aesthetics, conformity, security and safety), as 
hypotheses emerged from it, and the first is related to 
determining the correlation between the two variables. The 
second shows the impact of this variable (equipment 
development or replacement) on the dimensions of product 
quality, as it turns out the research community in (the General 
Company for Food Products / Al-Mamoun Factory) and it 
included department managers and workers in the factory to 
complete the practical aspect and the questionnaire was adopted 
as a main tool relying on some standards in order to obtain On 
the required data as well as personal interviews in order to clarify 
the vocabulary of the questionnaire and the validity of the 
analysis of the results. The results of the research concluded that 
there is an important relationship between these two variables, 
and the effect was significant, given that technology is advancing 
rapidly, so old equipment is being developed and replaced with 
new every year in order to improve product quality and thus 
increase production rates and profits for the factory. 
Keywords: equipment development or replacement, product 
quality. 
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 المقدمة  
أسػػمكبان مػػف أسػػالين التكنمكجيػػا الخضػػراب، بػػؿ أسػػمكبان تطػػكير المعػػدات اك اسػػتبداليا يعػػد 

متطػػكران فػػي حقػػؿ التكنمكجيػػا النظيفػػة كالػػذم يحػػد مػػف تمػػكث البيئػػة كيقمػػؿ مػػف المخمفػػات 
كالتػي تعػد فػي الكقػت الحاضػر مػف اىػـ التقنيػات كيحقؽ كفابة أكبػر لمعمميػة اتنتاجيػة، 

مػػف خػػالؿ جيػػكد المنظمػػات الحديثػػة التػػي تركػػز عمػػى الجانػػن البيئػػي كاالنسػػاني، كذلػػؾ 
االمر الذم يػددم الػى تطكير المعدات اك استبداليا كخاصة الصناعية التي تسعى الى 

تعزيز كتحسيف جكدة المنتج. ام انتاج منتجات خاليػة مػف التمػكث يصػديقة لمبيئػة  مػف 
خػػالؿ اتباعيػػػا اسػػالين كتقنيػػػات حديثػػػة فػػي بيئػػػات التصػػػنيع يتقنيػػة االنتػػػاج االنظػػػؼ ، 

الػػػػذم يػػػػنعكس عمػػػػى تقػػػػديـ منتجػػػػات ذات جػػػػكدة عاليػػػػة تمبػػػػي حاجػػػػات الزبػػػػائف األمػػػػر 
كرغباتيـ، إذ تعد الجكدة المفتاح األساس لحصػكؿ المنظمػات عمػى حصػة سػكقية أكبػر 

اخػػػػتص األكؿ كتكػػػػكف البحػػػػث مػػػػف أربعػػػػة مباحػػػػث رئيسػػػػة، ، كبالتػػػػالي تحقيػػػػؽ األربػػػػاح
لمبحػث، امػا المبحػث الثالػث بالمنيجية العممية، ككػرس المبحػث الثػاني لمجانػن النظػرم 

فقد خصص لمجانن العممي لمبحػث، كتنػاكؿ المبحػث الرابػع مجمكعػة مػف االسػتنتاجات 
 كالتكصيات التي تـ التكصؿ الييا.

 المبحث األول: منهجية البحث
 مشكمة البحث:  -أوال
في تقديـ منتجات تمبػي متطمبػات البيئػة كاحتياجػات تطكير المعدات اك استبداليا يدثر  

الزبائف بأسعار مناسبة مف خالؿ تقميؿ التأثيرات السمبية عمػى المنظمػة كتقميػؿ النفايػات 
كالتكػػاليؼ كاسػػتدامة المػػكارد كالطاقػػة كيقػػـك عمػػى مبػػدأ تكقػػع التمػػكث كمنعػػو.اف المصػػنع 

اىتمػػاـ المصػػنع بتحفيػػز  يفتقػػر الػػى عمػػاؿ فنيػػيف لصػػيانة المكػػائف بشػػكؿ دكرم كضػػعؼ
تطػػػػكير المعػػػػدات اك عػػػػاممييـ عمػػػػى انتػػػػاج منتجػػػػات صػػػػديقة لمبيئػػػػة. اذ يػػػػأتي أسػػػػمكن 

ليككف احد الطرؽ  لتقميص االثار السمبية اثنػاب العمميػات االنتاجيػة، كلغػرض استبداليا 
الكقكؼ عمى اىػـ المشػكالت التػي تكاجييػا الشػركة المبحكثةيالشػركة العامػة لممنتكجػات 

يػة بشػػكؿ عػاـ كتحديػػدان مصػنع المػػأمكف ، اذ قػاـ البػػاحثيف بأعػداد أسػػتمارة اسػػتبانة الغذائ
   لتحديد المشكالت كالتي تتمخص بتسادؿ رئيس: 1لمشركة في الممحؽي
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في جكدة المنتج فػي الشػركة العامػة لممنتكجػات تطكير المعدات اك استبداليا يىؿ يدثر 
 : ئمة االتيةالغذائية/ مصنع المأمكف؟ ، كتتفرع منو االس

 في الشركة المبحكثة ؟تطكير المعدات اك استبداليا ما مدل تطبيؽ اسمكن  -1
 ما مستكل جكدة المنتج في الشركة المبحكثة؟ -2
كجػػػكدة المنػػػتج فػػػي تطػػػكير المعػػػدات اك اسػػػتبداليا اثير بػػػيف تػػػىػػػؿ تكجػػػد عالقػػػة ك  -3

 الشركة المبحكثة ؟
 : أهمية البحث -ثانياً 

بتطػكير المعػدات تتضح اىمية البحث الحػالي مػف اىميػة المتغيػرات المبحكثػة كالمتمثمػة 
كجكدة المنتج كالتي تعد في الكقت الحاضر مف اىـ التقنيات الحديثة التي اك استبداليا 

تركػػػػز عمػػػػى الجانػػػػن البيئػػػػي كاالنسػػػػاني، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ جيػػػػكد المنظمػػػػات السػػػػيما 
االمػػر الػػذم يػػددم الػػى كير المعػػدات اك اسػػتبداليا تطػػالصػػناعية منيػػا التػػي تسػػعى الػػى 

تعزيز كتحسيف جكدة المنتج. ام انتاج منتجات خاليػة مػف التمػكث يصػديقة لمبيئػة  مػف 
 . خالؿ اتباعيا اسالين كتقنيات حديثة في بيئات التصنيع يتقنية االنتاج االنظؼ 

تطػكير المعػدات ة بػيف اذ اف ىناؾ ندرة في البحكث كالدراسات الميدانية في ربط العالقػ
كجػػكدة المنػػتج فػػي الػػدكؿ الناميػػة بشػػكؿ عػػاـ كبػػاألخص البيئػػة الصػػناعية اك اسػػتبداليا 

العراقيػػػػة عمػػػػى حػػػػد عمػػػػـ البػػػػاحثكف. فضػػػػال عػػػػف تزكيػػػػد المكتبػػػػة بجػػػػزب متكاضػػػػع مػػػػف 
 .المعمكمات باالستناد الى االدبيات االدارية عف العالقات النظرية ليذه المتغيرات

 لبحث: أهداف ا -ثالثاً 
فػػػي الشػػػركة تطػػػكير المعػػػدات اك اسػػػتبداليا التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل تطبيػػػؽ متطمبػػػات  -1

 المبحكثة.
 التعرؼ عمى مستكل جكدة المنتج في الشركة المبحكثة. -2
كجػػكدة تطػػكير المعػػدات اك اسػػتبداليا دراسػػة كتحميػػؿ طبيعػػة العالقػػة كالتػػأثير بػػيف  -3

 المنتج في الشركة المبحكثة.
  ( Planned The Virtual For Research) المخطط الفرضي لمبحث  -رابعًا 
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القػة   كالذم يبّيف طبيعة الع1ككما مبيف في شكؿ يتـ تصميـ مخطط البحث الفرضي 
 بيف متغيرات البحث كتأثراتو

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 فرضيات البحث:  -خامسـاً 
يحػػاكؿ بنػػاب عمػػى اىػػداؼ البحػػث كالمخطػػط الفرضػػي تػػـ صػػياغة فرضػػيتيف رئيسػػيتيف، 

 صحة الفرضيات اآلتية في ضكب التسادالت المطركحة:البحث اثبات 

 
 
 

 تطوير
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استبدالها او   
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و السالمةأمان األ  
 

 عالقت االرتباط عالقت التأثير
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تكجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنكية بيف الفرضية الرئيسة االولى:  .1
 تطكير المعدات اك استبداليا كجكدة المنتج .

لتطػػػػكير يكجػػػػد تػػػػأثير ذك داللػػػػة احصػػػػائية معنكيػػػػة  الفرضــــية الرئيســــة الثانيــــة: .2
 المنتج. في  جكدةالمعدات اك استبداليا 

 منهج الدراسة:   -سادساً 
أعتمد البحػث المػنيج الكصػفي كالتحميمػي لغػرض تحديػد مشػكمة البحػث كتػأطير أبعػاده، 
إذ يركػػػػز المػػػػنيج عمػػػػى أسػػػػتطالع أراب العينػػػػة كتكجياتيػػػػا، كيصػػػػكر الكاقػػػػع يالياشػػػػمي، 

 ، يستخدـ المنيج الكصفي لكصؼ كاقع المتغيرات المدركسة أمػا المػنيج 30:  2016
التحميمػػي فيسػػتخدـ لغػػرض اختبػػار النظريػػات مػػف خػػالؿ تفحػػص العالقػػات السػػببية بػػيف 
المتغيػػػػػرات أم العالقػػػػػة االرتبػػػػػاط كالتػػػػػأثير ياختبػػػػػار الفرضػػػػػيات  عػػػػػف طريػػػػػؽ اسػػػػػالين 

 احصائية باالعتماد عمى استمارة االستبانة في جمع البيانات.
 تحدد بما يأتي: حدود البحث: -سابعاً 
ف فػػػي مصػػػنع المػػػأمك  –: الشػػػركة العامػػػة لممنتكجػػػات الغذائيػػػة  الحـــدود المكانيـــة -1

 .محافظة بغداد 
: كتتمثػػػؿ بمػػػدة تكزيػػع االسػػػتبانة كاسػػػترجاعيا كالتػػػي أمتػػػدت مػػػف  الحـــدود النمانيـــة -2

  .2021/ 6/ 25  حتى ي 2021/ 4/ 13ي
تطػكير المعػدات : تحػددت الحػدكد العمميػة بمتغيػرات الدراسػة كىػي الحدود العمميـة -3

 كجكدة المنتج.ليا اك استبدا
: كتضػػػػمنت المػػػػديريف كردسػػػػاب االقسػػػػاـ كمسػػػػدكلي الكحػػػػدات  الحــــدود البشــــرية -4

 كالشعن كالعامميف في المصنع المبحكث.
 مجتمع البحث وعينته -ثامناً 

  مكظؼ في الشركة العامػة 428: تّمثؿ مجتمع البحث الحالي كالبالغ ي مجتمع البحث
مصػػػنع المػػػأمكف باعتبػػػاره مػػػف المصػػػانع التػػػي تبحػػػث عػػػف التّميػػػز الغذائيػػػة/ لممنتكجػػػات 

 كالمنافسة في عالـ االعماؿ المعاصر، التابعة الى كزارة الصناعة كالمعادف 
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العينػػػػة إلػػػػى اختيػػػػار مجمكعػػػػة فرعيػػػػة مػػػػف المجتمػػػػع المسػػػػتيدؼ  تشػػػػير عينــــة البحــــث:
دل السػػتخالص اسػػتنتاجات حػػكؿ خصػػائص المجتمػػع بأكممػػو كىػػي ميمػػة فػػي تحديػػد مػػ

 . كعميو تضمنت العينة يمػدير Saunders et al., 2019قابمية تعميـ نتائج البحثي
المصنع، ردكساب االقساـ كمساعدييـ، كمسدكلي الكحدات كالشػعن، فضػال عػف بعػض 
العػػػػامميف مػػػػف ذكم االختصاصػػػػات الفنيػػػػة كاليندسػػػػية كاتداريػػػػة كاختصاصػػػػات اخػػػػرل 

  اسػػػػتمارة، إذ 95فػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث يمينيػػػػة ، فقػػػػد بمػػػػغ عػػػػدد االسػػػػتمارات المكزعػػػػة أل
  غيػػػر صػػػالحة لمتحميػػػؿ اتحصػػػائي، 1  اسػػػتمارة، كاسػػػتبعد منيػػػا ي93اسػػػترجع منيػػػا ي

   استمارة. 92كبيذا يككف عدد االستمارات الصالحة لمتحميؿ ىي ي
 اساليب جمع البيانات : -تاسعاً 

صػػمة بمكضػػكع تػػـ االعتمػػاد عمػػى الكتػػن العربيػػة كاالجنبيػػة ذات : الجانــب النيــري -1
البحػػػث، الرسػػػائؿ كاألطػػػاريح الجامعيػػػة العربيػػػة منيػػػا كاالجنبيػػػة، البحػػػكث كالمجػػػالت 

عػػف المعمكمػػات المنشػػكرة عبػػر شػػػبكة  العمميػػة كالػػدكريات العربيػػة كاالجنبيػػة، فضػػالن 
 االنترنت. كذلؾ لبناب االطار النظرم لمبحث.

ـــداني:  -2 ـــب المي اعتمػػػد البػػػاحثيف عمػػػى االسػػػالين اآلتيػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى ادوات الجان
 البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالجانن العممي :  

كعميػػػو اجػػػرل البػػػاحثكف عػػػددا مػػػف المقػػػابالت الشخصػػػية مػػػع المقػػػابالت الشخصػػػية  - أ
 المػػديريف كالمسػػدكليف فػػي مصػػنع المػػأمكف. اليػػػدؼ منيػػا كػػاف تحديػػد أكثػػر األبعػػػاد

المعدات اك اسػتبداليا  كجػكدة المنػتج  فػي الشػركة العامػة مالئمة لممتغيريف يتطكير 
كانػػػت قبػػػؿ مرحمػػػة تكزيػػػع االسػػػتبانة.  لممنتكجػػػات الغذائيػػػة/ مصػػػنع المػػػأمكف، التػػػي

االسػػػػئمة المسػػػػتخدمة فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة كانػػػػت نياياتيػػػػا مفتكحػػػػة كتػػػػـ تطكيرىػػػػا مػػػػف 
ة كالتأكػػد األدبيػػات النظريػػة، اعقبيػػا مقػػابالت اخػػرل لغػػرض تكضػػيح فقػػرات االسػػتبان

 .مف دقة البيانات فضال عف معمكمات اخرل تخص العممية االنتاجية
تـ اعتمادىا كأداة رئيسػة لجمػع البيانػات كالمعمكمػات مػف اراب افػراد عينػة  االستبانة: - ن

البحػػث كاعتمػػد فػػي تصػػميميا عمػػى المقػػاييس العمميػػة الرصػػينة، إذ تناكلػػت متغيػػرات 
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 كتفسػير كػؿ متغيػر مػف المتغيػرات الرئيسػة كأبعاد كمقاييس البحث، كتناكلػت تعريػؼ
الخماسػيياتفؽ تمامػان، اتفػؽ، محايػد، ال  (Likert)، كقد صػممت عمػى كفػؽ مقيػاس 

 اتفؽ، ال اتفؽ تمامان .
 :االساليب االحصائية المستخدمة في تحميل البيانات -عاشراً 

لبرنػػامج اعتمػػد البحػػث عمػػى االسػػالين االحصػػائية انفػػا فػػي تحميػػؿ البيانػػات بأسػػتعماؿ ا
 ككما يأتي: (Knapp, 2018)، (Field, 2013)  (SPSS.V.23)اتحصائي

: يسػػػتعمؿ فػػػي حسػػػان متكسػػػط اجابػػػات افػػػراد العينػػػة   (Meanالكسػػػط الحسػػػابي  -1
 .كمقارنتيا مع الكسط الفرضي

: يسػػػتخدـ لمعرفػػػة التجػػػانس أك (Standard deviation)االنحػػػراؼ المعيػػػارم  -2
 .عف الكسط الحسابي لممتغيرالتشتت في اجابات عينة الدراسة 

معامػػػؿ االخػػػتالؼ: كىػػػي نسػػػبة االنحػػػراؼ المعيػػػارم الػػػى المتكسػػػط ، اذ يسػػػتعمؿ  -3
 .لمعرفة التشتت لمجمكعات البيانات المختمفة

 ×اسػػػػتخراجيا عػػػػف طريػػػػؽ ضػػػػرن يالكسػػػػط الحسػػػػابي االىميػػػػة النسػػػػبية: كيمكػػػػف  -4
 .لمعرفة اىمية كؿ فقرة ضمف فقرات المتغير  20%

: لتحديػد نػكع  Pearson Correlation Coefficientيرسػكفي معامػؿ ارتبػاط ب -5
 .العالقة بيف متغيرات البحث كأبعاده مف حيث قكتيا كاتجاىيا

: لقيػػاس  (Simple Regression Coefficient )االنحػػدار الخطػػي البسػػيط -6
 .تأثير المتغيرات المستقمة في المتغيرات التابعة

 المبحث الثاني: الجانب النيري لمبحث
 :تطوير المعدات أو إستبدالها -اوال

 :تطوير المعدات أو إستبدالهامفهوم  -1
يمكف مقاكمة تككيف الممكثات بتطكير األجيزة كالمعدات أك إستبداليا، اذ ينتج عف ىػذا 
التطػػػػػػكر تكنمكجيػػػػػػا ذات كفػػػػػػابة عاليػػػػػػة فػػػػػػي اتنتػػػػػػاج كذات تصػػػػػػريؼ أقػػػػػػؿ لمممكثػػػػػػات 

 . كمػػػا أف المنظمػػػات تسػػػعى الػػػى تمبيػػػة كمكاجيػػػة 156: 2116البيئيةيمجيػػػد كشػػػاكر، 
نيػػا أنتػػاج منتجػػات تمبػػي حاجػػات الزبػػائف التغييػػرات التػػي تحصػػؿ فػػي البيئػػة كيتطمػػن م
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سػػػتبداؿ  كرغبػػػاتيـ. كيمكػػػف إسػػػتبداؿ المػػػكاد التػػػي ليػػػا تػػػأثيرات بيئيػػػة بمػػػكاد أقػػػؿ تػػػاثيران. كا 
المػػكاد الخطػػرة بمػػكاد أقػػؿ خطػػكران، كامنػػة عمػػى البيئػػة كالمػػكاد السػػامة بمػػكاد أقػػؿ سػػمية. 

كحػػػات الزبػػػػكف كسػػػاعدنا ذلػػػؾ عمػػػى التقميػػػؿ مػػػف النفايػػػػات كتجعػػػؿ المنتجػػػات تمبػػػي طم
كتحقيؽ ميزة تنافسية في األسكاؽ. كيتـ إستبداؿ المكاد المسػرطنة بمػكاد غيػر مسػرطنة. 
كيػػتـ إسػػتبداؿ المػػكاد ببػػدائؿ مػػف حيػػث التكمفػػة كالكفػػابة ممػػا يػػدفع الشػػركات إلػػى البحػػث 
يجػػاد بػػدائؿ لممػػكاد مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمييػػا كتسػػاىـ عمميػػة اتسػػتبداؿ فػػي  كالتطػػكير كا 

 ,.Nilsson, et alلقضاب عمى المػكاد الخطػرة التػي تػدخؿ عمميػة اتنتػاج التخفيض كا
كينبغػػػي إعتمػػػاد األسػػػس اآلتيػػػة عنػػػد إختيػػػار بػػػدائؿ المػػػكاد لمعمميػػػة   .(97 :2007

   كىي :180:  2002اتنتاجيةيالبكرم كالنكرم، 
ــدوير - أ ــة لمت : مػػف خػػالؿ تصػػميميا بشػػكؿ يجعػػؿ مػػف الممكػػف إعػػادة جعــل المنتجــات ةابم

 ـ مككناتيا مرة ثانية .إستخدا
: يمكػػف مػػف خػػالؿ ذلػػؾ دراسػػة مككنػػات كخصػػائص المػػكاد إعتمــاد مــواد صــديقة لمبيئــة - ن

ستبداؿ المكاد الضارة كالسامة مف الناحية البيئية .  األكلية كا 
: كيتـ بشكؿ كبير في تقميؿ المكاد المستخدمة كىػذا اإلعتماد عمى المواد الخفيفة الونن - ج

 . شائع في صناعة السيارات
: مػػف خػػالؿ جمػػع مػػا تبقػػى مػػف المػػكاد كالمنتجػػات بعػػد إسػػتعماليا إســتعمال إعــادة المــواد-د

 كمعالجتيا كمف ثـ إعادة إستخداميا. 
 . : كيتعمؽ بتخفيض الطاقة المستخدمة في العممية اتنتاجيةترشيد إستخدام الطاةة-هـ 
 :فوائد تطوير المعدات أو إستبدالها  -2
اف تطػػػػكير المعػػػػدات أك إسػػػػتبداليا تحقػػػػؽ فكائػػػػد عديػػػػدة لممنظمػػػػات التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى  

تطبيقيػػة ككميػػا تصػػن فػػي سػػياؽ زيػػادة كفػػابة اتدارة البيئيػػة كتحقيػػؽ منػػافع صػػحية لقػػكة 
-Jayasinghe,etal.,2021:126يػػرلي، اذ العمػػؿ كيعمػػؿ عمػػى خمػػؽ أسػػكاؽ جديػػدة

تكمػػػف فييتحسػػػيف الكفػػػابة اتنتاجيػػػة   بػػػأف فكائػػػد تطػػػكير المعػػػدات أك إسػػػتبداليا 129
لممنتجػػات، تحفيػػػز الشػػػركات عمػػػى تطػػػكير كتسػػػكيؽ منتجػػػات أكثػػػر كفػػػابة فػػػي إسػػػتخداـ 

 الطاقة، فضال عف تقميؿ التأثيرات البيئية .



 
 

 2222آذار     - الخامسالعدد   -  الثانيالمجلد  -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

 
 

 194  
 

كمػػػػا اف التطبيػػػػؽ المتجػػػػدد لػػػػنيج تطػػػػكير المعػػػػدات أك إسػػػػتبداليا يػػػػكفر ميػػػػزة تنافسػػػػية 
تصػػػػادية. كيراعػػػػي فػػػي ذلػػػػؾ العكامػػػػؿ الفنيػػػػة لممنظمػػػات مػػػػع تػػػػكفير الفكائػػػد البيئيػػػػة كاالق

المختمفػػػة مثػػػؿيالكعي البيئػػػي، كمتطمبػػػات االقتصػػػاد كالقيػػػكد، كىيكػػػؿ االقتصػػػاد، كطػػػرؽ 
 )  Mahmood, 2015: 1المعالجة، كالتحميؿ االقتصادم، كىندسة العمميات  ي

   .Cabello-Eras,2016:6ي 
 جودة المنتج: -ثانيا
 منتج: مفهوم جودة ال -1
أصػػػػبح لمفيػػػػـك جػػػػكدة المنػػػػتج أىميػػػػة إسػػػػتراتيجية بعػػػػد أف تبػػػػيف أنيػػػػا تمثػػػػؿ العامػػػػؿ  

الػػػػػػرئيس فػػػػػػي نجػػػػػػاح المنظمػػػػػػات خاصػػػػػػة كتعػػػػػػد مػػػػػػف األسػػػػػػبقيات التنافسػػػػػػية األكثػػػػػػر 
أىميػػػػػػة كازديػػػػػػاد المنافسػػػػػػة بػػػػػػيف المنظمػػػػػػات العالميػػػػػػة كالمحميػػػػػػة كاصػػػػػػبحت مفتػػػػػػاح 

يػػػػػػرل اخػػػػػػركف ، ك  82: 2118كريػػػػػػدم كالحسػػػػػػناكم ،المنظمػػػػػػة لمكاجيػػػػػػة التنػػػػػػافس ي
أف الجػػػػػػػػػػكدة ىػػػػػػػػػػي درجػػػػػػػػػػة الدقػػػػػػػػػػة كالتميػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػي تمبيػػػػػػػػػػة المكاصػػػػػػػػػػفات كاتيفػػػػػػػػػػاب 

 .(Kumar et al .,2016: 142)بالمعايير
كمػػا تكصػػؼ الجػػكدة بأنيػػا التفػػكؽ أك التميػػز أك التفػػرد فيػػي مجمكعػػة مػػف الخصػػائص  

كالمكاصػػفات الشػػكمية كالفنيػػة كالتػػي تػػددم الػػى تحقيػػؽ الخدمػػة كالمنػػتج الجيػػد متػػى مػػا 
ل إشػػػباع حاجػػػات المسػػػتفيد منيػػػا. أك المطابقػػػة لممكاصػػػفات القياسػػػية أك المعػػػايير جػػػر 

  . 32: 2116المينيةيالحاتمي،
 اهداف جودة المنتج: -2

 كتكقعات احتياجات تمبي األىداؼ ىذه إف مف التأكد يجن الجكدة أىداؼ صياغة عند
 كفػؽ تصػاغ عمػى أف يمكػف الجػكدة أىػداؼ فػاف األسػاس كعمػى ىػذا كالزبػائف الشػركة
  11: 2114يعباس، (Gordon, 2010:25) : اآلتية  النقاط

 .تحديد الحاجات كالمتطمبات الحقيقية لمزبائف كتمبيتيا - أ
 .تكقعات الزبكف اك تفكؽ تكقعاتو تعكس التي المميزات ذات كالخدمات السمع تقديـ - ن
 .الزبائف ترضي ال التي المميزات ذات كالخدمات السمع المنتجات مف تجييز عدـ - ج
 .تحقيؽ الرضا لكؿ مف الزبائف كالمكظفيف كالمديريف عمى حد سكاب  - د
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   الػداخمي الزبػكف متطمبػات عػف اتنتػاج بعمميػة القيػاـ قبػؿ كاضػحة نظػرة تكػكيفػػ -ق
 .فييا كالعامميف الصمة ذات األقساـ لكؿ كالخارجي

قػػدرتيا ضػػماف التحسػػيف المسػػتمر كالشػػامؿ لكػػؿ نشػػاطات المنظمػػة ككظائفيػػا كزيػػادة  - ك
 عمى التطكر.

 لمبحث الثالث: الجانب العممي لمبحثا
 أواًل: التحميل االحصائي الوصفي لمتغيرات البحث

كيشمؿ ىذا التحميؿ مقاييس مختمفة كىػػػػػػػي مقػػػػػػػاييس النزعػػػػػػػػػػػة المركزية متمّثمة بػ 
 ، معامؿ االختالؼك  يالكسط الحسابي ، كمقاييس التشّتت متمثمةن بػياالنحراؼ المعيارم

فضال عف ايجاد األىمّية النسبّية اّلتي يمكف استخراجيا عف طريؽ ضرنيالكسط 
 ، كاّلتي عمى أساسيا يمكف معرفة مستكل ترتين كؿ فقرة أك بعد %20 ×الحسابي 

   .(1)ككما ىك مبيف في الجدكؿ
 فئات الكسط الحسابي كمستكل اىتماـ عّينة البحث  1الجدكؿ ي

مستوى  الوسط الحسابيفئات 
 االهتمام 

 مقياس البحث 

تطوير المعدات أو  ونن المقياس
 جودة المنتج استبدالها

 ال أّتفق تماماً  ال أّتفق تماماً  1 ضعيف جداً  ((1.80 – 1
 ال أّتفق ال أّتفق 2 ضعيف (2.60 – 1.81)
 محايد محايد 3 وسط (3.40 – 2.61)
 أّتفق أّتفق 4 عال   (4.20 – 3.41)
 أّتفق تماماً  أّتفق تماماً  5 عال  جداً  (5.00 – 4.21)

  .الخماسي (Likert)مقياس  استنادان الى يفالمصدر: إعداد الباحث
 التحميل االحصائي الوصفي لمتغّير تطوير المعدات أو استبدالها. -1

  نتائج التحميؿ االحصائي الكصفي لمتغّير تطكير المعدات أك 2يعرض الجدكؿ ي
استبداليا، كاّلتي تـ التكّصؿ الييا عف طريؽ البيانات اّلتي تـ جمعيا عف عّينة البحث 
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دخاليا في البرنامج االحصائي   SPSS)كفقان الستمارة االستبانة المصاغة لذلؾ، كا 
ver. 23)  في أدناه.ككما ىك كاضح كمفصؿ 
   التحميؿ االحصائي الكصفي لمتغّير تطكير المعدات اك استبداليا2الجدكؿ ي

 .(SPSS ver. 23)اعتمادان عمى مخرجات برنامج  يفالمصدر: إعداد الباحث
 كسطو  حصؿ عمى  استبداليا اك المعدات تطكيرمتغّيري أفّ   تشير الى 2نتائج الجدكؿي

الى بيانات  رجكعكبال، (3)كىك أكبر مف الكسط الفرضي (3.42)مقداره  حسابي  
 متغّيرعّينة البحث بيذا اللىتماـ المستكل اأّف يذه النتيجة تشير الى ف  2الجدكؿي
المعيارم . بالمقابؿ نسبة االنحراؼ (%68.48) ، أم بمستكل أىمّية بمغت عاؿو كافي

كىذا  ,(%9.75)بمعامؿ اختالؼ نسبتوك  (0.33)البحث إجماالن  لتشّتت إجابات عّينة
  اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.في دّقة اليدّؿ عمى 
، بانحراؼ معيارم (3.47-3.38)ما بيف ليذا المتغّيرت األكساط الحسابية ػفيما تراكح

-15.75)ما بيف نسبتو تراكحت  بمعامؿ اختالؼك  (0.75-0.54)تراكح ما بيف

 .%(69.35-67.61) متفاكتة تراكحت ما بيف، تقابميا أىمّية نسبية %(21.62
أقؿ كسط  حصمت عمىّف الفقرة اّلتي يمكف القكؿ بأ، كاستنادان الى ما ذكر في أعاله

كبمعامؿ اختالؼ  (0.59)بانحراؼ معيارم  ،(3.38)، بمقدار (q4)حسابي ىي الفقرة 
، كبيذا احتمت الترتين يالخامس ، كما أفادت (%67.61)، بمستكل أىمّية (17.46)

الوسط  الفقرة المتغّير

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

معامل 
االختالف 

(%) 

األهمية 
 النسبية
(%) 

مستوى 

 الترتيب

 تطوير
 او المعدات

 تبدالهااس

q1 3.40 0.56 16.34 68.04 الرابع 
q2 3.41 0.54 15.75 68.26 الثالث 
q3 3.47 0.58 16.81 69.35 األكؿ 
q4 3.38 0.59 17.46 67.61 الخامس 
q5 3.46 0.75 21.62 69.13 الثاني 

 68.48 9.75 0.33 3.42 إجماالً 
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 كالمعدات المكائف لصيانة متخصصيف فنييف تمتمؾ عماؿ الشركةي ىذه الفقرة ىك أفّ 
كىذا مدشر عمى حاجة الشركة الى متخصصيف فنييف مدىميف تجراب  ، دكرم بشكؿ

اّلتي حّققت أعمى  بالمقابؿ فإّف الفقرة الصيانة بشكؿ دكرم كتحديدان لممكائف كالمعدات.
كبمعامؿ  (0.58)بانحراؼ معيارم ،(3.47)، بمقدار(q3)كسط حسابي ىي الفقرة 

، كبيذا احتمت الترتينياألكؿ ، كما (%69.35)، بمستكل أىمّية(%16.81)اختالؼ
كىذا   ،لمطاقة قميؿ استيالؾ ذات تستخدـ مكائف الشركةيأفادت ىذه الفقرة ىك أفّ 

يعني أّف الشركة تعمؿ عمى تكفير الطاقة مف خالؿ استخداميا لمكائف أكثر اقتصادية 
 ما يرجع ذلؾ بالعائد كالتكفير ليا.

  كأبعاده. جكدة المنتجالتحميؿ االحصائي الكصفي لمتغّير  -2
  عمى التكالي نتائج التحميؿ االحصائي 11،9،8،7،6،5،4،3تستعرض الجداكؿي

جكدة المنتج كأبعاده، كاّلتي تـ التكّصؿ الييا مف البيانات اّلتي تـ  الكصفي لمتغّير
دخاليا في البرنامج  جمعيا عف عّينة البحث كفقان الستمارة االستبانة، كا 

 ككما ىك مفّصؿ في أدناه. (SPSS ver. 23)االحصائي
   التحميؿ االحصائي الكصفي لبعد االداب3الجدكؿ ي

 

الوسط  الفقرة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
االختالف 

(%)  

األهمّية 
 النسبّية
(%) 

مستوى 
 الترتيب

 االداء

q6 2.95 0.50 16.97 58.91 الخامس 
q7 2.98 0.73 24.37 59.57 الثالث 
q8 2.97 0.70 23.67 59.35 الرابع 
q9 3.00 0.68 22.65 60.00 األكؿ 
q10 2.98 0.59 19.90 59.57 الثاني 

 59.48 14.56 0.43 2.97 إجماالً 

 .(SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحثيف اعتمادان عمى مخرجات برنامج 
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 (2.97)  تشػير الػػى أّف ب)عػػدياألداب  حصػؿ عمػػى كسػطو حسػػابي  مقػػداره3نتػائج الجػػدكؿي
  فتشػير ىػذه النتيجػة 3، كبالرجكع الى بيانات الجدكؿي(3)كىك أقؿ مف الكسط الفرضي

 ، أم بمسػػػػتكل أىمّيػػػػة متكسػػػػطمسػػػػتكل اىتمػػػػاـ عّينػػػػة البحػػػػث بيػػػػذا البعػػػػد كافي الػػػػى أفّ 
. بالمقابػػػؿ نسػػػبة االنحػػػراؼ المعيػػػارم لتشػػػّتت إجابػػػات عّينػػػة البحػػػث (%59.48)بمغػػػت
فػػػي  ، كىػػػذا يػػػدّؿ عمػػػى الدقّػػػة (%14.56)كبمعامػػػؿ اخػػػتالؼ نسػػػبتو (0.43)إجمػػػاالن 

 اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.
، بػػانحراؼ معيػػارم (3.00-2.95)لحسػػابية ليػػذا البعػػد مػػا بػػيففيمػػا تراكحػػت األكسػػاط ا

-16.97)كبمعامػػػؿ اخػػػتالؼ تراكحػػػت نسػػػبتو مػػػا بػػػيف  (0.73-0.50)تػػػراكح مػػػا بػػػيف
 . %(60.00-58.91)، تقابميا أىمّية نسبية متفاكتة تراكحت ما بيف %(24.37

أقػؿ كسػػط  كاسػتنادان الػى مػا ذكػػر فػي أعػاله، يمكػف القػػكؿ بػأّف الفقػرة اّلتػي حصػػمت عمػى
كبمعامػػػػػػػؿ  (0.50)، بػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم(2.95)، بمقػػػػػػػدار(q6)حسػػػػػػػابي ىػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة

، كبيػػػذا احتمػػػت الترتينيالخػػػامس ، (%58.91)، بمسػػػتكل أىمّيػػػة(%16.97)اخػػػتالؼ
الشركة تسػتخدـ نظػاـ يػتـ مػف خاللػو قيػاس كمراقبػة االداب كما أفادت ىذه الفقرة ىك أّفي

تفتقػػر الػػى أجيػػزة كشػػؼ أك مراقبػػة يمكػػف بكاسػػطتيا  ، كىػػذا يعنػػي أّف الشػػركة التشػػغيمي
تحديد مدل االنحراؼ في أدائيا التشغيمي. بالمقابؿ فػإّف الفقػرة اّلتػي حّققػت أعمػى كسػط 

كبمعامػػؿ اخػػتالؼ  (0.68)، بػػانحراؼ معيػػارم(3.00)، بمقػػدار(q9)حسػػابي ىػػي الفقػػرة
كمػػا أفػػادت  ، كبيػػذا احتمػػت الترتيػػنياألكؿ ،(%60.00)، بمسػػتكل أىمّيػػة(22.65%)

 ، كىػذا يعنػي أّف منتجات الشركة تالقي أستحسػاف لػدل الزبػائف دائمػان ىذه الفقرة ىك أّفي
الشػػركة تراعػػي طمبػػات كمتطمبػػات الزبػػائف كمػػا يػػنعكس ذلػػؾ عمػػى استحسػػانيـ لمنتجاتيػػا 

 .في السكؽ كميكؿ الطمن ليا
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   التحميؿ االحصائي الكصفي لبعد المتانة4الجدكؿي

 الفقرة البعد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
االختالف 

(%) 

األهمّية 
 النسبّية
(%) 

مستوى 
 الترتيب

 المتانة

q11 3.22 0.53 16.50 64.35 األكؿ 
q12 3.18 0.55 17.37 63.70 الثاني 
q13 2.98 0.59 19.90 59.57 الخامس 
q14 3.12 0.57 18.31 62.39 الثالث 
q15 3.02 0.65 21.37 60.43 الرابع 

 62.09 12.43 0.39 3.10 إجماالً 

 .(SPSS ver. 23)اعتمادان عمى مخرجات برنامج  يفإعداد الباحثالمصدر: 
 (3.10)مقػداره حسػابي   كسػطو  حصؿ عمػى يالمتانة ب)عد أفّ   تشير الى 4نتائج الجدكؿي 

يػػػذه النتيجػػػة ف  4الػػػى بيانػػػات الجػػػدكؿي رجكعكبػػػال، (3)كىػػػك أكبػػػر مػػػف الكسػػػط الفرضػػػي
 ، أم بمسػتكل أىمّيػة عػاؿو عّينػة البحػث بيػذا البعػد كافيلىتمػاـ المسػتكل اأّف تشير الى 

البحػػػث  . بالمقابػػػؿ نسػػػبة االنحػػػراؼ المعيػػػارم لتشػػػّتت إجابػػػات عّينػػػة(%62.09)بمغػػػت
فػػػي دقّػػػة الكىػػػذا يػػػدّؿ عمػػػى  , (%12.43)بمعامػػػؿ اخػػػتالؼ نسػػػبتوك  (0.39)إجمػػػاالن 

 رىا.اتجابات كمحدكدّية تبعث
، بػػانحراؼ معيػػارم (3.22-2.98)مػػا بػػيف ليػػذا البعػػدت األكسػػاط الحسػػابية ػػػػػػفيمػػا تراكح

-16.50)مػػػػا بػػػػيف نسػػػػبتو تراكحػػػػت  بمعامػػػػؿ اخػػػػتالؼك  (0.65-0.53)تػػػػراكح مػػػػا بػػػػيف 

 .%(64.35-59.57) متفاكتػػػػػة تراكحػػػػػت مػػػػػا بػػػػػيف، تقابميػػػػػا أىمّيػػػػػة نسػػػػػبية %(21.37
أقػؿ كسػػط  حصػػمت عمػىّف الفقػرة اّلتػي القػػكؿ بػأيمكػف ، كاسػتنادان الػى مػا ذكػػر فػي أعػاله

كبمعامػػػػػػػؿ  (0.59)بػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم ،(2.98)، بمقػػػػػػػدار(q13)حسػػػػػػػابي ىػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة
، كبيػػػذا احتمػػػت الترتينيالخػػػامس ، (%59.57)، بمسػػػتكل أىمّيػػػة(%19.90)اخػػػتالؼ

كىػذا  ، اسػتبداليا قبػؿ طكيػؿ بعمػر تتمتػع الشػركة منتجػاتيكما أفادت ىذه الفقرة ىك أفّ 
يعنػػػػي أّف إدارة الشػػػػركة بحاجػػػػة الػػػػى مراجعػػػػة دكرة حيػػػػاة منتجاتيػػػػا كمقارنتيػػػػا بمنتجػػػػات 

اّلتػي حّققػت  الشركات المنافسة، لغرض تعزيز مكانتيا عنػد الزبػكف. بالمقابػؿ فػإّف الفقػرة
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 (0.53)بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم ،(3.22)، بمقػػػػػدار(q11)أعمػػػػػى كسػػػػػط حسػػػػػابي ىػػػػػي الفقػػػػػرة
، كبيػػػػػػػػػػذا احتمػػػػػػػػػػت (%64.35)ىمّيػػػػػػػػػػة، بمسػػػػػػػػػػتكل أ(%16.50)كبمعامػػػػػػػػػػؿ اخػػػػػػػػػػتالؼ

 ذات االكليػػػة تسػػػتخدـ المػػػكاد الشػػػركةيالترتيػػػنياألكؿ ، كمػػػا أفػػػادت ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػك أفّ 
كىذا يمّثؿ نقطة قكة تّتصؼ بيا منتجػات  ، عالية متانة ذك منتج لتاميف  العالية الجكدة

سػعر تمػؾ الشركة، كلكف ليس عمى حسان مقدرة الفرد الشرائية الّف ذلؾ رّبما يرفع مػف 
 المنتجات مقابؿ المنتجات المنافسة.

 المعكلية  التحميؿ االحصائي الكصفي لبعد 5الجدكؿي

 الفقرة البعد
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

(%)  

األىمّية 
 (%) النسبّية

مستكل 
 الترتين

 المعكلية

q16 3.43 0.52 15.14 68.70 األكؿ 
q17 3.28 0.50 15.20 65.65 الثالث 
q18 3.29 0.50 15.29 65.87 الثاني 
q19 3.21 0.50 15.70 64.13 الرابع 
q20 3.14 0.57 18.02 62.83 الخامس 

 65.43 10.51 0.34 3.27 إجماالن 

 .(SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحثيف اعتمادان عمى مخرجات برنامج 
 (3.27)ب)عديالمعكلية  حصؿ عمى كسطو حسابي  مقداره  تشير الى أّف 5نتائج الجدكؿي

  فيػػػذه النتيجػػػة 5، كبػػػالرجكع الػػػى بيانػػػات الجػػػدكؿي(3)كىػػػك أكبػػػر مػػػف الكسػػػط الفرضػػػي
تشير الى أّف مستكل االىتماـ لعّينة البحث بيذا البعد كافيكسػطان ، أم بمسػتكل أىمّيػة 

جابػػػات عّينػػػة البحػػػث . بالمقابػػػؿ نسػػػبة االنحػػػراؼ المعيػػػارم لتشػػػّتت إ(%65.43)بمغػػػت
فػػػػػي  ، كىػػػػػذا يػػػػػدّؿ عمػػػػػى الدقّػػػػػة(%10.51)كبمعامػػػػػؿ اخػػػػػتالؼ نسػػػػػبتو (0.34)إجمػػػػػاالن 

 اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.
، بػػانحراؼ معيػػارم (3.43-3.14)فيمػػا تراكحػػػت األكسػػاط الحسػػابية ليػػذا البعػػد مػػا بػػيف

-15.14)كبمعامػػػؿ اخػػػتالؼ تراكحػػػت نسػػػبتو مػػػا بػػػيف  (0.57-0.50)تػػػراكح مػػػا بػػػيف
 .%(68.70-62.83)، تقابميا أىمّية نسبية متفاكتة تراكحت ما بيف %(18.02
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كاسػتنادان الػى مػا ذكػػر فػي أعػاله، يمكػف القػػكؿ بػأّف الفقػرة اّلتػي حصػػمت عمػى أقػؿ كسػػط 
كبمعامػػػػػػػؿ  (0.57)، بػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم(3.14)، بمقػػػػػػػدار(q20)حسػػػػػػػابي ىػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة

احتمػػػت الترتينيالخػػػامس ، ، كبيػػػذا (%10.51)، بمسػػػتكل أىمّيػػػة(%18.02)اخػػػتالؼ
كمػػا أفػػادت ىػػذه الفقػػرة ىػػك أّفيالشػػركة تطػػكر تصػػاميـ منتجاتيػػا بنػػابن عمػػى نتػػائج البحػػث 
كالتطكير ، كىذا يشير الى أّف الشركة ذات اىتماـ أقػؿ بأنشػطة البحػث كالتطػكير كالتػي 
فػػػي ضػػػكب نتائجيػػػا تطػػػّكر كتحّسػػػف تصػػػاميـ منتجاتيػػػا كبمػػػا يكاكػػػن الحداثػػػة المعاصػػػرة. 

، (3.43)، بمقػػدار(q16)مقابػؿ فػػإّف الفقػرة اّلتػػي حّققػػت أعمػى كسػػط حسػػابي ىػي الفقػػرةبال
، (%68.70)، بمسػتكل أىمّيػة(%15.14)كبمعامػؿ اخػتالؼ (0.52)بانحراؼ معيارم

كبيػػذا احتمػػت الترتيػػنياألكؿ ، كمػػا أفػػادت ىػػذه الفقػػرة ىػػك أّفيالشػػركة تممػػس منتجاتيػػا 
ن عمييػػا ، كىػػذا أمػػر ممتػػاز كمعيػػار لمعرفػػة بأنيػػا ذات مكثكقيػػة مػػف خػػالؿ تزايػػد الطمػػ

مػػدل المكثكقيػػة لممنتجػػات التػػي تطمقيػػا الشػػركة فػػي األسػػكاؽ، ااّل أّف ذلػػؾ ال يغنػػي مػػف 
رفع مستكل اىتماـ الشركة بطرؽ البحػث كالتطػكير مػف أجػؿ أنعػاش منتجاتيػا كتعزيزىػا 

 بصكرة تجذن الزبائف كتحقؽ رضاىـ.
 ي لبعد الجكدة المدركة    التحميؿ االحصائي الكصف6الجدكؿي

الوسط  الفقرة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 معامل 
االختالف 

(%)  

األهمّية 
 (%) النسبّية

مستوى 
 الترتيب

 الجودة
 المدركة

q21 3.49 0.78 22.28 69.78 الخامس 

q22 3.96 0.75 19.07 79.13 األول 

q23 3.90 0.81 20.83 78.04 الثاني 

q24 3.57 0.70 19.64 71.30 الرابع 

q25 3.68 0.90 24.45 73.70 الثالث 

 74.39 14.42 0.54 3.72 إجماالً 

 .(SPSS ver. 23)اعتمادان عمى مخرجات برنامج  يفإعداد الباحثالمصدر: 
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مقػداره  حسػابي   كسػطو  حصػؿ عمػى يالجكدة المدركػة ب)عػد أفّ   تشير الى 6نتائج الجدكؿي
يػػذه ف  6الػػى بيانػػات الجػػدكؿي رجكعكبػػال، (3)كىػػك أكبػػر مػػف الكسػػط الفرضػػي (3.72)

 ، أم كسػػػطان عّينػػػة البحػػػث بيػػػذا البعػػػد كػػػاف يلىتمػػػاـ المسػػػتكل اأّف النتيجػػػة تشػػػير الػػػى 
. بالمقابػػؿ نسػػبة االنحػػراؼ المعيػػارم لتشػػّتت إجابػػات (%74.39)بمسػػتكل أىمّيػػة بمغػػت

دقّػة الكىذا يػدّؿ عمػى   (%14.42)نسبتوبمعامؿ اختالؼ ك  (0.54)البحث إجماالن  عّينة
 اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.في 

، بػػانحراؼ معيػػارم (3.96-3.49)مػػا بػػيف  ليػػذا البعػػدت األكسػػاط الحسػػابية ػػػػػػفيمػػا تراكح
-19.07)مػػػػا بػػػػيف نسػػػػبتو تراكحػػػػت  بمعامػػػػؿ اخػػػػتالؼك  (0.90-0.70)تػػػػراكح مػػػػا بػػػػيف 

 .%(79.13-69.78) تراكحت ما بيفمتفاكتة ، تقابميا أىمّية نسبية %(24.45

أقػؿ كسػػط  حصػػمت عمػىّف الفقػرة اّلتػي يمكػف القػػكؿ بػأ، كاسػتنادان الػى مػا ذكػػر فػي أعػاله
كبمعامػػػػػػػؿ  (0.78)بػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم ،(3.49)، بمقػػػػػػػدار(q21)حسػػػػػػػابي ىػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة

، كبيػػػذا احتمػػػت الترتينيالخػػػامس ، (%69.78)، بمسػػػتكل أىمّيػػػة(%22.28)اخػػػتالؼ
 خػػػػالؿ مػػػػف الشػػػػركات بػػػػيف ترتقػػػػي بسػػػػمعتيا الشػػػػركةيالفقػػػػرة ىػػػػك أفّ كمػػػػا أفػػػػادت ىػػػػذه 

كىذا يعني أّف الشركة بحاجة أكثر الى زيادة االىتماـ بمنتجاتيا لما ليػا مػف  ، منتجاتيا
اّلتػػي  دكر كاضػػح فػػي التعريػػؼ عنيػػا كاظيػػار كاجيتيػػا بشػػكؿ المػػع. بالمقابػػؿ فػػإّف الفقػػرة

 (0.75)بػانحراؼ معيػارم ،(3.96)ردا، بمقػ(q22)حّققت أعمى كسػط حسػابي ىػي الفقػرة
، كبيػػػػػػػػػػذا احتمػػػػػػػػػػت (%79.13)، بمسػػػػػػػػػػتكل أىمّيػػػػػػػػػػة(%19.07)كبمعامػػػػػػػػػػؿ اخػػػػػػػػػػتالؼ

 مميػػػزة تجاريػػػة تمتمػػػؾ عالمػػػة الشػػػركةيالترتيػػػنياألكؿ ، كمػػػا أفػػػادت ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػك أفّ 
كىػػذا مدشػػر جّيػػد تػػدلكا بػػو عّينػػة البحػػث لصػػالح منتجػػات الشػػركة، ااّل ،  الزبػػائف يفضػػميا

 يعد مطمقان، بؿ ىك أمره نسبي قابؿ لمتفاكت أك االختالؼ. أّف ذلؾ ال
   الجمالية   التحميؿ االحصائي الكصفي لبعد7الجدكؿ ي

 الفقرة البعد
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم 

معامؿ 
  (%)االختالؼ 

األىمّية 
 (%) النسبّية

مستكل 
 الترتين

 الجمالية
q26 3.66 0.82 22.27 73.26 الخامس 
q27 3.83 0.90 23.44 76.52 الثالث 
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q28 3.90 0.90 23.13 78.04 الثاني 
q29 3.91 0.95 24.16 78.26 األكؿ 
q30 3.70 0.84 22.60 73.91 الرابع 

 76.00 17.18 0.65 3.80 إجماالن 

 .(SPSS ver. 23)اعتمادان عمى مخرجات برنامج  يفإعداد الباحثالمصدر: 
 (3.80)  حصؿ عمى كسطو حسػابي  مقػدارهالجماليةأّف ب)عدي   تشير الى7نتائج الجدكؿي

تشػير   فيذه النتيجة 7، كبالرجكع الى بيانات الجدكؿي(3)كىك أكبر مف الكسط الفرضي
 ، أم بمسػػػتكل أىمّيػػػة كسػػػطان الػػػى أّف مسػػػتكل االىتمػػػاـ لعّينػػػة البحػػػث بيػػػذا البعػػػد كافي

لتشػػػّتت إجابػػػات عّينػػػة البحػػػث . بالمقابػػػؿ نسػػػبة االنحػػػراؼ المعيػػػارم (%76.00)بمغػػػت
فػػػي  ، كىػػػذا يػػػدّؿ عمػػػى الدقّػػػة (%17.18)كبمعامػػػؿ اخػػػتالؼ نسػػػبتو (0.65)إجمػػػاالن 

 اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.
، بػػانحراؼ معيػػارم (3.91-3.66)مػػا بػػيف ليػػذا البعػػدت األكسػػاط الحسػػابية ػفيمػػا تراكحػػ

-23.13) مػػػػا بػػػػيفنسػػػػبتو تراكحػػػػت  بمعامػػػػؿ اخػػػػتالؼك  (0.95-0.82)تػػػػراكح مػػػػا بػػػػيف

  .%(78.26-73.26) متفاكتة تراكحت ما بيف، تقابميا أىمّية نسبية %(24.16
أقػؿ كسػػط  حصػػمت عمػىّف الفقػرة اّلتػي يمكػف القػػكؿ بػأ، كاسػتنادان الػى مػا ذكػػر فػي أعػاله

كبمعامػػػػػػػؿ  (0.82)بػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم ،(3.66)، بمقػػػػػػػدار(q26)حسػػػػػػػابي ىػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة
، كبيػػػذا احتمػػػت الترتينيالخػػػامس ، (%73.26)، بمسػػػتكل أىمّيػػػة(%22.27)اخػػػتالؼ

 المحسكسػة كخصائصػو المنػتج جماليػة عمػى تعتمد الشركةيكما أفادت ىذه الفقرة ىك أفّ 
كىذا يعني أّف الشركة بحاجػة أكبػر الػى زيػادة اىتماميػا  ، كرغباتو الزبكف حاجات لتمبية

اّلتػي  فػإّف الفقػرةبجمالية منتجاتيا بالشكؿ الذم يمبي حاجات الزبائف كرغباتيـ. بالمقابؿ 
 (0.95)بػانحراؼ معيػارم ،(3.91)، بمقػدار(q29)حّققت أعمى كسػط حسػابي ىػي الفقػرة

، كبيػػػػػػػػػػذا احتمػػػػػػػػػػت (%78.26)، بمسػػػػػػػػػػتكل أىمّيػػػػػػػػػػة(%24.16)كبمعامػػػػػػػػػػؿ اخػػػػػػػػػػتالؼ
 انتبػاه ثػارةإ عمػى يعػد قػادران  الشػركة منػتجيالترتينياألكؿ ، كمػا أفػادت ىػذه الفقػرة ىػك أفّ 

يرشدنا الى أّف منتجػات الشػركة ذات أشػكاؿ تدىميػا لجػذن مزيػد كىذا ،  كجذبيـ الزبائف
 مف الزبائف.
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 المطابقة التحميؿ االحصائي الكصفي لبعد  8الجدكؿ ي

 الفقرة البعد
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم 

معامؿ 
  (%)االختالؼ 

األىمّية 
 (%) النسبّية

مستكل 
 الترتين

 المطابقة

q31 3.68 0.69 18.84 73.70 الثالث 
q32 3.79 0.79 20.88 75.87 الثاني 
q33 3.82 0.84 21.96 76.30 األكؿ 
q34 3.38 0.72 21.41 67.61 الرابع 
q35 3.34 0.72 21.43 66.74 الخامس 

 72.04 14.24 0.51 3.60 إجماالن 

 
 .(SPSS ver. 23)اعتمادان عمى مخرجات برنامج  يفإعداد الباحثالمصدر: 

 (3.60)  حصؿ عمى كسطو حسػابي  مقػدارهالجمالية  تشير الى أّف ب)عدي8الجدكؿينتائج 
  فيػػػذه النتيجػػػة 8، كبػػػالرجكع الػػػى بيانػػػات الجػػػدكؿي(3)كىػػػك أكبػػػر مػػػف الكسػػػط الفرضػػػي

 ، أم بمسػتكل أىمّيػة كسػطان تشير الى أّف مستكل االىتماـ لعّينة البحث بيذا البعد كافي
االنحػػػراؼ المعيػػػارم لتشػػػّتت إجابػػػات عّينػػػة البحػػػث . بالمقابػػػؿ نسػػػبة (%72.04)بمغػػػت
، كىػػػذا يػػػدّؿ عمػػػى الدقّػػػة فػػػي  (%14.24)كبمعامػػػؿ اخػػػتالؼ نسػػػبتو (0.51)إجمػػػاالن 

 اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.
، بػػانحراؼ معيػػارم (3.82-3.34)مػػا بػػيف ليػػذا البعػػدت األكسػػاط الحسػػابية ػػػػػػفيمػػا تراكح

-18.84)مػػػػا بػػػػيف نسػػػػبتو تراكحػػػػت  ؼبمعامػػػػؿ اخػػػػتالك  (0.84-0.69)تػػػػراكح مػػػػا بػػػػيف

  .%(76.30-66.74) متفاكتة تراكحت ما بيف، تقابميا أىمّية نسبية %(21.96
أقػؿ كسػػط  حصػػمت عمػىّف الفقػرة اّلتػي يمكػف القػػكؿ بػأ، كاسػتنادان الػى مػا ذكػػر فػي أعػاله

كبمعامػػػػػػػؿ  (0.72)بػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم ،(3.34)، بمقػػػػػػػدار(q35)حسػػػػػػػابي ىػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة
، كبيػػػذا احتمػػػت الترتينيالخػػػامس ، (%66.74)بمسػػػتكل أىمّيػػػة، (%21.43)اخػػػتالؼ

 خػػػالؿ مػػػف منتجاتيػػػا جػػػكدة مطابقػػػة تمجػػػأ الػػػى الشػػػركةيكمػػػا أفػػػادت ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػك أفّ 
كىػذا يعنػي أّف الشػركة ضػعيفة عمػى مسػتكل  ، المنافسػة الشػركات منتجػات مع المقارنة

تطبيػػؽ أسػػمكن المقارنػػة المرجعيػػة مػػا يػػنعكس سػػمبان عمػػى شػػكؿ كطبيعػػة أداب منتجاتيػػا. 
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 ،(3.82)، بمقػػدار(q33)اّلتػػي حّققػػت أعمػػى كسػػط حسػػابي ىػػي الفقػػرة بالمقابػػؿ فػػإّف الفقػػرة
، (%76.30)، بمسػتكل أىمّيػة (%21.96)كبمعامػؿ اخػتالؼ (0.84)بانحراؼ معيارم

 تجػرم الفحكصػات الشػركةي كبيذا احتمت الترتينياألكؿ ، كما أفادت ىذه الفقػرة ىػك أفّ 
كىػػذا يعنػػي أّف الشػػركة لػػدييا نظػػاـ ،  باسػػتمرار منتجاتيػػا مطابقػػة مػػف لمتحقػػؽ المناسػػبة

 قائـ عمى أساس التحقؽ المستمر لممنتجات مف أجؿ تحقيؽ المطابقة.
 لبعد االماف اك السالمة  التحميؿ االحصائي الكصفي 9الجدكؿ ي

 الفقرة البعد
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

(%)  

األىمّية 
 (%) النسبّية

مستكل 
 الترتين

 اك االماف
 السالمة

q36 3.23 0.73 22.55 64.57 الرابع 
q37 3.36 0.74 21.88 67.17 الثاني 
q38 3.12 0.81 25.96 62.39 الخامس 
q39 3.54 0.72 20.24 70.87 األكؿ 
q40 3.27 0.77 23.59 65.43 الثالث 

 66.09 14.43 0.48 3.30 إجماالن 

 (SPSS ver. 23)اعتمادان عمى مخرجات برنامج  يفإعداد الباحثالمصدر: 
  حصػػػؿ عمػػػى كسػػػطو حسػػػابي  األماف أك السػػػالمة  الػػػى أّف ب)عػػػدي9تشػػػير نتػػػائج الجػػػدكؿي

  9، كبػػالرجكع الػػى بيانػػات الجػػدكؿي(3)كىػػك أكبػػر مػػف الكسػػط الفرضػػي (3.30)مقػػداره 
 ، أم كسػػطان فيػػذه النتيجػػة تشػػير الػػى أّف مسػػتكل االىتمػػاـ لعّينػػة البحػػث بيػػذا البعػػد كافي

. بالمقابػػؿ نسػػبة االنحػػراؼ المعيػػارم لتشػػّتت إجابػػات (%66.09)بمسػػتكل أىمّيػػة بمغػػت
كىذا يدّؿ عمػى الدقّػة   (%14.43)سبتوكبمعامؿ اختالؼ ن (0.48)عّينة البحث إجماالن 

 في اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.
، بػػانحراؼ معيػػارم (3.54-3.12)مػػا بػػيف ليػػذا البعػػدت األكسػػاط الحسػػابية ػفيمػػا تراكحػػ

-20.24)مػػػػا بػػػػيف نسػػػػبتو تراكحػػػػت  بمعامػػػػؿ اخػػػػتالؼك  (0.81-0.72)تػػػػراكح مػػػػا بػػػػيف

 .%(70.87-62.39) بيفمتفاكتة تراكحت ما ، تقابميا أىمّية نسبية %(25.96
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أقػؿ كسػػط  حصػػمت عمػىّف الفقػرة اّلتػي يمكػف القػػكؿ بػأ، كاسػتنادان الػى مػا ذكػػر فػي أعػاله
كبمعامػػػػػػػؿ  (0.81)بػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم ،(3.12)، بمقػػػػػػػدار(q38)حسػػػػػػػابي ىػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة

، كبيػػػذا احتمػػػت الترتينيالخػػػامس ، (%62.39)، بمسػػػتكل أىمّيػػػة(%25.96)اخػػػتالؼ
 صػػػالحية مػػػدة كانتيػػػاب بػػػدب تػػػاري  تيػػػتـ بكضػػػع الشػػػركةيكمػػػا أفػػػادت ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػك أفّ 

كىػػذا يعنػي أّف الشػػركة بحاجػة أكثػػر  ، المػكاطف صػحة عمػػى لمحفػاظ العمبػػة عمػى المنػتج
الى زيادة االىتمػاـ بمسػألة تػأري  انتػاج كانتيػاب صػالحية المنػتج بشػكؿ يجعػؿ المشػترم 

، (q39)اّلتػػي حّققػػت أعمػػى كسػػط حسػػابي ىػػي الفقػػرة أكثػػر اطمئنانػػان. بالمقابػػؿ فػػإّف الفقػػرة
، بمسػػػػتكل (%20.24)كبمعامػػػػؿ اخػػػػتالؼ (0.72)بػػػػانحراؼ معيػػػػارم ،(3.54)بمقػػػػدار 
 ، كبيػػػػػذا احتمػػػػػت الترتيػػػػػنياألكؿ ، كمػػػػػا أفػػػػػادت ىػػػػػذه الفقػػػػػرة ىػػػػػك أفّ (%70.87)أىمّيػػػػػة

 كىػػذا مدشػػر جّيػػد عمػػى مػػدل،  عاليػػة أمػػاف بمسػػتكيات منتجاتيػػا بتصػػميـ تقػػـك الشػػركةي
 األماف التي تحظى بيا منتجات الشركة جراب استخداميا مف الزبكف.

   ترتين أبعاد جكدة المنتج باالعتماد عمى األىمّية النسبّية11الجدكؿي

 الكسط الحسابي البعد / المتغّير
االنحراؼ 
 المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

(%)  

األىمّية النسبّية 
(%) 

مستكل 
 الترتين

 السابع 59.48 14.56 0.43 2.97 االداب

 السادس 62.09 12.43 0.39 3.10 المتانة

 الخامس 65.43 10.51 0.34 3.27 المعكلية

 الثاني 74.39 14.42 0.54 3.72 المدركة الجكدة

 األكؿ 76.00 17.18 0.65 3.80 الجمالية

 الثالث 72.04 14.24 0.51 3.60 المطابقة
 اك االماف

 السالمة
 الرابع 66.09 14.43 0.48 3.30

 67.93 6.78 0.23 3.40 جكدة المنتج

 .(SPSS ver. 23)اعتمادان عمى مخرجات برنامج  يفالمصدر: إعداد الباحث
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  خالصػػة مػػا تػػـ عرضػػو فػػي الجػػداكؿ السػػابقة عػػف طريػػؽ عرضػػو 11يكّضػػح الجػػدكؿي
المتغّيػػر لمنتػػائج االجماليػػة التػػي تػػـ التكّصػػؿ الييػػا كمسػػتكل الترتيػػن لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد 

كىػػك أعمػػى مػػف  (3.40)المسػػتقؿ، إذ حقّػػؽ متغّيػػر يجػػكدة المنػػتج  كسػػطان حسػػابّيان مقػػداره
الى مسػتكل تشير يذه النتيجة ف (10)الى بيانات الجدكؿ ، كبالرجكع(3)الكسط الفرضي

. (67.93) ، أم بمسػػػتكل أىمّيػػػة بمغػػػتكسػػػطان كافي متغّيػػػراىتمػػػاـ عّينػػػة البحػػػث بيػػػذا ال
بنسػػػػبة معامػػػػؿ  (0.23)كانػػػػتجابػػػػات اتحػػػػراؼ المعيػػػػارم لتشػػػػّتت بالمقابػػػػؿ نسػػػػبة االن

 اتجابات كمحدكدّية تبعثرىا.في دّقة ال، كىذا يدّؿ عمى (6.78)اختالؼ
  المرتبػػة األكلػػى، ككنػػو حقّػػؽ أعمػػى كسػػط الجماليػػةأّمػػا عمػػى مسػػتكل األبعػػاد أحتػػؿ بعدي

، (%17.18)، بمعامػػػػػؿ اخػػػػػتالؼ(0.65)، بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم(3.80)حسػػػػػابي مقػػػػػداره
 الجكدة. فػػػي حػػػيف جػػػاب فػػػي مسػػػتكل الترتيػػػن الثػػػاني بعػػػدي(%76.00)كبأىمّيػػػة نسػػػبية

، بمعامػػؿ (0.54)، بػػانحراؼ معيػػارم(3.72) ، إذ حقّػػؽ كسػػطان حسػػابّيان مقػػداره المدركػػة
. بالمقابػػؿ كػػاف فػػي مسػػتكل الترتيػػن (%74.39)، كبأىمّيػػة نسػػبية(%14.42)اخػػتالؼ

، بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم (3.60)كسػػػػػطان حسػػػػػابّيان مقػػػػػداره  ، إذ حقّػػػػػؽالمطابقػػػػػةالثالػػػػػث بعدي
. أمػػا فػػي مسػػتكل (%72.04)، كبأىمّيػػة نسػػبية(%14.24)، بمعامػػؿ اخػػتالؼ(0.51)

، (3.30) ، إذ حقّػػؽ كسػػطان حسػػابّيان مقػػدارهالسػػالمة اك االمافالترتيػػن الرابػػع فجػػاب بعػػدي
، كبأىمّيػػػػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػػػػبية (%14.43)، بمعامػػػػػػػػػػػػؿ اخػػػػػػػػػػػػتالؼ(0.48)بػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػارم

 ، إذ حقّػػؽ كسػػطان المعكليػػة.بينمػػا كػػاف فػػي مسػػتكل الترتيػػن الخػػامس بعػػد ي(66.09%)
، (%10.51)، بمعامػػػػػؿ اخػػػػػتالؼ (0.34)، بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم(3.27)حسػػػػػابّيان مقػػػػػداره
 ، إذ حقّػػؽ المتانػة. فػي حػػيف جػاب فػي الترتيػػن السػادس بعدي(%65.43)كبأىمّيػة نسػبية

، (%12.43)، بمعامػؿ اخػتالؼ(0.39)يػارم، بانحراؼ مع(3.10)كسطان حسابّيان مقداره
 ، االداب. كأخيران كاف في المستكل األخير مف الترتيػن بعػدي(%62.09)كبأىمّية نسبية 
، (%14.56)، بمعامػػػػػؿ اخػػػػػػتالؼ(0.43)، بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم(2.97)بكسػػػػػط حسػػػػػابي
 .(%59.48)بأىمّية نسبية

 اختبار فرضيات البحث -ثانيان 
 سة األكلى.اختبار فرضّية البحث الرئي -1
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رئيسة األكلى لمبحث اعتمادان عمى نتائج اختبار الفرضّية ال  11الجدكؿي يعرض 
 .(Pearson)معامؿ االرتباط

   عالقة االرتباط بيف متغّيرم تطكير المعدات أك استبداليا كجكدة المنتج11الجدكؿي
 المتغّير

 الّتابع                      مستوى المعنوية
 جودة المنتج المستقل              

 0.000 **0.307 تطوير المعدات أو استبدالها

  .(0.01) أصغر أك يساكم ، أم مستكل معنكية(%99)ي**  تشير الى مستكل ثقة أكبر أك يساكم 
 .    (SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحثيف اعتمادان عمى مخرجات برنامج 

استبداليا  حّقؽ معامؿ ارتباط  أك المعدات   الى أّف بعديتطكير11يشير الجدكؿي 
، كىذه النتيجة تشير الى كجكد عالقة (0.000)بمستكل معنكية (**0.307)نسبتو 

ارتباط طردية ذات داللة معنكية بينو كبيف متغّير جكدة المنتج. بمعنى اخر أّف جكدة 
تحسينيا بشكؿ عاـ بمجرد إحداث تغيير إيجابي في المنتج لمصنع المأمكف يمكف 

متغّير تطكير المعدات أك استبداليا، ما يدّكد صّحة الفرضّية الرئيسة األكلى اّلتي 
متغّير تطكير المعدات أك ىناؾ عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف نّصت عمى أّفي

 . استبداليا كمتغّير جكدة المنتج
 لرئيسة الثانية.اختبار فرضّية البحث ا -2
اعتمػػاد معامػػؿ االنحػػداريالتأثير   مػػف خػػالؿ ىػػذه الفرضػػية كفركعيػػااختبػػار  باتمكػػاف 
إذ أنػػو) يفّسػػر نسػػبة تػػأثير المتغّيػػر المسػػتقؿ/البعد يعنػػدما  ،(β)الّػػذم يرمػػز لػػو بػػالرمز ك 

، (R2)اسػػػتخراج معامػػػؿ فضػػػالن عػػػف، يتغّيػػػر بمقػػػدار كحػػػدة كاحػػػدة  فػػػي المتغّيػػػر التّػػػابع.
يبّيف نسػبة التبػايف الحاصػؿ فػي المتغّيػر التّػابع الّػذم يمكػف التنّبػد بػو عػف طريػؽ كالذم 

 .  المتغّير المستقؿ كأبعاده
الجدكليػة البالغػة  نظيرتيػاالمحسػكبة أكبػر مػف  (T)قيمةتككف يجن أف  الفرضّيةكلقبكؿ 

يجن أف تكػكف  ككذلؾ، (%95)أم بمستكل ثقة (0.05)عند مستكل معنكية (1.658)
عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل  (3.92)المحسػػػػػػػكبة أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف نظيرتيػػػػػػػا الجدكليػػػػػػػة البالغػػػػػػػة (F)قيمػػػػػػػة
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جػػػػػػػػػداكؿ إحصػػػػػػػػػائية معتمػػػػػػػػػدة بحسػػػػػػػػػن  (%95)أم بمسػػػػػػػػػتكل ثقػػػػػػػػػة  (0.05)معنكيػػػػػػػػػة
  (Sekaran & Bougie, 2016: 382-385).في

 يعرض نتائج االختبار لفرضّية البحث الرئيسة الثانية. (21)كالجدكؿ          
   تأثير متغّير تطكير المعدات أك استبداليا في متغّير جكدة المنتج 12الجدكؿ ي

معامؿ  المتغّير
التحديد 

(R2) 

معامؿ 
االنحدار 
يالتأثير  

(β)  
 

 (T)قيمة 
 المحسكبة

 (F)قيمة 
 المحسكبة

 مستكل المعنكية
 الّتابع المستقؿ

تطكير 
المعدات أك 
 استبداليا

جكدة 
 المنتج

0.094 0.212 3.060 9.366 0.003 

 . (SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحثيف اعتمادان عمى مخرجات برنامج 
معامػػػػػػؿ حقّػػػػػػؽ  اسػػػػػػتبداليا  أك المعػػػػػػدات متغّيريتطػػػػػػكيرأّف   الػػػػػػى 12يشػػػػػػير الجػػػػػػدكؿي

فّسػػػػػػر مػػػػػػا أّف ىػػػػػػذا البعػػػػػػد يالػػػػػػى ىػػػػػػذه النسػػػػػػبة شػػػػػػير كت، (0.094)نسػػػػػػبتو (R2)تحديػػػػػػد
 ، أّمػػػا النسػػػبة المتبقيػػػةمتغّيػػػر جػػػكدة المنػػػتج مػػػف التبػػػايف الحاصػػػؿ فػػػي (%09.4)نسػػػبتو
العممػػي لمبحػػث  مخّطػػطال لػػـ يشػػممياتعػػكد الػػى عكامػػؿ أخػػرل فإّنيػػا ف (%90.6)كالبالغػػة
تشػير الػى أّف التغّيػر  ىػي، ك (0.212)ةنسػب (β)معامػؿ االنحػدار في حػيف بمػغ. الحالية
متغّير جكدة بمقدار كحدة كاحدة سينعكس عمى  متغّير تطكير المعدات أك استبداليافي 

كىػػي أكبػػر  (3.060)المحسػػكبة بمغػػت (T)قيمػػة بالمقابػػؿ فػػإفّ  .(%21.2)بنسػػبة المنػػتج
أم بمسػػػتكل  (0.05)عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة (1.658)المقػػػدرة بػػػػمػػػف نظيرتيػػػا الجدكليػػػة 

 (0.003)ةمسػػػتكل معنكيػػػب (9.366)المحسػػػكبة (F)قيمػػػةفػػػي حػػػيف بمغػػػت . (%95)ثقػػػة
أم  (0.05)عنػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة (3.92)أكبػػػػر مػػػػف نظيرتيػػػػا الجدكليػػػػة البالغػػػػة كىػػػػي

كفػػي ضػػكب ىػػذه النتػػائج فػإّف الفرضػػّية الرئيسػػة الثانيػػة يػػتـ قبكليػػا،  .(%95)بمسػتكل ثقػػة
 لمتغّير تطكير المعدات أك استبدالياىناؾ تأثير ذك داللة معنكية كالتي نّصت عمى أّفي

 .  متغّير جكدة المنتجفي 
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 المبحث الرابع:االستنتاجات والتوصيات
  االستنتاجات -اكالن 

 :ما يأتي مف االستنتاجات يفلقد ترتبت عمى النتائج التي تكصؿ الييا الباحث
لى عماؿ فنييف متخصصيف لصيانة إ اكضحت النتائج بأف مصنع المأمكف يفتقر -1

 المكائف كالمعدات بشكؿ دكرم.
ستخداميا لمكائف إتبّيف أف الشركة قيد الدراسة تعمؿ عمى تكفير الطاقة عف طريؽ  -2

 قتصادية.إأكثر 
ف الشركة قيد الدراسة قميمة االىتماـ بمسألة كضع تاري  بدب كانتياب مدة أ -3

 الصالحية عمى عمن منتجاتيا بشكؿ يجعؿ المشترم أكثر اطمئنانان.
لى مراجعة لدكرة حياة منتجاتيا إلدراسة بحاجة اظيرت النتائج أّف إدارة الشركة قيد ا -4

 كمقارنتيا بمنتجات الشركات المنافسة، ألجؿ تعزيز مكانتيا عند الزبكف.
 التوصيات  -ثانياً 

بتقديـ  يففي ضكب ما تـ عرضو مف االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا، قاـ الباحث
مجمكعة مف التكصيات تدارة الشركة المبحكثة لإلفادة منيا، كتسميط الضكب عمى 

 :الجكانن التي تعاني منيا
متخصصيف فنييف مدىميف تجراب الصيانة بشكؿ دكرم تكفير كجكد حاجة إلى  -1

  .كتحديدان المكائف كالمعدات ككنيا إقتصادية كذات إستيالؾ قميؿ لمطاقة
المحافظة عمى مستكاىا مف ناحية االلتزاـ بالقكانيف  كثةالمبحعمى الشركة  -2

 .يجابية عمى البيئة كالمجتمعإنعكاسات إكالتعميمات الصادرة مف الدكلة لما ليا مف 
لى زيادة االىتماـ بمسألة تاري  كانتياب صالحية إبحاجة أكثر  المبحكثةالشركة  -3

جرابات المناسبة تخاذ اتإعف  ، فضالن طمئنانان إالمنتج بشكؿ يجعؿ المشترم أكثر 
نتاج جرابات اتإالكفيمة في جعؿ المنتج بيد الزبكف مدة أطكؿ عف طريؽ مزامنة 

 كتسكيؽ منتجاتيا.
 نشطة البحث كالتطكيرأزيادة اىتماميا في  المبحكثةمف الضركرم عمى الشركة  -4
ستمرار إعف مراجعة دكرة حياة منتجاتيا ب تحسيف منتجاتيا لمكاكبة حاجة السكؽ، فضالن ل
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كمقارنتيا بمنتجات الشركات المنافسة كذلؾ لضماف منتجات تتمتع بعمر أطكؿ قبؿ 
 .ستبدالياإ

 المصادر
 اواًل :المصادر العربية 

" ، " التسكيؽ االخضر ،  2117البكرم ، ثامر ، كالنكرم ، احمد نزار ، ي  -1
 االردف .الطبعة االكلى ، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ، عماف 

قسـ  "منيجية إعداد بحكث الدراسات العميا"، ، 2116الياشمي، بف كاضح،ي -2
 العمـك المالية كالمحاسبية، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، الجزائر.

" إدارة الحكمة كدكرىا في تحسيف جكدة   ، 2116الحاتمي، ثابت ناطؽ كردم، ي -3
صدر الطبية كمستشفى الحكيـ العاـ في الخدمات الصحية/ دراسة تطبيقية في مدينة ال

، كمية اتدارة غير منشكرة في عمـك ادارة االعماؿ ،ماجستير  ، رسالةمحافظة"
 جامعة الككفة . -كاالقتصاد 

تكنمكجيا المجاميع كاثرىا في تحسيف جكدة "   ، 2114عباس ، عمي فخرم . ي  -4
، رسالة ماجستير  لجمدية "المنتجات  دراسة تحميمية في الشركة العامة لمصناعات ا

الجامعة التقنية  –العمميات ، الكمية التقنية االدارية / بغداد ادارة تقني في تقنيات 
 الكسطى .

"الرقابو عمى   . 2118كريدم، باسـ عباس ك الحسناكم، سالـ صالؿ راىي. ي  -5
دسية ، مجمة القاالجكدة في مصنع نسيج الديكانية باستخداـ الخرائط االحصائية "

 ./ بغداد ، جامعة القادسية 5العدد  11المجمد  / لمعمـك االدارية كاالقتصادية
" العالقة بيف   ، 2116مجيد ، أمجد حميد ، كشاكر ، عصاـ محمد ، ي  -6

 ، دراسة أستطالعية الراب عينة مف التسكيؽ االخضر كاستراتيجية االنتاج االنظؼ " 
مجمة كمية االدارة كاالقتصاد لمدراسات العامميف في معمؿ سمنت كربالب ، 

   كالمجمد18االقتصادية كاالدارية كالمالية، العدد ي 
   ، جامعة بابؿ، كمية االدارة كاالقتصاد.212ي  
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  2112صالح ، أبراىيـ عبد الخالؽ ، أحمد عبد الستار، سعد خضر الياس ،ي  -7
سـ االدارة الصناعية ، كمية االدارة كاالقتصاد ، ق" تصنيفات أبعاد الجكدة "، 

 بغداد .
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استمارة االستبانة( 1)ممحقال  
ــر المســتقلالمحــور اال  ــدات أو اســتبدالها(:): ول/ المتغّي كىػػي  تطــوير المع

أجراب التعديالت كالتغييرات عمى المكائف كالمعدات كتطكير االجيزة أك استبداليا كينتج 
عػػػف ىػػػذا التطػػػكر تكنمكجيػػػا جديػػػدة ذات كفػػػابة عاليػػػة فػػػي االنتػػػاج كذات تصػػػريؼ أقػػػؿ 

  .(Yaacoub,Frenn,2010 :22لمممكثات البيئية 
اتفق  الفقـرات

 تماما
ال  محايد اتفق 

 اتفق
ال 

اتفق 
  تماما

1 
تمتمؾ الشركة المعدات كاآلالت  القدرة عمى القياـ 

 بأكثر مف عممية لتقديـ اكثر مف منتج. 
     

2 
تتبنى ادارة الشركة برامج صيانة كقائية لجميع تقنيات 

 االنتاج لتأميف سالمة بيئتيا مف مخاطر ممكثاتيا.
     

      تستخدـ الشركة مكائف ذات استيالؾ قميؿ لمطاقة. 3

4 
تمتمؾ الشركة عماؿ فنييف متخصصيف لصيانة 

 المكائف كالمعدات بشكؿ دكرم.
     

5 
تتكفر في الشركة قطع الغيار الرئيسة لممكائف 

 كالمعدات. 
     

مجمكعة مف السمات كالخصائص  جودة المنتج(:يالمحور الثاني/ المتغّير المعتمد: 
كالميزات التي يتصؼ بيا المنتج ي سمعو كخدمة  بحيث تككف مرغكبة كمفضمة مف 

  .(Heizer, 2017:217قبؿ الزبكف  
كىي الخصائص التشغيمية االساسية لممنتج التي تددم الى تقديـ  :االداء -أوال

 منتجات ذات مكاصفات عالية
(Slack,et al.,2013: 542) . 
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اتفق  الفقـرات
 تماما

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماما

 
تستخدـ الشركة نظاـ يتـ مف خاللو قياس كمراقبة  6

 االداب التشغيمي.
     

      تقدـ الشركة منتجات ذات اداب عالي. 7
      تفحص الشركة منتجاتيا قبؿ تقديميا الى السكؽ. 8
      الزبائف دائما.تالقي منتجات الشركة أستحساف لدل  9
تدمف الشركة بأف جكدة اداب المنتج تتحقؽ مف  11

 كاكبة المنتج لمتطكرات العالمية خالؿ م
     

كىك العمر التشغيمي لممنتج قبؿ اف يستبدؿ بمنتج أخر طكاؿ دكرة حياتو  المتانة: –ثانيا 
Slack,etal.,2010:502).  

اتفق  الفقـرات
 تماما

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماما

تستخدـ الشركة المكاد االكلية ذات الجكدة العالية   11
 لتاميف منتج ذك متانة عالية.

     

تقدـ الشركة منتجات تتحمؿ الظركؼ الخارجية  12
 يكالنقؿ .

     

      تتمتع منتجات الشركة بعمر طكيؿ قبؿ استبداليا. 13
متانة يتـ تجميع  أجزاب المنتج بطريقة تكسبو  14

 عالية.
     

      تقاـك منتجات الشركة اختبارات الشد كالتمؼ. 15

أقصى مدة زمنية محددة يعمؿ فييا المنتج مف دكف  :المعولية أو الموثوةية -ثالثاً 
  .Russell&Taylor,2009:2عطؿ في ظؿ ظركؼ االستعماؿ المحددة ي 

اتفق  الفقـرات
 تماما

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماما

     تممس الشركة اف منتجاتيا ذات مكثكقية مف خالؿ  16
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 تزايد الطمن عمييا. 
تصمـ الشركة منتجاتيا لتككف بدرجة عالية مف  17

 الثقة عند االستخداـ.
     

تيتـ الشركة بتقديـ المنتجات بشكؿ سميـ مف المرة  18
 االكلى.

     

يعكؿ عميو تدمف الشركة بمبدأ اف المنتج الذم ال  19
 سكؼ يقؿ الطمن عميو.

     

تطكر الشركة تصاميـ منتجاتيا بنابن عمى نتائج  21
 البحث كالتطكير.

     

ىي الشعكر بالثقة في مسػتكل الجػكدة التػي يػدركيا الزبػائف عمػى  :الجودة المدركة -رابعان 
 ,Halimأسػػػػػاس مػػػػػا يركنػػػػػو كخبػػػػػراتيـ السػػػػػابقة كسػػػػػمعة الشػػػػػركة كالعالمػػػػػة التجاريػػػػػة ي

etal.,2014:169.  
اتفق  الفقـرات

 تماما
ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 تماما
ترتقػػػػػي الشػػػػػركة بسػػػػػمعتيا بػػػػػيف الشػػػػػركات مػػػػػف  21

 خالؿ منتجاتيا. 
     

تمتمػػػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػػػركة عالمػػػػػػػػػػػػة تجاريػػػػػػػػػػػػة مميػػػػػػػػػػػػزة  22
 يفضميا الزبائف.

     

ترفع الشركة شعار تحسيف جكدة المنتج  23
 مسدكلية الجميع.

     

تمتػػػػػاز الشػػػػػركة بالمصػػػػػداقية فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع  24
 المجيزيف كالزبائف.

     

تتبنى الشركة سياسة تعريؼ الزبكف بخصائص  25
 منتجاتيا كتركيباتيا قبؿ تسكيقيا اليو.

     

ىك جمالية المنتج المعبر عنو بالشكؿ كالركنؽ كالطراز كالمكف الجمالية:  -خامسا
  .1: 2112كتمبي حاجاتيـ كرغباتيـ يعبد الخالؽ كاخركف ، كالتغميؼ كالتي تجمن الزبائف 
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اتفق  الفقـرات
 تماما

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماما

تعتمػػػػػد الشػػػػػركة عمػػػػػى جماليػػػػػة المنػػػػػتج كخصائصػػػػػو  26
 المحسكسة لتمبية حاجات الزبكف كرغباتو.

     

لػػػػػدل الشػػػػػركة قناعػػػػػة بػػػػػأف شػػػػػكؿ المنػػػػػتج كمظيػػػػػره  27
االساسػػػػػػػية التػػػػػػػػي يددييػػػػػػػػا يػػػػػػػدالف عمػػػػػػػػى الكظيفػػػػػػػػة 

 المنتكج.

     

تعتمد الشركة التطكير المستمر لممظير الخارجي  28
لممنتج، لمكاكبة تطمعات الزبكف، كلمنافسة 

 التصاميـ العالمية.

     

يعػػػد منػػػتج الشػػػركة قػػػادرا عمػػػى أثػػػارة انتبػػػاه الزبػػػائف  29
 كجذبيـ.

     

مظير المنتج كجكدتو يعكس جكدة المكاد االكلية   31
 المصنع منيا .

     

مسػػػػبقان  ىػػػػي مطابقػػػػة المنػػػػتج مػػػػع مكاصػػػػفات التصػػػػميـ المحػػػػددة المطابقــــة: –سادســــا
(Stevenson, 2012:373).  

اتفق  الفقـرات
 تماما

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماما

تسػػػػعى الشػػػػركة الػػػػى أنتػػػػاج منتجػػػػات  مطابقػػػػة  31
 لممكاصفات المحددة مقدما.

     

زالػػػػػػػػػة ت ةتتخػػػػػػػػػذ الشػػػػػػػػػركة االجػػػػػػػػػرابات الالزمػػػػػػػػػ 32
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػببات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ مطابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المنتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
.لممكاصفات المحددة كمنع تكرارىا  

     

تجرم الشركة الفحكصات المناسبة لمتحقؽ مف  33
 مطابقة منتجاتيا باستمرار.

     

تعتمػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػركة سياسػػػػػػػػػات كاضػػػػػػػػػحة لجعػػػػػػػػػؿ  34
المنػػػػػػتج مطػػػػػػابؽ لممكاصػػػػػػفات العالميػػػػػػة كنظػػػػػػاـ 
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 االيزك كغيره مف أنظمة الجكدة.
تمجأ الشركة الى مطابقة جكدة منتجاتيا مف  35

 خالؿ المقارنة مع منتجات الشركات المنافسة.
     

ضػػػػماف أمػػػػف كسػػػػالمة الزبػػػػكف عنػػػػد أسػػػػتعماؿ المنػػػػتج  االمــــان أو الســــالمة: –ســــابعا
(Darmoyo, 2017:181). 

اتفق  الفقـرات
 تماما

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماما

تقدـ الشركة منتجات ال تددم الى اضرار عند  36
 االستخداـ .

     

تعمؿ الشركة عمى استخداـ مكاد أكلية أمنو مما  37
 كاماف عالي.يكسن المنتج النيائي مكاصفات 

     

تيتـ الشركة بكضع تاري  بدب كانتياب مدة  38
صالحية المنتج عمى العمبة لمحفاظ عمى صحة 

 المكاطف.

     

تقـك الشركة بتصميـ منتجاتيا بمستكيات أماف  39
 عالية.

     

يشعر الزبكف باالطمئناف كالثقة العالية بعدـ  41
 الشركة.تعرضو ألم إصابة عند استخداـ منتجات 
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 انموذجًا  DJi30  COVID-19ر ـــي قيمة مؤشــة فــة الصحيـــــر االزمـــتأثي
 

The Impact of the Health Crisis on the Value of the DJi30 

COVID-19 Index as a Model 

  هعبد الصاحب يار  سمير.د. .مأ                        ــير ـن زغـــــر حســـــسح   
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 المستخمص 
التي مرت عمى  ىم االزمات الصحيةأواحدة من  تأثيرييدف البحث الحالي الى دراسة 

من  تالذي انطمقو ( COVID-19) جائحة أزمةلمتمثمة بـ االعالم في العقود االخيرة و 
إعادة التفكير فيما يجب تحتاج الى ، اذ إلى جميع أنحاء العالم تالصين ثم انتشر 

 في االسواق المالية المخاطرة النظامية و خاصة تأثيرىابو لمواجية مثل ىذه القيام 
بـ )"يوجد تأثير  ىمياأولتحقيق ىدف البحث تم وضع فرضتين رئيستين  ،ومؤشراتيا

الواليات المتحدة االمريكية  االصابات اليومية في معنوي ذات داللة احصائية لعدد
االمريكي"(.وإلثبات فرضية البحث من  Dji30في قيمة مؤشر  COVID-19بجائحة 

( لمعنوية (Fاختبار ىمياأاالدوات واالساليب االحصائية  د منعد عدمو تم استخدام
يوجد تأثير ىميا أ لنتائجالى عدد من ا البحث. وتوصل (R2معامل التحديد )التأثير و 

في COVID-19 جائحة معنوي ذات داللة احصائية لعدد االصابات اليومية ب
  .االمريكيDji30 مؤشرفي قيمة الواليات المتحدة االمريكية 

 المؤشر. ،COVID-19 ، جائحة  زمة صحيةاال زمة،اال الكممات المفتاحية:
 

 .بحث مستل من رسالة ماجستير 
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Abstract 
The current research aims to study the impact of one of the most 
important health crises that have passed over the world in recent 
decades, which is the pandemic crisis (COVID-19), which started 
from China and then spread to all parts of the world, and you need 
to rethink what should be done to confront such a systemic risk. 
Especially its impact on the financial markets and its indicators, and 
to achieve the goal of the research, two main hypotheses were 
developed, the most important of which is (“There is a significant 

and statistically significant effect of the number of daily infections 
in the United States of America with the COVID-19 pandemic in 
the value of the American DJI30 index”). The use of statistical tools 

and methods, the most important of which is the F-test for the 
significance of the effect and the coefficient of determination (R2). 
The research reached a number of results, the most important of 
which is that there is a significant and statistically significant effect 
of the number of daily infections with the COVID-19 pandemic in 
the United States of America on the value of the American Dji30 
index. 
Key words: crisis, health crisis, COVID-19 pandemic, indicator.   

 ث االولالمبح
 منهجية البحث

 : مشكمة البحث. 1-1
من اعنف االزمات الصحية التي عصفت في االقتصاد واحدة  COVID-19تعد جائحة 

فيي ازمة صحية ذات ابعاد اقتصادية اذ اثرت في العديد  خالل العقود االخيرة، العالمي
 بشكلو  الية من خالل تقمبات قيم مؤشرتيامن االسواق المالية وخاصة اسواق االوراق الم

مع  تاح دول العالم عمي بعضيا البعضبسبب العولمة وانفو ،  ايجابيًا او سمبياً  قد يكون
انتشر الفيروس بشكل وجود تسييالت كبيرة في حركة التجارة واالنتقاالت حول العالم 

حالة من  والذي خمق بدوره 2020عاممن  الربع األول منذ في كل دول العالم سريع
تبرز لدى المستثمرين في االسواق المالية وبالتالي في مؤشرات تمك االسواق، وىنا  الترقب
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 COVID-19كن صياغتيا بالسؤال االتي " مدى تأثير جائحة يم مشكمة البحث والتي
 االمريكي" ؟  Dji30بقيمة مؤشر

 : اهمية البحث.2-1
ىم االزمات أاذا تناول واحدة من  ستمد اىمية البحث من اىمية الموضوع الذي تناولو،ي

التي مرت واثرت في الحياة البشرية في العقود االخيرة من خالل تسميط الضوء عمى 
االوراق  ىم اسواقأمؤشر  ة( واثرىا في قيمCOVID-19ماىية جائحة كورونا المستجد )

تحميل عدد ، فضاًل عن االمريكي وبشكل كمي   Dji30وىو مؤشر المالية العالمية
اضافة  ( ،COVID-19)االصابات العالمية والمحمية في الواليات المتحدة االمريكية بـ

 .اذا ان تأثير الجائحة مازال مستمراً  اضيع الحديثةالى ان موضوع البحث يعد من المو 
 : أهداف البحث . 3-1

 -تكمن اىداف البحث باالتي:
 دراسة المحتوى الفكري لماىية االزمة الصحية. – 1
 سوق االوراق المالية.ااالطالع عمى مفيوم مؤشر  -2

 (.COVID-19)بـ   العالمية االصابات اليوميةالتعرف عمى عدد  3-
-COVID)التعرف عمى عدد االصابات اليومية في الواليات المتحدة االمريكية بـ 4-
19). 
 اغالق يومي.  ر وبسعاالمريكي  Dji30االطالع عمى قيم مؤشر5-
دراسة تأثير كل من االصابات العالمية والمحمية في الواليات المتحدة االمريكية في 6-

 االمريكي.   Dji30قيمة مؤشر
 .راسة: فرضيات الد4-1

 فرضيتن رئيسين ىما:  استند البحث الى
العالمية بـ  يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لعدد االصابات اليومية  -1 
(COVID-19) مؤشر قيمة فيDji30   االمريكي . 
في الواليات المتحدة  ذو داللة احصائية لعدد االصابات اليومية يوجد تأثير معنوي -2

  االمريكي.   Dji30( في مؤشرCOVID-19االمريكية بـ )
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 : مجال البحث ومدتو .  5-1
بجائحة في الواليات المتحدة االمريكية  االصابات اليومية عدديتمثل مجال البحث في 

 Dji30وعدد االصابات العالمية فضاًل عن قيمة مؤشر (COVID-19كورونا المستجد )
 (. 31/3/2021( ولغاية )1/3/2020)من  االمريكي وبسعر اغالق يومي  ولممدة

  .: األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث  6-1
في تحميل البيانات الواردة في االطار  االساليب االحصائية االتيةو  االدوات تم استخدام
 : التطبيقي

 المتغير( : يعين معنوية العـــــالقة الخطية بين F-TESTاالختبار االحصائي ) -1
الجدولية  ((Fالمحتسبة أكبر من نظيرتيا ( (Fالمتغير التابع ، فإذا كانت قيمة و  المستقل

عند مستوى معنوية يوثق بذلك وجود تأثير معنوي لممتغير المستقل في المتغير التابع 
)النعيمي   ، وبخالفو ذلك ترفض فرضية التأثير ،ويعبر عنو بالمعادلة االتية :(0.05)

 (. 215، 2008واخرون :
F  =) متوسط مجـــــموع مربعات االنحدار( / ) متوسط مجموع مربعات الخطأ ( 
(: من افضل االساليب االحصائية المتقدمة في Path Analysisتحميل المسار ) -2

اختبار فرضيات معينة لمعالقات السببية بين مجموعة متغيرات من خالل قياس التأثير 
المتغير التابع بتوسط متغير ثالث أو أكثر، المباشر لممتغير المستقل في  المباشر وغير

وتم استخدامو في  وما يميزه عن غيره من االساليب االحصائية قمة عممياتو الحسابية
 .تحميل فرضيات الدراسة

( : ىي ميل خط االنحدار والذي يشير إلى مقدار التغير في  بيتا معامل االنحدار ) -3
  .في قيمة المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة قيمة المتغير التابع في حال حصول تغير 

النمذجة الخطية: اسموب احصائي متقدم يستفاد منو قياس العالقات السببية  -4
المتشابكة والمتفرعة من اجل بناء أنموذج يعتد بو في تحميل العالقات الغير سببية لبيان 

 .التأثير التراكمي فيما بين متغيرات الدراسة
 المبحث الثاني

 الجانب النظري 
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 .     Crisis : االزمة  1-2
 : مفيوم االزمة.1-1-2

تعد االزمات بأنواعيا واحدة من اىم أنواع المخاطرة النظامية التي تتعرض ليا المنشآت  
غير المالية فاألزمة "حالـة غير عادية تخرج عن نطاق التحكم  واسواء ان كانت المالية 

العمل أو ىبوطيـا إلـى درجة غير معتادة، بحيث تيدد والسيطرة وتؤدي إلى توقف حركة 
(. كما يمكن تعريفيا 31: 2006تحقيق األىداف المطموبة في الوقت المحدد " )الجديمي،

(. Oxford,1988:48بأنيا نقطة تحول أو لحظة حاسمة في مجرى حياة اإلنسان )
قد يعبر عن  داخلم المرتبطة بيا كمفيوم متيتميز مفيوم االزمة بوجود بعض المفاىي

والكارثة  ةاالزمة ولكنيا بالحقيقة ليست كذلك والمتمثمة بالمشكمة والصراع والنزاع والحادث
الى ( ىي حالة من حاالت غير المرغوب فييا والتي تحتاج عادة Problem، فالمشكمة )

مة ، وقد يؤدي استمرارىا الى نشوء االزمة ولكنيا ليست از جيد منظم لمتعامل معيا وحميا
بذاتيا ، وىناك باحثين يميزون بين المشكمة واالزمة باعتماد معيار الزمن ، وعمى وفق 
وجية النظر ىذه فان االزمة حالة )ظرف او موقف( ال يمكن الشخص من احتماليا 
ألكثر من مدة زمنية معينة  ، اما المشكمة فيي حالة يمكن لمشخص من احتماليا ألكثر 

لى معالجتيا حتى وان حدثت مشكمة أخرى . والصراع من مرة واحدة وقد يتصدى ا
(Conflict يعبر عن تصادم ارادات وقوى معينة بيدف تحطيم بعضيا البعض كميا او  )

( عن Disputeويعبر النزاع ) .بالسيطرة والتحكم في ادارة الخصمجزئيا او االنتياء 
الى نشوء االزمة . اما  تعارض في الحقوق القانونية وىو ليس ازمة بذاتو ولكنو قد يؤدي

شيء فجائي تم بشكل سريع وانقضى اثره فور اتمامو وقد تنجم  افاني Incident)) ةالحادث
عنو ازمة لكنيا ال تمثمو فعال وانما تكون فقط احدى نتائجو . ويقصد بالكارثة 

(Disaster انيا تغير مفاجئ حاد األثـر يحـدث بسبب تغيرات متواصمة في القوى يكون )
نتائجيا انييار التوازن. لذا فان الكارثة قد تتسبب في وقوع األزمات مباشرة خالل  من

بداية وقوعيا، بينما األزمات ال تولد الكوارث إال في حال تعاظمت وعجز عن احتوائيا 
 2003اإلنسان وولدت أزمات أخرى أكبر قد تسبب باجتماعيا وقوع كارثة أكبر )محمد،

 (. Hilliard,2011:199اساسية ىي )ولالزمة عناصر  ( ،21:
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( : إذ أن اىم ما يميز األزمة انيا تنشأ وتنفجر في The surpriseعنصر المفاجأة )-1
 وقت مفاجئ غير متوقع بدقة وفي مكان مفاجئ أيضًا . 

تتضمن األزمة تيديدًا واضحًا  لألىداف  (:The Threatعنصر التيديد )-  2
    .والتي قد ينتج عنيا خسائر فادحةوالمصالح العامة في الحاضر واحتمال في المستقبل 

من السمات المميزة لألزمة استمرار وديمومة التيديد   :(The Timeعنصر الوقت )-3 
اجراءات عالجية  والمخاطرة لفترة زمنية وضغط الزمن من جية أخرى . مما يتطمب اتخاذ

تيدف لمحد من تفاقم األزمة في وقت قد تكون فيو األطراف المعنية غير مستعدة أو غير 
 قادرة عمى التصرف.

 . : خصائص االزمات2-1-2
 تتميز االزمة بعدة خصائص يمكن حصرىا في مجموعتين ىما : 

 ة(.خصائص خاصة بالفرد وتشمل )الضغط، القمق، التوتر، الرعب، الالمباال -أ
خصائص خاصة بالمنظمات وتشمل )التيديد الخطير لبقاء المنظمة، وغياب الحل -ب

 الجذري السريع( .
( 23:  2009)ياره، : وعمى العموم فان ىناك عدة خصائص تتميز فييا االزمة واىميـا 
(Venette,2003:43). 

حدوثيا بشكل عنيف ومفاجئ واستقطاب اىتمام الجميع وعمى الرغم من حدوثيا بشكل 1-
مفاجئ اال ان االسباب التي تؤدي الى حدوثيا عادة ما تأخذ مدة طويمة وحسب طبيعة 

 االزمة . 
التعقيد والتشابك والتداخل في عوامميا واسبابيا اذا ان اىم خصائص االزمات انيا  -2

اب وليس سبب واحد وعادة ما تكون تمك االسباب متداخمة تحدث نتيجة عدة اسب
 ويصعب التفريق بينيا.

نقص المعمومات الكافية عنيا اذ تحدث بشكل سريع ومفاجئ وعميو فان المعمومات  -3
التي تخصيا تكون غير كافية وعادة ما يسبب النقص في المعمومات التي تخصيا الى 

ى من حياة االزمة، اذ نالحظ في بداية االزمة صعوبة العالج وخاصة في المراحل االول
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ان اآلراء قد تتفاوت حول اسبابيا وعالجيا وىذا التفاوت يكون بسبب نقص المعمومات 
 عنيا .

تصاعدىا المتواصل يؤدي الى درجات عالية من الشك في البدائل المطروحة  -4
صوليا الى مرحمة لمجابية االحداث اذا تتميز بتصاعدىا السريع منذ انفجارىا حتى و 
 . النضج وخالل تصاعدىا عادة ما يؤثر في االسواق المالية بشكل سمبي

، اذ ىي أحداث أو حدوث االزمة تكون بشكل غير متوقعتميزىا بعدم التوقع اي ان  – 5
سمسمة أحداث محددة وغير متوقعة وغير روتينية الحدوث و يكون الوضع الصعب 

 الناشئ عنيا غير متوقع .
 اسباب حدوث االزمات.3-1-2: 

تعبر األزمة في حقيقتيا عن فشل أداري وسياسي لمتخذ القرار نتيجة لحدوث خمل معين  
أو عدم وجود خبرة ، أو حداثة معرفة ، أو ألسباب طبيعية خارجة عن ارادة االنسان او 

سبب ليذه األسباب جميعًا مما يدفع إلى أىمية دراسة األزمة بشكل دقيق لموصول الى ال
 ,Raymond) :منيا الحقيقي ليا ، اذ ان ىناك أسباب مختمفة لنشوء األزمة

1975:71) (Branislav,2017,1) . 
 
 العوامل الطبيعية . -1

يمكن أن تتسبب الطبيعة بأزمة ذات أبعاد كارثية مثال الزالزل والتسونامي والحرائق وتأثير 
 .من الدول النيازك وحتى األمراض المعدية التي شيدتيا العديد

 العامل البشري . -2 
تعد االخطاء البشرية واحدة من اىم اسباب االزمة والتي قد تحدث بسبب عدم الكفاءة 

ت نتيجة لألنشطة البشرية والخبرة لدى العاممين او لدى متخذي القرار، وقد تحدث االزما
 واإلرىاب، والكوارث الصناعية. االنتاج وويالت الحروب، الضارة مثل نشاطات

سوء الفيم : وىو من أسباب نشوء األزمات ، وعادة ما ينشا سوء التفاىم من خالل  -3
 جانبين ميمين ىما : 

  األول : نقص المعمومات . 
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الثاني : التسرع في إصدار القرارات أو الحكم عمى األمور قبل تبين حقيقتيا، سواء تحت  
 وتر أو نتيجة لمرغبة في استعجال النتائج .ضغط الخوف والقمق والت

عمومات التي يتمقاىا صاحب القرار، وسوء سوء االدراك : وىو سوء تفسير الم – 4 
ج عن ذلك ، وينتت، وبالتالي يرتبط سموكو بذلك التفسير وتنظيم المعموماسموكيا)تنظيميا(

، مما يؤدي إلى نشوء ذ القرارات التي ال تخدم االىدافثم اتخاضعف الرؤية واالرتباك 
 األزمة . 

االدارة العشوائية : ويحدث ىذا نتيجة خمل البنية االدارية والسياسية لمبمد اضافة الى  -5
خمل الييكل التنظيمي وتداخل الصالحيات والمسؤوليات وعدم احتراميا فضاًل عن عدم 

 االزمات . ظيور  في سيق بين متخذي القرارات المختمفة، وكل ذلك قد يساعدوجود تن
باستخدام ، ويتم تسخير اإلشاعات : وىي أىم مصدر من مصادر األزمة اإلشاعات -6

حاطتيا بياحدثت فعالً  مجموعة حقائق صادقة قد ، لة من المعمومات الكاذبة المضممة، وا 
عالنيا  في توقيت معين، وبيئة معينة، ومن خالل استغالل حدث معين، ومن أمثمة ىذه وا 
أصبحت محدودة العرض األزمات التموينية في السمع المختمفة التي يشاع أنيا  األزمات

 ، أو حدوث انقالب عسكري . و أزمة ىروب أفراد من نظام سياسي، ألسبب أو آلخر
 .مراحل االزمات :4-1-2

كل تمر االزمة بدورة حياة كاممة تبدأ بمرحمة التكوين وتنتيي بمرحمة االنحسار ، وتتميز 
، وىذه المراحل ىي كاالتي معينة مراحل االزمة بخصائص مرحمة من

(Mitroff,1991:13) (2008, Soros :27 .) 
كون ىذه المرحمة قبل حدوث : وتتThe formation stage) مرحمة التكوين )-1

، وىي المرحمة التي تنضج فييا اسباب االزمة وتييئة الظروف الالزمة لوالدة االزمة
وقد تطول او تقصر ىذه  .اء البشرية او العوامل الطبيعيةالخطاالزمة سواء كان بسبب ا

المرحمة وحسب الظروف واالجراءات التي تعجل او تبطئ باألزمة او تقضي عمييا قبل 
 ميالدىا . 
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عن  ( : وىي المرحمة التي تسفر فييا االزمة (The Birth stageمرحمة الميالد – 2
ىذه المرحمة البوادر االولى لالزمة وال ، وتظير في نفسيا وتظير عمى سطح االحداث

 تكون معروفة او مكتشفة من قبل الجميع مثل االصابات االولى في االزمة الصحية . 
( : وىي المرحمة التي تبدأ فييا Escalation stage Theمرحمة التصاعد ) – 3 

الت التأثر االزمة في استقطاب االىتمام بسبب اتساع دائرة وعمق تأثيرىا وتزداد معيا حا
عمى سبيل المثال اعالن حاالت االفالس في االزمات المالية وازدياد حاالت ، بنوع االزمة

 االصابة والوفاة في االزمات الصحية . 
( : وىي المرحمة التي لم يعد باإلمكان The explosion Stageمرحمة االنفجار ) -4

 احتواء االزمة وارتفاع حاالت التأثير بيا . 
( : ىي المرحمة التي تبمغ فييا االزمة The Maturity stageالنضج ) مرحمة -5

اقصى درجات التأثير وقد تستقر عند ذلك المستوى لمدة قد تطول او تقصر وحسب 
 طبيعة االزمة وطبيعة حموليا . 

( : وىي مرحمة انحسار االزمة والسيطرة The receding stageمرحمة االنحسار ) -6
 عمى االحداث  . 

( : مرحمة انتياء االزمة وال يبقى The disappearance stageمرحمة االختفاء ) -7
 منيا سوى اثارىا ونتائجيا. 

 . : مفيوم االزمة الصحية 2-2
تعد اوقات االزمات الصحية من االوقات الحاسمة والصعبة والتي تيدد حياة البشر عمى  

تحول الصحة العامة نحو  قطةكوكب االرض وخاصة الكيان الذي تصيبو ، كما تعد ن
حالة صعبة أو نظام صحي معقد يؤثر عمى " . وتعرف االزمة الصحية عمى انيااألسو

األشخاص في منطقة واحدة أو أكثر ولو تأثيرات كبيرة عمى صحة المجتمع وخسائر قد 
يمكن أن تكون و . ( 148: 2020)عزايز، "تكون عالية في واالقتصاد المحمي والعالمي

ُتعرف شدة األزمة  يات الصناعية أو السياسات السيئة، اذراض أو العممنتيجة لألم
، نطاق تغطيتيا الجغرافيةو  المتأثرين بيا ية وخطورتيا من خالل عدد األشخاصالصح
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 :Smith,2006ىناك ثالث مكونات رئيسية لالزمات الصحية وىي: )وعادة ما تكون 
12 ) borsley,1994:218).)  
العامة : من المعروف بان ىناك الكثير من دول العالم تفتقر الى مشكمة الصحة  – 1 

اضافة الى المرافق ابسط مقومات الصحة العامة من مستشفيات ومختبرات متطورة 
، فضاًل عن انعدام الخدمات البمدية وتراكم النفايات وازياد النزاعات الصحية االخرى

 . المسمحة التي تسبب سرعة انتشار االوبئة واالمراض
يعرف التنسيق بانو " تنظيم الجيود الجماعية بغرض :  مشكمة التنسيق الصحي – 2

توحيدىا وتوجيييا نحو ىدف مشترك ". لذلك فان من العوامل الميمة التي ادت الى 
تطور االمراض وانتشارىا ىو عدم التنسيق بين المؤسسات الصحية لمبمد الواحد والتنسيق 

عدم التواصل لنقل المعمومات الصحية بسبب طبيعة النظام  والتواصل بين البمدان ويأتي
السياسي او االجتماعي او الثقافي لمبمد او بسبب ضعف المؤسسات والمرافق الصحية 
 والجيات الساندة ليا مما يجعميا عاجزة عن محاربة االمراض التي قد تصيب ذلك البمد.

ارة االزمة الصحية بخمسة مراحل : عادًة ما تمر ادالمبكر لالزمة مشكمة االنذار – 3 
 ميمة وىي : 

 اكتشاف اشارات االنذار المبكر لالزمة الصحية .  –أ 
 االستعداد والتأىب لموقاية من االزمة الصحية .   –ب 
 احتواء االزمة الصحية .  –ج 
 التقميل من االثار السمبية الناتجة عن االزمة الصحية .  –د 
  خبرة والتعمم .استعادة النشاط وكسب ال -ىـ 

لذلك فان االخفاق في اي مرحمة من المراحل سيؤثر بشكل سمبي عمى انتشار واحتواء 
المرض وخاصة المرحمة االولى والتي تعد مرحمة ما قبل االزمة وىي مرحمة االنذار 

، فأي اخفاق فييا سيؤدي الى تعطيل اكتشاف المرض وبالتالي بكر لالزمة الصحيةالم
 اي سرعة انتشاره . تعطيل التأىب لو

 مراحل تطور االمراض الوبائية .  :1-2-2
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حياتو سواء المعدية منيا ام  يعد المرض من الحاالت المالزمة لإلنسان خالل مدة   
المعدية والتي تحدث اثناء ممارسة حياتو الطبيعية بسبب عوامل كثيرة منيا الحوادث  غير

السيطرة عمى االمراض المعدية وخاصة الوبائية منيا والوراثة والعدوى واخرى واذا لم يتم 
بين بعض  البد التمييز ا ستنتشر بسرعة كبيرة ولمساحات واسعة، وىنامنذ بدايتيا فاني

تصل الى مرحمة الجائحة بعد المرور التي   المصطمحات ذات العالقة باألمراض الوبائية
 بالمراحل االتية : 

فاشية بأنيا زيادة أعداد المصابين بمرض معين في تعرف ال( : Fascismالفاشية ) – 1
منطقة جغرافية محددة أو مجتمع معين عن العدد المتوقع، وقد تصنف حالة مرضية 
واحدة فقط أو عدد قميل من الحاالت فاشية في حال حدثت في مجتمع يتوقع غياب 

اشية في المرض فيو نيائيا، أو في مجتمع غاب عنو المرض مدة طويمة، وقد تظير الف
 . ( 7:  2020عدة مجتمعات عمى نحو متزامن )ممكاوي، 

عبارة عن زيادة مفاجئة وسريعة في عدد بانو  يعرف الوباء ( :epidemicالوباء ) – 2
حاالت االمراض عمى نحو أعمى من المتوقع في مجتمع معين كما ىو الحال مع 

 . ( 7:  2020الفاشية، لكنو يمتد عمى رقعة جغرافية أوسع )ممكاوي، 
( : وىي حالة تشكل خطرًا فوريًا عمى الصحة العامة او Emergenciesالطوارئ ) -3

الممكية الخاصة او البيئة وتتطمب تدخاًل فوريًا عاجاًل لمحيمولة دون تفاقم الوضع ، اي 
انيا حاالت التأىب المتخذة بصدد التصدي لوباء او جائحة . وتعرف ايضًا بانيا " حالة 

إلنقاذ االرواح وحماية  اتخاذ تدابير ميق االجراءات العادية وغير العادية اذ يتميتم بيا تع
( . WHO,2013:5) "الناس والحد من الضرر واعادة الظروف الى وضعيا الطبيعي

نح وبيذا يمكن اعتبار الطوارئ حالة ادارية اكثر مما ىي صحية اذا بموجبيا يتم م
ث عالميًا( صالحية اتخاذ التدابير الالزمة لحماية )اذا كان الحد  منظمة الصحة العالمية

  .االفراد ضد المرض
ر من االشخاص في فترة معينة عن إصابة عدد كبي تعبر (:Pandemicالجائحة ) – 4
(، والجائحة ىي 2020:11في منطقة جغرافية واسعة أو جميع أنحاء العالم )قندوز،و 

أعمى مستوى من الحاالت الصحية العالمية الطارئة، وتدل عمى األمراض المتفشية عمى 
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مقارنة باألوبئة  أىم ما يميز ىذه الجائحة، (S.B. Fischer, 2020: 4)نطاق واسع 
السابقة ىو تمك اإلجراءات وتدابير االحتواء واسعة النطاق والتي تم تطبيقيا في معظم 

م بالتزامن، ما جعل عجمة النمو االقتصادي العالمي وكأنيا تتوقف فجأة، كما دول العال
أن قنوات التأثير ىذه المرة متعددة ومتشابكة تستدعي دراسات مفصمة لعميا تحمل في 
طياتيا سبل الخروج من األزمة االقتصادية العالمية بأقل التكاليف نحو االنتعاش مجددا 

بعض السمات االساسية  التي يجب ان تتوفر في ( ، وىناك 133: 2020، )غبولي
 (. (Qiu,et,al,2017:3 المرض لكي يطمق عميو جائحة وىي كاالتي:

يجب ان يكون المرض معدي وشديد العدوى لكي يطمق عميو :  العدوى ةشد –أ 
بالجائحة ، لذلك ال يمكن اطالق مصطمح الجائحة عمى االمراض غير المعدية مثل 

 . مرض السكري
االمتداد الجغرافي الواسع : يشير مصطمح الجائحة عادة إلى األمراض التي تمتد  –ب 

 عبر مناطق جغرافية واسعة . 
حركة المرض : باإلضافة إلى االمتداد الجغرافي تشير معظم استخدامات مصطمح  -ج 

الجائحة إلى حركة مرضية غير متوقعة أو انتشارىا عبر االنتقال الذي يمكن تتبعو من 
 مكان إلى آخر . 

الحداثة : تم استخدام مصطمح الجائحة بشكل شائع لوصف األمراض الجديدة ، أو  –د 
، عمى سبيل المثال تحور( لمكائنات الموجودةمعمى األقل المرتبطة بالمتغيرات الجديدة )ال
  .ين فيروس جديد يسبب امراض معديةالتحورات التي تحدث في الفيروسات لتكو 

تة : تطمق مصطمح الجائحة عمى األمراض الوخيمة أو المميتة مثل امراض ممي –ه 
االيبوال وغيرىا بشكل اكثر نقص المناعة )االيدز( والسارس و  الموت االسود ومرض

  .اي ان الجائحة تحقق معدالت وفيات مرتفعةًا مما يطمق عمى االمراض الخفيفة،شيوع
راض تتميز بسرعة انتشار معدالت االنتشار السريع : اذ توصف الجائحة بانيا ام - و

 االصابة في انحاء العالم وتوصف بعض االحيان بالمتفجرة . 
انخفاض المناعة السكانية : ان ظيور فيروس جديد او متحور عادة ما يقابمو  – ز

ضعف المناعة السكانية ضده كونو جديد ، وبالتالي فان االمراض التي حدثت بسبب ىذه 
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ق عميو جائحة عندما يقابميا ضعف المناعة السكانية وذلك الفيروسات عادة ما يطم
 الحتمالية االنتشار السريع . 

  financial indicators .: مؤشرات اسواق االوراق المالية 3-2 
 مفيوم المؤشرات المالية. 1-3-2:

 ظيرت مؤشرات االسواق المالية ابتداءًا بسبب الزيادة الكبيرة في عدد االسيم المتداولة في
يا تمك االسواق ونتيجة لصعوبة تتبع حركة جميع ىذه االوراق كل عمى حدة وتحميم

ظيور وتطور مؤسسات وادوات ومنتجات مالية  وبسبب وتحديد اتجاىاتيا في َان واحد،
عديدة دعت الحاجة الى مؤشرات االسواق المالية لتحدد االتجاه العام لألسعار ومساعد 
المستثمرين والمتعاممين في االسواق المالية لمنظر في تحركات االسعار بشكل اكثر دقة 

اقدم المؤشرات ( الصناعي من Dow jones 30)(. يعد مؤشرPeril,2007:1وسيولة )
( عمى يد العالم )داو جونز( والذي بدأ بكتابة 1884المالية في العالم اذ بدأ في العام )

التقارير المالية من حيث تقمبات االسعار في بورصة نيويورك في صحيفة وول ستريت 
(Wall Street(لحين ما وضع المؤشر الذي بدأ  بـ )شركة فقط وتطور ليضم 12 )
( االمريكية GE( )General Electricوتعد شركة ) ،لشركات االمريكية( من اكبر ا30)

الشركة الوحيدة التي استمرت ضمن المؤشر منذ بدايتو لحد االن. ويعد اليدف االساسي 
: 2008لممؤشر المالي ىو التنبؤ بما ستكون عميو الحالة االقتصادية لمدولة )ىندي،

دم لقياس األداء العام لمسوق المالي إحصائي يستخ بانو "رقم (، ويعرف المؤشر246
ما يتم اختيار عينة  وغالباً  ،148): 2000)الشبمي ، "الذي تم حساب المؤشر من أجمو

، وىناك (Clare & Thomas , 2015 : 4عكس حالة السوق المراد قياسو )المؤشر لي
فالمؤشرات العامة ىي المؤشرات  ،نوعان من المؤشرات وىي مؤشرات عامة وخاصة

 فييية اما المؤشرات الخاصة كس حالة السوق مثل مؤشر سوق العراق لألوراق المالتع
 تحركات قطاع واحد من السوق .

 .importance of indicators: اىمية المؤشرات 2-3-2
يمثل مؤشر االسواق المالية مرأة ألداء السوق وانعكاس حركتو والذي بدوره يساعد 

خالل المؤشر وليس من خالل النظر الى جميع المستثمرين النظر الى السوق من 
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ىنا تكمن اىمية المؤشرات ، و ي تعد عممية فييا نوع من الصعوبةتحركات االسيم والت
 & Khan. فضاًل عن ذلك فان لممؤشرات اىمية كبيرة يمكن تمخيصيا باالتي : )المالية

Jain, 2007, 12 ) 
 ي لالستثمار . استخدام المؤشر كأداة إليجاد التقييم الحقيق -أ 

المؤشر بمثابة إنذار مبكر لمدولة والمؤسسات المالية التي تتخذ قرارات  يعتبر -ب 
وتدابير مالية واقتصادية تصحح مسار العمل في السوق المالية في حاالت الركود أو 

 التضخم. 
، اذ يتكون من حصص الشركات المدرجة في يمخص المؤشر األداء العام لمسوق -ج 

، ألن المؤشرات تعكس األوضاع ل جميع قطاعات االقتصاد المختمفةوالتي تمثالسوق 
 االقتصادية في السوق. 

نيم تساعد المؤشرات السوق عمى إعادة تنظيم نفسو وعممياتو ألن محكمي السوق يمك -د
 ، ومراقبة عرض أسعار األوراق المالية.تحديد المشاكل لتقميميا

مؤشر االسواق المالية مع مؤشرات االسواق المالية  يمكن لممستثمرين مقارنة أداء -ه
العالمية مما يساعد في تحديد اتجاىات السوق مقارنة باألسواق األخرى مما قد يؤدي إلى 

 زيادة االستثمار. 
 Uses of Financial Indicators: استخدامات المؤشرات المالية    3-3-2

التي تعكس حالة السوق وحركة اسعارىا  تعد مؤشرات االسواق المالية احد اىم االدوات 
فضاًل عن انيا اداة ميمة لمتنبؤ بالحالة االقتصادية لمدولة بشكل عام. ومن اىم تمك 

 (. 247: 2008االستخدامات ىي: )ىندي ،
اعطاء فكرة سريعة عن اداء المحفظة : تعد حركة اسعار مختمف االسيم المتداولة في  -أ

، التي تتميز بيا االسواق المالية ىي القاعدة العامة واالساسيةالسوق المالي باتجاه واحد 
في  اسعار االسيم والتغير الحاصلوىذا يعني بالتبعية وجود عالقة طردية بين التغير في 
كافة االسيم المتداولة في السوق.  قيمة المؤشرات المالية والذي ىو انعكاس لحركة اسعار

فكرة او تصور سريع عن التغير في عائد محفظة اوراقو ان يكون  لذا فانو يمكن لممستثمر
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، التغير الذي حصل عمى مؤشر السوق المالية ايجابيًا او سمبيًا بمجرد معرفتو التجاه
  .وذلك دون الحاجة الى متابعة اداء كل ورقة مالية عمى حدة

ة طبيعة التنبؤ بالحالة التي سيكون عميو السوق: إذا تمكن المحمل المالي من معرف -ب 
المؤشرات وىذا ما  في قتصادية والتغيرات التي تحدثالعالقة بين بعض المتغيرات اال
(، فيمكنو التنبؤ مسبًقا بما Fundamental Analysisيطمق عميو بالتحميل األساسي )

، مما سيؤدي إلى اتخاذ القرار االستثماري  السميم في ميو حالة السوق مستقبالً ستكون ع
 الوقت المحدد.

المنتظمة  ةتقدير مخاطر المحفظة: يمكن استخدام المؤشرات المالية لقياس المخاطر  -ج
(Systematic risksلمحفظة األوراق المالية ) اذ تقاس تمك المخاطرة بمعامل االنحدار ،

، وذلك ظة ومعدل العائد عمى محفظة السوقبين معدل العائد عمى االستثمار في المحف
 حسوب ألحد المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة . بدوره يقاس بالعائد الم

الحكم عمى أداء المديرين المحترفين: يمكن لممستثمر الذي لديو محفظة من األوراق  - د
المالية المختارة عشوائًيا أن يحقق عائًدا يعادل تقريًبا عائد السوق )متوسط العائد عمى 

 naiveلفكرة التنويع الساذج )، وفًقا راق المالية المتداولة في السوق(األو 
diversification) وىذا يعني أن المدير المحترف الذي يدير ويشرف عمى محفظة .

 مؤسسة مالية والذي يستخدم أساليب متطورة في التنويع مثل التنويع الكفوء )تنويع
 .حقق عائد اعمى من عائد السوقيماركويتز( يكون لزامًا عميو ان 

 Foundations Of Building Financial: أسس بناء المؤشرات المالية 4-3-2
Indicators.  

يقوم مؤشر االسواق في بنائو عمى ثالثة من االسس عمى الرغم من التفاوت الذي يحصل 
 (.55: 2008في بناء المؤشرات وتمك االسس)ىندي ،

لمالية ة االوراق ا. يقصد بالعينة مجموع Appropriate sampleمالئمة العينــة  – 1
. ومن الضروري ان تالئم العينة من ثالث جوانب ميمة المستخدمة في حساب المؤشر

( . القاعدة الرئيسة Source( والمصدر )Breadth( ، االتساع )Sizeىي : الحجم )
المؤشر اكثر لمحجم ىو انو كمما زاد عدد االوراق المالية التي يتضمنيا المؤشر كمما كان 
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، ولكن ىذا ال يعني ان المؤشرات المحسوبة عمى عينة صغيرة قد حالة السوقتمثياًل ل
عمى الحكم  ( اثبت قدرتوS&P 500)( وDow jones 30تكون قميمة الكفاءة فمؤشر )

عمى حالة السوق بشكل مميز عمى الرغم من اعتمادىا عمى عينة صغيرة قياسًا بعدد 
صصين ان السبب في قدرة المؤشرات األسيم المتداولة في السوق ، ويرى بعض المتخ

 القائمة عمى عينة صغيرة من تمثيل او عكس حالة السوق الى : 
القيمة السوقية التي تتضمنيا مثل تمك العينات الصغيرة تمثل نسبة عالية من القيمة  –أ 

( يمثل S&P 500)سوق المالي التي سحبت منو العينة. فمؤشرالسوقية التي تتضمنيا ال
( من القيمة السوقية لالسيم المسجمة في سوق نيويورك عمى الرغم ان %80بحدود )

( سيم مدرج في ذلك 2764( سيم فقط من بين )500العينة التي اعتمد عمييا تبمغ )
بمغ قيمتو السوقية ي( الذي Dow jones 30السوق. وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر )

%( من القيمة السوقية السيم الشركات 23( تريمون دوالر امريكي وبنسبة بمغت )7.5)
 شركة فقط .  30المدرجة في السوق عمى الرغم من اعتمادىا عمى 

ان اسعار االسيم عادة ما تسير في نفس االتجاه صعودًا ام نزواًل ، وىذا يعني ان  – ب
 العينة الصغيرة يمكن ان تعكس حالة السوق بصفة عامة . 

ىي افضل في تمثيل حالة السوق من العينة الصغيرة .  ولكن في العموم ان العينة االكبر
قتصادية المدرجة اما االتساع فيقصد بو ان تغطي العينة المختارة كافة القطاعات اال

، فالمؤشر الذي يستيدف حالة السوق ككل يجب ان يتضمن كافة بالسوق دون تحيز
ان  ينة صغيرة يجباسيم الشركات والقطاعات المدرجة ، وكذلك المؤشر المعتمد عمى ع

. اما بالنسبة لممصدر فيقصد بو مصدر الحصول عمى تختار اسيم الشركات دون تحيز
، وينبغي ان يكون السوق التي تتداول فييا تمك عار االسيم التي يقوم عميو المؤشاس

 .االسيم المصدر الرئيسي ألسعارىا
 
  
 .   Relative weightsاالوزان النسبية – 2
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النسبية " القيمة النسبية لمسيم الواحد داخل العينة" ، وفي ىذا الصدد  ويقصد باألوزان
 ىناك ثالث مداخل رئيسية لتحديد الوزن النسبي لمسيم ضمن المؤشر وىي كاالتي : 

مدخل الوزن عمى اساس السعر: ويقصد بيذا المدخل ان وزن كل سيم يتحدد عمى  –أ 
ر االسيم الفردية التي يقوم عميو المؤشر اساس نسبة سعر السيم الواحد الى مجموع اسعا

طالما ىناك سيم واحد لكل شركة مختارة لبناء المؤشر . ويؤخذ عمى ىذا المدخل ان 
الوزن النسبي يعتمد عمى سعر السيم والذي قد ال يعكس بشكل دقيق عمى اىمية او حجم 

 الشركة . 
بية تم اعطاء قيم نسمدخل االوزان المتساوية : عمى اساس ىذا المدخل فانو ي –ب 

. وبالتالي عند تطبيق ىذا المدخل في تكوين محفظة متساوية لكل سيم داخل المؤشر
االوراق المالية فان المبالغ المستثمرة في كل نوع من االسيم ستكون متساوية اي تساوي 
اوزان تمك االسيم في المحفظة . وما يؤخذ عمى ىذا المدخل ان اوزان االسيم متساوية 

، فضاًل عن تغير االسعار حجم واىمية الشركات التي اصدرتياالرغم من تباين عمى 
 بصورة مستمرة والتي يجب ان تعدل االوزان عمى اساسيا . 

أي إعطاء وزن السيم بناًء عمى القيمة السوقية اإلجمالية االوزان حسب القيمة :  –ج 
نب الخمل الرئيسي في يعني تجلعدد األسيم العادية لكل منشأة ممثمة في المؤشر. وىذا 

، ألن سعر السيم لم يعد ىو المحدد الوحيد لموزن النسبي. فالشركات التي إدخال السعر
ليا قيمة سوقية متساوية ألسيميا العادية ليا وزن نسبي متساٍو داخل المؤشر بغض 
ن النظر عن سعر السيم أو عدد األسيم المصدرة. وىذا بدوره يعني أن تحويل األسيم ل

 × Indexيسبب أي اضطرابات في المؤشر. ويتم حساب مؤشر األوزان حسب القيمة : 
Value Index :من خالل المعادلة التالية-  

          
∑      

∑    
                                                

 اذ ان : 
Index  قيمة المؤشر في الفترة :t  . 

Pt  سعر اغالق السيم في الفترة :t  . 
Qt عدد وحدات االسيم في الفترة :t  . 
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Pb  . سعر اغالق السيم في يوم االساس : 
Qb  . عدد وحدات االسيم في يوم االساس : 

وعمى الرغم من المميزات الذي يتميز بو ىذا المدخل اال انو ال يخمو من العيوب واىميا 
قيمة المطمقة لممؤشر او في قيمة العائد المتولد عنو يختمف ان التغير الحاصل في ال

باختالف سعر السيم الذي تسبب في احداث ىذا التغير وىذا يؤدي الى نوع من التحيز 
 السيم بعض الشركات . 

 .     Measurement unitوحدة القياس    – 3
تختمف المؤشرات من حيث وحدة القياس التي تستند عميو في حساب قيمة المؤشر ،     

فيناك مجموعة من المؤشرات تحسب قيمتيا عمى اساس االرقام القياسية ومجموعة اخرى 
عمى اساس اسعار االسيم التي يتكون منيا المؤشر. وفي كل االحوال يجب أن تكون 

ياس يسيل فيميا وقادرة عمى التعبير عن طبيعة قيمة المؤشر المحسوبة بوحدات الق
الحركة التي تحدث في السوق وبشكل واضح يساعد المستثمرين عمى تتبع حركة السوق 

. 
   Dow Jones 30 مؤشر  : 5-3-2

( اكبر سوق مالية New York Stock Exchange NYSEتعد بورصة نيويورك )
دة والعالم من حيث قيمة تعامالتيا وثاني اكبر لتبادل االوراق المالية فــي الواليات المتح

سوق بعد ناسداك من حيث عدد الشركات المدرجة، اذ ان القيمة السوقية لمشركات 
المدرجة في سوق نيويورك اكبر بخمس اضعاف القيمة السوقية لمشركات المدرجة في 

شركة  3200سوق ناسداك عمى الرغم ان عدد الشركات المدرجة في سوق ناسداك يبمغ 
م( عندما وقع 1792شركة في سوق نيويورك . تأسس سوق نيويورك في عام ) 2773و
، يتم التعامل بو االوراق المالية ( مستثمر من مدينة نيويورك اتفاقية عمى افتتاح سوق24)

اثنان من االوراق اذ بدأ السوق بتداول خمسة اوراق مالية منيا ثالث سندات حكومية و 
( واحدة من اىم واقدم Dow Jones Index 30و جونز )دا . ويعد مؤشرالبنكية

(، وىو مؤشر صناعي  2012:244،وليد) مؤشرات المعتمدة في سوق نيويوركال
م( عمى يد العالم شارل ىنري 1896شركة صناعية امريكية تأسس عام ) 30ألكبر 
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العام  ( منذWall Street Journalداو والذي كان محررًا لمشؤون المالية في جريدة )
( شركة في 20( شركة فقط حتى وصل الى )12. بدأ المؤشر العمل عمى )م(1885)

( واستقر عمى ىذا العدد لحد االن 1928( شركة في عام )30( ثم الى )1916عام )
( الشركة الوحيدة من بين الشركات الثالثين GE()General electric، وتعد شركة )

يعد المؤشر من المؤشرات و . سيسو ولحد االنينة المؤشر منذ تأالتي استمرت ضمن ع
غير الموزونة اذ يعتمد عمى الوسط الحسابي ألسعار اسيم العينة اذ يتم حسابو عمى 

ؤشر يعتمد اساس قسمة مجموع اسعار اسيم العينة عمى عدد االسيم مع العمم ان الم
 ( وفق المعادلة االتية :Djiويقاس المؤشر )  ،عمى سيم واحد لكل شركة

tradinghat.com/djiahttps://www. 
 

                                    
∑ 

 
                          

  اذ ان : 
P   .اسعار اسيم الشركات عينة المؤشر : 
d  . القاسم وىو عدد شركات العينة : 

داو جونز ال يعتمد عمى وزن الشركة بل يعتمد عمى اسعارىا ومن ىنا نالحظ ان مؤشر 
 ( .192: 2003،ىوشيار)دة انتقادات بسبب ذلك او غيرىا واىميا : ـولذلك تعرضت لع

ال يعطي المؤشر وزنًا معينًا السيم الشركات الكبيرة حيث يدخل السيم بقيمتو فقط ،  – أ
بقيمة  وكذلك الشركات الصغيرة تدخل سيمياأفالشركات الكبيرة تدخل ضمن المؤشر بقيمة 

 سيميا وبالتالي ال يعد المؤشرًا عمى قوة الشركة وايراداتيا .  
ال يجري تعديل المؤشر في حالة إصدار أسيم مقابل توزيعات إذا كانت االسيم  -ب

من مجموع أسيم الشركة عمى الرغم من أن تمك االصدارات الصغيرة  %10المصدرة تقل عن
من إجمالي التوزيعات  (% (19أحد السنوات في بورصة نيويورك ما يعادل قد بمغت في 

 المعمنة، لذلك يجب عمى المؤشر حصر التوزيعات لكي ال تؤثر عمى المؤشر.
تتأثر المحفظة بالمؤشر وال توجد طريقة معينة لحساب أثر المؤشر عمى المحفظة إال  - ج

 ا وىذا ال يحصل في الواقع العممي.المستثمر ببيع االسيم التي تم اشتقاقي إذا قام

https://www.tradinghat.com/djia
https://www.tradinghat.com/djia
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 المبحث الثالث
 الجانب العممي

 : تحميل متغيرات البحث.1-3
 العالمية . اليومية تحميل عدد االصابات1-1-3: 

( المثبت في مالحق البحث ان اجمالي عدد االصابات العالمية بجائحة 1يتبين من الجدول )
(COVID-19 )(127708272قد بمغت) اي ان نسبة االصابة البحث اصابة خالل مدة ،

( وىذا دليل %2بحدود ) تقد بمغ( مميار نسمة 7.9والبالغ ) العالمية الى عدد سكان العالم
، اذ ان معدل االصابة اليومية قد بمغت لجائحة ومدى قدرتيا عمى االنتشارعمى قوة ا
ية في الشير الواحد قد يومان اعمى معدل اصابة كما اصابة خالل المدة .  ((322556

اصابة ( 664459) وبمعدل بمغ 2021سجمت في العالم كان في الشير االول من عام 
وىذا الشير يعد قمة الموجة الثانية بالجائحة وبعدىا بدأت االعداد بالتناقص اذ انخفض 

كما  .(%39) تاصابة اي بنسبة انخفاض بمغ( (405319المعدل في الشير الذي يمو الى 
اعمى طفرة سجمت في عدد االصابات كانت في الشير التاسع من عام  ان (1شكل ) يوضح
بمغ  اذا، ( مقارنة بالشير الذي سبقو%46اذ ارتفع معدل االصابات الشيرية بنسبة ) 2020

اصابة  (563483( اصابة ليقفز الى)384713معدل االصابات في شير تشرين االول )
( في المالحق نالحظ 1( وعند العودة الى الجدول )2020في شير تشرين الثاني من عام )

( اذ تم تسجيل 20/1/2021ان اعمى عدد اصابات يومية سجمت كانت في يوم )
( اصابة في بداية المدة 1734اصابة في حين بمغ ادنى عدد اصابات ) 1723209))

غت كما بم .( حول المعدل223409وبعدىا بدأ العدد بالتصاعد وبشكل سجل تشتت قدره )
( حالة خالل المدة اي ان نسبة حاالت 3785924عدد الوفيات في العالم جراء الجائحة )

( وتأتي ىذه النسبة العالية من حاالت الشفاء بسبب %97الشفاء من ىذا الوباء قد بمغت )
 .التطور العالمي في مجال الصحة
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 م( المعدل الشيري لعدد االصابات اليومية في العالــــ1شكل )
 .واليات المتحدة االمريكيةتحميل عدد االصابات اليومية في ال2-1-3 : 

( من حيث COVID-19تعد الواليات المتحدة االمريكية من اكثر الدول تضررًا من )
%( من عدد سكان 9( اصابة والتي تمثل )31311096عدد االصابات اذ بمغت )
نسبة اصابات اعمى من ، اي سجمت ( نسمة332915073الواليات المتحدة والبالغ )

، ويتبين ان معدل االصابة اليومية قد بمغت %(2نسبة االصابات العالمية والبالغة )
( اصابة يومية خالل المدة، وان اعمى عدد اصابات يومية سجمت في يوم 79068)
( اصابة فقط في 16( اصابة وادناىا بمغت )667145( اذ بمغت )3/3/2021)
عدل االصابات الشيرية فقد سجل في شير كانون االول . اما من حيث م(2/3/2020)

( اصابة في 6279( اصابة وادنى معدل شيري بمغ )206829وبمعدل بمغ ) 2020
بداية المدة . ويتوضح ان اعمى قفزة بمعدل االصابات الشيرية كانت في شير نيسان 

(اصابة اي 6279( اصابة بعد ان كانت في شير اذار )29573اذ سجمت ) 2020
%( ، بينما بمغ نسبة اعمى انخفاض في معدل االصابات الشيرية 371بزيادة قدرىا )

( اصابة الى 199790اذ انخفض المعدل من ) 2021%( في شير شباط 57)
. كما يتبين ان نسبة الشفاء من الفيروس في الواليات ( اصابة في الشير85830)



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 
 

 

 240  
 

وفاة وىي اعمى  ( حالة628895%( اذ ان عدد الوفيات قد بمغت )98المتحدة قد بمغ )
( يوضح معدالت االصابات 2والشكل ) %(97من نسبة الشفاء العالمية والتي بمغت )

 . الشيرية 

 
 ( المعدل الشيري لعدد االصابات اليومية في الواليات المتحدة االمريكية2شكل )

 DJi30 تحميل قيمة مؤشر : 3-1-3
قد دخل المدة بقيمة   DJi30( المثبت في مالحق البحث ان مؤشر 2يتبين من الجدول )

( 6278.23( نقطة أي بارتفاع بمغ )32981.55( نقطة وانياىا بقيمة )26703.32)
قد ارتفعت قيمتو خالل ازمة  المؤشر، وىذا يدل ان (%24نقطة ونسبة تغيير بمغت )

( نقطة في 33171.37. ويتبين ان اعمى قيمة سجمت قد بمغت )covid-19جائحة 
( نقطة في 18591.93اما ادنى قيمة سجمت فكانت قد بمغت ) 29/3/2021
. ونالحظ ان قيمة المؤشر قد بدأ باالنخفاض منذ بداية شير اذار عام 23/3/2020

واستمرت بعدىا في االرتفاع التدريجي من شير نيسان لغاية نياية شير  2020
الشير الثالث من  لقيمة المؤشر فقد سجل. وفيما يخص المعدل الشيري 2021اذار
( نقطة بينما سجل شير اذار من 32373.29اعمى معدل اذ بمغ ) 2021عام
. كما يتوضح ( نقطة22637.42اذ بمغ ) ادنى معدل شيري لقيمة المؤشر 2020عام

من الجدول ان اعمى ارتفاع لقيمة المؤشر عن الشير الذي يسبقو كان في الشير االخير 
بقيمة قد بمغت 2021 بعدان سجل في شير اذار  %(34عام  اذ قفز بنسبة ) من المدة



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 
 

 

 241  
 

( نقطة. اما ادنى انخفاض شيري فقد كان فقط في 3128.91( ليسجل )32373.29)
بداية المدة . ونالحظ من جدول المعدالت الشيرية ان اغمب االشير قد سجل ارتفاعًا في 

 . ري لقيمة مؤشر( المعدل الشي3يوضح الشكل ) ومة المؤشر. قي

 
 .Dji30( المعدل الشيري لقيمة مؤشر3شكل )

نة ومن خالل التحميل اعاله نالحظ ان المؤشر قد سجمت ارتفاعًا في نياية المدة مقار 
                 والجدول االتي يوضح ذلك.  .في بداية المدة وبنسب مختمفة 

 ( 2جدول ) 
 Dji30 نسبة التغير في مؤشر

 نسبة التغير قيمة نياية المدة قيمة بداية المدة المؤشر الدولة

 Dji30 26703.32 32981.55 24% امريكا
 

 .%(24بمغت ) قد نسبة التغيرقيمة المؤشر قد ارتفع بمن خالل الجدول نالحظ ان 
 اختبار فرضيات البحث. :2-3

-COVIDيركز ىذا المبحث عمى التحقق من وجود تأثير مباشر لالزمات الصحية ) 
( في مؤشرات اسواق االوراق المالية عينة البحث والتي عكستيا الفرضيات الرئيسة 19

وذلك من خالل توظيف اسموب تحميل االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير متغير 
( لبيان معنوية F -TESTمستقل واحد عمى متغير تابع  واحد، إذ تم استخدام اختبار)
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تقبل 0.05) (أقل أو تساوي)P-Valueتكون ) %( ، فعندما95التأثير وبمستوى ثقة )
فرضية التأثير وبخالف ذلك ترفض الفرضية، وال سيما ان قيمة معامل 

()الميل الحدي( في أنموذج االنحدار الخطي تشير إلى مقدار التغيرات βاالنحدار)
التي تطرأ في المتغير التابع )المتغير المستجيب( في حال حصول تغيير في قيمة 

المستقل بمقدار وحدة واحدة ، كما يشير الحد الثابت في انموذج االنحدار المتغير 
( إلى قيمة المتغير التابع المستجيب المقدرة في حال Constantالخطي البسيط )

كانت قيمة المتغير المستقل تساوي صفرا، بينما يوثق معامــل التحديد لألنموذج 
%(R2 ) Coefficient Of Determination) يفسره المتغير المستقل بما قيمتو ( ما

%  =R2    . من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع 
 : اختبار الفرضية الرئيسة االولى .  1-2-3

تنص الفرضية الرئيسة االولى عمى ان " يوجد تأثير معنوي ذات داللة احصائية لعدد 
" Dji30مؤشرقيمة  ( فيCOVID-19)الصابات اليومية العالمية لفيروسا

 ( يوضح نتائج االختبار3والجدول)
 (3جدول ) 

( في قيمة COVID-19نتائج اختبار تأثير عدد االصابات اليومية العالمية لفيروس )
 Dji 30مؤشر

 

 المتغيرات
 الحد الثابت

الميل 
 الحدي
β 

معامــل 
 التحديد
R2 % 

F – test 

 التابــع المستقل
 F قيمة  

 المحتسبة
P-

Value 
اإلصابات 
 العالمية

مؤشر    
Dji30 

24162.20 0.011 55.80 338.14 0.00 

 

( وىذا 0.011( ليذا االختبار بمغت )β( ان قيمة الميل الحدي )3يبين الجدول )
( فان قيمة المؤشر %100يفسر ان بتغير عدد االصابات اليومية العالمية بنسبة )

القيمة المنخفضة في امريكا عمى ( وبنفس االتجاه، وسجمت ىذه %1ستغير بنسبة )
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قد يكون السبب ىو ل اندماجًا بالعولمة االقتصادية الرغم من اعتبار امريكا اكثر الدو 
( اي ان %56ارتفاع عدد االصابات اليومية العالمية . كما سجمت معامل التحديد )

تكون بسبب التغيرات  Dji30( من التغيرات التي تحصل في قيمة مؤشر 56%)
ة في عدد االصابات اليومية العالمية وىذا يدل عمى قوة الترابط بين الوضع الحاصم

( المحتسبة F، كما سجمت قيمة )لوضع االقتصادي والمالي االمريكيالصحي العالمي وا
( وبالمقابل سجمت 3.9201( الجدولية البالغة )F( وىي اعمى من قيمة )338.14)

الفرضية الرئيسية  صحة ( وىذا ما يثبت0.05( وىي ادنى من )0.00مستوى المعنوية )
 االولى. وعمى وفق ىذه النتائج فان المعادلة الخطية ستكون عمى النحو االتي : 

 ) عدد االصابات العالمية ( .  Dji 30  =24162.20  +0.011مؤشر 
 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية . 2-2-3:

تأثير معنوي ذو داللة احصائية لعدد تتمثل الفرضية الرئيسة الثانية باالتي " يوجد 
( في قيمة COVID-19االصابات اليومية في الواليات المتحدة االمريكية بفيروس )

 ( .4. وبعد القيام باالختبار ظيرت النتائج وحسب الجدول ) Dji30"المؤشر 
 Dji 30"صابات في مؤشر التأثير ا ة( نتائج اختبار فرضي4جدول )

 

  المتغيرات
 الثابتالحد 

الميل 
 الحدي

β 

معامل 
 التحديد
% 

F Test 
 Fقيمة  التابع المستقل

 المحتسبة
P-

Value 
اإلصابات 
 اليومية في

 امريكا
 Dji30 25818.74 0.021 28.70 107.94 0.00مؤشر  

 

وبالمقابل بمغت قيمة الميل  (25818.74قيمة الحد الثابت ) ان نتائج االختبار توضح
( ترتفع مقابميا %100اي عند تغير عدد االصابات اليومية بنسبة ) (0.021الحدي ليا )

( وىذا يفسر ان %29. ويتبين ان قيمة معامل التحديد قد بمغت )(%2قيم المؤشر بنسبة )
تكون بسبب التغيرات  DOW JONES( من التغيرات التي تحصل في قيمة مؤشر29%)

( 0.00ت قيمة مستوى المعنوية )في عدد االصابات اليومية بفيروس كورونا . كما سجم
( المحتسبة F( وبالمقابل سجمت قيمة )0.05وىي اصغر من قيمتيا الجدولية البالغة )
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وليصبح  الثانية.( وىي اعمى من قيمتيا الجدولية وبيذا تثبت الفرضية الرئيسة 107.94)
 انموذج المعادلة الخطية عمى وفق النتائج كاالتي : 

 )عدد االصابات اليومية( .  D Ji30 =25818.74 +0.021مؤشر 
 المبحث الرابع
 االستنتاجات

اذا بمغ عدد االصابات الكمية  COVID-19 تعد امريكا من اكثر الدول تضررًا بجائحة  1-
 .( اصابة31311096)خالل مدة البحث 

اولى االزمات الصحية التي مرت عمى العالم بل لالزمة  COVID-19لم تكن ازمة 2-
الصحية تاريخ طويل امتد مع امتداد البشرية ، كما شيد القرن العشرين العديد منيا مثل 

بسرعة انتشارىا لتغطي كافة  تميزتولكنيا  االنفمونزا االسبانية واالنفمونزا االسيوية وغيرىا،
بارتفاع عدد االصابات بيا اذ  تميزتالخرى ، كما دول العالم عمى عكس االزمات الصحية ا

 .لحد االن ( مميون اصابة(260بمغ  
-COVIDالعالمية بـ ) يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لعدد االصابات اليومية -3

 .االمريكي   Dji30مؤشر قيمة في (19
  Dji 30 داو جونز االمريكي عدد االصابات اليومية العالمية في قيم مؤشر تأثيركان  -4

مؤشر ، اذ بمغت قيمة معامل التحديد الاالصابات اليومية المحمية بقيمة  تأثيراكبر من 
(R2 )االصابة العالمية بالمؤشر  لتأثيرDji 30 55.80%))  بينما بمغ معامل التحديد لتأثير

  . %((28.70عدد االصابات المحمية بقيمة المؤشر 
 التوصيات

بناء المؤسسات الصحية بالنظم  االىتمام بالبنية التحتية لمقطاع الصحي من خالل -1
الصحية  الحديثة من خالل تشجيع االستثمار في ىذا القطاع ، وتطوير الكوادر

واالىتمام بالكوادر الوسطى وربط منظومة القطاع الصحي بالمنظومة العالمية وخاصة 
 .مع الدول المتقدمة

لمتعامل مع االزمات تشترك فييا كافة مؤسسات الدولة من وضع خطة شاممة  2-
ووضعيا في دليل شامل لمخطوات  واثارىا الحالية والمستقبمية باألزمةحيث التعريف 

 .  الالزمة لتخفيف وعالج اثارىا ومحاولة تسويقيا بحيث تصل الى كل المستفيدين
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ونتيجة تأثيرىا في قيم مؤشر بما ان التزايد في عدد االصابات اليومية العالمية  -3
فيذا يدل االصابات اليومية المحمية ،  تأثيراكبر من   Dji 30 داو جونز االمريكي

في امريكا وعمييم االلتزام بإجراءات الوقاية COVID-19 عمى  قوة جائحة فايروس
 لمتقميل من حاالت الذعر والخوف  .
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 المالحق
( احصائيات عدد االصابات اليومية والعالمية في الواليات المتحدة 1ممحق  )

 31/3/2021ولغاية 1/3/2020االمريكية لمفترة 
 العالمية امريكا التاريخ العالمية امريكا التاريخ العالمية امريكا التاريخ

1/3/2020  1734 2/5/2020 29477 91977 3/7/2020 57154 176226 
2/3/2020 16 1811 3/5/2020 26140 82602 4/7/2020 50006 212319 
3/3/2020 21 1922 4/5/2020 21962 86108 5/7/2020 44767 202921 
4/3/2020 36 2221 5/5/2020 23709 81451 6/7/2020 47316 202545 
5/3/2020 67 2233 6/5/2020 24506 71428 7/7/2020 54084 172512 
6/3/2020 83 2865 7/5/2020 28478 83441 8/7/2020 59455 168957 
7/3/2020 117 3735 8/5/2020 27648 87729 9/7/2020 59889 204967 
8/3/2020 119 3662 9/5/2020 24868 95845 10/7/2020 68227 228102 
9/3/2020 201 3991 10/5/2020 20317 61578 11/7/2020 60721 220067 
10/3/2020 270 4125 11/5/2020 17621 88891 12/7/2020 57805 230370 
11/3/2020 245 4617 12/5/2020 22300 82591 13/7/2020 61567 215542 
12/3/2020 405 6941 13/5/2020 21145 81576 14/7/2020 65602 196502 
13/3/2020 556 7498 14/5/2020 26962 77965 15/7/2020 68342 185836 
14/3/2020 674 9776 15/5/2020 26237 90269 16/7/2020 75687 228208 
15/3/2020 702 10983 16/5/2020 23659 86827 17/7/2020 70923 237740 
16/3/2020 907 13982 17/5/2020 19014 100012 18/7/2020 62451 259848 
17/3/2020 1,399 11605 18/5/2020 21827 93324 19/7/2020 62275 166735 
18/3/2020 2,444 12018 19/5/2020 20977 112637 20/7/2020 59888 305682 
19/3/2020 4,043 18720 20/5/2020 23070 57747 21/7/2020 65277 213692 
20/3/2020 5,619 24231 21/5/2020 25733 103981 22/7/2020 69739 202706 
21/3/2020 6,516 31999 22/5/2020 23799 100284 23/7/2020 70006 247475 

https://www.tradinghat.com/djia
https://www.google.com/search&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://sa.investing.com/indices/brazil-index
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22/3/2020 8,545 26064 23/5/2020 22268 109536 24/7/2020 73525 284195 
23/3/2020 10,432 40788 24/5/2020 20031 101502 25/7/2020 66776 284083 
24/3/2020 10,433 39825 25/5/2020 19100 100264 26/7/2020 54217 204632 
25/3/2020 14,634 40712 26/5/2020 18896 99740 27/7/2020 59181 328808 
26/3/2020 16,988 49219 27/5/2020 18744 84313 28/7/2020 63116 227471 
27/3/2020 17,330 46484 28/5/2020 22512 104806 29/7/2020 66616 216369 
28/3/2020 21,066 62512 29/5/2020 24548 107706 30/7/2020 69114 25474 
29/3/2020 18,520 63149 30/5/2020 23397 116048 31/7/2020 69088 293244 
30/3/2020 21469 58387 31/5/2020 20634 117551 1/8/2020 56828 390936 
31/3/2020 24,506 57655 1/6/2020 21897 122917 2/8/2020 50794 263580 
1/4/2020 26930 72737 2/6/2020 20791 136680 3/8/2020 47484 258059 
2/4/2020 29717 72846 3/6/2020 19987 93238 4/8/2020 53549 224136 
3/4/2020 32318 76190 4/6/2020 21616 129057 5/8/2020 53723 211624 
4/4/2020 35099 78995 5/6/2020 28709 118526 6/8/2020 57514 259835 
5/4/2020 25616 82123 6/6/2020 22516 127950 7/8/2020 61157 288558 
6/4/2020 30916 77198 7/6/2020 18616 136409 8/8/2020 55240 285208 
7/4/2020 30237 68766 8/6/2020 18207 131287 9/8/2020 48480 274169 
8/4/2020 31820 73639 9/6/2020 18805 108918 10/8/2020 47173 255918 
9/4/2020 34699 82837 10/6/2020 22852 105621 11/8/2020 53357 218180 
10/4/2020 33473 85054 11/6/2020 23202 128419 12/8/2020 54278 226264 
11/4/2020 31720 89657 12/6/2020 25493 136552 13/8/2020 54061 277340 
12/4/2020 27143 85678 13/6/2020 25334 142672 14/8/2020 59477 290642 
13/4/2020 25769 76496 14/6/2020 19130 137526 15/8/2020 50743 296302 
14/4/2020 26691 71749 15/6/2020 20117 132581 16/8/2020 42137 268087 
15/4/2020 30033 70053 16/6/2020 24885 118502 17/8/2020 37523 273635 
16/4/2020 31613 76646 17/6/2020 25655 119759 18/8/2020 43233 212016 
17/4/2020 31509 82967 18/6/2020 28059 181449 19/8/2020 43013 212839 
18/4/2020 28398 85678 19/6/2020 30836 142441 20/8/2020 46029 265326 
19/4/2020 25334 81153 20/6/2020 32025 139602 21/8/2020 49029 277617 
20/4/2020 27395 73262 21/6/2020 26379 182966 22/8/2020 45026 277275 
21/4/2020 25514 82625 22/6/2020 30466 152323 23/8/2020 32333 224613 
22/4/2020 28831 73920 23/6/2020 35030 133328 24/8/2020 40404 253795 
23/4/2020 33776 73656 24/6/2020 36989 135487 25/8/2020 39183 206382 
24/4/2020 36741 81529 25/6/2020 41173 167056 26/8/2020 45319 232155 
25/4/2020 34408 93576 26/6/2020 45528 177012 27/8/2020 45610 267844 
26/4/2020 26735 84899 27/6/2020 42299 179834 28/8/2020 46564 281581 
27/4/2020 23197 73400 28/6/2020 39508 190025 29/8/2020 44610 288728 
28/4/2020 24651 76026 29/6/2020 39496 178328 30/8/2020 33430 265931 
29/4/2020 26555 64730 30/6/2020 48389 163973 31/8/2020 36485 264107 
30/4/2020 30357 71493 1/7/2020 49975 172288 1/9/2020 44049 238253 
1/5/2020 33970 84762 2/7/2020 55559 176117 2/9/2020 32444 248615 
3/9/2020 46394 279338 9/11/2020 130441 532402 15/1/2021 240947 711218 
4/9/2020 52104 286217 10/11/2020 139740 451550 16/1/2021 201659 688015 
5/9/2020 42254 298727 11/11/2020 142860 472937 17/1/2021 169641 712893 
6/9/2020 29999 297325 12/11/2020 163491 607625 18/1/2021 142587 592706 
7/9/2020 251666 265855 13/11/2020 181593 628136 19/1/2021 185070 312202 
8/9/2020 28941 203897 14/11/2020 159121 690262 20/1/2021 186912 1723209 
9/9/2020 33332 265147 15/11/2020 135187 601845 21/1/2021 190160 635757 
10/9/2020 38060 250003 16/11/2020 166454 535554 22/1/2021 191705 663367 
11/9/2020 47568 288787 17/11/2020 161745 456751 23/1/2021 167954 648880 
12/9/2020 39104 303250 18/11/2020 172283 625885 24/1/2021 129527 622044 
13/9/2020 33343 308315 19/11/2020 187470 605126 25/1/2021 155682 535674 
14/9/2020 36887 270149 20/11/2020 198672 622039 26/1/2021 151616 410152 



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 
 

 

 249  
 

15/9/2020 39217 233014 21/11/2020 172003 656305 27/1/2021 155629 543370 
16/9/2020 39268 291539 22/11/2020 141034 607893 28/1/2021 165264 578252 
17/9/2020 45310 292671 23/11/2020 179099 547681 29/1/2021 165636 583036 
18/9/2020 48887 315919 24/11/2020 178290 463730 30/1/2021 133914 513060 
19/9/2020 41811 318738 25/11/2020 180536 603506 31/1/2021 113512 501930 
20/9/2020 36356 304528 26/11/2020 103104 589316 1/2/2021 147159 510387 
21/9/2020 54950 304528 27/11/2020 205462 441157 2/2/2021 291384 349263 
22/9/2020 37391 222256 28/11/2020 151245 779837 3/2/2021 201980 595709 
23/9/2020 41551 334241 29/11/2020 136338 572372 4/2/2021 251918 480652 
24/9/2020 45202 298783 30/11/2020 167760 504932 5/2/2021 235051 476185 
25/9/2020 54581 303005 1/12/2020 184286 453170 6/2/2021 255728 460906 
26/9/2020 42697 338811 2/12/2020 201186 533088 7/2/2021 280292 483769 
27/9/2020 37298 298724 3/12/2020 217959 596911 8/2/2021 300594 381308 
28/9/2020 37360 278264 4/12/2020 231181 628592 9/2/2021 252142 304166 
29/9/2020 43697 222748 5/12/2020 205757 886721 10/2/2021 208338 460456 
30/9/2020 42058 311514 6/12/2020 172159 643130 11/2/2021 222921 422892 
1/10/2020 46418 285016 7/12/2020 204142 582755 12/2/2021 229712 418349 
2/10/2020 53580 315628 8/12/2020 219905 494744 13/2/2021 229298 410876 
3/10/2020 47779 342013 9/12/2020 219678 585121 14/2/2021 238620 451638 
4/10/2020 35063 312550 10/12/2020 225252 654952 15/2/2021 240947 340801 
5/10/2020 62412 295260 11/12/2020 280514 692166 16/2/2021 201659 192266 
6/10/2020 42862 235860 12/12/2020 207444 685283 17/2/2021 169641 417521 
7/10/2020 53017 324476 13/12/2020 184248 672514 18/2/2021 142587 375201 
8/10/2020 56383 338408 14/12/2020 201073 584562 19/2/2021 185070 387224 
9/10/2020 58962 350766 15/12/2020 203000 496156 20/2/2021 186912 381872 

10/10/2020 51648 408988 16/12/2020 245633 635271 21/2/2021 190160 417861 
11/10/2020 44783 352372 17/12/2020 238445 651598 22/2/2021 191705 348188 
12/10/2020 48016 311764 18/12/2020 251191 729790 23/2/2021 167954 285607 
13/10/2020 54394 269975 19/12/2020 193947 700815 24/2/2021 129527 326531 
14/10/2020 59853 362514 20/12/2020 179956 858626 25/2/2021 155682 461058 
15/10/2020 65353 338949 21/12/2020 201570 588729 26/2/2021 151616 432193 
16/10/2020 70463 383618 22/12/2020 201674 531119 27/2/2021 155629 420491 
17/10/2020 52761 432009 23/12/2020 227750 595653 28/2/2021 165264 355564 
18/10/2020 47882 394551 24/12/2020 193557 669028 1/3/2021 56679 360909 
19/10/2020 65440 339270 25/12/2020 100994 661190 2/3/2021 57790 293086 
20/10/2020 60596 296886 26/12/2020 216858 593272 3/3/2021 667145 356848 
21/10/2020 64237 444103 27/12/2020 152102 457977 4/3/2021 67360 428560 
22/10/2020 75128 429411 28/12/2020 189044 456145 5/3/2021 65739 430348 
23/10/2020 85131 445419 29/12/2020 201106 444437 6/3/2021 56601 354856 
24/10/2020 78698 526893 30/12/2020 229038 628996 7/3/2021 40336 522489 
25/10/2020 59712 448657 31/12/2020 231045 700941 8/3/2021 98519 382356 
26/10/2020 74497 437314 1/1/2021 147159 478575 9/3/2021 55863 347275 
27/10/2020 74397 357704 2/1/2021 291384 630501 10/3/2021 58502 446355 
28/10/2020 81924 552446 3/1/2021 201980 746110 11/3/2021 62689 448473 
29/10/2020 90794 489228 4/1/2021 251918 593883 12/3/2021 64180 458159 
30/10/2020 99814 505854 5/1/2021 235051 542399 13/3/2021 49725 492351 
31/10/2020 84235 598195 6/1/2021 255728 736275 14/3/2021 38032 491216 
1/11/2020 74224 481624 7/1/2021 280292 767367 15/3/2021 57141 401719 
2/11/2020 93739 552751 8/1/2021 300594 809260 16/3/2021 54441 353635 
3/11/2020 92630 443825 9/1/2021 252142 799712 17/3/2021 58941 426081 
4/11/2020 107883 478815 10/1/2021 208338 870814 18/3/2021 60860 523032 
5/11/2020 121541 542813 11/1/2021 222921 680908 19/3/2021 60598 550564 
6/11/2020 132872 596377 12/1/2021 229712 566186 20/3/2021 54631 469159 
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7/11/2020 125932 535710 13/1/2021 229298 679052 21/3/2021 34237 597420 
8/11/2020 103416 675737 14/1/2021 238620 721411 22/3/2021 54658 475020 
23/3/2021 56799 427495 26/3/2021 74756 620219 29/3/2021 70794 532040 
24/3/2021 79835 491182 27/3/2021 60614 614489 30/3/2021 62061 442018 
25/3/2021 69494 586071 28/3/2021 44910 636291 31/3/2021 68262 519915 

 

 

ولغاية  1/3/2020االمريكي خالل المدة  DJI30( قيم مؤشر 2ملحق )

31/3/2021 
مؤشر  التاريخ

DJI30 
مؤشر  التاريخ

DJI30 
مؤشر  التاريخ

DJI30 
مؤشر  التاريخ

DJI30 
1/3/2020  20/4/2020 23,650.44 26/5/2020 24,995.11 9/7/2020 25,706.09 
2/3/2020 26,703.32 21/4/2020 23,018.88 27/5/2020 25,548.27 10/7/2020  

26,075.30 
3/3/2020 25,917.41 22/4/2020 23,475.82 28/5/2020 25,400.64 11/7/2020  
4/3/2020 27,090.86 23/4/2020 23,515.26 29/5/2020 25,383.11 12/7/2020  
5/3/2020 26,121.28 24/4/2020 23,775.27 30/5/2020  13/7/2020 26,085.80 
6/3/2020 25,864.78 25/4/2020  31/5/2020  14/7/2020 26,642.59 
7/3/2020  26/4/2020  26/5/2020 24,995.11 15/7/2020 26,870.10 
8/3/2020  27/4/2020 24,133.78 27/5/2020 25,548.27 16/7/2020 26,734.71 
9/3/2020 23,851.02 28/4/2020 24,101.55 28/5/2020 25,400.64 17/7/2020 26,671.95 

10/3/2020 25,018.16 29/4/2020 24,633.86 29/5/2020 25,383.11 18/7/2020  
11/3/2020 23,553.22 30/4/2020 24,345.72 30/5/2020  19/7/2020  
12/3/2020 21,200.62 1/5/2020 23,723.69 31/5/2020  20/7/2020 26,680.87 
13/3/2020 23,185.62 

2/5/2020  1/6/2020 25,475.02 
 

21/7/2020 26,840.40 

14/3/2020  3/5/2020  2/6/2020 25,742.65 22/7/2020 27,005.84 
15/3/2020  4/5/2020 23,749.76 3/6/2020 26,269.89 23/7/2020 26,652.33 
16/3/2020 20,188.52 5/5/2020 23,883.09 4/6/2020 26,281.82 24/7/2020 26,469.89 
17/3/2020 21,237.38 6/5/2020 23,664.64 5/6/2020 27,110.98 25/7/2020  
18/3/2020 19,898.92 7/5/2020 23,875.89 6/6/2020  26/7/2020  
19/3/2020 20,087.19 8/5/2020 24,331.32 7/6/2020  27/7/2020 26,584.77 
20/3/2020 19,173.98 9/5/2020  8/6/2020 27,572.44 28/7/2020 26,379.28 
21/3/2020  10/5/2020  9/6/2020 27,272.30 29/7/2020 26,539.57 
22/3/2020  11/5/2020 24,221.99 10/6/2020 26,989.99 30/7/2020 26,313.65 
23/3/2020 18,591.93 12/5/2020 23,764.78 11/6/2020 25,128.17 31/7/2020 26,428.32 
24/3/2020 20,704.91 13/5/2020 23,247.97 12/6/2020 25,605.54 9/7/2020 25,706.09 
25/3/2020 21,200.55 14/5/2020 23,625.34 13/6/2020  10/7/2020  

26,075.30 
26/3/2020 22,552.17 15/5/2020 23,685.42 14/6/2020  11/7/2020  
27/3/2020 21,636.78 16/5/2020  15/6/2020 25,763.16 12/7/2020  
28/3/2020  9/5/2020  16/6/2020 26,289.98 13/7/2020 26,085.80 
29/3/2020  10/5/2020  17/6/2020 26,119.61 14/7/2020 26,642.59 
30/3/2020 22,327.48 11/5/2020 24,221.99 18/6/2020 26,080.10 15/7/2020 26,870.10 
31/3/2020 21,917.16 12/5/2020 23,764.78 19/6/2020 25,871.46 16/7/2020 26,734.71 
1/4/2020 20,943.51 7/5/2020 23,875.89 20/6/2020  17/7/2020 26,671.95 
2/4/2020 21,413.44 8/5/2020 24,331.32 21/6/2020  18/7/2020  
3/4/2020 21,052.53 9/5/2020  22/6/2020 26,024.96 19/7/2020  
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4/4/2020  10/5/2020  23/6/2020 26,156.10 20/7/2020 26,680.87 
5/4/2020  11/5/2020 24,221.99 24/6/2020 25,445.94 21/7/2020 26,840.40 
6/4/2020 22,679.99 12/5/2020 23,764.78 25/6/2020 25,745.60 22/7/2020 27,005.84 
7/4/2020 22,653.86 13/5/2020 23,247.97 26/6/2020 25,015.55 23/7/2020 26,652.33 
8/4/2020 23,433.57 14/5/2020 23,625.34 27/6/2020  24/7/2020 26,469.89 
9/4/2020 23,719.37 15/5/2020 23,685.42 28/6/2020  25/7/2020  

10/4/2020  16/5/2020  29/6/2020 25,595.80 26/7/2020  
11/4/2020  17/5/2020  30/6/2020 25,812.88 27/7/2020 26,584.77 
12/4/2020  18/5/2020 24,597.37 1/7/2020 25,734.97 28/7/2020 26,379.28 
13/4/2020 23,390.77 19/5/2020 24,206.86 2/7/2020 25,827.36 29/7/2020 26,539.57 
14/4/2020 23,949.76 20/5/2020 24,575.90 3/7/2020  30/7/2020 26,313.65 
15/4/2020 23,504.35 21/5/2020 24,474.12 4/7/2020  1/8/2020  
16/4/2020 23,537.68 22/5/2020 24,465.16 5/7/2020  2/8/2020  
17/4/2020 24,242.49 23/5/2020  6/7/2020 26,287.03 3/8/2020 26,664.40 
18/4/2020  24/5/2020  7/7/2020 25,890.18 4/8/2020 26,828.47 
19/4/2020  25/5/2020  8/7/2020 26,067.28 5/8/2020  

27,201.52 
6/8/2020 27,386.98 17/9/2020 27,901.98 28/10/2020 26,519.95   
7/8/2020 27,433.48 7/10/2020 28,303.46 7/12/2020 30,069.79 18/1/2021  
8/8/2020  8/10/2020 28,425.51 8/12/2020 30,173.88 19/1/2021 30,930.52 
9/8/2020  9/10/2020 28,586.90 9/12/2020 30,068.81 20/1/2021 31,188.38 

10/8/2020 27,791.44 10/10/2020  10/12/2020 29,999.26 21/1/2021 31,176.01 
11/8/2020 27,686.91 11/10/2020  11/12/2020 30,046.37 22/1/2021 30,996.98 
12/8/2020 27,976.84 12/10/2020 28,837.52 12/12/2020  23/1/2021  
13/8/2020 27,896.72 13/10/2020 28,679.81 13/12/2020  24/1/2021  
14/8/2020 27,931.02 14/10/2020 28,514.00 14/12/2020 29,861.55 25/1/2021 30,960.00 
15/8/2020  15/10/2020 28,494.20 15/12/2020 30,199.31 26/1/2021 30,937.04 
16/8/2020  16/10/2020 28,606.31 16/12/2020 30,154.54 27/1/2021 30,303.17 
17/8/2020 27,844.91 17/10/2020  17/12/2020 30,303.37 28/1/2021 30,603.36 
18/8/2020 27,778.07 18/10/2020  18/12/2020 30,179.05 29/1/2021 29,982.62 
19/8/2020 27,692.88 19/10/2020 28,195.42 19/12/2020  30/1/2021  
20/8/2020 27,739.73 20/10/2020 28,308.79 20/12/2020  31/1/2021  
21/8/2020 27,930.33 21/10/2020 28,210.82 21/12/2020 30,216.45 1/2/2021 30,211.91 
22/8/2020  22/10/2020 28,363.66 22/12/2020 30,015.51 2/2/2021 30,687.48 
23/8/2020  23/10/2020 28,335.57 23/12/2020 30,129.83 3/2/2021 30,723.60 
24/8/2020 28,308.46 24/10/2020  24/12/2020 30,199.87 4/2/2021 31,055.86 
25/8/2020 28,248.44 25/10/2020  25/12/2020  5/2/2021 31,148.24 
26/8/2020 28,331.92 26/10/2020 27,685.38 26/12/2020  6/2/2021  
27/8/2020 28,492.27 27/10/2020 27,463.19 27/12/2020  7/2/2021  
28/8/2020 28,653.87 28/10/2020 26,519.95 28/12/2020 30,403.97 8/2/2021 31,385.76 
29/8/2020  29/10/2020 26,659.11 29/12/2020 30,335.67 9/2/2021 31,375.83 
30/8/2020  30/10/2020 26,501.60 30/12/2020 30,409.56 10/2/2021 31,437.80 
31/8/2020 28,430.05 1/11/2020  31/12/2020  11/2/2021 31,430.70 
1/9/2020 28,645.66 2/11/2020 26,925.05 1/1/2021  12/2/2021 31,458.40 
2/9/2020 29,100.50 3/11/2020 27,480.03 2/1/2021  13/2/2021  
3/9/2020 28,292.73 4/11/2020 27,847.66 3/1/2021  14/2/2021  
4/9/2020 28,133.31 5/11/2020 28,390.18 4/1/2021 30,223.89 15/2/2021  
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5/9/2020  6/11/2020 28,323.40 5/1/2021 30,391.60 16/2/2021 31,522.75 
6/9/2020  7/11/2020  6/1/2021 30,829.40 17/2/2021 31,613.02 
7/9/2020  8/11/2020  7/1/2021 31,041.13 18/2/2021 31,493.34 
8/9/2020 27,500.89 9/11/2020 29,157.97 8/1/2021 31,097.97 19/2/2021 31,494.32 
9/9/2020 27,940.47 10/11/2020 29,420.92 9/1/2021  20/2/2021  

10/9/2020 27,534.58 11/11/2020 29,397.63 10/1/2021  21/2/2021  
11/9/2020 27,665.64 12/11/2020 29,080.17 11/1/2021 31,008.69 22/2/2021 31,521.69 
12/9/2020  13/11/2020 29,479.81 12/1/2021 31,068.69 23/2/2021 31,537.35 
13/9/2020  14/11/2020  13/1/2021 31,060.47 24/2/2021 31,961.86 
14/9/2020 27,993.33 15/11/2020  14/1/2021 30,991.52 25/2/2021 31,402.01 
15/9/2020 27,995.60 16/11/2020 29,950.44 15/1/2021 30,814.26 26/2/2021 30,932.37 
16/9/2020 28,032.38 17/11/2020 29,783.35 16/1/2021  27/2/2021  
17/9/2020 27,901.98 18/11/2020 29,438.42 17/1/2021  28/2/2021  
18/9/2020 27,657.42 19/11/2020 29,483.23 18/1/2021  1/3/2021 31,535.51 
19/9/2020  20/11/2020 29,263.48 19/1/2021 30,930.52 2/3/2021 31,391.52 
20/9/2020  21/11/2020  20/1/2021 31,188.38 3/3/2021 31,270.09 
21/9/2020 27,147.70 22/11/2020  21/1/2021 31,176.01 4/3/2021 30,924.14 
6/3/2021  13/3/2021  20/3/2021  5/3/2021 31,496.30 
7/3/2021  14/3/2021  21/3/2021  27/3/2021  
8/3/2021 31,802.44 15/3/2021 32,953.46 22/3/2021 32,731.20 28/3/2021  
9/3/2021 31,832.74 16/3/2021 32,825.95 23/3/2021 32,423.15 29/3/2021 33,066.96 

10/3/2021 32,297.02 17/3/2021 33,015.37 24/3/2021 32,420.06 30/3/2021 32,981.55 
11/3/2021 32,485.59 18/3/2021 32,862.30 25/3/2021 32,619.48   
12/3/2021 32,778.64 19/3/2021 32,627.97 26/3/2021 33,072.88   
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 المستخمص 
تواجو الوحدات االقتصادية وخصوصًا المصارف العديد من الضغوطات بسبب 
التغيرات السريعة في بيئة األعمال المعاصرة، مما يتطمب منيا أن تقوم بقياس وتقييم 

المتطمبات كفاءة أدائيا بنظرة أكثر شمولية والعمل وفق أستخدام اساليب ُتمبي كل 
لمواكبة تمك التغيرات، حيث ُتعد بطاقة االداء المتوازن من أبرز وأىم أساليب 
المحاسبة اإلدارية ذات الدور الكبير في قياس كفاءة اداء الوحدات األقتصادية 
وتقيميا، لذا ىدفت الدراسة الى بيان تأثير بطاقة االداء المتوازن في قياس كفاءة اداء 

العراق، ولتحقيق ىدف ىذه الدراسة تم األعتماد عمى التقارير المصارف الخاصة في 
السنوية لممصارف العراقية الخاصة عينة البحث )مصرف المنصور لالستثمار، 

من خالل المناظير الرئيسية 2017-2019) ولممدة ) مصرف الخميج التجاري( ،
الداخمية، ومنظور ألسموب بطاقة االداء المتوازن  )المنظور المالي، ومنظور العمميات 

 الزبائن، ومنظور التعمم والنمو(،
 

 .بحث مستل من رسالة ماجستير 
 

 مجلة العلوم المالية والمحاسبية
 2222آذار /  الخامس العدد 

 214 -253الصفحات 

mailto:Raedmajeed1962@gmail.com
mailto:Zozar9610@gmail.com
mailto:Zozar9610@gmail.com


 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

 

 254  
 

وتكمن أىم النتائج في الدور الكبير الذي تمعبو بطاقة االداء المتوازن في ترجمة 
إستراتيجيات الوحدة االقتصادية، وأعطاء رؤية واسعة لنشاطيا وأىدافيا، وتوصمت 

األحصائي الى أنو ىناك شبو تساوي في األوساط الدراسة من خالل نتائج التحميل 
الحسابية لكفاءة االداء لممصارف عينة البحث خالل مدة الدراسة، وفي ضوء نتائج 
الدراسة التي تم التوصل الييا أوصت الدراسة بتطبيق بطاقة االداء المتوازن بشكل 

المتوازن أوسع وكذلك توصي الدراسة بأستعمال المناظير األخرى لبطاقة االداء 
 لمواكبة اي تغيرات تطرئ.

 بطاقة االداء المتوازن، كفاءة االداء . الكممات المفتاحية:
Abstract 
 Economic units, especially banks, face many pressures due to 
rapid changes in the contemporary business environment, which 
requires them to measure and evaluate the efficiency of their 
performance with a more comprehensive view and work 
according to the use of methods that meet all the requirements to 
keep abreast of those changes, where the balanced performance 
card is one of the most Business Bay) and for the period (2019-
2017) through the main perspectives of the Balanced Scorecard 
style (financial perspective, internal operations perspective, 
customer perspective, learning and growth perspective), the most 
important results lie in the great role played by the Balanced 
Scorecard in translating the strategies of the economic unit, and to 
give a broad view of its activity and objectives, and the study 
reached through the results of statistical analysis that there is a 
quasi-equality in the computational circles of The study also 
recommends the use of other binoculars for the balanced scorecard 
to keep up with any changes that occur. 
Keywords: balanced scorecard, performance efficiency 

 المقدمة
ُيعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تستجيب لمتغيرات المالية العالمية  

وخصوصًا في زمن العولمة وتداعياتيا، وأن نجاح أي مصرف يعتمد بشكل كبير عمى 
قدرتُو في أتخاذ القرارات الصحيحة في األوقات المناسبة وأن ىذه القرارات اعتمادىا 

لمتمثمة في أسموب بطاقة االداء المتوازن المستخدمة يكون عمى األساليب المساندة وا
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في قياس وتقييم كفاءة االداء من خالل مناظيرىا الرئيسية، حيث يوضح المنظور 
المالي االىداف المالية قصيرة وطويمة األجل والتي من المتوقع تنفيذىا من خالل 

ينما يوضح استراتيجية المصارف والتي توصف بشكل أحداث اقتصادية متسمسمة، ب
منظور العمميات الداخمية أساليب العمميات المختارة والعمميات الرئيسية المطموبة 
لمتأثير في أشباع رغبات الزبون عبر أطار يسمى )سمسمة قيمة العمميات(، وأن 
منظور الزبائن يحدد زبائن قطاع السوق الذي تتنافس فيو المصارف عبر خمق القيمة 

ىذا المدخل مصدرًا لأليراد، ويوضح منظور التعمم والنمو لمزبائن وبالنتيجة يكون 
مجموعة القابميات التي يحتاجيا المصرف لمتطوير والتحسينات طويمة األجل، وبالتالي 
فأن من الضروري عمى المصارف استخدام ىذه المناظير مع بعضيا لموصول الى 

 كفاءة اداء ُمثمى.
ضوء عمى )تأثير بطاقة األداء المتوازن في وبناًء عمى ما تقدم يأتي البحث لُيسمط ال

 قياس كفاءة أداء المصارف الخاصة( ولذلك تم تقسيم البحث الى أربعة مباحث:
 يتناول المبحث األول منيجية البحث المبحث األول:
 يتناول الجانب النظري لمبحث وتم تقسيمُو الى محورين: المبحث الثاني:

 لمتوازن.المحور األول: بطاقة األداء ا     
 المحور الثاني: كفاءة األداء.     

 يتناول الجانب العممي وتم تقسيمُو الى محورين: المبحث الثالث:
 المحور األول: تطبيق بطاقة األداء المتوازن.     
 المحور الثاني: الجانب العممي.     

 تناول المبحث الرابع األستنتاجات والتوصيات.  المبحث الرابع:
 األولالمبحث 

 منهجية البحث
 Research Problemمشكمة البحث  1.1
إَن التطورات المستمرة والمتسارعة التي تشيدىا بيئة االعمال وبالخصوص      

القطاع المصرفي فضاًل عن التحديات الكبيرة والمنافسة ليا، واتباع األساليب التقميدية 
مصارف ايجاد أساليب فعالة في قياس كفاءة األداء، نتيجة لذلك تحتم عمى إدارة ال
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تساعدىا عمى قياس كفاءة األداء، ومن أىم تمك األساليب ىي بطاقة األداء المتوازن، 
حيث تجمع بين المقاييس المالية وغير المالية، والمذان يعدان مرآة عاكسة ألنشطة 

 -الوحدات المصرفية وانجازاتيا. وبناًء عمى ما تم ذكره فقد تثار التساؤالت اآلتية:
في  ما مدى توافر المقومات االساسية الالزمة لتطبيق بطاقة االداء المتوازن .1

 قياس كفاءة األداء في المصارف العراقية الخاصة؟ 
ما مدى تطبيق االبعاد االربعة الرئيسية والمختمفة لبطاقة االداء المتوازن في  .2

 المصارف العراقية عينة البحث؟ 
في المصارف العراقية الخاصة يتم بصورة ىل إَن قياس كفاءة االداء حاليًا  .3

 كفؤة وفعالة باستخدام األساليب التقميدية؟
 Research Objectiveأهداف البحث  2.1

 -يتمحور ىدف البحث في مايأتي: 
 قياس مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن من المصارف العراقية الخاصة عينة البحث. .1
 الكفاءة بالمقارنة مع المصارف األخرى.معرفة المصرف األفضل من حيث مستوى  .2

 Research Importanceأهمية البحث  3.1
 تكمن أىمية البحث فيما يأتي : 
يقدم البحث دلياًل ميدانيًا حول تأثير استعمال بطاقة األداء المتوازن في قياس كفاءة  .1

 االداء.
 في تحسين كفاءة أدائيا.  إَن نتائج البحث يمكن أن ُتعد مدخاًل يساعد ادارة المصارف .2

فضاًل عن ما تم ذكره فإَن أىمية البحث يمكن أن تتمحور في أن ىذا البحث يمكن إعداده 
 كأمتداد لمدراسات السابقة التي تناولت المتغيرات ودورىا في قياس كفاءة األداء.

 Research Hypothesisرابعًا: فرضيات البحث 
 اآلتي:يقسم البحث الى فرضيتين رئيسيتين وك

 الفرضية الرئيسية األولى: 
عدم توافر تأثير الستخدام بطاقة األداء المتوازن بمناظيرىا األربعة الرئيسية في قياس 

 كفاءة األداء
 الفرضية الرئيسية الثانية:
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ىناك تقارب نسبي فيما بين المصارف العراقية الخاصة عينة البحث، وفقًا لمكفاءة 
 النسبية العائدة لكل منيا.

 Research Variablesمتغيرات البحث  5.1
 المتغير المستقل: بطاقة األداء المتوازن

 المتغير المعتمد: كفاءة األداء
 Community and Sample Researchمجتمع وعينة البحث  6.1
يتمثل مجتمع البحث في القطاع المصرفي العراقي، أما عينة البحث فيي      

 الخميج التجاري(. ف)مصرف المنصور لالستثمار، ومصر 
 تاريخ تأسيسه أسم المصرف

مصرف المنصور 
 لألستثمار

، وحصمت  13/5/2005أسس المصرف كشركة ُمساىمة خاصة في 
موافقة البنك المركزي عمى منحو أجازة ممارسة الصيرفة في 

20/2/2006 . 
مصرف الخميج 

 التجاري
، وحصمت  20/10/1997أسس المصرف كشركة ُمساىمة خاصة في 

  2000سنة موافقة البنك المركزي عمى منحو أجازة ممارسة الصيرفة في 
 

 المبحث الثاني
 الجانب النظري

 Balanced Scorecardبطاقة األداء المتوازن  1.2
داء المتوازن من أىم وابرز االساليب الحديثة في قياس االداء الشامل في بطاقة األ تعد

وتمكن الوحدة  ،لكونيا تسمح بتقويم االداء من جوانب مختمفةالوحدة االقتصادية وذلك 
 االقتصادية من استغالل جميع مواردىا ومن ثم تقوم بمراجعة االعمال التي تقوم بيا

 فال يعد ،ا من تحقيق االىداف االستراتيجيةوفق منظور عام وشمولي يمكني عمى
 نَ إ بل ،تقييم االداءبطاقة االداء المتوازن اسموب جديد ومطمق في نظم اسموب 

جذورىا ترجع الى خمسينات القرن الماضي حين قام مجموعة من الباحثين بدراسة 
ليو ىو ان إابرز ما قد توصموا  نَ ا  و  ،مفادىا حول كيفية استخدام المعمومات المحاسبية

بل توجد  ،حسب في بناء نظام معموماتيمو ال يعتمدون عمى النظام المحاسبي  يرينالمد
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المؤشرات المالية التي فضاًل عن  ،من االنظمة يستوحى منيا معموماتوموعة ىناك مج
 . لإلنتاجالوسيمة التي تتم من خالليا المتابعة اليومية  دتع

بدارسة حول كيفية قيام  (Robert Kaplan)قام الباحث  1983وفي أوائل عام 
فرة اغير متو نو توجد ابعاد ألى إحيث اشار  ،الوحدات االقتصادية بقياس ادائيا

من  . فيما بعد قام كالً وىي المقاييس غير المالية ،قياس)مفقودة( في عممية ال
(Kaplan & Janshon)  بإصدار كتاب تحت عنوان"Relevant Loss"  في

يتم بو  اً اساسي اً اتجاى وصفوداء المتوازن بحيث اظير فيو مدخل األ 1987عام 
 (.2018:23)قمازي،  التقميديالتي وجيت الى المدخل مواجية االنتقادات 

 الحسبانر االداري مع االخذ بوفي ظل التطورات الحديثة التي لحقت في الفك
من قام العديد ، ت والبحوث االستراتيجيةالدراسافضاًل عن التحديات المعاصرة 

ما نتج عنو ظيور  وتحميمو االداء االستراتيجي لموحدات االقتصادية الباحثين بدراسة
( وكان اول ظيور Kaplan & Nortonالعالمين )داء المتوازن من بطاقة األ

وكان ذلك عقب دراسة قاما بيا عمى  ،في امريكا الشمالية 1990رسمي ليا في عام 
المريكية و كندا من أجل تقييم عدد من الوحدات االقتصادية في الواليات المتحدة ا

قييم عمى حساب د في التداء وحيث الحظوا بأن المدراء ال يحبذون اسموب محداأل
داء غير داء المالي واألأليقوم بموازنة بين ا ،سموب تقييمأنيم يبحثون عن إبل  ،اآلخر
وقاما بتوضيح سبب ىذه الفكرة بأنو يعود الى الحاجة الماسة لتوسيع المعرفة  ،المالي

االعمال المتعددة  فضاًل عن ،موحدات االقتصاديةل الحديثة دارةاالالالزمة فيما يخص 
والتي تتمثل في اعمال التجديد والتدريب  ،التي تنجز داخل الوحدة االقتصادية

 لى العثور عمى مؤشرإىذا المنظور ظيرت الحاجة الممحة ومن  ،واالبتكار المستمر
 ديرينويعطي لمم ،ظير الصورة الواقعية لإلنجاز الفعمييُ  ًا،ومتوازن يكون شامالً  داءأ

بأنو  (Kaplanوادرك ) .اديةونشاط الوحدة االقتص داءألريعة وشاممة لمحة تكون س
غير  موجوداتدائيا من خالل ضم الألوحدة االقتصادية القيام بتحسين بإمكان ا

األوائل الذين قاموا من  (Kaplan &Nortonممموسة في نظم ادارتيا وبيذا يعد )ال
داء المتوازن اعتمدت عمى بطاقة األ نَ إىكذا تصور في عممية القياس حيث  بوضع
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كذلك و  ،الحاضر وايالئيا االىتمام في المحاور الزمنية المتمثمة في الماضي 
 (.19: 2012)بالسكة،  المستقبل
  بطاقة األداء المتوازن تعريف 1.1.2

توضيح مدى تحقيق الوحدة االقتصادية الميم الذي يتم من خاللو تمثل المركز 
 ونوكذلك العامم ،امكانيتيا في ارضاء زبائنيافضاًل عن  ،لألىداف التي تسعى الييا

من خالل الموازنة  ،ودرجة التطور الذي وصمت اليو ،والعالقة مع المجيزين ،لدييا
مقارنة التطور الذي وصمت لو الوحدات  وأمؤشرات التي تخص الفترة السابقة بين ال

وغير المالية لبطاقة االداء  عبر المقاييس المالية ذلك يتمو  ،االقتصادية المنافسة ليا
حد (. وعرف شياب بطاقة األداء المتوازن عمى أنيا أ15 2015:)فاضل،  المتوازن

من األنشطة المالية وغير  نظام تقييم شامل لكالً عد االساليب االدارية الحديثة التي تُ 
متضمنة  ،وذلك إلعطاء صورة متكاممة ومفيومة عن اداء الوحدة االقتصادية ،المالية

التعمم  منظورو  ،الزبون ،العمميات الداخمية ،المالي منظور)الىي و  مناظير األربعةال
 .30): 2018شياب، )، والنمو(
  نزمكونات بطاقة األداء المتوا 2.1.2

تتألف بطاقة االداء المتوازن من مجموعة متعددة من مقااييس االداء التاي تكاون ممتادة 
الجاااوىر  داالساااتراتيجية تعااا نَ ا  و  ،بالوحااادة االقتصااااديةيجية الخاصاااة مااان دعااام االساااترات

 ،بتغااى واىااداف الوحاادة االقتصاااديةالنظااري حااول الكيفيااة التااي يااتم ماان خالليااا تطبيااق مُ 
وماان ثاام تحقيااق اعظاام  ،والتااي تتمثاال بتحقيقيااا لممياازة التنافسااية فااي اطااار بيئااة التنااافس

فاي  كثر تميازاً سموب األاأل بمثابةداء المتوازن بطاقة األ دوبيذا تع ،ممكنة لموحدةبحية ر 
ومان خاالل  ،من خالل قياس االداء المالي وغيار الماالي ،داء الوحدة االقتصاديةأتقييم 

امن ماع تطاور داء المتاوازن تاز بطاقة األأسموب التطور الذي لحق ب نَ إ مناظير مختمفة.
 14): 2009)إدريس،  :احداث عديدة ابرزىا

المعاااايير غطاااي عماااى العجاااز الاااذي لحاااق بطاقاااة االداء المتاااوازن ظيااارت لكاااي ت نَ إ .1
التاااي التغيااارات فضااااًل عااان  ،تابعاااة ابعااااد تنفياااذ االساااتراتيجيةالمالياااة التقميدياااة فاااي م

 .حدثت في مختمف نواحي االداء
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الاااى  ونظااام المعموماااات مضاااافاً ، ماااوجي الاااذي لحاااق فاااي مجاااال االنتااااجالتطاااور التكن .2
 المنافسة الشديدة.

 دارية التقميدية ناتج عناو حادوثالخاصة بالمحاسبة اإل التركيز الشديد عمى المفاىيم .3
 .وتقييمو داء المتوازناأل بعض االنعكاسات عمى قياس

تطمبات ، جدياةلتي في الغالب تكون غيار مُ ا داء المالياأل قاييسالنتائج الخاصة بم .4
الماليااة التقميديااة تكتفااي المقاااييس لكااون  ،لااى تطااوير بطاقااة االداء المتااوازنالحاجااة ا

 وال يمكنيا التنبؤ لممستقبل. ،في معرفة االحداث الماضية
 مناظير بطاقة األداء المتوازن 3.1.2

 (33-43: 2014)زىرة،  :تيالداء المتوازن باآلبطاقة امناظير تتمثل 
داء وتقييماو فاي بطاقاة ألقيااس ا منااظيرحاد أالماالي  منظورال عدُ يُ  :المالي منظورال .1

تمثاال المقاااييس والمؤشاارات الموجيااة الااى  منظااورنتااائج ىااذا ال نَ ا  و  ،داء المتااوازناأل
 تحقيق االىداف.

داء المتااااوازن اخااااذت فااااي الحساااابان حاجااااات بطاقااااة األ نَ إحيااااث  :الزبااااائنمنظااااور  .2
التركيااز  نَ إفاا ،خااالل احتوائيااا عمااى بعااد الزبااائن ماان، ورغبااات الزبااائن ومتطمباااتيم

االسااااتراتيجية لموحاااادة  ىاااادافانجازىااااا تحقيااااق األلتااااي يمثاااال اىااااداف عمااااى ىااااذه األ
 .االقتصادية

العممياااات الداخمياااة الجاااوىر والعنصااار الميااام فاااي  عااادُ تُ  :العممياااات الداخمياااةمنظاااور  .3
ناو فاي اطاار اجماالي ىاذه العممياات وتفضايالتيا تتباين إيث التنافسية حوة ن القيتكو 

   .فىداداء وتحقيق األأتصادية عمى قدرة وامكانية الوحدة االق
تاتعمم وتتطاور مان إذا كانات  ،الوحدة االقتصادية متعمماة دُ عتُ  :ووالنمالتعمم منظور  .4

 ،دارة فاااي موضاااع التطبياااقخاااالل تجاربياااا وخبراتياااا فاااي وضاااع افكاااار العااااممين واإل
ت الفردياااااة والجماعياااااة التعمااااايم يااااارتبط باااااالتغير االيجاااااابي فاااااي الساااااموكيا نَ إحياااااث 

 :تيربعة بالشكل اآلوسيتم توضيح االبعاد اال، والتنظيمية
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 مناظير بطاقة األداء المتوازن 1)) رقم الشكل

Source: (Horngren, Charles t, datar ,Srikan M, Rajan , Madhav V 
(2015) "Cost Accounting", a Managerial Emphasis, Vol.15, p: 484) 

 

  كفاءة األداء 2.2

في المشكمة االقتصادية  وثيقاً  رتباطاً أرتبط أمفيوم الكفاءة في الفكر االقتصادي  نَ إ 
متاحة لممجتمع من الو  ،التي تتمثل في كيفية تخصيص الموارد المحدودة، ساسيةاأل
ي أن الموارد محدودة أ ،جل تمبية متطمبات المجتمع المتجددة والمعروفة بالندرةأ

)فيمفريدو باريتو( ن المفيوم التاريخي لمكفاءة يعود الى االقتصادي االيطالي أو . ونادرة
عمى صبح يعرف )بامثمية باريتو( و أحتى وصياغتو ىذا المفيوم  والذي قام بتطوير

مالمموارد  فوءما تخصيص كإفيو  ،حسب ما وضع باريتو فأن أي تخصيص لمموارد  وا 
 نَ . وا  134) 2011:)بن ساحة،  ر عن الال كفاءةعبنو يُ أاي  فوء،تخصيص غير ك
، في ألجمالي فعاليات الوحدة االقتصادية ،لبعد التطبيقيعبر عن امصطمح األداء يُ 

داء ىو تعبير عن ن األأين العديد ممن تناولوا مفيوم االداء. فمنيم من بَ  ىناك حين
 ،المحيطة البيئةمع  فاعمياالوحدة االقتصادية بأستخدام مواردىا وطريقة ت قيامكيفية 

من تبني خيارتيا وتطبيق ىذه مكانية الوحدة االقتصادية إ أي أنو يبين انعكاس
الرغم من ، وبداءتسير نحوه عممية تقييم األالذي داء الجوىر األعد ليذا يُ  ،الخيارات

لى تنوع أىداف إسبب عود المفيوم محدد لإلداء ويى لم يتم التوصل ال فإنوىذا 
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داء ىو أنعكاس ألستخدم الوحدة األ أنَ بعضيم حيث رأى  ،الباحثين في دراستو وقياسو
 ،تحقيق أىدافيا المرجوة يستغالليا فا أمكانيةو  ،االقتصادية لمواردىا المادية والبشرية

 ،تسعى الوحدة االقتصادية الى تحقيقياي وىناك من ينظر لألداء عمى أنو النتائج الت
 معديد من المفاىيم التي تتعمق بالنجاح والفشلل وشامالً  اً واسع اً األداء مفيوم عديُ إذ 

أي ان االداء يمثل الفعالية والنشاط الشامل  ،د من العوامل التي تتعمق بووغيرىا العدي
ستمراريتيا عمى التقدم والنجاح وتكيفيا مع أالذي بعكس نجاح الوحدة االقتصادية و 

البيئة المحيطة أو فشميا وتقيدىا ضمن أسس ومعايير تقوم الوحدة االقتصادية 
 وفق متطمبات فعالياتيا عمى بوضعيا

 تعريف الكفاءة واألداء 1.2.2
 إلنتاااج الحااد االقصااىالمااوارد ذات التكمفااة االقاال تتمثاال الكفاااءة فااي أختيااار ماازيج ماان 

بإمكانيااا مجابيااة القيااود  ،الكفاااءة ذات مصااارففااإن تمااك ال ماان ثاامو  ،الماليااة الخاادمات
 (2011:111)معراج،  ق تغير االسعار واشتداد المنافسةوالمتغيرات التي تراف

يمكن من خاللو التعبيار عان األساموب الاذي تتبنااه الوحادة  ،مفيوم واسعفيو  أما األداء
التقياااد بمعاااايير محاااددة ب بقائياااا، ضااامانل ،االقتصاااادية فاااي أساااتثمارىا لمواردىاااا المتاحاااة

مااان المتغيااارات الداخمياااة والخارجياااة التاااي تتفاعااال معياااا ق مجموعاااة تتعماااق بأىااادافيا وفااا
 13): 2013)الدوري،  الكفاءة واًل الى تحقيقالوحدة االقتصادية وص

 منهجيات قياس األداء 2.2.2
مجموعاة  يتم من خالليا أعتماد ،أدوات قياسعن  ىي عبارةمنيجيات قياس األداء  نَ إ

توجااب مان العمميااات والطارق واألساااليب العممياة التااي تمات تجربتيااا وثبتات فاعميتيااا، وي
فضاااًل عاان ، وحاادات االقتصاااديةال راتيجي فااي أداءسااتيااز عمااى المحااور االكالتر  شاامول

ف التاي تختماومؤشارات األداء الفنياة الخاصاة ، ةنتاج مؤشرات األداء العامااالتمكن من 
سااتخدام العديااد ماان أنظمااة بأالمختمفااة  وحااداتوتقااوم ال إلااى أخاارى ماان وحاادة اقتصااادية

عماااى ذلاااك تتعاادد نمااااذج قيااااس األداء  وبناااءً  ،القياااس مااان أجااال تحسااين مساااتوى أدائياااا
 .(Horngren, 2015: 484) وىي كاآلتي:د النتائج المرغوب قياسيا عدبت
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تغطااي عماال  منيااا خمسااة ،تضاامن تسااعة عناصاارلموانمااوذج األعمااال المتمياازة :  .1
والعمميااات(  ،ت والمااوارداكاالشاار  ،سااتراتيجيةاالالسياسااة و  ،العاااممين ،)القيااادةلوحاادة ا

األثاااار فااااي  زبااااائن،رضاااااء ال ،ز عمااااى النتااااائج )رضاااااء العاااااممينكااااتر  منيااااا وأربعااااة
 .ء(ونتائج مؤشرات األدا ،المجتمع

 ،نااواحيلعنصاار البشااري ماان جميااع الاب يتمثاال فااي التطااورسااتثمار فااي األفااراد : اال .2
 .وحدات االقتصاديةمما ينعكس إيجابيًا عمى أداء ال

يعتمااد ىااذا النمااوذج عمااى فاعميااة وكفاااءة الوحاادات :  (Charter Mark)نمااوذج  .3
تقاااديم خااادمات ذات جاااودة عالياااة، تكمااان فاااي درجاااة التكامااال باااين االقتصاااادية فاااي 

 .أنشطة الوحدة، ورسالتيا وأىدافيا االستراتيجية التي تسعى إلييا
يساتخدم لمراجعاة ، النمااذج  لقيااس األداء أىام أحاد: ُيعاد  نموذج المقارنة المرجعية .4

 أقتصااااديةوحااادات ماااع  ،عااان فتااارة أو فتااارات ساااابقة وحااادات االقتصااااديةأعماااال ال
 .خمل أن وجدغرض السعي إلى تصحيح ال، لمماثمة في النشاط

الااذي  ،ياااس مااا يعاارف بفجااوات جااودة الخدمااةيسااتخدم لق : نمااوذج جااودة الخدمااة .5
مكانياة تطبيقاو عمميااً أ  ،ستحوذ عمى قبول وتأييد معظم الباحثين بسبب مصداقيتو وا 

درا ،الخدماة لجودة زبائنلموصول إلى الفجوة ما بين توقعات ال يام لاألداء الفعماي كوا 
 .لمخدمة التي يحصمون عمييا

لتحساااين تساااتخدم مااان النمااااذج التاااي ُيعاااد :  (Sigma Six)نماااوذج الساااتة سااايجما .6
وتقاوم منيجياة الساتة سايجما فاي الزباائن،  وتحقيق أعماى مساتويات رضاا ،العمميات

ز عماااى كاااساااتراتيجية تعتماااد عماااى القيااااس الاااذي ير أتوجيياااا األساساااي عماااى تطبياااق 
ساااااااااااتراتيجية المدعوماااااااااااة بمنيجياااااااااااة الساااااااااااتة سااااااااااايجما االات، و ساااااااااااين العممياااااااااااتح

 ، Analyzeمالحَ  ، Measureس، ِقاDefine  عاّرف)وىاي  ((DMAICتادعى
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وىي نظام تحسين لمعممياات الموجاودة التاي   Control)ضبط، أ Improve َحسن
 .وتحتاج لمتحسين بشكل تزايدي ،أقل من المواصفات ألى تنحرف

، وُيعاد طريقااة : يسااتخدم فاي قيااس الكفااءة (DEA)نماوذج تحميال مغماف البياناات  .7
يااتم  ،مناساابة لعماال تحمياال الكفاااءة عناادما تكااون ىناااك ماادخالت ومخرجااات متعااددة

ية لموحدات األقتصاادية، ويمثل ىذا المقياس أداة جديدة قو  ،قياسيا بوحدات مختمفة
، يخااادم مختمفاااةوحااادات ت فاااي ووجااادت لاااو عااادة تطبيقاااا تااام أساااتخدامو بشاااكل كبيااار
 .مرشاااادًا لموحاااادات لتطااااوير وتحسااااين أدائيااااا وأنتاجيتيااااا أىااااداف الوحاااادات بوصاااافو

(Copper, 2004: 13) 
ماان الوسااائل الحديثااة ذات النظاارة الشاامولية : ُتعااد  (BSC)بطاقااة االداء المتااوازن  .8

 ،فاااي قيااااس أنشاااطة ومساااتوى أداء الوحااادات االقتصاااادية وأساااتراتيجيتيا الموضاااوعة
نيا مجموعة من المقاييس المالية وغير المالياة تقادم الاى االدارة بأ (BSC)وتعرف 

بالتاالي فاأن بطاقاة ، العميا صورة واضحة وشاممة وساريعة ألداء الوحادة األقتصاادية
االداء المتوازن تعمل عمى تحقيق التكامل والتوازن بين المقااييس المالياة والمقااييس 

داف ومقااااييس داء المساااتقبمي لاااذا يجاااب ان تشاااتق أىااا، التاااي تحقاااق االغيااار المالياااة
 بطاقة االداء من األىداف االستراتيجية لموحدات االقتصادية.

 مستويات قياس األداء في الوحدة األقتصادية 3.2.2
 دية فاااي ثاااالث مساااتويات كماااا موضاااحداء فاااي الوحااادات األقتصااااتاااتم عممياااة قيااااس األ

 (.75:  2012: )القحطاني،اآلتيب
وينظر الى قياس  ،دارات العميا والتابعة لويتمثل بمستوى اال :اإلستراتيجيالمستوى  .1

 واألىداف اإلستراتيجية لتمك الوحدة(.ى الوحدة لتحقيق الرؤية داء عمى مستو األ
ينظر في بيئة العمل لموحدة االقتصادية عمى مساتوى  :المستوى التشغيمي لمعمميات .2

 لتحقيق االىداف المرجوة.متيا ءومدى مال، العمميات واالنشطة 
مااة النتااائج وماادى مالئ ،يقاايس االداء عمااى مسااتوى الفاارد :مسااتوى المااوارد البشاارية .3

 :اآلتي مشتقة وجزء من العمميات عادة. وكما موضح بالشكل عدالمتوقعة والتي تُ 
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 مستويات قياس األداء في الوحدة األقتصادية (2)الشكل رقم 

 
دارة األداء في القطاع الحكومي في 2012) ))القحطاني، مشبب بن عايض  المصدر: " قياس وا 

 (75ص:المممكة العربية السعودية"، 
 المبحث الثالث
 الجانب العممي

 منأعتمد الجانب العممي عمى التقارير السنوية الخاصة بالمصارف عينة البحث، و 
 مجموعة المتوازن تتضمن االداء بطاقة نَ إف ير في الجانب النظ يضاحوا تم ما خالل
 من مجموعة من ىذه المناظير سيتضمن منظور كل نإف وعميو ،المناظير من

 عمى وازنالمت األداء بطاقة اسموب تطبيق من نتمكن ولكي ،الكمية المقاييس
 .منظور كل يتضمنيا التي المؤشرات تمك استعراض سيتم البحث عينة المصارف
أحتساب كل مؤشر ضمن المنظور المالي ألسموب المؤشرات وطريقة  (1) جدول

 بطاقة االداء المتوازن

 111 ×أجمالي الموجودات  / صافي الدخل العائد عمى الموجودات 1

 111 ×أجمالي الودائع  / صافي الدخل العائد عمى الودائع 2

  111×أجمالي حق الممكية  / صافي الدخل العائد عمى حق الممكية 3

 111 ×/ المطموبات المتداولة  الموجودات المتداولة نسبة التداول 4

 111 ×أجمالي الودائع  / األرصدة لدى البنك المركزي نسبة األحتياطي القانوني 5
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وفق مؤشرات المنظور  لمصرف المنصور نتائج قياس كفاءة األداء (2)جدول 
 (2017-2019)المالي لممدة 

 

 2019 2018 2017 المؤشرات

 0.509 1.216 1.014 الموجوداتالعائد عمى 

 0.659 1.537 1.366 العائد عمى الودائع

 2.664 6.407 4.602 العائد عمى حق الممكية

 224.960 99.705 70.392 نسبة التداول

 103.877 98.639 84.706 نسبة األحتياطي القانوني
 

وفق مؤشرات المنظور المالي خميج لمصرف ال نتائج قياس كفاءة األداء (3)جدول 
 (2017-2019)لممدة 

 

 

 

 
 
 

 

 الحسابي لممنظور المالي لممصارف عينة البحث لممدةالوسط  (4) جدول
  (2019-2015) 

 مصرف الخميج المنصور مصرف المؤشرات       
 0.813 0.913 العائد عمى الموجودات

 2.027 1.187 العائد عمى الودائع

 1.494 3.558 العائد عمى حق الممكية

 282.412 131.686 نسبة التداول

 90.202 95.741 نسبة األحتياطي القانوني

 2019 2018 2017 المؤشرات

 0.716 1.023 0.701 العائد عمى الموجودات

 1.950 2.541 1.591 العائد عمى الودائع

 1.281 1.882 1.318 العائد عمى حق الممكية

 113.458 195.406 538.373 نسبة التداول

 111.296 83.392 75.918 نسبة األحتياطي القانوني



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

 

 267  
 

الوسط الحسابي لمؤشرات المنظور المالي لممصارف العراقية  (4)من مالحظة جدول 
الخاصة عينة البحث وخالل مدة البحث يتبين ان ىناك أختالف نسبي بين 

ومعدل (، 0.913لمصرف المنصور ) العائد عمى الموجودات المصرفين، أذ بمغ معدل
أذ بمغ  العائد عمى حق الممكية(، في حين شيد معدل 1.187العائد عمى الودائع بمغ )

نسبة األحتياطي ( كانت 95.741( و)3.558(، أما نسبة التداول فقد بمغت )3.558)
لممصرف، أما مصرف الخميج فقد كانت معدالتو متقاربة نسبيًا مع مصرف  القانوني

(، ومعدل 0.813لمصرف الخميج ) العائد عمى الموجودات المنصور أذ بمغ معدل
فقد بمغ  العائد عمى حق الممكية(، أما معدل 2.027بمغ ) العائد عمى الودائع

األحتياطي (، في حين كانت نسبة 282.412بمغت ) نسبة التداول(، و 1.494)
 (، أذ ُتعد نسب جيدة بالمجمل ُتحسب لممصارف.90.202) القانوني
 المؤشرات وطريقة أحتساب كل مؤشر ضمن منظور العمميات الداخمية (5)جدول 

 بطاقة االداء المتوازن سموبأل
 111 ×جمالي المصاريف اصافي الربح /  األنتاجية الكمية  1
 111 ×)حق الممكية +االئتمان النقدي( / أجمالي الموجودات  معدل توظيف الموارد 2
 االيرادات / أجمالي األستثماراتاجمالي  رادات / األستثماراتياإل 3
 111 ×االستثمارات / أجمالي الودائع  معدل أستثمار الودائع 4

 

 منظور وفق مؤشراتمنصور لمصرف ال نتائج قياس كفاءة األداء (6)جدول
 (2017-2019)لممدة العمميات الداخمية

 2019 2018 2017 المؤشرات

 92.851 208.897 161.113 األنتاجية الكمية

 28.891 26.884 30.904 معدل توظيف الموارد

 31.553 19.155 8.410 األيرادات / األستثمارات

 4.979 12.345 31.376 معدل أستثمار الودائع
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العمميات  منظور وفق مؤشراتخميج لمصرف ال نتائج قياس كفاءة األداء (7) جدول

 (2017-2019)لممدة  الداخمية
 

 
 
 
 
 

الوسط الحسابي لمنظور العمميات الداخمية لممصارف عينة البحث لممدة  (8)جدول 
(2019-2015) 

 مصرف الخميج مصرف المنصور المؤشرات

 28.124 154.287 األنتاجية الكمية

 84.421 28.893 معدل توظيف الموارد

 36.300 19.706 اإليرادات / األستثمارات

 20.969 16.233 معدل أستثمار الودائع

الوسط الحسابي لمؤشرات منظور العمميات الداخمية لممصارف  (8)رقم من مالحظة 
العراقية الخاصة عينة البحث وخالل مدة البحث يتبين ان ىناك أختالف نسبي بين 

( وُتعد نسبة 154.287لمصرف المنصور ) األنتاجية الكميةالمصرفين، أذ بمغ معدل 
معدل (، و 28.893) معدل توظيف المواردجيدة جدًا تحسب لممصرف، بينما بمغ 

(، 16.233) معدل أستثمار الودائع(، وبمغ 19.706بمغ ) األستثماراتالى  اإليرادات
في حين شيد مصرف الخميج تفوق في مؤشرات تارة وأنخفاض تارة أخرى أذ بمغ 

 معدل توظيف الموارد(، وبمغ 28.124لمصرف الخميج ) األنتاجية الكميةمعدل 

 2019 2018 2017 المؤشرات

 26.472 37.669 20.231 األنتاجية الكمية

 82.188 84.028 87.046 معدل توظيف الموارد

 24.105 33.102 51.694 األيرادات / األستثمارات

 22.472 21.551 18.886 معدل أستثمار الودائع



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

 

 269  
 

أستثمار (، ومعدل 36.300) األستثماراتالى  راداتاإلي(، بينما بمغ معدل 84.421)
 (.20.969بمغ ) الودائع

 سموبالمؤشرات وطريقة أحتساب كل مؤشر ضمن منظور الزبائن أل (9) جدول
 بطاقة االداء المتوازن

 011× الودائع لمسنة السابقة( / الودائع لمسنة السابقة(  –))الودائع لمسنة الحالية  النمو بالودائع 1

 النمو باالئتمان 2
 النقدي

األئتمان النقدي لمسنة السابقة( / األئتمان النقدي  –))األئتمان النقدي لمسنة الحالية 
 011× لمسنة السابقة( 

النمو بخطابات  3
 الضمان

خطابات الضمان لمسنة السابقة( / خطابات  –))خطابات الضمان لمسنة الحالية 
 011× الضمان لمسنة السابقة( 

النمو  4
 باألعتمادات
 المستندية

األعتمادات المستندية لمسنة السابقة( /  –))األعتمادات المستندية لمسنة الحالية 
 011× األعتمادات المستندية لمسنة السابقة( 

 

 منظور وفق مؤشراتمنصور لمصرف ال نتائج قياس كفاءة األداء (10)جدول 
 (2017-2019)لممدة  الزبائن

 2019 2018 2017 المؤشرات

 (8.744) 26.779 25.163 النمو بالودائع

 15.157 6.005 1.928 النمو باالئتمان النقدي

 138.129 ((40.499 (13.151) النمو بخطابات الضمان

 (60.317) (40.441) (18.889) النمو باإلعتمادات المستندية
 

 الزبائن منظور وفق مؤشراتخميج لمصرف ال نتائج قياس كفاءة األداء (11)جدول 
 (2017-2019)لممدة 

 2019 2018 2017 المؤشرات

 (13.460) (12.366) (43.709) النمو بالودائع

 (15.668) (16.048) (28.960) النمو باالئتمان النقدي

 (14.166) (31.493) (67.759) النمو بخطابات الضمان

 (47.471) 90.510 (89.075) النمو باإلعتمادات المستندية
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     الوسط الحسابي لمنظور الزبائن لممصارف عينة البحث لممدة (12) جدول

(2019-2015) 
 مصرف الخميج مصرف المنصور المؤشرات

 23.178 14.399 النمو بالودائع

 20.225 7.697 النمو باالئتمان النقدي

 37.806 (28.159) النمو بخطابات الضمان

 (46.036) 39.882 النمو باإلعتمادات المستندية

الوسط الحسابي لمؤشرات منظور الزبائن لممصارف العراقية  (12) من مالحظة جدول
الخاصة عينة البحث وخالل مدة البحث يتبين ان ىناك أختالف نسبي بين 

باالئتمان والنمو ( 23.178المصرفين، أذ بمغ معدل النمو بالودائع لمصرف الخميج )
النمو  (، و(37.806فقد بمغ  بخطابات الضمان(، أما النمو 20.225بمغ ) النقدي

، بينما مصرف المنصور فقد تفوق في (46.036))بمغ ) باإلعتمادات المستندية
لمصرف المنصور  النمو بالودائعمؤشرات وأنخفض في أخرى، أذ بمغ معدل 

خطابات (، وشيد انخفاضًا في نمو النمو باالئتمان النقدي(، بينما بمغ )14.399)
النمو باإلعتمادات ( يقابمُو أرتفاعًا بالنسبة الى (28.159)معدل بمغ )ب الضمان
 (.39.882أذ بمغ ) المستندية
وطريقة أحتساب كل مؤشر ضمن منظور التعمم والنمو  ؤشراتالم (13) جدول

 ألسموب بطاقة االداء المتوازن
 011× )صافي الربح / عدد العاممين(  انتاجية العاممين 1

 النمو بأعداد 2
 العاممين

عدد العاممين لمسنة  –عدد العاممين لمسنة الحالية ))
 011( × عدد العاممين لمسنة السابقة ( /السابقة

3 
 النمو بالفروع

( عدد الفروع لمسنة السابقة –عدد الفروع لمسنة الحالية )) 
  011( × عدد الفروع لمسنة السابقة /
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 منظور وفق مؤشراتمنصور اللمصرف  نتائج قياس كفاءة األداء (14) جدول
 (2017-2019)لممدة  التعمم والنمو

 2019 2018 2017 المؤشرات

 2,299,516.05 7,806,446.31 5,493,996.71 انتاجية العاممين

 0.328 0.412 0.413 النمو بأعداد العاممين

 0 0 0 النمو بالفروع

التعمم  منظور مؤشراتوفق خميج لمصرف ال نتائج قياس كفاءة األداء (15) جدول
 (2017-2019)لممدة  والنمو

 2019 2018 2017 المؤشرات

 1,301,733.84 1,681,220.17 1,424,278.45 انتاجية العاممين

 (14.205) 18.519 (24.235) النمو بأعداد العاممين

 (5) 0 (20) النمو بالفروع

الوسط الحسابي لمنظور التعمم والنمو لممصارف عينة البحث لممدة  (16)جدول 
(2019-2017) 

 مصرف الخميج مصرف المنصور المؤشرات
 1,469,077 5,199,986 انتاجية العاممين

 18.986 0.384 النمو بأعداد العاممين

 8.3 0 النمو بالفروع

الوسط الحسابي لمؤشرات منظور التعمم والنمو لممصارف  (16) من مالحظة جدول
العراقية الخاصة عينة البحث وخالل مدة البحث يتبين ان ىناك أختالف نسبي كبير 
بين المصرفين، أذ تفوق مصرف المنصور بمعدل أنتاجية العاممين أذ بمغ 

مغ أما معدل النمو بأعداد العاممين فقد ب ( وىذه تحسب لممصرف،5,199,986)
، بينما كانت انتاجية العاممين لمصرف الخميج 0)( والنمو بالفروع بمغ )0.384)
(، والنمو بالفروع 18.986(، أما معدل النمو بأعداد العاممين فقد بمغ )1,469,077)
 ( نتيجة فتح المصرف فروع جديدة.8.3)
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البحث يتم بعد تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الجانب العممي والتوصل الى نتائج 
 مايأتي:

داء بطاقة األ خدامثير الستأت رفض فرضية العدم التي تنص عمى عدم توافر .1
 قياس كفاءة األداءفي  بمناظيرىا األربعة الرئيسية المتوازن

قبول فرضية العدم التي تنص عمى أن ىناك تقارب نسبي فيما بين المصارف  .2
 ة العائدة لكل منيا.العراقية الخاصة عينة البحث، وفقًا لمكفاءة النسبي

 المبحث الرابع
 األستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 1.4 
أَن األساليب التقميدية لقياس كفاءة األداء تفتقر ألى أمكانية تقديم المنفعة  .1

االستراتيجية، ويعود السبب في ذلك الى التطور السريع في بيئة االعمال التنافسية، 
مجموعة متكاممة من المقاييس المالية وغي  لذلك استعدعت الحاجة الى استخدام

 المالية في عممية قياس أداء الوحدات والذي يتالئم مع التغيرات المعاصرة.
ُتعد بطاقة األداء المتوازن أداة لقياس وتقييم األداء، وليا الدور الكبير في ترجمة  .2

شاطيا وتنفيذ استراتيجيات الوحدة االقتصادية، فضاًل عن اعطاء رؤية واسعة لن
 وأىدافيا.

ىناك تقارب نسبي في الكفاءة وفق المناظير الرئيسية لبطاقة األداء المتوازن  .3
 لممصارف عينة البحث خالل مدة الدراسة.

بطاقة  خدامثير الستأت عدم توافررفض فرضية العدم الرئيسية التي تنص عمى  .4
 من خالل مناظيرىا االربعة الرئيسية. قياس كفاءة األداءداء المتوازن في األ

 التوصيات2.4 
ضرورة أن تولي المصارف اىتمام اكبر لألساليب الحديثة، لقياس كفاءة األداء  .1

 والسيما أسموب بطاقة األداء المتوازن.
زيادة فترة الدراسة وأخذ سنوات أكثر والغرض من ذلك ىو الوصول الى أستقرار  .2

 عينة البحث. أكثر في كفاءة األداء لممصارف
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العمل عمى توجيو المصارف لحساب الكفاءة النسبية وبشكل سنوي لغرض الوقوف  .3
 عمى الموقف المالي لممصارف وقياس وتقييم األداء بشكل أفضل.

 المصادر العربية 
 الوثائق الرسميةأواًل: 

 (.2017-2019ستثمار لممدة )تقارير السنوية لمصرف المنصور لالال .1
 (.2017-2019لمصرف الخميج التجاري لممدة )التقارير السنوية  .2

 ثانيًا: الرسائل واألطاريح
قابمياة تطبياق بطاقاة األداء المتاوازن كاأداة لتقيايم االساتراتيجية  فاي " ة، صالحبالسك .1

جامعااااااة فرحااااااات عباساسااااااطيف. كميااااااة العمااااااوم  دية الجزائريااااااة"،المؤسسااااااة االقتصااااااا
 .19، 2012،قتصادية والتجارية وعموم التسييراأل
"دور بطاقاااة األداء المتاااوازن المساااتدام فاااي تفعيااال أساااتراتيجية التنمياااة زىااارة، ركااااب  .2

 دراسة حالة"، )رسالة ماجستير(، جامعة أم البواقي. كمية العموم األقتصاادية :المستدامة
 .33-2014،43،والعموم التجارية وعموم التسيير

: اداء القطاع المصرفي وازن لتقييم"أستعمال بطاقة االداء المت شياب، جميل أبراىيم .3
الي جامعة بغداد. المعيد العلمصارف العراقية"، دراسة تطبيقية في عينة من ا

 .30، 2018، لمدراسات المالية والمحاسبية
فاضل، روعة "بطاقة األداء المتوازن وسيمة فاعمة لتحقيق الميزة التنافسية وتقديم  .4

العالي لمدراسات المالية  خدمات مصرفية عالية الجودة"، جامعة بغداد. المعيد
 .2015،15والمحاسبية، 

"مساااااىمة األساااااليب الحديثااااة لممحاساااابة اإلداريااااة فااااي تعظاااايم قيمااااة  قمااااازي، نجااااوم .5
، ة لوالياااة ساااطيف"دراساااة استقصاااائية عماااى المؤسساااات االنتاجيااا :المؤسساااة االقتصاااادية

 ،التسااييرجامعااة فرحااات عباساسااطيف. كميااة العمااوم األقتصااادية والتجاريااة وعمااوم 
2018،23. 
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 والمجالت ثالثًا: الكتب
األداء  "أساساايات إدريااس، وائاال محمااد صاابحي والغااالبي، طاااىر محساان منصااور .1

 ،1سمساااامة أدارة األداء اإلسااااتراتيجي"، دار وائاااال لمنشاااار ط :وبطاقااااة التقياااايم المتااااوازن
2009. 

المصارفي فاي كفااءة األداء "التحرير الماالي و  بن ساحة، عمي وبوخاري عبدالحميد .2
مداخماااااة مقدماااااة لمممتقاااااى الااااادولي الثااااااني حاااااول األداء المتمياااااز لممنظماااااات  :الجزائااااار

 .134، 2011،"، جامعة ورقمةوالحكومات
األطااار المفاااىيمي والتطبيقااي"، دار  :"تقياايم األداء المصاارفيالاادوري، عماار عمااي  .3

 .13، 2013،، بغداد1الكتب والوثائق ط
دارة األداء فااااي القطاااااع الحكااااومي فااااي "قياااااس  القحطاااااني، مشاااابب باااان عااااايض .4 وا 

المممكة العربية السعودية"، المؤتمر الثاني لمعاىد األدارة العاماة والتنمياة األدارياة فاي 
 . 2012،75، جمس التعاون لدول الخميج العربيةدول م

قياس كفاءة البنوك اإلسالمية والتقميدية في الجزائر"، الممتقى الدولي "معراج، ىواري 
 .111، 2011،قتصادية والتجارية وعموم التسييرالعموم االلمعيد 
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 المستخمص 
 واالداء البرامج موازنة تطبيق من االستفادة امكانية مدى عمى التعرف هدف البحث

استخدام الموارد المالية الحكومية بطريقة افضل من خالل  االفضل االداء لتحقيق
لمحصول عمى مخرجات ونتائج مالية من خالل الربط بين السياسة المالية 

 البنود موازنة في القصور اوجه معالجة لغرض و .واالستراتيجية لمجهة الحكومية
في تطبيق موازنة البرامج واالداء وتم  .الحكومية مؤسساتال في المطبقة التقميدية

 .بموجب معايير ومؤشرات قياس االداء بغداد عينة البحث /الكمية التقنية االدارية
 والمببببببالي االداري االداء إلصببببببال  التحببببببول تبببببب  ير مببببببدى معرفببببببةل أهميتهببببببا تواكتسببببببب 

 المبال اسبتخدام كفباءة لعبدم التقميبدي االسبموب اساس عمى الموازنة اعداد من والتخمص
 الرئيسببية البببرامج تحديببد خببالل مببن التحببول عمميببة عببن الناتجببة اال ببار ومبباهي ، العببام

 تبويبب وفبق النفقبات وتخصبيص العمميبة الناحيبة مبن وتطبيقاتهبا بهبا المتعمقبة واالنشطة
 كفباءة عمبى يبنعكس ممبا ببادداء تبرتبط ال التبي النفقبات واسبتبعاد والبرامج االنشطة تمك

 .االداء
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الحكومية لما في جميع المؤسسات اء بيؽ موازنة البرامج واالدمف امكانية تط نستنتج
 , وتحديد معايير االنجازئمة والمحاسبة كنظاـ رقابي فعاؿالمسا اتحققو عند تطبيقي

ضرورة التحوؿ الى ونوصي ب وقياس الكفاءة واتخاذ القرارات لمسنوات القادمة. الفعمي
الى  لكونيا تساعد متخذو القرار لموصوؿ اء عند اعداد الموازناتموازنة البرامج واالد

استخداـ موازنة البرامج واالداء  يتطمب تبني وزارة الماليةو االدارية, و  البيانات المالية
عممية في اعداد التقارير مما يؤدي الى ترشيد االنفاؽ  كونيا تستند عمى اسس

 وتقييـ كفاءة االداء . الحكومي
موازنة العامة لمدولة , موازنة البنود , موازنة البرامج واألداء ,   الكممات المفتاحية :

 كفاءة األداء.
Abstract: 
The research objective is to identify the extent to which it is 
possible to benefit from the application of program and 
performance budgets to achieve better performance through the 
use of government financial resources in a better way to obtain 
financial outputs and results by linking between the financial and 
strategic policy of the government entity. Addressing the 
shortcomings in the government budget applied in government 
institutions. The program and performance budget was 
distributed in the Administrative Technical College / Baghdad, a 
sample distribution and performance indicators. 
It gained its importance to know the extent of the impact of the 
transformation to reform the administrative and financial 
performance and to get rid of preparing the budget on the basis of 
the traditional method of inefficient use of public money, and 
what are the effects resulting from the transformation process by 
identifying the main programs and activities related to them and 
their practical applications and allocating expenditures according 
to the classification of those activities and programs and 
excluding Expenses that are not related to performance, which is 
reflected in the efficiency of performance. 
We conclude from the possibility of applying the program and 
performance budget in all government institutions for what it 
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achieves when applying accountability and accountability as an 
effective control system, determining standards for actual 
achievement, measuring efficiency, and making decisions for the 
coming years. We recommend the need to switch to program and 
performance budgets when preparing budgets, as they help 
decision-makers to access financial and administrative data. 
key words: The state's general budget, budgeting  items, 
programs and performance budgeting, performance efficiency. 

 المقدمة :
الػدوؿ موازنػة البػرامج واالداء , بػدلت المطالبػات باعتمػاد موازنػة  بعد اعتماد الكثير مػف

البرامج واألداء نتيجة لمكثير مف العيػوب فػي موازنػة البنػود وخاصػة بعػد ظيػور الحاجػة 
الى التخطيط لتنفيذ برامج وانشطة مستقبمية تحتاج إلى اعتماد تنفيذىا مػف قبػؿ السػمطة 

 . موارد والنفقاتلمنفذة اعتمادًا عمى الالتشريعية , وتحديد اولويات البرامج ا
اف اسػػتخداـ نظػػاـ موازنػػة البػػرامج واألداء يػػؤدي إلػػى التخصػػيد األمثػػؿ لممػػوارد وزيػػادة 
الكفػػاءة والفاعميػػة لمبػػرامج واالنشػػطة , ويسػػاىـ فػػي دعػػـ وليػػات الرقابػػة والمسػػؤولية عمػػى 

لمبػػػرامج المخططػػػة االنحرافػػػات وتقيػػػيـ النتػػػائج واالثػػػار لموقػػػوؼ عمػػػى مػػػد  االسػػػتجابة 
ؽ الرقابػػة والمحافظػػة عمػػى المػػاؿ العػػاـ والمسػػاعدة  فػػوتحقيػػؽ مػػا ىػػو مسػػتيدؼ منيػػا , و 
 مػف التحػوؿ تػثثير مػا, ليذا تتجسد مشكمة البحػث لمحكـ عمى كفاءة االداء الحكومي , 

 الحكوميػػة الماليػة المػوارد اسػػتخداـ كيفيػة عمػى واالداء البػرامج موازنػػة الػى البنػود موازنػة
 .االداء كفاءة وتحقؽ اليدر وتقمؿ العاـ األنفاؽ تبوب بطريقة

موازنػػػة البػػػرامج واالداء الصػػػاح االداء االداري والمػػػالي  اعتمػػػادتنبػػػع اىميػػػة الدراسػػػة  
المػاؿ والتخمد مف اعداد الموازنة عمى اساس االسػموب التقميػدي لعػدـ كفػاءة اسػتخداـ 

االنشػػػػطة المتعمقػػػػة بيػػػػا البػػػػرامج الرئيسػػػػية و تحديػػػػد ف  خػػػػاؿ العػػػػاـ  وتقميػػػػؿ اليػػػػدر , مػػػػ
مػػف الناحيػػة العمميػػة وتخصػػيد النفقػػات وفػػؽ تبويػػب تمػػؾ االنشػػطة والبػػرامج  وتطبيقاتيػػا
   .داء مما ينعكس عمى كفاءة االداء لمكميةالنفقات التي ال ترتبط باألواستبعاد 
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 المبحث االول: منهجية البحث -1
 مشكمة البحث 1-1

ة التقنيات الحالية المستخدمة عند اعداد الموازنة العامة عدـ قدر  مشكمة البحثتكمف 
في تحقيؽ العقانية والرشد واالنضباط في ادارة  وفؽ اسموب موازنة البنودلمدولة 

ال يتطابؽ مع التطورات الحاصمة لحجـ الموارد والنفقات الموارد المالية الحكومية . و 
االستمرار بتطبيؽ ىذا االسموب يؤدي الى المسؤولة عنيا الوحدات الحكومية  واف 

ضعؼ الحكـ عمى كفاءة وفاعمية االداء وسوء توزيع الموارد واالنفاؽ الحكومي غير 
ما تثثير التحوؿ مف موازنة البنود ) إذ تتجسد مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي الرشيد ,

ومية بطريقة تبوب كيفية استخداـ الموارد المالية الحكالى موازنة البرامج واالداء عمى 
 (.كفاءة االداءاألنفاؽ العاـ وتقمؿ اليدر وتحقؽ 

 أهمية البحث  2-1
 اساس عمى الحكومية المالية الموازنات اعداد منيجية تطوير ضرورة  في تكمف 

 المالي داءلإل  دقيقة ؤشراتم وتحديد المالية الموارد ادارة كفاءة لضماف تبويب النفقات
 الى لانتقاؿ المالية التحتية البنية تطوير في ذلؾ يكوف وقد لمموازنة واالستراتيجي

الصاح االداء االداري والمالي والتخمد مف اعداد الموازنة عمى  البرامج موازنة
, مف خاؿ تحديد البرامج ستخداـ الماؿ العاـ اساس االسموب التقميدي لعدـ كفاءة ا

الرئيسية واالنشطة المتعمقة بيا وتطبيقاتيا مف الناحية العممية وتخصيد النفقات وفؽ 
داء مما ينعكس عمى النفقات التي ال ترتبط باألتبويب تمؾ االنشطة والبرامج واستبعاد 

 كفاءة االداء لمكمية  .
 -أهداف البحث : يهدف البحث الى تحقيق االتي :  3-1
 رؼ عمػػػى مػػػد  امكانيػػػة االسػػػتفادة مػػػف تطبيػػػؽ موازنػػػة البػػػرامج واالداء لتحقيػػػؽالتعػػػ -1

وبثقؿ التكاليؼ مف خاؿ تبويػب النفقػات الحكوميػة وتقميػؿ اليػدر المػاؿ  االفضؿ االداء
 العاـ.
التعرؼ عمى لثر تطبيؽ موازنة البػرامج واالداء فػي الكميػة التقنيػة االداريػة بموجػب  -2

معايير ومؤشرات قياس االداء . وبالتالي امكانية تطبيقيا عمى كافة مؤسسػات الدولػة , 
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لغرض معالجػة اوجػو القصػور فػي موازنػة البنػود التقميديػة المطبقػة فػي جميػع مؤسسػات 
 الحكومية.

 فرضية البحث  4-1
توجد عاقة معنوية عنػد االنتقػاؿ مػف موازنػة البنػود الػى موازنػة البػرامج واالداء لتحقيػؽ 

ممسػػػاىمة فػػػي تحسػػػيف كفػػػاءة توزيػػػع المػػػوارد الماليػػػة عمػػػى اسػػػاس البػػػرامج واالنشػػػطة , ل
كفػػاءة االداء لمكميػػة التقنيػػة  قيػػاسوالسػػعي لوتبويػػب النفقػػات االسػػتخداـ االمثػػؿ لممػػوارد 

 .االدارية
 حث أسموب الب 5-1

تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي مف اجؿ التعرؼ عمى اىمية موازنة البػرامج 
 .واألداء وتثثيره عمى تبويب النفقات الحكومية وقياس كفاءة االداء 

 حدود البحث    6-1
  2119الحدود الزمانية: سوؼ تشمؿ الدراسة تحميؿ الموازنة لعاـ 
  التقنية االدارية / بغداد  .الحدود المكانية :موازنة الكمية 

 بحث: اإلطار النظري لمثانيالمبحث ال -2

 تعريف الموازنة العامة لمدولة  1-2
تعػػػددت تعػػػاريؼ الموازنػػػة العامػػػة لمدولػػػة تبعػػػًا تراء البػػػاحثيف ومػػػا تضػػػمنتو التشػػػريعات 

 الدولية .
عرفت بثنيا )عبارة عف خطة محػددة مسػبقًا لسياسػة االدارة خػاؿ فتػرة معينػة , وتعتبػر 

 (Eghunike ,Unamma,2017,p 24)معيارًا لممقارنة مع النتائج التي تحققت بالفعؿ( 
كػوف ويسػنوية, لمدة زمنية  وضح خطة االدارة المستقبمية ,ة ترسمي قائمة) عرفت ايضا

ظيػار  ىاتزويػدو خاؿ اعداد الموازنة مف دور المحاسبة  بالبيانػات الماليػة التاريخيػة , واا
 (15,د2114) كرديو, .(, واعداد التقارير الشيرية مستقبمي اليخطط االدارة بشكؿ م

تنسػػػيؽ , ورقابػػػة اسػػػتعماؿ التخطػػػيط و ال)بثنيا عمميػػػة سػػػنوية تتركػػػز عمػػػى ايضػػػاوعرفػػػت 
يي اساس عمميػة اتخػاذ القػرار عػف طريػؽ , فاألمواؿ لتحقيؽ األغراض المطموبة بكفاءة
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التخطػػيط والتنفيػػذ لمحصػػوؿ عمػػى افضػػؿ النتػػائج مػػف خػػاؿ التوزيػػع واالسػػتخداـ االمثػػؿ 
 .(42,د2116)العبود, ( لمموارد المتاحة

ارقػاـ حػسابية تػشمؿ االعتمػػادات المخصصػة والمتوقػع  ايضا عرفت بانو قائمة تتضمف
ولػػذا  .ا خػػػاؿ فتػػػرة زمنيػػػة قادمػػػة عػػػادة تكػػػوف سػػنةانفاقيػػا وااليػػرادات المتوقػػع تحصػػيمي

 اظيػػػػػػار النتػػػػػػائج وفػػػػػػؽ مػػػػػػا تتطمػػػػػبتتعامػػػػػؿ المحاسػػػػػبة مػػػػػع ىػػػػػذا المفيػػػػػػـو بالتػػػػػػسجيؿ و 
,الميايني,.ةالواردة في الموازنة العامالتقػسيمات   (.96,د2117)سمـو

تمؾ التعريفات يتضح لف الموازنة ىي خطط االدارة المستقبمية والتي تقػدر فييػا  كل مف 
يراداتيا لمسنة المالية القادمة بموجب قوانيف معموؿ بيا عند التقديـ .  نفقات الدولة واا

 أهمية الموازنة العامة 2-2
 تعػػػد الموازنػػػة العامػػػة وثيقػػػة لسياسػػػة الدولػػػة الماليػػػة وىػػػي وثيقػػػة إداريػػػة فػػػي تنفيػػػذ تمػػػؾ
السياسة كما لنيا وثيقة اقتصادية في توزيع الموارد النادرة وتعد ليضًا وثيقة سياسية في 
تحديػػػػد المنػػػػافع والكمػػػػؼ وتوزيعيػػػػا عمػػػػى المجتمػػػػع , وتضػػػػـ الموازنػػػػة تقػػػػديرات تفصػػػػميو 
اليرادات الدولة ونفقاتيا خاؿ سنة مالية قادمة ,والتي تضػمف اسػتمرار لعمػاؿ ولنشػطة 

اتيا ,إذ تقػـو لجيػزة فنيػة تابعػة لمسػمطة التنفيذيػة بثعػداد الموازنػة دوائر الحكومة ومؤسس
,لمػػا تنفيػػذ الموازنػػة فيكػػوف مرىونػػًا باعتمادىػػا مػػف قبػػؿ السػػمطة التشػػريعية ,التػػي تعطػػي 
الصػػػاحيات الازمػػػة لمسػػػمطة التنفيذيػػػة لتحصػػػيؿ االيػػػرادات العامػػػة ,وصػػػرؼ النفقػػػات 

 (  514,د 2113)العمي ,العامة خاؿ سنة مالية محددة . 
إف االىميػػػػػة التػػػػػي تعطػػػػػي لمموازنػػػػػة العامػػػػػة باعتبارىػػػػػا اداة فعالػػػػػة ومػػػػػؤثرة فػػػػػي التنميػػػػػة 

 (146, د2119)الوردات,الدباس,:االقتصادية واالجتماعية تكمف في االتي 
 انيا اداة فعالة في التنسيؽ بيف االنشطة العامة واألجيزة الحكومية المختمفة . -1
 المالية .اداة فعالة في الرقابة  -2
 اداة اجتماعية . -3
 اداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية لمدولة . -4
 اداة ىامة في حماية الصناعة الوطنية . -5
 اداة ىامة لمتخطيط. -6
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 خصائص الموازنة العامة  3-2
 (14, د2111تتميز الموازنة العامة لمدولة بالعديد مف الخصائد منيا: )الميايني,  
ونفقػات الدولػة ,لػذلؾ فػلف الموازنػة ىػي خطػة لسػنة ماليػة الموازنة صؾ فيو إيػرادات  -1

مقبمػػة وصػػؾ يقػػدر فيػػو مػػا سػػيدخؿ لمدولػػة مػػف إيػػرادات ومػػا سػػتحتاج اليػػو مػػف نفقػػات 
 خاؿ فترة محددة غالبًا ما تكوف سنة.

الموازنة صؾ تجاز بموجبة الجبايػة واالنفػاؽ لمسػمطة التشػريعية بالنيابػة عػف الشػعب  -2
االجػػؿ خػػاؿ سػػنة ماليػػة مقبمػػة ,كػػذلؾ فيػػي إجػػازة مػػف حيػػث , ىػػذه االجػػازة محػػددة 

محػػددة مػػداىا وشػػموليا , إذ إنيػػا تحػػتـ عمػػى الحكومػػة لف تقػػـو بتحصػػيؿ االيػػرادات ال
 االنفاؽ االعتمادات المفتوحة ليا . في تقديرات الموازنة فقط وال تتجاوز

بصػػػػرؼ الموازنػػػػة محػػػػددة المػػػػدة )سػػػػنوية( ,حيػػػػث لف األذف مػػػػف السػػػػمطة التشػػػػريعية  -3
النفقػػات وجبايػػة الػػواردات يعطػػى عػػف سػػنة واحػػدة ,ورغػػـ اف ىػػذه القاعػػدة السػػنوية لػػـ 
تعػػػد تػػػتاءـ مػػػع التطػػػورات االقتصػػػادية والمفػػػاىيـ العمميػػػة الجديػػػدة ,كمػػػا لف ىنػػػاؾ 
موازنػػػات توضػػػع ألكثػػػر مػػػف سػػػنة, لو لمػػػدة غيػػػر محػػػددة مثػػػؿ المشػػػاريع االنشػػػائية 

 الكبر  .
د لو صػػػؾ لو وثيقػػػة لو برنػػػامج لو عمػػػؿ اداري فيػػػي سػػػن الموازنػػػة صػػػؾ تشػػػريعي , -4

 بحت, و الحقيقة لف الموازنة تتثلؼ مف قانوف الموازنة وجداوؿ تفصيمية ممحقة بيا.
 انواع الموازنات العامة  4-2

تعتبػػر اليػػـو وظيفػػة الموازنػػة العامػػة تشػػكيمية تضػػـ عػػدة اىػػداؼ ,وبالتػػالي ظيػػرت عػػدة 
االلماـ بيا لفيـ لبعادىا السياسية مف ناحية لنماط لمموازنة العامة االمر الذي يستوجب 

 , وتعزيز االداء السياسي ألعضاء المؤسسة التشريعية مف الناحية االخر  , وىي :
 الموازنة التقميدية )موازنة البنود(. -1
 موازنة البرامج واالداء. -2
 موازنة التخطيط والبرمجة . -3
 الموازنة الصفرية . -4



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

 
 

 282  
 

 والشكؿ االتي يوضح ىذه االنواع :
 ( انواع الموازنات التقميدية والحديثة1الشكل )

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

عصػػفور, محمػػد شػػاكر. اصػػوؿ الموازنػػة العامػػة ,دار الميسػػرة لمنشػػر والتوزيػػع بتصػػرؼ )المصػػدر: 
 .(2113عماف االردف,
مشػػكمة بحثنػػا تػػدور حػػوؿ لىميػػة التحػػوؿ مػػف موازنػػة البنػػود إلػػى موازنػػة البػػرامج وبمػػا لف 

-واألداء   لذلؾ سوؼ نركز في تحميمنا عمى ىاتيف النوعيف مف الموازنات  وكاتتي :  
 موازنة البنود مفهوم  -1

وىي الموازنة التي يتـ فييػا تقسػيـ النفقػات العامػة عمػى لسػاس الوحػدات االداريػة لمدولػة 
يػػتـ توزيػػع النفقػػات داخػػؿ الوحػػدات فػػي فصػػوؿ وابػػواب , ىػػذا التوزيػػع يعتمػػد عمػػى  ,إذ

تخصيد االعتمػادات لغغػراض المرصػودة مػف لجميػا ىػذه النفقػات فػي الموازنػة , اي 
 2114)العػػػػدواف, الشػػػػرعية ,لف النفقػػػػات تخصػػػػد وفقػػػػًا لغغػػػػراض التػػػػي تصػػػػرؼ عمييػػػػا.

تبويػػب النفقػػات الحكوميػػة الػػى مجػػاميع ثػػـ وسػػميت بالموازنػػة التقميديػػة ألنيػػا يػػتـ (, 788,
 (.Shafritz& Russell, 2000: 448) الى بنود ومواد وفؽ ىدؼ االنفاؽ.

 انواع الموازنات التقميدية والحديثة 

 الموازنة الصفرية 
االساسي )موازنة 

 الصفري(

 موازنة البرامج 
)موازنة التخطيط 

 والبرمجة(

 موازنة االداء
)موازنة البرامج  

 واالداء(

 الموازنة التقميدية
)موازنة البنود(   

 االتجاىات الحديثة في الموازنة العامة )الموازنات الحديثة (
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كمػػا اطمػػؽ عمػػى ىػػذه الموازنػػة ب)موازنػػة الرقابػػة( وذلػػؾ ألنيػػا تيػػدؼ الػػى فػػرض رقابػػة 
مركزيػػػػة عمػػػػى االنفػػػػاؽ الحكػػػػومي, و تيػػػػتـ المػػػػػوازنة بالجانػػػػب الرقػػػػابي عمػػػػى مصػػػػادر 

ولوجػػو االنفػػاؽ مػػف قبػػؿ السػػمطة التشػػريعية و محاسػػبة السػػمطة التنفيذيػػة عػػف  االيػػرادات,
 Lee & Johnson, 1994: 87) ).لية تجاوزات مالية لـ ُتعَتمد في قانوف الموازنة

ويػػتـ تقػػدير النفقػػات وااليػػرادات طبقػػًا لػػذلؾ ,والبػػد مػػف تحقيػػؽ تمػػؾ التقػػديرات عنػػد تنفيػػذ 
لػػذلؾ تحتػػاط الوحػػدات لتقػػديراتيا مػػف المسػػائمة مػػف الموازنػػة واالبػػاغ عػػف االنحرافػػات ,

خػػاؿ رفػػع وتضػػخيـ حجػػـ التقػػديرات لمنفقػػات وتقػػـو بعمميػػة عكسػػية بالنسػػبة لإليػػرادات 
 (116, د2117)سمـو , الميايني ,.
 مزايا موازنة البنود 
 .(36,د 2117لىميا.)الحمو,مف  عدة مزايا اليكاف الموازنة وانتشارىا في دوؿ العالـ  رظيو 
 عداد الموازنة .وجود نماذج وتعميمات واضحة ال -1
 تمتاز بالسيولة والبساطة في االعداد والتنفيذ والرقابة عمييا . -2
 سيولة فيميا مف قبؿ كافة الجيات المستخدمة ليا . -3
بيانتيػػػا صػػػالحة لممقارنػػػة , حيػػػث يمكػػػف تجميعيػػػا لعػػػدة سػػػنوات متتاليػػػة ,لغػػػرض  -4

والسبب ىو لف معظـ خػدمات الحكومػة  معرفة اتجاه االنفاؽ والتحصيؿ ,و تسييؿ 
 ذات طبيعة مستمرة .

 عيوب موازنة البنود 
بالرغـ مف المزايا السابقة والمتعددة, والذي يحققيا ذلؾ النوع مف الموازنػات , وانتشػارىا 
الواسع وتطبيقيا في معظػـ دوؿ العػالـ , إال انػو يؤخػذ عمييػا بعػض العيػوب وتوجػو ليػا 

 .(116,د 2117,)سمـو بعض االنتقادات: 
 تركيزىا عمى النواحي المالية والقانونية في مجاؿ الرقابة . -1
 عدـ توفيرىا المعمومات والبيانات في دعـ القرارات وخاصة وظيفة التخطيط . -2
عػػػػدـ امكانيػػػػة انسػػػػجاميا مػػػػع الظػػػػروؼ االقتصػػػػادية التػػػػي يتميػػػػز بيػػػػا ىػػػػذا العصػػػػر  -3

 وبخاصة الظروؼ غير المستقرة القتصادات الدوؿ .
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تركيزىػػا عمػػى الجانػػب المػػدخات فقػػط دوف االىتمػػاـ بجانػػب المخرجػػات لػػذلؾ يتعثػػر  -4
 الوقوؼ عمى كفاءة استخداـ الموارد االقتصادية .

عػػدـ امكانيػػة المتابعػػة والتقيػػيـ ألداء البػػرامج واالنشػػطة الحكوميػػة وذلػػؾ نظػػرًا لتػػوزع  -5
ات المتنوعػػػػة االسػػػػتخدامات والمػػػػوارد عمػػػػى الوحػػػػدات واالدوات المتعػػػػددة لو الحسػػػػاب

 وليس عمى البرامج واالنشطة ويضاؼ ايضًا .
 ال توضح االىداؼ التي ترصدىا االعتمادات . -6
, عدـ وجود دراسات تحميمية في الموازنة تتضمف الطرؽ البديمة لمقياـ باألعماؿ  -7

 وتبيف التكاليؼ والعوائد لكؿ بديؿ .
تنفيػػػذه مػػػف بػػػرامج ومشػػػاريع , افتقارىػػػا الػػػى وسػػػائؿ المتابعػػػة الحديثػػػة لمعرفػػػة مػػػا تػػػـ  -8

 ؾ البرامج لغىداؼ المرجػوة منيػا واالمواؿ التي انفقت عمييا , ومد  تحقيؽ تنفيذ تم
 (67,د 2113)عصفور ,

مػػف ىػػذه االنتقػػادات يتضػػح بػػثف موازنػػة البنػػود تعػػاني العديػػد مػػف لوجػػو القصػػور , التػػي 
ى تقيػػػيـ االداء وتطػػػويره تجعميػػػا ال تسػػػاعد الحكومػػػة والوحػػػدات االداريػػػة التابعػػػة ليػػػا عمػػػ

,كذلؾ تحسيف جودة الخدمات المقدمة بسبب عدـ وضوح االىداؼ مف موازنػة البنػود , 
ونقػػد فػػي التخطػػيط وضػػعؼ فػػي المتابعػػة , لػػذلؾ كػػاف البػػد لمحكومػػة مػػف لف تتخمػػى 
عػف لسػموب موازنػة البنػود وتنقػؿ الػى اعتمػاد اسػموب موازنػة البػرامج واالداء عنػد اعػداد 

نػػو يعػػالج العديػػد مػػف نػػواحي القصػػور فػػي موازنػػة البنػػود , ويزيػػد مػػف كفػػاءة الموازنػػة أل
 وفعالية الموازنة .

 موازنة البرامج واالداء   -2
إف نقطػػػة التحػػػوؿ فػػػي لىػػػداؼ الموازنػػػة العامػػػة مػػػف موازنػػػة البنػػػود الػػػى موازنػػػة البػػػرامج 
واالداء ,بدلت حيف ظير مف ينادي بضرورة ادخاؿ اساليب االدارة العمميػة الحديثػة فػي 
مجػػػاؿ االداء الحكػػػومي لمتثكػػػد مػػػف قياميػػػا بتنفيػػػذ مػػػا يعيػػػد الييػػػا مػػػف واجبػػػات بكفػػػاءة 

مفيػػػـو موازنػػػة قبػػػؿ الحكومػػػة , لػػػذلؾ يمكػػػف توضػػػيح  وفعاليػػػة وفػػػؽ الخطػػػة المعػػػدة مػػػف
 :البرامج واالداء 
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 مفهوم موازنة البرامج واالداء 
عرفػػت لجنػػة التنميػػة االقتصػػادية فػػي الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة موازنػػة البػػرامج واالداء 
بثنيػػا جمجموعػػة االسػػاليب التػػي بواسػػطتيا تمكػػف مػػدراء البػػرامج مػػف الترميػػز عمػػى تنفيػػذ 

حسػب  االىداؼ التي تقع ضمف مسؤولياتيـ بصورة دقيقة, ومقارنػة تنفيػذ ىػذه االىػداؼ
ج اف ىػذا النظػاـ يػزود مػف يسػتخدمو بمعمومػات , يمكػف  الوقػت, سػاعات العمػؿ والمػواد

الحصػػوؿ عمييػػا مػػف خػػاؿ طػػرؽ الموازنػػة التقميديػػة إذ يسػػاعد فػػي الوصػػوؿ عمػػى نتػػائج 
فيػػي  . (346, د2113)الخطيػػب ,شػػامية ,قػػرارات لساسػػية ويييػػع قاعػػدة لفضػػؿ التخػػاذ ال

موازنػػػػة وخطػػػػط محػػػددة اعػػػداد التػػػي تقػػػود إلػػػى  قػػػرارات السياسػػػة والبػػػرامجعمميػػػة صػػػنع 
ط الشػامؿ وتحقيػؽ يعػزز مفيػـو التخطػيممػا  ة السنوات عمى مسػتو  الحكػػومة ,متعػددو 

. ألىػػداؼ الحكومػػةلقامػػة عاقػػة بػػيف تكػػاليؼ البرنػػامج ونتػػائج ذلػػؾ البرنػػامج ب الفاعميػػة
(Freeman & Shoulders,2002:p95).   

وتيدؼ الموازنة القائمة عمى االداء الى تحسيف كفػاءة وفعاليػة االنفػاؽ العػاـ مػف خػاؿ 
ربط تحويؿ مؤسسات القطاع العاـ بالنتائج التي تقدميا واالستفادة مف معمومػات االداء 

وف بنظػػر االعتبػػار النتػػائج التػػي , كمػػا تيػػدؼ الػػى التثكػػد مػػف لف متخػػذي القػػرارات يثخػػذ
 الموازنػة نظػاـ واف (Robinson &Last 2009, pb516) .يتـ تحقيقيا مػف خػاؿ االنفػاؽ 

 المػػػػػوارد عمػػػػػى رئيسػػػػػي اعتمػػػػػادا يعتمػػػػػد والػػػػػذي واالداء مجار البػػػػػ اسػػػػػاس عمػػػػػى المبنػػػػػي
 معمومػػػاتوضػػػع  , فمػػػذلؾ البػػػد مػػػفالعػػػاـ االداء وفعاليػػػة كفػػػاءة مػػػف ليزيػػػد  المخصصػػػة

 واالداء مجار البػػػ عمػػػى قائمػػػة موازنػػػة اعػػػداد بيػػػدؼ الموازنػػػة عمميػػػة فػػػي واالداء جالبػػػرام
(p3,Erhan& Kuddusi ,2015) . 

 خطػواتىنػاؾ لبػرامج واالداء يشمؿ اسػموب موازنػة البػرامج واالداء عمػى مسػمييف ىمػا ا
 :  باالتيتتمثؿ  واالداء مجراالب موازنة لتنفيذ الزمة

  تبويػػب االمػػواؿ المطموبػػة فػػي الموازنػػة عمػػى شػػكؿ اىػػداؼ قصػػيره وطويمػػة االجػػؿ
 لموحدات الحكومية وربطيا مع االىداؼ العامة لمدولة. 

   تحديد البرامج واالنشطة الرئيسية والفرعية التي تحقؽ تمؾ االىداؼ.  
  ػتحديد وتوصيؼ وحدات االداء لكؿ نشاط. 
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 اطتحديد عناصر تكاليؼ كؿ برنامج ونش. 
   ػتحديد الوحدات االدارية )مراكز المسؤولية( المكمفة بتنفيذ البرامج واالنشطة 
   شػكؿ ال وندرج ادنػاه .مج  واالنشطة ووضع برنامج زمنيراالبتحديد اولويات تنفيذ

   ج واالداء.رامالباليرمي لتبويب موازنة 
يبين تبويب الموازنة وفق البرامج واالداء . (2)الشكل  

 

 
.2119, 69: الربيعي, كريم جاسم, امكانية تطبيق موازنة البرامج واالداء, صالمصدر   

يتـ تسجيؿ ما تـ فعًا ,عند إعداد تقديرات الموازنة يتبيف مف خاؿ الشكؿ اليرمي إذ  
بتقرير البرامج لوال وبذلؾ يتحدد االطار الذي يمكف مف خالو قياس االداء , لما 

وتحميؿ التكمفة ومعرفة مد  التقدـ في لوجو النشاطات تبويب االداء فيقـو بقياس 
 التفصيمية , وبذلؾ يعمؿ عمى تحسيف تنفيذ البرامج .

,وىي تمثؿ لسس مثاف نظامًا متكامًا يتضح بثف كًا مف موازنة البرامج واألداء ي
التبويب , ووسائؿ قياس النتائج وتقييميا بيدؼ تحسف االداء , فيي تخدـ اغراض 

ة واتخاذ القرارات , وترتبط بالمستويات الدنيا مف التنظيـ , في حيف تنظر المتابع
موازنة البرامج الى المستقبؿ وتخطط لو ,وتنفرد في اتخاذ القرارات في المستويات 

 (31, د2114)كردية , العميا في التنظيـ ,وتساعد بربط االىداؼ بالبرامج.
  مقومات موازنة البرامج واالداء 

 البرامج واالداء تتطمب توفير المقومات التالية :إف موازنة 
 تحديد الوحدات التنظيمية المسؤولة عف تنفيذ البرامج . -1

 االهداف
 وظائف

 البرامج

 االنشطة

 وحدات االداء
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 تحديد مصادر وحجـ االمواؿ المحصمة . -2
 تحديد تكاليؼ البرامج واالنشطة المختمفة . -3
 اقتراحات البرامج التي تتناسب مع كؿ اختصاد وتحديد المشروعات . -4
وطويمة األجؿ في نطاؽ االختصاصات الرئيسة التي مف تحديد االىداؼ قصيرة  -5

 . (347,د2113)الخطيب ,الشامية ,لجميا ثـ طمب االمواؿ.
  مزايا موازنة البرامج واالداء 
تتضمف وصؼ دقيؽ لكؿ مشروع مما يتيح معمومات كافية لمييئة التشريعية عف  -1

 اىداؼ التنظيمات الحكومية ومشروعاتيا والخدمات التي تقدميا .
تعطي تبريرًا كافيًا عف التكاليؼ الواجب و  تتضمف قياس لممدخات والمخرجات, -2

 انفاقيا.
 تساعد في قياس اداء االدارة العميا مف خاؿ رقابتيا لمتكمفة وتنفيذىا لغنشطة . -3
تساعد في التعرؼ بسيولة عمى االنشطة المتعارضة والعاقة بيف االنشطة نظرًا  -4

 بالموازنة .لموصؼ الدقيؽ ليا الوارد 
 (5,د 2111)عثماف , المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة لتحقيؽ اىداؼ معينة. -5
تمتاز بالامركزية والمرونة في التطبيؽ , إذ تمنح المسؤوليف عف تنفيذىا مرونة  -6

 كافية لتنفيذ البرامج المسؤوليف عنيا وبالتكاليؼ المحددة لكؿ برنامج .
تعد بناء عمى دراسة عبء العمؿ واحتياجاتو مف تمتاز بالواقعية في تقديراتيا ,إذ  -7

 ( 251,د 2118)كامؿ , عناصر التكمفة طبقًا لممعدالت المعيارية الموضوعية .
تسػػػاعد موازنػػػة البػػػرامج واالداء بتوزيػػػع المػػػوارد المختمفػػػة وفػػػؽ العاقػػػة بػػػيف التكمفػػػة  -8

 .(Melegy Malo &, 2117(4, والمنفعة المتحققة .
 كموازنتيف لو النظر يمكف ال متكاما نظاما تشكؿ واالداء مجار الب موازنة يتضح اف
 خاؿ مف المخرجات قياس عمى تركز االداء فموازنة البعض بعضيما عف منفصمتيف

 تربط فيي مجالبرا موازنة اما. االداء لمعايير وفقا النتائج وقياس التكمفة بيف الربط
 رسـ خاؿ مف االىداؼ لتحقيؽ اتباعيا الاـز االلية وتوضح مجار بالب االىداؼ

 .(Kareem J. Abass,67,9102) .تنفيذىا الية ووضع مجالبرا



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

 
 

 288  
 

 موازنة البرامج واالداء  عيوب 
النقد الكبير في اعداد الموظفيف المؤىميف عمميًا وعمميًا والازميف الدارة وتنفيذ  -1

 ىذه الموازنة ,إذ تعاني معظـ الحكومات مف ىذه الظاىرة .
لمعديد مف االنشطة والخدمات الحكومية في صورة وحدات ناتج ,او صعوبة القياس  -2

لتحديد تكمفة الوحدات االمر الذي ينعكس عمى تحديد وحدات القياس وتحميؿ 
 االداء .

قد يتـ قياس تكمفة االنشطة بالتفصيؿ دوف دراسة مد  مساىمتيا لتحقيؽ لىداؼ  -3
  (352,د  2113,الشامية ,)الخطيب الحكومة ومد  اداء االنشطة بطريقة مثمى . 

وجود نقد في التخطيط ,حيث يتـ التركيز عمى البرامج واالنشطة كونيا لىداؼ  -4
 وليست وسائؿ لتحقيؽ ىذه االىداؼ .

لىتمت بالتخطيط لغجؿ القصير دوف االىتماـ باألجؿ الطويؿ , بينما معظـ   -5
 (255,د 2118)كامؿ ,البرامج تمتد ال كثر مف سنة . 

س الكمي لمنتائج في بعض المشاريع والبرامج , وما يترتب عمييا مف صعوبة القيا  -6
 صعوبة تحميؿ االداء الفعمي وتقييمو .

 ارتفاع تكاليؼ تطبيقيا في بعض األجيزة الحكومية وخصوصًا الصغيرة . -7
تتطمب توفير كميات كبيرة مف المعمومات والتي قد تعطؿ عممية تنفيذ السياسة  -8

 (457,د 2116)عبداهلل ,خضير ,العامة لمدولة . 
   تطبيق موازنة البرامج واالداء اساسيات 
 (59,د  2117)الحمو ,: التيتوفر ايتطمب ج واالداء موازنة البرامعند اعداد    
 تحديد االىداؼ لمبرامج , وترتيبيا ضمف سمـ لولويات محددة . -1
 .تحديد الخدمات والنشاطات التي تؤدي مف قبؿ الجيات التنفيذية  -2
 اختيار الوحدة المائمة لقياس االداء لكؿ خدمة لو نشاط . -3
وجود نظاـ متابعة يساعد عمى معرفة ما يتـ انجازه , ثـ مقارنة االنجاز بما ىو  -4

 مخطط تحقيقو خاؿ السنة المالية .
 ضرورة تنفيذ البرنامج في الوقت المحدد , وبكفاءة وفعالية مائمة . -5
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 واالداء توفير بيئة ادارية وفنية الزمة لذلؾ .تتطمب موازنة البرنامج  -6
 : اسباب االنتقال الى موازنة البرامج واالداء 

ممػػػا الشػػػؾ فيػػػو لف موازنػػػة البػػػرامج واالداء تحقػػػؽ مزايػػػا ال تتحقػػػؽ عنػػػد تطبيػػػؽ موازنػػػة 
البنود , لو تـ النظر الى النشاط الحكومي كنظاـ لوجدنا لف موازنػة البنػود تيػتـ بمراقبػة 

تيػػتـ  الماليػػة فقػػط , وال تيػػتـ بالمػػدخات الماديػػة والفنيػػة والبشػػرية , كمػػا ال المػػدخات
بػػاالجراءات والمعالجػػات التػػي تنفػػذىا الوحػػدة الحكوميػػة لغػػرض تحويػػؿ تمػػؾ المػػدخات 
الػػى مخرجػػات , كػػذلؾ لف موازنػػة البنػػود ال تيػػتـ بالمخرجػػات سػػواء مػػا يتعمػػؽ بػػالكـ لو 

ء فتيػتـ بعناصػر المػدخات جميعيػا , وبالمعالجػات و النوع , اما موازنػة البػرامج واالدا
,  2114)كرديػػة , بالمخرجػػات ,وتػػربط كػػؿ ذلػػؾ باألىػػداؼ والسياسػػات المطموبػػة تحقيقيػػا 

 . (14د
 : كذلؾ يمكف إضافة لسباب لخر  لانتقاؿ الى موازنة البرامج واالداء 

 إدخاؿ اساليب االدارة المالية الحديثة في المجاؿ الحكومي . -1
 ظيور لنظمة واجيزة لمرقابة المالية منفصمة عف جياز الموازنة . -2
 .(345, د 2113)الخطيب , الشامية , االىتماـ بنوعية الخدمة واالرتقاء بيا . -3

 
 بحثالثالث : اإلطار التطبيقي لم بحثالم -3
يتـ تبويب الييكؿ التنظيمي لمكمية التقنية االدارية لتطبيؽ موازنة البرامج واالداء  

الى برامج وانشطة تابعة ليا حسب الشكؿ  و/بغداد عينة البحث عف طريؽ تقسيم
 :االتي
 

الهيكل التنظيمي لمكمية التقنية االدارية / بغداد( 3الشكل)  
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 المصدر: من اعداد الباحثتان

 

 تحديد االنشطة لكل برنامج لمكمية التقنية االدارية / بغداد 1-3

بغػػػداد وفػػػؽ موازنػػػة البػػػرامج واالداء يتطمػػػب موازنػػػة لمكميػػػة التقنيػػػة االدارية/ ألجػػػؿ اعػػػداد
تقسيـ الكمية الى برامج تشمؿ العمادة والشعب والوحدات التابعة ليا اضافة الى االقساـ 

 : (1موضح بالتبويب والجدوؿ ) برامج مجموعة مف االنشطة كماالعممية . وتتضمف ال
 حدات التابعة ليا( البرنامج االوؿ )العمادة والو 

 مكتب العمادة -
 العممية -
 االدارية  -
 المالية -

مجلس 
 (العمادة)الكلية

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة

شعبة شؤون 
 الطلبة

معاون العميد 
للشؤون االدارية 

 والمالية

 شعبة االدارية

 شعبة المالية

 شعبة التدقيق

 االقسام العلمية

 قسم المحاسبة

قسم ادارة 
 االعمال

 قسم ادارة الجودة

 قسم المعلوماتية

 قسم المصارف

معاون العميد 
 للشؤون العلمية

 شعبة العلمية

 مكتب العمادة

 وحدة القانونية

وحدة ضمان 
الجودة واالداء 

 الجامعي

مكتب الخدمات 
االستشارية 

 والعلمية

 وحدة االعالم

 وحدة الهندسية

 مركز الحاسبة
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 التدقيؽ -
 شؤوف الطمبة -
 ضماف الجودة واالداء الجامعي -
 مركز الحاسبة -
 القانونية -
 مكتب الخدمات العممية واالستشارية -
 االعاـ -
 اليندسية -

 البرنامج الثاني )قسـ المحاسبة(
 الدراسات االولية -
 الدراسات العميا -

 لث )قسـ ادارة االعماؿ(البرنامج الثا
 الدراسات االولية -
 الدراسات العميا  -

 البرنامج الرابع )قسـ المعموماتية(
 الدراسات االولية -
 الدراسات العميا -

 البرنامج الخامس )قسـ الجودة(
 الدراسات االولية -
 الدراسات العميا -

 البرنامج السادس )قسـ التمويؿ والمصارؼ(
 الدراسات االولية -
 الدراسات العميا  -
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 البرامج الرئيسية واالنشطة لمكمية التقنية االدارية / بغداد (1الجدول )     
 االنشطة رقـ النشاط رقـ البرنامج

 العمادة مع  الوحدات التابعة ليا  1
 مكتب العمادة 1-1 
 العممية 2-1 
 االدارية  3-1 
 المالية 4-1 
 التدقيؽ 5-1 
 شؤوف الطمبة 6-1 
 ضماف الجودة واالداء الجامعي 7-1 
 مركز الحاسبة 8-1 
 الوحدة القانونية 9-1 
 مكتب الخدمات العممية واالستشارية 11-1 
 االعاـ 11-1 
 اليندسية 12-1 
 قسـ المحاسبة  2
 الدراسات االولية 1-2 
 الدراسات العميا 2-2 
 قسـ ادارة االعماؿ  3
 الدراسات االولية 1-3 
 الدراسات العميا 2-3 
 قسـ المعموماتية  4
 الدراسات االولية 1-4 
 الدراسات العميا 2-4 
 قسـ الجودة  5
 الدراسات االولية 1-5 
 الدراسات العميا 2-5 
 قسـ المصارؼ   6
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 الدراسات االولية 1-6 
 الدراسات العميا 2-6 

بيانػػػػات الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي لمكميػػػػة التقنيػػػػة المصػػػػدر: مػػػػف اعػػػػداد الباحثتاف)بتصػػػػرؼ( باالعتمػػػػاد عمػػػػى 
 االدارية.

 احتساب التكاليف الخاصة لكل برنامج  2-1
تػػـ احتسػػاب التكػػاليؼ لكػػؿ البػػرامج واالنشػػطة التابعػػة ليػػا لمكميػػة التقنيػػة االداريػػة/ بغػػداد 

 اتي:وباالعتماد عمى ماي 2119باالعتماد عمى البيانات الفعمية لمعاـ 
الصرؼ الخاصة بالمستمزمات الخدميػة متمثمػة  بالنقػؿ تـ االعتماد عمى مستندات  -1

ودعايػػػة وطبػػػع وضػػػيافة. ومسػػػتندات الصػػػرؼ الخاصػػػة بالمسػػػتمزمات السػػػمعية متمثمػػػة 
 .بالوقود ولواـز وميمات وقرطاسية وكيرباء ومياه

 تـ االعتماد عمى كشوفات الرواتب واالجور النقدية .  -2
الخاصػػة بخػػدمات الصػػيانة تػػـ االعتمػػاد عمػػى عمميػػات الصػػرؼ مػػف المسػػتندات   -3

 لمموجودات الثابتة والمباني  .
تػػػـ االعتمػػػاد عمػػػى سػػػجات الصػػػػرؼ المخزنػػػي تخػػػد التجييػػػزات والمػػػواـز التػػػػي  -4

 تصرؼ عمى انشطة الكمية.
لمكمية لمحصوؿ عمػى  والعممية تـ االستعانة بشعب الوحدة االدارية وشؤوف الطمبة  -5

 معمومات الخاصة بكؿ برنامج.
 

 : احتساب التكاليف تخص العمادة والشعب والوحدات التابعة لها البرنامج االول
 2119( تحديد التكاليف الخاصة بنشاط )العمادة والشعب والوحدات( لمعام 2الجدول )
 المجموع نفقات تشغيمية الرواتب واالجور اسـ النشاط

 55261978 6254778 49116211 مكتب العمادة
 212123977 2931927 199192151 العممية
 273619121 4495621 269123511 االدارية
 135256489 3127389 132129111 المالية
 63111165 2736465 61364611 التدقيؽ

 241188412 3518312 236571111 شؤوف الطمبة
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 42555418 1954618 41611811 ضماف الجودة واالداء الجامعي
 34143122 4691183 29352139 مركز الحاسبة

 7682717 1563694 6119113 القانونية
 56171192 2345542 53825551 الخدمات العممية واالستشارية

 41975771 1172771 41813111 االعاـ
 36983661 4311161 32683511 اليندسية
 1188861812 39192361 1149769452 االجمالي

  المصدر: مف اعداد الباحثتاف باالعتماد عمى بيانات المتحصمة مف الشعبة المالية لمكمية     
 .التقنية االدارية     

 2119تكاليف البرنامج االول تخص العمادة والشعب والوحدات التابعة لها لمعام 
( دينػػار , 1149769452تػػـ احتسػػاب اجمػػالي الرواتػػب واالجػػور الفعميػػة .اذ بمغػػت  )

امػػػا اجمػػػالي النفقػػػات التشػػػغيمية تػػػـ تقػػػديره لمشػػػعب والوحػػػدات باالعتمػػػاد عمػػػى البيانػػػات 
( دينػػػػػار , وبيػػػػػذا فػػػػػاف  الكمفػػػػػة 39192361الفعميػػػػػة لمنفقػػػػػات التشػػػػػغيمية ,اذ بمغػػػػػت )

االجماليػػػػػػػػة لبرنػػػػػػػػامج االوؿ الخػػػػػػػػاد بنشػػػػػػػػاط العمػػػػػػػػادة والشػػػػػػػػعب والوحػػػػػػػػدات بمغػػػػػػػػت 
 ( دينار .1188861812)

 اب التكاليف تخص قسم المحاسبةلبرنامج الثاني : احتس
 2119تحديد التكاليف الخاصة بنشاط )قسم المحاسبة( لمعام ( 3الجدول)

 المجموع نفقات تشغيمية الرواتب واالجور اسـ النشاط
 336118584 865311 335143284 الدراسات االولية
 19691711 152711 19538111 الدراسات العميا

 355699284 1118111 354681284 االجمالي
المصػػدر: مػػف اعػػداد الباحثتػػاف باالعتمػػاد عمػػى بيانػػات المتحصػػمة مػػف الشػػعبة الماليػػة لمكميػػة التقنيػػة 

 االدارية.
 2119تكاليف البرنامج الثاني تخص قسم المحاسبة  لمعام 

( دينػار , امػا 354681284تـ احتساب اجمالي الرواتب واالجور الفعميػة .اذ بمغػت  )
تشػػغيمية تػػـ تقػػديره لمدراسػػات االوليػػة والعميػػا باالعتمػػاد عمػػى البيانػػات اجمػػالي النفقػػات ال
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( دينار , وبيػذا فػاف  الكمفػة االجماليػة 1118111الفعمية لمنفقات التشغيمية ,اذ بمغت )
 ( دينار .355699284لبرنامج الثاني الخاد بنشاط قسـ المحاسبة بمغت )
 ارة اعمال.البرنامج الثالث : احتساب التكاليف تخص قسم اد

 2119تحديد التكاليف الخاصة بنشاط )قسم ادارة اعمال( لمعام (4الجدول )
 المجموع نفقات تشغيمية الرواتب واالجور اسـ النشاط

 598654411 5151411 593513111 الدراسات االولية
 22321111 919111 21411111 الدراسات العميا

 621974511 6161511 614914111 االجمالي
المصػػدر: مػػف اعػػداد الباحثتػػاف باالعتمػػاد عمػػى بيانػػات المتحصػػمة مػػف الشػػعبة الماليػػة لمكميػػة التقنيػػة 

 االدارية.
 2119تكاليف البرنامج الثالث تخص قسم ادارة االعمال لمعام 
( دينػار , امػا 614914111تـ احتساب اجمالي الرواتب واالجور الفعميػة .اذ بمغػت  )

تػػـ تقػػديره لمدراسػػات االوليػػة والعميػػا باالعتمػػاد عمػػى البيانػػات اجمػػالي النفقػػات التشػػغيمية 
( دينار , وبيػذا فػاف  الكمفػة االجماليػة 6161511الفعمية لمنفقات التشغيمية ,اذ بمغت )

 .( دينار621974511لبرنامج الثالث الخاد بنشاط قسـ ادارة االعماؿ بمغت )
 ماتية.البرنامج الرابع : احتساب التكاليف تخص قسم المعمو 

2119تحديد التكاليف الخاصة بنشاط )قسم المعموماتية( لمعام ( 5الجدول)  
 المجموع نفقات تشغيمية الرواتب واالجور اسـ النشاط

 581817551 4957611 576859951 الدراسات االولية
 16297911 874911 15423111 الدراسات العميا

 598115451 5832511 592282951 االجمالي
المصػػدر: مػػف اعػػداد الباحثتػػاف باالعتمػػاد عمػػى بيانػػات المتحصػػمة مػػف الشػػعبة الماليػػة لمكميػػة التقنيػػة 

 االدارية.
2119تكاليف البرنامج الرابع تخص قسم المعموماتية لمعام   

( دينػار , امػا 592282951تـ احتساب اجمالي الرواتب واالجور الفعميػة .اذ بمغػت  )
تقػػديره لمدراسػػات االوليػػة والعميػػا باالعتمػػاد عمػػى البيانػػات  اجمػػالي النفقػػات التشػػغيمية تػػـ



 
 

 2222آذار   -العدد الخامس   -المجلد الثاني   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              
 

 

 
 

 296  
 

( دينار , وبيػذا فػاف  الكمفػة االجماليػة 5832511الفعمية لمنفقات التشغيمية ,اذ بمغت )
 .( دينار598115451لبرنامج الرابع الخاد بنشاط قسـ المعموماتية بمغت )

 دة.البرنامج الخامس : احتساب التكاليف تخص قسم الجو 
 2119تحديد التكاليف الخاصة بنشاط )قسم الجودة( لمعام ( 6الجدول)         

 المجموع نفقات تشغيمية الرواتب واالجور اسـ النشاط
 396429411 4978111 391451411 الدراسات االولية
 18111511 878511 17222111 الدراسات العميا

 414529911 5856511 418673411 االجمالي
مػػف اعػػداد الباحثتػػاف باالعتمػػاد عمػػى بيانػػات المتحصػػمة مػػف الشػػعبة الماليػػة لمكميػػة التقنيػػة المصػػدر: 
 االدارية.

 2119تكاليف البرنامج الخامس تخص قسم الجودة لمعام 
( دينػار , امػا 418673411تـ احتساب اجمالي الرواتب واالجور الفعميػة .اذ بمغػت  )

لمدراسػػات االوليػػة والعميػػا باالعتمػػاد عمػػى البيانػػات اجمػػالي النفقػػات التشػػغيمية تػػـ تقػػديره 
( دينػار , وبيػذا فػاف الكمفػة االجماليػة 5856511الفعمية لمنفقػات التشػغيمية ,اذ بمغػت )

 .( دينار414529911لبرنامج الخامس الخاد بنشاط قسـ الجودة بمغت )
 البرنامج السادس : احتساب التكاليف تخص قسم المصارف.

 2119تحديد التكاليف الخاصة بنشاط )قسم المصارف( لمعام ( 7الجدول)       
 المجموع نفقات تشغيمية الرواتب واالجور اسـ النشاط

 311284211 1117111 311177211 الدراسات االولية
 -------- -------- -------- الدراسات العميا

 311284211 1117111 311177211 االجمالي
الباحثتػػاف باالعتمػػاد عمػػى بيانػػات المتحصػػمة مػػف الشػػعبة الماليػػة لمكميػػة التقنيػػة المصػػدر: مػػف اعػػداد  

 االدارية.
 2119تكاليف البرنامج السادس تخص قسم المصارف لمعام 
( دينػار , امػا 311177211تـ احتساب اجمالي الرواتب واالجور الفعميػة .اذ بمغػت  )

تمػػاد عمػػى البيانػػات الفعميػػة لمنفقػػات اجمػػالي النفقػػات التشػػغيمية لمدراسػػات االوليػػة  باالع
( دينػػػػػار , وناحػػػػػظ عػػػػػدـ تػػػػػوافر تكػػػػػاليؼ الرواتػػػػػب 1117111التشػػػػػغيمية ,اذ بمغػػػػػت )
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واالجور والنفقات التشغيمية الخاصة بالدراسات العميا بسبب ال توجد دراسات عميا لقسػـ 
ط قسػـ المصارؼ في الكمية , وبيذا فاف الكمفة االجمالية لبرنامج السادس الخاد بنشا

 ( دينار.311284211المصارؼ بمغت )
بالتػػالي يمكػػف حسػػاب الكمفػػة االجماليػػة لكػػؿ بػػرامج الكميػػة التقنيػػة االداريػػة /بغػػداد لمعػػاـ 

                                            مف خاؿ الجدوؿ االتي: 2119
 2119لمعام الكمفة االجمالية لبرامج الكمية التقنية االدارية/بغداد  ( 8الجدول)
 البرامج لكؿ مجموع االنشطة النفقات التشغيمية الرواتب واالجور  اسـ النشاط

 العمادة مع الوحدات 
 التابعة ليا

1149769452 39192361 1188861812 

 355699284 1118111 354681284 قسـ المحاسبة
 621974511 6161511 614914111 قسـ ادارة االعماؿ
 598115451 5832511 592282951 قسـ المعموماتية

 414529911 5856511 418673411 قسـ الجودة
 311284211 1117111 311177211 قسـ المصارؼ

 3479465146 58966861 3421498286 االجمالي
 لمصدر:  مف اعداد الباحثتاف .ا  

 ( دينػػار .3479465146( بػػثف الكمفػػة االجماليػػة لمبػػرامج بمغػػت )8يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ)
ووزعت عمػى كػؿ مػف الرواتػب واالجػور والنفقػات التشػغيمية . إذ بمغػت مجمػوع الرواتػب 

( دينػػػػػػػػػار , لمػػػػػػػػػا مجمػػػػػػػػػوع النفقػػػػػػػػػات التشػػػػػػػػػغيمية بمغػػػػػػػػػت 3421498286واالجػػػػػػػػػور )
( دينػػػار. وتبػػػيف اف اعمػػػى تكمفػػػة كانػػػت لبرنػػػامج العمػػػادة مػػػع الوحػػػدات 58966861)

تكمفػػػة كانػػػت لبرنػػػامج قسػػػـ  ( دينػػػار , واف اقػػػؿ1188861812التابعػػػة ليػػػا إذ بمغػػػت )
 ( دينار .311284211المصارؼ تبمغ )

لمكمية التقنية االدارية/بغداد   تكمفة الطالب لكل من البرامج المقترحة ( 9الجدول)
 2119لمعام 
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 مجموع االنشطة اسـ النشاط
 لكؿ البرامج

 حصة الطالب مف التكمفة
 4426عدد الطاب 

 العمادة مع الوحدات 
 التابعة ليا

1188861812 268618.63 
 

 81365.86 355699284 قسـ المحاسبة
 141311.51 621974511 قسـ ادارة االعماؿ
 135136.79 598115451 قسـ المعموماتية

 93657.91 414529911 قسـ الجودة
 68171.44 311284211 قسـ المصارؼ

 786142.15 3479465146 االجمالي
 المصدر:  مف اعداد الباحثتاف        

( اف مجمػػوع تكمفػػة الطالػػب مػػف نفقػػات الموازنػػة لكػػؿ البػػرامج تعػػادؿ   9تبػيف مػػف الجػػدوؿ)
(. والتػػػػػػػي مػػػػػػػف ضػػػػػػػمنيا نفقػػػػػػػات الموجػػػػػػػودات غيػػػػػػػر الماليػػػػػػػة اذ بمغػػػػػػػت 786142.15)
(. ولغػػػػرض احتسػػػػاب تكمفػػػػة الطالػػػػب لمكميػػػػة التقنيػػػػة االداريػػػػة لمعػػػػاـ 1751619131)

حسػػب موازنػػة البػػرامج واالداء يتطمػػب فصػػؿ اجمػػالي النفقػػات لمموجػػودات غيػػر  2119
جػودات غيػر الماليػة المالية عف نفقات االنشػطة لكػؿ البػرامج الجاريػة ألف اضػافتيا لممو 

تسػػػبب فػػػي اربػػػاؾ وعػػػدـ  المقارنػػػات واالعتمػػػاد عمييػػػا بكمفػػػة النفقػػػات لمبػػػرامج لمسػػػنوات 
القادمػػة. نتيجػػة نفقاتيػػا اعمػػى بكثيػػر عػػف السػػنة الاحقػػة , بيػػذا اف تكمفػػة الطالػػب لمعػػاـ 

 تساوي  2119
 3479465146اجمالي النفقات لكؿ البرامج      
 1751619131  نطرح الموجودات غير المالية 

   1728856115صافي النفقات لكؿ البرامج       
 عدد الطاب الكمي ÷ اذف تكمفة الطالب تعادؿ = صافي النفقات لكؿ البرامج   

1728856115  ÷4426  =391613.67 
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 قياس كفاءة االداء 3-3
الحكـ عمى كفػاءة االداء لمكميػة التقنيػة االداريػة يتطمػب إعػداد التحميػؿ  قياس و لغرض 

بػػيف المخطػػط  والفعمػػي لمعرفػػة مػػد  بمػػوغ الكميػػة  لمنسػػب القياسػػية المحػػددة مػػف خػػاؿ 
 2119اعتمػػػػاد المعػػػػايير المحػػػػددة لإلعػػػػداد حسػػػػب الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية لمكميػػػػة لعػػػػاـ 

   .ومقارنة االعداد بيف الخطة والمتحقؽ فعا
مقارنة بين المخطط حسب القبول والمتحقق فعال لمطالب مع منتسبي الكمية ( 11الجدول)

 . 2119التقنية االدارية /بغداد, لعام 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
2119 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 التدريسيف

عػػدد الطػػاب 
 حسب القبوؿ

عػػػػدد الفنػػػػػيف  استاذ/طالب
 واالدارييف

عػػدد الطػػاب 
 حسب القبوؿ

 فني واداري/
 طالب

 1/39 3711 95 1/45 3711 82 الخطة
المتحقػػػػػؽ 

 فعا
82 4426 1/53 95 4426 1/46 

 .المصدر : مف إعداد الباحثتاف
يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ اعػػاه لمحكػػـ عمػػى كفػػاءة االداء ,اف خطػػة القبػػوؿ لمطػػاب الفعميػػة 
اعمػػى مػػف خطػػة القبػػوؿ المخططػػة , وىػػذا يكػػوف نتيجػػة سياسػػة وزارة التعمػػيـ فػػي توزيػػع 
اعػػداد الطػػاب , ممػػا يػػؤدي الػػى اربػػاؾ فػػي عمػػؿ الكميػػة وتقػػديـ الخدمػػة التعميميػػة  , اذ 

بالنسػػػػبة لمتدريسػػػػي , بينمػػػػا لمفنػػػػي   1/53عمػػػػي , لمػػػػا الف 1/45لػػػػوحظ حسػػػػب الخطػػػػة 
, ممػػا نسػػتنج ىنػػاؾ فػػرؽ مرتفػػع  46/ 1, امػػا الفعمػػي   1/39واالداري حسػػب الخطػػة 

بػػػيف المخطػػػط والفعمػػػي , ممػػػا يتطمػػػب اعػػػادة النظػػػر فػػػي اعػػػداد القبػػػوؿ لمطػػػاب والتػػػزاـ 
تسػػبيف مػػف بالمعػػايير القياسػػية , وكػػذلؾ متابعػػة اعػػداد المنتسػػبيف والحػػث عمػػى زيػػادة المن

 لتحقيؽ خدمة البرنامج التعميمي .توجو نحو زيادة التعيينات الخاؿ 
التحميؿ التطبيقي لمبحث عف موازنة البرامج واالداء يمكػف ماحظػة  عند اثبات ج تنستن

 وجود الفروقات بيف موازنة البنود التقميدية وموازنة البرامج واالداء .
تػػتمكف موازنػػة البنػػود مػػف تقيػػػيـ وقيػػاس االداء الفعمػػي لموحػػدة الحكوميػػة,. كونيػػػا  ال -1

تركػػز عمػػى سػػامة عمميػػات االنفػػاؽ , فػػي حػػيف تركػػز موازنػػة البػػرامج واالداء عمػػى 
 قياس اداء الوحدة الحكومية حسب وحدات االداء المطموب تحقيقيا.
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نػود المعتمػدة , امػا موازنػة موازنة البنود توزع التخصيصات المالية وفػؽ حسػابات الب -2
 البرامج واالداء توزعيا حسب البرامج واالنشطة .

موازنػػػة البنػػػود تبػػػوب النفقػػػات وفػػػؽ نػػػوع النفقػػػة دوف ارتباطيػػػا بالعمػػػؿ المنجػػػز . امػػػا  -3
 موازنة البرامج واالداء تبوب النفقة حسب نوع البرامج واالنشطة الفعمية .

عمػػػى المػػػوارد الماليػػػة دوف االىتمػػػػاـ موازنػػػة البنػػػود تيػػػتـ بالمػػػدخات اي الحصػػػػوؿ  -4
بالمخرجات , اما موازنة البػرامج واالداء تيػتـ بالمخرجػات مػف خػاؿ األىػداؼ التػي 

 تقدميا االدارة لتحقيؽ كفاءة االداء . 
 المبحث الرابع -4
 االستنتاجات 1-4
مػػػف خػػػاؿ فػػػي البحػػػث  موازنػػػة البػػػرامج واالداء اثبػػػت تطبيػػػؽ الموازنػػػة عمػػػى اسػػػاس -1

عمػى اسػاس  توزيػع تمػؾ النفقػاتومػف ثػـ  برامجالخاصة بػال منفقاتلالتخطيط الدقيؽ 
 نتج عنيا اسس ومعايير االنجاز تخدـ في عمميات قياس وتقييـ االداء.  نشطة.اال

التخصيصػات  اتباع اسموب موازنة البنود التقميدية عند اعداد الموازنػة يعتمػد عمػى  -2
فقػػط عمػػى الجانػػب المػػالي وعػػدـ , ممػػا يػػتـ الرقابػػة الفعمػػي نفػػاؽالماليػػة وعمميػػات اال

اسػػموب موازنػػة البػػرامج واالداء كونيػػا تطبيػػؽ  ىػػا التخصيصػػات , ممػػا يتطمػػبتجاوز 
تقيػػيـ مػػد  تحقيػػؽ االىػػداؼ التػػي صػػرفت مػػف اجميػػا النفقػػات والتخصيصػػات بتيػػتـ 

 المالية .
تبيف عند تطبيؽ موازنة البرامج واالداء الى اعػادة النظػر فػي توزيػع المػوظفيف فيمػا  -3

االنشػػطة ,التػػي يزيػػد عػػددىـ فػػي اقسػػاـ معينػػة عػػف تمػػؾ التػػي يقػػؿ عػػددىـ فػػي  بػػيف
اقسػػػاـ اخػػػر  ممػػػا يخمػػػؽ حالػػػة عػػػدـ التػػػوازف بػػػيف حجػػػـ العمػػػؿ المطمػػػوب واعػػػداد 

 .الموظفيف 
عمى اساس االنشطة يمكف تحديد اليدر في النفقات تطبيؽ موازنة البرامج واالداء   -4

عف طريؽ مقارنة النفقات المصروفة عمػى البػرامج االداريػة والخدميػة وغيرىػا , مػع 
النفقػػػػات المصػػػػروفة عمػػػػى البػػػػرامج التعميميػػػػة. الف االنفػػػػاؽ عمػػػػى البػػػػرامج االداريػػػػة 
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رنػػػامج والخدميػػػة عمػػػى حسػػػاب البػػػرامج التعميميػػػة يمثػػػؿ ىػػػدر لغنفػػػاؽ ومخرجػػػات الب
 التعميمي تكوف ذات نوعية اقؿ.

امكانيػػػػة تطبيػػػػؽ موازنػػػػة البػػػػرامج واالداء لمكميػػػػة التقنيػػػػة االداريػػػػة وبػػػػاقي الوحػػػػدات  -5
مػػالي واداري بي الحكوميػػة لمػػا تحققػػو عنػػد تطبيقػػو المسػػائمة والمحاسػػبة كنظػػاـ رقػػا

 وقياس الكفاءة واتخاذ القرارات لمسنوات القادمة., فعاؿ

 التوصيات   2-4
عند التحوؿ مف موازنة البنود المبنية عمى المدخات الى موازنة البرامج المبينة  -1

اسس وقواعد تبويب  ىيكؿ تنظيمي مبني عمى اعدادعمى المخرجات يتطمب 
لتحقيؽ الكفاءة مف اجؿ قياس وتقييـ اداء البرامج , التابعة لمبرامج  االنشطة
 قابة عمييا .في اداء تمؾ الوحدات الحكومية والر  والفاعمية 

لكونيا تساعد اد الموازنات ضرورة التحوؿ الى موازنة البرامج واالداء عند اعد  -2
وزارة المالية فعمى  والمعمومات االدارية,متخذو القرار لموصوؿ الى البيانات المالية 

استخداـ موازنة البرامج واالداء كونيا تستند عمى اسس عممية في اعداد  تبني
 الى ترشيد االنفاؽ الحكومي وتقميؿ اليدر العاـ . التقارير مما يؤدي

العادة النظر في توزيع الموظفيف وتوزيعيـ  تطبيؽ موازنة البرامج واالداءضرورة  -3
حسب حجـ العمؿ المطموب, والحث عمى زيادة عدد العامميف بالبرنامج التعميمي 

 . لتغطية الخدمة التعميمية
فراد العامميف في الكمية التقنية االدارية عف اقامة دورات تدريبية لرفع ميارات اال  -4

 طريؽ توفير كادر محاسبي متثىؿ ومتدرب عمميا لتنفيذ موازنة البرامج واالداء. 
نوصي بتطبيؽ موازنة البرامج واالداء في جميع الوحدات الحكومية المعتمدة عمى  -5

 رامج .موازنة العامة لمدولة بعد اجراء التغيرات لتحقيؽ متطمبات موازنة الب
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 المصادر
 العراقية الجامعات في واالداء البرامج موازنة تطبيؽ الربيعي , كريـ جاسـ عباس , امكانية -1

 Journal of University of Babylon for Pure بابؿ, لجامعة وصفية تحميمية دراسة
and Applied Sciences, Vol. (27), No. (3): 2019. 

 الرقابة لتعزيز وسيمة واالداء البرامج موازنة) جاسـ ,جواف ,خضر حسيف ,سمماف عبداهلل -2
 بغداد ,جامعة واالدارية االقتصادية العمـو مجمة( والحكومية االقتصادية الوحدات في

 .2116,( 89),العدد
 والتنفيذ االعداد بيف لمدولة العامة الموازنة. خالد محمد الميايني, عبدالكريـ, ,حسف سمـو -3

 .2117 ,3ط ,64 ,العدد واالقتصاد االدارة ,مجمة والرقابة
 جامعة مجمة واالفاؽ, الواقع سورية في لمدولة العامة الموازنة– خالد ,محمد الميايني -4

 .2111االوؿ, العدد دمشؽ,
الحمػػو ,عػػاء الػػديف غػػازي محمػػد ,مػػد  تػػوافر مقومػػات تطبيػػؽ موازنػػة البػػرامج واالداء فػػي  -5

 .2117غزة,  الجامعات الحكومية في فمسطيف )رسالة ماجستير(
العبود, عمرو محمد سعد, اثر عجز الموازنة العامة عمى الرفػاه االقتصػادي ,دراسػة حالػة  -6

 .2116االردف , رسالة ماجستير, كمية ادارة الماؿ واالعماؿ, المفرؽ ,االردف, 
مقتػػػرح لتطبيػػػؽ موازنػػػة البػػػرامج واالداء ألنشػػػطة وزارة  كرديػػة, ابػػػراىيـ فيمػػػي محمػػػد, إطػػػار -7

 .2114اصات في قطاع غزة ,رسالة ماجستير ,غزة ,النقؿ والمو 
عثماف, حسف زكي .تطوير موازنة الوحدات الحكوميػة الفمسػطينية بثسػموب موازنػة البػرامج  -8

 .2111واالداء ,)رسالة ماجستير(جامعة القاىرة ,
 العمـو دراسات. لمدولة العامة لمموازنة السياسية االبعاد– والشرعة عيسى ,خالد العدواف -9

 .2114 ,3العدد ,االردف, اليرموؾ جامعة– واالجتماعية سانيةاالن
 عماف والتوزيع لمنشر الميسرة ,دار العامة الموازنة اصوؿ. شاكر محمد عصفور, -11

 .2113االردف,
كامػػػػػؿ ,صػػػػػاح محمػػػػػد محمػػػػػود .موازنػػػػػة البػػػػػرامج واالداء كػػػػػثداة لتقيػػػػػيـ االداء الحكػػػػػومي  -11

 .2118,,المنظمة العربية لمتنمية االدارية ,مصر 
العمػػػػي, عػػػػادؿ فمػػػػيح )الماليػػػػة العامػػػػة والتشػػػػريع المػػػػالي والضػػػػريبي( دار ومكتبػػػػة الحامػػػػد,  -12

 .2113,عماف ,1ط
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