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شروط النشر في المجلة
 -١تقبــــل البحـــــوث باللغتـــــين العربيــــــــة و االنكليزيــــــــة .
 -٢ان يكـــون البحــــث جديــداً ولـم يسبق نشره أو قبوله للنشر في مجلة اخرى أو مؤتمر .
 -٣تخضــــــع البحــــــوث المقدمـــــة للنشــــر للتقويــــــم العلمــــي.
 -٤يقــدم أصـــل البحـــث بثالث نســخ مطبوعــة ببرنامــج )( Microsoft Word
بمسافــات مفـــردة بين االسطـــر وبحجـــم خط ) (١٤نوع ) ، ( Simplified Arabic
اما بالنســبة للبحوث باللغـــة االنكليزيـــة فيكـــون الخط نوع ) ( Times new Roman
وبحجم ) (١٤وعلـــى وجـــه واحد من ورق قياس ) ( A4على ان يتم تزويدنا بنسخة
ورقيــــــة وقرص مدمج بعد التقييم .
 -٥ال يزيــد عـــدد صفحــات البحـــث المقدم عن )٢٠صفحة( بمــا في ذلك الجـداول
والمــــواد التوضيحية.
 -٦يجب ان يتضمــن البحـــث  :عنـــوان البــحث  ،مستخلصـــا ً باللغتين العربيــة واالنكليزيـة،
الكلمـــات الرئيســــية للبحـــث )  ، (Key Wordsالمقدمــة  ،منھجـــية البحـــث
والدراســات السابقــة ان وجـــدت  ،اإلطـــار النظـــري  ،اإلطار العملي ،االستنتاجات
والتوصيات  ،قائمة المراجع.
 -٧ال تزيد عـدد كلمات المستخلص عـــن ) (٢٠٠مئتي كلمة  ،ويوضح في أعلــى المستخلص
) العربي واالنكليزي( عنوان البحث  ،اسم الباحث  ،مكان العمل ) والمراسلة ان كان مختلفا ً
عن مكان العمل(  ،مـع وضع رقم أو رمز بشكل نجمة ) * ( التي تربط بين االسم ومكان
العمل .
 -٨ترقــم الجـــداول واالشكـال علــى التوالـــي حسب ورودھا في البحث  ،وتزود بعناوين .
 -٩اإلشـــارة الــى المصـــدر فـــي متن البحث او الدراسة كما يأتي  ):اسم الباحث ،السنة :
رقم الصفحة (
-١٠اإلشـــارة الــى المصــــدر كامال في نھاية الدراسة حسب حروف األبجدية وفق السياق
االكاديمي المعتمد .
 -١١يفضل استعمال وحدات القياس الخاصة بالنظام الدولي Standard International
 Unitsفي البحث .
 -١٢بالنسبة للمراجــع المأخــوذة من الدوريات يجب ان يحدد رقم المجلد ورقم العدد وأرقام
صفحات بداية ونھاية البحث.
 -١٣قد يُستخدم التذييل لتوضيح المعلومة وفي ھذه الحالة يُرقم التذييل لكل صفحة على حدة
بأرقام متسلسلة.
 -١٤تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر الى االستالل باستخدام برنامج ) ( Turnitin
االلكتروني على ان ال تزيد نسبة االستالل عن . %٢٠

ﻫــ

و

ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌدد
ﺑﺳــــــﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟــــــﻰ
ﻣﻊ اﺻدارﻧﺎ ﻟﻠﻌدد اﻟراﺑﻊ ﻧﻛون ﻗد اﺗﻣﻣﻧﺎ ﻋﺎﻣﻧﺎ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﻣر ﻣﺟﻠﺗﻧﺎ اﻟﻔﺗﻳﺔ واﻧﺟزﻧﺎ

اﻟﻣﺟﻠد اﻷوﻝ اﻟذي ﻳﺿم اﻻﻋداد اﻻرﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣن اﺻدارﻫﺎ  ،ورﻏم اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﻳرة
ﻧﺳﺑﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺿت ﻋﻠﻰ اﺻدارﻫﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﺣﺗﻼﻝ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣﻬﻣﻪ ﻓﻲ اﻻوﺳﺎط
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﺣوث
ﻻﻏراض اﻟﺗﻘوﻳم واﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻋدادﻫﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ .
ﻟﻘد ﺗﻣﻳز اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ﺑﺎﻻﺛراء اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻛﺑﻳر واﻟﺗﻧوﻳﻊ اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺗﺎﻣﻳن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻘد ﺿم ﺗﺳﻌﺔ ﺑﺣوث ﺗﻧﺎوﻝ اﻻوﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر
راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻔﻛري وﻋﻼﻗﺗﺔ ﺑﺎرﺑﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟذي ﺗم ﺗطﺑﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﻬم وﻫو ﻗطﺎع
اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺑﺎﻻﺧص ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻳن ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ
واﻫﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻔﻛري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂت
اﻻﻋﻣﺎﻝ.

وﺟﺎء اﻟﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻳﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻣﻬم اﺧر وﻫو اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﺗدﻗﻳق

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟذﻛﻳﺔ وﻓﻲ ﻗطﺎع ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻣﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﻪ ورﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌراق واﻟﻧﻣو
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﻳن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت
اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻣﺎ اﻟﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻝ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ ﺗﺿﻣن

دراﺳﺔ ﻣدى اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗوظﻳف اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ اﻻﺧﺿر ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻳزة

اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﻳﺞ واﻟﺟﻠود وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻬﺞ ﺑﺣﺛﺎن
اﺧران ﻫﻣﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎدس اﻟذي ﺗﻧﺎوﻝ ﺗوظﻳف ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
اﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻳزة ﻗﻳﺎدة اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق اﻧﺷطﺔ ﺳﻠﺳﻠ ـ ـ ـﺔ

ز

اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﻳﺞ واﻟﺟﻠود اﻳﺿﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ
ﻣدﺧﻼ اﻛﺛر ﺗطو ار ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺧﺿراء ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ واﻟذي ﺗم
ﺗطﺑﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎرات واﻟﻣﻌدات ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺑطﺎرﻳﺎت  ,اﻣﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس

ﻓﻛﺎن ﺿﻣن ﻣﺣور اﻟﻣﺻﺎرف واﻟذي ﺗﻧﺎوﻝ ﻣوﺿوع ﻣﺧﺎطر

اﻟﺳﻣﻌﺔ وﻫﻲ ﻣن

اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻻوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎ ار ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻬم وﺗﺎﺛﻳرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻌراﻗﻳﺔ.
اﻣﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﺛﺎﻣن ﻓرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﺟدﻟﻲ ﻣﺗﺟدد ﻓﻲ ﺣﻘﻝ اﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻫو اﻟراﻓﻌﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷرﻛﺎت واﺛر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ
ﻻﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺛراء اﻟﺟدﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻬم .

اﻣﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻻﺧﻳر ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻝ ﻣوﺿوع اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ودورﻩ ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻧواﻋﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق.
وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻻ ﻳﺳﻌﻧﺎ اﻻ ان ﻧﺗﻘدم ﺑﻔﺎﺋق اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر ﻟﻠﺟﻬود اﻟﻛﺑﻳرﻩ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎدة

اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﻘﻳﻣون اﻻﻓﺎﺿﻝ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﺣوث وﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﻳﺎ واﻟﺷﻛر ﻣوﺻوﻝ ﻟﻼﺧوﻩ
واﻻﺧوات اﻋﺿﺎء ﻫﻳﺄة اﻟﺗﺣرﻳر واﻋﺿﺎء ﻫﻳﺄة اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺗﺻﻣﻳم وﻛﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن وﻗت وﺟﻬد ﻻﺧراج اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب آﻣﻠﻳن اﻻﺳﺗﻣرار
ﻓﻲ رﻓد اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﺑﺎﻋداد ﺟدﻳدﻩ ﻣن ﻣﺟﻠﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ.

رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣرﻳر

ح

اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت
اﻟﺑﺣـــوث
ت

اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻧوان

١
اﻟﺑﺎﺣث
اﻟﻌﻧوان
٢
اﻟﺑﺎﺣث
اﻟﻌﻧوان
٣

اﻟﺑﺎﺣث

ص

ﻗﻳﺎس ﻋﻼﻗﺔ أﺳﺗﺛﻣﺎررأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻔﻛري ﻓﻲ رﺑﺣﻳﺔ ﻣﻧظﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺣث

ﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻳن اﻟﻌراق ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت.

 أﺳﺎﻣﺔ ﺣﻣﻳد ﻣﺟﻳد /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬرﻳن  /ﻛﻠﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻻﻋﻣﺎﻝ.

٤٢-١

 أ.د .ﻧﻐم ﺣﺳﻳن ﻧﻌﻣﺔ /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬرﻳن  /ﻛﻠﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻻﻋﻣﺎﻝ
اﺟـراءات اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟداﺧﻠﻳــــــﺔ ﻟﺗدﻗﻳـــــق ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟذﻛﻳـــــﺔ

ﺑﺣث ﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ

 م.د .ﻧﺟـــﻼء ﺳـــﺎدة ﺣﺳـــون  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬرﻳن  /ﻛﻠﻳﺔ أﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت

١٠٢ -٤٣

اﻷﻋﻣﺎﻝ .
اﺗﺟﺎﻫـــﺎت اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن اﻟﻌــــﺎم واﻟﻧﻣــو اﻷﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌراق
 اﻳوب ﺟﻌﻔر ﺣﺳن  /ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻛرﺑﻼء  /ﻛﻠﻳﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد .

١٣٢ -١٠٣

 أ.د .ﺣﻳدر ﺣﺳﻳن اﻝ طﻌﻣﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء  /ﻛﻠﻳﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد .
ﺗوظﻳف ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ اﻻﺧﺿر ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻳزة ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ

اﻟﻌﻧوان

ﻣﺳﺗداﻣﺔ

دراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﻳﺞ واﻟﺟﻠود – ﻣﺻﻧﻊ

اﻟﺟﻠدﻳﺔ – ﻣﻌﻣﻝ رﻗم ). ((٧

٤

١٨٠-١٣٣

 اﻳﺎد ﺟﺎﺳم زﺑون  /اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ /ﻛﻠﻳﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد .
اﻟﺑﺎﺣث

اﻟﻌﻧوان
٥

 أ.م.د ﺳﻠﻣﻰ ﻣﻧﺻور ﺳﻌد /اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ /ﻛﻠﻳﺔ اﻻدارة
واﻻﻗﺗﺻﺎد .

ﺗﺄﺛﻳر ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد

اﻻﺣداث اﻟﺟوﻫرﻳﺔ  /دراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌراﻗﻳﺔ .
ﺷﻬﻠﺔ ﻋﺑداﷲ ﺷﻳﺣﺎن  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد  /اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻻدارﻳﺔ .

اﻟﺑﺎﺣث

أ.م.د .ﺻﻼح اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد اﻣﻳن  /اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟوﺳطﻰ /اﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻻدارﻳﺔ – ﺑﻐداد .

طـ

٢١٢-١٨١

اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت
اﻟﺑﺣـــوث
ت

اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻧوان

٦

٧

٩

ﺗوظﻳف ﺗﻘﻧــﻳﺔ ﺳﻠﺳﻠــــﺔ اﻟﻘﻳﻣـﺔ ﻟدﻋم وﺗﻌزﻳز اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ .
ﻧدى ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿﻝ/اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ /ﻛﻠﻳﺔ اﻷدارة واﻷﻗﺗﺻﺎد

اﻟﺑﺎﺣث

اﻟﻌﻧوان

أ.م.د .ﻋﺑد اﻟرﺿﺎ ﻟطﻳف ﺟﺎﺳم  /اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ  /ﻛﻠﻳﺔ اﻷدارة

اﻟﻌﻧوان

اﻟﻌﻧوان
اﻟﻌﻧوان
اﻟﺑﺎﺣث

٢٤٤-٢١٣

واﻷﻗﺗﺻﺎد .

اﺳﺗﻌﻣـﺎﻝ ﺗﺣﻠﻳـــﻝ ﺳﻠﺳﻠـــﺔ اﻟﻘﻳﻣــــﺔ اﻟﺧﺿــــراء ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ.
دراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎرات واﻟﻣﻌدات – ﻣﺻﻧﻊ
اﻟﺑطﺎرﻳﺎت – ﻣﻌﻣﻝ ﺑﺎﺑﻝ ( ٢

اﻟﺑﺎﺣث

٨

ص

ﻋﻣﺎد ﻫﺎﺷم ﻣﺣﻣد  /اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ /ﻛﻠﻳﺔ اﻷدارة واﻷﻗﺗﺻﺎد .

٢٨٠-٢٤٥

أ.م.د ﻋﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﻳد  /اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ /ﻛﻠﻳﺔ اﻷدارة واﻷﻗﺗﺻﺎد
اﻟراﻓﻌــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـــــﺔ وﺗﺄﺛﻳرﻫـــــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻣﻧﺷﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ
دراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﺳﺎرة أﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻣظﻠوم /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬرﻳن /ﻛﻠﻳﺔ أﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻻﻋﻣﺎﻝ.

٣١٤-٢٨١

أ.م.د .ﺑﻼﻝ ﻧوري ﺳﻌﻳد  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬرﻳن /ﻛﻠﻳﺔ أﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻻﻋﻣﺎﻝ.
دور اﻷﺋﺗﻣـــﺎن اﻟﻣﺻرﻓـــﻲ اﻟﻌراﻗـــــﻲ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﻳــــق اﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد

ﻣؤﺷر  HDIﻟﻠﻣدة ﻣن  2005ﻟﻐﺎﻳﺔ .2019

رﻳﺎض رﺣﻳم رﺿﺎ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء /ﻛﻠﻳﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد.
ﻛﻣﺎﻝ ﻛﺎظم ﺟواد ﻋﺑد اﻟﺷﻣري /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء  /ﻛﻠﻳﺔ اﻷدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد .

ي

٣٥٢-٣١٥

قيـاس عالقـــة أستثمــار رأس المــال الفكـــري فــي ربحيــة منظمــات االعمــال
بحث تطبيقي في شركة زين العراق لألتصاالت
Measure Relationship of Investing Intellectual Capital in the
Profitability of Business Organizations
Applied Research in Zain Iraq for Communications
أســامـــة حمــيد مجــيد

أ.د .نغــــم حســين نعمـــة

الباحث

جامعة النهرين /كمية اقتصاديات األعمال
رقم التصنيف الدولي ISSN 2709-2852
تاريخ قبول النشر0202/22/4 :

تاريخ استالم البحث 0202/9/6 :

المستخمص
يهدف البحـ ـث ال ـى تحدي ـد عالق ـة رأس الم ـال الفك ـري ف ـي ربحي ـة منظم ـات االعمال,
وذلك من خـ ـالل التعرف عمـ ـى مدى توافر متطمبات رأس المال الفكري بمكوناته
الثالثة ( البشري و الهيكمي و الزبائني) في تحقيق الربحية ,إذ تمحورت مشكمة البحث
في بيان هل هناك أستثمار و توظيف حقيقي لرأس المال الفكري في الشركة عينة

البحث ,وتم تطبيق البحث في شركة زين العراق لالتصاالت  ,وأعتمد الباحث المنهج
الوصفي التحميمي ,و تم جمع البيانات من خالل عمل أستبانة معمومات ,وتم أجراء
تحميل أحصائي لعينة من العاممين داخل الشركة المبحوثة و البالغة ( )051موظف
م ـن أجمالـ ـي ( )511موظـ ـف في الشركة داخل فرع بغداد فقط و بمختمف المناصب
واالقسام خالل فترة ثالث شهور,

مجلة العلوم المالية والمحاسبية
العدد الرابع  /كانون األول 0202
الصفحات 20 -2

 بحث مستل من رسالة ماجستير.
1
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وقد أعتمد الباحث في البحث البرنامج اإلحصائي(( )SPSSالنسبة المئوية،الوسط
الحسابػي  ،االنح ػراؼ المع ػياري  ،معامػ ػؿ االخت ػ ػالؼ  ،معامؿ االرتباط البسيط و

المتعدد  ،معامػ ػؿ التحديػ ػد ( ، )R2االنحدار الخطي البسيط و المتعدد و اختبار & T
واختبار ) Fوكانت النتائج التي توصؿ الييا الباحث أف أبعاد رأس الماؿ الفكري تؤثر

في ربحية منظمات االعماؿ بنسب متفاوتة و بصورة أيجابية و كاف ىنالؾ مسوغ

منطقي لقبوؿ الفرضيات ،التي أشارت إلى وجود أثر وعالقة أرتباط ذات داللة معنوية
بينيما  ،فإجمالي ابعاد رأس الماؿ الفكري أظير عالقة معنوية قوية  ،وكذلؾ بالنسبة

البعاد رأس الماؿ البشري  ،الييكمي  ،الزبائني .و في ذات الوقت تـ مالحظة

االنخفاض في مستوى نفقات التدريب و التطوير لمموظفيف ،كما وعممت الشركة عينة

البحث عمى االىتماـ بأستقطاب موظفيف كفوئيف لدييـ خبرة كبيرة في الوظائؼ

المطموبة و عممت الشركة عمى تنفيذ حمقات نقاشية تجمػ ػع مجموعػ ػة م ػف الموظف ػيف

في مختمؼ االقساـ لمناقشة أخر مستجدات العمؿ وتحديد نق ػاط القػ ػوة والضعؼ وتمبية

أحتياجات الموظفيف مف أجؿ توفير بيئة عمؿ مناسبة وصحي ػة .واختت ػـ البحث بعدد
مف التوصيات ومنيا ضرورة ادراؾ قيمة رأس الماؿ الفكري والعمؿ عمى تطويره

والمحافظة عميو لتحقيؽ مستوى عالي مف االرباح وايضأ تبني سياسات استثمارية
موسعة مف اجؿ خمؽ عوائد عمى موجوداتيا لتحقيؽ صافي ارباح بعد الضريبة مما

يعطي قوة وقيمة اكبر لمشركة.

الكممات المفتاحية  :رأس الماؿ الفكري  ،رأس الماؿ البشري ،رأس الماؿ الييمكي،
رأس الماؿ الزبائني،الربحية.
Abstract:
The research aims to determine the impact of intellectual capital on
the profitability of business organizations, by identifying the
availability of intellectual capital requirements with its three
)components (human capital, structural capital and customer capital
in achieving profitability, as the research problem focused on showing
whether there is real investment and employment For the intellectual
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capital in the company, the research was applied in Zain Iraq Telecom
Company, and the researcher adopted the descriptive analytical
approach, and the data was collected through the work of an
information questionnaire, and a statistical analysis was conducted for
a sample of workers within the investigated company, which
amounted to (150 ) One of the total (500) employees in the company
within the Baghdad branch only and in various positions and
departments during a period of three months. The researcher has
adopted the statistical program(SPSS) in the research. With the tools
(Percentage, mean, standard deviation, coefficient of variation, simple
and multiple correlation coefficient, coefficient of determination (R2),
simple and multiple linear regression, T & test and F test) and the
results reached by the researcher were that the dimensions of
intellectual capital affect the profitability of business organizations in
varying proportions and in a positive way, and there was a logical
justification to accept the hypotheses, which indicated the existence of
an impact and a significant correlation between them, the total
dimensions of intellectual capital showed a strong moral relationship,
as well as for the dimensions of human, structural, and customer
capital. At the same time, there is decrease in the level of training and
development expenses for employees were noted. The company also
worked on attracting qualified employees with great experience in the
required jobs. The company worked to implement seminars that
brought together a group of employees in various departments to
discuss the latest work developments and Identify strengths and
weaknesses and meet the needs of employees in order to provide an
appropriate and healthy work environment.
Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital,
customer capital, profitability.

: المقدمة
 فيو يسيـ في تأسيس، يعد رأس الماؿ الفكري وتطبيقاتو اساس نجاح المشروعات
 لذا، مكانة راسخة تضمف لممشروعات البقاء واالستمرار في بيئة االعماؿ الحالية

يالحظ أف المجتمعات المتقدمة لـ تحرز تقدميا اال بفضؿ اعتمادىا عمى المفكريف

 وتعتبر الربحية التي ىي عبارة عف عالقة بيف,والمبدعيف واصحاب العقوؿ المنتجة
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األرباح التي تحققيا المشروعات واالستثمارات التي ساىمت في تحقيقيا وىذا ىدؼ
تتطمع لتحقيقو إدارات المنظمات  ،لكونو مقياس أساسي لمحكـ عمى كفائتيا ،
وفاعميتيا في استخداميا لمواردىا  ،فيي تمثؿ صافي نتائج عدد كبير مف السياسات

والق اررات  ،وبالتالي تعتبر مؤش ار ألداء إدارة المنظمة وفي ضوء ذلؾ تحددت مشكمة
البحث لتوضيح ما ىو مستوى االىتماـ بأستثمار رأس الماؿ الفكري في شركة زيف

العراؽ .

المبحث االول  :منهجية البحث

أوأل  :مشكمة الدراسة
تجمت مشكمة البحث الرئيسية (ما ىي عالقة رأس الماؿ الفكري في تحسيف ربحية

الشركة المبحوثة) حيث يمكف بمورة مشكمة البحث في التساؤالت االتية :

 .1ما مدى عالقة مكونات رأس الماؿ الفكري في ربحية الشركة عينة البحث ؟
 .2ىؿ ىناؾ أستثمار و دور حقيقي لرأس الماؿ الفكري في الشركة المبحوثة ؟

 .3ىؿ ىنالؾ عالقة لمكونات رأس الماؿ الفكري (رأس الماؿ البشري و الييكمي
والزبائني) في ربحية الشركة عينة البحث ؟

ثانيأ  :أهمية البحث

تنبع اىمية البحث بانيا تعالج موضوع مف اىـ الموضػوعات المعاصػرة سػواء عمى

مسػتوى السػاحة المحمية أو العالمية  ،و تكمف أىمية ىذا البحث في الجوانب التالية:

 .1تنبع أىمية البحث مف أىمية موضوع رأس الماؿ الفكري بوصفو أحد
الموضوعات الحيوية لما لو مف دور في تحقيؽ القيمة االقتصادية داخؿ

الشركة.

 .2مساعدة إدارة الشركة في تقييـ رأس الماؿ الفكري وادراؾ أىميتو كعنصر
رئيس في تحسيف االداء المالي فييا وخمؽ القيمة لمزبائف.
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 .3المساعدة في وضع البرامج لتطوير رأس الماؿ الفكري بشك ػؿ ع ػ ػاـ وتوض ػ ػيح
مدى أىمية االستثمار في ىذه االصوؿ بيدؼ االرتقاء بمستوى االداء المالي

لمشركة المبحوثة.

ثالثأ  :أهداف البحث

يسعى ىذه البحث الى تحقيؽ االىداؼ االتية :
 .1الكشؼ عف عالقة مكونات رأس الماؿ الفكري بمكوناتو الثالثة في ربحية
الشركة المبحوثة.

 .2بياف عالقة االرتباط بيف أستثمار رأس الماؿ الفكري و ربحية الشركة
المبحوثة.

 .3التحقؽ مف الشركة المبحوثة فيما إذا تعمؿ عمى توظيؼ حقيقي لرأس الماؿ
الفكري بمكوناتو الثالثة.

خامسأ  :فرضية البحث

ينطمؽ البحث مف الفرضية الرئيسية و مفادىا مايأتي :

الفرضية االولى  :توجد عالقة أرتباط طردية معنوية ذات داللة أحصائية بيف
االستثمار في رأسماؿ الفكري و الربحية لمشركة المبحوثة و يتفرع منيا الفرضيات

الفرعية التالية:

أ .توجد ع ػالقة أرتب ػاط طردي ػة ذات داللة أحصائية بيف أستثمار رأسماؿ البشري
وربحية الشركة المبحوثة.

ب .توجد عالقة أرتباط طردية ذات داللة أحصائية بيف أستثمار رأسماؿ الييكمي
و ربحية الشركة المبحوثة.

ج .توجد عالقة أرتباط طردية ذات داللة أحصائية بيف أستثمار رأسماؿ الزبائني
وربحية الشركة المبحوثة.

الفرضية الثانية  :توج ػ ػد عالق ػ ػة معنوي ػ ػة ذو داللػ ػ ػة أحصائي ػ ػة لرأس الماؿ الفكري في
ربحية الشركة المبحوثة إِذ يتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

5

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

أ .توجد عالقة معنوية ذو داللة أحصائية لرأس الماؿ البشري في ربحية الشركة
المبحوثة .

ب .توجد عالقة معنوية ذو داللة أحصائية لرأس الماؿ الييكمي في ربحية الشركة
المبحوثة.

ج .توجد عالقة معنوية ذو داللة أحصائية لرأس الماؿ الزبائني في ربحية الشركة
المبحوثة.

سادسأ  :حدود البحث
يمكف تحديد حدود البحث مف خالؿ ما يأتي :

 .1الحدود المكانية :تـ اختيار شركة زيف العراؽ الكائنة في محافظة بغداد حص اًر
بوصفيا الحدود المكانية

 .2الحدود الزمانية :فيما يتعمؽ بالتحميؿ االحصائي فقد تـ أجراء االختبار في
مطمع سنة ) (2021ولمدة ثالثة شيور في الشركة عينة البحث.

 .3الحدود البشرية :تتمثؿ الحدود البشرية في العامميف في الشركة عينة البحث
في مختمؼ االختصاصات و المناصب.

سابعأ  :أساليب جمع البيانات

يتمثؿ أسموب جمع البيانات وفؽ طريقتيف :
 .1الجانب النظري :اعتمد البحث في تغطية الجانب النظري عمى ما توفر مف
مراجع مكتبية والكترونية تمثمت بالمصادر العممية العربية واألجنبية التي
شممت الكتب والدوريات والرسائؿ واألطاريح الجامعية ذات الصمة المباشرة

بمتغيرات البحث.

 .2الجانب العممي :اعتمد الباحث في الحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بالجانب
العممي مف خالؿ ما يمي:

أ .االستبانة :إِذ توضح صياغة االستبانة مدى قدرتيا عمى التشخيص وقياس
م تغيرات البحث الرئيسية والفرعية وتـ إخراج االستبانة بشكميا النيائي و قد تـ
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عرضيا عمى االدارة العميا داخؿ الشركة عينة البحث و كذلؾ عمى الموظفيف
ولـ تتـ ميمة الباحث في تصميـ االستبانة اال بعد أف أخضعت اختبارات

شروط البحث العممي.

و قد تـ أجراء تحميؿ الثبات و ظيرت النتائج كاالتي:
جدوؿ)(1

معامؿ الثبات لممقاييس المستخدمة في االستبانة
المتغير

معامؿ الثبات

رأس الماؿ البشري

0.84

رأس الماؿ الييكمي

0.69

رأس الماؿ الزبائني

0.81

الربحية

0.81

معامؿ الثبات لجميع المحاور

0.79

المصدر  :مف أعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج ()SPSS

ب .المقابالت الشخصية :استطاع الباحث مف خالليا االتصاؿ المباشر بالقائميف
عمى الواقع الميداني مف خالؿ الحوار والمناقشة مع المبحوثيف حوؿ متغيرات

البحث

ثامنأ  :أساليب تحميل البيانات
تـ االعتماد عمى البرنامج االحصائي  SPSSفي أحتساب االتي :
 .1النسبة المئوية و الوسط الحسابي.
 .2االنحراؼ المعياري.
 .3االىمية النسبية أو الوزف النسبي.
 .4معامؿ االختالؼ  :يستعمؿ لمقارنة درجات تشتت مجموعتيف أو أكثر مف
القيـ عف وسطيا الحسابي
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 .5معامؿ االرتباط البسيط و المتعدد  :لقياس وتحديد قوة وطبيعة العالقة بيف
متغيرات.
 .6معامؿ التحديد  :يوضح مقدار التغيرات الحاصمة في المتغير المعتمد التي
مف الممكف تفسيرىا عف طريؽ المتغير المستقؿ.
 .7االنحدار الخطي البسيط و المتعدد  ،اختبار ( )Tواختبار (.(F
المبحث الثاني  :االطار المفاهيمي لمبحث
أوأل  :مفهوم رأس المال الفكري ونشأته
قد أتسع نطاؽ ىذا المفيوـ ليشمؿ االمكانات المادية و المالية و المعنوية و الثقافية و
الذىنية جميعيا المتاحة لممنظمة .و ال يشكؿ كؿ العامميف في المنظمة رأس الماؿ

الفكري ،و أنما يطمؽ ىذا المصطمح عمى قيمة معرفة و ميارات العامميف بالنسبة
لتكويف ثروات المنظمة ،فالباحث الكيميائي الذي يخترع دواء ميـ او مدير المصنع

الذي يقمؿ مف وقت الدورة االنتاجية بمصنعو ىؤالء امثمة عف رأس الماؿ الفكري

(عبيد.(10 : 2000 ،

اذ أف كؿ المنظمات تحتاج إلى رأس الماؿ الفكري مف أجؿ إدارة عممياتيا ،وتعددت
التعاريؼ التي أعطيت لمفيوـ رأس الماؿ الفكري  ،كما تعددت مسمياتو و مصطمحاتو

فمنيا  :الموجودات غير الممموسة  ،رأس الماؿ غير الممموس  ،رأس ماؿ المعرفة ،

رأس الماؿ الفكري االستراتيجي  ،و رأس الماؿ الرقمي  ،ولكف أكثر المصطمحات

استعماال و شيوعا ىو رأس الماؿ الفكري  .اذ يعيش العالـ فترة غير مسبوقة مف

التغيير والتطوير المستمر ،وقد أدى االنحسار التدريجي لعصر الثورة الصناعية
واالنطالؽ نحو االقتصاد القائـ عمى المعرفة إلى ظيور منظمات األعماؿ المبنية

عمى المعرفة والمعمومات ،والتي تعتمد في المقاـ األوؿ عمى الخبراء والمتخصصيف
والمبدعيف وذوي القدرات المعرفية المتميزة (عبده.) 64 : 2006 ،
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ووصؼ (  (Ross : 2001رأس الماؿ الفكري أنو المظمة التي تنظوي تحتيا إدارة
المعرفة بكونيا المحرؾ والطاقة الدافعة ليا ،ويشير راس الماؿ الفكري إلى حيازة
المعرفة وتطبيؽ الخبرات والميارات واألدوات داخؿ المنظمة لتحقيؽ استراتيجياتيا

( .(Ross : 2001,23و قد عرفة )  ) Tumwine, Noxin،2017رأس الماؿ الفكري
مجموعة الموجودات المعرفية التي تستخدميا المنظمة في اعماليا لخمؽ القيمة و
تحسيف وضعيا التنافسي بيف الشركات خالؿ ما يضاؼ مف قيمة الصحاب المصمحة

المحدديف.

ثانيأ  :مكونات رأس المال الفكري
تختمؼ وجيات النظر اإلدارية والمحاسبية مف حيث مكوناتو وأنواعو .وىذا اإلختالؼ

يعود إلى مؤىالتيـ العممية سواء أكانت اقتصادية أـ محاسبية أـ إدارية ،وكؿ فرد

ينظر إلى جانب المعرفة الذي يدخؿ في دائرة اىتماماتو ،وفيما يمي أىـ مكونات رأس

الماؿ الفكري المتفؽ عميو (.)Florinda et al.,2019 : 3

 .1رأس المال الهيكمي :يصنع رأس الماؿ الييكمي المعرفة الحقيقية التي يتـ
االحتفاظ بيا في ىياكؿ وأنظمة واجراءات المنظمة  ،حيث يمثؿ جميع القيـ

التي تبقى في المنظمة عندما تغمؽ األضواء فييا في آخر يوـ عمؿ.

 .2رأس المال البشري :يتمثؿ رأس الماؿ البشري في المعرفة الضمنية و الخبرات
والميارات التي يتمتع بيا الموظفيف  ،وىو يمثؿ مورد دخؿ لممنظمة ولكنو
ليس ممكا ليا (.)Szelągowski, 2019 : 208

 .3رأس المال الزبائني :ويتمثؿ رأس الماؿ الزبائني في قيمة عالقة المنظمة مع
الزبوف ،إذ ىو القيمة التي ينتجيا مستوى رضا الزبائف و والئيـ ،والمورديف
والجيات الخارجية األخرى ،وما استطاعت المنظمة مف بنائو مف عالقات

متميزة مع ىذه األطراؼ (الممكاوي )27 : 2007 ،إف ىذه العالقات التي

تبنى بيف المنظمة وعناصر بيئتيا الخارجية تكوف ذو أىمية كبيرة وقيمة

(.(13: 2003, Jean
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كما و صنؼ  Stewartرأس الماؿ الفكري في ثالثة مكونات ).)Stewart, 2010: 32

 .1رأس المال البشري :وىو يحظى بأىمية كونو المصدر األساسي لالبتكار
والتجديد في المنظمة ،وذلؾ لما يتمتع بو األفراد مف المقدرة العقمية والميارات

والخبرات والمعنويات الالزمة ،إليجاد الحموؿ العممية.

 .2رأس المال الهيكمي  :و يتضمف القدرات التنظيمية لممنظمة ،التي تمبي
طمبات المستفيديف مف خالؿ نقؿ المعرفة وتعزيزىا في الموجودات الفكرية
الييكمية كنظـ المعمومات ،وحقوؽ النشر والتأليؼ ،وسمعة المنظمة ،وبراءات

االختراع ،ومقاييس الجودة المراعية لحاجات المستفيديف.

 .3رأس المال الزبائني  :ويشمؿ رضا الزبوف ،والء الزبوف ،االحتفاظ بالزبوف
تمكيف الزبوف ومشاركة الزبوف.
رأس الماؿ الفكري

رأس الماؿ البشري
 القدرات العقمية.
 الميارات.
 الخبرات

رأس الماؿ الييكمي
 نظـ المعمومات.
 حقوؽ النشر والتأليؼ.

 سمعة المنظمة.
 براءات االختراع.
 مقاييس الجودة.

رأس الماؿ الزبائني
 رضا الزبوف.
 والء الزبوف.
 االحتفاظ بالزبوف.
 تمكيف الزبوف.
 مشاركة الزبوف.

شكؿ ( )1تصنيؼ رأس الماؿ الفكري لدىStewart
Thomas A. Stewart, (2010). Intellectual capital: the new wealth of
Organizations. New York, Doubleday / crown business.
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ثالثأ  :خصائص رأس المال الفكري
ذكر ) الشربيني ( 23 : 2011،مجموعة خصائص رأس الماؿ الفكري عمى النحو
التالي:

 .1الخصائص التنظيمية:

وترتبط ببيئة المنظمة التي تتضمف-:

 تواجػ ػد رأس الم ػ ػاؿ الفك ػ ػري فػ ػي جم ػ ػيع المستويػ ػات اإلستراتيجية اإلدارية. المرونة في نوعية اليياكؿ والتي تساعد عمى التجديد المستمر مف خالؿ األفراد. البعد عف المركزية اإلدارية بشكؿ كبير. .2الخصائص المهنية:

وترتبط بممارسة العناصر البشرية داخؿ التنظيـ وتتضمف (السعيد-: )22: 2008 ،
-

امتالؾ العديد مف الميارات المينية النادرة والخبرات المتراكمة بحيث مف

الصعب استبداليـ.

 -التمتع بدرجة تعمـ تنظيمي عالية .

 .3خاصية االبداع :إِذ اف رأس الماؿ الفكري يتبنى فكرة او سموؾ جديد لصناعة

المنظمة او لغرض الوصوؿ لحصة سوقية معينة ضمف بيئتيا إِذ اف مصادر
االبداع تتنوع داخؿ المنظمة و اف ىناؾ االبداع التكنولوجي وخالصات

براءات االختراع والمصادر (.)Areiqat, 2019: 7

 .4الخصائص السموكية والشخصية :وترتبط بالعنصر البشري و بنائو الذاتي ،
و تتضمف:
أ .يميؿ رأس الماؿ الفكري الى تحمؿ المخاطرة في بدء العمؿ بدرجة كبيرة ،
واإلقداـ عمى األعماؿ واألنشطة المجيولة التي تتسـ بعدـ التأكد.

ب .االستفادة مف خبرات األخريف ومبادرتيـ بتقديـ األفكار البناءة ( االنفتاح
عمى الخبرة).
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رابعأ  :أليات بناء رأس المال الفكري في المنظمات
ال يمكف أف تحقؽ المنظمات النتائج المرغوبة مالـ تمتمؾ أساليب تنمية وبناء رأس
ماليا الفكري  ،وبالشكؿ الذي يسيـ في إضافة قيمة لممنظمة وميزة تنافسية مستدامة،

وقد قدـ ( )Linda & Jennifer , 2009 : 2نموذج فعاؿ لبناء رأس الماؿ الفكري

والذي يتطمب مف المنظمة القياـ بالخطوات التالية :

 .1وضع معايير اداء عالية الجودة لمجميع مع االستمرار بتطويرىا و اضافة التحديثات
عمييا مف خالؿ القياـ بعممية تحميؿ الموقؼ الحالي لممنظمة مقابؿ الموقؼ الذي

تطمح اليو.

 .2القياـ بتطوير العامميف مف خالؿ تكميفيـ بميمات ذات مستوى عالي مف المسؤولية

كي تجعميـ في تحدي مستمر مع بيئة العمؿ ،و باتباع اسموب التعاقب او التدوير

الوظيفي ) (Job Rotationمع ضرورة الحرص عمى اف يبقى الجميع في حالة تعمـ
مستمر.

 .3تعديؿ كؿ واجية مف واجيات المحيط بالعمؿ مثؿ ثقافة المنظمة و ىيكميا التنظيمي
و سياستيا لتسييؿ عممية البناء و التطوير.

 .4تزويد كؿ مستوى مف مستويات المنظمة بموىبة جديدة وتوظيؼ أفراد مناسبيف لحؿ
المشاكؿ التنظيمية و ليكونوا احتياطا يعزز المناوب ػ ػة االداري ػ ػة ومثاؿ يحتذى بو.

 .5جعؿ العاميمف في المنظمة ككؿ يشاركوف في عممية التغيير و توفير الفرصة ليـ
لكي يتفوقوا بجعميـ شركاء ميميف الى الحد الذي يسمح بتشكيؿ شراكة معيـ.

خامسأ  :إِدارة رأس المال الفكري

أف الغرض األساسي في تقوية القدرات العقمية التي تولد قيمة مضافة لممنظمات ىو

وجود إدارة فاعمة لمموجودات الفكرية واستثمارىا ،واثارة المعرفة غير الظاىرة والساكنة
والموجودة داخؿ العقوؿ لتحفيزىا ،واالستفادة منيا ونشرىا وىنالؾ عدة مبادئ أساسية

ألدارة لرأس الماؿ الفكري تتضمف االتي .)Stewart, 2010 : 163) :
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 .1توفير الموارد الضرورية التي تساىـ في أنشاء شبكة المعمومات الداخمية ،باإلضافة
الى تعزيز فرؽ العمؿ ،وأي شكؿ اخر مف اشكاؿ التعمـ ،وأف سر نجاح اإلدارة

يكمف في المحافظة عمى رأس الماؿ الفكري واستثماره ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ اإلتاحة

بروح المبادرة االبتكارية لفرؽ العمؿ بالممارسة االدارية الناجحة.

 .2توظيؼ االعماؿ واألفكار الخاصة برأس الماؿ الفكري لصالح المنظمة ألنشاء
عالقات ودية مع زبائنيا ،ومجيزييا ،ومستخدمييا عمى المدى الطويؿ.

 .3اتماـ ىيكمة رأس الماؿ الفكري عبر خزنيا داخؿ نظاـ ذو كفاءة عالية لسيولة
استخداميا عند الحاجة.

 .4توجيو المعمومات الى الموقع الذي يكوف بحاجة الييا ،لكف عند الضرورة فقط ،الف
زيادتيا قد تؤدي الى عدـ التمييز فيما بينيا مف حيث االىمية.

لذا تعد إدارة رأس الماؿ الفكري مف النواحي الميمة لنجاح منظمات االعماؿ ،وتحقيؽ
مستوى عالي مف االداء عمى المدى البعيد لذلؾ يقدـ كؿ مف (العنزي ونعمة)2001 ،
عدة خطوات ترشد منظمات االعماؿ الى معرفة وكيفية إدارة رأس الماؿ الفكري :

(العنزي ونعمة.)8-7:2001،

 .1تأتي المعرفة مف خالؿ العمؿ وتعميـ اآلخريف حوؿ كيفية القياـ بو :أي بمعنى "إذا

قمت بعمؿ سوؼ تعرفو" ،فمف وسائؿ المعرفة ىو محاولة التعمـ والقياـ بعدة أشياء

وتجربتيا.

 .2معرفة السبب قبؿ االسموب  :أف سبب فشؿ العديد مف المنظمات التي سارت عمى
خطى المنظمات الناجحة في التعمـ مف تجاربيا الناجحة ىو أنيا ارادت أف تتعمـ

كيفية استخداـ السموكيات والتطبيقات واألساليب بدالً مف معرفتيا سبب اتباع ىذه

الفمسفة ،أذ أف المسألة تكمف في الفيـ قبؿ الشروع بالتنفيذ.

 .3الخوؼ يؤدي احياناً الى احداث فجوة بيف العمؿ والمعرفة ،ابعاد الخوؼ قدر
االمكاف.
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 .4ال وجود لمعمؿ مف دوف أخطاء :ما ىو رد فعؿ المنظمة؟ عند ترسيخ فمسفة
العمؿ ،مف الضروري أف يكوف أحد العناصر الميمة ىو ما سيحدث اثناء وقوع

الخطأ وبعده ،ومف الواضح أف التحركات وأف كانت عمى وفؽ خطط جيدة ،البد

مف تعرضيا لمخاطر الفشؿ ،فكيؼ ستكوف استجابة المنظمة؟ وىؿ ستوفر حموالً
مرنة؟ أـ أنيا ستعامؿ الخطأ بشدة االمر الذي يدفع رأسماليا الفكري لالشتراؾ في

تحميؿ واجتماعات ومناقشات ولكف مف دوف تنفيذ أي شيء خشية الوقوع بالفشؿ.

 .5ما عمؿ القادة؟ وكيؼ يمضوف وقتيـ؟ وكيؼ يخصصوف الموارد ويعالجوف
القضايا؟ :أف االختالؼ بيف المنظمات الناجحة وبعض المنظمات التي تالقي
صعوبة كبيرة في عممية تحويؿ المعرفة الى تنفيذ ،وىذا ليس بسبب جذب ىذه

المنظمات ألفراد يمتمكوف قدرات وميارات خالقة فحسب ،بؿ التدخالت االيجابية

مف قبؿ القادة ىي التي تصنع الفارؽ.

سادسا  :قياس رأس المال الفكري و أهميته
لقد اصبح رأس الماؿ الفكري متغي اًر ذا اىمية وتأثي اًر كبي اًر عمى المنظمات بالنجاح أو
الفشؿ ،لذلؾ اصبحت المنظمات الناجحة تركز عمى قياس رأس الماؿ الفكري مف
خالؿ البحث عف افضؿ المقاييس التي مف الممكف اف تكوف قادرة عمى القياس الدقيؽ

لرأس الماؿ الفكري ،وىذا ما أشار اليو (.)Roos et al., 2002: 38

ويمخص ) )Karzell, 2011 : 21ضرورة قياس رأس الماؿ الفكري باآلتي:
.1

يوفر اساسا لتقييـ المنظمة مف خالؿ التركيز عمى الموجودات الفكرية ،اذ يرى

أف رأس الماؿ الفكري يعد األساس فػ ػي تحدي ػد قيمػ ػة منظمات االعمػ ػ ػاؿ واداء

االقتصاد الوطني.

 .2ي حفز االدارة و يحثيا عمى ما ىو ميـ عبر التركيز عمى النشاط او الفعؿ  ،ألف
التركيز االف ىو ليس عمى وجود او عدـ وجود ارصدة المعرفة  ،ولكف عمى

وجود طرائؽ لقياسيا و تقييميا.
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 .3يستخدـ كأساس لتبرير االستثمار في أنشطة ادارة المعرفة بواسطة التركيز عمى

المنفعة او العائد إِذ يعتبر رأس الماؿ الفكري بمثابة االمكانية الوطنية المخفية

لمتطور المستقبمي.

ىنا البد مف تتبع نمو خبرة وميارة ومعرفة العامميف وقياسو  ،والذي يعد كأحد أساليب
قياس رأس الماؿ الفكري لممنظمة ،فقد أشار ( )stewartإلى مجموعة مف المؤشرات
التي باإلمكاف استخداميا لقياس رأس الماؿ الفكري التي قاست االبعاد الثالثة لرأس

الماؿ الفكري ): ) stewart,2010 : 245

 .1نسبة رأس الماؿ الفكري إلى أجمالي العامميف.

 .2معدؿ تولي الموجودات الفكرية لمناصب قيادية.
 .3متوسط عدد سنيف الخبرة العممية لمعامميف.
 .4معدؿ دوراف رأس الماؿ الفكري.
 .5نسبة نفقات التدريب.

 .6نسبة نفقات تحفيز و تشجيع العامميف.
 .7نسبة االبتكار و التجديد لمعامميف.
 .8نسبة أستثمار براءات االختراع.
 .9نسبة نفقات البحث و التطوير.

 .10نسبة نفقات حماية العالمة التجارية.

 .11نسبة نفقات االستثمار في تكنموجيا المعمومات.
 .12نسبة نفقات االعالف.

 .13نسبة نفقات السمع و الخدمات المجانية.

يمكف قياس القيمة الفكرية لممكونات االساسية لرأس الماؿ الفكري (رأس الماؿ البشري،
الييكمي ،الزبائني) مف خالؿ ثالثة طرؽ و التي تضـ القياس المالي كاالتي

):) stewart,2010 : 245
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 -1نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية : Market value to Book Value

تـ اقتراح مدخؿ القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية مف قبؿ ( ) Stewart, 1997والذي
يستند في قياس رأس الماؿ الفكري إلى الفرؽ بيف القيمة السوقية والقيمة الدفترية

السيـ الوحدة االقتصاية ،ويفترض ىذا النموذج أف القيمة السوقية تعكس القيمة
الحقيقية ليا ،أما القيمة الدفترية فيي قيمة تاريخية يمكف الحصوؿ عمييا مف السجالت

المحاسبية ،فالفرؽ بيف القيمتيف يمثؿ قيمة الموجودات الفكرية ويمكف الحصوؿ عمى
القيمة السوقية مف خالؿ ضرب عدد االسيـ لموحدة في سعر السيـ السائد في السوؽ،

وم ػ ػف خػ ػ ػالؿ المعادلػ ػ ػة االتيػ ػ ػة يت ػ ػ ػـ استػ ػ ػخراج قيمػ ػ ػة رأس الم ػ ػ ػاؿ الفك ػ ػ ػري

(عبد الدايـ .) 54 : 2019

 1ػ ػ ػ ػ نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية =

سعر السيـ في سوؽ
القيمة الدفترية لمسيـ

 -2معدل العائد عمى إجمالي الموجودات : Rate of return on assets
بموجب ىذه الطريقة يتـ احتساب األرباح الصافية المتحققة قبؿ الضرائب في المنظمة
وقسمتيا عمى إجمالي الموجودات .ولذلؾ فاف ىذه النسبة تقيس إنتاجية أو ربحية

االستثمارات المختمفة .وتشير النسبة المنخفضة إلى ضعؼ إنتاجية أستثمارات
المنظمة الناجمة مف عدـ وجود مقدرة عقمية متمكنة مف توجيو استثمارات المنظمة

باالتجاه الصحيح أما أذا كانت النسبة مرتفعة فأنيا تدؿ عمى وجود رأس الماؿ

الفكري ،وبالتالي كفاءة سياسات المنظمة االستثمارية والتشغيمية ).(4 2008 ،Jolanta

 2ـ ـ ـ ـ معدل العائد عمى أجمالي الموجودات =

صافي االرباح المتحققة
أجمالي الموجودات

 -3العائد عمى القيمة المضافة : Return on value added

وتعد مف أدؽ الطرؽ القياس رأس الماؿ الفكري  ،فيي تستند إلى قياس قيمة ( ) IC
بتشخيص المكونات المختمفة لو .أف ىذه الطريقة تركز في مكونات موجودات السوؽ
مثؿ رضا الزبوف ووالئو  ،والموجودات المعنوية مثؿ براءات االختراع  ،والموجودات

التقنية مثؿ المعرفة  ،والموجودات البشرية مثؿ التعمـ والتدريب  ،والموجودات الييكمية
16
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مثؿ نظـ المعمومات  ،وعندما تقاس ىذه المكونات مف خالؿ توجيو األسئمة إلى
المنظمة المراد قياس رأسماليا الفكري ،يكوف باإلمكاف التعرؼ عمى تقييـ واضح
لموجوداتيا الفكرية (عبيد.(47: 2000 ،

 3ػ ػ ػ ػ العائد عمى القيمة المضافة =
سابعأ  :مفهوم الربحية

صافي الربح قبؿ الضريبة
اجمالي القيمة المضافة

لمعرفة مفيوـ الربحية يجب التمييز بيف مفيوـ الربح ) (Profitوالربحية

( (Profitabilityإذ يستخدـ مصطمح الربح والربحية بشكؿ متبادؿ و في المعنى

الحقيقي ىناؾ فرؽ بيف المفيوميف ،فالربح مفيوـ مطمؽ ،في حيف الربحية مفيوـ

نسبي ،مع انيما يرتبطاف ارتباطاً وثيقاً ومتداخالً فيما بينيما في مجاؿ النشاطات

التجاريػ ػ ػة ( .)Trivedi ,2010:237ولمربػ ػح ع ػ ػدة مفاى ػ ػيـ من ػيا الرب ػ ػح االقتص ػ ػادي،
والمحاسبي ،المالي والربح التشغيمي.

كما اف كممة الربحية  Profitabilityتتألؼ مف جزئيف ،الجزء االوؿ الربح ِ ،Profitإذ
عرفيا ( )Trivedi, 2010عمى انيا " الدخؿ الكمي المتحقؽ مف خالؿ نشاطات
االعماؿ في مدة زمنية معينة ( .)Trivedi ,2010:237اما الجزء الثاني مف الكممة

وىي القدرة  ،Abilityو ىي تشير الى قوة المنظمة لمحصوؿ عمى االرباح ،و تشير
ايضا عمى قوة ادائيا التشغيمي والمالي  .وعمى ىذا االساس تعرؼ مجتمعة عمى انيا

" قدرة اداة معينة عمى تحقيؽ العائد مف استخداميا (.)Barad, 2010 : 102

ونجد أف الربحية تأتي في مرحمة الحقة بعد تحقيؽ قدر كبير مف الػسيولة والػضماف،

وتعد الربحية أمر ضروري لتدعيـ مركز المنظمة التنافسي في السوؽ (قزعاط 2009،
.) 30 :

كما و يمكف تحديد خصائصيا باالتي (الخفاجي: )31 :2015 ،

 .1الربحية مفيوـ مالي و إقتصادي يكشؼ عف النشاط الذي تقوـ بو منظمات
االعماؿ ،فيؿ ىي رابحة أـ خاسرة وما مدى ىذا الربح ؟
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 .2تعكس الربحية كفاءة االدارة ،فإذا كانت الربحية مرتفعة فإف اإلدارة ناجحة ،
وحققت أىدافيا ،واذا كانت الربحية متدنية يعني أف اإلدارة غير كفوءة ومقصرة

في تنظيـ أنشطتيا اإلقتصادية.

 .3الربحية تعكس أستثمار إدارة المنظمة لإلمكانيات المتاحة ،وىي توظيؼ لكؿ ما
يتوفر لدييا مف سيولة.

ثامنأ  :أهمية مؤشر الربحية
يمكف تمخيص أىمية مؤشر قياس الربحية عمى وفؽ االتي :
 .1مقدار الربح المتحقؽ ىو مقياس لكفاية االعماؿ ،وكمما زادت االرباح ارتفعت

الكفاءة ،لذلؾ فباإلمكاف قياس وتحميؿ أرباح منظمات االعماؿ بدراسة ربحية
استثماراتيا المتحققة (. ) Barad,2010:108

 .2كؿ منظمات أعماؿ ال بد أف تحقؽ ربحأ ،تعطي عائدا لممساىميف لتظؿ
استثما ارتيـ قائمة ،مما يتيح ليا االستمرار في أداء وظائفيا التي أنشأت مف أجميا
(المتحدة .)69 : 2008 ،

 .3الربحية تعطي إجابات نيائية عف كفاءة ،األداء التشغيمي إلدارة المنظمة ،ألف
الربحية ىي انعكاس وحصيمة لمكثير مف الق اررات والسياسات التشغيمية لإلدارة.

 .4الربحية ضرورية لممنظمات كافة ،لتحقيؽ نموىا وبقاءىا واستمرارىا ،وىي مف
األمور األساسية التي يتطمع الييا المستثمروف ومؤشر ىاـ لمدائنيف ،وأداة ميمة

لقياس كفاءة اإلدارة (حداد.)22 : 2009 ،

 .5تعد الربحية في المنظمات مف األىداؼ األساسية التي تسعى الى تحقيقيا ،ألسباب
متعددة منيا زيادة قدرتيا التنافسية ،وجذب مستثمريف ،فضال عف تعزيز ثقة الزبائف

بالمنظمة (البياتي.)73 : 2018 ،

تاسعأ  :أنواع الربحية

يمكف تصنيؼ الربحية الى عدة أنواع و كما يمي (حسف: )42 :2014 ،
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 -1الربحية المحاسبية :Accounting profitability
ىي ايراد يحصؿ عميو صاحب المشروع بعد سداد كافة نفقات االنتاج  ،أي بعد الوفاء
بأثماف عناصر االنتاج المشاركة في العممية االنتاجية ،باإلضافة الى االلتزامات

األخرى مف ضرائب وتأمينات وغيرىا مف النفقات الضمنية  ،فمف وجية النظر
المحاسبية فإف الكمفة الكمية ىي الكمؼ الظاىرة فقط  ،والتي تشمؿ وجوه اإلنفاؽ

جميعيا ،عمى العناصر االنتاجية المدفوعة فعمياً ،والمدونة في الدفاتر المحاسبية

(حسف.)42 :2014 ،

-2الربحية االقتصادية :Economic profitability
يعود سبب نشوء الربحية االقتصادية الى استعماؿ المنظمة لعوامميا اإلنتاجية وىي
تمثؿ الموجودات بمجموعيا لذا مف الضروري معرفة وقياس الربحية االقتصادية

الناشئة عف استثمارات المنظمة ،ايضا يمكف تعريؼ الربح مف الناحية االقتصادية بأنو
عبارة عف الزيادة في الثروة والتي تتضمف زيادة اإليرادات المتحققة عف كمفيا مضاؼ

إلييا كمؼ الفرص البديمة ،ويعبر عنو بزيادة اإليرادات الكمية عمى الكمؼ الكمية (نبيمة،
.)3 : 2016

-3الربحية االجتماعية  :Social profitabilityالبد مف العمؿ ايضاً لتحقيؽ عدد
كبير مف االىداؼ االجتماعية المتمثمة بتوفير افضؿ نوعية لمخدمات وفرص العمؿ

وتمبية حاجات المجتمع والمحافظة عمى الموارد .كما اف االىداؼ االجتماعية يمكف

اف تكوف مربحة وبكمفة قميمة (.)Barad, 2020 : 111

عاش أر  :العوامل المؤثرة عمى الربحية

إِذ تواجو المنظمات في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المتعمؽ بتعظيـ ربحيتيا ،العديد مف
العوامؿ التي تتفاوت في درجة تأثيرىا في الربحية  ،سواء أكانت ىذه العوامؿ خارجية
تتعمؽ بالبيئة المحيط ػة  ،أـ داخمية تتعمؽ بالمنظمة ،لذا يصنفيا Guru et al,

) ) 2002الى صنفيف رئيسيف ىما  :التي تحت سيطرة االدارة (عوامؿ داخمية) ،وتمؾ
التي خارج السيطرة عمييا (عوامؿ خارجية)  ،اف التأثيرات التي تسببيا االدارة عمى
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الربحية مف الممكف تحميميا مف خالؿ توضيح الميزانية العمومية وحسابات االرباح
والخسائر في تمؾ المؤسسات  ،اذ مف خالؿ فقرات الميزانية يتوضح سياسة المنظمات

و الق اررات المرتبطة بمصادر واستخداـ االمواؿ ).)Guru et al, 2002 :3

أحد عشر  :مؤشرات قياس الربحية

تقيس ىذه المؤشرات والنسب االداء الكمي لممنظمة ،بينما تقيس باقي المؤشرات او
النسب االخرى (السيولة ،النشاط ،السوؽ) .واف مؤشرات الربحية توحد االثر االغمب

في ق اررات االدارة فيي تفحص قدرة المنظمة عمى توليد االرباح مف المبيعات
والموجودات وحؽ الممكية ،واف االرباح ىي مقياس لفاعمية سياسات المنظمة
االستثمارية والتمويمية والتشغيمية والق اررات المتخذة المتعمقة بيذه الق اررات (العامري،

.)87:2013

ومقاييس الربحية ميمة لمديري ومالكي ومستثمري منظمات االعماؿ ،النيا تشير إلى
كفاءة االداء بشكؿ عاـ .وندرج في ادناه مؤشرات قياس الربحيةAli, et al., :

).)2018: 58

 .1العائد عمى حق الممكية ) :Return on Equity (ROEيقيس العائد المتحقؽ
عمى استثمارات المساىميف في حؽ الممكية ) ،) Geitman, 2006 : 69ويمكف
حساب ىذا المؤشر مف قسمة صافي الدخؿ بعد الضرائب عمى حؽ الممكية وكمما
يرتفع ىذا العائد في المنظمة فانو يشير الى كفاءة المنظمة في تحقيؽ صافي ربح و

عوائد مالية اكبر لممساىميف و تحتسب كاالتي ): )Lashor, 2008 : 90
صافي الدخؿ

1ـ ـ ـ ـ معدل العائد عمى حق الممكية =

حؽ الممكية

 .2معدل العائد عمى االستثمار ): Return on Investment (ROI
وتحسب ىذه النسبة مف تقسيـ صافي الدخؿ بعد الضرائب عمى الموجودات الكمية ،

وكمما ارتفعت ىذه النسبة فإنيا تشير إلى كفاءة المنظمة في تحقيؽ صافي أرباح مف

خالؿ استثمار الموجودات الثابتة و المتداولة ،و يمكف أحتسابو كاالتي
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Weaver & Weston, 2008 : 214

2ـ ـ ـ ـ العائد عمى االستثمار =

االرباح قبؿ الفوائد و الضرائب

-3هامش صافي الدخل Net income margin

مجموع الموجودات

يعبر ىامش صافي الدخؿ عف الربح الحقيقي لمشركة ،ويشمؿ اإليرادات المتبقية بعد
ّ
طرح جميع النفقات بما في ذلؾ أسعار البضائع ،والنفقات التشغيمية ،والضرائب،
والفوائد ،و يحسب ىامش الربح و الذي يدعى أيضا بيامش الربح عمى المبيعات

مف خالؿ قسمة صافي الربح المتاح لحممة االسيـ عمى المبيعات (نعمة & الشمري،

:(149 : 2014

3ـ ـ ـ ـ هامش صافي الدخل =

صافي الدخؿ
المبيعات

 -4معدل دوران الموجودات  : Rate of Assets Turnoverتعكس نتيجة ىذا
المؤشر مقدرة المنظمة عمى استعماؿ الموجودات ألقصى حد ممكف لو  ،بيدؼ
تحقيؽ أعمى االيرادات ،ومف أبرز عيوب ىذا المؤشر أنو ال يعطي صورة معبرة

لمعدالت الدوراف بالنسبة لممنظمات التي تقادمت موجوداتيا واستيمكت مع الزمف
 ،إذ تظير معدالت دوراف مرتفعة عمى الرغـ مف احتماالت أداء غير مناسبة و

يحسب ىذا المؤشر عمى وفؽ االتي (الكروي.(110 : 2015 ،
4ـ ـ ـ ـ معدل دوران الموجودات =

أجمالي االيرادات
أجمالي الموجودات

أثنا عشر  :العالقة بين نسبة الرفع المالي ومستوى الربحية :نسبة الرفع المالي ىي
المتاجرة بالممكية ،و يكوف مصدرىا بسبب وجود أمواؿ الممكية ورغبة الدائنوف في

اقراض المنظمة فأمواؿ الممكية تعد عنصر ضماف أو أماف لمدائنيف ،وىي بذلؾ نسبة

مجموع الديوف إلى مجموع الموجودات أو الديوف الكمية لممنظمة (موسى:2012 ،

 . )164ويعرؼ الرفع المالي كذلؾ بأنو االستعماؿ لمتمويؿ المقترض في الييكؿ
المالي ،و بما يؤدي الى تعظيـ العائد عمى حؽ الممكية (العامري. )169 :2010 ،
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اي اف ىذه النسبة تقيس مدى اعتماد المنظمة عمى مصادر التمويؿ المقترض سواء
كاف طويؿ او قصير األجؿ في تمويؿ الموجودات  .والتي ويمكف قياسيا مف خالؿ

المعادلة في أدناه

5ـ ـ ـ ـ الرافعة المالية (نسبة المديونية ) =

مجموع المطموبات
مجموع الموجودات

المبحث الثالث  :عرض نتائج التحميل االحصائي

أوأل  :تحميل خصائص عينة الدراسة

 .1خصائص عينة الدراسة مف حيث الجنس :الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد العينة
وفقا لمعيار الجنس.

الجدوؿ()2

العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية ()%

ذكر

84

%56.00

انثى

66

%44.00

المجموع

150

100%

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

.2خصائص عينة الدراسة مف حيث العمر :الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد العينة
وفقا لمعيار العمر.

الجدوؿ()3

العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ العمر
العمر (سنة)

العدد

النسبة المئوية ()%

20-29.5
30-39.5
40-40.5
50-60

78
58
12
2

52.00
38.67
8.00
1.33

المجموع

150

100%

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS
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إذ يتضح مف الجدوؿ أعاله أف الشركة المبحوثة تستيدؼ الطاقات الشبابية و الموارد
البشرية الخالقة و في نفس الوقت لما يمعباه مف دور أساسي في نجاح عمؿ الشركة.
 .3خصائص عينة الدراسة من حيث المؤهل العممي- :

الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد العينة وفقا لمعيار العمر.

الجدوؿ ( )4العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ المؤىؿ العممي

المؤىؿ العممي

العدد

النسبة المئوية ()%

ماجستير

30

20.00

دبموـ

2

1.33

بكالوريوس

118

78.67

المجموع

150

100%

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

 4خصائص عينة الدراسة من حيث المسمى الوظيفي -:الجدوؿ التالي يوضح توزيع
أفراد العينة وفقا لمعيار التخصص.

الجدوؿ ()5

العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ التخصص العممي
التخصص

العدد

النسبة المئوية ()%

ادارة واقتصاد

52

34.67

ىندسة

58

38.67

تربية ولغات

12

8.00

عموـ

26

17.33

اعالـ

2

1.33

المجموع

150

100%

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

خصائص عينة الدراسة من حيث سنوات الخدمة -:الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد
العينة حسب سنوات الخدمة.
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الجدوؿ ( (6
العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية ()%

اقل من 3

70

46.67

-4اقل من 7

42

28.00

-8اقل من 11

20

13.33

-12اقل من 15

13

8.67

 15سنة فأكثر

5

3.33

المجموع

150

100%

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

ثانيأ  :وصف أجابات العينة لممتغيرات المبحوثة
 .1وصؼ أجابات رأس الماؿ الفكري  :لمتعرؼ عمى أجابات رأس الماؿ الفكري
بمكوناتو الثالثة في ضوء استجابة العينة ،سوؼ يتـ االعتماد عمى التوزيعات التك اررية
إلجابات عينة البحث و النسب المئوية ليا وصوال إلى الوسط الحسابي و االنحراؼ

المعياري لتمؾ اإلجابات .و ألف ىذا البحث اعتمد عمى مقياس (  ) Likertالخماسي
في إجابات عينة البحث لألستبانة  ،فسيكوف مستوى كؿ متغير محصو ار بيف( ) 1-5
بأربعة مستويات و يشتمؿ مستوييف في حالة الزيادة عف الوسط الفرضي البالغ

( )3.40-2.61فيكوف جيد إذا ما تراوح بيف ( )4.20-3.4وجيد جدا إذا زاد عف

( )5-4.21كذلؾ يتضمف مستوييف إذا انخفض عف الوسط الفرضي ()3.40-2.61
فيكوف ضعيؼ إذا تراوح بيف ( )2.60-1.81وضعيؼ جدا إذا كاف (.)1.80-1

أ .رأس المال البشري:

إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور ( )3.53و ىي أكبر مف قيمة

الوسط الفرضي و البالغ ((3وىذا يعني بأف أجابات العينة في ىذا المحور متجية
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نحوا االتفؽ و االتفؽ تماما و بأنحراؼ معياري ( (1.2و يحتوي ىذا المحور عمى
فقرات عدة و تـ تمخيصيا بالفقرة االولى و االخيرة و كما يمي :

 .1بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (تقوـ الشركة بالعمؿ عمى التدريب والتطوير

المستمر لمموظفيف) ىي ( ،)2.84أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو
عدـ االتفاؽ تماما وبنسبة ( )%18و عدـ االتفاؽ بنسبة ( )%31في االغمب

وبدرجة متوسطة.

 .2بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (ال يتـ تحديد الحوافز في الشركة وفقا لمستوى
العامميف) ىي ( ،)3.17أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ
تماما و بنسبة ( )%7و االتفاؽ بنسبة ( )%33و بدرجة متوسطة ،كما و قد بمغ

الحد االعمى لالنحراؼ المعياري في ىذا المحور ( )1.83و الحد االدنى ()0.7
مما يدؿ عمى الفارؽ البسيط في تشتت االجابات.

ب .رأس المال الهيكمي:

إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور ( )3.83و ىي أكبر مف قيمة الوسط

الفرضي و البالغ ( )3و ىذا يعني بأف أجابات العينة في ىذا المحور متجية نحو

االتفؽ و االتفؽ تماما و بأنحراؼ معياري ( )1.02و يحتوي ىذا المحور عمى فقرات
عدة و تـ تمخيصيا بالفقرة االولى و االخيرة و كما يمي:

 .1بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (تخصص الشركة ميزانية كافية لدعـ انظمة
البحث والتطوير) ىي ( )3.73و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي ،أي أف

أتجاى ػ ػ ػات أجابػ ػ ػات العين ػ ػ ػة كانت متج ػ ػ ػ ػو نحو االتفاؽ تماما وبنسبة ()%19
و االتفاؽ بنسبة ( )%45و بدرجة جيدة

 .2بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (تعمؿ الشركة عمى الحصوؿ عمى مختمؼ
االجيزة والبرامج المتقدمة) ىي ( )4.01وىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي ،أي

أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ تماما و بنسبة ( )%39و
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االتفاؽ بنسبة ( )%37و بدرجة جيدة ،كما و قد بمغ الحد االعمى لالنحراؼ
المعياري في ىذا المحور ( )1.24و الحد االدنى ( )0.74مما يدؿ عمى الفارؽ

البسيط في تشتت االجابات بيف فقرات ىذا المحور.

ج .رأس المال الزبائني :إذ بمغػ ػت قيمػ ػة الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور ()3.88
وىي أكبر مف قيمة الوسط الفرضي و البالغ ( )3و ىذا يعني بأف أجابات العينة في
ىذا المحور متجية نحوا االتفؽ و االتفؽ تماما و بأنحراؼ معياري ( )1.05ويحتوي

ىذا المحور عمى فقرات عدة و تـ تمخيصيا بالفقرة االولى و االخيرة و كما يمي:

 .1بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (تمتمؾ الشركة قنوات اتصاؿ مع شركائيا) ىي
( )3.65و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي ،أي أف أتجاىات أجابات العينة
كانت متجو نحو االتفاؽ تماما ( )%15واالتفاؽ ( )%44و بدرجة جيدة.

 .2بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (تقوـ الشركة بتبسيط االجراءات التي مف شانيا

تسييؿ تقديـ الخدمة لمعمالء) ىي ( )3.81و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي،
أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ تماما و بنسبة ( )%30و

االتفاؽ بنسبة ( )%43و بدرجة جيد ،و بعد أخذ المتوسط الحسابي لممكونات الثالثة
لرأس الماؿ الفكري و البالغة ( (3.75و بمستوى جيد ،كما و قد بمغ الحد االعمى
لالنحراؼ المعياري في ىذا المحور ( )1.29و الحد االدنى ( )0.8مما يدؿ عمى
الفارؽ البسيط في تشتت االجابات بيف فقرات المحور.

د -الربحية :إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور ( )3.77و ىي أكبر
مف قيمة الوسط الفرضي و البالغ ( )3و ىذا يعني بأف أجابات العينة في ىذا المحور
متجية نحوا االتفؽ و االتفؽ تماما و بأنحراؼ معياري ( )0.97و يحتوي ىذا المحور

عمى فقرات عدة و تـ تمخيصيا بالفقرة االولى و االخيرة و كما يمي:

 .1بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (تعمؿ الربحية عمى توفير السيولة لمشركة بما ال
يؤدي الى تعثرىا) ىي ( )3.96و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي ،أي أف
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أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ تماما وبنسبة ( )%23واالتفاؽ
بنسبة ( )%58و بدرجة جيدة.

 . 2بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة (تُعتبر االرباح عامؿ أساسي الستمرار الشركة
بنشاطيا وتقديـ الخدمات الجديدة) ىي ( )3.92و ىي أعمى مف قيمة الوسط
الفرضي ،أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ تماما و بنسبة

( )%31و االتفاؽ بنسبة ( )%45و بدرجة جيدة ،كما وقد بمغ الحد االعمى لالنحراؼ

المعياري في ىذا المحور ( )1.16والحد االدنى ( )0.6مما يدؿ عمى الفارؽ البسيط
في تشتت االجابات بيف فقرات ىذا المحور ،كما تدرجت مراتب المحاور وفؽ معامؿ

االختالؼ عمى النحو االتي :

جدوؿ()7
ترتيب المحاور وفؽ معامؿ االختالؼ

ت
1
2
3
4

وسط حسابي أنحراف معياري معامل االختالف
البعد
0.331
1.17
3.533
رأس المال البشري
0.269
1.03
3.83
رأس المال هيكلي
0.271
1.05
3.88
رأس المال الزبائني
0.257
0.97
3.77
الربحية

الترتيب
الرابع
الثاني
الثالث
االول

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

لغرض ترتيب أىمية األبعاد  ،جری استعماؿ معامؿ االختالؼ باالعتماد عمى الوسط
الحسابي و االنحراؼ المعياري و الجدوؿ ( )11يوضح اف بعد الربحية كاف األقؿ

تشتتا مف حيث إجابات العينة في الشركة المبحوثة إذ جاءت بالمركز األوؿ بيف
المحاور االربعة ،إما مف ناحية األكثر تشتتا واختالفا في أجابات العينة فقد كاف رأس

الماؿ البشري األكثر تشتتا مف خالؿ اجابات العينة حيث كانا األكثر اختالفا في

اجابات العينة مقارنة مع األبعاد األخرى.
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ثالثأ  :أختبار فرضيات العالقة و االثر بين متغيرات البحث

 .1الفرضية الرئيسية االولى  :تنص الفرضية عمى (توجد عالقة معنوي ذو داللة
احصائية لرأس الماؿ الفكري في الربحية لمشركة المبحوثة) إذ ينبثؽ منيا الفرضيات

الفرعية االتية

أ .الفرضية الفرعية االولى  :توجد عالقة معنوية ذو داللة احصائية لراس الماؿ
البشري في الربحية لمشركة المبحوثة.

الفرضية العدمية ( (HOال توجد عالقة معنوية ذو داللة احصائية لراس الماؿ البشري

في الربحية لمشركة المبحوثة.

الفرضية البديمة (  ( H1توجد عالقة معنوية ذات داللة احصائية لراس الماؿ البشري

في الربحية لمشركة المبحوثة

جدوؿ ()8

نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ البشري والربحية
Adj R Squae
0.631
Beta

R Squaer
R
0.633
0.795
B
الخطا المعياري
0.795
0.061
0.970
المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

F
255.7
T

Sig
0.000
Sig

15.990

0.000

نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يحدد مدى
تفسير متغير مستقؿ واحد (راس الماؿ البشري) لمتغير الحاصؿ في المتغير التابع

(ربحية الشركة المبحوثة) ،إذ تبيف أف قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ( )255.7بمستوى

معنوية ( )0.000اقؿ مف ( )0.05اما قيمة ( )Fالجدولية بمغت ( )3.90عند درجة

حرية ( )1.148بمستوى داللة ( ،)0.05أما قيمة معامؿ التحديد ( ،(R2بمغت قيمتيا
( ،)0.633وىذه النتيجة تدؿ أف (راس الماؿ البشري) تفسر ما نسبتو ( )% 63.3
مف االختالؼ الحاصؿ في (الربحية ) ،وأف ( )%36.7ىو تبايف مفسر مف عوامؿ لـ

تدخؿ أنموذج االنحدار ،وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعماً كافياً لرفض الفرضية
الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ،وبمتابعة النتائج في جدوؿ اعاله نالحظ أف قيمة
28
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( )Bبمغت (  )0.970وىي ذات داللة احصائية باالعتماد عمى قيمة ( )Tالمعنوية
البالغة ( )15.99وىذا يعني أف كمما تحسف راس الماؿ البشري بمقدار وحدة واحدة
تحسنت ربحية منظمات االعماؿ بمقدار ( )0.970اما قيمة الحد الثابت بمغت

( )0.346يمكف كتابة معادلة االنحدار كما يمي:

 : Yيمثؿ ربحية الشركة المبحوثة :X1 /يمثؿ راس الماؿ البشري.

ب  .الفرضية الفرعية الثانية :وتنص (توجد عالقة ذو داللة احصائية لراس الماؿ
الييكمي في الربحية لمشركة المبحوثة)

فرضية العدـ ( )HOال توجد عالقة معنوية ذات داللة احصائية لراس الماؿ الييكمي
في الربحية لمشركة المبحوثة).

الفرضية البديمة ( (H1توجد عالقة معنوية ذات داللة احصائية لراس الماؿ الييكمي

في الربحية لمشركة المبحوثة).

الجدوؿ االتي يوضح نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الييكمي والربحية :
جدوؿ ()9
R
0.816
B
0.857

نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الييكمي والربحية
F
Adj R Squaer
R Squaer
294.543
0.663
0.666
T
Beta
الخطا المعياري
0.050

0.816

17.162

Sig
0.000
Sig
0.000

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يحدد مدى

تفسير متغير مستقؿ واحد (راس الماؿ الييكمي) لمتغير الحاصؿ في المتغير التابع
(ربحية منظمات االعماؿ) ،إذ تبيف أف القيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ()294.543

بمستوى معنوي ( )0.000اقؿ مف ( )0.05اما قيمة ( )Fالجدولية بمغت ()3.90
عند درجة حرية ( )14148بمستوى داللة ( .)0.05أما قيمة معامؿ التحديد (،(R2
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بمغت قيمتيا ( ،)0.666وىذه النتيجة تدؿ أف (راس الماؿ الييكمي) تفسر ما نسبتو
( )%66.6مف االختالؼ الحاصؿ في (الربحية ) ،وأف ( )%33.4ىو تبايف مفسر

مف عوامؿ لـ تدخؿ أنموذج االنحدار .وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعماً كافياً لرفض

الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ،وبمتابعة النتائج في الجدوؿ اعاله نالحظ

أف قيمة ( )Bبمغت ( )0.857وىي ذات داللة احصائية باالعتماد عمى قيمة ()T

المعنوية البالغة ( )17.162وىذا يعني أف ىناؾ عالقة ايجابية كمما تحسف راس

الماؿ الييكمي بمقدار وحدة واحدة تحسنت ربحية منظمات االعماؿ بمقدار ()0.857

اما قيمة الحد الثابت بمغت ( )0.438ويمكف كتابة معادلة االنحدار بشكؿ االتي :
 : Yالربحية لمشركة المبحوثة  : X1 /راس الماؿ الييكمي

ج  .الفرضية الفرعية الثالثة :وتنص (توجد عالقة ذو داللة احصائية لراس الماؿ

الزبائني في ربحية الشركة المبحوثة).

الفرضية العدمية (  (HOال توجد عالقة معنوي ذو داللة احصائية لراس الماؿ

الزبائني في الربحية لمشركة المبحوثة.

الفرضية البديمة ( (H1توجد عالقة معنوي ذو داللة احصائية لراس الماؿ الزبائني في
الربحية لمشركة المبحوثة .

الجدوؿ االتي يوضح نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الزبائني والربحية :
جدوؿ ()10

R
0.869
B
0.866

نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الزبائني والربحية
F
Adj R Squaer
R Squaer
454.374
0.753
0.754
T
Beta
الخطا المعياري
21.316
0.866
0.041

Sig
0.000
Sig
0.000

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يحدد مدى
تفسير متغير مستقؿ واحد (راس الماؿ الزبائني) لمتغير الحاصؿ في المتغير التابع
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(ربحية) ،إذ تبيف أف قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ( )454.374بمستوى معنوية
( )0.000اقؿ مف ( )0.05اما قيمة ( )Fالجدولية بمغت ( )3.90عند درجة حرية
( )14148بمستوى داللة ( ،)0.05أما قيمة معامؿ التحديد ( (R2بمغت قيمتيا

( ،)0.754وىذه النتيجة تدؿ أف (راس الماؿ الزبائني) تفسر ما نسبتو ( )%75.4مف
االختالؼ الحاصؿ في (الربحية ) ،وأف ( )%24.6ىو تبايف مفسر مف عوامؿ لـ

تدخؿ أنموذج االنحدار .وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعماً كافياً لرفض الفرضية
العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة ،وبمتابعة النتائج في الجدوؿ اعاله نالحظ أف قيمة

( )Bبمغت ( )0.866وىي ذات داللة احصائية باالعتماد عمى قيمة ( )Tالمعنوية
البالغة ( )21.316وىذا يعني أف ىناؾ عالقة ايجابي كمما زاد راس الماؿ الييكمي
بمقدار وحدة واحدة ستزداد ربحية الشركة المبحوثة بمقدار ( )0.866اما قيمة الحد

الثابت بمغت ( )0.410ويمكف كتابة معادلة االنحدار بشكؿ االتي:
 : Yالربحية لمشركة المبحوثة  :X1 /راس الماؿ الزبائني.

اما نموذج االنحدار المتعدد ألبعاد راس الماؿ الفكري في ربحية الشركة المبحوثة

كانت نتائجو موضحة كما يمي:

جدوؿ ()1
نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف مكونات رأس الماؿ الفكري والربحية
R

R Squaer

Adj R Squaer

F

Sig

0.885

0.783

0.779

175.719

0.000

جدوؿ ()12
نتائج تحميؿ رأس الماؿ الفكري مع معادلة األنحدار
ابعاد راس الماؿ

B

الخطا المعياري

Beta

T

Sig

الفكري
راس الماؿ البشري

0.086

0.342
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0.005

0.104

0.005

0.046

0.963

0.638

0.092

0.640

6.982

0.000

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي المتعدد الذي يحدد مدى

تفسيرمجموعة مف المتغيرات المستقمة ( ابعاد راس الماؿ الفكري) لمتغير الحاصؿ في
المتغير التابع (تحقؽ الربحية لمشركة المبحوثة) ،إذ تبيف أف القيمة ( )Fالمحسوبة

بمغت ( )175.719بمستوى معنوية ( )0.000اقؿ مف)  )0.05اما قيمة ()F
الجدولية بمغت ( )2.665عند درجة حرية ( )34146بمستوى داللة ( .)0.05أما
قيمة معامؿ التحديد ( ، (R2بمغت قيمتيا ( ،)0.783وىذه النتيجة تدؿ أف ( ابعاد او
محاور راس الماؿ الفكري) تفسر ما نسبتو ( )%78.3مف االختالؼ الحاصؿ في

(الربحية) ،وأف ( )%21.7ىو تبايف مفسر مف عوامؿ لـ تدخؿ أنموذج االنحدار.
وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعماً كافياً لرفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة

والتي مفادىا توجد عالقة معنوي ذو داللة أحصائية لراس الماؿ الفكري في تحقيؽ

الربحية لمشركة المبحوثة.

وبمتابعة الناتئج في جدواؿ اعاله نالحظ أف قيمة  Bبمغت لمحور راس الماؿ البشري

ومحور راس الماؿ الزبائني (  )0.342و( )0.638عمى التوالي وىي ذات داللة
احصائية باالعتماد عمى قيمة ( )Tالمعنوية البالغة ( )3.998و ( )6.982عمى

التوالي وىذا يعني أف ىناؾ عالقة ايجابية كمما تحسف راس الماؿ االبشري والزبائني
تحسنت ربحية منظمات االعماؿ بمقدار وحدة واحدة  .اما محور راس الماؿ الييكمي

بمغت قيمة  )0.005 ( Bصغيرة جدا وكانت قيمة ( )Tالخاصة بيا ( )0.046وىي
غير معنوية اي اليوجد ليا اثر في النموذج اما قيمة الحد الثابت بمغت ()0.067

ويمكف كتابة معادلة االنحدار بشكؿ االتي :

 : Yربحية الشركة المبحوثة  :X1 /راس الماؿ البشري  :X3 /محور راس الماؿ
الزبائني.
32
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 .2الفرضية الرئيسية الثانية
تنص الفرضية الرئيسية الثانية عمى ( توجد عالقة ارتباط طرية معنوية ذو داللة
احصائية بيف رأس الماؿ الفكري و تحقؽ الربحية لمشركة المبحوثة ) إذ ينبثؽ منيا

الفرضيات الفرعية االتية:

أ .الفرضية الفرعية االولى توجدعالقة ارتباط طردية معنوية ذات داللة احصائية
بيف رأس الماؿ البشري و تحقؽ الربحية لمشركة المبحوثة )

ب .الفرضية الفرعية الثانية توجدعالقة ارتباط طردية معنوية ذات داللة احصائية
بيف رأس الماؿ الييكمي و تحقؽ الربحية لمشركة المبحوثة)

ج .الفرضية الفرعية الثاية توجدعالقة ارتباط طرية معنوية ذات داللة احصائية
لرأس الماؿ الزبائني في ربحية منظمات االعماؿ )

الفرضية العدمية ) (HOال توجدعالقة ارتباط طردية معنوية ذات داللة احصائية
الفرضية البديمة ( )H 1توجدعالقة ارتباط طردية معنوية ذات داللة احصائية
والجدوؿ االتي يمثؿ نتائج اختبار الفرضيات الفرعية والرئيسية وكما يمي.
جدوؿ ()13

نتائج تحميؿ االرتباط بيف مكونات رأس الماؿ الفكري والربحية
قيمة معامؿ االرتباط

Sig

المتغيرات
راس الماؿ البشري

**0.795

0.000

راس الماؿ الييكمي

**0.815

0.000

راس الماؿ الزبائني

**0.868

0.000

راس الماؿ الفكري

**0.874

0.000

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج SPSS

مف خالؿ الجدوؿ اعاله نالحظ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس الماؿ

البشري مع الربحية لمشركة المبحوثة بمغت ( )0795وىي عالقة طردية موجبة وكذلؾ

ىي معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )0.01وعميو نرفض الفرضية
العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة وبالتالي تتحقؽ الفرضية الفرعية االولى .وباالستمرار
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في نفس الجدوؿ نالحظ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس الماؿ الييكمي
مع الربحية لمشركة المبحوثة بمغت ( )0.815وىي عالقة طردية موجبة وكذلؾ ىي

معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )0.01وعميو نرفض الفرضية
العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة وبالتالي تتحقؽ الفرضية الفرعية الثانية ،وكذلؾ في
نفس الجدوؿ نالحظ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس الماؿ الزبائني مع

الشركة المبحوثة بمغت ( )0.868وىي عالقة طردية موجبة وكذلؾ ىي معنوية ذات
داللة احصائية عند مستوى معنوي ( )0.01وعميو نرفض الفرضية العدمية ونقبؿ
الفرضية البديمة وبالتالي تتحقؽ الفرضية الفرعية الثالثة ،كذلؾ ايضا نالحظ تحقؽ
الفرضية الرئيسية حيث أف معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس الماؿ الفكري مع

الربحية بشكؿ عاـ بمغت ( )0.874ومستوى معنوي اقؿ مف ( )0.01وىي عالقة

طردية موجبة ومعنوية ذات داللة احصائية وىذا يعني وجود عالقة قوية بيف

االستثمار في رأس الماؿ الفكري وابعاده مع ربحية الشركة المبحوثة .

المبحث الرابع  :االستنتاجات و التوصيات
أوأل  :االستنتاجات

 -1كانت نسبة الذكور واإلناث لعينة الدراسة  ،متقاربة إلى حد ما  ،وتركزت أعمار
الموجودات الفكرية بشكؿ أساس ضمف فئة العشرينات و الثالثينات مما يعني أف
الشركة ميتمة بالطاقات البشرية الشابة و التي تكوف خالقة و مصدر االلياـ  ،وأف

معظـ ىذه الطاقات قضى مدة طويمة في الشركة عينة البحث وىذا يعني أف رأس
الماؿ الفكري غير محدد نوع الجنس .

 -2انخفاض عدد حممة الشيادات العميا في الشركات عينة البحث ،إذ بمغت نسبة
الموظفيف مف حممة الشيادات العميا ( )30فرد مف أجمالي العينة التي شاركت في
تقييـ االستبانة  ،و أثناف يحمموف شيادة الدبموـ العالي  ،وىذا يعني أف الشركات عينة

البحث لـ تضع امتيازات تستقطب مف خالليا حممة الشيادات العميا ليوظفوا قدراتيـ

في خدمتيا و أنما أعتمدت عمى الموظفيف أصحاب الخبرة العممية.
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 -3كاف أثر رأس الماؿ الفكري في الربحية قويا عمى العموـ  ،وبذلؾ يكوف ىناؾ
مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الرئيسة األولى والثانية  ،التي أشارت إلى وجود أثر
وعالقة أرتباط ذات داللة معنوية بينيما  ،فإجمالي ابعاد رأس الماؿ الفكري أظير

عالقة معنوية قوية  ،وكذلؾ بالنسبة البعاد رأس البشري  ،ورأس الماؿ الييكمي ،

وراس الماؿ الزبائني.

 -4كاف أثر رأس الماؿ البشري في الربحية قويا عمى العموـ  ،وبذلؾ يكوف ىناؾ
مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الفرعية االولى التي أشارت إلى وجود أثر معنوي ذو

داللة أحصائية بينيما  .فإجمالي أبعاد رأس الماؿ البشري أظيرت عالقة معنوية

قوية.

 -5كاف أثر رأس الماؿ الييكمي في الربحية قويا عمى العموـ  ،وبذلؾ يكوف ىناؾ
مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الفرعية الثانية التي أشارت إلى وجود أثر معنوي ذو

داللة أحصائية بينيما  .فإجمالي أبعاد رأس الماؿ الييكمي أظير عالقة معنوية قوية.

 -6كاف أثر رأس الماؿ الزبائني في الربحية قويا عمى العموـ  ،وبذلؾ يكوف ىناؾ
مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة التي أشارت إلى وجود أثر معنوي ذو

داللة أحصائية بينيما  .فإجمالي أبعاد رأس الماؿ الزبائني أظير عالقة معنوية قوية.

ثانيأ  :التوصيات

 -1يوصي البحث بأىمية ادراؾ منظمات االعماؿ بأىمية رأس الماؿ الفكري و العمؿ
عمى تطويره و المحافظة عميو لتحقيؽ مستوى عالي مف االرباح .

 -2زيادة االىتماـ برأس الماؿ البشري و االستثمار فيو النو الركيزة االساسية لتحسيف
أدا المؤسسات.

 -3يوصي البحث بأىمية أعطاء قيمة كبيرة لرأس الماؿ البشري مف خالؿ التدريب و
التعميـ المستمر.

 -4حث الشركة عينة البحث عمى تبني سياسات استثمارية موسعة مف اجؿ خمؽ
عوائد عمى موجوداتيا لتحقيؽ صافي ارباح بعد الضريبة مما يعطي قوة وقيمة

35

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

اكبر لمشركة إذ أف مف أىـ السياسات االستثمارية ىو االستثمار في الموارد
البشرية واالستماع لالفكار الخالقة لدييـ.

 -5يوصي البحث بأىمية التركيز عمى عممية صناعة رأس الماؿ الفكري داخؿ
الشركة عينة البحث مف خالؿ أعطاء الفرصة أماـ االفراد مف أجؿ إفساح

المجاؿ ليـ ألبداء أرائيـ و مقترحاتيـ حوؿ تطوير و تحسيف إجراءات العمؿ و

خمؽ بيئة إبداعية.

 -6تبني مستوى عالي في تدريب وتأىيؿ الموظفيف في الشركة كأنشاء دورات تدربية

عمى نطاؽ واسع لجميع المستويات االدارية المختمفة بيدؼ رفع االداء وغرس

مشاعر الثقة بالنفس واالعتمادية بيف الموظفيف.

 -7حث الشركة عمى زيادة مستوى االجور و المرتبات لمموظفيف ،إذ أف منح
الموظؼ مرتبأ جيدأ لو تأثير أيجابي عمى الصحة النفسية و العقمية بتأثير مشابو

لتأثير االدوية المضادة لألكتئاب أو يفوقيا و بالتالي سيتـ االستفادة مف الحالية
االيجابية لمموظؼ في تعظيـ أنتاجيتو و أعطاء أفضؿ ما لديو مف قدرات و

خبرات.

المصادر :

أوأل  :الرسائل و االطاريح
 -1أبو شامة ،فادية وليد" ،)2015( .دور رأس الماؿ الفكري في تحقيؽ الميزة
التنافسية ،دراسة تطبيقية في مستشفيات جنوب الضفة الغربية" ،رسالة ماجستير،

جامعة الخميؿ ،قسـ أدارة االماؿ.

 -2البياتي ،نجوـ عبد الحسيف حسف ،(2018( .اإلنتاجية المنخفضة وأثرىا في
ربحية شركات التأميف" ،بحث تطبيقي في شركة التأميف العراقية العامة"  ،دبموـ

عالي ،المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة بغداد ،العراؽ.
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 -3حسف  ،ابراىيـ عامر (" )2014تسعير الخدمات المصرفية وأثره في الربحية
بحث تطبيقي لعينة مف المصارؼ التجارية الخاصة"  ،رسالة دبموـ عالي  ،المعيد

العالي لمدراسات المحاسبية والمالية  ،جامعة بغداد.

 -4الخفاجي ،مكارـ فالح غني ( " (2015األستثمارات المالية وأثرىا عمى الربحية
بحث تطبيقي في شركة إعادة التأميف العراقية العامة" جامعة الدوؿ العربية اإلتحاد

العاـ لممحاسبيف والمراجعيف العرب ،المعيد العربي لممحاسبيف القانونييف.

 -5الزبيدي ،لمى قيس ،(2017( ،االنماط القيادية ودورىا في رأس الماؿ الفكري
بحث ميداني في و ازرة الخارجية – العراؽ ،رسالة ماجستير ،كمية االدارة و

االقتصاد ،جامعة بغداد.

 -6سمماف ،أحمد " )2009( ،نموذج مقترح لمعالقة بيف إدارة المعرفة و رأس الماؿ
الفكري في قطاع المستشفيات " رسالة دكتوراه ،كمية االدارة و االقتصاد  ،جامعة
عيف شمس ،مصر.

 -7عبد الدايـ  ،ساجد خالد محمد ديب  "( 2019 ) ،واقع رأس الماؿ الفكري وأثره
عمى األداء المالي في البنوؾ المدرجة في بورصة فمسطيف " رسالة ماجستير  ،كمية

اإلقتصاد والعموـ اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية بغزة .

 -8عبده ،ىاني محمد " )2006( ،إدارة رأس الماؿ الفكري كمدخؿ لتنمية القدرات
التنافسية لمنظمات األعماؿ -دراسة ميدانية " اطروحة دكتوراه ،كمية إدارة األعماؿ،
جامعة قناة السويس،مصر.

 -9عبيد ،نغـ حسيف نعمة  "(2000 ( ،أثر أستثمار رأس الماؿ الفكري في االداء
التنظيمي دراسة ميدانية في عينة مف شركات القطاع الخاص الصناعي " رسالة

ماجستير  ،كمية االدارة و االقتصاد ،جامعة بغداد.

 -10قزعاط ،أسيؿ جميؿ ( )2009تحميؿ العوامؿ المؤدية إلى ضعؼ نمو قطاع
التأميف واستثماراتو في فمسطيف دراسة تطبيقة عمى شركات التأميف في سوؽ
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فمسطيف لألوراؽ المالية  ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية  ،كمية التجارة  ،في
غزة فمسطيف.

 -11الكروي ،بالؿ نوري سعيد " )2015( ،نمط إدارة المخاطرة والسيولة والربحية

وانعكاسيا عمى قيمة المصرؼ دراسة لعينة مف المصارؼ االجنبية وامكانية تطبيقيا

في المصارؼ العراقية "  ،أطروحة دكتوراه ،كمية االدارة و االقتصاد ،جامعة بغداد.

 -12المالكي  ،ساىي عبعوب عرمش (2007( ،جودة الخدمة الصحية عمى وفؽ
فمسفة إدارة الجودة الشاممة  ،دراسة تطبيقية في عينة مف مستشفيات دائرة صحة

بغداد  /الرصافة  ،دبموـ عالي  ،كمية إدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد .

 -13نبيمة ،رقاقدة ( " )2016دراسة قياسية لمعوامؿ المؤثرة عمى ربحية البنوؾ
التجارية" رسالة ماجستير  ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعػة

قاصػػدي مرباح ورقمػػة.

 -14النعيمػػي ،زى ػراء أحم ػػد محمػػد توفيػػؽ ،) 2005(،تقيػػيـ األداء الم ػػالي
لممص ػػارؼ األىمي ػػة فػػي العػراؽ لمفتػرة ) ، )2000-1999رسػالة ماجسػتير فػػي العمػوـ

الماليػة والمصػرفية ،كميػػة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصؿ.

ثانيأ  :المجالت و الدوريات

 -1العنزي ،سعد عمي محمود ونعمة ،نغـ حسيف" ،إثر راس الماؿ الفكري في أداء
المنظمة ،مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة

بغداد ،المجمد ( ،)8العدد (.2001،)25

ثالثأ  :الكتب

 -1أبراىيـ الخموؼ الممكاوي ،أدارة المعرفة ،موؤسسة الوراؽ لمنشر و التوزيع،
االردف ،ط.2007:1

 -2أكرـ أحمد الطويؿ ،بشار عز الديف السماؾ ،بالؿ توفيؽ يونس.) 2016 ( .
رأس الماؿ الفكري وثقافة اإليصاء ،عماف ،األردف :دار جديد لمنشر والتوزيع.
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حداد ،فايز سميـ ( )2009اإلدارة المالية  ،الطبعة الثانية  ،دار الحامد لمنشر
والتوزيع ،عماف-االردف.

 -3حسف ،حسيف عجالف ،(2008( ،إستراتيجية اإلدارة المعرفيػة فػي المنظمػات،

دار إثػراء لمنشػر و التوزيع ،عماف ،االردف.

 -4حمود  ،خضير كاظـ ) 2002 ( ،إدارة الجودة الشاممة  ،الطبعة األولى  ،دار
المسيرة لمنشر والطباعة  ،عماف  ،األردف .

 -5عادؿ حرشوؼ المفرجي ،وصالح أحمد عمي ،رأس الماؿ الفكري :طرؽ قياس
وأساليب المحافظة عميو،المؤسسة العربية لمتنمية اإلدارية،ط . 2007،1

 -6العامري ،محمد عمي أبراىيـ(2013 ( ،االدارة المالية الحديثة ،دار وائؿ لمنشر،
عماف االردف.

 -7العامري ،محمد عمي ابراىيـ ،االدارة المالية المتقدمة ،دار اثراء لمنشر والتوزيع،
عماف.2010 ،

 -8العمي،اسعد

حميد(2013(،

ادارة

المصارؼ

المخاطر،الطبعة االولى،الذكرة لمنشر والتوزيع ،بغداد.

التجارية

مدخؿ

ادارة

 -9عمر أحمد ،أدارة المعرفة الطريؽ الى التميز و الريادة ،دار الصفاء لمنشر و
التوزيع ،عماف.2013 ،

 -10المتحدة ،خبراء الشركة العربية ( )2008األساليب الحديثة لمتحميؿ المالي
واعداد الموازنات ألغراض التخطيط والرقابة ،الطبعة الثانية  ،الشركة العربية لمتسويؽ
والتوزيع  ،القاىرة  ،جميورية مصر العربية.

-11

محمود نائؼ محمود  ،اقتصاد المعرفي،االتحاديوف لمنشر و التوزيع،ط

-12

موسى ،شقيري نوري ،واخروف محمود ابراىيـ نوري،وسيـ محمد حداد وسوزاف

،1عماف.

سمير ذيب ،ادارة المخاطر ،دار المسيرة ،عماف االردف.2012 ،
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المستخمص
ىـدف البحـث تسميط الضوء عمى البيانات الذكية والية تكييفيا مع الـتطورات
التكنولـوجية المتسارعة في ظل وجود تحديات تواجـو المصارف الحـكومية ،تتمثل

مشكمـة البـحث بصعوبة الحصول عمى البيانات الذكية واستخالص المـعمومات

وتبـادليا ،واتساع نطاق الـرقابة الداخمية وتعـقد اجراءاتيا الرقابية في ظل استخدام
البيانات الذكية ،وقد قامت الباحثة باختبار فروض البحث في البحث التطبيقي التي
أجـريت عمى عيـنة من المدققين الداخميين العاممين في المصارف العراقية الـحكومية
والتي تم تحميميا باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي ( )SPSSبيدف اختبار صحة
فروض البحث .ومن أىم النـتائج التي توصـل إلييا البحـث غياب التشريعات الحكومية
الرساء حكومة الكترونية باستخدام اطار البيانات الذكية ،وجود تحديات عديده تواجو
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الرقابة الداخمية في ظؿ وجود البيانات الذكية منيا خصوصية أمف وسالمة البيانات
 وقد أوصت الباحثة بضرورة اىتماـ الجيات الحكومية كافة بسف اطر،ومستخدمييا

قانونية وتوفير التمويؿ الالزـ بما يسمح ببناء نموذج وطني لتحسيف الخدمات العامة
 ضرورة تعزيز الثقة واألمف والخصوصية مف خالؿ،مستميـ مف التجارب العالمية
وضع تدابير امنية مشددة و واضحة ضد التيديدات المحتممة عند تقديـ خدمات

. البيانات الذكية لمجميور

 اطار عمؿ، التدقيؽ االلكتروني، الرقابة الداخمية، البيانات الذكية: الكممات االفتتاحية
.البيانات الذكية
Abstract
The aim of the research is to shed light on smart data and the
mechanism of adapting it to rapid technological developments in light
of the challenges facing government banks. The research problem is
the difficulty of obtaining smart data, extracting and exchanging
information, the expansion of the scope of internal control and the
complexity of its control procedures in light of the use of smart data.
The researcher tested the research hypotheses in the applied research
that was conducted on a sample of internal auditors working in Iraqi
governmental banks, which were analyzed using the Statistical
Analysis Program (SPSS) in order to test the validity of the research
hypotheses. Among the most important findings of the research is the
absence of government legislation to establish an e-government using
the smart data framework. There are many challenges facing internal
control in light of the presence of smart data, including the privacy of
the security and safety of data and its users. The researcher
recommended the need for all government agencies to pay attention to
legal frameworks and provide the necessary funding to allow building
a national model to improve public services inspired by global
experiences, the need to enhance trust, security and privacy By setting
strict and clear security measures against potential threats when
providing smart data services to the public.
Keywords: Smart data, internal control, electronic auditing, smart data
framework
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مقدمة
أدت الثورة التكنولػوجية في العقود القميمة الػماضية الى ظيور الػبيانات الذكية والتي

اتاحت العديد مف الفرص لمتشكيالت الحكومية مف خالؿ ايجادىا لحموؿ لممشكالت
الحالية والمستقبمية ،فالتكنولوجيا الحديثة تسػببت بأنشاء قدر ىائؿ مف البػيانات ،التي

جعمت تحميؿ البيانات الذكية موضوعاً ميما في مجتمعات األعماؿ ،اذ أصبح بامكاف
التشكيالت الحكومية أف تقوـ بجمع الكميات اليائمة مف البيانات المتأتية مف مصادر
مختمفة (بيانات فترة ماضية ،معمومات مصادر خارجية كوسائؿ االعالـ والتسجػيالت

الدقيقة سواء الفيديوية أو الراديوية) والتي بطبيعتيا (غػير مييكمة وغير منظػمة
ومػكررة) لتتمكف مف تحميميا و التوصؿ الى استنتاجات مف تمؾ المصادر .وقد أدى

ظيور البيانات الذكية لتوفير المعمومات في الوقت الحقيقي واجراء تحميالت تنبؤية

لكمػيات كبيرة مف البيػانات التي يػمكف مف خالليا التنػبؤ بالمستقبؿ ،ويعد نػظاـ الرقابة
الداخمية بػمثابة استراتيجيات يتـ وضعيا مف قبؿ الوحدات الحكومية لمتأكد مف سالمة
المعػمومات المالية والمحاسبية ،ومف ثـ تمبية االىداؼ التشغيمية واالنتاجية والتنموية،
حيث تعمؿ أنظمة الرقابة الػداخمية عمى تحقيؽ أىداؼ الوحدة مف خالؿ توفير

تأكيدات معقولة .وأصبح التحكـ في سرية المعمومات يرتبط ارتباط وثيؽ بالرقابة

الداخمية ،ولذلؾ عػممت تقنيات البيانات الذكية عمى الحفاظ عمى أماف وسػرية ىذه
البيػانات ،وال يمكف لموحدات أف تضمف فعالية الرقػابة الداخمية وسالمة البيانات المالية

الخاصة بيا دوف مستوى مالئـ مف الخػصوصية واألماف المتعمؽ باسػتخداـ البيانات،
ىناؾ عدة أسباب تحوؿ دوف عمؿ البيانات الذكية بشكػؿ فعاؿ ،منيا ما ىو متعمؽ
بدرجة تناسؽ البيػانات وتكػامميا ،الى جانب تحػديدىا وتجميعيا وسريتيا ،و أصبحت

الوحدات تواجو طػفرة كبيرة في البيانات حيث انيا مف مػصادر مختػمفة وبأشكاؿ
متعػددة ،وتتغػير بشكؿ سريع ومف ثـ صعوبة تحػميميا ،إال أف البيانات الذكية

استطاعت الوصوؿ الى كميات كبػيرة مف البيانات وتحػميميا ،ولكف ظمت ىناؾ مشػاكؿ

مرتبطة بيذه البيانات ،منيا الػتأكد مف مدى صػدؽ ىذه البيانات ،وخاصة الكػميات
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الكبيرة منيا قد نشػأت خارج الوحدة ،فبػدوف ىذا الضماف األمػني لف تكوف البيانات

مصػدر ثقػة ،ولتحقيؽ اىداؼ البحػث سنتطرؽ لو مف خالؿ المباحث االتية :
المبحث االوؿ  :منيجية البحث .

المبحث الثاني  :مدخؿ نظري في البػيانات الذكية.

المبحث الثالث  :االطار المفاىيمي لمرقػابة الداخمية االلكػترونية .
المبحث الرابع  :التدقػيؽ االلػكتػروني داخؿ اطػار عػمؿ البيػانات الذكية.

المبحث الخامس  :تحميؿ االستػبانة.

المبحث السادس  :االستنتاجات والتوصػيػات.

المبحث االول  :منيجية البحث

 1-1مشكمة البحث  :تتمثؿ مشكمة البحث باآلتي :
 -1تواجػػو الوحػػدات الحكوميػػة

تحػػديات كبي ػرة بسػػبب عػػدـ تػػوفر متطمبػػات البيانػػات

الذكيػة ،واليػات اسػتخالص المعمومػات منيػا وتبادليػا بطريقػة امنػة وموثوقػة ممػا يػؤثر
سمباً بطريقة تقديـ الخدمات واالستفادة منيا.

 -2اتساع نطاؽ الرقابة الداخمية وتعقد اجراءاتيا في ظػؿ اسػتخداـ الوحػدات الحكوميػة
لمبيانات الذكية يؤدي الى زيادة مسؤولية المدقؽ الداخمي فييا مف خالؿ تحديد :

أ .أمكانيػ ػػة اسػ ػػتخداـ الوحػ ػػدات الحكوميػ ػػة لمبيانػ ػػات الذكيػ ػػة ودورىػ ػػا فػ ػػي عمميػ ػػة اتخػ ػػاذ
الق اررات ؟

ب .إمكانية مواكبة المدققوف الداخميوف في الوحدات الحكومية لمتطمبات تحقيؽ فاعمية
البيانات الذكية ؟

 2-1أىميةةةة البحةةةث  :ازدادت م ػػياـ نظػػاـ الرقاب ػػة الداخم ػػية اذ أصػػبح عمػػى المدق ػػؽ
الداخمي يقيـ أمػور جػػديدة لػـ تكػف موجػودة سػابقاً ،كتقػػييـ موثوقػػية الشػػبكات ،وعمميػػات
الحاسػػب ،واليػػات تخػزيف البيػػانات ،ومػػدى امكانيػػة االعتمػػاد عمػػى ىػػذه المػػعمومات فػػي

اتخاذ القرار .يكتسب البحث أىميتو مف الناحية العممية والعممية كما يمي:
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ع الد ارسػات األكاديميػة فػي حػدود عمػـ
 األىميةة العمميةة يتسػـ البحػث بنػدرة موضػو ًالباحثة حيث ال توجد دراسة او بحث بالمغة العربية تناولت البيانات الذكية وقت إعداد

البحث.

 -األىميةة العمميةة تشػيد البيئػة العراقيػة العديػد مػف التطػورات التكنولوجيػة الكبيػرة

والمعقػدة ،حيػث لػـ تعػد بيئػة األعمػاؿ فػي العػراؽ بمعػزؿ عػف بيئػة األعمػاؿ العالميػة،

والتػي اسػتدعت ضػرورة التكيػؼ والعمػؿ عمػى تحسػيف ممارسػات الرقابػة الداخميػة فػي

الوحدات الحكومية مف خالؿ إجراء البحث .

 3-1فرضيات البحث  :يتناول البحث الفرضةيات التالية :
 .1ال توج ػػد فػ ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيف اراء عين ػػة البح ػػث ح ػػوؿ وج ػػود تح ػػديات
متعػػددة تواجػػو المػػدققيف الػػداخمييف فػػي الوحػػدات الحكوميػػة عنػػد تفعيػػؿ البيانػػات الذكيػػة

تتمثؿ بعدـ امكانية الحصوؿ عمى البيانات وتبادليا .

 .2ال توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة احصػ ػػائية بػ ػػيف اراء عينػ ػػة البحػ ػػث حػ ػػوؿ عػ ػػدـ مواكبػ ػػة
المدققيف الداخمييف في الوحدات الحكومية لمتطمبات البيانات الذكية .

 .3ال توجػػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف اراء عينػة البحػث حػوؿ انخفػاض جػودة

عممية الرقابة الداخمية عند استخداـ اطار بالبيانات الذكية مما يؤثر سمباً عمى متخػذي

الق اررات .

 4-1أىداف البحث  :يسعى البحث الى تحقيق االىداف اآلتية:
 .1تحديد متطمبات نظاـ رقابػة داخػمي فعاؿ يػواكب متطػمبات اطار البيػانات الذكيػة.

 .2تحميؿ أثر دور الرقابة الداخمية في عمميات اتخاذ القرار وتحقيؽ فاعمػية البيانػات
الذكية .

 5-1حةةدود البحةةث  :حػػدود البحػػث المكانيػػة تتمثػػؿ بعينػػة مػػف العػػامميف فػػي مجػػاؿ
الرقابة الداخمية وتقنيات البرامج في المصارؼ الحكومية العراقية ،امػا الحػدود الزمانيػة

فتتمثؿ بالمدة .2221
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 6-1اساليةب جمع البةيانات  :الرسائؿ الجامعية والكتب والدوريات العربية واألجنبيػة
المنش ػػورة عم ػػى الش ػػبكة المعموم ػػات الدولي ػػة ،مػ ػػع تراء الخػ ػػبراء والمخػ ػػتصيف بمػ ػػوضوع
البحث مف اكاديمػييف ومينيػيف .

 7-1أسةةموب العممةة  :تػػـ اع ػػتماد المػػنيج ائست ػػقرائي فػػي تنػػاوؿ مش ػػكالت البحػػث
واثبػات فرضػػياتو لتحقػػيؽ أىػداؼ البحػث ،كمػا سػيتـ اعتمػػاد المنيج ػ الوصػفي التحمػػيمي

في الجانب العػممي.

 8-1متغيةةةرات البحةةةث تمثػػؿ إج ػراءات الرقابػػة الداخميػػة المتغيػػر المسػػتقؿ ،و فاعميػػة
البيانات الذكية المتغير تمثؿ التابع.

المبحث الثان  :مدخل نظري ف البيانات الذكية
اشػارت مؤسسػة االبحػاث والد ارسػات العالميػة (الجارتنػػر  (Gartnerالػى وجػود اربعػة
قوى تقنية جبارة تتمثؿ في تطبيػقات التواصؿ االجتػماعػي واليواتػؼ النػػقالة والتطب ػػيقات

السحابػ ػػية وكمي ػػة المػ ػػعمومات اليػ ػػائمة .م ػػف المف ػػروض أف تعم ػػؿ عم ػػى تط ػػوير عجم ػػة
االبتكػػار فػػي القطػػاع الحكػػومي لالنتقػػاؿ إلػػى الحكومػػة الذكيػػة لمتحقيػػؽ التواصػػؿ الفػػعاؿ

م ػػع المجػ ػػتمعات .لق ػػد أص ػػبح مص ػػطمح ال ػػذكاء ي ارف ػػؽ العدي ػػد م ػػف نػ ػواحي حياتن ػػا الت ػػي
نعي ػػشيا ،وأصػػبحت االنظ ػػمة الذك ػػية س ػػمة الع ػػصر وأبػػرز نتاجاتػػو ،فيػػي مػوج ػػودة فػػي

معػظـ المرافؽ واالنػػظمة التػي نستػػخدميا ،ولمػا أحدثتػو ىػذه االنظمػة مػف تغيػرات كبيػرة
فػػي مجػػاالت المجتمػػع كافػػة وفػػي طريقػػة تفكيػػر أف ػراده ،يمكػػف أف نطمػػؽ عمػػى العص ػر
الػػذي نعيشػػو بالعػػصر الػػذكي .وقػػد عػػرؼ الػػذكاء لبأنػػو القػػدرة عمػػى استػػخداـ المعمومػػات
وتحويمي ػ ػػا إل ػ ػػى المع ػ ػ ػرفة م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ اس ػ ػػتخداـ تكنولوجي ػ ػػا المعموم ػ ػػات واالتػ ػ ػػصاالتل

) .)Karadag ,2013:27ويتميػػز الػػذكاء البشػػرى بخصػػائص رئيسػػية مثػػؿ االدراؾ
والتواصؿ والتعمـ والذاكرة والتخطيط  .في حيف عرؼ الػذكاء االصطناعي ل بأنو دراسة
مكونات الذكاء التي تعرؼ بيئتيا وتسػاعد باتخػاذ القػ اررات السػميمةل .مػف ناحيػة أخػرى،

ال ػػذكاء الجم ػػاعي لى ػػو تع ػػاوف فك ػػري داخ ػػؿ المجتم ػػع م ػػف اج ػػؿ خم ػػؽ ،ابػ ػػتكار ،تب ػػادؿ
المعرفة والتعمـ واالخػتراعل .ومزيح الذكاء البشري واالصطناعي والجماعي يكوف بيئات
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ذكيػػة تع ػػمؿ معػػا وتتخػػذ إج ػراءات سػ ػريعة أو ق ػ اررات ف ػػعالة ،كمػػا يحػػدث فػػى العمميػػات

الرقابيػة .فإف العمميات المتعمقة بػ ”الذكاء الرقػابيل يمكػف القػوؿ انيػا ل جػػمع المعمومػات
وتقيػ ػػيـ البيانػ ػػات والرصػ ػػد المباشػ ػػر والتقػ ػػديرات المستق ػ ػػبمية والػ ػػتعمـ والػ ػػذكاء التجميعػ ػػي

والتعاوف لحؿ المشكالتل (حامد ،واخروف.)11-12 : 2216 ،

 1-2تعريف البيانات الذكية

تعرؼ بأنيا ل بيانات يمػكف استخداميا بكفاءة وفاعمية مف قػبؿ الجيات الحكومية والتي
تمكنيػػا مػػف اسػػتخداـ البيانػػات المف ػػتوحة لتعزيػػز اليػػات المشػػاركة واالبت ػػكار المؤسسػػيل

(اطار عمؿ البيانات الذكية ،الجزء االوؿ ،)4 : 2219 ،وعرفت ايضػا بأنيػا لبيانػات

مشتركة أو بيػانات مفتوحةل (استراتيجية البيانػات الذكيػة ،)16 :2221 ،وتعػرؼ ايضػاً

لىػ ػػي بيانػ ػػات مطابقػ ػػة لمتطمبػ ػػات تصػ ػػنيفيا ،وتبادليػ ػػا ،وتعزيػ ػػز جودتيػ ػػا والتػ ػػي يمكػ ػػف

استخداميا بكفاءة وفاعمية مف قػبؿ الجيات الحكومية لتعزيز تليات المشاركة واالبتػكار
المؤسسي

لhttps://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/data/data-operability

في حيف عرؼ المػشػرع العراقي المسػتندات االلكترونيػة بأنيا ل محررات ووثائػؽ تنشأ

أو تدمػج أو تخزف أو ترسؿ أو تسػتقبؿ كمياً أو جزئياً بوسائؿ الكترونية بما في ذلؾ
تبادؿ البيانات الكترونياً او البريد االلكتروني او البرؽ او التمكس او النسخ البرقي
ويحمؿ توقيعاً الػكترونياًل ،و أشػارت الػمادة ( )13مف القػانوف الى حػجية تمؾ

المسػػتندات وطرؽ اثبػاتػيا ،اذ نصت اوال :تػكوف لممسػتػندات االلكػترونػية والكػتابة
االلكتػرونيػة والعػقػود االلكتػرونية ذات الحػجػية القاػنونية لمثػيمػتيا الورقػية اذا توافػرت

فيػيا الشػروط التاليػة ( :أ-اف تكػوف المعػمومات الواردة فيػيا قابػمة لمحفػظ والتخزيػف
بحػيث يمكػف استرجاعيا في أي وقػت ،ب-امكػانػية االحتفػاظ بيا بالػشكؿ الذي تـ

انشػاؤىا او ارسػاليا او تسػمميا باي شػكؿ يسػيؿ بو اثبػات دقػة المػعمومات التي ورد

فػييا عند انشػائيا او ارساليا او تسػمميا بما اليػقبؿ التػعديؿ باالضافػة او الحػذؼ ،جػ ػ
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اف تكوف الػمعمومات الواردة فػييا دالة عمى مف ينػػشئيا او يتػسمميا وتاريخ ووقػت

ارسػاليا وتػسمميا) (قانوف .)2212 ،78
 2-2مبادئ البيانات الذكية

تشمؿ المبادئ (ادارة وتأكيد واستخداـ) والتي يتعيف عمى كؿ جية اعتمادىا في أنظمػة

الحوكمة واجراءات االعماؿ الخاصة بيا المحاور التاليػة (اطػار عمػؿ البيانػات الذكيػة،

الجزء االوؿ:)12-9 : 2219 ،

األول :أعتبةار البةيةانات من األصةول لتفػعيؿ مػبدا الحػكومة المػوجيػػة نحػو الخػػدمات،
ودعـ مػمارسات اتػخاذ القػ اررات باالستناد الى االدلة ،وبغػرض تعػزيػػز الشػػفافية واش ػراؾ

المواطنػيف ،وجب عمى الجػيات ادارة بياناتيا باعػتبارىا اصوؿ ،واف تػقوـ الجيات بدور

االمػيف عمػى تمػؾ البيػانات بالنػيػابة.

الثةةةةان  :مشةةةةةاركة البةةةةةيانات دواعةةةةةادة استةخدامةةةةةيا بي ػػدؼ تحػسي ػ ػػف جػػػودة الخ ػ ػػدمات
الحػكػػومية ،وجػػب عمػػى الج ػػيات المختمفػػة التػعػػاوف بشكػػؿ وثي ػػؽ وبكػػفاءة لرفػػع م ػػستوى
مشػاركة البػيانات واعػادة استػخدامػيا.

الثالث :تكرار البيةانات لتحسيف الخػدمات الحػكومػػية الػػمقدمة لممتػػعامميف ،يػػتوجب عمػى
الج ػػيات الت ػػعاوف ب ػػيدؼ اسػػتبعاد حػػاالت التعػػارض وال ػػتكرار فػػي بي ػػاناتيا ،باس ػت ػػخداـ

مػفػيوـ الػمػصدر الػمػوحد لمػبػيانات.

الرابةةةةةع :نشةةةةةةر البيانةةةةةات المفةةةةةةتوحة بغ ػ ػػرض إتاح ػ ػػة البيان ػ ػػات بش ػ ػػكؿ واس ػ ػػع لكاف ػ ػػة
المستػخدميف ،يتوجب عمى الجيات العػمؿ عمى اعػتبار جميع البيػانات غير الشخػصية

قابػمة لمنػشر بصيػغة بيانات مفػتوحة كػمما أمكػف ذلؾ.

الخامس :الخصةوصية والسرية وحقةوق الممكية الفكرية لضماف تحػقيؽ أىداؼ تبػادؿ
البيانػػات مػػع وجػػوب احتػ ػراـ حقػػوؽ األف ػراد والمؤس ػػسات ،يتوجػػب عمػػى الجيػػات حم ػػاية
خصوصية األفراد وسرية المؤسػػسات والحقػوؽ القػػانونية الصػحاب المػمكػػية الفكريػة فػي

كافػة األوقػات.
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السادس :المعايةير الةقياسية لمواصفات البيةانات بغرض تعزيػز فرص أتػمتة الخػدمات
الح ػ ػػكومية مػ ػػف خ ػ ػػالؿ مشػ ػػاركة البيانػ ػػات واعػ ػػادة است ػ ػػخداميا ،ينب ػ ػػغي عمػ ػػى الجيػ ػػات

است ػػخداـ المعايػي ػػر المفتوحػػة وذلػػؾ لتػس ػػييؿ إج ػراءات االطػػالع عمػػى بي ػػاناتيا مػػف قبػػؿ
االخ ػ ػريف ،وضمػ ػػاف التوافقػ ػػية واالستػػػفادة م ػػف تم ػػؾ البػ ػػيانات .وى ػػذا ينػ ػػطبؽ عم ػػى كافػ ػػة

البيان ػػات وليس ػػت فق ػػط البػ ػػيانات المفػ ػػتوحة حي ػػث أف الػ ػػطريقة األكث ػػر فاعػ ػػمية لمش ػػاركة

البيانػػات المصنػ ػػفة كوني ػػا لخصوص ػػيةل ولح ػػساسةل بػػيف الجػػػيات المختمف ػػة م ػػف خ ػػالؿ

جػعميا قابمة لمنشر وفػقًا لممعايػير القياسػية المفػتوحة.
السابع :جةةودة البيانةات بغػرض تمكػيف الجيػات مػف تقػديـ خدمػػاتيا لممتعػامميف بكػػفاءة
وفػاعمية ،ولتحسػيف دقػة الق اررات التػي يػػتـ اتخاذىػا بنػػاء عمػى األدلػة ،وتع ػزيز الثقػة فػي

كميػيما ،يجب عمى الجيػات العمؿ عمى ادارة وتحػسيػف جػودة البيانات بشػكؿ مػستمر.

الثةةامن :تحةةةديد التوجةةةيات مػػف خػػالؿ البيانػػات لتحسػػيف فاع ػػمية الخػػدمات والسي ػػاسات
الخ ػػاصة بالجيػػات ورب ػػطيا بػػائجراءات الخاصػػة بات ػػخاذ وتنف ػػيذ الق ػ اررات لػػدييا يج ػػب
عمى الجيات الحكومية العػمؿ عمى تحػقيؽ االستفػػادة القػػصوى مػف الػرؤى المستخمصػة
مف البيانات ،وذلػؾ مػف خػالؿ تيػػسير إجػراءات جمػع وتحميػؿ واسػتخداـ البيانػات األنيػة

(ف ػػي الػ ػػوقت الفعم ػػي) وش ػػبو األني ػػة (ق ػػرب الػ ػػوقت الفعػ ػػمي) ،ويش ػػمؿ ذل ػػؾ بيان ػػات تم ػػؾ

الجػيات والبيانات التي يتـ جمػعيا مف قبؿ الجػيات األخرى.

التاسةةةع :الحةةةةوكمة المةةةةشتركة لتعزيػػز تلي ػػات الت ػػعاوف بػػيف الجػػػيات ولزيػػادة الكػػػفاءة،
يتوجب عمى الجيات المسػػاىمة تقػديـ الخػدمات المشػػتركة عمػى مػػستوى الدولػة بالعػػمؿ

مف خالؿ الحوكمة المشػتركة فيما يتػعمػؽ بإدارة البػيانات الذكية.

العاشةةةر :التحةةةةسين المسةةةتمر لغ ػػرض ضػػماف تطبػ ػػيؽ مبػػادئ البيان ػػات الذكيػػة ول ػػدعـ توحػ ػػيد

ائجراءات بيف مخػتمؼ الجيات ،يػتوجب عمى الجيات إعتمػاد تليػات التحسػيف المسػتمر وادارة
التغيير ،عمى أف يػتـ تركػز الكامػؿ لتمػؾ اآلليػات لخمػؽ ثقافػة إتاحػة البيانػات ومشػاركتيا ،وىػذا
يعني أنو يجب عمى الجيػات القياـ بما يػمزـ نحو إدارة إجراءات التػغيػير بفاعميػة ،والسػعي الػى
االنتػ ػػقاؿ م ػػف حال ػػة حػ ػػجب البيان ػػات وتقميػ ػػص حػ ػػدود مش ػػاركتيا إل ػػى حال ػػة ي ػػتـ فيػ ػػيا اتاح ػػة
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المشػ ػػاركة بالبيانػػات وادارتيػػا بش ػػكؿ أوسػػع بمػػا يح ػػقؽ الفائػػدة لجم ػػيع المستخ ػػدميف وأف

تػتحػمؿ ائدارات العميا في كؿ جية المػسػؤولية عف إدارة التغػيير .

 3-2تشةكيل فريق رئيسة الدارة البةيةانات الةذكةية

تق ػػع عمػػى الج ػػية الحك ػػومية مسػػؤولية تحدي ػػد أفضػػؿ األسػػاليب التػػي تػػؤدي الػػى تط ػػبيؽ
وتفػعيؿ معاييػر اطار عػمؿ البيانات الذكية ضػمف نطاقيا ،ويشمؿ تحػديد أدوار حوكمة

البيانػػات ،تختمػػؼ المني ػػجية المتبعػػة لم ػػتوظيؼ وتوف ػػير الم ػوارد الب ػػشرية المختصػػة مػػف
جيػ ػػة إل ػػى أخ ػػرى ،باالعتم ػػاد عم ػػى المػ ػػستويات الحػ ػػالية لنضػ ػػج إدارة البيان ػػات ،وحػ ػػجـ
عمميات ،ومدى أىػمية البيػانات بالمقارنة مع الخػدمات والمسؤوليات التػي تض ػػطمع بيػا

الجػية ،تػقوـ كؿ جية باستػحداث األدوار التالية عمى (أقؿ تػقدير) أو ما يػعادليا (دليػؿ

ارشادي لتطبيؽ معػايير البيانات الذكية ،الجػزء الثاني:)6 : 2219 ،

 مةةةةدير البيانةةةةات ي ػػتـ اختي ػػار اح ػػد كب ػػار الم ػػوظفيف ليص ػػبح الػ ػػمدير مم ػػف يحظ ػػوف
بصالح ػػيات لق ػػيادة برنػػامج إدارة بػي ػػانات الجيػػة واذ ت ػػناط بػػو مسؤول ػػيات قيػػادة وتطػػوير
ونشػػر إجػ ػراءات ادارة البػػػيانات ونش ػػر وتبػ ػػادؿ البيانػػات بشػكػ ػػؿ فاع ػػؿ وض ػػماف تحػػػقيؽ
األىػػداؼ االستػ ػراتيجية .يكػػوف المػػدير أحػػد أعضػػاء مج ػػمس إدارة الجيػػة أو أحػػد كبػػار

الم ػػسؤوليف ممػػف يت ػػمتعوف بالقػػدرة عمػػى ال ػػتواصؿ مػػع المس ػػتويات العميػػا ضػػمف الج ػػية

االمػػر الػػذي يسػػيؿ عمميػػة اتخػػاذ االج ػراءات الم ػػناسبة فػػي حالػػة وجػػود مخ ػػاطر عاليػػة

ومػسائؿ مؤثرة بغرض ايػجاد الحمػوؿ ،بالنسػبة لمجػػيات األصػغر اداريػاً فباالمكػاف تأديػة
مسؤولياتو مف خالؿ منػػح صػالحيات اضػػافية ألحػد المسػػؤوليف الحػاليػػيف دوف الػػحاجة

لتعػيػيف موظػفيػف.

 مسةةةلول ادارة البةيانةةةات شػػخص ينػػوب عػػف مػػدير البػ ػػيانات يعمػػؿ تحػػت مس ػػؤوليتو
المباشػ ػ ػرة ويتحػ ػ ػػمؿ مسػ ػ ػػؤولية إدارة كاف ػ ػػة ائج ػ ػ ػراءات التنفػ ػ ػػيذية وينس ػ ػػؽ جػ ػ ػػيود االدارة
لموصػوؿ الػى التغييػر الػػالزـ ،واألن ػػشطة والتعػػاوف الالزميػػيف لضػػماف االمتثػاؿ وتطبػػيؽ

معايػ ػػير االط ػػار  .ل ػػذا يعػ ػػتبر ى ػػذا ال ػػدور أساس ػػي ،ل ػػذا يسػ ػػتمزـ تف ػػرغ مػ ػػوظؼ مس ػػؤوؿ
بالكامػؿ ألداء مػسؤولياتو لضماف تطبػيؽ مػعايير البيانات الذكية.
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 تةةةةوفير عةةةةدد مناسةةةةةب مةةةةن أمنةةةةا البيةةةةةانات واخصةةةةةائي البيةةةةةانات تن ػػاط بأمػ ػػناء
وأخصػػائيي البيانػػات أدوار المسػػؤوليف التنفػػيذيف عػػف مصػػادر البيانػػات ضػػمف الوحػػدات

واألقسػػاـ التن ػػفيذية فػػي الجيػػة والجوانػػب التق ػػنية لم ػػجموعات البيانػػات الرئيسػػية .تت ػػطمب
االدوار ىػػذه فيػػـ مح ػػتويات البي ػػانات وقي ػػمتيا بالنس ػػبة لةعمػػاؿ المػػؤداة واليػػة ج ػػمعيا،
ومستػػويات دقػػتيا وجػػودتيا .وقػػد تنػػاط األدوار ىػػذه بمسػػؤوليف حػػالييف عػػف البيانػػات أو

العػامميف في وحدات تقنيػة المعمومات مف خالؿ اسنػػاد مسؤوليات إضػػافية .

 4-2مقومات البيانات الذكية

اف مقػػومات نجػاح التحػوؿ إلػى المجتمػع الػذكي يػػتطمب دعػـ حكػومي ومحػػمية ،رؤيػة

استراتيجية واضػحة ،االىتماـ بالمراكز البػحثية والجامػعات لتشجيع االبػتكار عف مفيوـ

البيانات الذكية ،توعػية وتثقيؼ المواطنيف بأىػمية المشروع واقػامة محاضػرات عامة في
مجاالت التطبيؽ الرئيػسة لمبػيانات الذكية (حسف. )12 :2219 ،

ترتكةةةةةةةز البيانةةةةةةةات الذكيةةةةةةةة عمةةةةةةةى عةةةةةةةدد مةةةةةةةن المقومةةةةةةةات األساسةةةةةةةية ( بتص ػ ػ ػػرؼ

= )15661https://cc.uobaghdad.edu.iq/?pوى :

 )1بيةئة بيانات ذكية تتػكوف مف بنية تحػتية بتقػنية ذكية تشتمؿ عمى بنية شػبكػية
سمكية وال سػمػكية متػطورة وأجػيزة وحواسػيب ،وكامػيرات وأجيزة تخػزيف
واستػشعار،وسػبورات ذكية ،إضافة الى شاشػات عرض وأنظػمة المراقبة و االتصاؿ.

 )2بنية تحتية برمةجية ذكية تشمؿ انظػمة إدارة،أماف وحماية ،تعمـ،مراقبة وادارة
مؤسسات وتحكـ ،أنظػمة شبكات اجتمػاعية ،مكتبة الكترونية ذكية و موقػع إلكتروني
تفػاعمي ،إضافة الى صفحات مػواقع التواصؿ .

ومةدربة .
 )3مالكات بشةرية ذكية كفةلة
ّ
 )4بيئةات ذكية تتضمف مجػموعة برمجيات وانػظمة تعميػمية تفاعمية ذكػيػة ،مػواد
وعػناصر تعميمية ،كتبا إلكػترونية ذكية.

 )5خطةةط واستراتيةجيات وأىةداف واضةةحة.

 5-2ىيةكةمية إطةار عمةل البةيةانات الةذكةية
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يمثؿ اطػار العمػؿ اساسػا مشػػترؾ لكػػؿ جيػة حكوميػػة لػػوضع منيػجيػػتيا الخاصػة بػادارة

البيػانات ،بطرؽ تػتػيح ليا أقصى قدر مف المرونة في تمبػية متطػمبات اعماليػا الخاصػة
وتػوف ػػر أيضػػا اليػػة مش ػػتركة لتص ػػنيؼ خػصوص ػػية البيانػػات وتب ػػادليا وتعػ ػزيز جودتيػػا.
والتسمػسؿ النمػوذجي لإلجػراءات التػي يمػػكف أف تتػػبعيا الجيػات الحكػػومية لتػنفػػيذ إطػار

عمؿ البيػانات الذكية بشػكؿ تدريجي وعمى مراحؿ:

 .1تحػديد ادوار واج ار ات حةوكمة بيةانات الجيات الحكومية.

 .2إعداد خةارطة طةريق تتػضػمف مجموعة اجراءات رئيسػية خاصة بادارة البيانات التي
يتػوجب تنػفيػذىا مف قبؿ الجػيات الحكومػية.

 .3تعريػؼ مجموعات البيانات الرئيسػية المتوافرة في حوزة الجػيات الحكومػية وتسػجيميا

ضمف سجل حةصةر مجموعة البيانات.

 .4تحديةةةد مج ػػموعات البيانػػات الت ة يتةةةوجب إج ة ار الةةالزم لتحقةةةيق امتثاليػػا لم ػػعايير
البيانػػات الذكيػػة األسػػاسية قبػػؿ المجموعػػات األخػػرى ذات المستػػويات األدنػػى مػػف حيػػث

األولػوية.

 .5تنفيذ إج ار ات االمتةثال لمعةايير البيانةات مػف خػالؿ سمػػسمة مػف لالحػزـ ائجرائيػةل
التػػي يت ػػـ مػػف خالليػػا تح ػػقيؽ امتثػػاؿ مجموعػػات البي ػػانات لممػعاي ػػير عمػػى م ارحػػؿ وفق ػاً

لتسمسػػؿ وخ ػػالؿ فت ػرات زمن ػػية محػػددة (دليػػؿ ارشػػادي لت ػػطبيؽ معػػايير البيانػػات الذكي ػػة،
الجزء الثػاني. )2 : 2219 ،

اف الغػرض مف إالطػار وضع معايير مشػتركة بافضؿ مػمارسات لتنفيػذ رؤيػػة الحػػكومة
الذك ػػية الق ػػائمة عمػػى البيانػػات الذك ػػية ،وعميػػو فػػإف إطػػار ع ػػمؿ البيانػػات الذكيػػة يس ػػعى

لتحقيؽ مجموعة اىداؼ وىي (اطار عمؿ البيانات الذكية ،الجزء االوؿ)3 : 2219 ،
 .1تحسػػيف جودة البػيانات لتحقيؽ نفع المواطنػيف والجيات الحكػومية .
 .2ضماف مشاركة فعالة لمبيانات بيػف الجيات الحكومػية.

 .3إيجاد قػواعد مش ػػتركة لتصػػنيؼ البيانػات باالعتػػماد عمػى معػايير مػشػػاركة البيػػانات
وسريتػيا وأثر مشػاركتيا حسب ما الحاجة.
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 .4ايجػػاد قػ ػواعد عػ ػػمؿ مشػػتركة الست ػػخداـ الب ػػيانات الحكومي ػػة واع ػػادة اسػػتخداـ وتب ػػادؿ

البيػانات.

 .5رفػع كػفاءة تػقديػـ الخػدمات الحكػومية.

 .6تعزيز مشاركة البيػانات المفػتوحة كمفيوـ مع الجػمػيور.

 6-2التحديات واالفاق المستقبمية أمام تحقيق مجتمع البيانات الذكية
اف مجتػػمع البيانػات الذكيػة يحػده الػػعديد مػف التحػديات واالفػػاؽ وىػي (االتحػاد الػدولي
لالتصاالت : )52-45 :2217،

 )1السياسة العةامة والمةوائح التنظةيمةية الخاصة بتةكنولوجيا البيةانات الذكية يتعػيف
عمى واضعي السياسات والجػيات المنظمة أف تراعي أىمية تصػميـ سياسات واطر
تنظيمية مرنة قائػمة عمى الحوافز وموجية نحو السوؽ فيما يتعػمؽ بتوزيع وتخػصيص

الطيؼ لخدمات النطاؽ العريض المتنػقمة ،مع مػراعاة دور االتصاالت الساتمية لتيػسير

المجتمع الذكي الميـ ،وذلؾ لخمؽ جو يتمتع بالثقة وتأمػيف الظروؼ الػػمؤاتية الالزمة
الزدىار أسواؽ الخدمات والتطبيػقات المتنقمة ،وادراكاً لما تنػطوي عميو الخدمات

والتطبيقات المتنقمة مف إمكانات لمنيوض بالشفافية والمساءلة وكفاءة الخدمات العامة،

تستطيع الحكومة االستفادة مف معرفة أصحاب المصمحة وخػب ارتيـ مف أجؿ رسـ

استراتيجػيات شاممة مف شأنيا أف تسمح لممسػتخدميف باسػتخداـ الخدمات والتطبػيقات

المتنػقمة .وتُعتبر حماية وأمف البيػانات أساسييػف ألي سػياسات ومواقػؼ تنػظيمية مف
شأنيا التمكػيف مف تنمية مجتمع البيػانات الذكية.

 )2الميزانيات ال توجد في كثير مف البمداف ميػزانيات محددة لمعديد مف مشػاريع مجتمع

البيانات الذكية .وبدالً مف ذلؾ يتػعيف عمى المخطػطيف تحديد التمػويؿ الحكومي الذي

خصص ألغراض يمػكف أف يػكوف لحموؿ تكنػولوجيا المعػمومات واالتػصاالت فييا قػيمة

إضافية ،ومف شأف ذلؾ أف يمكػف تكنولوجػيا المعمومات واالتصػاالت مف أف تكوف

جزءاً أساسػياً مف عػممية االسػتجابة لمتحػديات التي واجييػا المػجتمع بالفعػؿ بدالً مف أف
تػكوف مجرد مشػروع إضافي.
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 )3رأس المال البةشري ىو عامؿ حاسـ األىمػية لتحقػيؽ مجتمع الػبيانات الذكية .اف
تشغػيؿ إنترنت األشيػاء يحتاج إلى ميارات محددة تتسـ بقدر كبير مف التخػصص
بحيث يتػعذر توافرىا .ويشكؿ االفتػقار إلى رأس الماؿ البشري الالزـ لنػشر إنترنت

األشياء مشكمة في البمداف النامية .فعػدـ كفاية المػيارات ينطوي ضػمناً عمى أنو ال

يػمكف تعػظيـ الفػائدة المسػتمدة مف خدمات معينة ئنتػرنت األشػياء ،مف قػبيؿ استخراج

البيػانات وتحمػيميا ،مما يحد مف الػفوائد التي تػعود عمى المػجتمع ،فضالً عف الحؤوؿ

دوف تولػيد عوامؿ خػارجية.

 )4االستدامة ويشكؿ ضماف االستدامة تحدي في سياؽ تحػقيؽ مجتمع البيانات الذكية مف

خػالؿ مػشاريع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .ويؤدي االفتقػار إلى مراعاة االستدامة

بمراحؿ التخطػيط والتصػميـ إلى فػشؿ مشاريع تكنولوجيا المعمومات واالتصػاالت ،لذلؾ يتػعيف
عمى واضعي السػياسات مراعاة مسائؿ االسػتدامة لدى التنػفيذ وتػتضمف االعتػبارات الالزمة

لضماف استدامة المشػاريع تطوير القدرات البػشرية المحمية ،ومالءمة التػكنولوجيا المعتػمدة،
وتأثيػر العبء الػمالي عمى الػمواطنيف ،واالحتػياجات المتػنوعة لمفػئات االجتمػاعية.

 )5التقييس يعتبر أحد أىـ عوامؿ تحقيؽ مػجتمع البيانات الذكية ،مع التػركيز بشكؿ أولي
عمى تطػبيقات إنترنت األشياء في المدف والمجتػمعات الذكية .
 7-2دور الحكومة الذكية ف تفعيل البيانات الذكية

اليجاد مجتمع معرفي تتصؼ فيو الخػدمة الذكية باآلماف والفػاعمية ،والتالئـ مع غالبػية

فئات الشعب ،وجب إيجاد الية تنفيذ وتطوير ونشر لمسياسات والقػوانيف وسبؿ تسمح

بتفعيؿ البػيانات والمعمومات النجاز الخدمػات المطموبة بأقؿ كمفة وأبسػط إجراء وبوقت

مناسب،ومف ايجابيات الحكومة الذكػية وىي

( : )https://www.magltk.com/smart-government

 زيادة مةشاركة المةواطنةين تتـ مف خالؿ الػربط بيػف المواطنػيف الػذيف يػقطنوف
مناطؽ بعيدة عف بالدىـ ،بحػيث يتمكف المواطف مف استػقػباؿ وارساؿ مػعموماتو
وبػياناتو بسيػولة كبيرة ،والذي ينتج عف زيادة التػقػدـ العممػي وشبكات االتػصاالت

والشبكة العنػكبوتيػة االمػر الذي يدعو لممػزيد مف المػشاركة ،إذا ما كانت األجػيػزة
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واألدوات التي تسػتخػدميا الحكومة الذكية تحػاكي األجػيزة المستػخدمة في الحػياة

اليػػومية .مما يزيد التػفاعؿ وتوفػير الفرص التي مف شػأنيا أف تدعـ سػيولة تبادؿ
المػعمػومات (بغض النظر) عف المخػاوؼ واألفػكار والبػعد الجػغ ارفػي.

 زيةادة الشفةافةية واالبةتعةاد عن البةيروقةراطةية عند البػدء بتطبػيػؽ الحػكومة الذكػية
وتحػميؿ السيػاسة التشػريعية عمى الشػبكة العنكبوتية ) (Internetيػؤمف يسر تقيػيـ
ومناقػشة القرار الحكػومي المػتخذ ،االمر الذي يرفػع مف مسػتوى الشػفافية بيف كا مف

المػواطف والحكػومػة ،ويتيح الفرص لجمػيع المواطنيف مف الوصوؿ إلى المػعػمومات بكؿ

حرية .مػما يمػػنع الفػساد مف االنتػشار ،ألف الػمواطف يستػطػيع أف يحػصؿ عمى الخػدمة
التي يرغبػيا مف الحػكومة دوف الرجػوع لمػمػوظؼ الذي قػد يكوف ضػعيػؼ النػفػس.

 توفير الةمال و الةراحة إف دفع تكػاليؼ وفواتير الكيرباء والماء وكؿ ما يػتوجب
عمى المواطنيف دفػعو مػقػابؿ الخػدمات المقدمة مف قبؿ الحكػومة مف خػالؿ األجػيزة

الذكػػية أكثر سيػولة و ارحػة ،بحػػيث ال يحتاج االنػتػقاؿ والوقػوؼ بػطوابػير انتػظار الدفع.

المبحث الثالث  :االطار المفاىيم لمرقابة الداخمية االلكترونية

اف كممػة رقابػة تحمػؿ فػي طياتيػا مفػاىيـ متعػددة كالسػيطرة والمتابعػة و الػتحكـ ،تتمثػؿ
وظيفتيػا األساسػية بالمراقبػة عمػى مسػتوى الفػرد ،القسػـ ،الوحػدة ،والبػد االشػارة الػى اف

مفيػوـ الرقابػة الحػديث اصبػػح اكثػر توسػػع ليشػمؿ مػػفاىيـ أخػرى إضػػافة لممػػفاىيـ

التػقميديػػة ،منيػا تقي ػػيـ المػػخاطر الداخػمػػية والخارجػػية التػي تحػيػػط بعمػؿ الوحػػدات

وتوصػػيميا في الوقت المػناسػب الى الجػػيات العػميػػا مػف اجػؿ اتخػػاذ الق ػ اررات المن ػػاسبة

(عنيزة ،خنجر.)6 :2222،

 1-3مةفيةوم وتعةريف الةرقابةة الداخةمية االلكةترونية
عرفػت الرقػابػػة الػػداخمية وفػؽ معيػار التػػدقيؽ الدولػػي ) )315بأنػػيا لعمػػمية يصػػمميا
ويطبػػقيا ويػػصونيا المكمػػفوف بػائدارة والحوكػػمة وغيػرىـ مػف العامػػميف ،لتػوفير تػأكػػيد

معػقوؿ عف تحػقيؽ اىداؼ الػوحدة فيما يػتعمؽ بإمكػانية االعػتماد عمى الػبيانات الماليػة
وفػػعالية وكفػاءة العػػمميات واالمتػػثاؿ لمقػوانػػيف والموائػػح التنػظيمػػية المطػػبقةل )معػايير
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ال ػػدولي ،)3 : 2217 ،وق ػػد اوضػ ػػحت لجػ ػػنة الم ػ ػراجعة المنػ ػػبثقة م ػػف معي ػػد

المحاسبيػيف القانونيػيف االمػريكي ) (AICPAالرقابة الداخػمية بانػيا لخطة تنظػيمية وكؿ

مػػا ي ػرتبط بيػػا مػػف وس ػػائؿ ومقايي ػػس تستخ ػػدـ داخػػؿ الوحػػدة بغ ػػرض حمايػػة االص ػػوؿ
والمػمتمكات وضماف دقػة البػػيانات الماليػة ،باالضػػافة الػى رفػع وتحفيػز الكفػأة االنتاجيػة

وتشػػجيع االلتػزاـ بالسياسػػات االداريػػة والموضػػوعيةل ) . (Kabuye,2020:6فػػي حػػيف
عرفػ ػػت الرقابػ ػػة االلكػترونيػ ػػة ل ى ػػي عػ ػػممية جم ػػع وتقيػ ػػيـ لتحػ ػػديد م ػػا إذا ك ػػاف استػ ػػخداـ
الكمب ػػيوتر يساى ػػـ فػػي ح ػػماية أص ػػوؿ الوحػػدة ،ويؤي ػػد س ػػالمة بياناتيػػا ،ويحق ػػؽ أىػػدافيا
بفػػعالية ،ويستػػخدـ مواردىػػا بك ػػفاءة فػػى ظػػؿ بيػػئة المعالجػػة االلكتػػرونية لمبيػػانات والتػػي

أصػبحت تعتمػدىا أغمب الوحدات فاف الػرقابػة االلكتػرونية أصػبحت حػتمػيةل.
 2-3مكونات نظام الرقابة الداخمية

 .1نظةام المحاسةةبة يقصػد بػو االج ػراءات والتسػػجيالت التػي مػف خػػالليا يػتـ توثيػػؽ

المعػػامالت التػػجارية ،تػػصنيفيا وتمخيػػصيا ،واعػػداد البػػيانات والػتحميػػؿ لعػػرض
المعػمومات الصحػيحة في الوقػت المػناسب.

 .2اج ار ات الرقةابة السػياسات واالجػراءات االضافية المعتمدة لضماف تحقيؽ اليػدؼ

المحدد لمنظمات االعماؿ ىي اجراءات الرقػابة تتألؼ مف (تفويض السمطة الصحيح ،
الفصػؿ فػي المسػؤولية ،اعػداد الوثػائؽ واسػتخداىا  ،واعتمػاد اجػراءات أمنيػة مناسػبة

لحماية الممتمكات ،والسيطرة المستقمة عمى تنفيذ األنشطة) .ومف جية أخػرى ال يػػمنع

نظاـ الػرقابة الداخمية التػزوير واالحػتياؿ فحسب ،بؿ يحقػؽ أىػدافاً أخػرى أيضػا أىػػميا:

(تنفيػذ منظمػة االعمػاؿ سياسػاتيا بػالتوافؽ مػع الػػقوانيف السػائدة ،ويقػوـ الموظفػوف

بمسػػؤولياتيـ المػػوكمة إلػييـ لزيػادة الكػػفاءة فػي تنػػفيذ العمػؿ ،وتػوفر البيػػانات الماليػة

معػمومات صحيحة وموثوقة مع االحتفػاظ بحسابات مناسبة) ( .) Xu, 2019:3

 .3التحكم ف البيةئة ينعكس موقػػؼ المػديريف والمساىمػػيف وحمػػاستيـ فػي الػػعمؿ مػف

خالؿ الرقابة البػيئية.
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ويعتبػر نػػظاـ الرقابػة الداخميػة مسػؤولية عامػة لجميػع المػوظفيف والمسػؤوليف وادارة

المؤسسػة لمتابعػة نظػاـ الرقابػة الداخميػة ،وىنػاؾ أدوار محػددة لجعػؿ نظػاـ الرقابػة
الداخمػية فػعاالً لػثالثة اطراؼ بحسب ) ( LIN et al., 2018:11ىـ :

 -االدارة يعتمػد انشػاء وتطػػوير ىػػيكؿ فعػاؿ لمرقابػة الداخػػمية بشػكؿ أسػػاسي عمػى

ونزىػػة
االدارة ،مػف خػالؿ القػدوة والقػػيادة و توضػػيح ائدارة لمسػػموؾ األخػػالقي ا

الشخػصية في العػمؿ.

 المدقةقيةن يقوـ المدقػقوف بتقيػيـ فػعالية ىيػكؿ الرقػابة الداخمػية لمػػؤسسات االعمػاؿوتػحديد ما إذا كاف يتـ اتػػباع سياسػات وأنػػشطة العمػؿ بشػكؿ صػػحيح ،وتسػػاعد شػبكة

االتػصاالت في تنفػيذ ىيػكؿ فعاؿ لمػرقابة الداخمية ،وجػميع المػوظفيف يمثمػوف جػزء مػف
شبكة االتصػاالت ىذه.

 -مجموعة مشرفيةن يعطي مجمس االدارة الذي يمػتمؾ معرفة عمػمية سميمة توجػييات

لػإلدارة حتػى ال يػػتجاىؿ المػديروف غيػر الش ػرفاء بعػض اجػراءات الرقابػة ،وىػذا يمكػف

مجػػمس االدارة الفػػعاؿ الػذي يتػػمتع بامػػكانية الوصػػوؿ إلػى نػػظاـ التػػدقيؽ الداخػػمي
اكتػشاؼ ىذا االحتػياؿ والتػزوير

 3-3خةصةائص نةظةام الةرقةابة الداخةمية
ي ػػتميز نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة بم ػػجموعة خص ػػائص اىميػػا

(Al-Waeli et al.,

;2020:261; Bett et al., 2017:110; Ahmed et al., 2019:28

):Kabuye et al., 2020:35

 المالئمػػة ،ي ػػجب عمػػى الوحػػدات است ػػخداـ نظ ػػاـ رقػػابي يت ػػناسب مػػع طب ػػيعة عمميػػاوحػجميا.

 م ػػقارنة العائػػد بالت ػػكمفة ،تقػػوـ الوحػػدات الي ػػادفة لمرب ػػح عمػػى اسػػاس الت ػػكمفة وال ػػعائد،حيث يتـ مقارنة التكاليؼ بااليػرادات التي تحصؿ عميػيا الوحدة ،فيػجب م ارعػاة التػػكمفة

عند استخداـ النظاـ وذلؾ وفقاً لحجػـ ارباح الوحدة في الفترة المحاسبية.
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 المرونػػة المق ػػصود بيػػا اف ن ػػظاـ الرقابػػة الم ػػستخدـ والم ػػتبع ي ػػتوافؽ مػػع احتي ػػاجاتالوحدة ويمكف تعػديمو وتطويره اذا استدعت الضأرورة الى ذلؾ.

 الفػعالية ويقصد بيا اف يكػوف نػػظاـ الرقابػة الداخمػػي جيػد ومػػطور ولديػو القػدرة عمػىاكتشػاؼ االخػطاء واالنحرافات قػبؿ وقوعيػا ومعالجتيػا باسػػموب عممػي وبػػطريقة تجعمػو

ال يػظير في المػستقبؿ.

 4-3اىداف الرقابة الداخمية االلكترونية
تػػنص فق ػرة رقػػـ ( )12مػػف معيػػار الم ػػحاسبة الػػدولي ) (IFACرقػػـ ()421

عمػػى ل

التتػ ػ ػػغير اى ػ ػػداؼ المراجع ػ ػػة المح ػ ػػددة لمػ ػ ػػمراجع سػ ػ ػواء ت ػ ػػـ تشػ ػ ػػغيؿ ومعالج ػ ػػة البيان ػ ػػات

المحاسػ ػػبية ي ػػدوياً او ع ػػف ط ػ ػريؽ اس ػػتخداـ الحػ ػػاسب االلكػ ػػترونيل)

جمع ػػة:2222 ،

 ،)278وعميػػة ف ػػاف اليػػدؼ العػػاـ لمرقابػػة الداخم ػػية لػػـ يت ػػغير  ،اال اف است ػػخداـ البي ػػئة
االلكػ ػػترونية ببيػ ػػاناتيا المختػ ػػمفة (المييكم ػػة وغي ػػر المييكم ػػة) غػ ػػير م ػػف طريق ػػة معالػ ػػجة
وتخ ػزيف واس ػػترجاع واي ػػصاؿ المع ػػمومات وبال ػػتالي أثػػرت عمػػى الم ػػحاسبة ونظػػـ الرقابػػة

الداخمػ ػػية المستخدمػ ػػة ف ػػي الوح ػػدات ،)12-12: 2222،india( ،وتتناس ػػب االىػ ػػداؼ
العامة لمرقابة مع االىداؼ الفرعػية التالية ) : (internal Audit,2003: 1-2

أ .الثةةةقة اي اف الرقػػابة الداخميػػة تمػػنح الثقػػة المسػػتمرة عػػف طبػيػػعة معالجػػة العػػمميات،
وبالتالي البيانات والمعػمومات تكوف صحيحة ودقػيقة وامػنة.

ب .االجة ار ات اي اف تكوف اجراءات المعالػجة صحػيحة وفػعالة اثػناء تشػغيؿ النػظاـ .
ج.الةدقة اي اف اتاحة النظاـ لمعمومات ماليػة وغير مالية تتػميز بالػدقة.

د.الكفةا ة والفاعةمية يتـ تقيػيـ تكػػمفة الكفػاءة والفػػعالية لمنظػاـ  ،حتػى واف كانػت اجػػيزة
النظػػاـ او الب ػرامج تقػػدماف خدمػػة مرضػػية وتمبػػي ح ػػاجات المسػػتفيديف .بضػػوء مػػا تقػػدـ
يجب التأكد مف القػياـ باالتي (:)15 :2223،Stephen

 .1فػ ػػعالية الرقاب ػػة الداخمي ػػة لمبػ ػػيانات واجيػ ػزة الحػ ػػاسب االلكترون ػػي وش ػػبكات توصػ ػػيؿ
االجيزة مف وصػوؿ غير مصرح بو ،بيدؼ النػسخ او التػرميز او التػعديؿ.

 .2امتػالؾ الب ارمػج وتطػويرىا يتـ بمػوجب تفػويض مف االدارة.
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 .3اف اي تعػديؿ لمب ارمػج يتـ بموجب تفويػض وموافقة مف االدارة.

 .4اف مػػعالجة العػػمميات الماليػة والمػػمفات والتػػقارير واي سجػػالت الكػػترونية اخػرى تػػتـ
بدقة وبشكؿ كامؿ .

 .5اف البيػػانات الم ػػصدرية التػػي بيػػا اخ ػػطاء يػػتـ تمي ػػيزىا ثػػـ م ػػعالجتيا طب ػػقاً لس ػػياسات

االدارة.

 .6ممػفات نظاـ المعمومات االلػكتروني يتميز بالدقػة واالكػتماؿ والػسرية .

 5-3وظةائف الرقةابة الداخةمية

تتػػحدد وظػائؼ الرقػػابة الداخػميػػة بنػاءا عمػى األىػداؼ التػي ستػػسعى ائدارة العميػا
لتحقػيقيا ،ويوضح الجدوؿ وظائؼ الرقابة الداخمية واألىػداؼ المرتبطة بكؿ وظيػفة :
جدول ( )1وظةائةف الةرقةابة الداخمةية واىةدافيا

الوظيفة
مشاركة االدارة الفعالة في

وظيفة الرقابة.

االىداف المرتبطة بيا
خدمة وطمئنة االدارة عف حسػػف سػير االعػماؿ.

المراجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المستػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمرة الت ػ ػػأكد مػ ػػف سالم ػ ػػة نظػ ػػامي الض ػ ػػبط الػ ػػداخمي و المحاس ػ ػػي مػ ػػف ح ػ ػػيث
والتط ػ ػػوير والتح ػ ػػديث لن ػ ػػظـ التصػػميـ والتػطبػيؽ.
الرقػابة الداخػمية تشػمؿ :

الػتأكد مف سػػالمة المػعمومات و التػقارير التي تنتػجيا االنػظمة.

تقي ػػيـ نظػػـ ال ػػضبط الػػداخمي اكتػشاؼ نػقاط الضػعؼ او القصور في النػظـ واالجراءات المػستخدمة.

والحػسابات.

اعط ػػاء توصػػيات وت ػػقديـ م ػػقترحات لت ػػعديؿ وتػط ػػوير الن ػػظـ واالجػ ػراءات

تقػيػـ الخطػط واالجػراءات .

لزيػادة كفػاءتيا وفاعػميتيا.
خف ػ ػ ػػض مخػ ػ ػػاطر حػ ػ ػػدوث تواط ػ ػ ػػؤ بػ ػ ػػيف المػ ػ ػ ػواطنيف نتيجػ ػ ػػة لم ػ ػ ػػمراجعات
المستمرة.

م ارجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات توحػ ػ ػػيد التفسػ ػ ػػيرات وفيػػ ػػـ الس ػ ػ ػػياسات والقوانيػ ػ ػػف واالجػ ػ ػراءات مػػ ػػف قبػ ػ ػػؿ

واالجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات والقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوانيف الم ػػوظفيف وتوح ػػيد التطب ػػيؽ ليػػا لمػػتخمص مػػف م ػػشكمة س ػػوء الفيػػـ س ػواء
بغ ػػرض تحديػػد مػػا اذا كانػػت بحسػف نية او بسوء نية.
منػاسبة وكافػية ومطػبقة
مراجعػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػػدى تطبيػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ التأكػد مف حمايػة امػواؿ و اصػػوؿ المؤسسػة مػف التالعػب واالخػػتالس او
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االىداف المرتبطة بيا

الم ػ ػ ػ ػػوظفيف ل ػ ػ ػ ػػنظـ الرقاب ػ ػ ػ ػػة مف تحقػيؽ الخسائر بيا نتػيجة االىماؿ وعدـ الكفأة او سوء االستػعماؿ.
الداخمية
القيػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ بم ارجػع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة نػظػ ػ ػ ػ ػ ػػـ التاكد مف اكتػماؿ ودرجػة االماف المصػاحبة ليا.
المعػمومات
التحقػػؽ مػػف صػػحة البيانػػات مسػاعدة االدارة عمى اتػػخاذ قػ اررات سػػميمة وتحػػسيف كفػأة االداء واالنجػاز
والتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارير المحاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبية مف خالؿ تحسيف نوعية المعػمومات المػنتجة.

واالحػ ػ ػ ػ ػ ػػصائية والت ػ ػ ػ ػ ػ ػػشغيمية
وتحػديد درجة الثقة فييا

تنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؽ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ االدارات مسػ ػػاعدة االدارة فػ ػػي الوصػػػوؿ الػ ػػى الكفػ ػػأة االنتػ ػػاجية واالداريػ ػػة وال ػ ػػمالية
المختمفة

القصوى.

ت ػػدريب الم ػػوظفيف الج ػػدد او االستػ ػػفادة م ػػف الم ػػاـ المػ ػراقبييف ال ػػداخمييف ب ػػالنظـ واالجػ ػراءات الخػ ػػاصة
الق ػ ػ ػ ػػدامى المنػ ػ ػ ػ ػػقوليف ال ػ ػ ػ ػػى بجػميع الوظائؼ.

وظائؼ جػديدة

المصدر (العفيف )27-26 :2007 ،

 6-3المبادى األساسية لتعزيز وتحسين عممية الرقابة الداخمية
أشػػار االتحػاد الػدولي لممحاسػبيف لمجػػموعة المبػادئ العاممػة عمػى تحسػيف النظػاـ
)االتحاد الدولي لممحاسبػيف.)12-9 :2212،

 .1دعةم أىةداف الوحةدة حيػث يػتـ تطبػػيؽ نظػاـ الرقابػة الداخػػمية لمسػاعدة الوحػدة فػي
تحقيؽ أىدافيا عف طريؽ ادارة المخػاطر التػي تواجيػػيا ،ويكػوف كػؿ مػف نظػاـ الرقابػة

الداخمية وادارة المػخاطر جزءا مف نظػاـ الحوكمة.

 .2تحديد األدوار والمسلوليات تػتوزع المسؤوليات عف الرقابة الداخمية بػيف مػػجموعات

متنوعػة ،حيػث تػػتحمؿ الييئػة ائداريػة المسػئولية الكاممػة عػف وضػع إسػتراتيجية الرقابػة

الداخمية ،كما يقع عمى ائدارة جزء مف تمؾ المسئولية ،وتػشمؿ االدارة العامميف وجيات
الرقابة الداخمية والخارجػية ،ويتـ تنسيؽ العمؿ فيما بػينيـ.
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 .3تعزيز ثقافة التحفيز وترشيحيا يتعيف عمػى الييئػة التنػػظيمية والمسػتويات االداريػة
أف تعػزز الثػػقافة التنظيميػة التػي تحفػز أعضػاء الوحػدة عمػى التصػرؼ بمػا يتفػؽ مػع

سػياسة إدارة المخاطر.

 .4ربط نةظام الرقابة الداخميةة بةاألدا الفةةردي تحقيػؽ أىػداؼ الوحػدة ووجػود أساليػػب

فعالػة لمرقابػة أمػراف مرتبػػطاف وال ينػفػػصالف عػف بعضػػيما بعضػا ،وكػؿ فػرد بالوحػدة
يكوف مسئوال عف المياـ المػوكمة لو ،والتي ترتبػط بأىداؼ الرقابة الداخمػية.

 .5ضمان توافر الميارات الكافية تتسع تمؾ الميارات لتشمؿ الفيـ الكافي لكيفية تػأثير

التغيػرات فػي تحػػقيؽ أىػداؼ الوحػدة ،وطػرؽ التعامػؿ مػع المخػاطر ،ومعرفػة مبػادئ
فصؿ الواجبات وتحديد االختػصاصات.

 7-3االطار المتكامل لمرقابة الداخمية

أصدرت لجنة  COSOالنسػخة المحدثة مف ائطار المتكامؿ لمرقابة الداخمية وبموجبو
يػتألؼ ىذا االطار مف خمػسة عناصر رئيػسة تجعؿ الرقابة الداخػػمية أكثػر فعالػػية وىػي

( : (Coso,2013,P.5

 .1بيئةة الرقةةابة التػي تضػـ الييكػؿ التنظػػيمي لموحػدة واسػتقطاب أفضػؿ الكفػاءات
وصػرؼ الحػوافز بالكػػفاءة ،مجمػس ائدارة ولجنػة المراجعػة ،فمسػفة ائدارة ونمطيػا

التشػغيمي ،الييكػؿ التنظيمػي ،مػنح السػمطات وتحديػد المسػؤوليات ،إجػراءات شػؤوف
العامميف وممارساتو.

 .2تقيةيم المخةاطر حيػث يعػد تقيػيـ المخػاطر أساسػا لتحديػد أسػموب إدارة المخػاطر،

فعمميػة تقيػيـ المخػاطر عمميػة ديناميكيػة متكػررة يػتـ مػف خالليػا تحديػد المخػاطر

المرتبطة بتحقيؽ األىداؼ ،وتتطمب المخاطر دراسة أثر التغييرات المحتممة في البيئة

الخارجية وداخؿ المؤسسة نفسيا.

كمةا حةدد اإلطةةار أربعةة مبةادئ لتقيةةيم المخةاطر ،وىة كمةا يمة ( :تحػػديد المنظمػة

لةىػداؼ بوضوح بما يمكػف مػف تحػػديد المػػخاطر المتعمقػة باألىػداؼ وتقييميػا ،تحديػد

المنظمػة لممخػاطر المحػػتممة وتعريفيػا لػو ،األخػذ فػي االعتبػار تقيػػيـ مخػاطر الغػػش
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واالحتػياؿ ،تحديد المنظمة وتحميميا وتقيي ميا لمتغيػيرات في البيئة الخارجية والداخمية،

التي يمػكف أف تؤثر بشػكؿ جوىري عمى نظاـ الرقابة الداخمية مما يجعمو غػير فعاؿ).

 .3أنشطة الرقابة ىي أنشػطة تػدار عمػى كافػػة المسػتويات وعمػى م ارحػؿ مختمفػة لتنفيػذ
توجػػييات ائدارة لمحػد مػف المخػاطر المػػتعمقة بتحقيػؽ األىػداؼ ،كمػا تػػتنوع ىػذه

األنشطة بيف ما ىو يػدوي وما ىو مؤتػمت ليناسب بيئة تكػنولوجيا المعمومات.

 .4المعمومات واالتصاالت تعد المعمومة ذات أىمػية كبيرة بالنسبة لموحدة وذلؾ لمقياـ
بمياـ الرقػابة الداخمية وتحقيؽ أىدافيا ،وتسيـ االتصاالت في تمقي رسائؿ واضػحة

مف ائدارة لمقػياـ بمسئوليات الرقابة الداخمية عمى درجة عاليػة مف االتػقاف.

 .5المتابعة يستعاف بعمميات التقيػيـ لمتأكػد مػف أف المكونػات الخػػمسة لمرقابػة الداخميػة

تعمؿ بشػكؿ فعاؿ ،وتتـ عمميات التقيػيـ بشكؿ مستمر ،ويتـ العمؿ مف خالؿ الضوابط
الرقابػية الالزمة لتفعيؿ المبادئ الخاصة بكؿ عنصر عمى حده ،ثـ يتـ مػقارنة النتػائج

بالمعايير التي وضعػتيا ائدارة ،ويتـ إبالغ ائدارة بأوجو القػصور .ولقد أصدرت لجنة

رعاية المنػظمات  COSOإطا ار لمرقابػة الداخميػة عػاـ  2017مكمػالً لإلطػار الصػادر

عػاـ  2013حيػث أصػبح بموجػب ىػذا ائصػدار عنصػر بيػػئة الرقابػة ينقسػـ قسػػميف

(بيئة الرقابة و وضع األىداؼ) وعنصر تقيػيـ المخاطر ينقسـ الى ثالثة اقساـ )تحديد
األحداث المؤثرة ،تقييـ المخاطر ،معالجػة المخػاطر( ،وأكػدت المجنػة عمػى أف ائطػػار

المتكامؿ لمرقابة الداخمية ما زاؿ قابال– لمتطبػيؽ ومالئما لتصػميـ نظـ الرقابة الداخمية
وتنفيػذه وتقييمػو .ويتػػبيف أىميػة ائصػدار الجديػد  2017فػي أنػو وضػع مجػػموعة مػف

المبػادئ المتػػعمقة بمسػتويات إدارة المخػاطر التنظػػيمية وأعطاىػا القػدر الكػافي مػف
االىتمػاـ عنػد وضػع ائسػػتراتيجية العامػة لموحػدة أو المؤسسػة فػي ظػؿ التغيػرات

التكنولوجيػة الحديػػثة والزيػادة السػريعة فػي حػػجـ البيانػات وتعػػدد أنواعيػا ومصػادرىا

(.)COSO, 2017: 18
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داخل اطةار عمل البيانات الذكية

اف نطاؽ وىػدؼ عمػػمية التػدقيؽ والرقابػة ال يتغيػر فػي بيئػة تكنولوجيػا المعمومػات ،لكػف

اسػػتعماؿ ىػػذه البي ػػئة بانظمتيػػا الذكيػػة س ػػيؤثر عمػػى نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة مػػف خػػالؿ
ات ػػساع االج ػراءات التػػي يتبعيػػا المدق ػػؽ لمحصػػوؿ عمػػى فيػػـ كػػاؼ لمن ػػظاـ المحاسػػبي،

ولتقديػ ػ ػػر المخ ػ ػػاطر (المالزم ػ ػػة و الرقابي ػ ػػة) ،والنج ػ ػػاز اختب ػ ػػارات الرقاب ػ ػػة واالختب ػ ػػارات
الجوىري ػػة المناس ػػبة لتحقي ػػؽ اى ػػداؼ عممي ػػة الت ػػدقيؽ (عنيػ ػزة ،خنج ػػر .)6 :2222،واف
دوائر الرقابة والتدقيؽ العمؿ ممزمة بػإدارة الخػدمات وتقػديميا ،وأصػبح مػف الشػائع اآلف

استخداـ عبارات مػف قبيػؿ "الحكومػة ائلكترونيػةل وعمػى نحػو مت ازيػد لالحكومػة المتنقمػةل
لمداللػػة عم ػػى تطبيػػؽ تكنولوجي ػػا المعمومػػات واالتص ػػاالت لتح ػػسيف كف ػػاءة وفعالي ػػة إدارة

القطػػاع العػػاـ وخدماتػػو والعمػػؿ فػػي الوقػػت ذاتػػو عمػػى زيػػادة الشػػفافية وتػػوفير مزيػػد مػػف
الفرص لمشاركة المواطنػيف في عممية ائدارة السديدة الديمػقراطية ( Pavlichev and

 ،)2224،G. Garsonوبإمكاف تكنولوجيات الحكومة ائلكترونية أف تعػزز نظـ إدارة
العمؿ ومؤسسات الرقابة والتدقيؽ بأساليب متعددة وتػستطيع شػبكة ائنترنػت عمػى وجػو

الخصػوص أف تقػرب صػانعي السياسػات مػف الجميػور ،وبػذلؾ تسػيـ فػي إذكػاء الػوعي
وس ػػرعة تعمػػيـ المعمومػػات وتيسػػير عمميػػة صػػنع السياسػػة عمػػى نحػػو يتسػػـ بمزيػػد مػػف

الشػػفافية والتشػػاور ،وبامكػػاف البرامجيػػات المتخص ػػصة تحسػػيف جمػػع وتحم ػػيؿ بيانػػات
سوؽ العمؿ وتفتيػشو ،وتعزيز األساس الموضوعي لوضع السياسػات والػبرمػجة والتػػقييـ

(مؤتمر العمؿ الدولي.)45 :2211،

 1-4تعريف التدقيق الداخم االلكترون
عػػرؼل بأنػػو عمميػػة تطبيػػؽ أنظمػػة التػػدقيؽ باسػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات أي االنػػتقاؿ

مػػف التشػػغيؿ اليػػدوي إلػػى التش ػػغيؿ االلكترونػػي مػػف أجػػؿ المسػػاىمة فػػي إنجػػاز عمميػػة

التػػدقيؽ بكػػفاءة وفاعميػػة وبأسػػرع وقػػت ممكػػف وتحػػقيؽ أىػػدافيا (صػػفية ،محمػػد:2222،

 ،)6وكما عػرؼ ل بأنػو برنػامج تػدقيؽ يسػتخدـ المواصػفات التػي يوفرىػا المػدقؽ ئنشػاء
برنػامج يقػوـ بوظػائؼ التدقػػيؽل ( ، )Romney & Steinhart . 2018:362واف
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ى ػػذه البػ ػرامج يسػ ػػتخدميا الم ػػدقؽ كج ػػزء م ػػف إجػ ػراءات الت ػػدقيؽ لمػ ػػعالجة البيان ػػات ذات
األىمية الرقابػية الواردة في أنظمة معمومات الوحدة ،وقد تكوف بيانػات المعػامالت التػي

يرغػػب المػػدقؽ باختبارىػػا ( . )IFAC,2014كمػػا تض ػػمنت المعػػايير الدوليػػة لمممارسػػة
المينيػػة لمتػػدقيؽ الػػداخمي الصػػادرة عػػف معيػػد المػػدققيف الػػداخمييف جممػػة مػػف التعريفػػات

لممصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطمحات الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديدة المرتبطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالتكنولوجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثة وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
: https://www.linkedin.com/pulse

 تقنيات التدقيق الةقائمة عمى التكنولوجيا أي تداة يتـ مف خالليا التدقيؽ تعتبر مف
أدوات التػػدقيؽ اآللػػي ،مثػػؿ برم ػػجيات التػػدقيؽ العامػػة و التػػي تنػػتج اخ ػػتبارات البيانػػات
وب ػرامج التػػدقيؽ المأحوسػػب ووسػػائؿ التدقي ػػؽ المتخصصػػة وتقػن ػػيات التػػدقيؽ بمسػػاعدة

الحاسوب.

 ضوابط تكةةنولوجيا المعمومةات الضػوابط التػي تػدعـ إدارة األعمػاؿ والحوكمػة فضػالً
عف توفير الضػوابط العامػة والتػػقنية فػي مسػتوى البنيػة األساسػية لتكنولوجيػا المعمومػات

مثؿ التطبيقات ،والمعمومات ،والبنية األساسية ،واألفراد.

 حوكمة تكنولوجيةا المةةعمومات دائػرة او قسػـ او فريػؽ مستشػاريف أو غيػرىـ يػػقدموف
تطمػينات وخدمات استػػشارية موضػوعية ومسػتقمة بيػدؼ أضػافة قػػيمة لموحػدة وتحػػسيف
عممياتي ػػا .يس ػػاعد ى ػػذا النش ػػاط الوح ػػدة عم ػػى تحقػ ػػيؽ أى ػػدافيا باعتم ػػاد مػ ػػقاربة نظامي ػػة

ومنيجيػ ػػة لتقيػ ػػيـ وتحسػ ػػيف فع ػ ػػالية مسػ ػػار إدارة المخػ ػػاطر والرقابػ ػػة الداخميػ ػػة وحوكم ػ ػػة

المؤسسة.

كمةةةا تضةةةمنت المعةةةايير جممةةةة توصةةةيات وجةةةةوبية لممةةةدققين الةةةداخميين فيمةةةا يتعمةةةق

باسةتعمال البرمجيات االلكترونية ف مياميم وى :

 يج ػػب أف يك ػػوف لػػػدييـ معرف ػػة وافيػػػة وكافي ػػة ب ػػأىـ م ػ ػػخاطر تكنولوجي ػػا المعمومػ ػػات
والض ػوابط الرقابيػػة المت ػػعمقة بيػػا ،و معرفػػة تقن ػػيات التػػدقيؽ الم ػػعتمدة عمػػى التكنولوجيػػا
المػ ػػتوفرة م ػػف أج ػػؿ انج ػػاز اعم ػػاليـ .ولك ػػف ل ػػيس م ػػف المتػ ػػوقع أف يك ػػوف ل ػػدى جمي ػػع
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المدققػػيف الػداخمييف نفػس الخبػرة التػي يتػػمتع بيػا المػػدقؽ الػداخمي الػذي تكػوف مسػػؤوليتو

األساسية تدقػيؽ نظاـ المعمومات (معيار  1210ت. )3 .

 ب ػػذؿ العنايػػة المينيػػة الالزمػػة يجػػب أف يأخػػذ المػػدققوف الػػداخميوف اسػػتخداـ التػػدقيؽ
المعػتمد عمى التكنولوجيا وغيرىا مف تقنيات تحميؿ البيانات (معيار  1220ت.)2 .

 يجب عمػى نشػاط التػدقيؽ الػداخمي تقيػيـ مػا اذا كانػت حوكػػمة تكنولوجيػا المعمومػات
في الوحدة تساند وتدعـ استراتيجيات واىداؼ الوحػدة (معيار  2110ت.) 2 .

 2-4مستويات الرقابة ف بيئة تكنولوجيا المعمومات

ح ػػددت مس ػػتويات الرقاب ػػة عم ػػى التطػ ػػبيقات ف ػػي بيئ ػػة تكنولوجي ػػا المعموم ػػات إل ػػى ثالث ػػة
مست ػػويات وىػػي الرقابػػة الوقائ ػػية والرقابػػة الرص ػػدية (التشخيصػػية) والرقابػػة التصػػحيحية

()Hall, 2013,109-112

 .1الرقابةةة الوقائيةةة تمثػػؿ خػػط الػػدفاع األوؿ فػػي ىػػيكؿ الرقابػػة و تسػػاعد فػػي الحػػد مػػف
اآلثار السمبية لمتقنػيات التي تـ تصميميا واليدؼ منيا تخػفيض تكرار حدوث األحداث
غير المرغوب فييا ،وتػتمثؿ قوة ىذه الرقابػة بػااللتزاـ بػائجراءات المنصػوص عمييػا أو

المطموبػػة ومػػف ثػػـ االبتعػػاد عػػف األحػػداث الش ػاذة (غيػػر المرغػػوب بيػػا) ،وينبغػػي األخػػذ
بالحسباف عند تصػميـ إجراءات الرقابة الوقاية مف األخػطاء واالحتياؿ أكثر فاعمية مػف

أذ التػكمفة مف اكتشاؼ وتصحيح المشػكالت بعد وقوعيا وفي ىذا المستوى يمكػف الحػد

مف الغالبػية العظمى مف األحداث غػير المرغوب فييا.

 .2الرقابة الرصدية (الكاشةفة) تعػد خػػط الػدفاع الثػاني بعػد الرقابػة الوقائيػة وىػي عبػارة
عػػف اجػػيزة وتقنيػػات واجػراءات تيػػدؼ إلػػى تحديػػد وكشػػؼ األحػػداث غيػػر المرغػػوب بيػػا
التي تخػترؽ الرقابة الوقائية ،تقوـ ىذه الرقابة بكػػشؼ أنػواع محػددة مػف األخطػاء وذلػؾ

مف خالؿ المقارنة بيف األحداث الفعمػية مع المعايير المػحددة مقدما ،وعند اكتشاؼ أي
اختػالؼ يتـ أطالؽ صوت ائنذار لجذب االنتبػاه إلى ىذه المشكمة.

 .3الرقابة التصحيحية تمثؿ ائجراءات المتخػذة لوقػػؼ تثػار األخطػاء التػي تػـ رصػدىا
ومف األىػمية التمييز بيف الرقابة الرصدية والرقابة التصحيحية إذ تقوـ الرقابة الرصدية
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بتحديػد األحػػداث غيػػر المرغػوب فييػػا ولفػػت االنتبػاه ليػػا ،أمػػا الرقابػة التصػػحيحية فتقػػوـ

بمعالػجة المػشكالت ولكؿ األخطاء التي تـ رصدىا .

 3-4التيديدات و المخاطر الت تواجو أنظمة المعمومات المحوسبة
أف مكونات األنظػمة الحاسوبية يمكف أف تكوف معرضة لةخطػار المتػػعمدة أو الطارئػة

دوف استثناء و تتػخذ األخطار أشكاال متعددة يمكف اجماليا بما يأتي:

أ .اسػترجاع المعمومات مف وسائط تخزيف الحاسوب .
ب .تغيير المعمومات أو تبديميا .

ج .فقداف المػصدر أو تغيير جوىري عميو .

د .االسترداد  :ويقػصد بو الوصوؿ الى أي مصدر مف المصادر واستػخدامو ألغراض
االسترجاع أو الشػطب أو التغيير .

ه .الفيروسات  :الفػػيروس فػي الحاسػوب ىػو برنػامج أو مجموعػة مػف التعمػػيمات تكتػب
مف قبؿ العابثػيف وعند التقائو في ذاكرة الحاسوب الرئيػسة مع برنػامج معػيف يػؤثر عمػى

الوظ ػػيفة االصػػمية لمبرن ػػامج والب ػرامج االخػػرى المخ ػ ػزنة فػػي الحاسػػوب مػػػما يػػودي ال ػػى
تعطيؿ تمؾ البرامج .

كما تواجو أنظمة المعمومات المحػوسبة العديد مف المخاطر التي قد تػؤثر عمػى تحػػقيؽ

أىداؼ تمؾ األنظمة وذلؾ الستخداميا تكنولوجيا المعمومات أذ انيا تزامنػت مع التطور
الكبيػػر والس ػريع فػػي اسػػتعماؿ تمػػؾ التكنولوجيػػا .ويمكػػف تصني ػػؼ المخػػاطر التػػي تواجػػو
أنظػمة المعمومات المحاسبية االلكترونية الى أربعة أصػناؼ رئيسة كما يراىا :

 .1مخةاطر المةةدخالت ىػػي المخػػاطر التػي تتعمػػؽ بػأوؿ مرحمػػة مػػف م ػراحؿ النظػػاـ وىػػي
مرحمػػة ادخػػاؿ البيانػػات الػػى الن ػػظاـ اآللػػي وتت ػػمثؿ فػػي تمػػؾ المخػػاطر فػػي البنػػود اآلتيػػة

(ائدخ ػػاؿ غي ػػر المتعم ػػد (غي ػػر المقص ػػود) لبػ ػػيانات غي ػػر س ػػميمة بواس ػػطة الموظفػ ػػيف،
ائدخػػاؿ المتعمػػد (المقصػػود) لبيانػػات غيػػر سػػميمة بواسػػطة الموظػػفيف ،تدم ػػير البيانػػات
غي ػ ػػر المتعم ػ ػػد بواس ػ ػػطة الم ػ ػػوظفيف ،الت ػ ػػدمير المتعم ػ ػػد (المقص ػ ػػود) لمبيان ػ ػػات بواس ػ ػػطة

الموظفيف.
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 .2مخاطةةةر تشغةةةيل البيانةةات ىػػي مخػػاطر تتعمػػؽ بالمرحمػػة الثانيػػة مػػف م ارحػػؿ الن ػػظاـ
وىي مرحمة تشغيؿ ومعالجة البػيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب وتتمثؿ تمػؾ المخػاطر
في البنود التالػية (الوصوؿ غير الػشرعي (غير المرخػص بو) لمبػيانات والنظاـ بواسطة

الموظفيف ،الوصوؿ غير الشرعي لمبيانات والنظاـ بواسطة أشخاص مف خارج الوحدة،
أشػػتراؾ العديػػد مػػف المػػوظفيف باسػػتخداـ نفػػس كممػػة السػػر ،أدخػػاؿ في ػػروسات الكمبيػػوتر
لمنظاـ المػحاسبي والتأثير عمى عممية تشػغيؿ بيانات النظاـ ،عدـ وصوؿ البيانػات مػف

أجيػزة الخوادـ الى أجيزة المستػخدميف).

 .3المةخاطر البيئية ىي مخػاطر تحػدث بسػبب عوامػؿ بيئػػية مثػؿ :الػزالزؿ والعواصػؼ
والفيض ػػانات واألعاص ػػير وأعط ػػاؿ التي ػػار الكيرب ػػائي اوالح ارئػ ػػؽ وسػ ػواء كان ػػت كػ ػوارث
طبيعيػػة أو غيػػر طبيعيػػة فأنيػػا ربمػػا تػػؤثر عمػػى عمػػؿ النظػػاـ المحاسػػبي وقػػد تػػؤدي الػػى
تعطػػؿ عمػػؿ التجيي ػزات وتوقفيػػا لفت ػرات طويمػػة ممػػا يػػؤثر عمػػى امػػف وس ػػالمة أنظمػػة

المعمومػػات المحاسػػبية االلكترونيػػة (الذيبػػة وتخػػروف  .)67-65: 2211 ،فضػػال عػػف

م ػػا ج ػػاء ف ػػي أع ػػاله ت ػػرى الباحث ػػة اف المخ ػػاطر الت ػػي تواج ػػو بيئ ػػة أنظم ػػة المعموم ػػات
المحوسػػبة فػػي الغالػػب تكػػوف نتي ػػجة ضػػعؼ ن ػػظاـ الػ ػرقابة الداخ ػػمية ليػػذه البيئػػة يمكػػف

أجماليػػا بػػاالتي (مخػػاطر عمػػى مسػػتوى تطبيقػػات نظػػاـ المعمومػػات المحوسػػب ،مخػػاطر
عمػ ػػى مس ػػتوى عممي ػػات نظ ػػاـ معموم ػػات محوس ػػب ،الفص ػػؿ غي ػػر موج ػػود ب ػػيف المي ػػاـ
والمس ػ ػ ػػؤوليات ،ع ػ ػ ػػدـ تواف ػ ػ ػػؽ تطبيق ػ ػ ػػات المعموم ػ ػ ػػات المحوس ػ ػ ػػبة ،اص ػ ػ ػػابة التطبيق ػ ػ ػػات
بالفيروس ػػات ائلكترونيػ ػػة ،المعالج ػػة المت ػػأخرة لمبيان ػػات ،س ػػوء أداء ائرس ػػاؿ البيانػ ػػات،

إدخػػاؿ غيػػر مناس ػب أو بيانػػات خاطئػػة ،انخفػػاض مسػػتوى أمػػف التطبيقػػات ،مضػػاعفة
البيانػػات المتداولػػة ،المعالجػػة غيػػر المكتمم ػػة لمبيانػػات ،دعػػـ وصػػيانة التطبيقػػات غي ػػر
صحيحة ،عدـ كفاية تدريب المستخدميف ،تحميؿ وتصميـ خاطئ لمتطبيقػات ،الوصػوؿ

غير المصرح بو إلى بيانات النظاـ) .

 .4مةةةةخاطر مخرجةةةات الحاسةةةب تتعم ػػؽ بمخ ػػاطر مرحم ػػة مخرج ػػات عمػ ػػميات المعالج ػػة
لمبيان ػػات وم ػػا يػ ػػصدر عني ػػا م ػػف قػ ػوائـ لمحس ػػابات أو تق ػػارير وأش ػػرطة ممف ػػات ممغنط ػػة
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وكيفيػػة استػ ػػالـ المخرج ػػات و تتمث ػػؿ المػ ػػخاطر بػػالبنود التالي ػػة (طم ػػس أو تدمػػػير بن ػػود

معينة مف المخرجات ،سػرقة البيانات /المعمومات،خمؽ مخرجات ازئػفة /غير صحيحة،
عمػػؿ نسػػخ غيػػر مصػػرح (مػػرخص) بيػػا مػػف المخرجػػات ،الكشػػؼ غيػػر المػػرخص بػػو
لمبيانات عف طريؽ عرضيا عمى شاشات العرض أو طبعػيا عمى الورؽ ،طبػع وتوزيػع

المعمومػػات بواسػػطة أش ػػخاص مػػف غيػػر المصػػرح ليػػـ بػػذلؾ ،المط ػػبوعات والمعمومػػات
الموزعػػة يػػتـ توج ػػيييا خطػػأ الػػى أشػػخاص غيػػر مخ ػػوليف باسػػتالـ نسػػخة منيػػا ،تسػػميـ
المسػػتندات الحساسػػة الػػى اشػػخاص ال ت ػػتوفر فػػييـ الناحيػػة األمن ػػية بغػػرض تمزيقيػػا أو

التػخمص منيا).

 4-4اىمية و اىداف التدقيق الداخم االلكترون

تبرز أىمية عممية التدقيق الداخم االلكترون من خالل اآلت :

 .1التطور المستمر في مياـ التدقػيؽ واجراءاتو نتيجة التشػغيؿ االلكتروني لمبيانات
المحاسػبية ،توفير الوقت الالزـ لعمػمية التدقيؽ ،تحسػيف عممية اتخاذ القرار ومػمارسة
الحكـ الشخصي ،تحسػيف جودة عممية التدقيؽ بشكػؿ عاـ ،تمكػيف المدقؽ مف استخداـ

أسالػيب أفضؿ لجمع األدلة والق ارئػف وزيادة احتمػالية اكتشاؼ األخطاء والغش ،مػعالجة
المشػكالت المتعمقة بفػقداف الدليؿ المسػتندي وعدـ توافر مسار لمتدقيػؽ ،تزويد المدقؽ
بنػسخ لكؿ البرامج المتػعمػقة بالتطبػيقات المحاسبية اليػامة والتعديػالت عمييا ،تػسييؿ

عممية تدقيؽ اعماؿ المدقػقيف مف قبؿ الشركاء او المديريػف (مطارنة )15 : 2211 ،
و(زقوت. )74 :2216 ،

 .2مجموعة مف المنافع التي يوفرىا التدقيؽ االلكتروني وكاآلتي (يمكف إنشاء أوراؽ
العمؿ بواسطة الكمبيوتر بشكؿ عاـ وأكػثر وضوحاً واتساقاً ،ويمكف تخزينيا والوصوؿ
الييا وم ارجػعتيا بسيولة ،يمكف توفير الوقت مف خالؿ القضاء عمى الخػطوات
اليدوية ،يمكف تنػفيذ ائجراءات التحميمية بشػكؿ أكثر كفاءة ،ويمكف توسػيع نطػاقيا،
معمومات الوحدة مثؿ المػيزانيات المخططة والميزانيات الفعمية يمػكف إنشاءىا وتحميميا

بسيولة أكػبر ،يمكف تخػزيف وتعديؿ مراسالت عممية التدقيؽ المعيارية مثؿ االستبيانات
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و اوراؽ التدقيؽ وخػطابات التمثيؿ وتنسػيقات التقارير بسيولة ،يمكف تحسيف إنػتاجية

عممية التدقيػؽ عف طريؽ تقػميؿ الوقػت الذي يقضيو المدقؽ في العمميات الكتابية)
(. )Bodnar & Hopwood,2013 : 485
اف أىداف التدقيق الداخم

االلكترون

ال تتػغير في حالة تدقيؽ البيػانات يدوياً أو

باستخداـ الحاسوب ،إال أف المػفاىيـ االساسية لمتدقيؽ سواء فيما يتػعمؽ بمعايير

التدقيؽ المتعارؼ عمييا أو قػواعد السموؾ الميني أو المسػؤولية القانونية لممدقؽ ،ال
تختػمؼ بنوعية تشػغيؿ البيانات ،وانما يمكف االختالؼ في طرؽ واجراءات التدقيؽ

المسػ تخدمة إذ يستطيع المدقؽ اسػتعماؿ االجراءات التقميدية لمتدقيؽ أو طرؽ التدقيػؽ

بواسطة الحاسوب ،أو استعماؿ الطريقتػيف معا ،لغرض الحصوؿ عمى االدلة الكافػية
لعممية التدقيؽ ،إف الغرض مف التدقػيؽ االلكتروني ىو تدقيؽ وتقيػيـ الرقابة الداخمية

التي تحػمي النظاـ لذا عمى المدقؽ عند إجراء التدقيؽ أف يتحقؽ مف استػيفاء الشروط
التالية (غبايف:)22 :2212 ،

 وجود تدابيػر احتياطية لحماية جياز الحاسوب ،الػبرامج ،االتػػصاالت ،البيانػات مػفالوصوؿ غير المفوض والتعديؿ أو التخريب.

 إعداد البرامج وشرائيا بموجػب تفويػض مف قبؿ االدارة. -إجراء تعديالت عمى البرنامج بموافػقة االدارة.

 التحقؽ مف معالػجة المعامالت ،الممفات والتقارير مف سجػالت الحاسب بأنيػا دقيقػةوكاممة دوف أي نػقص.

 -التعامؿ مع البيانات االصمية وفقا لػسياسات االدارة المػعتمدة.

 -التحقؽ بأف ممفػات بيانات الحاسب االلكتػروني دقيقة ،كاممة ومػوثوقة.

 5-4خصائص التدقيق الداخم االلكترون

تتجمى خصائص لمتدقيؽ االلكتروني التي تميزه عف التػدقيؽ التقمػػيدي بػاآلتي (خديجػة،
:)42 :2217
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 -1الكفا ة والفاعمية اف عممية التدقيؽ االلكتروني تقدـ خدمات مػرضية وتمبي
حاجات المستفػيديف ،و كفاءة عممية التدقيؽ وفاعميتيا تعرؼ مف حيث قدرة التدقػيؽ

االلػكتروني عمى تحػقيؽ اىداؼ التدقػيؽ وانجاز ميماتيا والقياـ بمػسؤولياتيا
وبمػصداقية وثقة ودقػة وبػاقػؿ وقت وجيد وتكمفة وبما ينسجـ مع القوانيف واألنظمة

والتعميمات المالػية المعػتمدة والمعػايير الدولية.

 -2الضةةمان والموثوقيةةة اف التػػدقيؽ فػػي بي ػػئة تقنيػػة المعمومػػات يػػوفر ض ػػمانات بػػأف
الضوابط الداخمية كافية وموثػوؽ بيا وتعمؿ بطريقة كؼء وفعالة.

 -3الصةةحة والدقةةة اف اسػػتعماؿ التقن ػػية الحديثػػة تػػوفر فػػي الوقػػت المناسػػب معمومػػات
صحػيحة تتميز بالدقة والمصداقية مف اجػؿ صنع واتخاذ الق اررات السػميمة والفػعالية.

 -4الجودة اف استخداـ تكنولوجيا المعمومات في تنفػيذ مياـ واعماؿ التدقيؽ يقدـ
فوائػد تتعمؽ بإنجاز االعماؿ المقررة بسػرعة وبدقة وبأقؿ تكمفة مػمكنة ،مما ينعكس
بالنػتيجة عمى تحسيف جودة عممػيات وخدمات التدقػيؽ ،إذ أف مف بيػف العوامؿ المؤثرة

في جػودة التدقيؽ (الػوقت ،والجيد المبذوؿ).

 6-4مةداخل تنفيذ عةممية التدقةيق الداخم االلكةترون

 -1مدخل البيانات االختةبارية يقوـ المدقؽ بمعالجة بيانات االختػبار الخاصة بالوحدة
بإستخداـ نظػاـ الحاسوب الخاص بالوحدة والبرنامج المطػبؽ لتحديد ما إذا كانت
عناصر الرقابة التمقػائية تعالج بيانات االختبار بشكؿ صػحيح ،ويصمـ المػدقؽ بيانات

االختبار لتشػتمؿ عمى المعامالت التي يجب عمى نظاـ الوحدة قبػوليا أو رفضيا،

وبعد مػعالجة بيانات االختبار عمى نػظاـ الوحدة يقػارف المدقؽ النتائج الفعمية مع
النتائج المتوقعة لتقيػيـ فعالية عناصر الرقابة التمػقائية لمبرنامج المطبؽ ،وعند استخداـ

منيج البيػانات االختبارية عمى المػدقؽ األخذ باالعتبار اآلتي :

أ -يجػػب اف تتضػػمف الب ػػيانات االختباريػػة الحػػاالت المن ػػاسبة كافػػة التػػي يرغػػب المػػدقؽ

فػ ػػي اخت ػ ػػبارىا ،ويجػ ػػب اف تكػ ػػوف بيانػ ػػات واقع ػ ػػية مػ ػػف المحتمػ ػػؿ اف تكػ ػػوف جػ ػػزءاً مػ ػػف
المػعالجات العادية لموحدة بما في ذلؾ العػمميات الصحيحة وغير الصػحيحة.
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ب -يجػػب اف تكػػوف الب ارم ػػج التػػي تػػـ اختبارىػػا بواس ػػطة البيانػػات االخ ػػتبارية ىػػي نفػػس
الب ػرامج التػػي تست ػػخدميا الوحػػدة عمػػى مػػدار العػػاـ ،وتعتبػػر احػػدى الط ارئ ػػؽ فػػي تشغ ػػيؿ
بيانات االختػبار عمى أساس مفػاجئ خالؿ السنة بشػكؿ عشوائي.

ج -يجب حذؼ بيانات االختبار مف سػجالت الوحدة ،إذا قػاـ المػدقؽ بمعالجػة بيانػات
االختبار أثناء معالجػة الػػوحدة لمعامالتيػا الخاصػة ،وذلػؾ لمنػع تأثػػير بيانػات االختبػار

عمى الممػفات الرئيسة لموحدة.

 -2مدخل المحاكاة المتوازية وفؽ ىذا األسموب يستخدـ المدقؽ برنامج يتحكـ فيو
لمقياـ بنفس العمميات التي يقوـ بيا برنامج الوحدة ،وبإستخداـ نفس ممفات البيانات،
واف الغرض مف ذلؾ ىو تحديد فعالية الرقابة اآللية والحصوؿ عمى أدلة حوؿ أرصدة

الحسابات االلكترونية ،إذ يقارف المدقؽ النتائج مف برنامجو بالمخرجات مف برنامج
الوحدة لتحديد فعالية برنامج الوحدة وتحديد ما إذا كاف رصيدىا صحيح ،وتوجد برامج

مصممة خصيصاً ئغراض التدقيؽ أو يستخدـ المدقؽ برنامج جداوؿ البيانات الذي
يتـ تطويره مف قبؿ المدقؽ لتنفيذ ىذه االختبارات .ويشار إلى تكامؿ عمؿ أسموب
المحاكاة المتوازية مع أسموب البيانات االختبارية بإعتبارىما اسموبيف متمميف لبعضيما

البعض وذلؾ بالتشابو مع اجراء اختبارات الرقابة واالختبارات األساس لمعمميات

واألرصدة مف قبؿ المدقؽ وفؽ طريقة التدقيؽ التقميدية ،إذ يعمؿ أسموب البيانات
االختبارية عمى تقييـ مدى كفاءة وفاعمية النظاـ االلكتروني المطبؽ الوحدة عمى

معالجة أنواع مختمفة مف المعمومات ،اما منيج المحاكاة المتوازية يعمؿ عمى اختبار
مدى دقة وموثوقية مخرجات النظاـ االلكتروني المطبؽ مف قبؿ الوحدة.

 -3مةةدخل أنمةةوذج التةةدقيق الضةةمن يسػػتخدـ المدق ػػؽ ىػػذا المػػنيج مػػف خػػالؿ إدراج
أنمػوذج التدقيؽ في نظاـ الوحدة لتػحديد أنواع معينة مف المعامػالت ( Arens et al.

.), 2017: 387-390
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 7-4العوامل الملثرة ف تطبيق التدقيق الداخم االلكترون

 -1الفاعميةةةة والكفةةةا ة قػػد يػػتـ تحس ػػيف فاعميػػة وكفػػاءة إج ػراءات التدقي ػػؽ االلكترونػػي
لمحص ػػوؿ عم ػػى أدل ػػة ائثػ ػػبات ف ػػي الت ػػدقيؽ وتقػ ػػييميا ،وكثيػ ػ اًر م ػػا تع ػػد أس ػػاليب الت ػػدقيؽ
بمػساعدة الحاسػوب وسػائؿ فعالػة ئختبػار عػدد كبيػػر مػف المعػامالت أو أنظػػمة الرقابػة

مػف خػالؿ (تحميػػؿ وانتقػاء عيػػنات مػف مقػدار كبيػػر مػف المعػػامالت ،تطبػػيؽ ائجػراءات
التحمػيمية ،وأداء إجراءات التدقيؽ).

 -2توفر أساليب التدقيق بمساعدة الحاسةوب والتسةييالت والبيانةات المناسةبة عمػى
المػػدقؽ أف ين ػػظر فػػي تػػوفير أسػػاليب التػػدقيؽ االلكترونػػي وأنظمػػة المعمومػػات والبيانػػات
الضػرورية القائمة عمى الحاسوب.

 -3معرفة دواطةالع وخبةرة فريةق التةدقيق بتكنولوجيةا المعمومةات يجػب اف يكػوف لػدى

فػريؽ التدقيؽ المعرفة الكافية لتخػطيط وتنفيذ واستخداـ النتائج المعينة ألساليب التدقيؽ
عف طريؽ الحاسػوب المعػػتمدة ،ويعتمػد مسػػتوى المعرفػة المطمػوب عمػى تعقػػيد وطبيعػة

أساليب التدقػيؽ عف طريؽ الحاسوب ،وعمى نظػاـ معمومات الوحدة.

 -4ف بعض األحيان ال تكون اإلختبارات اليدوية عممية ألنيةا تعتمةد عمةى معالجةة
معقةةدة مثػػاؿ ذلػػؾ (التحميػػؿ ائحص ػػائي المتقػػدـ) ،أو العتمادىػػا عمػػى كميػػة بيانػػات قػػد
تػ ػػتجاوز تي ػػة إجػ ػراءات يدوي ػػة ،فضػ ػالً ع ػػف ذل ػػؾ تق ػػوـ العػ ػػديد م ػػف أنظم ػػة المعموم ػػات

االلكػترونية بأداء مياـ ال يتػوافر ليا مخرجات مػطبوعة كدليؿ (جمعة.)352 :2213 ،

 8-4مسةار التدقيق ف بيئة البيةانات الذكية و الطرائق المستةخدمة لحمةايتيا

مسار التدقيػؽ ىو عممية تتبع البيانات والعمميات مف مصػدرىا الى نتائجيا أو العػكس
بمعنى البدء مف النتائج النيػائية لمعممية واالنتياء بمػصدرىا (الذيبة وتخروف : 2211،

 ) 52يعد مسار التدقػيؽ مف أدوات الرقابة الوقائية في بيئػة المعمومات ،أذ ينبغي عمى

المدقؽ ائلماـ بخطوات العمميات في مراحؿ معالجة البيانات المختمفة سواء كاف نظاـ

المعمومات المحاسبية يدوي أو إلكتروني ،بشكؿ يمكػنو مف اكتشاؼ الخطأ والتالعب
المحتػمؿ حدوثو أثناء القياـ بالمعالجات المخػتمفة ،وبدوف مسار تدقيػؽ جيد يصػعب
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حتما عمى المدقؽ القيػاـ بعممو ،أف عدـ وجود مسار التدقيؽ الواضػح يؤدي الى

حصوؿ ثغػرات في العمؿ التدقيقي .تخػتمؼ درجة تأثير الحاسػوب عمى مسار التدقيؽ

باختػالؼ درجة أتمػتة النظاـ المحاسبي المػستعمؿ ،كذلؾ الحاؿ فيمػا يخص استػعماؿ
األنظمة الحديثة مثؿ أنظمة قواعد البيانات أو التشغيؿ الفوري أو الشػبكات فاف مسار

التدقيؽ يعتػمد عمى الرقابات الموجودة في نظػاـ الرقابة الداخمية ،أف تصميـ مسار جيد
لمتدقيؽ خاصة في ظؿ أنظمة المعمومات المحوسبة ،يعد مف المػقومات االساسية
لعممية التدقػيؽ ،فالتصميـ الجيد لمسار التدقيؽ يتطمب معرفة كاممة بطػبيعتو ،كيفية

استخدامو ،الوظائؼ المطػموبة ئعداده وتدعػيمو .وائجراءات التصحيحية المطموبة

لمعالجة االخطاء .

اما طةرق حماية البةيانات الذكيةة (الذيبة وتخروف ( ، )68: 2211 ،جمعة واخروف

 )348: 2213،ىي :

 .1الوقةةةاية مةةن حةةدوث المةةةخاطر ويقػػصد بػػو العمػػؿ عمػػى منػػع حػػدوث االخػػطار عمػػى
اعتبار اف الوقػاية خير مف الػعالج فمثال تػػمنع وسػائؿ الرقابػة المصػممة تصػميما جيػدا

ح ػػدوث االخػ ػػطاء وتس ػػاعد ف ػػي س ػػرعة اكت ػ ػشاؼ المح ػػاوالت الت ػػي تي ػػدؼ ال ػػى ميػ ػػاجمة
أنظمة المعمومات المحػوسبة أو اختػراقيا.

 .2االكتشةةاف ويقػػصد بػػو االكتشػػاؼ لنقػػاط الضػػعؼ والقػػصور والمشػػكالت التػػي يمكػػف
اف تت ػػسبب فػػي حػػدوث أعطػػاؿ عنػػد تن ػػفيذ أنظمػػة المعمومػػات المحوسػػبة وذلػػؾ بيػػدؼ

اتخػػاذ اجػراءات الوقػػاية الالزمػػة لمنػػع حػػدوث ىػػذه المػػخاطر ويمكػػف اسػػتخداـ برمجػػيات
خاصة بتشخيص المشكالت لممساعدة في عمػميات االكتشاؼ .

 .3التقميل ويقصد بيا تقميؿ الخػسائر الى أقصى حد ممكف مػف حػدوث األعػػطاؿ التػي
تتػمثؿ في عمؿ أنظمة المػػعمومات المحاسػبية أو فػي عمميػة استئػػناؼ عمميػا مػف جديػد
وما يصاحب ذلؾ مف أعباء مادية كبػيرة ويمكف تحقيؽ ذلؾ بػتشغيؿ أنظمة بديػػمة ويػتـ
استخداميا مؤقتا ريثػما يتـ تصحيح االعطاؿ واسػترداد النظاـ .
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 .4االستةرداد وضػع خػػطة السػترداد النظػاـ فػي حػاؿ حػدوث االخػػطار المختمفػة بيػدؼ
اعادة تشػغيمو في اسرع وقت ممكف.

 .5اإلصةةالح ويعنػػي ذلػػؾ اصػػالح الن ػػظاـ واعػػادة تشغ ػػيمو وتح ػػسيف اج ػراءات الح ػػماية
لمنع تكرار حدوث ذلؾ مسػتقبال .

 9-4الرقابة الداخمية ف بيئة البيانات الذكية
مما ال شػؾ فيو أف التطورات السريعة في تكنولوجيا المعمومات زادت مف تحػديات

المدقؽ الداخمي والذي أوجب عميو استيػعابيا في طريقة تفكيره والمتغيرات الجديدة

المحػيطة بو ومف ثـ إجراءاتو الواجب اتخاذىا لموصوؿ الى المػوثوقية بأف األعماؿ قد

أنجزت وحققت األىداؼ المرسومة ليا بصػورة سميمة وعادلة .

اوالً -ىيةكل الرقابة الداخمةية ف بيئةة البيانات الةذكةية يتكوف ىيكؿ الرقابة الداخمية
في ظؿ التشػغيؿ ائلكتروني لمبيػانات مف شقيف رئيسػييف ىما (الياور:) 79 :2214،

أ .الرقػ ػػابة ائجرائي ػػة وتشػ ػػمؿ (خط ػػة التنظ ػػيـ ،أسػ ػػاليب واجػ ػراءات الكف ػػاءة التشغػ ػػيمية،
االلتزاـ بالسيػاسات و ائجػراءات ائدارية).

ب .الرقابػػة المحاسػػبية وتشػػمؿ (خطػػة التنػ ػػظيـ ،دقػػة وامكان ػػية االع ػػتماد عمػػى الط ػ ػرائؽ
واجراءات البيانات المحاسػبية).

ج-الخصػائص األساسػية وتشمؿ (كفػاءة العامميف ،الفصػؿ بيف المػياـ ،تنفيػذ العمػػميات
كما تـ اعتمػػادىا ،تسػػجيؿ الصػحيح لمعمميػات ،مراقبػة حيػازة الموجػود ،المػػقارنة الدوريػة

بيف المورد وسػجؿ الموجود).

د-الرقابة عمى التػشغيؿ اآللي لمبيانات ويشػمؿ (الرقػابة العامة ،الرقابة عمى التطبػيقات).

ثانياً -أساليةب الرقابة الداخةمية المالئمةة لبيئةة البيةانات الةةذكية يتـ تصػػنيؼ اسػاليب
الرقاب ػػة ف ػػي ظػ ػػؿ تكنولوجي ػػا المعموم ػػات لممسػ ػػاعدة ف ػػي في ػػـ الغػ ػػرض م ػػف ى ػػذه الرقاب ػػة

ومدى انسجامػيا مع النظاـ العاـ لمرقابة الداخػػمية ،وبفيػـ ىػذه التصػػنيفات يكػوف مػػحمؿ

الرقابة والمدقؽ أكثر قدرة عمى القياـ بوظيػفتو.
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ثالث ةاً -أسةةاليب الرقابةةة عمةةى التطبيقةةات ىػػي اسالي ػػب تست ػػخدـ فػػي أنظمػػة المعمومػػات

ائلك ػػترونية ،وتخػػتص أسالي ػػب الرقابػػة عمػػى التطبػي ػػقات بواسػػطة وظػػائؼ خاصػػة يقػػوـ
باجرائيا قسـ معالجة البيانات الكتػرونيا والتي تيدؼ الى توفير درجػة تأكػػد معقولػة مػف

سػالمة عمميات تسجيؿ والمعالجة لمبيانات واعداد التقػارير (لطفي.)25 :2212 ،

 10-4خطوات تقةييم مخاطر بيئة اطةار البيانات الذكية

ىنةةاك خطةوات متسمسةةمة عنةةد تحديةةد تقيةةيم مخةةاطر البيانةةات الذكيةةة المعمومةةات وىػػي

(بتصرؼ : )1 :2222،Randy

 -1تحةةةديد أصةةول المعةةةمومات يعنػػى بيػػا تحديػػد األصػوؿ الميػػمة لكػػؿ وحػػدة و تػػشمؿ
(الحػاسوب ،الب ارمػج ،األنظػمة ،الخدمات المتػعمقة بيا ،التكػنولوجيا المتعػمقة بيا).

 -2تجمةيع ووضةع أولويات األصةول بعػد إكمػاؿ الخطػوة األولػى ،تبػدأ الخػػطوة الثانيػة
وىي ترتيػب االصوؿ حسب اىمػيتيا.

 -3تحديةةد المخةةاطر وىنػػا تحػػدد المخػػاطر لكػػؿ دائ ػرة س ػواء كانػػت م ػػشاكؿ او تيدي ػػدات
محددة وغير محػددة والمخاطر يجب أف تكوف ممموسة ومحددة الى نوع أو اكػثر مف االصوؿ.

-4وضةةةع سةةةمم الولويةةةات المخةةةاطر حسةةةب اىميتيةةةا تعط ػػي الوح ػػدات فك ػ ػرة ع ػػف ام ػػاكف
االحػػداث التػػي ت ػػحتاج الػػى تخ ػػطيط ،ووضػػع خطػ ػوات متسمسػػمة لمػػا يجعػػؿ عمميػػة ادارت ػػيا

أكثر سيولة ،بحيث يتـ وضػع المخاطر الحسػاسة في أعمى سػمـ األولويات.

 -5وضةةةع قائمةةة تحتةةوي عمةةى المخاطةةةر وىنػػا يقػػوـ أعػػضاء الفريػػؽ المكمػػؼ بتح ػػديد
المخاطر مع بػياف التوضيحات والتفاصػيؿ المػؤيدة لذلؾ ،وذلؾ باالعتماد عمى المعرفػة
التي يمتػمكونيا حوؿ تمؾ المخاطر.

 -6الةرجوع إلى المخةاطر حسب األصول الحسةاسة (المعمومات الحساسةة) بموجػب ىػذه
الخطػوة يقوـ فريؽ عػمؿ بوضع قائمة باالصوؿ الحساسة (األكثر تعرض لممػػخاطر) مرتبػة
حسب اولويتػيا في جػزء منفػػصؿ مػف تقريػر تقػػييـ المخػاطر .وىػذا يسػاعد الػدوائر عمػى

اقتػراح الحػموؿ المناسػبة لتمؾ المػخػاطر وتنفػيذ خطط لحػمػاية األصػوؿ.

 -7عةمل التوصيات المنةاسبة إليجاد حمول لتمك المخاطةر.
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المبحث الخامس  :التحميل العمم لالستبانة
بعد التطػرؽ لالطار النظري لمرقابة الداخمية لتدقيػؽ فػاعمية البيانات الذكية ،واف قيمة

البحث تتحقؽ مف ارتباطػو بالواقع العػممي ،واستكماالً لمفائدة المتوخاة مف البحث
سنستطمع اراء عينة البحث مف خػالؿ دراسة معتمدة عمى تصميـ قػائمة استقػصاء

الختػبار مدى صحة فروض البػحث وكما يػمي :

 -1اليةدف من البحث التحػقؽ مف صحة الفػروض االحصائػية التي تـ التوصؿ اليػيا
مف خالؿ التحميؿ النظػري لمحصوؿ عمى ادلة ميدانية عف التحديات التي تواجة
الرقابة الداخمية في ظؿ فاعميػة البيانات الذكػية.

 –2اسموب البحث اعتمػدت الباحثة في اجراء البحث عمى اعداد استبانة مف خالؿ
تضميف االستبانة لفروض البحث ممحؽ رقـ ( ،)1حيث احتوت عمى االستبػانة عمى
مجموعة اسئمة التي تؤدي االجابة عمييا الى توفػير البيانػات الالزمة الخػتبار فػروض

البػحث.

 -3عرض نتةائ االسةتبانة وتحميميةا تطػرؽ الجانػب العممػي لوصػؼ مػنيج ومجتمػع
وعينػة البحػث وادوات القيػاس المسػتخدمة باالضػافة الػى بيػاف األسػاليب ائحصػائية

التي تػـ وفقيا تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات و عمى النحو التالي :

 1-3مجتمع البحث يتكػوف مجتمػع البحػث مػف مجموعػة مػدققيف داخميػيف يعممػوف فػي
المصارؼ الحػكومية الع ارقػية لتمثيؿ المجتمع افضؿ تمثيؿ.

 2-3عينة البحث تـ اختيار مفردات عينة البحث مف العامميف في تشكيالت الرقابة
الداخمية لممصارؼ الحكومية العراقية اذ تألفت العينة مف ( )122فئة مف فئات الرقابة
الداخمية ،وتـ استعادة ( )95استبانة بنسبة استعادة بمػغت ( )%95وكػما موضح في
الجدوؿ ادناه :
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جدول ( )2االستبيانات الموزعة والمعادة
البيان

البيان

العدد

النسبة%

االستبيانات الموزعة

122

122

االستبيانات التي لـ تعاد

االستبيانات التي اعيدت

95

95

االستبيانات الصالحة لمتحميؿ

العدد

النسبة%

5

5

95

95

المصدر :مف اعداد الباحثة

 -4وصػؼ اداة البحةث اعتمػد البحػث اسػػتبانة لتكػوف أداة رئيسػػية لمحصػوؿ عمػى
البػيانات والمعمومات الالزمة لموضوع البحث ولتحػقيؽ الغرض السابؽ لالستػبانة قامت

الباحثػة بتصػػميمو بطريقػة تيػدؼ إلػى قيػاس رأي افػراد العيػػنة المبحوثػة حػوؿ موضػوع

البحػث ،تتػألؼ االسػتبانة مػف قسػميف ،القسةم األول ويشػتمؿ عمػى البيانػات الخاصػة

بػافراد عينػة البحػث وىػى البيانػات الشخصػية المتعمقػة بوصػؼ عينػة البحػث وىػى:

(المؤىػػؿ العممػػي ،التخصػػص العممػػي ،عػػدد سػػنوات الخبػرة ،العنػػاوييف الوظيفيػػة ،اسػػـ
المصػرؼ المنتسػب لػو ) .امػا القسةم الثةان فيشػمؿ بيانػات البحػث األساسػية المتكونػة
مف ثالثة محاور بعدد ) )24عبارة مف خالليا يػتـ التعرؼ عمى متػغيرات البحث.

 -5مقياس البحث تـ قياس درجة االستجابات المحتممػة عمػى الفقػرات حسػب مقيػاس
ليكػرت الخماسػى ( )Likart Scaleالػى تػدرج خماسػي ،يػتـ مػف خػػاللو توزيػع اوزاف
االجابػات الفػراد العينػة والتػي تتػوزع مػف اعمػى وزف لػو (اعطيػت لػو) (( )5خمػس

درجات) والذى يتمثؿ فى حقؿ االجابة بػ(أوافؽ بشدة) الى أدنى وزف لو والذى )اعػطى
لو) (( )1درجة واحدة) وتمثؿ فى حقؿ االجابة )ال أوافؽ بشػدة) وبيػنيػػما اوزاف ثالثػة.
وقػد كػاف الغػرض مػف ذلػؾ اتاحػة المجػاؿ أمػاـ افػراد العينػة الختيػار االجابػو الدقيقػة

(حسب تقديرىـ).
جدول ( )3درجات مقياس الموافقة (ليةكرات الخةماس )
درجة
الموافقة
الوزف
النسبي

ال اوافؽ بشدة

ال اوافؽ

محايد

اوافؽ

اوافؽ بشدة

1

2

3

4

5

79

كانون االول 0202

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

 22الى اقؿ

 52الى اقؿ

 72الى اقؿ

مف %82

مف %52

مف %72

مف %82

فأكثر

درجة موافقة

درجػة موافقػة

درجة موافقة

متػوسطػة

مػرتفػعػة

مرتفعة جدا

النسبة %

اقؿ مف %22

الداللة

درجة موافقة

درجة مػوافقة

االحصائية

منػخفػضة جدا

منخػفضة

المصدر :مف اعداد الباحثة

فيصبح الةوسةط الفةرضة لمبحث الدرجة الكمية لممقياس (ىي مجموع الدرجات المفردة
عمػػى العبػػارات) ( ( 3 ( 5 /)5+4+3+2+1والػػذي يمثػػؿ الوسػػط الفرضػػي لمبحػػث،
اذف اذا زاد متوسط العبارة عف الوسط الفرضي الػػ( )3دؿ ذلؾ عمى موافقة افراد العينة
عمى العبارة.

 -6تحةميل البةيانات الشةخصية لعينةة الةبةحث
ادناه بيانات افراد عةينة البحث الشخصية وتم إيجاد النسب المئوية لمبيانات لكل من:

أ -الةمةةلىل العةةمم اظيػػرت نتػائج االسػتبانة بػػأف اغمبيػة افػراد العينػػة مػف حممػة شػػيادة
الػ ػػدكتوراه اذ بمغػ ػػت نسػ ػػبتيـ ( ،)%53وبمغػ ػػت نسػ ػػبة حممػ ػػة شػ ػػيادة الماجسػ ػػتير (،)16
والحاص ػػميف عم ػػى ش ػػيادة ال ػػدبموـ الع ػػالي نس ػػبة (،)%22

والحاص ػػميف عم ػػى ش ػػيادة

البكالوريوس بنسبة ( ،)%9مما يدؿ اف افراد العينػة مػف حممػة الشػيادات العميػا يمثمػوف
( )%91مػف مجمػوع افػراد المجتمػػع ممػا يػػدعـ مفػردات ونتػائج البحػػث وكمػا مبػيف فػػي
الجدوؿ (.)4

ب -التخصةص العممة يتضػح أف أغمػب افػراد العينػة تخصصػاتيـ رقابيػة ومحاسػبية

فبمػ عػددىـ ( )67أي بنسػبة ( ،)%69وتخصػص عمػوـ الحاسػبات والبرمجػة ()32
بنسػبة ( ،)%31وىػذا مؤشػر عمػػى اف اغمػب مفػردات العينػة لػػدييـ خبػرات متراكمػة فػػي

مجاؿ البحث مما يدؿ عمى التخصصية االمر الذي يساعد عمى فيػـ اسػئمة االسػتبانة
وبالتالي تكوف البيانات المثبتة ذات قيمة وكما مبيف في الجدوؿ (.)5
جدول ( )4توزيع الملىل العمم
الملىل العمم
دكتوراه

التكرار

نسبة مئوية %

52

53

جدول ( )5توزيع التخصص العمم
التخصص العمم
رقابة وتدقيؽ
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التكرار

نسبة مئوية %

32

31
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ماجستير

15

16

محاسبة

37

38

دبموـ عالي

21

22

عموـ حاسبات

13

14

بكالوريوس

9

9

عموـ برمجة

15

17

المجموع

95

%100

المجموع

95

%100

المصدر :مف اعداد الباحثة

جة -عدد سنوات العمل ف الرقابة الداخمية (الخبرة) اظيرت نتائج االستبانة لمعامميف
في وحدات الرقابة الداخمية أف نسبة الذيف لدييـ خدمة مف (25-22سنة) قد مثموا

اغمبية مجتمع البحث اذ بمغت نسبتيـ ( ،)%53ثـ يمييـ الذيف لدييـ خدمة مف (-15

 )19سنة بنسبة ( ، )%16ثـ الذيف لدييـ خدمة مف ( )14-11سنة بنسبة

( ،)%12بينما الذيف سنوات خدمتيـ اقؿ مف ( )12سنوات بنسبة ( ،)%21النسب
تظير اف اغمب مفردات العينة ليـ خبرة مما يوكد صدؽ النتائج التي تـ التوصؿ الييا

وكما مبيف في الجدوؿ (.)6

د -العنوان الوظيف

اظيرت نتائج االستبانة أف عناوييف العينة تتطابؽ بنسبة

( )%122مع متطمبات البحث لذا مفردات العينة تمنحنا معمومات وافية عف اىداؼ
البحث وكما مبيف في الجدوؿ (.)7

ىة -القطاع المصرف الحكوم اظيرت نتائج االستبانة أف نسبة الذيف العامميف في
مصرؼ الرافديف بمغت ( ،)%47ثـ يميو العامميف في مصرؼ الرشيد بنسبة (،)%35
ومصرؼ النيريف ( )%18تظير النسب اف مفردات العينة مف الجيات المختصة
بموضوع البحث بسبب طبيعة العمؿ المتالئمة مع البحث مما يوكد صدؽ و شفافية

النتائج التي تـ التوصؿ الييا وكما مبيف في الجدوؿ ()8
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جدوؿ ( )6توزيع عدد سنوات
الخبرة

جدوؿ ( )7توزيع العنواف
الوظيفي

كانون االول 0202

جدوؿ ( )8توزيع العامميف

سنوات الخبرة

التكرار

نسبة مئوية %

العنواف الوظيفي

التكرار

نسبة مئوية %

مف 19 -15

15

16

محاسبي

37

38

الرشيد

33

35

مف 14-11

12

12

برمجي

13

14

النيريف

17

18

اقؿ مف ()12

22

21

حاسبات

15

6

-

-

-

المجموع

95

%122

المجموع

95

%122

المجموع

95

%122

المصدر :مف اعداد الباحثة

 -7األساليب االحصائية المستخدمة ف

اسـ المصرؼ

التكرار

نسبة مئوية%

مف 25 -22

52

53

رقابي

32

32

الرافديف

45

47

البحث بعد تدقيؽ استمارات االستبانة

المعادة تـ ترميز البػيانات وادخاؿ االجابات عف طريؽ البرنامج ائحصائي ( SPSS

 )Version 22الجراء التحميؿ االحصائي والحصوؿ عمى النتائج بأستخداـ االساليب
االحصائية التالية:

 1-7االسالةيب االحصائةية االعتمادية ىي اساليب تيػتـ بتحديد مدى امكانية
االعػتماد عمى نتائج بيانات االستبانة بمعنى تحديد تجػانس االجابات وامكانية تعميـ

نتائجو عمى المجتمع مف خػالؿ اختبار معامؿ الثبات والصدؽ ،وقد تـ االعتماد عمػى
معػامؿ الفا كرونبػاخ (.)Cronbachs Alpha

 2-7االسالةيب االحصائةية الوصفية ىي االساليب التي تعنى باعطاء معمومات عف
خصائص البيػانات الداخمة في التػحميؿ بيدؼ تحديػد سمات وخصائص واتجاىات
عينػة البحث نحو فروض البحث وتتمثؿ في الػوسط الحسابي ،واالنحػراؼ المعياري.
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 3-7اختبار كروسكال – ويمةز  Kruskal-Wallis Testاختبار يستخدـ لتحديد
ما اذا كانت ىناؾ فروؽ او اختالؼ معنوي (جوىري) بيف متوسطات اجابات فئات

مجتمع البحث عمى االسئمة المتعمقة بمتغيرات البحث.

 -8اختبار الثبات والصدق الذات الداة البحث

 1-8الصةدق الظةاىري عرضت االستبانة عمى مجموعة محكميف اكاديميف لمتأكد مف
الصػ ػػدؽ والثبػ ػػات الظػ ػػاىري لمحتويػ ػػات االسػ ػػتباف ،وقامػ ػػت الباحثػ ػػة باالسترشػ ػػاد بػ ػػاراء
وتوجييات المحكميف .

 2-8الثبات االحصائ تـ اختبار مدى امكانية االعتماد عمى البيانات التي حصمنا
عمييا ،ومدى اتػساؽ المقياس المػستخدـ وثباتو في جمع البيانات بأستخداـ الفا
كرونبػاخ والذي يوضح مدى وجود ارتباط بيف القيػاسات المعبػرة عف اجابات افراد

العينة ،وتتراوح قيمة معػامؿ الفا بيف (صفر) و (واحد) ،وكمما اقتربت مف الػ(واحد)
دلت عمى وجود ثبات مرتفع ،وكمما اقتربت مف الػ(صفر) دلت عمى عدـ وجود ثبات،

ويوضح الجدوؿ ادناه معامالت الثبات لمقاييس البحث :

جدول ( )9معامل الثبات ومعامل الصدق السئمة االستبانة

س
1

مضمون

عدد

معامل

السلال

العبارات

الثبات الفا

وج ػػود تح ػػديات تواج ػػو الم ػػدقؽ ال ػػداخمي عن ػػد

تفعيػػؿ البيانػػات الذكي ػػة متمثمػػة بعػػدـ امكانيػ ػة

8

20829

معامل الصدق
الذات
20922

الحصوؿ عمى البيانات وتبادليا
2

عدـ مواكبػة المػدققيف الػداخمييف فػي الوحػدات

8

20768

20877

3

انخفػاض جػودة عمميػة الرقابػة الداخميػة عنػد

8

20834

20914

الحكومية لمتطمبات البيانات الذكية .

اسػػتخداـ اطػػار بالبيانػػات الذكيػػة ممػػا يػػؤثر

سمباً عمى متخذي الق اررات .

 تم حساب معامل الصدق الذات باستخدام الجذر التربيع لمعامل الثةبات .
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يتضح مف الجدوؿ ( )9اعاله اف قيـ (معامؿ الثبػات) بمغت اكثر مف ( )206والتي
تعتبر مقبولو والتي تدؿ عمى وجود توافؽ بيف متغيرات كؿ سؤاؿ وبينيا وبيف متغيرات

االسئمة االخرى .وقد تراوحت قيـ معامؿ الثبات بيف ( )20768و ( ،)20834اما قيـ

معامؿ الصدؽ فتتراوح بيف ( )20877و ( )20914مما يؤيد اف اف المعامالت ذات
داللة جيدة الغراض البحث ويمكف االعتماد عمييا في تعميـ النتائج.

 -9عرض وتحميل نتائ التحميل االحصائ واختبار الفرضيات

تم عرض وتحميل نتائ التحميل االحصائ لبيانات البحث وذلك الختبةار مةدى صةحة

الفروض وكما يم :

اوالً -نتائ اختبار الفرضية رقم ( )1عدـ وجػود فػػروؽ ذات داللػة احصػػائية بػيف اراء
عين ػػة البػ ػػحث ح ػػوؿ وجػ ػػود تح ػػديات متػ ػػعددة تواج ػػو المدقػ ػػقيف الداخميػ ػػيف ف ػػي الوح ػػدات
الحكومي ػػة عن ػػد تفػػػعيؿ البيان ػػات الذكي ػػة تت ػػمثؿ بع ػػدـ امكانيػ ػػة الحص ػػوؿ عم ػػى البػ ػػيانات

وتبػادليا .

اسػػتيدؼ الس ػؤاؿ االوؿ اختبػػار الفرضػػية االولػػى ،ويوضػػح الجػػدوؿ ( )12االحصػػاءات
الوصفػية واالساليػب االحصائية الخاصة بالسؤاؿ:
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جدول ( )10االحصا ات الوصفةية و االساليب االحصائية الخاصة بالسلال االول
نتائ االحصا الوصف
اسئمة االستبانة

Mean

S.D

نتائ اختبار Kruskal-Wallis
Chi-

درجات

مستوى الداللة

Square

الحرية Df

االحصائيةSig

4334

03639

2304

2

0.363

4.19

0.613

2.33

2

0.306

4318

03708

4.78

2

0389

4.38

0.598

1.18

2

0.506

4.52

0.616

2.63

2

0.176

4.06

0.713

0.66

2

0.712

وجوب التزام مدقق الوحدات بالسرية وعدم افشا المعمومات دون تصريح؟

4.39

0.643

1.93

2

0.386

لتحقيق حوكمة البيانات لمجيات الحكومية يجب تحديد األدوار واإلجرا ات

4.09

0.583

1.87

2

0.396

الملشر العام

4327

03639

ضرورة امتالك المدققين الداخميين لمعارف وميارات تتعمق باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ؟
وجوب توفر برام تعريفية لممدققين الداخميين ف مجال تحميل البيانات الذكية وكيفية االستفادة منيا بتقديم
الخدمات الحكومية
الزام مسلول

تشكيالت الرقابة الداخمية بالبحث عن طرق و وسائل جديدة تمكنيم من الوصول الى جودة

البيانات االلكترونية.
دعم وتييئة فرق عمل الرقابة الداخمية لفيم وادراك القضايا المرتبطة بالبيانات الذكية وتحميميا بالتأىيل

العمم والعمم ف مجال تكنولوجيا المعمومات وتقنيات تحميميا.

التطورات السريعة ف تكنولوجيا المعمومات زادت من التحديات أمام المدقق الداخم فعميو اتخاذ االج ار ات

الواجب اعتمادىا لموصول الى الموثوقية.

يتم التحكم بالمخاطر وتحسين ادارة الوحدات الحكومية من خالل استخدام المزيد من االج ار ات التحميمية
المالية وغير المالية.

المصدر :اعداد الباحثة عمى ضو نتائ التحمةيل االحةصائ .

85

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف متوسط جميع العبارات اكبر مف ( ،)3وىذا يدؿ عمى اتفاؽ

عينة البحث عمى وجػود تحديات تواجو المدقػقيف الداخمييف في الوحدات الحكومية عند تفػعيؿ
البيانات الذكي تتمثؿ بعدـ امكانيػة الحصوؿ عمى البػيانات وتبػادليا ،وبانحراؼ معياري
لجميع العبارات (اقؿ مف واحػد) ،وىذا يدؿ عمى انخفاض التشتت في استػجابات عينػة البحث

لمعبارات االستبانػة وبالتالػي وجود اتسػاؽ وتقػارب في اجػابات مفردات العػينة.

يتضح مف الجدوؿ ( )12اف اتجاىات مفردات عينة المدققيف الداخمييف قد اظيرت اتجاىاً
عاما نحػو الموافقة عمى وجود تحديات تواجو المدققيف في الوحدات الحػكومية اتجاه تفعيػؿ

البيانات الذكػية ،وذلؾ بمتػوسط حسابي قػدره ( ،)4027واكثر العبارات اىمية في االجابة
(عمى الترتػيب) (التطورات السريعة في تكنولوجيا المعمومات زادت مف التحديات أماـ المدقؽ

الداخمي فعميو اتخاذ االجراءات الواجب اعتمادىا لموصوؿ الى الموثوقية ،وجوب التزاـ مدققي
الوحدات بالسرية وعدـ افشاء المعمومات دوف تصريح) بمتوسطات حسابية (، )4.52

(( ) 4.39عمى التػرتيب) .في حيف اف اقؿ العبارات التي حازت عػمى موافقة مفردات عينة
الرقابة الػداخمية ىي (لتحقيؽ حوكمة البيانات لمجيات الحكومية يجب تحديد األدوار
وائجراءات) وبمتوسط حسابي ( .)4.29ويمكف تأكيد النتائج باستخداـ نتائج اختبار
 Kruskal-Wallisحيث اتضح لمباحثة في ضوء جدوؿ ( )12اف مستوى المعنوية او
الداللة االحصائية بيف اراء المسػتقصي منػيـ اكبر مف ( )2.25ليػدؿ عمى عدـ وجود

اختالفػات ذات داللة احػصا ئية (اتفاؽ) بيف متوسط اراء عيػنة البحث (متوسط جمػيع
العبػارات) حوؿ الػتحديات التػي تواجو المدقػقيف الداخمييف عند تفػعيؿ البيانات الذكية المتعمقة

بعدـ امكانيػة الحصوؿ عمى البػيانات وتبػادليا ،مما يػدؿ عمى صحة الفػرضية االولى ل
التػوجد فػروؽ ذات داللة احصائي ة بيف اراء عػينة البحث حوؿ وجود تحػديات متعددة تواجو
المدقػقيف الداخمييف في الوحػدات الحكوميػة عند تفػعيؿ البيانات الذكية تػتمثؿ بعدـ امكانية

الحصوؿ عمى البيػانات وتػبادليال.

ثانياً -نةةتائ اخةةتبار الةةفرضية رقةةم ( )2ال توجػػد فػروؽ ذات داللػة احػػصائية بػيف ا ارء عينػة
البحث حوؿ عدـ مواكبة المدققيف الداخمييف في الوحدات الحكومية لمتطمبات البيانات الذكية

اسػ ػ ػػتيدؼ السػ ػ ػؤاؿ الث ػ ػػاني اخػ ػ ػػتبار الفرض ػ ػػية الثاني ػ ػػة ،ويوض ػ ػػح الج ػ ػػدوؿ ( )11االحصػ ػ ػػاءات

الوصػفػية واالسػاليػب االحػصائية الخاصة بالػسؤاؿ:
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جةدول ( )11االحصا ات الةوصفةية و االساليب االحصةائية الخاصةة بالسلال الثان
نتائ االحصا الوصف
اسئمة االستبانة

Mean

S.D

نتائ اختبار Kruskal-Wallis
Chi-

درجات

مستوى الداللة

Square

الحرية Df

االحصائيةSig

4335

03691

0.477

2

0.793

4.70

0.488

3.01

2

0.232

4340

03704

3.18

2

03214

4.45

0.550

0.022

2

0.997

4.30

0.674

03543

2

0.769

4.20

0.674

0.334

2

0.853

إدخال تقنية المعمومات ف االعمال الحكومية ىو ىدف الدول الت تسعى لمتقدم والرق

4.27

0.568

03448

2

0.806

يجب عمى الجيات الحكومية حماية خصوصية األفراد وسرية الملسسات والحقوق القانونية .

4.23

0.653

03441

2

0.809

الملشر العام

4336

03632

التشريعات القانونية والموائح التنظيمية الخاصة بالبيانات الذكية تمثل تحدي لممجتمع
تدعم الحكومة الذكية عمل الحكومة الكالسيكية بتقديم الخدمات المطموبة لممواطنين والمشاركة الفعالة فة
صنع القرار
قمة الميزانيات المالية المستثمرة ف تكنولوجيا المعمومات عموماً واطار البيانات الذكية خصوصاً.

وجود مخاطر نتيجة انتياك خصوصية وامن البيانات الذكية وامكانية التعامل معيا بطرق غير شرعية.

تبةةةادل البيانةةةات بةةةين الجيةةةات الحكوميةةةة بطريقةةةة امنةةةة وموثوقةةةة يمكةةةن ان يغيةةةر طريقةةةة تقةةةديم الخةةةدمات
واالستفادة منيا
تواجةو الوحةدات الحكوميةة تحةةدي كبيةر متمثةل بالتعةةاون فة تبةادل البيانةةات الذكيةة واسةتخالص المعمومةةات
منيا

المصدر :اعداد الباحثة عمى ضو نتائ التحمةيل االحةصائ .
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يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ اف مػتوسط جميػع العبػارات اكػػبر مػف ( ،)3وىػذا يػدؿ

عمػػى اتفػػاؽ عينػػة البحػػث عمػػى عػػدـ مواكبػػة المػػدققيف الػػداخمييف فػػي الوحػػدات الحكوميػػة
لمتطمبػػات البيانػػات الذكيػػة ،وبػػانحراؼ معيػػاري لجميػػع العبػػارات (اقػػؿ مػػف واحػػد) ،وىػػذا
يػػدؿ عمػػى انخػػفاض التشػػتت فػػي استػػجابات عينػػة البحػػث لمعبػػارات االسػتبانػػة وبالتالػػي

وجػود اتسػاؽ وتػقػارب في اجػابات مفردات العػينة.

يتضػح مف الجػدوؿ ( )11اف اتجاىات مػفردات عينة المدققيف الداخميػيف قد اظيرت

اتجػاىاً عاما نحػو المػوافقة عمى عػدـ مواكبة المدققيف الداخمييف في الوحدات الحكومية
لمتطمبات البيانات الذكية  ،وذلؾ بمػتوسط حػسابي قػدره ( ،)4036واكثػر العػبارات

اىمية في االجابة (عمى الترتػيب) (تدعـ الحكومة الذكية عمؿ الحكومة الكالسيكية
بتقديـ الخدمات المطموبة لممواطنيف والمشاركة الفعالة في صنع القرار ،وجود مخاطر

نتيجة انتياؾ خصوصية وامف البيانات الذكية وامكانية التعامؿ معيا بطرؽ غير

شرعية) بمتوسطات حسابية (( )4.45( ، )4.72عػمى الترتيب) .في حيف اف اقؿ
العبارات التي حازت عمى مػوافقة مفردات العينة ىي (تواجو الوحدات الحكومية تحدي
كبير متمثؿ بالتعاوف في تبادؿ البيانات الذكية واستخالص المعمومات منيا) وبمتوسط

حسابي ( .)4.22ويمكف تأكيد النتائج باستػخداـ نتائػج اختبار Kruskal-Wallis

حيث اتػضح لمباحثة في ضػوء جػدوؿ ( )11اف مستوى المعنوية او الداللة االحػصائية
بيف اراء المسػػتقصي منػيـ اكبػر مف ( )2.25االمر الذي يػدؿ عمى عدـ وجود
اختػالفػات ذات داللة احػصائية (اتفاؽ) بيف متوسط اراء عيػنة البػحث (متوسط جمػيع

العبػارات) حوؿ عدـ مواكبة المدققيف الداخمييف لمتطمبات البيانات الذكية ،مما يػدؿ

عمى صحة الفػرضية الثانية ل ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف اراء عينة

البحث حوؿ عدـ مواكبة المدققيف الداخمييف في الوحدات الحكومية لمتطمبات البيانات

الذكيةل.
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ثالثاً -نتائ اختبار الفرضية رقم ( )3ل ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف اراء
عينة البحث حوؿ انخفاض جودة عممية الرقابة الداخمية عند استخداـ اطار بالبيانات

الذكية مما يؤثر سمباً عمى متخذي الق ارراتل .

استيدؼ السؤاؿ الثالث اختبار الفرضية الثالثػة ،يػوضح جدوؿ ( )12االحػصاءات
الوصػفية واالساليب االحػصائية الخػاصة بالسؤاؿ:

جدول ( )12االحصا ات الوصفةية و االساليب االحصائية الخاصة بالسلال الثالث
نتائ االحصا
الوصف

اسئمة االستبانة
Mean

ض ػ ػػرورة اعتػ ػ ػراؼ م ػ ػػديري تش ػ ػػكيالت الرقاب ػ ػػة
الداخمية بتزايد الطػمب عمى تحمػيالت البيانات

4052

S.D

20595

نتائ اختبار Kruskal-
Wallis

Chi-

Square

20927

درجات
الحرية
Df

2

مستوى
الداللة

االحصائية
Sig

2.663

الذكيػة
احػ ػػد معوقػ ػػات تطبيػ ػػؽ اطػ ػػار عمػ ػػؿ البيانػ ػػات
الذكيػػة ىػػو عػػدـ تػػوفر الػػدعـ البشػػري الكػػافي

4.35

2.613

2.898

2

2.326

لتحقيؽ جودة االعماؿ؟
يسػ ػ ػػيـ االطػ ػ ػػار بتخفػ ػ ػػيض االسػ ػ ػػعار بمػ ػ ػػرور
الوقػػت مػػف خػػالؿ اجػراء التحسػػينات المسػػتمرة

4022

20748

2.978

2

20789

عمى كافة العمميات ؟
عم ػػى الجي ػػة الحكومي ػػة تق ػػع مس ػػؤولية تحدي ػػد
أفضػؿ السػبؿ التػي تػؤدي الػى تطبيػؽ وتفعيػؿ

4.42

2.628

1.257

2

2.146

المبادئ والمعايير إطار عمؿ البيانات الذكية
قيػ ػػاـ مػ ػػديري الرقابػ ػػة ال ػ ػػداخمية بالب ػ ػػحث عػ ػػف
ط ػػرؽ جدي ػػدة تمك ػػف الم ػػدققيف ال ػػداخمييف م ػػف

4.32

الوصوؿ الى جودة البيانات الذكية
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يجػػب تػػوفير قػ ػواعد عمػػؿ مشػػتركة السػػتخداـ
البيانػ ػ ػ ػ ػػات الحكوميػ ػ ػ ػ ػػة واعػ ػ ػ ػ ػػادة اسػ ػ ػ ػ ػػتخداميا

4.17

2.723

2.696

2

2.612

وتبادليا.
يعػد رأس المػاؿ التكنولػوجي عامػؿ حاسػـ
األىمية لتحقيؽ مجتمع البيانات الذكية

ضػػرورة وضػػع اطػػار تنظيمػػي مناسػػب الدارة
البيانات الذكية
المؤشر العاـ

4.12

2.683

4.393

2

2.426

4.72

2.583

4.587

2

2.348

4035

20651

المصدر :اعةداد الباحثة عمى ضةو نتائ التحميةل االحةصائ .
يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ اف متوسط جميع العبارات اكبر مف ( ،)3وىذا يدؿ

عمى اتػفاؽ افراد عينة البحث عمى انخػفاض جودة عػممية الرقػابة الداخمية عند

استػخداـ اطػار بالبيػانات الػذكية مما يػؤثر سمػباً عمى مػتخذي القػ اررات ،بانػحراؼ
معػياري لجميع العبارات (اقؿ مف واحػد) ،وىذا يدؿ عمى انخفاض التشتت في

استػجابات عينػة البحث لمعبارات االستبانػة وبالتالػي وجود اتسػاؽ وتقػارب في اجػابات
مفردات العػينة .يتضح مف الجدوؿ ( )12اف اتجاىات مفردات عينة المدققيف

الداخمػييف قد اظيرت اتػجاىاً عػاما نحػو المػوافقة بشػكؿ كبير عمى انخػفاض جػودة

عممية الرقابة الداخمية عند استخداـ اطار البيػانات الذكػية االمر الذي يؤثر سمباً عمى
متخػذي القػ اررات ،وذلؾ بػمتوسط حػسابي قػدره ( ،)4035واكثر العبارات اىمػية في
االجابة (عمى الترتػيب) (ضرورة وضع اطار تنظيمي مناسب الدارة البيانات الذكية،

ضرورة اعتراؼ مديري تشكيالت الرقابة الداخمية بتزايد الطػمب عمى تحمػيالت البيانات

الذكيػة) بمتوسطات حسابية (( )452( ، )4.72عمى الترتيػب) .في حػيف اف اقؿ
العػبارات التي حازت عػمى مػوافقة مفردات عيػنة الرقابة الداخػمية ىي (يعد رأس الماؿ

التكنولوجي عامؿ حاسـ األىمية لتحقيؽ مجتمع البيانات الذكية) وبمتوسط حسابي

( .)4.12ويمػكف تأكيد النػتائج باسػتخداـ نتائج اختػبار  Kruskal-Wallisحيث

اتػضح لمبػاحثة في ضوء جػدوؿ ( )12اف مػستوى المعنويػة او الداللة االحػصائية بيف

90

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

اراء المسػػتقصي منػيـ اكػبر مف ( )2.25مما يػدؿ عمى عدـ وجود اخػتالفػات ذات
داللة احػصائية (اتفاؽ) بيػف متػوسط اراء عيػنة البػحث (مػتوسط جميػع العػبارات) حوؿ
التػحديات التػي تواجو المدقػقيف الداخمييف عند اسػتخداـ البيانات الذكية المؤثرة سمباً
عمى متخذي القرار  ،مما يػدؿ عمى صحة الفػرضية الثالثة ل ال توجد فروؽ ذات داللة

احصائية بيف اراء عينة البحث حوؿ انخفاض جودة عممية الرقابة الداخمية عند
استخداـ اطار بالبيانات الذكية مما يؤثر سمباً عمى متخذي الق ارراتل .

المبحث السادس  -االستنةتاجات والتوصةيات
االستةنتةاجات

ومن أىم النتائ الت توصل إلييا البحث

)1

وجود اتفاؽ بيف اراء افراد عينة البحث بشػػأف وجػود تحػديات تواجػػو الرقابػة الداخميػة

فػػي ظػػؿ بيئػػة البػػيانات الذكػػية منيػػا خصوصػػية أمػػف وسػػالمة البيانػػات ومسػػتخدمييا،
ونقػ ػػص معػ ػػارؼ وميػ ػػارات المػ ػػدققيف الػ ػػداخمييف ،و عػ ػػدـ موالبػ ػػة المػ ػػدققيف الػ ػػداخمييف

لمػتطمبات البيانات الذكية ،وانخفاض جػودة عمميػة الرقابػة الداخميػة عنػد اسػتخداـ اطػار
بالبيانات الذكية مما يؤثر سمباً عمى متخذي الق اررات .
)2

ضػػرورة وضػػع عػػدد مػػف االج ػراءات واآلليػػات التػػي يموػػف مػػف خالليػػا تطػػوير دور

الرقابة الداخمية في ظؿ بيئة البيانات الذكية ،منيا عدـ اعتراؼ مديري وحدات الرقابة
الداخمية والمبرمجيف بتزايد الطمب عمى تحميؿ البيانات الذكية في الوحدات الحكومية.

)3

عدـ موالبة معايير الرقابة الداخمية لمتطورات الحاصمة في مجاؿ البيانات الذكية.

)4

غيػػاب التش ػريعات الحكوميػػة الرسػػاء حكومػػة الكترونيػػة باسػػتخداـ اطػػار البيانػػات

)5

افتقػار المنػاىج الد ارسػػية فػي الكميػػات والمعاىػد العراقيػة (الد ارسػػات األوليػة او العميػػا)

الذكية الخاص بتقديـ الخدمات العامة لمجميور.

نحو التوجو إلى استعماؿ البرامج ائلكترونية في حقوؿ المحاسبة والتدقيؽ والبرامجيػات

واقتصػار األمػر عمػى اسػتعماؿ المنػاىج ذات األسػػموب التقميػدي فػي تمقػي المعػارؼ فػػي

تمؾ الحقوؿ.
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التوصيات
)1

ضػػرورة دعػػـ تشػػكيالت الرقابػػة الداخميػػة فػػي الوحػػدات كافػػة بتػػوفير التمويػػؿ الػػالزـ

والمتخصصيف في تحميؿ البيانات الذكية لتطوير ادائياوتحقيؽ ميزات تنافسية فػي ظػؿ
البيانات الذكػية.
)2

ضػػرورة وضػػع عػػدد مػػف االج ػراءات واآلليػػات التػػي يموػػف مػػف خالليػػا تطػػوير دور

الرقابػػة الداخميػػة فػػي ظػػؿ بيئػػة البيانػػات الذكيػػة ،منيػػا ضػػرورة اعت ػراؼ مػػديري وحػػدات
الرقاب ػػة الداخمي ػػة والمب ػػرمجيف بت ازي ػػد الطم ػػب عم ػػى تحمي ػػؿ البيان ػػات الذكي ػػة ف ػػي جمي ػػع

الوحدات الحكومية.

 )3ضػػرورة إشػراؾ المػػدققيف فػػي الػػدورات والنػػدوات وورش العمػػؿ التػػي تُعنػػى بالمحاسػػبة
والتػػدقيؽ وفػػؽ المعػػايير الدوليػػة بائضػػافة الػػى تكنولوجيػػا المعمومػػات لتعزيػػز معػػارفيـ
بالتحديثات المستمرة ،وبما يضمف مينية وسالمة رأييـ الميني بسالمة وعدالة البيانات

المالية المعدة وفؽ تمؾ المعايير.
)4

إشراؾ الجامعػات فػي إرسػاء اطػار البيانػات الذكيػة ،مػف خػالؿ تػوفير المتخصصػيف

ممف يمتمكوف التخصص والخبرة والمعرفة في مجاؿ البيانات الذكية ،وتشػجيع االبتكػار

لتقديـ خدمات جديدة بحموؿ متطورة في مجاؿ الخدمة العامة .
)5

تس ػػاعد البيان ػػات المستخمص ػػة م ػػف تحمي ػػؿ البيان ػػات الذكي ػػة الم ػػدققيف ال ػػداخمييف ف ػػي

التشاؼ الفساد واالحتياؿ ،وتقديـ نظرة ثاقبة بشأف المخاطر والسيطرة واألداء وتحسػيف
االتصػػاؿ والتواصػػؿ مػػع أط ػراؼ الحولمػػة ،وتنفيػػذ اعمػػاؿ الرقابػػة بسػػرعة ودقػػة وتحقيػػؽ

جودة عممية التدقيؽ.
)6

تعزيػػز إدراؾ المػػدققيف بأىميػػة إسػػتخداـ تحميػػؿ البيانػػات الذكيػػة فػػي مجػػاؿ التػػدقيؽ

)7

ضػػرورة اسػػتخداـ اطػػار البيانػػات الذكيػػة مػػف أجػػؿ حمايػػة المتعػػامميف عبػػر الشػػبكات

ودوره في دعـ الحكـ الميني لممدقؽ وتحقيؽ الجودة.

والذي يعتبر خطوة أساسية في مجاؿ تعزيز الثقة والخصوصية مف خالؿ وضع تدابير
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امنيػػة مشػػددة و واضػػحة ضػػد التيديػػدات المحتممػػة عنػػد تقػػديـ خػػدمات البيانػػات الذكيػػة

لمجميور.
)8

ضػػرورة قيػػاـ معيػػد المػراجعيف الػػداخمييف بتطػػوير المعػػايير الدوليػػة لمممارسػػة المينيػػة

لممراجعة الداخمية الستيعاب التطػورات فػي بيئػة البيانػات الذكيػة مػف خػالؿ العمػؿ عمػى

تط ػػوير النظ ػػاـ المحاس ػػبي االلكترون ػػي المطب ػػؽ ف ػػي الوح ػػدات وف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة
وائبالغ المالي الدولية.
)9

ضػرورة اىتمػاـ الجػػيات الحكوميػة كافػة ومػػف ضمػػنيا المصػارؼ بسػف أطػر قانونيػػة

لتتمكف مف القضاء عمى إخفاقػات الحكومػة الكالسػيكية بمػا يسػمح ببنػاء نمػوذج وطنػي

لتحسيف الخدمات العامة مستميـ مف التجارب العالمية.
)12

ضرورة قياـ مراكز تقنيات المعمومات المتخصصة في العراؽ بإعداد برامج تػدقيؽ

لمحكومة إلكترونية بمػا يػتالءـ مػع طبيعػة اطػار البيانػات الذكيػة فػي الجيػات الخاضػعة
لمرقابة والتدقيؽ .ضرورة تطوير التعميـ المحاسػبي والتػدقيقي بإتجػاه إسػتعماؿ تكنولوجيػا
المعمومات لبناء مخرجات تعميمية كفوءة تحقؽ المزيد مف التالحـ والتكامؿ بػيف التعمػيـ

المحاسػبي والتػػدقيقي فػػي المجػػاؿ االلكترونػػي ،مػػف خػػالؿ حػػث طػػالب مرحمػػة الد ارسػػات
العميػػا عمػػى التوجػػو نحػػو اسػػتعماؿ الوسػػائؿ ائلكترونيػػة فػػي مجػػاؿ المحاسػػبة والتػػدقيؽ
بائضافة إلى الوسائؿ التقميدية المتعارؼ عمييا مف أجؿ تطوير قدراتيـ ومياراتيـ.
)11

زيػ ػػادة الػ ػػوعي لػ ػػدى الم ػ ػواطنيف حػ ػػوؿ اسػ ػػتخداـ تكنولوجيػ ػػا المعمومػ ػػات واالتصػ ػػاؿ

وفوائ ػػدىا ،و تنوي ػػع قنػ ػوات الحكوم ػػة االلكتروني ػػة لموص ػػوؿ إل ػػى أكب ػػر ع ػػدد ممك ػػف م ػػف

العمالء مثؿ منصات البيانات الذكية ومتجر التطبيقات الذكية.

المصادر

 .1االتحاد الدولي لممحاسبيف (" ، )2214(، )IFACبيان التدقيق (.")1009
 .2االتحػاد الػدولي لممحاسػبيف ،)2212( ،ل دليػؿ الممارسػات الدوليػة الجيػدة لتقػويـ
وتحسيف الرقابة الداخمية في المنشآتل.
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 .3إطار عمػؿ البيانػات الذكيػة فػي دولػة ائمػارات العربيػة المتحػدة" ،)2219( ،مبةادئ
ومعايير البيانات الذكية"  ،الجزء األوؿ ،ىيئة تنظيـ االتصاالت والحكومة الرقمية.

 .4تقريػر االتحػاد الػدولي لالتصػاالت ،)2217( ،لإقامةة المجتمةع الةذك

:التنميةة

االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوجيا المعمومات االتصاالتل.

 .5جمع ػ ػػة ،أحم ػ ػػد حمم ػ ػػي ،خمي ػ ػػؿ ،عط ػ ػػا،)2222(،لمعةةةةةةايير التةةةةةةدقيق وتكنولوجيةةةةةةا

المعمومةةات -التطةةورات الحاليةةةل ،مجمػػة تفػػاؽ جديػػدة -كميػػة التجػػارة ،جامعػػة المنوفيػػة،
السنة الرابعة عشر ،العدد (. )2-1

 .6جمعة،احم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد حممي،الزعبي،زي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد احم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد " )2213( ،نظةةةةةةةةةةةةةم المعمومةةةةةةةةةةةةةات

المحاسةةةةةةةةةبية:مدخل تطبيقةةةةةةةةة معاصةةةةةةةةةر"،الطبعػ ػ ػ ػػة االولػ ػ ػ ػػى ،دار المنػ ػ ػ ػػاىج لمنشػ ػ ػ ػػر
والتوزيع،عماف،االردف.

 .7حامد ،طاىر عبد السالـ ،رضػواف ،أحمػد رشػدى ،يسػرى ،أحمػد محمػود،)2216( ،
"صياغة المفيوم العمرانى لممدن الذكيةة"،كميػة التخطػيط العم ارنػي واالقميمػى  -جامعػة

القاىرة.

 .8حسف ،حاتـ حمودي" ،)2219( ،المدن الذكية ودورىا ف حل مشكالت الخدمات

المجتمعية ف المدن -مدينةة بغةداد أنموذجةال ،مجمػة مػداد االداب ،الجامعػة العراقيػة،
كمية االداب.

 .9دليػؿ ارشػػادي" ،)2219( ،اطةةار عمةةل البيانةةات الذكيةةة فة دولةةة اإلمةةارات العربيةةة

المتحدة لمجيات الحكومية" الجزء الثاني.

 .12دليػؿ" ،)2211( ،ادارة العمةل وتفتةيش العمةل" ،مػؤتمر العمػؿ الػدولي ،الػدورة

المائة ،التقرير الخامس .

 .11الذيب ػػة ،زي ػػاد عب ػػد الحم ػػيـ واخ ػػروف " ،)2211( ،نظةةةةم المعمومةةةةات فةةةة الرقابةةةةة
والتدقيق " ،الطبعة االولى ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف .

 .12زقػػوت ،محمػػود " ،)2216( ،مةةدى فاعميةةة اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعمومةةات ف ة

عممية التدقيق واثره ف تحسين جودة خدمة التدقيق ف قطاع غةزة ،دراسةة ميدانيةة
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عمى شركات ومكاتب التدقيق العاممة ف قطاع غزةل،ماجسػتير محاسػبة ،كميػة التجػارة
بالجامعة ائسالمية بغزة ،فمسطيف.

 .13صفية ،يخمؼ ،محمد ،طرشػي" ،)2222( ،دور التدقيق االلكترون فة تحسةين
جودة ممارسة مينة التدقيق الداخم وأثرىةا عمةى تعظةيم القيمةة لالطةراف المسةتفيدة

مةةةةن حوكمةةةةة الشةةةةركات" ،مجم ػػة البش ػػائر االقتص ػػادية ،المجم ػػد الس ػػادس ،الع ػػدد (،)2
ديسمبر.

 .14العفيفي ،عبير محمد فتحي (" ،)2227معوقات عمل وحدات المراجعة الداخميةة

واآلليات المقترحة لزيةادة فعاليتيةا" ،بحػث اسػتكماؿ لمتطمبػات الحصػوؿ عمػى شػيادة

الماجستير ،الجامعة ائسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .15عنيزة ،حسيف ىادي،خنجر ،مرتضى عبدالزىرة " ،)2222( ،تأثير مكونات ىيكل

الرقابةة الداخميةة فة جةودة المعمومةات المحاسةبية -دراسةة اسةتطالعية لعةدد مةن

الوحدات الحكومية العراقية" ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة.

 .16غبايف،عميا غالب عبػد ا " ،)2212( ،،أثةر اسةتخدام تقنيةات التةدقيق المتزامنةة
ف ة تحسةةين جةةودة التةةدقيق مةةن وجيةةة نظةةر مةةدقق الحسةةابات الخةةارجيينل ،مػػذكرة
مقدمػة ضػػمف متطمبػػات نيػػؿ شػػيادة الماجسػتير ،كميػػة إدارة المػػاؿ واالعمػػاؿ ،جامعػػة تؿ

البيت ،االردف.

 .17قانوف رقـ ( )78لسنة  " 2212التوقيع االلكترون والمعامالت االلكترونيةل .

 .18مطارنػػة ،غسػػاف" ،)2211( ،مةةةدى التةةةزام مةةةدقق الحسةةةابات األردنيةةةين بمعيةةةار

التدقيق الدول ( )300فة ظةل التةدقيق االلكترونة  ،دراسةة ميدانيةة" ،مجمػة جامعػة
تشريف لمبحوث والدراسات العممية،المجمد ( ،)33العدد ( ،)2جامعة تؿ البيت– األردف

 .19معايير التدقيؽ الدولي رقـ " ،)2217( ، 315تحديد مخةاطر التحريةف الجةوىري
وتقييميا من خالل فيم المنشأة وبيئتيا ".

 .02ىيئػػة تنظػػيـ االتصػػاالت والحكومػػة الرقميػػة" ،)2221( ،اسةةتراتيجية البيانةةات

الذكية".
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ب -اسئمة االستبانة

ت

الاوافق

اسئمة االستبانة

بشدة

الاوافق

محايد

اوافق

اوافق
بشدة

( - )1وجود تحديات متعددة تواجو المدققيف الداخمييف في الوحدات الحكومية عند تفعيؿ البيانات الذكية تتمثؿ بعدـ امكانية الحصوؿ عمى البيانات وتبادليا .
1
2
3
4

ضػػرورة امػػتالؾ المػػدققيف الػػداخمييف لمعػػارؼ وميػػارات تتعمػػؽ باسػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات
واالتصاالت ؟
وجػ ػػوب تػ ػػوفر ب ػ ػرامج تعريفيػ ػػة لممػ ػػدققيف الػ ػػداخمييف فػ ػػي مجػ ػػاؿ تحميػ ػػؿ البيانػ ػػات الذكيػ ػػة وكيفيػ ػػة
االستفادة منيا بتقديـ الخدمات الحكومية
الػ ػزاـ مس ػػؤولي تش ػػكيالت الرقابػ ػػة الداخمي ػػة بالبح ػػث ع ػػف طػ ػػرؽ و وس ػػائؿ جدي ػػدة تمك ػػنيـ مػ ػػف
الوصوؿ الى جودة البيانات االلكترونية.
دعـ وتييئة فرؽ عمؿ الرقابػة الداخميػة لفيػـ وادراؾ القضػايا المرتبطػة بالبيانػات الذكيػة وتحميميػا
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بالتأىيؿ العممي والعممي في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وتقنيات تحميميا.
5
6

التطػػورات الس ػريعة فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات زادت مػػف التحػػديات أمػػاـ المػػدقؽ الػػداخمي فعميػػو
اتخاذ االجراءات الواجب اعتمادىا لموصوؿ الى الموثوقية.
يػ ػػتـ الػ ػػتحكـ بالمخػ ػػاطر وتحسػ ػػيف ادارة الوحػ ػػدات الحكوميػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ اسػ ػػتخداـ المزيػ ػػد مػ ػػف
االجراءات التحميمية المالية وغير المالية.

7

وجوب التزاـ مدققي الوحدات بالسرية وعدـ افشاء المعمومات دوف تصريح؟

8

لتحقيؽ حوكمة البيانات لمجيات الحكومية يجب تحديد األدوار وائجراءات

( - )2مواكبة المدققيف الداخمييف في الوحدات الحكومية لمتطمبات البيانات الذكية .
1
2
3

التشريعات القانونية والموائح التنظيمية الخاصة بالبيانات الذكية تمثؿ تحدي لممجتمع
تدعـ الحكومة الذكية عمؿ الحكومة الكالسيكية بتقديـ الخدمات المطموبة لممواطنيف والمشاركة
الفعالة في صنع القرار
قمة الميزانيات المالية المستثمرة في تكنولوجيا المعمومات عموماً واطار البيانات الذكية
خصوصاً.
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وجود مخاطر نتيجة انتياؾ خصوصية وامف البيانات الذكية وامكانية التعامؿ معيا بطرؽ
غير شرعية.
تبادؿ البيانات بيف الجيات الحكومية بطريقة تمنة وموثوقة يمكف اف يغير طريقة تقديـ
الخدمات واالستفادة منيا
تواجو الوحدات الحكومية تحدي كبير متمثؿ بالتعاوف في تبادؿ البيانات الذكية واستخالص
المعمومات منيا

7

إدخاؿ تقنية المعمومات في االعماؿ الحكومية ىو ىدؼ الدوؿ التي تسعى لمتقدـ والرقي

8

يجب عمى الجيات الحكومية حماية خصوصية األفراد وسرية المؤسسات والحقوؽ القانونية .

( - )3انخفاض جودة عممية الرقابة الداخمية عند استخداـ اطار بالبيانات الذكية مما يؤثر سمباً عمى متخذي الق اررات .
1
2
3

ضرورة اعتراؼ مديري تشكيالت الرقابة الداخمية بتزايد الطػمب عمى تحمػيالت البيانات الذكيػة
احد معوقات تطبيؽ اطار عمؿ البيانات الذكية ىو عدـ توفر الدعـ البشري الكافي لتحقيؽ
جودة االعماؿ؟
يسيـ االطار بتخفيض االسعار بمرور الوقت مف خالؿ اجراء التحسينات المستمرة عمى كافة
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العمميات ؟
4
5

تقع عمى الجية الحكومية مسؤولية تحديد أفضؿ السبؿ التي تؤدي الى تطبيؽ وتفعيؿ مبادئ
ومعايير إطار عمؿ البيانات الذكية
قياـ مديري الرقابة الػداخمية بالبػحث عف طرؽ جديدة تمكف المدققيف الداخمييف مف الوصوؿ
الى جودة البيانات الذكية

6

يجب توفير قواعد عمؿ مشتركة الستخداـ البيانات الحكومية واعادة استخداميا وتبادليا.

7

يعد رأس الماؿ التكنولوجي عامؿ حاسـ األىمية لتحقيؽ مجتمع البيانات الذكية

8

ضرورة وضع اطار تنظيمي مناسب الدارة البيانات الذكية
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اتجاهـــات العالقـــــة بيـــن الـــدين العـــــام والنمــــو االقتصـــادي فــي العــــراق
Trends in the Relationship Between Public Debt and
Economic Growth in Iraq
ايــــوب جعفـــر حســن

أ.د حيدر حسين ال طعمة

الباحـــث

كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء
رقم التصنيف الدولي ISSN 2709-2852
تاريخ قبول النشر0105/55/51 :

تاريخ استالم البحث 0105/51/51 :

المستخمص
يتزايد التركيز عمى االثار االقتصادية لمدين العام عمى النمو االقتصادي كمما تزايد حجم
الديون العامة في البمدان النامية نظ ار ألعباء تسديد اقساط الدين والفوائد عمى الموازنة
واالقتصاد .وفي العراق ترتبط اتجاهات الدين العام بشكل مباشر وغير مباشر بأسعار
النفط الخام نظ ار النكشاف الموازنة عمى االيرادات النفطية بما يفوق  .%09يحاول البحث
مناقشة طبيعة االثار التي يمكن ان يولدها الدين العام عمى النمو االقتصادي في اطار

النظرية والدراسات االقتصادية مع بيان اثر الدين العام بشقيه الداخمي والخارجي في
معدالت النمو االقتصادي في العراق خالل المدة ( . )4949-4992وقد خمصت النتائج
الى تباين اثار الدين العام الداخمي والخارجي عمى النمو االقتصادي خالل االمد القصير
والطويل .

الكممات المفتاحية  :الدين العام  ،الدين الداخمي ،الدين الخارجي ،النمو االقتصادي.
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Abstract
The focus on the economic effects of public debt on economic
growth increases as the volume of public debt increases in
developing countries due to the burdens of paying debt and
interest payments on the budget and the economy. In Iraq, the
trends of public debt are directly and indirectly related to crude
oil prices due to the budget's exposure to oil revenues by more
than 90%. The research attempts to discuss the nature of the
effects that public debt can have on economic growth within the
framework of economic theory and studies, with a statement of
the impact of public debt, both internal and external, on
economic growth rates in Iraq during the period (2004-2020).
The results concluded that the effects of the internal and external
public debt on economic growth during the short and long term
varied.
Keywords: Public Debt, Internal Debt, External Debt, Economic
Growth.
المقدمة
حظيت العالقة بين معدالت الدين العام والنمو االقتصادي بزخم نظري وتجريبي
عريض منذ عقود نظ ار الرتباط موضوع الدين العام باتساع الدور الحكومي في
االقتصاد ومخاطر االخالل بالية السوق في تخصيص الموارد االقتصادية في مختمف

 وما تضمنتو من دعوات، ورغم امتداد الجدل منذ ظيور النظرية الكينزية.بمدان العالم
 ولو عمى حساب اتساع العجز المالي الحكومي والتمويل،لتحفيز الطمب الكمي
 اال ان طبيعة العالقة ال تزال موض نقاش، لتحقيق التوازن االقتصادي،بالعجز

 خصوصا بعد االزمات االقتصادية والمالية التي ضربت االقتصاد العالمي،ودراسة

 وما ترتب عمييا من مديونية ومخاطر تراج النمو االقتصادي في8002 منذ العام

.العديد من بمدان العالم
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اهمية البحث
م تكرار االزمات االقتصادية العالمية واتساع استخدام االدوات المالية لتعويض نقص
الطمب الكمي وسد الفجوات االنكماشية في العديد من بمدان العالم ،تزايد االىتمام

باآلثار االقتصادية لمدين العام عمى النمو االقتصادي ،خصوصا م تفاقم معدالت
الدين العالمي لمعدالت خطيرة تيدد االستقرار والنمو االقتصادي في االمد المتوسط

والطويل.

مشكمة البحث
وفقا لتقرير مؤسسة  S&P 500لمتصنيف االئتماني ،الصادر في شير اب ،8082
بمغ معدل الدين العام إلى الناتج المحمي االجمالي قرابة  ٪22وىو ما يتجاوز معدالت

االمان وفقا لمعايير التعزيز المالي والتي ينبغي ان ال تتعدى النسب اآلمنة بحدود

 . % 00االمر الذي يزيد من مخاطر االثار العكسية لتراكم الدين العام عمى النمو
واالستقرار االقتصادي في العراق.

فرضية البحث

ينطمق البحث من فرضية مركزية مفادىا ان اثار الدين العام عمى االقتصاد والنمو
تختمف باختالف الظروف االقتصادية لمبمد من جية واختالف المدة الزمنية من جية

اخرى ..مما يستمزم مراعاة اتجاه واعباء الدين العام عند رسم وتنفيذ السياسات
االقتصادية في العراق.
هدف البحث

ييدف البحث الى مناقشة االثار المتنوعة لمدين العام عمى النمو االقتصادي في سياق
النظريات والدراسات السابقة التي ركزت عمى طبيعة االثار التي يتركيا االقتراض
الحكومي عمى االقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر .باإلضافة الى تقدير العالقة بين

الدين العام الداخمي والخارجي م الناتج المحمي االجمالي في العراق خالل المدة
(.)8080-8002

105

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

هيكمية البحث
لتحقيق ىدف البحث تم تقسيمو الى ثالث محاور تناول االول التأثير االيجابي لمدين
العام في النمو االقتصادي وابرز قنوات ذلك التأثير ،في حين عرض المحور الثاني
التأثير السمبي لمدين العام في اطار االقتصاد المغمق والمفتوح ،اما المحور االخير فقد
كرس لتقدير العالقة بين الدين العام بشقيو الداخمي والخارجي م النمو االقتصادي

ممثال بالناتج المحمي االجمالي ،وخرج البحث بجممة من االستنتاجات والتوصيات.

المحور االول

التأثير االيجابي لمدين العام في النمو االقتصادي

من المنظور الكينزي يعد االقتراض الحكومي لتمويل االنفاق العام شرط ضروري
لحقن االقتصاد بجرعات اضافية من الطمب تكفي الستيعاب العرض وتحريك عجمة
االقتصاد من الكساد صوب االنتعاش نظ ار لما يخمفو االنفاق العام من تأثير كبير

ومباشر عمى معدالت االنتاج والتشغيل بفعل اثر المضاعف ،دون التأثير عمى
االستثمار الخاص الذي قد ينتعش ايضا نتيجة التوس االقتصادي .وتوجد عدة قنوات

لمتأثير االيجابي لمدين العام عمى النمو االقتصادي:
اوالً :الدين العام أداة لمتوازن االقتصادي

أيدت العديد من النظريات المجوء الى الدين العام باعتباره أحد أدوات تمويل عجز
الموازنة العامة لمدولة ولمواجية التقمب الدوري في النشاط االقتصادي وأيضا عمى
اعتباره اداة لمتنمية االقتصادية .اذ يمكن لمدين الحكومي تحقيق اثار ايجابية متعددة
عمى معدل نمو الطمب الكمي والناتج الكمي اذا ما اتسم الجياز االنتاجي بالمرونة.

2

فاستغالل حصيمة القرض العام في تمويل المشاري اإلنتاجية عبر النفقات االستثمارية
سوف يرف االنتاج والتشغيل والعمالة مما يولد اثا ار إيجابية وتعتمد ىذه األثار عمى
معدل مرونة الجياز اإلنتاجي ومدى استجابتو لمزيادة في االنفاق القومي وتتوقف

النتيجة النيائية عمى كفاءة أداء القطاع الحكومي مقارنة بكفاء اداء القطاع الخاص،
1 -Manmohan s. kumar and jaejoon Woo, public debt and growth, , IMF working
paper, 2010, P5.

106

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

وبذلك قد ال يمثل الدين العام مشكمة تعيق النمو االقتصادي بل عامال مساعدا في
تعزيز الجيود التنموية ،وبصفة خاصة اذا تم استخدام الدين العام في تطوير

مشروعات البنية التحتية األساسية والتي تعد عامال محف از لتشجي
الخاصة.

2

االستثمارات

ثانيا  :عكس اتجاه الدورة االقتصادية
تشير دراسات اخرى الى ان اثر الدين العام عمى النمو االقتصادي مرىون بطبيعة
المرحمة التي يمر بيا االقتصاد ،ففي ظروف الكساد يكون تحفيز الطمب الكمي اداة

ايجابية الستغالل الطاقات العاطمة ورف معدالت النمو االقتصادي 8.وطالما يتعرض

االقتصاد القومي الى دورات اقتصادية بشكل متكرر ،نتيجة الضغوط التضخمية او
مراحل االنكماش والركود ،يجب اتخاذ سياسات اقتصادية مناسبة لعكس اتجاه الدورة
االقتصادية .ففي حاالت التضخم ،والذي ىو قصور العرض الكمي عن مواكبة الطمب

الكمي ،اي ان اجمالي الطمب الكمي عمى السم والخدمات اعمى من أجمالي االنتاج،
ينبغي اتباع سياسة مالية انكماشية قائمة عمى تخفيض االنفاق العام او رف الضرائب

لتقميص الطمب الكمي والعودة الى وض التوازن االقتصادي .والعكس صحيح في حالة
االنكماش االقتصادي اذا ينبغي اتباع سياسة مالية توسعية قائمة عمى التمويل بالعجز

لتحفيز الطمب الكمي والعودة الى وض التوازن االقتصادي 3.ويسمح النموذج الكينزي

بزيادة االنفاق العام الممول باالقتراض الحكومي إلنعاش الطمب الكمي واثارة التوقعات
بتوس النشاط االقتصادي وىو عامل ميم في تحفيز االستثمار الخاص الى جانب

سعر الفائدة .وضمن ىذا المنحى يوافق الكينزيون عمى عجز الموازنة العامة طالما لم
- 2سعيد عبد العزيز عثمان ،االقتصاد العام (مالية عامة)،الدار الجامعية ،االسكندرية ،8003 ،ص392
2-Ago banizza, andrea filippo prestero, public debt and economic growth in
advanced economies survey, department of economic and social sciencesuniversity of politecnica delle marche, valencia,2013,p13
-3عادل فميح العمي ،المالية العامة والقانون المالي والضريبي ،أثراء لمطباعة والنشر ،االردن،8009 ،
ص22
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يصل الطمب الكمي الى حدود العرض الممكنة ،وبذلك قدم الكينزيون تصور جديد
لمدين العام ينسجم م دور مختمف لألنفاق العام ومصادر تمويمو في اطار المالية

العامة الوظيفية  Functional Public Financeحيث انيطت لمدولة ميام جديدة
تتعدى توفير الخدمات العامة الى االستقرار والتشغيل والنمو االقتصادي.

2

ثالثا :تعزيز االستثمار العام والخاص

وفقا ليذه القناة يشترط في الدين العام ليكون محف از لمنمو االقتصادي ان تمول النفقات

الجارية من خالل االيرادات الجارية بينما يتم المجوء إلى الدين العام حص ار لتمويل
النفقات االستثمارية وفقا لما يسمى بالقاعدة الذىبية في تمويل الديون الموجية

لالستثمار العام الذي يخمق حوافز لتحريك مشاري البنية التحتية والتي تساىم في نمو

الطمب وزيادة اإلنتاجية .ولكي تعمل القاعدة الذىبية يجب ان تفوق معدالت النمو
االقتصادي الفوائد المستحقة عمى االموال المقترضة في المستقبل .فالدين العام يمول
االستثمار العام ويتماشى م مبدأ المنفعة مقابل الضرائب وبالتالي تحقيق توزي عادل

بين األجيال ،إذا تم تمويل النفقات الجارية من خالل الضرائب ،ويمول االستثمار من
خالل الدين العام وتتحمل األجيال القادمة اعباء ىذا الدين مقابل مخرجات االستثمار

العام نتيجة قيام الحكومة بمشاري البنية التحتية والمشاري االستثمارية واإلنتاجية

االخرى .وم ذلك ،فإن الجدل حول القاعدة الذىبية يركز عمى إنتاجية االستثمار

العام 8.وقد سميت بالقاعدة الذىبية نظ ار لتجنب االثار السمبية التي يمارسيا الدين
العام عمى النمو االقتصادي في االجل الطويل حيث يتحدد في ضوء ىذه القاعدة

المستوى المناسب لمقروض الحكومية كونيا تنص عمى ضرورة ان ال يتجاوز قيمة
الدين الحكومي قيمة االنفاق الحكومي االستثماري .واذا ما كانت قيمة الدين الحكومي

أكبر من قيمة النفقات الحكومية االستثمارية فيذا يعني بأن جزء من الدين العام

- 2أحمد ابرييي عمي ،نظرية الدين العام ،البنك المركزي العراقي ،البحوث والدراسات ،8080،ص23

2- Kirsten killerman, an erroneous Interpretation of the golden rule of public
sector borrowing, center for public finance, university of friborg, peru,
2006, p 1104
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سيوجو الى النفقات الجارية وىو ما يعني اىدارىا في أنشطة ال تدر ايرادا لمدولة ومن
ثم اضعاف قدرة الدولة عمى السداد في المستقبل.

2

رابعا  :تعزيز راس المال البشري

اعادت نظرية النمو الداخمي لبول رومر التأكيد عمى اىمية االستثمار واالدخار في
راس المال البشري فالحكومات تستطي عمل ذلك عن طريق انتاج سم عامة وايضا
تحفيز االستثمار الخاص في اشراكو بصناعات كثيفة المعرفة حيث يتراكم راس المال

البشري ويقوم بتوليد زيادات متالحقة في عوائد الحجم ،فاالستثمار العام والخاص في
راس المال البشري سيؤدي الى تحسينات في االنتاجية ووفورات خارجية تعوض

طبيعة العوائد المتناقصة 8.فاالعتراف بأن االنتاج ال يعتمد فقط عمى راس المال
خطوة ىامة في مجال تطوير ما يطمق عميو بنظريات النمو االقتصادي الجديدة .اذ

أصبح راس المال البشري أي زيادة الميارات البشرية األساسية من خالل التعميم

والتدريب عامال موازيا باألىمية .وبيذا اضيف متحول راس المال البشري الى
معادالت الناتج االقتصادي العام والتي كانت تقتصر عمى رأس المال المادي والعمل

والتغير التكنولوجي 3.من ناحية أخرى فإن لمدين الخارجي تأثير بالغ في المتغيرات
االقتصادية الكمية (خاصة اإلنتاج الوطني) وتحسين ميزان المدفوعات .حيث سيقابل

القرض المقدم لمحكومة قيام البنك المركزي بإصدار نقود جديدة نتيجة تزايد ودائ

االخير بالعممة األجنبية .وبالمثل ،فإن إيداع حصيمة تمك الديون في البنوك التجارية
سيمكنيا من توسي

االئتمان والتأثير عمى ميزان المدفوعات ،لصالح البمدان

- 2حمدي أحمد عمي الينداوي ،العالقة بين الدين العام والنمو االقتصاد ىل ىناك مستوى حرج؟،مجمة
الدراسات والبحوث التجارية ،كمية التجارة – جامعة بنيا ،مصر ،مجمد ،8عدد، 8022 ،8ص302
-8ميشيل تودارو ،التنمية االقتصادية ،ترجمة محمود حسن حسني ،محمود حامد محمود ،دار المريخ،
السعودية ،8000 ،ص211
 - 3فريدريك م.شرر ،نظرة جديدة الى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي ،ترجمة عمي ابو عمشو،
مكتبة العبيكان ،المممكة العربية السعودية ،8008 ،ص12
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أيضا .وسيتمكن
المقترضة .فتميل أسعار صرف العمالت األجنبية إلى التحسن
ً
المقترضون من الوصول إلى جمي متطمبات اإلنتاج لممعدات واآلالت الرأسمالية .كما

سيوفر الدين الخارجي األموال الالزمة لممشاري اإلنتاجية التي تتطمب تمويال بالعممة

االجنبية مما يؤدي إلى زيادة االستثمار الوطني وتحفيز االستثمار.

2

ويمعب االنفاق الحكومي عمى التعميم ورف الميارات والقدرات البشرية دو ار محوريا في

تحقيق النمو االقتصادي نظ ار لوجود عالقة طردية بين االنفاق الحكومي والتعميم
والتطور التكنولوجي والذي يساىم في زيادة اإلنتاجية الكمية 8.فتمويل النفقات

االستثمارية المنتجة والبنى التحتية يحدث اثر توسعي لتكوين راس المال البشري مما
يزيد من القدرة اإلنتاجية لمبمد ،من خالل تحفيز االستثمار في راس المال البشري

وزيادة ميارات األفراد وتحسين مستواىم التعميمي والصحي 3.وفي اشارة ميمة الرتباط

االستدامة المالية بالدين العام فان تحقيق االستدامة المالية ال تنحصر بمستوى الدين
بل بطريقة انفاق الحكومة لألموال المقترضة ،فالدين ال يعد مشكمة طالما انو ال يؤثر

عمى النمو االقتصادي في البمد وىذا يتفق م تعريف  Blanchardلالستدامة المالية
عمى انيا السياسة التي تضمن ثبات نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي،

ويتم تحقيق ذلك من خالل توظيف االموال المقترضة لمحكومة في مشاري واستثمارات

تترك تأثي ار ايجابيا عمى قيمة الناتج المحمي االجمالي ،بمعنى ان ارتفاع الدين العام

 -2عادل العمي ،مصدر سابق ص893
- 8ازىار حسن عمي أبو نايمة، ،ىيثم عبد الحسين كاظم ،العالقة بين السياسة المالية و التنمية البشرية
دراسة تحميمية لمعراق ،مجمة االقتصاد والعموم اإلدارية ،كمية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد ،المجمد
،80عدد ، 8080، 280ص 322
- 3عمرو ىشام محمد ،ميسون عمي حسين العبيدي ،اتجاىات الدين الداخمي في العراق والمسار المستقبمي
المطموب ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،الجامعة المستنصرية ،العراق ،المجمد،21
العدد ،8022،08ص22
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يجب ان يترافق معو ارتفاع في حجم الناتج المحمي االجمالي ،م مراعاة تجنب
االفراط في الدين العام لتفادي رف اعباء الدين عمى االجيال القادمة.

2

المبحث الثاني

التأثير السمبي لمدين العام في النمو االقتصادي
رغم االعتراف بأىمية الدين العام في تحقيق النمو االقتصادي عبر تحفيز الطمب
الكمي في االمد القصير ،اال ان لمدين العام اثار سمبية ايضا عمى النمو حينما تزاحم
القروض الحكومية االستثمار الخاص عبر الضغط عمى أسعار الفائدة  .كما إن
تدىور التوازن المالي نتيجة تراكم الدين العام مضر ايضا بالنمو االقتصادي ،عمى
الرغم من أن العجز يساعد في تمويل رأس المال العام 8.كما تشير بعض الدراسات

إلى أن تأثير الدين العام في النمو االقتصادي يحدث من خالل توقعات المستثمرين

وفقا الى الحجج االتية:3

الحجة األولى تتعمق بعبء الدين العام وتأثيره عمى توقعات المستثمرين بانخفاض
العوائد في المستقبل نتيجة الزيادة المرتفعة والتدريجية في معدالت الضرائب الالزمة

لسداد الدين ومن ثم تثبيط االستثمار المحمي واألجنبي ،مما يؤدي إلى تباطؤ تراكم

رأس المال وانخفاض معدالت النمو االقتصادي.

الحجة الثانية تتعمق باستنتاجات مماثمة لتمك التي توصمت إلييا الدراسات التي تؤكد
ان البمدان المثقمة بالديون تدف المستثمرين الى اليروب بسبب عدم اليقين بشأن الدين
داخميا.
جيا أم
ً
العام الذي سيتم خدمتو سواء كان خار ً
-2حيدر حسين آل طعمو ،استخدام منيجية  NARDLفي تحميل استدامة الدين العام في العراق ،مجمة
االقتصادي

الخميجي،

جامعة

البصرة

مركز

دراسات

البصرة

والخميج

العربي،

العراق،

المجمد،31عدد ،8029،39ص221
2 -Cesar calderon j. rodrigo fuentes, government debt and economic growth, interAmerican development bank 2013, p.2
3 -Kathryn battillo helen poarson, luca ricci, the channels through which external
public debt affects growth ?, IMF working pape,2004,p 5
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ولمدين العام تأثير ميم في االقتصاد عمى المدى القصير والطويل .فوجية النظر
التقميدية تشير الى أن الدين العام يمكن أن يحفز إجمالي الطمب واإلنتاج عمى المدى

القصير ،ولكنو يزاحم رأس المال ويقمل اإلنتاج عمى المدى الطويل .وقد تركزت بعض
الدراسات عمى اآلثار طويمة المدى لمدين العام .وىناك العديد من القنوات التي يمكن

ان تؤثر الديون المرتفعة من خالليا سمباً في النمو االقتصادي .حيث يمكن أن يؤثر

الدين العام المرتف سمباً عمى تراكم رأس المال والنمو من خالل معدالت فائدة أعمى
طويمة األجل وضرائب مستقبمية أعمى وارتفاع التضخم وزيادة عدم اليقين بشأن

التوقعات والسياسات .وفي الحاالت األكثر خطورة ،ترتف

الديون السيادية الى حدود

تتسبب بإثارة أزمة مالية او مصرفية أو ازمة عممة .كما تشير بعض الدراسات الحديثة

التي أجراىا راينيارت وروجوف عام ( )8020والتي تدرس النمو االقتصادي والتضخم

وفقا لمستويات مختمفة من الدين الحكومي في االقتصادات المتقدمة والناشئة عمى
أساس طويل االجل بأن الزيادة في الدين الحكومي تؤدي إلى ابطاء النمو
االقتصادي.

2

وبشكل عام فأن تمويل عجز الموازنة باالقتراض الحكومي سوف يؤثر

في النشاط االقتصادي من خالل تخفيض االدخارات العامة فينخفض تبعا لذلك

صافي االدخار القومي مما يدف سعر الفائدة الى االرتفاع مؤديا الى انخفاض في
حجم االستثمار ويترافق معو تباطأ في عممية التراكم الرأسمالي ومن ثم حدوث

انخفاض في اإلنتاجية مما يسبب انخفاض في النمو االقتصادي.

أوال :إثر المزاحمة في اقتصاد مغمق

باالستعانة بنموذج ( )IS-LMوالذي يمكن صناع السياسات االقتصادية من تحديد
التأثير المتوق لزيادة االنفاق الحكومي عمى الناتج المحمي االجمالي ومدى تأثير

السياسة المالية التوسعية عمى االستثمار الخاص والذي يعرف باثر المزاحمة
Crowding Effectوكما يمي:

1- Manmohan kumar and jeon woo, public debt and growth, IMF working paper,
2010,p 8
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-2المزاحمة غير التامة :عند تمويل العجز الحكومي في الموازنة العامة عبر
االقتراض نتيجة تجاوز انفاق الحكومة لإليرادات الضريبية تنخفض األموال القابمة
لإلقراض ويرتف سعر الفائدة التوازني .وىكذا عندما تواجو الحكومة عج از في الموازنة

العامة ويكون االدخار العام سمبي ينخفض االدخار الوطني .بعبارة أخرى عندما
تقترض الحكومة لتمويل عجز موازنتيا فإنيا تقمل المعروض من األموال القابمة

لإلقراض والمتاحة لتمويل االستثمار من قبل القطاع الخاص.

2

ومن الشكل االتي

( )2يتبين لنا اثر السياسة المالية التوسعية عمى اسعار الفائدة واالقتصاد .اذ ان زيادة
االنفاق الحكومي تنقل منحنى( )IS1الى جية اليمين الى ( )IS2وفي االجل القصير

سيتحقق التوازن عند نقطة( )E2حيث سيرتف سعر الفائدة الى( )r2ويزيد الناتج

الى( )Y1ويفوق ( )Yoويأخذ مستوى االسعار باالرتفاع بسبب زيادة الطمب الكمي
الناتج عن زيادة في االنفاق الحكومي ،مما سيؤدي الى انخفاض العرض الحقيقي

لمنقود وبتالي ينتقل ( )LM1الى جية الشمال الى( )LM2وسيرتف معو سعر الفائدة
الى اعمى مستوى عند ( )r3مما سيؤدي الى خفض االنفاق االستثماري لمقطاع

الخاص وصافي الصادرات نتيجة منافسة القطاع الحكومي عمى المدخرات وارتفاع

سعر الفائدة .ومن المالحظ ان المزاحمة التامة لن تحدث في المدى القصير وذلك

يعود الى ان منحنى ( )LMغير راسي وانما مسطح م المحور االفقي وكما ىو

موضح في الشكل االتي:

 -1فريد بشير طاىر ،عبد الوىاب االمين ،اقتصاديات النقود والبنوك ،مكتبة المتنبي-الدمام -المممكة العربية
السعودية 8028،ص.22
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الشكل ( )2المزاحمة غير التامة
سعر الفائدة

LM2

r
LM1
r3

r2

E2

r1
IS2
Y

E1
IS1
Y1

Yo

المصدر :فريد بشير طاىر ،عبد الوىاب امين ،اقتصاديات النقود والبنوك ،مكتبة المتنبي-الدمام -المممكة

العربية السعودية ،8028 ،ص92

-2المزاحمة التامة :وىي مزاحمة القطاع الخاص بشكل تام وتحدث حينما يؤدي
التوس

في االنفاق الحكومي الممول باالقتراض الى مزاحمة االنفاق االستثماري

الخاص ويصبح حينيا منحنى( )LMعموديا نتيجة ضعف حساسية الطمب عمى النقود
الى تقمبات سعر الفائدة وىذا االفتراض ينسجم م الرؤية الكالسيكية لدالة الطمب عمى

النقود كدالة في الدخل فقط ،عمى ان الطمب عمى النقود اساساً ىو بغرض أنفاقيا او
نتيجة القيام بتنفيذ المعامالت فقط عندئذ فان وض منحنى ( )LMيغدو عموديا
والشكل ادناه يوضح االتي:

114

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

شكل) (2المزاحمة التامة لمقطاع الخاص
LM

(جزء )B

(جزء )A

r

r2
r2

r1
r1
IS1
I

ISO

I
I1

Io

Y

Y0

(المصدر :محمد أحمد االفندي ،مقدمة في االقتصاد الكمي ،االمين لمنشر -صنعاء ،8023 ،ص)813

في ظل فعالية السياسة المالية التوسعية ،كما موضح في جزء ) )Aمن الشكل ( ،)8سينتقل

منحنى) )ISمن ) )ISoالى( )IS1جية اليمين حيث يالحظ ان الدخل ثابت عند ) )Yoبينما
يرتف سعر الفائدة الى من ) )r1الى االعمى عند ( )r2وينتج عن ىذه السياسة المالية

التوسعية في االنفاق الحكومية االتي:

 -انخفاض االنفاق االستثماري الخاص كما موضح في الجزء( )Bبسبب ارتفاع سعر الفائدة

وبمقدار م ساو لزيادة االنفاق الحكومي اي ان االنفاق الحكومي قد حل محل االنفاق
االستثماري لمقطاع الخاص وتسمى ىذه ظاىرة بالمزاحمة التامة.

 المستوى التوازني لمدخل ) )Yoظل ثابتا وىذا يعني عدم فاعمية السياسة المالية وقداقتصر تأثيرىا عمى زيادة سعر الفائدة وزيادة حجم الدور الحكومي في النشاط االقتصادي

عمى حساب دور القطاع الخاص
ثانيا :إثر المزاحة في اقتصاد مفتوح

في االقتصاد المفتوح كما في االقتصاد المغمق يكون لمعجز الحكومي تأثي ار مماثل عمى

االدخار القومي فالعجز المالي الحكومي في االقتصاد المفتوح يزاحم الطمب الخاص(خاصة
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االس تثماري) عمى االموال المعدة لإلقراض عن طريق سعر الفائدة السوقية ،بيد ان االقتصاد
المفتوح يشيد اثا اًر إضافية لمعجز المالي الحكومي اذ ان ارتفاع سعر الفائدة المحمية(بسبب

عجز الموازنة الحكومية) بما يفوق مثيمتيا الدولية يجذب المستثمرين المحميين واالجانب نحو

االس تثمار في ادوات الدين العام اآلمنة وذات العائد المرتف مما يؤدي الى انخفاض صافي
1

التدفقات الرأسمالية لمخارج Net Capital Outflow

لمتوضيح:

وباالستعانة بالشكل( )3االتي

شكل) (3إثر الدين العام عمى صافي التدفقات الرأسمالية لمخارج
(شكل )a

(شكل )b

LM

r

r
r2

r2

r1

r1
IS2

)NF(I

IS

NF2 NF1

NFI

e

Y

Y2

Y1

(شكل )c
e2
e1

)NX(e

NX
NX1

NX2

(المصدر :محمد احمد االفندي ،مقدمة في االقتصاد الكمي ،االمين لمنشر -صنعاء ، 8023 ،ص)323

 -1حيدر حسين ال طعمة ،العجز المزدوج في بلدان الريع النفطي ،مركز حمورابي -بغداد،2112،
ص.78
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ومن المالحظ ان قيام الحكومة بزيادة االنفاق وتخفيض لمضرائب سيؤدي الى انتقال
منحنى) )IS1الى( )IS2الى جية اليمين ويزيد الدخل من) )Y1الى) )Y2م ارتفاع
في سعر الفائدة من( )r1الى( )r2في شكل( )aلكن ارتفاع سعر الفائدة يخفض صافي
االستثمار االجنبي من( )NF1الى( )NF2الى جية اليسار وىذا مما يعني زيادة في
عرض النقد االجنبي (تدفق االستثمار االجنبي الى الداخل) مقابل انخفاض في

عرض النقد الوطني ومن ثم ارتفاع في سعر الصرف(تصاعد في قيمة العممة

الوطنية) مما يتسبب في انخفاض صافي الصادرات والموضح في شكل( )cوالذي
يتقاط م منحنى صافي االستثمار عند سعر الصرف المرتف ( .2)e2وىكذا فان
االرتفاع في قيمة العممة الوطنية يجعل السم المستوردة ارخص بالنسبة الى السكان

المحميين والسم المصدرة أكثر غالء بالنسبة الى االجانب وم ثبات العوامل االخرى

يؤدي ذلك الى توس حجم االستيرادات مقابل ىبوط حجم الصادرات مما ينعكس سمباً

عمى ميزان المدفوعات.

8

المبحث الثالث  :قياس العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي في العراق
شيدت اتجاىات الدين العام في العراق مسارات ومنعطفات متعددة خالل العقود

االرب الماضية ،اذ تزايد الدين العام بشكل ممحوظ خالل عقد الثمانينات من القرن
الماضي نتيجة انخراط العراق في حرب ضروس استمرت لسنوات طويمة ،خرج منيا
العراق محمال بتركة ثقيمة من الديون .تال ذلك حرب الكويت مطم التسعينات ،وتدخل

التحالف الدولي واخراج العراق من الكويت بتعويضات وخسائر زادت من عبء
المديونية الخارجية لمبمد .اما بعد العام  8003استطاع العراق الدخول في اتفاقيات
تسوية الديون السيادية وبمساعدة دولية مكنت البمد من تقميص ديونو السيادية بقرابة

 .%20م ذلك استمرت حاجة العراق الى الديون ،ولكن ىذه المرة بالتركيز عمى
- 2محمد أحمد االفندي ،مصدر سابق،ص323
- 8حيدر حسين ال طعمة ،مصدر سابق ،ص29
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الديون الداخمية بدال من الخارجية ،نظ ار لتدفقات االيرادات النفطية بالدوالر وعدم
الحاجة الى نقد اجنبي بشكل ممح لتمويل النفقات الحكومية او االقتصاد ،بل كانت

الحاجة دوما الى ديون بالعممة المحمية لتمويل النفقات الجارية ،وبشكل خاص بند
الرواتب والنفقات الضرورية ،عند انخفاض االيرادات النفطية دون المستويات التي
تطبعت عمييا الموازنة العامة في العراق ،خصوصا م اتساع النفقات الجارية بشكل

كبير خالل السنوات (.)8080-8002

يسعى ىذا المبحث الى تقدير العالقة بين الدين العام (بشقيو الداخمي والخارجي) عمى

النمو االقتصادي في العراق خالل المدة ( )8080-8002باستخدام بيانات فصمية
لغرض التحقق من طبيعة العالقة بين المتغيرات المذكورة خالل مدة الدراسة.

اوال  :توصيف النموذج

تعد مرحمة التوصيف من اىم مراحل البحث في االقتصاد القياسي ويتم فييا توصيف

العالقة بين المتغيرات االقتصادية موضوع الدراسة والتعبير عن العالقات المفترضة

بشكل رياضي .وقد تم تحميل العالقة بين الدين العام الداخمي ) (DIوالدين العام

الخارجي ) (DEكمتغيرات مستقمة ) (Independed Variableوبين الناتج المحمي
االجمالي ) (GDPكمتغير تاب ) (depended Variableومن ثم العمل عمى
اختبار العالقة باستخدام االنموذج القياسي ) .(ARDLومن اجل اعطاء نتائج افضل

قد تم تحويل البيانات السنوية الى فصمية(رب سنوية) لتصبح المشاىدات )(64

مشاىدة .

 ويمكن التعبير عن العالقة الدالية بين الدين العام الداخمي ) (DIوالدين العامالخارجي ) (DEوالناتج المحمي االجمالي ).(GDP
) ( )

(∫

 ومن خالل الدالة اعاله يمكن صياغة انموذج ) (ARDLلقياس العالقة بينالمتغيرات المستقمة) (DE,DIوالمتغير التاب ) (GDPوتحويل البيانات الى
لوغارتيم وكما يمي:
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 : LnGDPالوغارتيم الطبيعي لمناتج المحمي االجمالي.
 : LnDIالوغارتيم الطبيعي لمدين العام الداخمي.

 : LnDEالوغارتيم الطبيعي لمدين العام الخارجي.
:n

الحد االعمى لمفجوات الزمنية

 :الفرق االول لممتغير.
الحد الثابت.

 : tمدة الدراسة )(2020- 2004

 :الميل ) (slopeفي االجل الطويل.

:

الميل ) (slopeفي االجل القصير.
الحد العشوائي لمنموذج.

ثانيا  :قياس العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي
في البدء تم استخراج نتائج تقدير السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة خالل المدة
( )8080-8002ألجل بيان التأثيرات التي يمارسيا الدين العام (بشقيو الداخمي
والخارجي) عمى النمو االقتصادي في العراق خالل مدة الدراسة ،تال ذلك استخدام

نموذج  ARDLلبيان طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة.

 -1اختبار االستقرارية Stationarity

الخطوة األولى يجب اختبار استق اررية متغيرات األنموذج وتحديد رتبة التكامل المشترك

لمسمسمة الزمنية ومعرفة ىل ان المتغيرات مستقرة ام ال ويتم ذلك من خالل تطبيق
اختبار جذر الوحدة لفمبيس – بيرون) (P.Pولديكي فولر الموس ( ،)ADFوالتي تعد

من اىم االختبار االكثر دقة لمكشف عن سكون(استق اررية) السمسمة الزمنية ويوضح
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جدول ) (1نتائج السكون حيث نالحظ من خاللو ان السمسمة الزمنية لممتغيرات
المستخدمة في الدراسة كانت غير ساكنة عند مستواىا االصمي ) I(0باستثناء الدين

الخارجي ) (LnDEفأنو كان ساكناً في اختبار ديكي فولمر) (ADFعند المستوى
االصمي ). I(0

جدول ) (1نتائج اختبار جذر الوحدة عند المستوى االصمي
& Without Constant
Trend
tProb
Statistic
-3.9256 0.0002 No
4.6272 1.0000 No
** -1.9582 0.0487

اختبار ديكي فوللز
& With Constant
Trend
tProb
Statistic
No -2.1346 0.5171 No
No -0.5525 0.9781 No
** *** -3.7562 0.0256

With Constant
Prob
0.3351
1.0000
0.0023

tstatistic
-1.8897
3.4327
-4.0385

Varible
LnGDP
LnDI
LnDE

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج . Eviews 10

-تعني العالمة (*) معنوي احصائيا عند مستوى ) ،(0.10وتعني العالمة معنوي (**)

معنوي احصائيا عند مستوى) ،(0.05وتعني العالمة (***) معنوي احصائيا عند مستوى

) ،(0.01وتعني ) (n0عدم المعنوية.

جدول ) (2نتائج اختبار جذر الوحدة عند الفرق االول
& Without Constant
Trend
tProb
statistic
-3.9256
*** 0.0002
-2.0313
0.0413
**
-4.5905
*** 0.0000

اختبار ديكي فوللز
& With Constant
Trend
tProb
statistic
*** -4.2571 0.0066
-5.9609
*** 0.000
*** -4.9943 0.0007

With Constant
Prob
***
**
***

0.0023
0.0123
0.0004

tstatistic
-4.0339
3.4682
-4.5693

Varible
LnGDP
LnDI
LnDE

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج . Eviews 10

تعني العالمة (*) معنوي احصائيا عند مستوى ) ،(0.10وتعني العالمة معنوي (**) معنوياحصائيا عند مستوى) ،(0.05وتعني العالمة (***) معنوي احصائيا عند مستوى )،(0.01

وتعني ) (n0عدم المعنوية.
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 -2التقدير االولي لمنموذج ARDL
يظير جدول) (1و) (2نتائج التقدير االولي لنموذج  ARDLلمعالقة بين المتغير
التاب والمتغيرات المستقمة الداخمة في الدراسة وكاالتي :اذ يالحظ من خالل جدول

) (3الذي يبين نتائج التقدير االولي لمنموذج ان معامل التحديد  R-squaredقد
بمغ ) )0.997526والذي اعطى قوة تفسيرية لمنموذج المستخدم أي ان المتغيرات
المستقمة قد فسرت المتغير التاب بيذه النسبة المذكورة في حين ان نسبة ) (%1تدخل
ضمن االخطاء وتعود الى متغيرات اخرى غير داخمة في النموذج .في حين ان

معامل التحديد المصحح  Adjusted R-squaredبمغ ) ،)0.997122كما ان
النموذج الذي تم اختياره حسب منيجية  ARDLبفترات ابطاء

 3, 1,3حسب

معايير اختبار فترة االبطاء ).(AIC

كما ان قيمة  F-statisticقد بمغت ) )2464.390وانيا معنوية عند مستوى اقل من
) (%1وحسب قيمة)Prob(F-statistic
معنوية النموذج المستخدم.

اذ بمغت ))0.000000

مما يعني

جدول ) (3نتائج االختبار االولي لنموذج ARDL

Dynamic regressors (4 lags, automatic): DI DE

*Prob.

tStatistic

0.0000
0.0000
0.0000
0.0179
0.0189
0.0002
0.0000
0.0000
0.0000
0.0138

19.67231
-8.579681
4.885137
-2.441036
2.418560
3.926411
-5.285733
5.722782
-5.315455
2.543724

Fixed regressors: C
Number of models evalulated: 100
)Selected Model: ARDL(3, 1, 3
Variable
Coefficient
Std.
Error
0.112057
0.206473
0.109871
0.292696
0.301360
0.533867
1.076870
0.993857
0.400563
3.345327
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2.204419
-1.771469
0.536737
-0.714481
0.728858
2.096182
-5.692045
5.687626
-2.129174
8.509591

)LnGDP(-1
)LnGDP(-2
)LnGDP(-3
LnDI
)LnDI(-1
LnDE
)LnDE(-1
)LnDE(-2
)LnDE(-3
C
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195.9623
70.21184

Mean dependent var
S.D. dependent var

0.997526
0.997122

5.631031

Akaike info criterion

3.766921

5.965552

Schwarz criterion

780.4333

5.763021
2.111798

Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-173.0085
2464.390

كانون االول 0202

R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of
regression
Sum squared
resid
Log likelihood
F-statistic

0.000000

Prob(F)statistic

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج .Eviews10

 -3اختبار الحدود :Bounds Test

يستعمل اختبار الحدود لمتأكد من وجود تكامل مشترك بين متغيرات االنموذج اذ

تفصح نتائج جدول ) (4ان القيمة االحصائية  F-statisticالمحتسبة والبالغة

) )5.422644كانت اكبر من الحدود العميا الجدولية لمقيم االحصائية عند جمي

المستويات االحصائية وىذا يعني وجود عالقة طويمة االجل بين متغيرات النموذج
وبالنتيجة يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود عالقة

بين المتغيرات طويمة االجل.
جدول ) (4نتائج التكامل المشترك باختبار الحدود
Null Hypothesis: No levels relationship
)I(1
Value
Signif.
)I(0
3.35
5.422644
10%
2.63
3.87
2
5%
3.1
4.38
2.5%
3.55
5
1%
4.13

F-Bounds Test
Test Statistic
F-statistic
k

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج Eviews10

 -4تحميل نموذج االجل القصير ومعامل تصحيح الخطاء:
يقوووم ىووذا النموووذج عمووى فرضووية وجووود عالقووة توازنيووو طويمووة االجوول تتحوودد فووي ظميووا
القيمووة التوازنيووة فووي اطووار محوودداتيا ،ولكوون قوود تكووون قوويم النموووذج المقوودرة لمعالقووة بووين

المتغيوور التوواب والمتغي ورات المسووتقمة تختمووف عوون قيميووا التوازنيووة ،ممووا يوونجم عنووو خطووأ
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التوازن الذي يمكن ان يتم تعديموو وتصوحيحو فوي األجول الطويول ،لوذا يفتورض تصوحيح
الخطووأ وجووود نوووعين موون العالقووات بووين النوواتج المحمووي االجمووالي كمتغيوور توواب  ،والوودين

العووام (الووداخمي والخووارجي) كمتغي ورات مفس ورة ،اذ تقوواس العالقووة طويمووة االجوول بمسووتوى
متغي ورات النموووذج ،بيوونم تقوواس العالقووة اآلنيووة قصوويرة االجوول موون خووالل التغي ورات فيمووا
بينيووا فووي كوول فتورة ،وقوود اكوودت ىووذه العالقووة التوازنيووة بووين متغيورات النموووذج باختبووار

الحدود .Bounds Test

جدول ) (5جدول تحميل نموذج االجل القصير ومعامل تصحيح الخطأ
)Selected Model: ARDL(3, 1, 3
ECM Regression

Prob.
0.0000
0.0000
0.0028
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
2.218806
11.08907
5.538724
5.772888
5.631117

Coefficient Std. Error t-Statistic
12.32281
-5.918260
-3.124540
-5.371344
-5.834939
5.536757
-4.319203

0.100199
0.090692
0.228668
0.390253
0.609852
0.384553
0.007018

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

Variable

1.234731
-0.536737
-0.714481
-2.096182
-3.558452
2.129174
-0.330312
0.900833

))D(LnGDP(-1
))D(LnGDP(-2
)D(LnDI
)D(LnDE
))D(LnDE(-1
))D(LnDE(-2
*)CointEq(-1
R-squared

0.890575
3.668207
780.4333
-173.0085
2.111798

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات برنامج Eviews10

ويتضح من خالل جدول ) (5ان النموذج معنوي مون الناحيوة االحصوائية ،اذ ان t-
 Statisticمعنوي و و ووة لجميو و و و متغيوو و ورات النم و و وووذج المس و و ووتخدمة ف و و ووي الد ارس و و ووة باعتب و و ووار
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ان) (LnGDPمتغيو وور تو وواب و( )LnDE،LnDIمتغي و ورات مسو ووتقمة ،فقو وود كانو ووت قيمو ووة
 Probلجميو و المتغيو ورات أق وول م وون  ، %5اذ نالح ووظ ان ( )LnDIالرم وووز جميع ووا ف ووي

االقووواس فووي بدايووة الفت ورة أي ) (t=0قوود اثوورت الووديون بشووكل سوومبي عمووى معوودل نمووو

االقتصووادي ) )LnGDPفووي االجوول القصووير اذ تووؤدي زيووادة ( )LnDIبنسووبة  %1الووى
تخفوويض ) )LnGDPبنسووبة .%0.714481وبالنسووبة الووى ( )LnDEفووي بدايووة الفت ورة

) (t=0نجو و وود تو و ووأثيره بشو و ووكل سو و وومبي عمو و ووى  LnGDPفو و ووي االجو و وول القصو و ووير اذ يو و ووؤدي

انخفواض) (LnDEبنسوبة  %1الوى زيووادة  LnGDPبنسوبة  ،%2.096182بينموا أثوور
 LnDEالمبطأ لفترة واحودة أي ) (t=1بشوكل سومبي ايضواً عموى  LnGDPحيوث يوؤدي

زي ووادة  LnDEبنس ووبة  %1ال ووى انخف وواض  LnGDPبنس ووبة  .%3.558452ام ووا ف ووي
الفت ورة الثانيووة ) (t=2فقوود كووان أثوور  LnDEعمووى  LnGDPسوومبي ،فعنوود زيووادة LnDE
بنسبة  %1سيؤدي الى انخفاض في  LnGDPبنسبة  .%2.129174ويرج السبب
وراء العالقووة العكسووية التووي ظيوورت فووي النموووذج بووين الوودين العووام الووداخمي والوودين العووام

الخارجي كمتغيورات تفسويرية مون جيوة وبوين النواتج المحموي االجموالي كمتغيور تواب مون

جيووة اخوورى ،فووي االجوول القصووير ،الووى ان ت ازيوود الووديون الحكوميووة الداخميووة والخارجيووة
بسبب تقمبات اسعار النفط خالل سنوات الد ارسوة أدت الوى ارتفواع نسوبة (اقسواط وفوائود
الوودين) موون اجمووالي االنفوواق الحكووومي بشووقيو الجوواري واالسووتثماري فووي الموازنووة العامووة،
والن االنفوواق الحكووومي محفووز رئوويس لمطمووب الكمووي واالسووتثمار والنمووو االقتصووادي فووي

العراق فان تقميص حجم النفقات الجارية واالستثمارية بسبب تزايد حجم الديون الداخمية
والخارجيووة يووؤدي ال ووى ت ارج و ت ووأثير االنفوواق ف ووي النمووو االقتص ووادي وبالتووالي انخف وواض
الناتج المحمي االجمالي .فقد بمغت اقساط وفوائد الدين العوام اكثور مون  20ترليوون فوي

موازنوة عوام  8029وقاربوت  20ترليووون ايضوا فوي موازنووة  . 8082وىوذه المبوالغ عمووى
حساب النفقات العامة بشقييا الجارية واالستثمارية .وقود أظيورت نتوائج تصوحيح الخطوأ

معنويووة حوود تصووحيح الخطووأ فووي النموووذج اذ يووتم تصووحيح الخطووأ خووالل  %0.33موون
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السنة أي الرجوع الى التووازن يحتواج ) (1/0.33=3.03تقريبواً أربعوة أشوير بمعنوى أن

سرعة التكيف سريعة لمتعديل باتجاه قيمتو التوازنية في االجل الطويل.

 -5تحميل نموذج االجل الطويل

اعتموواداً عمووى المعادلووة المقوودرة فووي جوودول ) (6يتضووح بووان زيووادة الوودين العووام الووداخمي

( )LnDIبنس ووبة  %1ي ووؤدي ال ووى زي ووادة الن وواتج المحم ووي االجم ووالي ( )LnGDPبنس ووبة
 ،%0.474289ويمكوون تفسووير ذلووك عمووى اعتبووار ان ارتفوواع الووديون الداخميووة لتمويوول
االنفوواق الحك ووومي بشووقيو الج وواري واالس ووتثماري تسوويم ف ووي انع وواش الطمووب الكم ووي ورفو و

الن وواتج المحم ووي االجم ووالي .كم ووا يفص ووح ج وودول ( )0ب ووان زي ووادة ال وودين الع ووام الخ ووارجي

( (LnDEبنسبة  %1يؤدي الى انخفاض النواتج المحموي االجموالي ) (LnGDPبنسوبة
 %1.234185عم ووى اعتب ووار ان ال ووديون الخارجي ووة تش ووكل ع ووبء ثقي وول عم ووى الموازن ووة
واالقتصواد كونيووا تسوودد بالعمموة االجنبيووة والزمووة الودف فووي مواعيوود محودد ،وبالتووالي فووان

ارتفوواع حجووم الووديون الخارجيووة سوويكون عمووى حسوواب النمووو االقتصووادي فووي المسووتقبل
خصوصا اذا كانت معدالت الفائودة عموى ىوذه الوديون تفووق معودالت النموو االقتصوادي

في البمد.

جدول ) (6تحميل نموذج االجل الطويل

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LnDI
0.474289
1.204517
0.393759
0.6953
LnDE
-1.234185
2.168712
-0.569087
0.5716
C
280.7309
57.54334
4.878600
0.0000
) EC = LnGDP - (0.474289*LnDI -1.234185*LnDE + 280.7309
المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج .Evewes10

 -6اختبار عدم ثبات تجانس التباين لمبواقي واختبار  LMاالرتباط الذاتي لمبواقي
من جدول) (7يتضح لنا ان النموذج ال يعاني من مشكمة االرتباط الذاتي في حد
الخطأ أي ان تباين الخطأ متجانس ،ألن القيمة االحتمالية  Fبمغت 0.1283وىي
غير معنوية و أعمى من مستوى الداللة . %5

125

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

كما يظير جدول) (7ان نموذج  ARDLخالي من مشكمة االرتباط الذاتي ألن قيم
كل من Prob.Fو Prob.Chi-Squareغير معنوية واكبر من مستوى )(%5
بحسب اختبار)) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
جدول( )7اختبار عدم ثبات تجانس التباين لمبواقي

0.1283

)Prob. F(9,55

1.634269

0.1328

)Prob. Chi-Square(9

13.71495

0.7060

اختبار  LMاالرتباط الذاتي للبواقي
0.350379
)Prob. F(2,53

F-statistic
Obs*R-squared

F-statistic

Obs*R-squared 0.848206
Prob. Chi-Square(2) 0.6544
المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج Eviews10

 -7اختبار التوزيع الطبيعي

تشير النتائج في الشكل ( )4ان معامل  kurtosisالبالغ قيمتو ()3.3481293
وىو أكبر من القيمة ( )3التي تكون خاصة لمحالة الطبيعية ،مما يدل عمى أن البواقي
تتب التوزي الطبيعي ،أما اختبار  Jarque-Beraفإنو يختبر فرضية العدم التي

تنص عمى أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا ،مقابل الفرضية البديمة التي تنص عمى أن
البواقي ال تتوزع توزيعا طبيعيا لذا فإن قيمة اختبار Jarque-Beraتشير الى أنو
يجب قبول فرضية العدم ألن قيمة االحتمالية  P-valueوالبالغة ( )0.174792ىي

أكبر من ( )% 5أي أن البواقي تتوزع توزي طبيعي ،وأن ىذا مؤشر جيد لجودة

النموذج المقدر.
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الشكل( )4اختبار التوزيع الطبيعي

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج Eviews10

 -8اختبار صحة النموذج:

نالحظ من جدول ) (8ان قيمة  Fالمحسوبة كانت معنوية عند مستوى اكبر من )(%5
واكبر من Probabilityوالتي تبمغ ) )0.1678وىو ما يؤكد صحة النموذج وفق اختبار
)(Ramsey RESET

جدول ) (8اختبار صحة النموذج
Omitted Variables: Squares of fitted values
Probability
Value
df
0.6788
t-statistic
0.416317
54
0.1678
F-statistic
0.173320
)(1, 54

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج .Eviews10

االستنتاجات:

 -2يمووارس الوودين العووام دو ار ميمووا فووي تمويوول الموازنووة واالقتصوواد عنوود ركووود النشوواط
االقتصووادي ،وبشووكل خوواص حينمووا يكووون الجيوواز االنتوواجي موورن .فضووال عمووى دور
الدين العام في تمويل االنفاق االستثماري الداعم لمبنية التحتية ولراس الموالي البشوري

وبالتالي تعزيز النمو االقتصادي.
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 -8قوود يمووارس الوودين العووام اثووا ار عكسووية الووى االسووتثمار الخوواص نتيجووة ارتفوواع اسووعار
الفائدة السوقية وكبح االنفاق الخاص بشقيو االسوتثماري واالسوتيالكي مموا يوؤدي الوى

الغاء االثر التحفيزي لألنفاق الحكومي او الخفض الضريبي.

 -3في ظل حرية حركة راس المال ومرونوة سوعر الصورف يوؤدي االقتوراض الحكوومي
الى رف سعر الفائدة وسعر الصرف وبالتالي اضعاف القدرة التنافسوية لمبمود مموا يقوود

في النياية الى تراج صافي الصادرات والغاء االثر االيجابي لمتوس الحكوومي عبور
االقتراض العام.

 -2اظيوورت نتووائج اختبووارات اسووتق اررية السالس وول الزمنيووة ان جمي و متغي ورات الد ارس ووة
كانووت مسووتقرة عنوود الفوورق االول ،باسووتثناء الوودين العووام الخووارجي اذ كووان مسووتق اًر عنوود
المسووتوى االصوومي  ،وفووي مثوول ىووذه الحوواالت يفضوول توظيووف نموووذج االنحوودار الووذاتي
ذو االبطاء الموزعة لتحديد العالقة بين متغيرات المستخدمة في الدراسة.

 -1اظيرت نتائج العالقة بين متغيرات الدين العوام (الودين العوام الوداخمي والودين العوام
الخارجي) ومتغير النمو االقتصادي ممثال فوي النواتج المحموي االجموالي وجوود عالقوة
توازني ووو طويم ووة االج وول ب ووين ال وودين الع ووام ال ووداخمي والن وواتج المحم ووي االجم ووالي ،وك ووذلك

اسووتجابة طويمووة االجوول معنويووة احصووائياً تتجووو موون الوودين العووام الخووارجي الووى النوواتج
المحمووي االجمووالي ،وىووذه النتووائج تؤكوود الوودور الووذي يمارسووو الوودين العووام الووداخمي فووي

التووأثير االيجووابي عمووى النوواتج المحمووي االجمووالي فووي الع وراق خووالل الموودة (2020-

) ،2004بخالف الدين العام الخارجي.

 -0اظيوورت نتووائج العالقووة بووين الوودين العووام الووداخمي والنوواتج المحمووي االجمووالي الووى
وجود عالقة توازنيو تتجو من الودين العوام الوداخمي الوى النواتج المحموي االجموالي ،اذ

ىناك استجابة طويمة االجل معنوية احصائياً ،االمر الذي يؤكد الدور االيجابي الذي

يمارسووو ال وودين الع ووام ال ووداخمي عم ووى الن وواتج المحم ووي االجم ووالي ف ووي االقتص وواد الع ارق ووي

خووالل الموودة ) (2020- 2004ويمكوون تبريوور ذلووك عمووى اعتبووار ان ارتفوواع الووديون
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الداخمية لتمويل االنفاق الحكومي بشقيو الجاري واالستثماري تسيم في انعاش الطمب
الكمي ورف الناتج المحمي االجمالي.

 -2وق وود اظي وورت نت ووائج العالق ووة ب ووين المتغي وور ال وودين الع ووام الخ ووارجي والن وواتج المحم ووي
االجمالي وجود عالقة توازنيو طويمة االجل بين المتغير الدين العام الخارجي والنواتج

المحمي االجمالي وكذلك ىناك استجابة عكسية طويموة االجول معنويوة احصوائياً تتجوو

م وون ال وودين الع ووام الخ ووارجي ال ووى الن وواتج المحم ووي االجم ووالي ف ووي العو وراق خ ووالل الم وودة
) ، (2020- 2004وقد يبرر ان الوديون الخارجيوة تشوكل عوبء ثقيول عموى الموازنوة
واالقتصاد كونيا تسدد بالعممة االجنبية والزمة الدف فوي مواعيود محودد ،وبالتوالي فوان

ارتفوواع حجووم الووديون الخارجيووة سوويكون عمووى حسوواب النمووو االقتصووادي فووي المسووتقبل

خصوصا اذا كانت معدالت الفائدة عمى ىذه الديون تفوق معدالت النمو االقتصادي

في البمد.

التوصيات

 -2لتحسين االنضباط المالي ورف جودة اإلنفاق ،ينبغي تنفيذ قانون اإلدارة المالية

العامة رقم ( )0لسنة  ،8029واصدار التقارير والكشوفات المتضمنة لجداول المالية

العامة واالقتصاد الكمي بما يتوافق م المعايير الدولية ،وتقوية الضوابط الحاكمة
اللتزامات اإلنفاق ،وتحسين إدارة النقدية ،واجراء عمميات مسح وتدقيق منتظمة

لمراقبة المتأخرات والحد منيا ،واصالح إدارة االستثمارات العامة ،وتحسين إدارة
الدين.

 -8ضرورة ان تتركز جيود السياسة المالية في العراق في البحث عن الفرص
المعظمة لمموارد غير النفطية التي تجعل مقياس الرصيد الرئيسي غير النفطي

 NOPDىدفا لمتعزيز والتكيفات المالية المطموبة عمى مستوى ضبط النفقات العامة
والسيطرة عمييا وتعظيم االيرادات غير النفطية.

 -3مراقبة الدين الداخمي والخارجي والحيمولة دون تجاوزه مستويات معينة ،وربط
الديون الداخمية والخارجية بالمشاري

االستثمارية المولدة لمقيم والثروات وعدم
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استخداميا لألغراض االستيالكية او لألغراض التشغيمية لمموازنة بشكل اساسي .م
ضرورة التخطيط ألنشاء صندوق دين سيادي يمول من وفرة الفائض المالي

المستقبمي من اجل تمويل فوائد واقساط الدين العام بدال من الضغوط التي تمارسيا
الفوائد واالقساط عمى االنفاق العام ومزاحمة مشاري البناء واالعمار ،فقد بمغت في

موازنة العام  8029اكثر من ( )20ترليون دينار ضمن بند النفقات العامة.

 -2التعجيل في اقرار قانون صندوق العراق السيادي ليكون مصد مالي يمول النفقات
الضرورية عند تراج االيرادات النفطية بدال من رف سعر الصرف او رف سقف

االقتراض وما يترتب عميو من تراكم في الدين العام وزيادة في اعباء اقساط الدين
والفوائد.

المصادر العربية
-1

أحمد ابرييي عمي ،نظرية الدين العام ،البنك المركزي العراقي ،البحوث

والدراسات.8080،

 -2ازىار حسن عمي أبو نايمة، ،ىيثم عبد الحسين كاظم ،العالقة بين السياسة المالية و
التنمية البشرية

دراسة تحميمية لمعراق ،مجمة االقتصاد والعموم اإلدارية ،كمية االدارة

واالقتصاد-جامعة بغداد ،المجمد ،80عدد.8080، 280
 -3حمدي أحمد عمي الينداوي ،العالق ة بين الدين العام والنمو االقتصاد ىل ىناك مستوى
حرج؟،مجمة الدراسات والبحوث التجارية ،كمية التجارة – جامعة بنيا ،مصر ،مجمد،8

عدد.8022 ،8

 -4حيدر حسين ال طعمة ،العجز المزدوج في بمدان الري النفطي ،مركز حمورابي-
بغداد.8028،

-5

حيدر حسين آل طعمو ،استخدام منيجية  NARDLفي تحميل استدامة الدين العام في

العراق ،مجمة االقتصادي الخميجي ،جامعة البصرة مركز دراسات البصرة والخميج العربي،
العراق ،المجمد،31عدد. 8029،39

 -6سعيد عبد العزيز عثمان ،االقتصاد العام (مالية عامة)،الدار الجامعية ،االسكندرية،
.8003
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 -8عادل فميح العمي ،المالي ة العامة والقانون المالي والضريبي ،أثراء لمطباعة والنشر،
االردن.8009 ،
 -7عمرو ىشام محمد ،ميسون عمي حسين العبيدي ،اتجاىات الدين الداخمي في العراق
والمسار المستقبمي المطموب ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،الجامعة

المستنصرية ،العراق ،المجمد ،21العدد.8022،08

 -9فريد بشير طاىر ،عبد الوىاب االمين ،اقتصاديات النقود والبنوك ،مكتبة المتنبي-
الدمام -المممكة العربية السعودية. 8028،
 -11فريدريك م.شرر ،نظرة جديدة الى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي ،ترجمة
عمي ابو عمشو ،مكتبة العبيكان ،المممكة العربية السعودية.8008 ،
 -11ميشيل توادارو ،التنمية االقتصادية ،ترجمة محمود حسن حسني ،محمود حامد محمود،
دار المريخ ،السعودية.8000 ،

 -12البنك المركزي ،المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث ،نشرات احصائية متنوعة
( .)2020- 2004
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ممحق ( )1متغيرات الدراسة  /ترليون دينار
السنوات

الدين الداخلي

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6.398
6.594
5.645
5.194
4.456
8.504
10.714
12.294
11.536
13.078
19.958
31.977
47.055
48.749
43.954
38.910
66.255

الدين الخارجي
84.881
52.459
32.371
31.214
31.953
20.458
20.248
21.037
19.393
17.240
18.800
20.063
15.389
30.475
31.429
30.588
28.320

الناتج المحلي االجمالي باألسعار
الجارية
53.235
73.533
95.588
111.504
157.026
130.642
158.522
211.310
254.225
273.588
258.901
185.551
196.924
225.722
251.064
266.191
211.951

البنك المركزي ،المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث ،نشرات احصائية لممدة .2020- 2004
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توظيف ستراتيجيات نظام التصنيع االخضر لتعزيز الميزة التنافسية المستدامة
دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعات النسيج والجمود – مصنع الجمدية –
معمل رقم ()7
Employing Green Manufacturing System Strategies to
enhance Sustainable Competitive Advantage
Applied study in the State Company for Textile and Leather
)Industries - Leather Factory - Factory No. (7
اياد جاسم زبون التميمي
الباحث

أ.م.د .سممى منصور سعد
الجامعة المستنصرية  /كمية االدارة واالقتصاد

رقم التصنيف الدولي ISSN 2709-2852
تاريخ قبول النشر0302/7/08 :

تاريخ استالم البحث 0302/6/03 :

المستخمص
ان التطورات الحديثة التي طرأت عمى بيئة الصناعة متمثمة بادخال التكنولوجيا
الحديثة واالتمتة في العمميات اإلنتاجية ،نجم عنها استهالك كبير لممواد األولية

والطاقة ،وقد نتج عن ذلك زيادة في التموث والنفايات واستهالك لمطاقة مما أوجب

عمى تمك الوحدات تبني أنظمة بيئية تراعي االستدامة عند اإلنتاج ومن تمك األنظمة
نظام التصنيع األخضر الذي يعمل عمى خفض التموث والنفايات وتقميل استهالك
الطاقة والموارد لممحافظة عميها من النفاد ،ومن خالل الستراتيجيات التي يتبناها ذلك
 بحث مستل من رسالة ماجستير.
مجلة العلوم المالية والمحاسبية
العدد الرابع  /كانون األول 0202
الصفحات 282 -233
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النظاـ يمكف خفض مستويات التموث واالستفادة مف النفايات التي تتولد قبؿ واثناء
وبعد اإلنتاج ،واف توظيؼ ىذه الستراتيجيات يحقؽ لموحدة االقتصادية ميزة تنافسية
مستدامة.
ييدؼ البحث الحالي الى بياف كيفية توظيؼ ستراتيجيات التصنيع األخضر األربع
( )4Rيساىـ في خفض التموث والنفايات وتقميؿ لمطاقة المستيمكة مما يؤدي الى
تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة ،وقد تـ تطبيؽ تمؾ الستراتيجيات عمى مجاؿ البحث

(مصنع الجمدية  /معمؿ رقـ ( ))7التابع لمشركة العامة لصناعات النسيج والجمود.

توصؿ البحث الى نتيجة مفادىا َّ
إف توظيؼ ستراتيجيات نظاـ التصنيع األخضر

يحقؽ اىداؼ الوحدة االقتصادية في الحصوؿ عمى ميزة تنافسية مستدامة ،وذلؾ
بانتاج منتجات صديقة لمبيئة وتحقيؽ وفورات مالية مف خبلؿ استثمار تمؾ النفايات

عف طريؽ إعادة انتاجيا لتقميؿ استيبلؾ المواد األولية ،وكذلؾ االستفادة مف تمؾ
النفايات قبؿ التخمص منيا.

الكممات المفتاحية :التصنيع األخضر ،الميزة المستدامة ،التقميص ،إعادة االستخداـ

إعادة التدوير،إعادة التصنيع.
Abstract
The recent developments that occurred in the industrial
environment, represented by the introduction of modern
technology and automation in production processes, resulted in a
large consumption of raw materials and energy, This resulted in
an increase in pollution, waste and energy consumption, which
necessitated those units to adopt environmental systems that take
into account sustainability in production and from These systems
are the Green Manufacturing System that works to reduce
pollution and waste and reduce the consumption of energy and
resources to keep them from running out, through the strategies
adopted by that system, it is possible to reduce pollution levels
and benefit from the waste that is generated before, during and
after production, and employing these strategies achieves the
economic unit a competitive advantage sustainable.
134
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The research aims to show how employing the four Green
Manufacturing strategies (4R) contributes to reducing pollution
and waste and reducing energy consumption, which leads to
achieving a sustainable competitive advantage. These strategies
have been applied to the research sample (Leather Factory /
Factory No. (7)). The General Company for Textile and Leather
Industries.
The research reached a conclusion that employing the strategies
of the green manufacturing system achieves the objectives of the
economic unit in obtaining a sustainable competitive advantage,
by producing environmentally friendly products and achieving
financial savings by investing these wastes by re-production to
reduce the consumption of raw materials, as well as benefiting
from wastes before Get rid of her.
Keywords: Green Manufacturing - Sustainable Competitive
Advantage - Reduce - Reuse - Recycling - Re-manufacturing.
المقدمة
تعاني الوحدات االقتصادية الصناعية المحمية مف ضعؼ قدرتيا عمى مواكبة
التطورات الحاصمة في اإلنتاج نتيجة استخداميا ألنظمة تصنيع تقميدية مما يسبب
 ولغرض المحافظة عمى الموارد وتقميؿ استيبلؾ الطاقة،ىدر كبير لمموارد والطاقة
وخفض التموث والنفايات توجب البحث عف أنظمة وستراتيجيات تراعي االستدامة

 ومف تمؾ االنظمة نظاـ التصنيع األخضر الذي ييدؼ باألساس الى انتاج،البيئية
منتجات صديقة لمبيئة وتقميؿ االنبعاثات والغازات المصاحبة لعممية التصنيع الى ادنى
- ) (التقميص4R( حد ممكف وذلؾ باستخداـ ستراتيجيات التصنيع األخضر األربع
 إعادة التصنيع) وبذلؾ يمكف تحقيؽ تخفيض في-  إعادة التدوير- إعادة االستخداـ
نفقات التخمص مف تمؾ النفايات وتحقيؽ وفورات مالية نتيجة استثمارىا مف خبلؿ

 وا َّف توظيؼ تمؾ الستراتيجيات ُي َّمكف الوحدة االقتصادية مف،إعادة انتاجيا مرة اخرى
.تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة النتاجيا منتجات صديقة لمبيئة مع الحفاظ عمى جودتيا

135

مجلة العلوم المالٌة والمحاسبٌة –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

وتـ تقسيـ البحث الى عدد مف المباحث ،إذ تناوؿ المبحث األول منيجية البحث ،فيما
تطرؽ المبحث الثاني الى الجانب النظري ،بينما تناوؿ المبحث الثالث الجانب العممي
لمبحث ،وأخي اًر تناوؿ المبحث الرابع االستنتاجات والتوصيات.

المبحث األول :منيجية البحث
أوالً :مشكلة البحث:
عمى الرغـ مف االىتماـ الكبير الذي توليو الوحدات االقتصادية الدولية بموضوع

اإلستدامة ،إال انو ُيبلحظ ضعؼ اىتماـ الوحدات الصناعية العراقية بيذا الموضوع،
لذا تتجسد مشكمة البحث باالتي( :ىؿ َّ
إف تطبيؽ نظاـ التصنيع األخضر في الوحدات
الصناعية العراقية يحقؽ ميزة تنافسية مستدامة ؟)
ثانياً :ىدف البحث:

ييدؼ البحث الى التعريؼ بمفيوـ نظاـ التصنيع األخضر ،وتوظيفو لتعزيز الميزة

التنافسية المستدامة.

ثالثاً :أىمية البحث:

تكمف أىمية البحث في َّ
أف زيادة التموث البيئي في العراؽ بنسب كبيرة يحتـ عمى
النظـ والتقنيات الكفيمة بالحفاظ عمى البيئة ومنيا
الوحدات االقتصادية البحث عف ُ
التصنيع األخضر ،وتنبع األىمية الكبيرة لمبحث باستخداـ ستراتيجيات التصنيع
االخضر لتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة.

رابعاً :فرضية البحث:

إن
يستند البحث إلى الفرضية الرئيسة اآلتيةَّ (( :
َ
توظيف ستراتيجيات نظام التصنيعُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
الجودة بما ُيعزز الميزة
لمبيئة وبنفس
صديقة
منتجات
تقديم
سيم في
االخضر ُي ُ

التنافسية المستدامة)) .

خامساً :مجتمع ومجال البحث :

136

مجلة العلوم المالٌة والمحاسبٌة –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

يتمثؿ مجتمع البحث بـ(الشركة العامة لصناعات النسيج والجمود) وىي إحدى شركات
و ازرة الصناعة والمعادف ويتمثؿ مجاؿ البحث بمصنع الجمدية /معمؿ رقـ ( )7التابع
لمشركة.

سادساً :الحدود المكانية والزمانية لمبحث:

تـ اختيار (الشركة العامة لصناعات النسيج والجمود /مصنع الجمدية /معمل رقم

( ))7في محافظة بغداد مجاالً لمتطبيؽ العممي ،وتـ اعتماد بيانات عاـ  0202لكونيا
أحدث بيانات متاحة لمباحث.

سابعاً  :منيج البحث

إعتمد الباحثاف المنيج االستنباطي في الجانب النظري لمبحث والمنيج االستقرائي

والوصفي في الجانب العممي (التطبيقي) .
المبحث الثاني
مدخل نظري عن التصنيع األخضر وانعكاساتو في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة
أوالً :التصنيع األخضر :مدخل تعريفي

ييدؼ ىذا المبحث الى بياف دور التصنيع األخضر في تقميؿ االضرار البيئية

الناجمة عف اليدر المتزايد لمطاقة والموارد ،مف خبلؿ توظيؼ ستراتيجيات التصنيع
األخضر.

 -1مبررات ظيور التصنيع األخضر:

َّ
إف قياـ الثورة الصناعية الكبرى أشعمت ش اررة التموث البيئي ،حيث أصبح القطاع

الصناعي المساىـ الرئيسي في ذلؾ التموث ،فمف المموثات البيئية التي تطرحيا
طاؿ االنساف والبيئة ،بداعي التنمية
الشركات الصناعية والتسمـ بالمعادف الثقيمة الذي َ
االقتصادية التي ألحقت الضرر باليواء والماء واألرض ،فقد إرتفع التموث الصناعي
في العقود األولى مف القرف العشريف بسبب التطور التكنولوجي الذي حدث بعد نياية
الحرب العالمية الثانية وما صاحبيا مف نمو سكاني كبير ،وتصاعد كمية انبعاثات

غاز  CO2بسبب ارتفاع استيبلؾ الطاقة الى مستويات مرتفعة ( & Da Silva
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 ،)Gouveia,2020:33مرو اًر بصناعة األسمحة النووية ،كؿ تمؾ األسباب أدت الى
تصاعد الدعوات التي تنادي بالحفاظ عمى البيئة .وقد َّ
ركز ىذا النظاـ عمى تمبية
االحتياجات مع االحتفاظ (قدر اإلمكاف) عمى القدرة التنافسية لمشركات مف حيث
تحقيؽ الجودة وبكمفة منخفضة وتسميـ بالوقت (.)Abualfaraa et al., 2020:1
ُيعد نظاـ التصنيع األخضر ) (GMمف حيث النشأة مف األنظمة الحديثة نسبياً
واليادفة إلى الحفاظ عمى االنساف وبيئتو مف خبلؿ إدارة وتنظيـ اإلنتاج والعمميات
االنتاجية لكونو ينتيج إسموباً يعمؿ عمى التقميؿ مف النفايات الصناعية بإتباع طرؽ

َّ
لئلنسإف والبيئة وكذلؾ يحقؽ ىدؼ
واساليب،مبتكرة في انتاج سمع وخدمات صديقة
الوحدة االقتصادية في تحقيؽ الربحية باستخداـ نفس الكمية مف الموارد بطاقة اقؿ
وانظؼ(عواد.) 02: 0202 ،

 -2نشأة وتطور التصنيع األخضر:
ال يوجد توثيؽ معتمد في االدبيات العممية يؤشر لظيور مصطمح التصنيع االخضر
ولكف المتفؽ عميو إنو جاء إمتداداً لمقوانيف والتشريعات التي أصدرتيا الجيات الميتمة

بالبيئة لممساىمة في الحد مف االنتياكات المستمرة لمبيئة وتاسيساً لمفيوـ التنمية
المستدامة (حمودي وآخروف ،)324 :0202،إذ انو في نياية الستينيات مف القرف
الماضي ومطمع السبعينيات منو وبالرغـ مف انو لـ تكف ھناؾ إدارة بيئية كما ىو

المعروؼ حالياً ،إال َّ
شيد تزايداً بالوعي إتجاه اآلثار االجتماعية واالقتصادية
إف
العالـ َ
َ
والبيئية لبلستخداـ السيء لمطاقة وتـ نتيجة لذلؾ تشكيؿ وكالة حماية البيئة
األمريكية ) (EPAفي العاـ  ،1970وقد قامت ھذه الوكالة بتصميـ معظـ النظـ
والسياسات البيئية إف لـ يكف جميعھا (الشباسي،)0: 0207،

ودفعت المطالبات المتكررة لخفض التموث والنفايات الصناعية باألمـ المتحدة إلى عقد

عدة مؤتمرات لمبيئة وكاف أوليا في عاـ  0270في استوكيولـ  /السويد والذي ُعرؼ

باسـ (مؤتمر البيئة االنسانية) ويعتبر ىذا المؤتمر مف المؤتمرات المؤسسة لمتطور

الفكري حوؿ موضوع البيئة والمحافظة عمييا ،وفي اطار تطوير موضوع التنمية

138

مجلة العلوم المالٌة والمحاسبٌة –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

المستدامة تـ عقد مؤتمر تمخض عنو (تقرير برونتبلند) الذي تضمف تطوي اًر لموضوع

مؤتمر ليا في ريو دي
التنمية المستدامة ،وفي عاـ  0220عقدت األمـ المتحدة
اً

مي بػ (قمة االرض) أو قمة ( )RIOحيث أنشئت بموجبو
جانيرو /الب ارزيؿ والذي ُس َّ
لجنة التنمية المستدامة وانبثقت عنو اتفاقية (ميثاؽ األرض) ( ،)ECO-92ثـ عقدت

الجمعية العمومية مؤتمرىا المخصص لمتنمية المستدامة وذلؾ عاـ  0220في

عمف فيو خطة تنفيذ التنمية المستدامة وكذلؾ
جوىانسبورغ /جنوب افريقيا ،حيث اُ َ
اُستعرض فيو جدوؿ اعماؿ القرف  00منذ اعتماده عاـ  ، 0220وعقدت األمـ
مي بػ
وس َّ
المتحدة بعد ذلؾ مؤتمرىا لعاـ  0200لمتنمية المستدامة في الب ارزيؿ ُ
(ريو )02+والذي حمؿ عنواف (المستقبؿ الذي نصبو اليو) ،وفي عاـ  0204تـ

التصديؽ عمى إتفاقية ( )RIOمف قبؿ  020دولة ،والتي تمثؿ أكثر مف  ٪02مف

الدوؿ المسببة لمتموث البيئيُ ،كؿ تمؾ المؤتمرات البيئية جعمت مف نظاـ التصنيع
األخضر ضرورة تمتزـ بتطبيقيا الوحدات االقتصادية بعدما كانت اجتيادات تقوـ بيا
إقتصاديات الدوؿ المتطورة بيدؼ تحقيؽ التميز فيما بينيا حيث كانت سياساتيا تتجو
نحو إإلنتاج واالستيبلؾ لتشجيع التنمية االقتصادية مف منظور اقتصادي فقط ،دوف
النظر الى الجانب البيئي وما يخمفو اإلنتاج مف تموث ( Almada& Borges

.)2018:426

أما في العراؽ َّ
فإف االىتماـ بالبيئة تمثؿ في تأسيس و ازرة البيئة العراقية بعد عاـ

 0224وكاف اليدؼ مف تأسيسيا حماية البيئة العراقية والمحافظة عمييا وعمى الموارد
الطبيعية لضماف تحقيؽ تنمية مستدامة مف خبلؿ تفعيؿ االتفاقيات الدولية التي تؤكد
عمى أىمية إيجاد السبؿ الكفيمة لموقاية مف تأثيرات البيئية السمبية وايجاد المعالجات

ألضرار المموثات الناجمة عف عمميات التصنيع والبحث عف طرؽ لمنع أو تقميؿ تمؾ

اآلثار عمى الفرد والبيئة ،وكذلؾ صادؽ مجمس النواب العراقي عمى قانوف حماية
وتحسيف البيئة رقـ  07لسنة  0222والذي ييدؼ الى معالجة االضرار الناشئة عف
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أالستخداـ السيء لمموارد والطاقة ،وحماية وتحسيف البيئة والحفاظ عمى الصحة العامة
والموارد الطبيعية.

 -3مفيوم وتعريف نظام التصنيع األخضر:
أ -مفيوم التصنيع األخضر
قبؿ تعريؼ التصنيع األخضر يتعيف أوالً تحديد المقصود مف التصنيع ثـ معرفة

المقصود باالخضر ،فالتصنيع مصطمح التيني يتكوف مف مقطعيف ( )Manusويعني

(اليد) والمقطع الثاني ( )Factusويعني (صنع) وعند جمعيما يكوف المعنى (الصنع

اليدوي) ( ،)Groover,2010:1اما مصطمح األخضر ( )Greenفيو إشارة إلى
االىتماـ بالبيئة ودعميا والحفاظ عمى الطبيعة الخضراء ،وا َّف صفة األخضر تُطمؽ
عمى المنتجات التي تيتـ بالبيئة أو تكوف داعمة ليا لكونيا تعتمد منتجات ممكف

اعادة تدويرىا أو سيمة التحمؿ أو انيا باالصؿ غير ِ
مموثة كيمائي ًا ( Dernfeld Et
.)al., 2013:4

وبما َّ
إف االستخداـ الواسع لممنتجات يؤدي إلى استيبلؾ الكثير مف الطاقة والموارد

االقتصادية مما يولد النفايات المصاحبة لمعممية اإلنتاجية والتي ليا تاثير سمبي عمى

االنساف وبيئتوَّ ،
فإف التصنيع األخضر يمكف أف يخفؼ مف تمؾ االثار ويساىـ في

تقميؿ اليدر واالستغبلؿ السيء لمطاقة والتوجو نحو التنمية المستدامة ،وكذلؾ يمكف
لمتصنيع األخضر أف يكوف أداة لخفض المصاريؼ التي تُنفؽ لمتخمص مف تمؾ
النفايات مف خبلؿ معالجة مصادر اليدر في الطاقة والنفايات الناتجة عف عممية

التصنيع واف كاف ذلؾ يتحقؽ في األمد البعيد .)Paul Et al., 2014:1646(.

وبصورة عامة َّ
إف اغمب المفاىيـ الخاصة بالتصنيع األخضر تتجو نحو اعتباره انتاجاً

مسؤوالً بيئياً ويستخدـ السمع المصنعة غير الضارة باالنساف أو البيئة ،وتـ وصفو

بشكؿ موجز في معرض التصنيع األخضر الذي اُقيـ في نيويورؾ عاـ  0222بانوُ
إبتكار منتجات مصنعة وغير مموثة ،ىدفيا الحفاظ عمى البيئة والطاقة والموارد
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الطبيعية ومف الناحية االقتصادية تكوف سميمة اقتصادياً ،وتتصؼ باألماف لممستيمكيف
والمجتمع ولمعامميف (.)Ordman, 2019:2

ولكي يتصؼ المنتج بصفة أالخضر فانو يجب اف يستنفد موارد طبيعية قميمة ،يستيمؾ
طاقة خضراء اقؿ ،تنبعث مف جراء عممياتو اإلنتاجية غازات قميمة ،قابمية مخمفاتو
لمتدوير وباقؿ كمية ممكنة( .حميدي)215: 2118 ،
تعريف التصنيع األخضر :

ب-

وردت العديد مف التعريفات لمتصنيع األخضر يمكف تناوؿ بعضيا بالجدوؿ ()0

أآلتي-:

جدول()1
تعريفات نظام التصنيع االخضر

ت

التعريف

المصدر

-0

النظاـ الذي يعتمد التكنولوجيا الستخراج الموارد الطبيعية

European
parliament,2017:
2

واستعماليا بكفاءة وفي جميع مراحؿ حياتيا وتوليد المنتجات

مع خفض المكونات الضارة لمتقميؿ مف اإلنبعاثات في اليواء

والماء والتربة أثناء التصنيع واالستخداـ وانتاج منتجات

مستدامة يمكف استردادىا أو إعادة تدويرىا إلى أقصى حد
ممكف ويتـ ذلؾ بتحقيؽ المخرجات بأقؿ قدر ممكف مف

المدخبلت والطاقة.
-0

نظاـ تصنيعي ييدؼ إلى تصميـ وتصنيع وتغميؼ ما يتـ

الربٌعً27: 0222،

انتاجو باستعماؿ مواد غير ضارة الخراج منتج اخضر وبأقؿ
طاقة ممكنة وباحدث تقنيات التصنيع النظيفة وتقميص
انبعاثات الغازات والمخمفات الناتجة مف العمميات الصناعية

والمؤثرة باالنساف والبيئة.
-4

ذلؾ النظاـ الذي يعمؿ عمى تجديد العمميات اإلنتاجية النشاء

-3

نظاـ ييدؼ الى استخداـ أقؿ لمموارد والطاقة إلنتاج منتجات

البربري2: 0222،

منتجات صديقة لمبيئة إعتماداً عمى التصنيع بشكؿ أساسي.
أكثر كفاءة وأقؿ خطورة عمى البيئة والصحة.
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حسن 20: 0227

اإلنتاجية وترشيد االستيبلؾ لمموارد والطاقة لموصوؿ إلى
تحقيؽ اإلنتاج االنظؼ.

-0

نظاـ تصنيعي ييدؼ إلى استخداـ مدخبلت لموقاية والعبلج

عواد 12: 0202،

لمبيئة وبإستعماؿ مواد صديقة لمبيئة عند القياـ بعممية
التصنيع ،بيدؼ تقميؿ اليدر وتخفيض الضياعات في اإلنتاج

لئلسياـ في تقديـ منتجات خالية مف التاثير السمبي عمى

االنساف وبيئتو.
-7

ستراتيجية مطبقة عمى العمميات والمنتجات والخدمات لزيادة
الكفاءة والحد مف المخاطر عمى البشر والبيئة مف خبلؿ

& Da Silva
Gouveia,2020:22

التطبيؽ المستمر لمبيئة الوقائية المتكاممة.

)المصدر -:اعداد الباحثان باالعتماد عمى المصادر المذكورة( .
عرؼ نظاـ التصنيع األخضر بأنو (نظام
ً
بناء عمى ما تقدـ مف تعريفات يمكف أف ُي َ
يسعى لتحقيق الكفاءة التصنيعية لممنتجات مع الحفاظ عمى االنسان والبيئة من
االستخدام السيئ لمموارد والطاقة وما يسببو من منتجات ونفايات ضارة ،وذلك من

خالل إتباع عدد من الطرق والستراتيجيات لمتخمص من أو خفض نسبة الضرر
الناجم عن ذلك االستخدام ).
 -4أىمية التصنيع األخضر:

تنبع أىمية التصنيع األخضر مف كونو يسعى الى تحويؿ موضوع السبلمة البيئية الى
نقاط قوة لصالح الوحدة االقتصادية ،وترجمة األىداؼ الى نتائج تصب في صالحيا
لتعزيز دورىا التنافسي وذلؾ بإنتاج منتجات بموارد أقؿ وطاقة انظؼ ويمكف اعادتيا
لمحياة مرة ثانية مف خبلؿ التدوير أو إعادة االستخداـ ،ومف ىذا المنظور تنبثؽ أىمية

التصنيع األخضر.

إذ يرى (حمودي وآخروفَّ )320: 0202،
إف األىمية تتمثؿ في خفض االنبعاثات

اكثر استدامةً وكذلؾ يدعـ المسأواة بيف الطبقات
الكاربونية مما
يمنح معيشةً
ُ
ُ
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االجتماعية كونو يتعامؿ مع إزالة االثار السمبية عف الجميع وتشجيع استبداؿ الوقود
المستخدـ حالياً بوقود يحقؽ اإلستدامة بإستخداـ الطاقة النظيفة.

فيما يرى (الصباغَّ )75: 0202،
إف األىمية تنبع مف الفوائد التي يحققيا لموحدة
الفعاؿ
اقتصادية والمجتمع وتحقيؽ زيادة في كفاءة االنتاج وجودتو وكذلؾ االستخداـ ّ

لمطاقة والموارد مف خبلؿ الحد مف النفايات والمحافظة عمى البيئة والمساىمة في تقديـ
المساعدة الى المجتمع مف خبلؿ االعتماد عمى الطاقة المتجددة والعمؿ عمى إعادة

استخداـ أو تدوير النفايات والمموثات مف خبلؿ تحويميا الى منتجات ثانوية.

أشار( )Da silva & Gouveia 2020:248إلى َّ
إف أىمية التصنيع األخضر
بينما َ
تكمف في إيجاد البدائؿ لممواد الخاـ الحالية بإخرى أقؿ ضر اًر لمبيئة ،أو إيجاد مواد

خاـ تساىـ في تطوير دورة حياة المنتجات ،لذا َّ
فإف أىمية التصنيع األخضر تنبع مف
تحقيقو لؤلىداؼ التي ترسميا الوحدات االقتصادية لموصوؿ الى اإلستدامة.

 -5أىداف التصنيع األخضر:

تكمف أىداؼ نظاـ التصنيع األخضر في أنيا تمثؿ توجو الوحدات االقتصادية لتحقيؽ
تنمية مستدامة مف خبلؿ تبني مجموعة مف التقنيات واألساليب التي مف خبلؿ اتباعيا
يمكف لموحدة اقتصادية الوصوؿ ليذا اليدؼ ،حيث يرى (حسف )34: 0202 ،و
(  )Paul,2014:1647و ( )Dornfeld et al.,2013:6و( Bhattacharya et

 )al., 2011:17بأف التصنيع األخضر ييدؼ الى الحفاظ عمى البيئة وتحقيؽ الجودة
البيئية مف خبلؿ تقميؿ التمؼ والتخمص مف النفايات بطرؽ مستدامة ،حيث يرمز
األخضر إلى اإلستدامة البيئية ويشمؿ العديد مف االىتمامات المختمفة بما في ذلؾ
تموث اليواء والماء واألرض ،واستخداـ الطاقة وكفاءتيا ،والنفايات واعادة تدويرىا،
واألنشطة المتعمقة بالبيئة ،بينما يتفؽ (عواد )42:0202،و ()Rajput,2020:3

و(العزاوي والسبعاوي ،)22: 0204 ،عمى َّ
إف التصنيع األخضر يعمؿ عمى تحقيؽ
الكفاءة في عمميات اإلنتاج مف خبلؿ استخداـ كميات قميمة مف المواد والطاقة
واالستغبلؿ األمثؿ ليا لتحقيؽ األىداؼ المرسومة مف خبلؿ إعادة تحويؿ المخرجات
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(المنتيي عمرىا أو الفائضة عف الحاجة) الى مدخبلت مرة اخرى مف خبلؿ إعادة
إستخداميا أو تدويرىا أو تصنيعيا بدالً مف التخمص منيا ،في حيف اشار

(الربيعي )22: 0207،و ( )Singh et al., 2015:257و (عبد الكريـ:0200،
 )050إلى أف اىداؼ التصنيع األخضر تتحقؽ مف خبلؿ استخداـ مواد متجددة
وخفض االنبعاثات المصاحبة لمعممية االنتاجية باستخداـ طرؽ وتقنيات حديثة وادارة
الموارد بشكؿ يحقؽ اإلستدامة ،بينما يذىب ( )Ordman,2019:3و(نزلي:0202،

 )027الى القوؿ َّ
بأف اىداؼ التصنيع األخضر تتجمى في ابتكار أساليب النتاج
منتجات غير ِ
مموثة لمبيئة وبإستخداـ مواد مصنعة وسميمة اقتصادياً ومعالجة مشكمة

التموث مف المصدر بدالً مف انتظار انتياء العممية التصنيعية والتخمص مف النفايات
حينيا (كما ىو المعموؿ بو في اغمب االحياف).

بناء عمى ما تقدـ مف عرض آلراء بعض الكتّاب والباحثيف فاف اىداؼ التصنيع
ً
األخضر تشتمؿ عمى -:
أ -الحفاظ عمى البيئة ومواردىا وتحقيؽ الجودة البيئية وذلؾ بإستخداـ طرؽ مستدامة .
ب -إستخداـ طاقة اقؿ في انتاج منتجات اكثر وىدر اقؿ مف خبلؿ استخداـ تقنيات
وأجيزة حديثة.

ج-إيجاد الحموؿ لمعالجة التموث مف المصدر وفي كؿ مراحؿ التصنيع.
د-انتاج منتجات مصنعة وصديقة لمبيئة يمكف إعادة استخداميا أو التخمص منيا بعد
استعماليا.
ىػ-العمؿ عمى إعادة تدوير النفايات أو إعادة استخداميا والتخمص مف المتبقي بأقؿ
ضرر بالبيئة.
-6

مزايا ومعوقات تطبيق التصنيع األخضر:

ىناؾ بعض المزايا والمعوقات التي تعترض طريؽ تنفيذ التصنيع األخضر ،سواء
كانت إقتصادية أو إدارية أو تكنولوجية وقد ذكر مجموعة مف الباحثيف تمؾ المزايا
والمعوقات وكما يأتيDornfeld et (،(Bhattachary et al.,2011:18( :
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(،)Srinivas,2015:2(،)al.,2013:8الشباسي( ،)00: 0207،الحميدأوي0202،
( ،)02:عبد الكريـ )Leong et al., 2019:15( ،)052: 0200،
أ -مزايا تطبيق التصنيع األخضر:

 تعزيز التمايز التنافسي بيف المتنافسيف مف خبلؿ إيجاد منافذ جديدة مما يعزز مف
صورة الوحدة االقتصادية في السوؽ ويمنحيا الريادة وحصة سوقية إضافية.
 تخفيؼ الضغوط التنظيمية المتزايدة وقوانيف إدارة النفايات األكثر صرامة أو إزالة
الضغط الموجو سواء كاف مف (الحكومات  -الزبائف  -المجتمع  -المنافسيف

االخريف) مف خبلؿ خفض التاثيرات السمبية لمتصنيع التقميدي.
 الحوافز االقتصادية المتحصمة مف تنفيذ اإلستدامة البيئية مما يقمؿ مف تكاليؼ
التخمص مف المموثات ،مثاؿ ذلؾ السماحات الضريبية والمنح والقروض الممنوحة
لمف ينتيج تمؾ اإلستدامة.

 زيادة االنتاج مف خبلؿ تحقيؽ الكفاءة إلنتاج اكثر بموارد وطاقة أقؿ.

 معالجة التموث مف المصدر بدالً مف التخمص منو بعد َّإنتياء العممية االنتاجية.

 إنتاج منتجات صديقة لمبيئة مف خبلؿ خفض تاثير تمؾ المنتجات عمى البيئة
والصحة.
 تحويؿ النفايات الناتجة عف عممية التصنيع الى منتجات ثانوية يمكف استخداميا مرة
أخرى أو إعادة تدويرىا لمحفاظ عمى الموارد.

أ-معوقات تطبيق التصنيع األخضر :يمكف تقسيـ معوقات التصنيع األخضر الى -:
 معوقات اقتصادية :قد تتجأوز تكاليؼ تطبيؽ التصنيع األخضر المكاسب
االقتصادية المتوقع الحصوؿ عمييا مما يمنع ذلؾ مف قياـ الوحدات االقتصادية

بتطبيؽ التصنيع األخضر لعدـ جدواه االقتصادية.

 معوقات إدارية :إفتقار الصناعات التحويمية الى الدعـ الفني مف قبؿ اإلدارات العميا
بسبب الخوؼ مف الفشؿ وعدـ اعتبار موضوع التصنيع األخضر مف أولويات
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عمميا ،وبسبب عدـ فيـ تمؾ اإلدارات ألىمية اإلستدامة وتأثيرىا عمى ستراتيجيات
العمؿ والنتائج التي ينبغي الحصوؿ عمييا جراء استخداـ نظاـ التصنيع األخضر.

 معوقات تكنولوجيةَّ :
إف نقص التقنيات واالليات المختصة في التخمص مف
اإلنبعاثات والمموثات يؤثر عمى مقدرة الوحدة االقتصادية في السيطرة عمى التموث
مما يسبب ارتفاع في نسبو وصعوبة السيطرة عميو.

 -7ستراتيجيات التصنيع األخضر:

تختمؼ ستراتيجيات التصنيع االخضر باختبلؼ األىداؼ التي تتبناىا الوحدات
االقتصادية وحسب العوامؿ الداخمية والخارجية المؤثرة عمييا مثؿ الكمؼ والجودة
ورغبات المستثمريف والضغوط البيئية والقوانيف والتشريعات التي تحكـ عممية التصنيع،
وسيتـ التطرؽ الى أىـ الستراتيجيات التي تناوليا الباحثوف بمختمؼ توجياتيـ والتي

ُيرمز ليا بالرمز ( )4Rوالشكؿ ( )0يوضح تمؾ العبلقة ( :العزاوي و السبعاوي
( ،)Zeya,2015:23( ،)89: 2113،صالح وحسين،)10: 7102 ،
(الساھوكي(،)71:7102،الربيعيleong ( ،)Migdadi,2018:92(،)01 :7102،
( ،)Dasilva&Gouveia,2020:250( ،)et al. 2019:13عواد.)53: 7171،
إعادة انتصنيع

انتقهيص
Reduce

Remanufacturing

األخضش انتصنيع
Green
Manufacturing

إعادة انتذويش
Recycle

أعادة االستخذاو
Reuse

الشكل ()1

ستراتيجيات التصنيع األخضر
المصدر (Zeya,2015:23):بتصرف.
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أ -التقميص أو التخفيض من المصدر (:)Reduce

يتفؽ اغمب الباحثيف عمى َّ
إف ستراتيجية التخفيض مف المصدر مف أىـ إلستراتيجيات
التي ينبغي عمى الوحدات االقتصادية العمؿ عمييا فيي تعني عدـ الشراء اكثر مف

الحاجة مف المواد األوليةَّ ،
فإف منع النفايات قبؿ حصوليا اقؿ تكمفة مف معالجتيا

والتخمص منيا ،ويمكف تعريؼ ستراتيجية التقميص بإنيا (اآللية التي تحقق استخدام
أمثل لممواد أالولية وبمقدار الحاجة لتمبية متطمبات السوق دون اسراف أو زيادة

غير مدروسة مما يسبب ىد ارً في الطاقة وزيادة في التموث البيئي) ،وتحقؽ
ستراتيجية التخفيض مف المصدر جممة مف األىداؼ منيا-:

أ -خفض النفايات أو تقميميا مف خبلؿ االقتصاد في استخداـ المواد األولية.

ب -التقميؿ مف وزف وحجـ المنتج.
ج -إمكانية ادامة المنتج او إعادة تصميحو.
د -تحفيز الوحدات االقتصادية عمى اتباع التقنيات الحديثة في عممية االنتاج.
ب -إعادة االستخدام ):(Reuse

َّ
إف ستراتيجية إعادة االستخداـ تركز عمى جمع واعادة إستخداـ المواد االولية

الفائضة عف عممية التصنيع مرة ثانية بحيث تكوف منتجات جديدة بنفس مواصفات الـ

نتج األصمي أو قريبة منو بدالً مف أف تتحوؿ الى نفايات ،بشرط أف ال تكوف تكمفة

إعادة االستخداـ لممنتج اكثر مف تكمفة التخمص منو واال فإنيا تصبح غير ذات جدوى
اقتصادية.

ج  -إعادة التدوير ):(Recycle

َّ
إف مخمفات المواد االولية التي ال يتـ االستفادة منيا عند اعتماد ستراتيجية (إعادة

االستخداـ) تعتبر نفايات ويتـ طرحيا في أماكف مخصصة حيث يتـ جمعيا وفصميا

وتييئتيا لغرض استردادىا واالستفادة منيا مف خبلؿ إعادة تدويرىا ،ومصطمح (إعادة
التدوير) لو معنييف األوؿ ىو إعادة معالجة المواد التي ال يمكف االستفادة منيا
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وتحويميا الى منتجات جديدة مفيدة تستخدـ في الغرض نفسو الذي يعطيو المنتج
األصمي (مثؿ إعادة تدوير النفايات الفائضة عف عممية إنتاج الورؽ ومعالجتيا ليتـ
استخداميا في إنتاج ورؽ لكف بجودة أقؿ مف المنتج االصمي) ،والمعنى الثاني ىو
تحويؿ المنتجات القديمة الى منتجات جديدة بالكامؿ حيث يتـ اعتبارىا بدائؿ فاعمة
لممنتج األصمي( ،مثؿ إعادة تدوير الببلستؾ وتحويمو الى حبيبات يتـ استخداميا في

انتاج منتج جديد).

د -إعادة التصنيع ): (Remanufacturing
برزت ستراتيجية أعادة التصنيع حديثاً وبالخصوص في األجيزة االلكترونية والسيارات

واألجيزة التي يمكف تفكيكيا ،كونيا تركز عمى تفكيؾ المنتج الى أجزاء واصبلح الجزء
التالؼ منو وبذلؾ يحقؽ تخفيفاً لآلثار البيئية لكونو يحافظ عمى المنتج بدالً مف اعتباره
نفايات وكذلؾ يحقؽ وفورات مالية مف بيع المنتج مرة َّ
ال مف
ثإنية (عمى َّإنو مجدد) بد ً

اتبلفو مما يحقؽ فوائد اقتصادية وبيئية ،وتشتمؿ عممية إعادة التصنيع عمى (التفكيؾ،

التنظيؼ ،الفحص ،التجديد ،أعادة التجميع ،الفحص النيائي).

ثانياَ :التصنيع األخضر وعالقتو بالميزة التنافسية المستدامة

أصبح تحقيؽ الميزة التنافسية أمر ممكف الوصوؿ اليو مف قبؿ الوحدات المتنافسة
باالعتماد عمى ما تقدمو أنظمة التصنيع الحديثة مف تقنيات ،لكف االمر الصعب ىو

استدامة تمؾ الميزة التنافسية لمدة أطوؿ وىذا ما تسعى لتحقيقو الوحدات االقتصادية
مف خبلؿ ابتكار أفكار تساىـ في التفرد بتمؾ الميزة ومف تمؾ األفكار توظيؼ نظاـ
التصنيع األخضر في تحقيؽ الميزة المستدامة ،لذا سيتـ التطرؽ الى الميزة التنافسية
المستدامة ثـ نتوصؿ الى عبلقة التصنيع األخضر قي تحقيقيا.

 -1الميزة التنافسية المستدامة )(SCA

إف َّ
َّ
المنتَج والتطور التكنولوجي المتسارع وزيادة الضغط مف
شدة المنافسة وسرعة تقميد ُ
قبؿ المنافسيف أجبرت الوحدات االقتصادية عمى ألبحث عف أساليب جديدة لديمومة
تمؾ الميزة واستم ارريتيا ،إذ تغير اتجاه بوصمة التفكير الستراتيجي مف إعتبار الميزة
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التنافسية ىدؼ إلى إعتبار اإلستدامة ىي اليدؼ الذي يضمف تواجد الوحدة
االقتصادية أطوؿ مدة ممكنة في دائرة المنافسة ،لذا سيتـ تناوؿ مفيوـ وابعاد الميزة
التنافسية ثـ نعرج الى اإلستدامة وبياف مدى مساىمتيا في دعـ تمؾ الميزة.

-الميزة التنافسية

أ -مفيوم الميزة التنافسية:
المنافسة ىي الجوىر في نجاح أو فشؿ الوحدات االقتصادية ( Competition Is
 )At the Core of the Success or Failure of Firmsبيذه المقولة افتتح

( )Porterمقدمة كتابو الميزة التنافسية عاـ  ،0225وأشار الى َّإنو مف خبلؿ تمؾ

المنافسة يمكف تحديد مقدار المبلئمة التي يمكنيا االسياـ في تطوير أداء تمؾ
الوحدات (.)Porter,1985:1

وفي عاـ  0223اعتبر ( )Dayوتبعو ( )Porterعاـ َّ 0225
بأف الميزة التنافسية
ىدؼ لمستراتيجية وليس جزء منيا ،والمبرر لذلؾ الرأي َّ
إف الميزة التنافسية يتـ التوصؿ

الييا مف خبلؿ األداء المتفوؽ ( ،)Reed&Defillip,2013:90وقد حدد
( )Porterإطا ار تحميمياً لفيـ تأثير ىيكؿ الصناعة عمى أرباح ألوحدات االقتصادية
ويعتبر ىذا االطار مف أىـ المساىمات في المجاؿ الستراتيجي ويحدد أنموذج

( )porterاألداء مف خبلؿ سموؾ تمؾ الوحدات وفؽ خمس قوى أساسية ىي ( :تيديد
المنافسيف الجدد ،قوة مساومة الزبائف ،قوة مساومة المجيزيف ،تيديد المنتجات البديمة،
شدة المنافسة بيف المنافسيف الحالييف) ،وىذه القوى مجتمعةً تحدد إمكانات األرباح
النيائية لموحدة االقتصادية ،وا َّف الوعي بيذا األنموذج يساعد الوحدة االقتصادية في

صنع موقؼ محدد ليا ولييكؿ صناعتيا ،وكذلؾ يحدد ربحية الوحدة عمى المدى
المتوسط والطويؿ ،والوظيفة النيائية ألنموذج  Porterالتنافسي ىو شرح إستدامة

األرباح ضد المنافسة المباشرة وغير المباشرة ( ، )Pervan,2118:2والشكؿ ()0
يحدد قوى ( )Porterالخمسة.
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تهذيذ
انًنافسين
انجذد

قىة يساويت

شذَّة انًنافست

قىة يساويت

انضبائن

بين انًتنافسين

انًجهضين

تهذيذ
انًنتجاث
انبذيهت

الشكؿ ()0
قوى ( )Porterالخمس
(المصدر -إعداد الباحثاف)

ب  -تعريفات الميزة التنافسية :تختمؼ تعريفات الميزة التنافسية بإختبلؼ وجيات
نظر المؤلفيف ليا والجدوؿ ( )0يستعرض بعض تمؾ التعريفات:
الجدول ()0
تعريفات الميزة التنافسية
ت

التعريؼ

-0

الميزة التي تنشأ مف خبلؿ القيمة التي تمكنت الوحدة االقتصادية مف

المصدر

خمقيا لزبائنيا وتتخذ (القيمة) اشكاؿ مختمفة فيمكف أف تكوف عمى porter,1985
:3

شكؿ (كمفة منخفضة) ومنفعة متساوية ،أو منتج متميز (بسعر
مرتفع) لكف بمنافع متفردة لتعويض إرتفاع السعر .

-0

قدرة الوحدة االقتصادية عمى أداء نشاطيا بطريقة ال يمكف لممنافسيف

إدراكيا ،وبتكاليؼ أقؿ بكثير مف اقرب المنافسيف ،أو تقديـ مزايا &Todericiu
Stnit,2015:6
تتغمب عمى منتجات المنافسيف ،حيث تمثؿ الميزة التنافسية ُبعد
79
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ستراتيجي لموحدة االقتصادية.
-4

إمكانية مواجية المنافسة بشروط مبلئمة ويمكف أف تتجسد ىذه

االمكانية عف طريؽ وضع ستراتيجية فعَّالة تعمؿ عمى توجيو
االعماؿ والنشاطات لغرض الحصوؿ او المحافظة عمى الموقع

التنافسي.
-3

211:

ما تمتمكو الوحدة االقتصادية مف مميزات وخصائص سواء كانت
موارد او قدرات تميزىا عف باقي الوحدات والتي تساعد في اشباع

رغبات الزبائف وينعكس ذلؾ عمى الزيادة في الحصة السوقية والربح
بنفس الوقت.
-5

ميمون2119،

المحمدي،
41: 2119

مجموعة مف المواصفات التي تتميز بيا الوحدة االقتصادية وال

يمتمكيا المنافسوف الحاليوف أوالمرتقبوف لممنتجات أو الخدمات التي القريشي2121،
تقدميا لضماف بقائيا في السوؽ ،وكذلؾ كسب زبائف جدد مف خبلؿ

تحسيف كؿ مف التكمفة ،والجودة ،والمرونة ،والوقت ،واالبداع.

61:

)المصدر -:اعداد الباحثان باالعتماد عمى المصادر المذكورة(.

مما تقدـ يمكف تعريؼ الميزة التنافسية بإنيا (مجموعة السمات والخصائص التي تنفرد

بإمتبلكيا الوحدة االقتصادية عف منافسييا بحيث يتميز أدائيا بطريقة يصعب تقميدىا
مف خبلؿ اتباع ستراتيجية محددة لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعؼ وضماف
االستمرار في المنافسة ومواجية التيديدات الخارجية واستغبلؿ الفرص لتحقيؽ مكانة
متميزة في السوؽ).
ج -أبعاد الميزة التنافسية

َّ
إف لمميزة التنافسية مجموعة مف األبعاد والتي مف خبلليا تتمكف الوحدة االقتصادية

مف تحديد مكانتيا في سوؽ المنافسة ،وىذه األبعاد ىي Russell & ( :
( ،)Millar2014:74عمي( ،)404: 0200،محسف( ،)03: 0200،القريشي0202،
( ،)04:األيوبي) Sansone et al.,2020:4( ،)07: 0202،
 ال ُكمفة  :تُعد الكمفة األقؿ مف أىـ األبعاد التي يجب عمى الوحدة االقتصادية جعميا
في مقدمة اىتماماتيا لممحافظة عمى حصتيا السوقية أو تنميتيا أو تعويض
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إنخفاض ىامش الربح بسبب السعر المنخفض بما يقابمو مف زيادة حجـ مبيعاتيا
(في حاؿ اتباع ستراتيجية الكمفة االقؿ) ،ويجب عمى تمؾ الوحدة لتحقيؽ ذلؾ
التميز اتخاذ سبؿ تكفؿ ليا إنتاج منتجات بكمؼ منخفضة وذلؾ بإتباع طرؽ
لممنتَج.
التصنيع الرشيقة إلزالة اليدر عف كؿ ما ال ُيضيؼ قيمة ُ
 الجودة َّ :
المنتَج أو
إف مفيوـ الجودة مف وجية نظر الزبائف تعني مقدار ما ُيقدمو ُ
الخدمة ألقصى إشباع ممكف وبإقؿ سعر يقوـ بدفعو ،بينما مف وجية نظر الوحدة
االقتصادية تعني مطابقة المنتَج مع المواصفات المطموبة ،والجودة التي تطمح
الوحدة لتحقيقيا ىي التي تدفع الزبوف إلى تفضيميا دوف غيرىا مف المنتجات أو
الخدمات وىذا ما يجعميا مف أبعاد الميزة التنافسية ،والجودة التي تسعى الوحدة الى
تحقيقيا تشمؿ (:جودة المنتج  -جودة العممية  -جودة التسميـ  -جودة العبلمة

التجارية).

 الوقت  :قد ال تمتمؾ الوحدات االقتصادية ميزة االنتاج بأقؿ تكمفة أو أعمى جودة
ولكنيا قادرة عمى التنافس عمى أساس سرعة تسميـ المنتجات إلى السوؽ تمبيةً
لحاجات الزبائف بسرعة اكبر مف بقية المنتجيف ،وىنا ظيرت ميزة تنافسية أخرى

تُضاؼ لبقية المزايا لكسب ونيؿ رضا الزبوف ،ويمكف تقسيـ مفيوـ سرعة الوقت
إلى ثبلث أولويات:
 سرعة التسميـ :وىو الوقت الذي يتطمبو االستجابة لمزبوف اعتبا اًر مف تقديمو لمطمبولغاية تمبيتو.

 التسميـ في الوقت المحدد :والمقصود بو مدى التزاـ الوحدة االقتصادية في تمبيةالطمب في الوقت المحدد لو وكمما زاد االلتزاـ بالمواعيد كمما زادت ثقة الزبائف

بالمنتجيف.

 سرعة االستجابة لمتطوير :وىي السرعة التي تمتمكيا الوحدة االقتصادية في تطويروانتاج منتجات جديدة ،وكمما كانت سرعة االستجابة كبيرة كمما كاف موقؼ الوحدة
التنافسي قوياً.
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ابتداء مف تصاميـ المنتجات
ويقصد بيا سرعة المبلئمة في التغيير
 المرونةُ :
ً
نتياء بالتسميـ وكؿ ذلؾ يتـ عمى وفؽ رغبة الزبوف ،وتُقسـ المرونة إلى قسميف:
وا ً

 مرونة الحجـ :وىي المرونة التي تمتمكيا الوحدة االقتصادية والتي تمكنيا مفبناء عمى رغبة الزبوف.
تغيير حجـ المنتجات زيادةً أو نقصاناًً ،
بناء عمى
 مرونة المنتَج :وىي قدرة الوحدة عمى تقديـ مزيج منتجات أو خدمات ًرغبة الزبوف في تغيير شكؿ المنتَج ،وكمما كانت الوحدة تعمؿ عمى االنتاج حسب
الطمب كمما كانت أىمية المرونة عالية.

 االبتكار  :ال ينظر الى االبتكار عمى إنو بعداً ميماً لضماف الميزة التنافسية فقط

ويقصد بذلؾ إدخاؿ
ولكنو يعتبر ضرورة لمسعي الى إمتبلؾ خاصية القيادةُ ،
منتجات أوعمميات جديدة لمسوؽ ،أو قدرة الوحدة عمى إدخاؿ التحسينات عمى
منتجاتيا الحالية ،واالبتكار يمثؿ تنفيذ أو إنشاء تقنيات جديدة مف خبلؿ إعتماد

تكنولوجيا حديثة تؤدي إلى منتجات أو خدمات جديدة والسيطرة عمى الوقت في
تطوير المنتج.

 -اإلستدامة:

أ -مفيوم اإلستدامة:

في البدء مف الميـ اإلشارة إلى َّ
إف مفيوـ اإلستدامة يحمؿ في طياتو بصمات بيئية،

فقد إنطمؽ ىذا المصطمح أوؿ مرة عندما تـ الحديث عف االطار البيئي لمتنمية

المستدامة عاـ  0202في المؤتمر الدولي لبلستخداـ الرشيد والذي عقدتو اليونسكو
في باريس ،وتكرر استخداـ مصطمح التنمية المستدامة في المؤتمرات والندوات
البلحقة لذلؾ التاريخ ،ولقد أدى دخوؿ منافسيف جدد إلى السوؽ وتطور التكنولوجيا
وتنوع الميارات التسويقية وغيرىا ،إلى إشتداد المنافسة ودورة حياة الميزة التنافسية

قصيرة ومعدؿ أالرباح اقؿ مما كاف في السابؽ ،ومف اجؿ المحافظة عمى معدؿ

األرباح لفترة أطوؿ توجب تحقيؽ اإلستدامة لمميزة التنافسية ،والتي تعني (االحتفاظ
بالميزة التنافسية ألطوؿ مدة ممكنة) ،ويمكف تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ إمتبلؾ الوحدة
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االقتصادية مراكزعمميات تخصصية لدراسة القيمة والتي ال يمكف لموحدات المنافسة
تقميدىا أو إستنساخيا بسيولة ،وذلؾ يقود إلى تحقيؽ أرباح أعمى ولمدة أطوؿ مف تمؾ

الوحدات المنافسة (ميمون.)256: 2119،

َّ
إف مفيوـ (اإلستدامة البيئية) أصبح محط إىتماـ الوحدات االقتصادية لكونو يساىـ
في إستدامة الميزة التنافسية عف طريؽ التصنيع االخضر وذلؾ مف خبلؿ إستخداـ
طاقة خضراء أو موارد خضراء إلنتاج منتجات خضراء تساىـ في تخفيض حجـ

النفايات واإلنبعاثات الغازية مما يقمؿ مف كمؼ التخمص منيا ،وبالتالي اإلنفراد بميزة
عف منافسييا ألطوؿ مدة ممكنة ،وىذا االىتماـ بالبيئة يعطي الوحدة االقتصادية ميزة
تنافسية مستدامة لمنعيا لمتموث البيئي وتحقيقيا تحسيناً لكفاءة العممية االنتاجية

وتعزي اًز لموقعيا التنافسي وزيادةً في رضا الزبوف ووالءه والذي ُيعد مف أىـ أىداؼ
الوحدات االقتصادية .وقد أشار ( )Porterإلى َّ
إف الميزة التنافسية المستدامة تتحقؽ

عندما يصؿ أداء الوحدات االقتصادية إلى فوؽ المتوسط وتحافظ عمى ذلؾ األداء
لؤلمد الطويؿ ،ولمحصوؿ عمى ميزة تنافسية مستدامة يمكف التفكير في المشاريع

المتنوعة ذات األرباح المستمرة (.)Porter,1985:11

وفي تسعينيات القرف العشريف إزداد تركيز الوحدات االقتصادية عمى اعتماد
ستراتيجيات متنوعة لتحسيف أدائيا ،حيث درس العديد مف العمماء العبلقة بيف التنويع

واألداء العالي لمبقاء في دائرة المنافسة ،وا َّف تنفيذ ذلؾ التنوع يكوف ميماً عندما تظير

فرص جديدة لممنافسة ،بينما يرى آخروف باف التنوع يمكنو تعزيز القدرة التنافسية
لمواجية إنتشار المخاطر وزيادة استخداـ الموارد ،وتعتبر األرباح مقياساً لنجاح

القدرات التشغيمية لموحدات االقتصادية ،ويكوف الثبات العالي لؤلرباح ميزة مثالية مف

حيث تقييـ قيمة الوحدات المباعة ،بإعتبار الربح المستداـ يشير إلى عمميات مستقرة

وادارة أفضؿ تستطيع الحد مف مخاطر المنافسة (.)Long et al.,2019:137

وأشار(  ) Almada& Borges,2018:427إلى َّ
أف اإلستدامة يجب تحقيقيا مف
فالبعد االقتصادي يشير
خبلؿ األبعاد البيئية الثبلث (االقتصادية واالجتماعية والبيئية) ُ
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إلى تمبية احتياجات األفراد مف خبلؿ استخداـ الموارد النادرة وتحويميا إلى منتجات
البعد االجتماعي تناوؿ القضايا الثقافية وظروؼ معيشة األفراد فيما
وخدمات ،بينما ُ
البعد البيئي يركز عمى الحد مف
يتعمؽ بمعتقداتيـ وقيميـ وخصائصيـ ،في حيف ُ

إستيبلؾ الموارد الطبيعية وندرتيا.
ب  -تعريفات اإلستدامة

تنوعت تعريفات اإلستدامة وتعددت نظ اًر الختبلؼ توجيات واىداؼ الوحدات

بعض منيا بالجدوؿ ( )4اآلتي:
االقتصادية والموضح
ُ
الجدول ()3

تعريفات اإلستدامة
المصدر

ت

التعريؼ

-0

إمكانية الوحدة االقتصادية في الحفاظ عمى وضعيا التنافسي الذي
تمتمكو في السوؽ وتحسيف قدرتيا في إبقاء تمؾ الميزة أطوؿ وقت

لممنافسة مع المنافسيف.
-0

Todericiu
&Stnit,20
15:679

ذلؾ األداء المتفوؽ الذي تحققو الوحدة االقتصادية مف خبلؿ استغبلليا
لمجموعة الموارد والكفاءات المتميزة والتي تساعدىا في بناء ستراتيجية
خمؽ القيمة الفريدة التي يصعب تقميدىا مف طرؼ المنافسيف ،كما

تساعدىا في تحقيؽ الربح المستديـ مف خبلؿ تقديـ منتجات وخدمات

حميدة،
24: 2118

تقابؿ احتياجات الزبائف المتنوعة والمتطورة بشكؿ مستمر.

-4

التركيز عمى أداء َّ
اإلنشطة البشرية إلرضاء احتياجاتيـ دوف استنفاد

لمموارد اإلقتصادية وجعميا تحت تصرفيـ لممارسة حياتيـ االقتصادية
واالجتماعية باالعتماد عمى الموارد البيئية المتاحة لتحقيؽ التنمية

Mensah,2
019:5

البشرية وضماف التوازف بيف المجتمع واالقتصاد والبيئة وفؽ شروط

القدرة التجددية لمنظـ اإليكولوجية.
-3

الميزة التي تعتمد في مصدر قوتيا عمى تحقيؽ عائد أعمى مما يحققو

المنافسوف ،وفي إنشاء قيمتيا في السوؽ إعتماداً عمى البيئة مف خبلؿ
معالجتيا الخبلقة لممشكبلت البيئية ،عف طريؽ تخضير األعماؿ
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التجارية ،وتنشأ ىذه الميزة مف خبلؿ تناوؿ األداء االجتماعي والبيئي
واالقتصادي.

-5

المنافع المتحققة مف خبلؿ إنتياج الوحدة االقتصادية لستراتيجية تميزىا
عف منافسييا الحالييف والمحتمميف والتي ال يمكف إستنساخيا أو تقميدىا

بسيولة وعمى المدى الطويؿ مع االخذ بنظر االعتبار المتطمبات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

السمطاني،

82: 2121

)المصدر -:اعداد الباحثان باالعتماد عمى المصادر المذكورة( .

بناء عمى ما تقدـ يمكف لمباحث تعريؼ اإلستدامة بانيا (قدرة الوحدة االقتصادية في
ً
المحافظة عمى مركزىا التنافسي أطوؿ مدة ممكنة ،مف خبلؿ استخداـ تقنيات ووسائؿ
بيئية مبتكرة يصعب تقميدىا بالوقت القريب ،لما تمتمكو الوحدة االقتصادية مف مقومات
وأدوات تتميز بيا عف بقية المنافسيف).
ج  -خصائص اإلستدامة
طور ( )Barneyما يسمى بإطار  VRINالذي يحدد خصائص
في عاـ َّ 0220
الموارد التي تحتاج الوحدة االقتصادية إلى امتبلكيا مف أجؿ تحقيؽ إستدامة لمميزة
التنافسية ،ويرمز إطار  VRINالى الحروؼ األولى مف (القيمة ( )Vوالندرة ( )Rعدـ
إمكانية تقميدىا ( )Iعدـ امكانية إستبداليا ( ) )Nوالتي مف خبلؿ امتبلكيا أو امتبلؾ
بعضيا يتـ خمؽ ميزة تنافسية مستدامة ،وىي كاآلتي ( :الشمري،)022: 0203،
()Gaya,2017:4
 القيمة ()Value
ىي قدرة الوحدة االقتصادية عمى خمؽ القيمة لمزبوف ولموحدة االقتصادية معاً مف

خبلؿ موارد الوحدة التي تعتمد عمييا عند تشخيص الفرص المتاحة والتيديدات التي

تواجو الوحدة والتي مف خبلليا تتمكف الوحدة االقتصادية مف صياغة وتنفيذ
الستراتيجيات التي تخمؽ القيمة ،وتكوف الموارد اكثر قيمة إذا اتصفت بإستجابتيا
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الحتياجات الزبائف اكثر مف بقية الوحدات ،ويصعب تقميدىا ،وتخمؽ أرباح حقيقية،
ومستقرة وقميمة اإلنخفاض.

 الندرة ()Rarity

َّ
إف الوحدات االقتصادية التي لدييا موارد نادرة تستطيع تمبية إحتياجات ورغبات زبائنيا
أكثر مف غيرىا مف المنافسيف ،والندرة تعني عدـ استطاعة بقية المنافسيف الحصوؿ
عمى ذلؾ المورد بسيولة ،أو الحصوؿ عميو يتطمب وقت طويؿ.

 عدم إمكانية تقميدىا ()Inimitability

َّ
إف الموارد التي ال تستطيع الوحدات المنافسة استخداميا وتطويرىا بسيولة ينبغي أف
تتصؼ بأآلتي:
 -التفرد المادي :مف الصعب

تقميد الموارد الفريدة مادياً ،وىي تمؾ الموارد التي

يصعب تواجد مثيؿ ليا ،أو تكمفة الحصوؿ عمى مثيميا تكوف مكمفة جداً لموحدات

المنافسة.

 مسار التبعية :مف الصعب تقميد الموارد المعتمدة عمى مسار آخر في تكوينيا بسببتعقيد المسار الذي يتعيف عمى الوحدات المنافسة اتخاذه إلنشاء ذلؾ المورد التنافسي
أما بسبب الحاجة الى الوقت أو لكونو مكمؼ لمغاية.

 الغموض السببي :يشير الغموض السببي إلى الحاالت التي تواجو فييا الوحداتالمنافسة صعوبة في فيـ كيفية خمؽ الميزة التنافسية والمحافظة عمييا ،والوحدات
المتنافسة غير قادرة عمى تمييز بالضبط ما ىو المورد التنافسي بسبب ذلؾ
الغموض.

 الردع االقتصادي :يحدث الردع االقتصادي عندما يتـ إنفاؽ نفقات رأسمالية كبيرةفي اقتناء الموارد البلزمة لخمؽ ميزة تنافسية مستدامة لموحدة االقتصادية والحفاظ
عمييا ،ويحدث الردع االقتصادي عندما يكوف سعر االستحواذ مرتفعاً لمغاية أو ال

يمكف لموحدات المنافسة تحممو مقارنة بالعوائد المستقبمية.
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 عدم إمكانية استبداليا ()Non - Substitutability
مف أجؿ الحفاظ عمى الميزة التنافسية لموحدة االقتصادية يجب عمييا اف تتميز

بإمكانات ومقدرات تجعميا غير قابمة لئلحبلؿ أو االستبداؿ ،وبشكؿ عاـ َّ
فإف القيمة
الستراتيجية لممورد تزداد كمما أصبح أكثر صعوبة الستبدالو.

 -2عالقة التصنيع األخضر بالميزة التنافسية المستدامة

تتجسد العبلقة بيف التصنيع األخضر والميزة التنافسية المستدامة مف خبلؿ ما يحققو

ال مف التخمص منيا وبأستخدـ
التصنيع األخضر مف استثمار النفايات البيئية بد ً

ستراتيجيات وتقنيات مبتكرة تستيمؾ فييا أقؿ كمية ممكنة مف الموارد والطاقة عف
طريؽ إعادة استخداـ النفايات أو تحويؿ المنتجات (بعد انتياء عمرىا) الى منتجات
جديدة مف خبلؿ إعادة تدويرىا أو معالجتيا لتكوف مخرجات ثانوية لمنتجات اخرى،

وىذا االجراء ُيمكف لموحدة االقتصادية مف تعظيـ إيراداتيا وخفض نفقاتيا ،وكذلؾ
تقميؿ التموث وما يترتب عميو مف مصاريؼ لمتخمص منو ،ىذا مف جية ومف جية
أخرى االستفادة مف تمؾ النفايات بدالً مف التخمص منيا لتوليد إيرادات نتيجة إعادة
استخداميا عف طريؽ ستراتيجيات التصنيع األخضر األربعة (.)4R
المبحث الثالث

تطبيق التصنيع األخضر في مصنع الجمدية /معمل رقم ( )7لتحقيق ميزة تنافسية
مستدامة
أوالً :مجتمع ومجال البحث وواقع عمميا البيئي

( -1مجتمع البحث) الشركة العامة لصناعات النسيج والجمود ورأسماليا
تأسست (المنشأة العامة لمصناعات الجمدية) عاـ  0272وذلؾ بدمج معمؿ (باتا)

الذي أسس عاـ  0240مع (معمؿ األحذية الشعبية في الكوفة) والذي أُسس عاـ
 ،0202وفي عاـ  0270تـ دمج ىذه الشركة مع (شركة الدباغة الوطنية) التي

أُسست في عاـ ُ 0235ليطمؽ عمييا إسـ (المنشاة العامة لمصناعات الجمدية) ،وىي
إحدى تشكيبلت و ازرة الصناعة والمعادف (المصدر:قسم البحث والتطوير في
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الشركة) ،تـ تحويميا بموجب قانوف الشركات رقـ ( )00لسنة  0227إلى شركة عامة
بناء لقرار مجمس
تحت مسمى(الشركة العامة لمصناعات الجمدية) ،وفي عاـ  0205و ً
الوزراء المرقـ  402لسنة  0205قامت و ازرة الصناعة والمعادف بدمج عدد مف
الشركات التابعة ليا في شركة واحدة ُليطمؽ عمييا اسـ (الشركة العامة لصناعات
النسيج والجمود) ،وتُعد الشركة العامة لصناعات النسيج والجمود وحدة حكومية ممولة

ذاتي ًا وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي واإلداري ،وبرأس ماؿ قدره

( )04402222ثبلثة عشر مميار وثبلثمائة وتسعة وستيف مميوف دينار عراقي
( المصدر :جريدة الوقائع العراقية. )2121 ،4578 ،

 -2مصانع الشركة :تتشكؿ الشركة العامة العامة لصناعات النسيج والجمود مف
ثمانية مصانع وىي (مصنع الجمدية ويضـ ثبلثة معامؿ إنتاجية ومف ضمنيا
مجاؿ البحث معمؿ رقـ ( ،)7مصنع القطنية ،مصنع الصوفية ،مصنع السجاد
اليدوي ،مصنع نسيج الحمة ،مصنع نسيج وحياكة واسط ،مصنع األلبسة
الجاىزة – الموصل ،مصنع منسوجات ذي قار.
( -3مجال البحث) معمل رقم ( )7وواقعيا البيئي وأسباب إختيارىا :نظ اًر لتنوع وتعدد

منتجات الشركة ،فقد تـ اختيار معمؿ رقـ ( )7كمجاؿ لمبحث لكوف المعمؿ يقوـ

بإنتاج األحذية الجمدية والرياضية المتطورة وحصولو عمى شيادة الجودة العراقية
والتي تمبي متطمبات المواصفة ( ،ISO 9001: 2015ويتكوف مف أربع ُشعب

وىي( :شعبة الفصاؿ  -شعبة الخياطة  -شعبة السحب َّ
(الجر)  -شعبة الجودة)
تـ ضعؼ إلتزامو بالعديد مف المعايير الكفيمة بالحفاظ عمى العامميف والبيئة ومف
التموث والنفايات التي يطرحيا المعمؿ ،ومف خبلؿ المعاينة الميدانية والتقارير

المختصة وسؤاؿ الموظفيف تـ تأشير عدد مف المخالفات البيئية والتي تحتاج الى
معالجة لمنيوض بالشركة الى حيز المنافسة وكما يأتي:
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 -0تراكـ النفايات الصناعية الناتجة عف عممية التصنيع داخؿ معامؿ المصنع وعدـ
فرز النفايات الصمبة عف السائمة وغير السامة عف السامة ،مما يزيد مف تكاليؼ
التخمص منيا او معالجتيا.
 -0خمو المعامؿ مف المرشحات لتنقية اليواء وفبلتر إلزالة الروائح المنبعثة عف
الجمود واالصماغ والمواد الكيمياوية األخرى المستخدمة في التصنيع داخؿ

المصانع.

 -4عدـ توفر محرقة نظامية لحرؽ النفايات الصمبة التي ال يمكف إعادة استخداميا
او إعادة تدويرىا مما يسبب تكدسيا وتجمع القوارض فييا ويزيد مف تكاليؼ
التخمص منيا.
 -3ضعؼ التزاـ الشركة عموماً والمعمؿ خصوصاً بإعداد التقارير البيئية المتعمقة

بالنفايات والمموثات البيئية خبلفاً لقانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ ( )07لسنة

.0222

 -5لـ تقـ الشركة بتييئة الظروؼ الخزنية المبلئمة لممواد األولية الداخمة في التصنيع
كالجمود والمواد الكيماوية مثؿ االصماغ والثنر مما يسبب تمفيا بسرعة وما يسببو
ذلؾ مف ىدر لممواد واالنبعاثات الغازية السامة.

 -0ضعؼ امتبلؾ اغمب موظفي المعمؿ تصور عف التصنيؼ الكيمياوي لممواد ذات
الطبيعة الكيمياوية مف حيث درجة سميتيا وقابميتيا لبلشتعاؿ ودرجة خطورتيا،
حيث يتـ خزنيا عشوائياً دوف مراعاة لتمؾ الجوانب مما يسبب ذلؾ احتماؿ وقوع
اخطار الحرائؽ والحوادث االخرى.

 -7ضعؼ مراعاة الواقع البيئي لقاعات اإلنتاج مف حيث ضعؼ التيوية واالنارة

والتدفئة والتبريد وما يترتب عمى ذلؾ مف تاثير عمى صحة وآداء

العامميف(.المصدر :المعاينة والمقابالت الشخصية).

لما تقدـ مف ضعؼ المراعاة لمجوانب البيئية عند القياـ بعممية التصنيع وما يسببو ذلؾ
مف تموث ونفايات تؤثر عمى االنساف وبيئتو ،واستخداـ الشركة العامة لصناعات
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النسيج والجمود النظـ التقميدية في التصنيع وما ينتج عف ذلؾ مف ىدر في الموارد
والطاقة وانتاج فائض عف الحاجة بسبب استخداـ تمؾ الطرؽ التقميدية ،لذا قاـ
الباحثاف بتطبيؽ نظاـ التصنيع األخضر لتوفير منتجات صديقة لئلنساف والبيئة
وتحقيؽ استدامة بيئية تستطيع الشركة مف خبلليا منافسة المنتجات األخرى المتبلكيا
تمؾ الميزة.

ثانياً :تطبيق التصنيع األخضر في مجال البحث

بعدما تـ التطرؽ الى نبذة مختصرة لمجتمع ومجاؿ البحث وبياف الواقع البيئي لممعمؿ

بصورة مقتضبة ،سيتـ النظر في إمكانية تطبيؽ ستراتيجيات التصنيع األخضر ()4R

عمى (مصنع الجمدية /معمل رقم ( ، ،))7لموصوؿ إلى منتج صديؽ لمبيئة ولبلفراد
وذلؾ مف خبلؿ اتباع عدد مف الخطوات لتقميص او منع التموث الناتج عف عمميات
التصنيع الخاطئة أوالتقميدية والتقميؿ مف النفايات الناشئة عف تمؾ العمميات ،مع العمؿ
(قدر اإلمكاف) عمى االستفادة مف تمؾ النفايات في انتاج منتجات ثانوية عف طريؽ

إعادة استخداميا أو إعادة تدويرىا أو إعادة تصنيع ما يمكف منيا ،لمتقميؿ مف تكمفة
المنتجات التي يتـ تحميميا تكاليؼ تمؾ النفايات والمموثات ،أو عمى األقؿ خفض
تكاليؼ التخمص منيا ،ولغرض تنفيذ تمؾ الخطوات يتعيف عمينا أوالً تحديد مواطف

الخمؿ المسببة لمنفايات والتموث في المعمؿ (مجاؿ البحث) ليتسنى لنا معالجتيا وكما

يأتي:

 -1تحديد مصادر التموث والنفايات في معمل رقم ( )7مجال البحث

َّ
إف الغرض مف تحديد مصادر التموث ىو اإلحاطة بو لتشخيص مواطف الخمؿ والعمؿ
عمى إيجاد الحموؿ ليا ،ومف خبلؿ المتابعة الميدانية واالطبلع عمى سجبلت التكاليؼ
لممعمؿ والتقارير البيئية تبيف وجود عدد مف المشكبلت التي يمكف اجماليا باآلتي:

أ -يمتمؾ المعمؿ عدد مف المكائف الكبيرة (ما بيف مكائف فصاؿ وخياطة ومكائف جر)
يتجاوز عددىا الػ( )42ماكنة واغمبيا قديمة وتستيمؾ كميات كبيرة مف الطاقة
وتتعرض تمؾ المكائف لؤلعطاؿ بصورة متكررة ،وكثرة اعطاليا تؤدي الى توقؼ
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العمؿ وتمؼ المنتجات التي تنتجيا مما يزيد مف النفايات والتموث نتيجة االنبعاثات
الغازية لممولدات التي تقوـ بتشغيميا حيث بمغت خدمات الصيانة لتمؾ المكائف
(بحسب ميزاف ال ُكمؼ التفصيمي لممعمؿ رقـ ( ))7لمعاـ )03,274,752( 0202
دينار.
ب -إف المواد الداخمة في عممية التصنيع مف (أصماغ وثنر ومواد كيميائية أخرى) ليا
تاثير بيئي سمبي كبير عمى العامميف وىي سبب رئيسي لبلمراض الجمدية والتنفسية،
وتـ مبلحظة عدـ التزاـ اغمب العامميف بالقوانيف الصحية التي تفرض عمييـ ارتداء
الكفوؼ والكمامات الخاصة بالتعامؿ مع ىكذا مواد ،وكذلؾ عدـ وجود فبلتر
ومرشحات في المعمؿ لتنقية اليواء مف تمؾ االنبعاثات الغازية.
ج -ىناؾ كمية مف المواد الجمدية تمثؿ تمؼ غير مسيطر عميو مف المصدر تبمغ
نسبتيا حوالي الػ(( )%4بحسب مدير اإلنتاج ومدير المخزف) وىوعبارة عف اطراؼ

الجمود الطبيعية التي ال يمكف االستفادة منيا مطمقاً وتكوف سبب في ارتفاع التموث،
ويتـ احتساب تمؾ الزوائد وتحميؿ تكاليفيا عمى اإلنتاج.

د -عند القياـ بعممية الفصاؿ لؤلحذية الجمدية تترشح كمية مف الزوائد (الفضمة) والتي
تصؿ نسبتيا (بحسب مدير اإلنتاج ومسؤوؿ شعبة الفصاؿ) الى ما يقارب الػ ()%7
وىي نفايات تشكؿ أعباء بيئية ومالية عمى الشركة.

ىػ  -نظ اًر لعدـ انتظاـ الطاقة الكيربائية (الوطنية) فإف المعمؿ يعتمد بصورة شبو كمية

عمى المولدات التي تزود المعمؿ والمكائف بالطاقة وما ليذه العممية مف آثار بيئية

وانبعاثات غازية فضبلً عف اليدر بالطاقة والموارد الناتجة عف التشغيؿ المستمر
لتمؾ المكائف ،وما يسببو ذلؾ مف ارتفاع في التكاليؼ ،وقد بمغت تكاليؼ الوقود

والزيوت المستخدمة لتشغيؿ تمؾ المكائف (بحسب ميزاف الكمؼ التفصيمي) لمعاـ

 )00,222,222( 0202دينار.

 -2المعالجات الواجب توافرىا لتحقيق التصنيع األخضر
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َّ
إف عممية انتاج منتجات خضراء يتطمب تضافر عدد مف الجيود ويتحقؽ ذلؾ مف
خبلؿ توعية العامميف بضرورة تييئة األجواء المناسبة لمعمؿ والتعامؿ مع النفايات
عمى انيا مصدر مف مصادر التموث التي تؤثر باألساس عمى العامميف ومف ثـ تؤثر
بالبيئة المحيطة بيـ ،وعمى ىذا األساس يتولد لدى العامميف الفيـ لمتفريؽ بيف النفايات
السامة وغير السامة ،ثـ التفريؽ بيف النفايات التي يمكف االستفادة منيا والتي ال يمكف

االستفادة منيا ،وبعد ذلؾ يبدأ العمؿ عمى إيجاد الحموؿ لكيفية التخمص مف النفايات
السامة والتي ال يمكف االستفادة منيا وبالطرؽ التي تحقؽ اقؿ نسبة تموث واقؿ تكمفة
تخمص منيا ،بينما يتـ التعامؿ مع النفايات التي يمكف االستفادة منيا مف خبلؿ
تطبيؽ ستراتيجيات التصنيع االخضر االربعة ( )4Rوالتي تساىـ بتحقيؽ بيئة خضراء
صديقة لئلنساف وكذلؾ تحصيؿ وفورات مالية أو عمى األقؿ خفض تكاليؼ التخمص
منيا جراء إستخداـ أو بيع تمؾ النفايات ،لذا سيتـ العمؿ عمى تحديد تمؾ النفايات التي

يمكف االستفادة منيا (وبحسب بيانات الشركة فاف الكمية األكبر منيا ىي نفايات
جمدية) ثـ نقوـ بتطبيؽ سترايجيات التصنيع األخضر األربع عمييا وبذلؾ نحقؽ ىدفيف

األوؿ وىو األساسي التخمص منيا واألخر الثانوي تحقيؽ إيرادات مف خبلؿ بيع تمؾ
المنتجات التي تـ معالجتيا أو بيعيا كنفايات الى المستفيديف منيا.

عند االطبلع عمى ميزاف الكمؼ التفصيمي لمعمؿ رقـ ( )7تبيف َّ
إف حساب

(المستمزمات السمعية  )40المصروفة لممعمؿ بمغت خبلؿ العاـ 0202
( )005,000,002دينار ،والتي تـ صرفيا بموجب قوائـ الصرؼ وتمثؿ مصروفات
جميع المواد األولية التي تـ استخداميا لصنع اربعة نماذج تـ انتاجيا في ذلؾ العاـ
والتي مف ضمنيا المواد األولية الجمدية ،ولغرض التوصؿ الى نسبة وكمية المواد
األولية المصروفة (بضمنيا الجمود) يتـ اوالً تحديد كمية المواد األولية التي يستيمكيا

األنموذج الواحد (الحذاء) ثـ يتـ احتساب تكاليؼ كؿ مادة مف المواد المصروفة لذلؾ

النموذج حيث تحتوي قائمة التسعير عمى كمية واسعار المواد األولية الداخمة في
عممية انتاج الحذاء وبعدىا يتـ استخراج نسبة كؿ مادة مف تمؾ المواد ،ثـ نقوـ
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باستخراج نسبة المواد الجمدية منيا الى اجمالي نسبة المستمزمات السمعية المصروفة
عمى تصنيع تمؾ النماذج لمعاـ  0202وحسب الخطوات اآلتية:
أ -استخراج نسبة المواد الجمدية المصروفة عمى كؿ نموذج مف اجمالي تكاليؼ
بناء
المواد األولية المحددة في (بطاقة التسعير) التي تضعيا (شعبة التكاليؼ) ً
عمى (استمارة المعادلة) التي تقوـ باعداىا (شعبة تخطيط الموديبلت)،
وبحسب بيانات التكاليؼ فإف المعمؿ انتج خبلؿ العاـ  0202اربعة نماذج
ولكؿ نموذج كمية ممجاؿ مف المواد الجمدية المصروفة لكؿ زوج مف األحذية
وىي كآالتي:
 النموذج رقـ  72205يستيمؾ  03دسـ 0مف الجمد النموذج رقـ  72272يستيمؾ  05دسـ 0مف الجمد النموذج رقـ  72270يستيمؾ  05دسـ 0مف الجمد النموذج رقـ  72277يستيمؾ  03دسـ 0مف الجمدونظ اًر لتعدد النماذج المصنعة في المعمؿ تـ اختيار االنموذج ( )72272لتوضيح
آلية االحتساب الستخراج نسبة كمفة المواد الجمدية المصروفة الى اجمالي كمفة المواد

األولية مف حساب المستمزمات السمعية  40كما في الجدوؿ (.)3

الجدول ()4
نسب المواد المصروفة الى اجمالً التكالٌف للنموذج رقم ()27222
وحدة

الكمية

سعر

القيمة/

النسبة

التفاصيؿ

القياس

المصروفة

الوحدة/دينار

دينار

الى

جمد تركي +جمد تركي مبطف

دسـ0

05

340

02775

%50

بطانة الوجو كتاف

سـ0

0022

2.005

003

%0.0

البطانة جمد صناعي

سـ0

0022

2.02

303

%0.0

الكؼ تكسوف0ممـ+نصؼ

سـ0

222

2.332

323

%0.2

اجمالي
التكاليؼ
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كؼ 0.5ممـ
بمبة سيميموزية 0.0 -0.0

سـ0

422

2.42

003

%2.5

فورت سيميموزي  0.3ممـ

سـ0

452

2.7040

054

%0.0

اسطار كؼ كامؿ

سـ0

022

2.075

005

%2.2

خيط قياس 02\4او 32\4

ـ.ط

05

0.22

42

%2.0

قيطاف  02سـ

زوج

0

005

005

%2.0

ثنر

ممؿ

05

3.337

07

%2.4

صمغ PU

غـ

32

0.5

002

%0.0

صمغ نيوبرف

غـ

52

0.743

447

%0.0

صمغ التكس

غـ

05

0.425

20

%2.3

ليبؿ نسيجي

زوج

0

043

043

%2.0

قمارة

زوج

0

037

037

%0.0

عمبة متطورة

عدد

0

0422

0422

%0.0

فنش

ممؿ

05

00

022

%2.2

نعؿ

زوج

0

0222

0222

%02

مسمار ناعـ

غـ

4

4.20

00

%2.20

مسمار خشف

غـ

0

0

40

%0.7

00004

%022

مجموع التكاليؼ

(المصدر :اعداد الباحثاف باالعتماد عمى بطاقة التسعير واستمارة المعادلة)

تبين من خالل الجدول أعاله إن المواد الجلدية المصروفة في هذا النموذج تبلغ كلفتها
( )577001دينار ،وتم إستخراجها من خالل ضرب كمية المواد الجلدية المصروفة
للنموذج في سعر الوحدة وكما في المعادلة اآلتية:
كهفت انًىاد انجهذيت نهنًىرج = ( 13 +12دسى 25 =)2دسى 431 × 2ديناس =  10,775ديناس

وقد بمغت نسبة المواد األولية الجمدية ( )%50مف التكاليؼ الكمية المصروفة لمنموذج
وفؽ المعادلة اآلتية:
نسبت انًىاد انجهذيت = %51 = 21263 ÷10775
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وبنفس الطريقة تـ استخراج النسب األخرى لبقية المواد المصروفة عمى النموذج والتي
لـ يتـ االخذ بيا لكوف نسبتيا منخفضة جداُ والنفايات الناتجة عنيا ال يمكف االستفادة

منيا او تكوف تكمفة إعادتيا اكثر مف تكمفة بيعيا (بإستثناء نسبة النعؿ التي بمغت

 %02لكف لـ ينتج عنيا نفايات لكونيا تستخدـ بالكامؿ دوف تمؼ).
ب -بعدما تـ استخراج نسبة المواد األولية الجمدية مف اجمالي التكاليؼ الكمية
لمنموذج الذي تـ العمؿ عميو سيتـ استخراج قيمتيا مف اجمالي (حساب المستمزمات

السمعية  )40المصروفة خبلؿ العاـ (بحسب ميزاف الكمؼ التفصيمي) وذلؾ بضربيا
بنسبة المواد األولية الجمدية ،لنستخرج قيمة المواد الجمدية المصروفة وكما في
المعادلة اآلتية:
قيًت انًىاد األونيت انجهذيت =  84,469,367 = %51× 165,626,210ديناس

بناء عمى خبرة ورأي مدير اإلنتاج ومسؤوؿ شعبة الفصاؿ وبعد االطبلع عمى
جً -
نماذج الجمد قبؿ وبعد الفصاؿ ،تبيف اف نسبة التمؼ فييا تصؿ الى ( )%02منيا
( )%4قبؿ مرحمة الفصاؿ و( )%7بعد مرحمة الفصاؿ (المتبقي مف عممية الفصاؿ)،
وبعدما تـ تحديد قيمة المواد الجمدية المصروفة خبلؿ العاـ سيتـ استخراج قيمة التمؼ

والنفايات الجمدية التي تنشأ قبؿ عممية الفصاؿ مف خبلؿ إزالة الزوائد الجمدية التي ال
يمكف االستفادة منيا وذلؾ ليكوف الجمد الخاـ جاى اًز لعممية الفصاؿ ،وكذلؾ النفايات

التي تنشا بعد عممية الفصاؿ حيث يتـ استخداـ القوالب الحديدية عمى الجمد ويتـ

تقطيعيا حسب النموذج المقترح فصالو ،مما ينتج عف ذلؾ نفايات جمدية ال يمكف

االستفادة منيا في (مرحمة الفصاؿ)َّ ،
إف تطبيؽ ستراتيجيات التصنيع األخضر األربع
يساىـ في خفض التكاليؼ الكمية لممنتج وكذلؾ المساىمة في خفض تكاليؼ تطبيؽ
تمؾ الستراتيجيات والتي سيتـ العمؿ عمى تطبيقيا عمى مجاؿ البحث كما يأتي:
 -1ستراتيجية (التقميص) التخفيض من المصدر:
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تعتمد ستراتيجية التقميص مف المصدر في تطبيقيا عمى االتفاؽ مع المورد باستبلـ
المواد األولية الجمدية عمى شكؿ قطع جاىزة لمفصاؿ بدوف زوائد جمدية وبذلؾ يتحقؽ
خفض لمنفايات التي تكوف سبباً في التموث ومف مصدر ورودىا بدالً مف التخمص
منيا اثناء اإلنتاج مما يترتب عمى ذلؾ تكاليؼ اضافية ،والتي تـ تحديد نسبتيا مسبقاً

بما يقارب ( )%4مف كمية المواد الجمدية الكمية (بحسب مدير اإلنتاج ومسؤوؿ شعبة

الفصاؿ) وقد بمغت كمفة تمؾ النفايات ( )0,543,220دينار مف خبلؿ ضرب كمفة
المواد الجمدية التي تـ استخداميا خبلؿ العاـ في نسبة النفايات التي تـ تحديدىا وذلؾ

وفؽ المعادلة اآلتية:
كهفت اننفاياث قبم انفصال =  2,534,081 = %3 × 84,469,367ديناس

وبذلؾ يمكف تخفيض كمية النفايات قبؿ ورودىا وبالتالي تخفيض تكاليؼ التخمص
منيا ومف التموث الناتج عف تكدسيا في مخازف الشركة وما يسببو مف انتشار
لمقوارض وما تسببو مف امراض انتقالية وروائح كريية وما يتبع ذلؾ مف تكاليؼ
لمعالجة كؿ ذلؾ.

 -2ستراتيجية أعادة االستخدام :
تستند ستراتيجية إعادة االستخداـ عمى إمكانية استفادة المصنع مف المخمفات الجمدية
التي تنتج بعد عممية الفصاؿ والتي يمكف االستفادة منيا في انتاج منتجات ثانوية
(مثؿ االحزمة الجمدية – محفظة الجيب – سير الساعة – حافظة المسدس –
الحقائب الصغيرة – ميداليات جمدية – منتجات جمدية متنوعة) وكؿ تمؾ المنتجات
يمكف انتاجيا مف القطع الجمدية الفائضة عف الحاجة ،ويتحقؽ مف ذلؾ وفورات مالية

تبمغ (في ادنى حد ليا) تكاليؼ تصنيعيا ،مما يساىـ في تحقيؽ ىدفيف األوؿ

التخمص مف تمؾ النفايات بصورة آمنة والثاني تحصيؿ إيرادات عف بيع تمؾ النفايات
بعد إعادة استخداميا بدالً مف صرؼ التكاليؼ لغرض التخمص منيا ،وبمغت كمفة تمؾ

النفايات ( )5,745,372دينار (وذلؾ بعد طرح النفايات التي يتـ التخمص منو
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بتطبيؽ ستراتيجية التقميص مف المصدر) لكون النفايات الناتجة من الزوائد الجمدية
ال يمكن االستفادة منيا في عممية إعادة االستخدام ولكن يتم االستفادة منيا في
إعادة التدوير ،وكما في المعادلة اآلتية:
قيًت اننفاياث بعذ انفصال= ( 5,735,470 = %7 × )2,534,081 - 84,469,367ديناس

ويستطيع المعمؿ االستفادة مف تمؾ النفايات بإعادة استخداميا اثناء عممية اإلنتاج مف
خبلؿ فتح خط انتاجي متخصص بإعادة االستخداـ وباالستفادة مف العدد الكبير مف

الموظفيف والذي يمثؿ وجودىـ تكاليؼ إضافية عمى المعمؿ ويرفع مف تكاليؼ
االنتاج ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تييئتيـ وتكميفيـ بعممية إعادة االستخداـ وال يكمؼ ذلؾ

العمؿ أي مصاريؼ إخرى كوف الموظفيف يتقاضوف اجورىـ شيرياً بغض النظر عف

وجود إنتاج مف عدمو ،لذا فأف ستراتيجية إعادة االستخداـ تساىـ بتحقيؽ إيرادات

إضافية لممعمؿ وخفض تكاليؼ االنتاج ليتمكف المعمؿ مف منافسة المنتج المستورد.

-3

ستراتيجية إعادة التدوير:

َّ
إف ستراتيجية إعادة التدوير لمنفايات التي تتولد اثناء عممية االنتاج يمكف القياـ بيا مف
قبؿ المعمؿ نفسو (في حاؿ توفرت لديو إالمكانيات لتحقيؽ ذلؾ) أو مف خبلؿ بيع
تمؾ المخمفات الجمدية الى معامؿ تعمؿ عمى تدوير النفايات الجمدية (والتي تستخدـ
الجمود في عممياتيا اإلنتاجية مثؿ صناعة الرببلت الجمدية الداخمة في صناعة
العربات ،أو في صناعة الموحات الجمدية أو في تغميؼ بعض المنتجات أو في
صناعة المقاعد الجمدية أو مجاالت أخرى) حيث تقوـ تمؾ المعامؿ بإستخداـ
المخمفات الجمدية مف خبلؿ إجراء بعض العمميات عمييا لتحويميا الى منتجات أخرى،

وا َّن تطبيق ستراتيجية إعادة التدوير يحقق االستفادة من جميع النفايات في حال
عدم تطبيق ستراتيجتي التقميص واعادة االستخدام ،وذلؾ مف خبلؿ بيع تمؾ
المخمفات والتي تـ تقديرىا بمبمغ ( )2,330,247دينار مف خبلؿ ضرب كمفة المواد
األولية الجمدية في نسبة النفايات قبؿ وبعد الفصاؿ ، ،وكما في المعادلة اآلتية:
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قيًت اننفاياث قبم وبعذ انفصال =  8,446,937 = )%7 + %3( × 84,469,367ديناس

-4

ستراتيجية إعادة التصنيع :

يتـ خزف منتجات المعمؿ تامة الصنع (األحذية الجمدية) في المخازف تمييداً لتسويقيا

وقد يتعرض البعض منيا الى التمؼ بسبب سوء الخزف وخاصة انيا مصنوعة مف

الجمد الذي يكوف معرضاً لمتمؼ فضبلً عف تقادميا لتكدسيا في المخازف ،الف اإلنتاج

ال يتـ وفؽ حاجة السوؽ ،لذا يمكف إعادة تصنيع األحذية التالفة الموجودة في

المخازف ومعالجة التمؼ الحاصؿ (مثؿ تفككيا نتيجة تحمؿ الصمغ او تغير لونيا) وقد
بمغ عدد النماذج التي تـ انتاجيا خبلؿ العاـ  )3( 0202نماذج وبمغت كميتيا
( )0052زوجاُ وكانت الكمية التالفة مخزنياً ( )700زوج ًا كما في (تقرير اإلنتاج

المتراكـ) وقد بمغت كمفة تمؾ المنتجات التالفة ( )07,007,002دينار والتي تـ
استخراجيا مف خبلؿ ضرب تكاليؼ الزوج الواحد بحصتو مف الكمية التالفة وحسب

الجدوؿ ( )5اآلتي :

جدول ()5

كمفة المنتجات التالفة مخزنياً

رقم

تكاليف انتاج

الكمية التالفة لألنموذج

تكاليف االنموذج التالف

االنموذج

االنموذج ()1

()2

()2×1 =3

79165

265549

192

551975418

79171

245551

351

855925511

79176

215281

169

354275321

79177

225263

صفر

صفر

81497

711

1751175228

المجموع

(المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد عمى تقرير اإلنتاج المتراكم)

بعد احتساب تكمفة األحذية التالفة إجراء عممية إعادة التصنيع لتمؾ المنتجات مف
خبلؿ اصبلح التمؼ الموجود فييا والذي يكوف في الغالب تمؼ الموف وتفكؾ الصمغ
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حيث يتـ فتحيا واعادة تنظيفيا وتصميغيا وكبسيا وصبغيا ،ويمكف االستفادة مف
العدد الفائض مف العامميف لمقياـ بتمؾ الميمة وبذلؾ يتكمؼ المعمؿ فقط تكاليؼ المواد
األولية التي يتـ اضافتيا العادة التصنيع ،وقد تـ احتساب تكاليؼ المواد الداخمة في
إعادة التصنيع لمزوج الواحد وبعد ذلؾ يتـ ضرب اجمالي تكاليؼ إعادة التصنيع
بالكمية التالفة مخزنياً وكما في الجدوؿ ( )0اآلتي:
جدول ()6

تكاليف المواد الداخمة في إعادة التصنيع
التفاصيل

وحدة القياس

الكمية

سعر الوحدة

القيمة/

ثنر

ممل

15

4.447

67

صمغ PU

غم

41

6.5

261

صمغ نيوبرن

غم

51

6.734

337

صمغ التكس

غم

15

6.395

96

عمبة متطورة

عدد

1

1311

1311

فنش

ممل

15

12

181

مسمار ناعم

غم

3

3.86

12

مسمار خشن

غم

6

6

36

مجموع تكاليف إعادة التصنيع

دينار

2288

(المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد عمى بطاقة التسعير)

بعد احتساب تكاليؼ إعادة تصنيع الزوج الواحد يتـ احتساب تكاليؼ إعادة التصنيع
االجمالية لمكمية التالفة وذلؾ مف خبلؿ ضرب الكمية التالفة مف المواد المخزونة لمعاـ
 0202والبالغة ( )700زوجاً في تكاليؼ إعادة تصنيعيا والبالغة ( )0022دينار لكؿ
زوج وكما في المعادلة اآلتية:

انتكانيف االجًانيت إلعادة تصنيع األحزيت =  711صوج ×  2288ديناس =
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ويتـ إضافة تكاليؼ إعادة التصنيع الى التكاليؼ االجمالية لممواد التالفة مخزنياً

المعاد
الستخراج الكمفة الكمية لممواد المعاد تصنيعيا فيكوف مجموع تكاليؼ تمؾ المواد ُ

تصنيعيا ( )1857435996دينار وكما في المعادلة االتية:
انتكانيف االجًانيت نهًىاد انتانفت =

= 1،626,768 + 17,117,228

ويمكف بيع تمؾ المنتجات التي تـ اعادة تصنيعيا في السوؽ بأسعار تنافسية كأف

يكوف (بسعر التكمفة) مما يمكف الشركة مف تخفيض لمنفايات مع تحصيؿ إيرادات
تقمؿ مف التكاليؼ التي تتكبدىا نتيجة الخزف السيء لممنتجات الجمدية.

َّ
إف استخداـ ستراتيجيات التصنيع األخضر ( )4Rيساىـ بشكؿ كبير في (التخمص
مف النفايات) مف خبلؿ اتباع الطرؽ واألساليب التي عند توافرىا يستطيع المعمؿ خمؽ
بيئة آمنة لمعامميف وخفض لمنفايات الناتجة عف عممية التصنيع ،فضبلً عف الحصوؿ

عمى إيرادات تساىـ في توفير المستمزمات البيئية المناسبة وخفض التكاليؼ االجمالية

لممنتجات مما يجعمو قاد اًر عمى منافسة المنتجات المعروضة في السوؽ مف خبلؿ

امتبلكو ميزة تنافسية بكوف منتجاتو (صديقة لمبيئة) وىي ميزة يصعب الحصوؿ عمييا

لدى اغمب المنتجات.
مما تقدـ أعبله يتبيف مقدار الوفورات التي يمكف تحصيميا عند اتباع تمؾ

الستراتيجيات ،والتي تحقؽ تخفيض في كمفة المواد الجمدية األولية التي يتـ شراءىا
والتي بمغت خبلؿ العاـ ( )23,302,407دينار وكما في الجدوؿ ( )7االتي :
جدوؿ ()7

مقدار التخفيض الذي يحققو تطبيؽ ()4R
كمفة المواد األولية

23,302,407

23,302,407

23,302,407

23,302,407

الجمدية قبل

التطبيق

الستراتيجيات

مقدار التخفيض

مقدار التخفيض

المطبقة
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التخفيض مف

()0,543,220

.................

...............

...............

أعادة االستخداـ

...............

()5,745,372

...............

...............

إعادة التدوير

...............

.................

()2,330,247

.................

إعادة التصنيع

...............

.................

...............

()02,734,220

كمفة المواد األولية

20,245,020

72,744,227

70,200,342

07,450,042

المصدر -

الجمدية بعد التطبيؽ

(المصدر :إعداد الباحثان)

ومف الجدوؿ السابؽ يتبيف لمباحث مقدار التخفيض الذي يمكف تحقيقو عند تطبيؽ تمؾ

الستراتيجيات ،مع اإلشارة الى انو يتـ المفاضمة بيف تطبيؽ الستراتيجيات ،إذ َّ
أف

تطبيؽ ستراتيجية التقميص واعادة االستخداـ يعني عدـ بقاء نفايات يمكف استخداميا
في تطبيؽ ستراتيجية إعادة التدوير ،مع اإلشارة الى اف اعتماد ستراتيجية (التقميص
مف المصدر) سيؤدي الى تخفيض كمفة المواد الجمدية بنسبة ( ،)%4ويحقؽ تطبيؽ
ستراتيجية (إعادة االستخداـ) تخفيض بنسبة ( ،)%7بينما تطبيؽ ستراتيجية إعادة
التدوير يحقؽ تخفيض بنسبة ( )%02في حاؿ عدـ تطبيؽ الستراتيجيتيف السابقتيف،

وفيما يخص ستراتيجية إعادة التصنيع فإنيا تعمؿ بمعزؿ عف بقية الستراتيجيات

لكونيا تختص بالنفايات التالفة نتيجة الخزف السيء ،وبذلؾ فإف مقدار المبالغ التي
يحققيا تطبيؽ تمؾ الستراتيجات (أو بعضيا) ىي كما يمي:
  255345181دينار يتـ تحقيقو مف تطبيؽ ستراتيجية التقميص مف المصدر.  557355471دينار يتـ تحقيقو مف تطبيؽ ستراتيجية إعادة االستخداـ.  854465937دينار يتـ تحقيقو مف تطبيؽ ستراتيجية إعادة التدوير. 1857435996 -دينار يتـ تحقيقو مف تطبيؽ ستراتيجية إعادة التصنيع.

َّ
إف تطبيؽ تمؾ الستراتيجيات ساىـ في تحويؿ النفايات مف خسارة وعبء تتحممو

الشركة الى ايراد يخفض مف تكاليؼ شراء المواد األولية وبالتالي تخفيض تكاليؼ
االنتاج ،ويستطيع المعمؿ استثمار تمؾ اإليرادات لممساىمة في تحقيؽ الجودة البيئية
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لمعامميف مف خبلؿ تجييزىـ بأدوات الوقاية الصحية البلزمة عف طريؽ شراء المعدات
الخاصة بالحد مف االنبعاثات الغازية الناتجة عف استخداـ المواد الكيمياوية في
االنتاج.
وبالرغـ مما يحققو التصنيع األخضر مف وفورات مالية جراء تطبيؽ ستراتيجياتو عمى
المعمؿ مجاؿ البحث إال انو يحب التأكيد عمى أف اليدؼ األساسي لمتصنيع األخضر

ىو التخمص مف النفايات بصورة آمنة وانتاج منتجات صديقة لمبيئة مما يحقؽ ميزة

تنافسية مستدامة وىذا ما تـ التوصؿ اليو في ىذا المبحث ،واف تحقيؽ اإليرادات مف
خبلؿ االستثمار في تمؾ النفايات جاء كنتيجة عرضية لعممية التخمص مف تمؾ
النفايات ،مف خبلؿ إعادة استخداميا أو إعادة تدويرىا أو إعادة تصنيعيا بقصد
التخمص منيا بصورة آمنة.

المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات

ُكرس ىذا المبحث إلستعراض اىـ االستنتاجات التي توصؿ ليا الباحثاف في الجانبيف
النظري والعممي وعمى النحو اآلتي:
أوالً :االستنتاجات:

 -0اف تطبيؽ الوحدات االقتصادية المحمية لؤلنظمة الحديثة ومنيا نظاـ التصنيع
األخضر يمنحيا القدرة عمى استدامة الميزة التنافسية القصى مدة ممكنة ،وذلؾ مف

خبلؿ مساعدة الوحدة االقتصادية عمى خفض تكاليؼ التخمص مف النفايات مما يحقؽ

وفورات مالية الستثمارىا لتمؾ النفايات في انتاج منتجات أخرى فضبلً عف توفير
منتجات صديقة لمبيئة تسيـ في الحفاظ عمى البيئة وتقميؿ التموث.

ُ -0يعد معمل رقم (( )7مجاؿ البحث) والتابع لمشركة العامة لصناعات النسيج
والجمود ،مف المعامؿ التي ليا ثقؿ كبير في السوؽ لما ينتجو مف احذية جمدية بأربع
موديبلت متنوعة ،عمماً اف المعمؿ حائز عمى شيادة الجودة العراقية  /المواصفة

( )ISO:9001:2015والتي تـ تجديدىا بتاريخ  0202 /02/7لغاية .0200/02/0
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 -4يساىـ تطبيؽ نظاـ التصنيع األخضر عمى المعمؿ بخفض النفايات والتمؼ الناتج
عف عممية الخزف السيء فضبلً عف تخفيض التكاليؼ بصورة كبيرة مف خبلؿ تطبيؽ

ستراتيجيات التصنيع األخضر( ،)4Rحيث حقؽ استخداـ تمؾ الستراتيجيات اىداؼ

المعمؿ بخفض التموث وكذلؾ حقؽ تخفيضاً في تكاليؼ انتاج تمؾ المنتجات مف
خبلؿ توظيؼ تمؾ الستراتيجيات في استثمار تمؾ النفايات في انتاج منتجات ثانوية أو

إعادة تصنيع المنتجات التالفة.

ثانياً :التوصيات:

بناء عمى ما تـ عرضو مف استنتاجات تـ التوصؿ ليا ،في ادناه بعض التوصيات
ً
التي تصب في صالح المعمؿ (مجاؿ البحث) أو الوحدات االقتصادية التي تنتيج
نفس المنيج لتحقيؽ اىدافيا المتمثمة باالتي -:

 -0ىناؾ حاجة ممحة لدى الوحدات االقتصادية المحمية بصورة عامة ومعمؿ رقـ

( )7بصورة خاصة في تبني أنظمة وأساليب حديثة بدالً مف األنظمة التقميدية كونيا ال
تمبي حاجة تمؾ الوحدات في المنافسة ،ومف ىذه األنظمة نظاـ التصنيع األخضر.

 -0اف تطبيؽ المعمؿ لستراتيجيات التصنيع األخضر يتيح لو استثمار العدد الفائض
مف العامميف في فتح خط انتاجي ييتـ بتحويؿ النفايات الى منتجات ثانوية مف خبلؿ
إعادة استخداـ أو إعادة تدوير النفايات الناتجة عف عممية التصنيع مما يخفض مف

تكاليؼ إنتاج منتجاتيا ويحقؽ بيئة آمنة باستثمار تمؾ النفايات بدالً مف التخمص

منيا.

َّ -4
إف تطبيؽ التصنيع األخضر ساىـ بخفض تكاليؼ اإلنتاج وحقؽ وفورات مالية
نتيجة استثمار النفايات مف خبلؿ استعماؿ ستراتيجيات التصنيع األخضر األربعة
( )4Rعمى النفايات بدالً مف التخمص منيا.

 -3التنسيؽ بيف قسـ البحث والتطوير في الشركة وبيف الجامعات لئلفادة مف
االطاريح والرسائؿ والبحوث التي ليا عبلقة بالعممية اإلنتاجية ،واالخذ بتوصياتيـ
والحموؿ المطروحة لممشاكؿ التي تعاني منيا تمؾ الوحدات االقتصادية لتفعيؿ دور
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القسـ في اجراء دراسات وبحوث إليجاد الحموؿ لمنفايات التي تتولد نتيجة اإلنتاج غير
المدروس والخزف السيء.
 -5تفعيؿ الجانب اإلعبلمي والتثقيفي لغرض ابراز مميزات منتجات الشركة ،والتوجو
نحو الزبائف واالخذ بشكاواىـ ومقترحاتيـ حوؿ نوع وشكؿ المنتجات التي يرغبوف
بإقتناءىا مف خبلؿ اجراء استطبلعات الرأي وعمؿ االستبانات التي مف خبلليا يتـ

تشخيص المشاكؿ وايجاد الحموؿ المناسبة ليا.

المصادر:

أوال :المصادر العربية

 -1قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ ( )07لسنة .0222

 -2تقرير ديواف الرقابة المالية االتحادي عمى نشاطات الشركة  /مصنع الجمدية لممدة

( 0204/0/0لغاية  )0200/00/0طبعة عاـ .0207

 -3الربيعي ،لؤي راضي خميفة( ،تصميم وتقييم متطمبات نظام التصنيع األخضر) دراسة

حالة في شركة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية – معمل محوالت التوزيع ،مجمة اإلدارة

واالقتصاد  /السنة االربعوف  /العدد مئة وعشرة.0207:)020-74(،

 -4البربري ،أحمد فييـ محمد طو( ،تحقيق التصنيع األخضر بصاالت الحياکة لمصانع
المالبس الجاىزة المتوسطة باستخدام لين  6سيجما) مجمة العمارة والفنوف والعموـ

اإلنسانية ،المجمد  ،4العدد .0202 ،)1-14( ،)0( 02

 -5الصباغ ،عزام عبد الوهاب عبد الكريم( ،أىمية التصنيع أالخضر واثره في التحول الى
سمسمة التجيييز الخضراء :في الشركة العامة لصناعة البطاريات  /العراق) ،مجمة كمية

بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،العدد الخامس والخمسوف.0202 ،)022-02( ،

 -6العزاوي ،محمد عبد الوىاب ،السبعاوي ،إسراء وعد اهلل (دور استراتيجيات التصنيع
األخضر في تعزيز التنمية المستدامة ) دراسة استطالعية آلراء عينة من المدراء في

الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية في نينوى ،كمية الحدباء الجامعة،

مجمة بحوث مستقبمية،المجمد  ،3العدد 2013 :)022-20( ،0
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 -7حمودي ،ىشاـ عمر،الخشاب ،عمر غالب ،جاسـ ،اوراس محمود( ،المحاسبة البيئية
في خدمة تبني االنتاج االنظف كاحد اساليب اقتصاديات التكنموجيا الخضراء) عدد خاص

بالمؤتمر العممي الثاني ،جامعة جيياف لمعموـ اإلدارية والمالية ،أربيؿ.0202 ،

 -8حميدي ،بثينة راشد( ،اثر تطور نظم التصنيع المرنة والرشيقة والخضراء في توجيو فكر

المحاسبة االدارية باتجاه المدخل الستراتيجي) دراسة استطالعية الراء عينة من أساتذة

المحاسبة واالدارة ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،السنة الحادية واالربعوف ،العدد مئة وسبعة
عشر.)0202(:000-022 /

 -9صالح ،نداء ميدي ،حسيف ،انتصار ىادي( ،دور استراتيجية التصنيع األخضر في

تخفيض الكمف بإستعمال خارطة مجرى القيمة) ،مجمة التقني  /المجمد الثبلثوف  /العدد -3

(.0207:)000-25

 -11عبد الكريـ ،مسعي( ،تقنية اإلنتاج األنظف ودورىا في حماية البيئة وترقية المؤسسة

الصناعية) ،مجمة ابعاد اقتصادية ،العدد .0200 ،)005-030( ،0

 -11نزلي ،غنية( ،استخدام تقنية اإلنتاج األنظف ودورىا في تحقيق أألمن البيئي في ظل

التغيرات المناخية) ،دراسة حالة الجزائر ،مجمة الدراسات األقتصادية والمالية ،جامعة الوادي

– العدد التاسع – المجمد الثالث.0202 ،)020-025( ،

 -12محسف ،اسراء عبد السبلـ (مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة
تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاممة) دراسة حالة – بنك فمسطين ،رسالة ماجستير مقدمة

الى كمية االقتصاد والعموـ إالدارية –جامعة أالزىر -غزة.)0200( ،

 -13االيوبي ،منصور محمد عمي (استراتيجية المحيط أالزرق كمدخل لتحقيق الميزة
التنافسية) دراسة تطبيقية في كمية فمسطين التقنية – دير البمح ،مجمة جامعة العيف

لبلعماؿ والقانوف ( ، ) 005-86المجمد ،3العدد .0202 ، 0

 -14الشمري ،احمد عبد اهلل امانة( ،ادارة المعرفة وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية
المستدامة) دراسة استطالعية الراء عينة من مدراء شركة زين لالتصاالت) ،المجمة

العراقية لمعموـ إالدارية المجمد  ،02العدد .0203 ،42
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 -15الحميداوي ،احساف رزاؽ عطية( ،التكامل بين أسموب تيار القيمة وتقنية اإلنتاج
األنظف ودوره في تعزيز عوامل النجاح الرئيسة) بحث تطبيقي في مصفى الدورة ،أطروحة
دكتوراه مقدمة الى مجمس المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد،

.0202

 -16الساىوكي ،صدى مدحت مجيد (،إعادة تدوير النفايات ودورىا في تحسين الكفاءة
اإلنتاجية) ،بحث تطبيقي في معمؿ سمنت بازياف شركة الفارج الفرنسية ،أطروحة دكتوراه
مقدمة الى مجمس المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد.0207 ،

 -17السمطاني ،شيماء عدناف محمد( ،تكمفة اإلنتاج االنظف ودوره في تحسين جودة
المنتج وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة) ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى

مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد.0202 ،

 -18الشباسي ،محي سامي محمد محمد( ،إطار مقترح لممحاسبة عن تكاليف اإلنتاج
األنظف لدعم الميزة التنافسية في بيئة األعمال الصناعية) دراسة تطبيقية  ،إطروحة

دكتوراه مقدمة الى كمية التجارة وادارة األعماؿ قسـ المحاسبة ،جامعة حمواف ،مصر،

.0207

 -19القريشي ،سياـ عبد عمي عبيد( ،القياس الكمفوي عمى أساس المواصفات ()ABCII
في تنفيذ عقود المقاوالت ودوره في تحقيق الميزة التنافسية) بحث تطبيقي في شركة
المنصور العامة لممقاوالت االنشائية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى المعيد العالي

لمدراسات المحاسبية والمالية.0202 ،

 -21المحمدي ،عبلء عبد الحسف حسف( ،تكامل تقنيتي التكمفة المستيدفة وسمسمة القيمة
ودوره في تحقيق الميزة التنافسية) دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة السيارات،
رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية إالدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية،

.0202

 -21حسف ،عمي حمزة( ،التكامل بين االنتاج الرشيق والتصنيع االخضر وأثره في نجاح
المشروع) دراسة استطالعية في شركة المشاريع النفطية ،رسالة ماجستير غير منشورة

مقدمة الى مجمس الكمية التقنية اإلدارية /بغداد.0202 ،
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 -22حميدة ،زواوي( ،إالبداع التكنولوجي كمدخل الكتساب ميزة تنافسية مستدامة
بالمؤسسة األقتصادية الجزائرية) ،دراسة حالة لمؤسسة اقتصادية ،أطروح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دكتوراه

مقدمة الى جام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة محمد بو ضياؼ ،كمية العمػ ػػوـ األقتصادية التجارية وعموـ التسيير،

.0202

 -23عواد ،ىدى طارؽ( ،تأثـيـر استراتيجيات التصنيع االخضر في االداء التنافسي
لممنظمة) دراسة تحميمية مقارنة في منظمتين صناعيتين ،رسالة ماجستير غير منشورة

مقدمة الى مجمس الكمية التقنية اإلدارية /بغداد.0202 ،

 -24عمي ،سوزاف عبد الغني( ،اثر مرتكزات التصنيع الرشيق في تعزيز الميزة التنافسية
لمشركة العامة لالدوية في سامراء) ،دراسة تحميمية ،مجمة جامعة االنبار لمعموـ االقتصادية

واإلدارية ،المجمد  ، 2 -العدد .0200 ،)434 -403( ،05 -

 -25ميموف ،معاذ( ،دور التسويق األخضر في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة) دراسة
حالة منظمة االعمال تويوتا  ، Toyotaأطروح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دكتوراه مقدمة الى جام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة

وى ػ ػ ػ ػراف  ،0كمية العمػ ػػوـ األقتصادية التجارية وعموـ التسيير.0202 ،
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المستخمص
يهدف هذا البحث التعرف عمى مدى تعرض المصارف لمخاطر السمعة
وتأثيرها عمى القيمة السوقية لالسهم باالعتماد عمى االحداث الجوهرية ،تكمن
اهمية البحث في قمة الدراسات العربية وندرتها في التطرق لموضوع مخاطر
السمعة ،كذلك اهمية مخاطر السمعة كخطر مستقل والعالقة بين هذه المخاطر
والقيمة السوقية لذلك تم اختيار العينة من المصارف العراقية المشاركة بالتداول

في س ـ ـوق الع ـ ـراق لألوراق المالي ـ ـة لمفـ ـ ـترة  2102-2102والت ـ ـي صرحـ ـت عـ ـن
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االحداث الجوىرية ادت الى خسائر غير متوقعة ظيرت بالبيانات المالية ليا،
وبينت النتائج ان ىذه االحداث ادت الى تعرض ثالث مصارف ىي مصرف

(الموصل لالستثمار والتنمية ،والمتحد لالستثمار ،وبغداد) الى مخاطر السمعة،
وبالتالي اثرت عمى القيمة السوقية السيم ىذه المصارف ،وكان مصرف المنصور

الذي لم تتأثر القيمة السوقية ألسيمو بالحدث الجوىري الذي تعرض لو مما يبين
عدم تعرضو لمخاطر السمعة ويرجع ذلك لحجم الخسارة التي يمكن لممصرف
تغطيتيا دون التأثير عمى حقوق المساىمين.

الكممات المفتاحية -:مخاطر السمعة ،القيمة السوقية ،االحداث الجوىرية
Abstract
This research aims to identify the extent to which banks are
exposed to reputational risk and its impact on the market value of
shares, depending on the fundamental events. One of the Iraqi
banks participating in trading in the Iraqi Stock Exchange for the
period 2012-2019, which declared about the fundamental events
that led to unexpected losses that appeared in their financial
statements. ) to the reputational risk, and thus affected the market
value of the shares of these banks, and Al-Mansour Bank, whose
market value was not affected by the fundamental event that it
was exposed to, which shows that it was not exposed to
reputational risk due to the size of the loss that the bank can
cover without affecting the shareholders’ rights
Keywords: Reputational risk, market value, Fundamental events
المقدمة
ايدا بمخاطر السمعة وخاصة في القطاع
االزمات المالية العالمية جمبت
اىتماما متز ً
ً
المصرفي فان ما يحدث بعد االزمات المالية ادى الى فقدان الثقة في بعض

المصارف وخاصة تمك التي ال تمتمك رصيد كافي من السمعة الجيدة .ان السمعة
المصرفية وما تتعرض لو من مخاطر اصبحت جزء ميم من ادارة المخاطر الناجحة

لكونيا مرتبطة بتصورات العمالء واصحاب المصمحة عن ما يقدمو المصرف
بمصداقية من منتجات وخدمات لذلك تظير مخاطر السمعة مع كل منتج او خدمة
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يقدميا المصرف وكذلك مع كل حدث او اعالن يتعرض لو المصرف .لذلك أدركت

المصارف في الوقت الحاضر أن تطوير وتحسين التحكم في مخاطر السمعة عامل
نجاح رئيسي في النمو والديمومة.

ولكن تعرض المصرف ألحداث غير متوقعة وجوىرية قد تؤدي الى خسائر تشغيمية
تسبب في خسارة المصرف لسمعتو او تعرضيا لممخاطر لذلك تسعى المصارف في

دول العالم الى الحد من تأثير االحداث الجوىرية وذلك بوضع استراتيجيات او صياغة

سيناريوىات تحد من اثرىا وذلك بعد القيام بقياس ىذه المخاطر.

المبحث االول /منهجية البحث

اهمية البحث

قمة الدراسات وندرتيا والتي تتطرق الى موضوع العالقة بين مخاطر السمعة والقيمة
السوقية ألسعار اسيم المصارف مما يحقق اىمية لمدراسة ،يبين ىذا البحث اىمية

مخاطر السمعة كخطر مستقل واثره عمى القيمة السوقية السيم المصارف باالعتماد
عمى االحداث الجوىرية .وتعريف المصارف العراقية بأىمية مراعاة سمعتيا والمحافظة

عمييا من المخاطر
فرضية البحث

الفرضية الرئيسية االولى -:توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين
مخاطر السمعة والقيمة السوقية ألسيم المصرف.

الفرضية الرئيسية الثانية  -:يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية بين مخاطر

السمعة والقيمة السوقية ألسيم المصرف.

اهداف البحث

ييدف البحث الى تحقيق االتي-:

أ -تقديم اطار نظري عن مفيوم واىمية مخاطر السمعة في المصارف

ب -قياس وتحميل العالقة بين مخاطر السمعة والقيمة السوقية السيم المصارف
باالعتماد عمى االحداث الجوىرية
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ج -قياس وتحميل تأثير مخاطر السمعة في القيمة السوقية ألسعار اسيم المصارف
باالعتماد عمى االحداث الجوىرية

االساليب المستخدمة في البحث

 .1تم استخدام مجموعة من االساليب االحصائية لتحميل البيانات واختبار الفرضيات
وقياسيا عن طريق البرنامج ( )Microsoft Excelوالبرنامج االحصائي ( spss

 )v.25و)(E-views v.10

 .2يحتوي البحث عمى مجموعة من المعادالت المالية ذات العالقة بموضوع البحث،
والتي سوف يتم التطرق إلييا لغرض بيان عالقتيا بمخاطر السمعة والقيمة

السوقية ألسعار اسيم المصارف.

المبحث الثاني/االطار النظري

اوال -:مخاطر السمعة

تظير مخاطر السمعة من الضرر الذي يمحق بالمصرف من خالل فقدان سمعتو
نتيجة لمفشل التشغيمي او من أحداث أخرى وتنتمي كل من المخاطر التشغيمية
والسمعة إلى مجال مماثل حيث يمكن أن تكون لممشكالت التشغيمية عواقب سمبية

عمى سمعة المصرف ممايؤثر عمى رضا العمالء والمساىمين ،فيي ممكن ان تنتج

عن حوادث مثل االحتيال او الغش او السرقة او مخاطر مالية أو المخاطر البيئية.
)(Bloom 2011, 24

ويمكن ان نبين مفيوم مخاطر السمعة وكذلك انواعيا وادارتيا

والعوامل التي تعزز السمعة وكاالتي

 -1مفهوم مخاطر السمعة

توجد مخاطر السمعة في العديد من المستويات ومن الصعب تحديدىا ،حيث يمكن

تعريفيا عمى أنيا مخاطر الخسارة االقتصادية المرتبطة بالصورة السمبية لممصرف من
قبل العمالء والمساىمين واصحاب المصمحة االخرين.
)2018, 920

(Kunitsyna and Britchenko

او احتمال أن تؤدي الدعاية السمبية المتعمقة بالممارسات التجارية

لممصرف سواء كانت صحيحة او ال إلى انخفاض في قاعدة العمالء او المستثمرين

184

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

أو انخفاض اإليرادات.

)(Bryson 2014, 156

كانون االول 0202

او تعرف بأنيا أي إجراء أو حدث أو

ظرف قد يؤثر سمبا أو ايجاباً عمى سمعة المصرف ،فيي عبارة عن مخاطر مقنعة.
)(Gaillard, Louisot and Rayner 2018, 98

ترتبط مخاطر السمعة باالستراتيجية الخاطئة ،او اإلدارة والقيادة السيئة ،أو نظام
الحوافز الخاطئ وغير الكفوء ،او ضعف االشراف عمى المصرف ،وفي كثير من
األحيان يكون الضرر الذي يمحق بسمعة المصرف غير ممموس وقد يظير بشكل

تدريجي لكن أسواق األسيم تتفاعل عمى الفور مع عواقب السمعة في حالة تسريب اي
معمومة لمسوق تسيء لسمعة المصرف.

فالمعروف إن سعر سيم المصرف يساوي القيمة المستقبمية المتوقعة مطروحا منيا
لمتدفقات النقدية التي ستولدىا وفي بعض االحداث السمبية التي تمس السمعة تؤدي

الى تقميل التدفقات النقدية الحالية وبالتالي من شأنو ذلك أن يقمل من القيمة السوقية
السيم المصرف مما تتحقق خسائر وىذا يزيد من استغناء المساىمين عن اسيميم
وذلك عن طريق بيعيا وبالتالي قد تكون ىناك عواقب سمبية مباشرة عمى التدفقات

النقدية المستقبمية.

)(Wang and Smith 2010, 234

 -2انواع مخاطر السمعة
لمخاطر السمعة عدة انواع ىي(J. Rayner 2003, 34) -:

أ -مخاطر متعمقة بالعمالء والتي تتحكم بيا رغباتيم وقد تتأثر بأعمال المصرف مثل
قيام المصرف بعمميات احتيال او تزوير موقف المصرف بالسوق لغرض جذب

العمالء

ب -مخاطر متعمقة بالتشغيل مثل سوء ادارة المصرف وعدم امتثالو بالتعميمات والقواني
ج -مخاطر اليجمات الخارجية مثل قيام المصارف االخرى في تشويو سمعة المصرف
وشن ىجوم منافس لو من خالل اثارت شائعات سمبية عنو وتعتبر ىذه منافسة

غير شريفة.

د -مخاطر تتعمق بالكوارث الطبيعية والحروب والتي تكون خارج عن ارادة المصرف
اال انو لم يتخذ اجراءات وسياسات لمتقميل من حدتيا.
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 -3ادارة مخاطر السمعة
لغرض ان تكون االدارة فعالة يتم ذلك من خالل-:

)(Miklaszewska and Kil 2016, 389

أ -يجب عمى المصرف تقييم سمعتو بين اصحاب المصمحة من خالل تقييم ادائو
وقدرتو عمى تمبية توقعات اصحاب المصمحة ومراقبة المعتقدات والتوقعات المتغيرة

ألصحاب المصمحة وذلك من خالل اجراء دراسات لمسوق وكذلك الحاجة لفيم

كيفية تأثير االعالم ومواقع التواصل عمى رغبات اصحاب المصمحة مما يحسن
سمعة المصرف بشكل جيد .وتعتبر ذلك من ميام ادارة المخاطر في المصرف

ب -تقييم شخصيتو الحقيقية من خالل اتباع طرق موضوعية وكمية وسياقية اال ان

ذلك من الصعب بسبب ميل مدراء المصارف بالمبالغة في قدراتيم وقدرات
مؤسساتيم ،كذلك اعتقادىم الدائم بان مصارفيم تمتمك سمعة جيدة ،وفي بعض

االحيان يتم ادارة التوقعات بشكل متفائل في محاولة ألقناع السوق بأداء المصرف.

ج -عمى المصرف سد الفجوة بين الواقع والمتوقع لسمعتو فعندما تتجاوز شخصية
المصرف سمعتو يمكن سد ذلك من خالل ب ارمج اتصاالت وتوسيع العالقات بشكل
اكبر باستخدام الذكاء االعالمي واذا كان العكس فيجب عمى المصرف االستفادة

من سمعتو الجيدة بتحسين قدراتو وسموكو.

 -4عوامل تعزيز سمعة المصرف
أ -االزمات المالية

تقوم معظم المصارف بتركيز طاقاتيم عمى التعامل مع االحداث التي تظير بانيا
تيديدات نتيجة لالزمات محاولة معالجة ىذه التيديدات متناسين بذلك الفرص المتحقق

وىذه ليست إدارة المخاطر انما إدارة األزمات (رد الفعل ييدف إلى الحد من الضرر).
)(J. Rayner 2003, 50

لذلك عمى ادارة المخاطر في المصارف السعي االدارة سمعتو كونيا تعتبر احد دروع
الحماية لممصرف من االزمات المالية والتخفيف من اثارىا في حالة تعرض المصارف

ليا
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ان عدم ادارة الصحيحة لمخاطر السمعة قد تؤدي إلى خسائر لممصرف وىذه الخسائر

ىي(Perry and de Fontnouvelle 2015, 12) -:



فقدان العمالء الحاليين أو المستقبميين



فقدان الموظفين أو المدراء داخل المصرف



زيادة في تكاليف التوظيف ،أو تعطل الموظفين



تخفيض في شركاء العمل الحاليين أو المستقبميين



زيادة تكاليف التمويل المالي عن طريق االئتمان أو أسواق األسيم



زيادة التكاليف بسبب الموائح الحكومية أو الغرامات أو العقوبات األخرى



انخفاض أسعار أسيم المصرف



زيادة التكاليف الستعادة الصور والعالمة التجارية (استراتيجية اإلعالن،

وسياسة االتصاالت في السوق).

ب -االستدامة

أن السوق عادة ما يعتقد أن المصارف ذات السمعة التجارية القوية سيحقق أرباحاً

مستدامة ونمواً مستقبمياً كبي اًر وىذه المصارف عادة ما يتم تداوليا في سوق المال
بمكررات ربحية عالية وقيم سوقية كبيرة ،والمعروف ان الجزء الكبير من القيمة
السوقية لمكثير من المصارف يأتي من أصول غير ممموسة يصعب تقييميا

مثل(العالمات التجارية ،ورأس المال الفكري والشيرة) لذلك فإن ىذه المصارف أكثر
عرضة من غيرىا لمخاطر اإلضرار بالسمعة.

)(Kunitsyna and Britchenko 2018, 943

تنجح المصارف في تحقيق ميزة تنافسية عندما تنجح في تنفيذ استراتيجية خمق قيمة

التي ال يمتمكيا المنافسون .ويمكن تحقيق الميزة التنافسية المستدامة عن طريق
التخمص من االليات التقميدية ،والمجوء الى االساليب الحديثة في تقديم الخدمات بحيث
يكون

المصرف

اشبو

بسوق

لمخدمات

يمبي

رغبات

كل

اصحاب

المصمحة ) )supermarket bankىذه الخدمات تحقق االستدامة وبالتالي الطريق

لسمعة جيدة.

)(ljubojevi 2019, 229
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ج -االمتثال
تعتبر اىمية االمتثال لمقوانين والتعميمات والقواعد مصدر قوه لممصرف وتزيد من
قدرتو التنافسية والمحافظة عمى سمعتو والوفاء بالتزاماتو ،حيث يمعب دو ار في تعزيز

ثقة الجميور ،فيو يعد وسيمة فعالة إلدارة المخاطر ومنيا مخاطر السمعة.
) (Sapountzi 2016, 45وفشل االمتثال ىو الخطر األكبر ،فتيديدات السمعة تأتي
من العديد من المصادر حيث تشعر المصارف بالقمق ،وبشكل خاص من الممارسات

غير األخالقية التي تتعرض ليا تمك المصارف.

)(Deutsche, IBM and KPMG 2005, 9

ان طبيعة االنشطة التي تقوم بيا المصارف تعتمد في االساس عمى السمعة الجيدة

لدى العمالء وثقتيم بإدارة المصرف بوصفيا اداة مؤتمنة لحماية امواليم ومعامالتيم
التجارية وفي حالة وجود انطباع سمبي عن المصرف قد يؤدي الى حدوث خسائر
وتحول زبائنو الى المصارف المنافسة

(سمطان و الزبيدي )29 ،9112

كما ان عدم امتثال

الموظفين لألنظمة والقواعد والتعميمات تؤثر عمى سمعة المصرف مثال ذلك قيام

الموظف بفقدان بيانات عميل او الفضائح االخالقية لممدراء والموظفين (j. Rayner

)2008, 67

د -الحوكمة

الحوكمة ىي نظام توجيو ورقابة لممصارف ،فيي تؤثر عمى تاريخو وثقافتو وبعد
االزمة المالية ( )9112-9112وفي تقرير لممنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بينت
ان سبب االزمة المالية كان الى حد كبير قصور وضعف في اوجو الحوكمة والتي

تركت اثار كبيرة وعبء ثقيل ادت الى انعدم الثقة وخسارة السمعة ،ىذا يقودنا الى ان
الحوكمة الجيدة في المصارف تحسن جودة السمعة ويعزز بدوره االداء المالي والقيمة

السوقية لممصرف ،فالحوكمة ضرورية لمحفاظ عمى مناخ استثماري جذاب وميزة
تنافسية عالية وىذا يعمل عمى بناء سمعة جيدة لممصرف(ljubojevi 2019, 230) .

تعمل الحوكمة الجيدة عمى تعزيز التزام ادارة المصرف بالمحاسبة األخالقية
والممارسات التجارية التي تعزز سمعة المصرف تماماً وبالتالي ،توفر الحوكمة الجيدة
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لممصارف البنية التحتية لتطوير سمعة المصارف والحفاظ عمييا (Wang and Smith

)2010, 13

ه -الثــــــــقة

ىي المورد التشغيمي األكثر أىمية في مجتمعنا إذا لم نتمكن من الوثوق بأطراف

المتعاممين معيا فال يمكننا التصرف كما نتوقع منيم أن يتصرفوا معنا فسنفعل أي
شيء لتجنب التعامل معيم ،فال يمكن لنا ان نفكر أبداً في استثمار أموالنا في
مصارف ال نثق بيا ألننا نريد أن نكون واثقين من أن المصرف سيتعامل مع أموالنا

بكفاءة وفي مصمحتنا.

)(ljubojevi 2019, 65

فالثقة تعتمد عمى خبرة المصرف التي اكتسبيا في الماضي وبالتالي يخمق لدينا

انطباع بأنو سوف يفي بتوقعاتنا في المستقبل وتعمل الثقة عمى تدعيم العالقات
القائمة وفي نفس الوقت تعمل كمغناطيس لمعالقات المستقبمية.

(Fombrun and

)Gardberg 2007, 67

وفي بعض الحاالت نبني ثقتنا نتيجة عن تجارب الغير ومن ىنا تأتي السمعة ،فعندما

نكون غير قادرين عمى االعتماد عمى تجربتنا الخاصة ،نتراجع ونحتكم لتوصيات

وأحكام اآلخرين ومع ذلك فإن ىذه التوصيات ليست سوى أحكام عمى السمعة والتي

نستخدميا إلرشادنا ألنيا توفر الوقت والمال.

وقد تتولد السمعة نتيجة وسائل االعالم فيي تمعب دو ار في بناء الثقة وبالتالي يدعم

ىذا البناء السمعة ولكن في حالة فقدان الثقة سوف يتعرض المصرف الى خسائر

مالية نتيجة لعدم تعامل اصحاب المصالح من العمالء والمستثمرين مع المصرف وىنا

يتولد خطر السمعة

)(Eisenegger 2009, 11-12

و -االرباح

أن السمعة المصرفية تعد من القوى الخفية التي تحقق بقاء ونمو المصارف ،وذلك من
خالل المحافظة عمى حصتيا السوقية والعمل عمى زيادتيا والوصول إلى عدد أكبر

من العمالء ،فالسمعة الجيدة تحافظ عمى العميل الحالي وتجـذب عمالء اخرين من
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خالل ما يسـمى عبارة " "Word of Mouthوبذلك تحقق المصارف النجاح والربح
المنشود( .احمد )62 ،9112

السمعة ومخاطرىا من المواضيع التي زاد االىتمام فييا في كل من األدبيات

األكاديمية والصحافة المالية ،ولكن األدلة لتوثيق خسائر السمعة في المصارف كانت
محدودة وبغض النظر عن ذلك ،فمن الواضح أن أسواق األسيم تتفاعل مع عواقب

السمعة لبعض األحداث ،فالسمعة الجيدة فقد تؤدي الى ارتفاع األسعار وزيادة الطمب
عمى الخدمات كذلك يمكن أن تجتذب المزيد من الموظفين المؤىمين والمستثمرين ،مما

يؤدي إلى نمو أكثر استدامة مع ارتفاع األرباح وخفض تكمفة رأس المال ،والحفاظ
عمى انخفاض النفقات(Depel 2018, 627) .

اما في حالة اكتساب المصرف لمسمعة السيئة فيذا يودي الى خسارتو لعمالئو
الحاليين والمرتقبين باإلضافة الى زيادة النفقات لمعالجة السمعة السيئة .بعض

الدراسات تبين أن المصارف ذات السمعة العالية تتمتع بعالوة القيمة السوقية ،ألن

سموك المصارف ذات السمعة الجيدة يخمق أصوًال غير ممموسة ذات قيمة تميزىا عن
نظيراتيا في الصناعة ،والدراسات االخرى تبين ان المصارف ذات السمعة العالية
تتمتع بأداء مالي متميز وكذلك ،أكثر ربحية عمى عدة أبعاد مثل االيرادات المعدلة

أيضا مخاطر أقل ألنيم يواجيون
إلى إجمالي األصول والعائد عمى األصول .لدييم ً
تقمبات أقل في االيرادات وصافي الدخل ،ولدييم احتمالية أقل لإلفالس وانخفاض

تقمب األسعار(Tan 2009, 45) .

ثانيا -:القيمة السوقية السهم المصارف
 -1مفهوم القيمة السوقية

يسعى المصرف الى تعظيم ثروتو وذلك بزيادة حصتو السوقية التي تتمثل بقيمة
األسيم في سوق المال ،فالقيمة السوقية لممصارف تكون متذبذبة ،لعدة اسباب منيا

الظروف االقتصادية عامة باإلضافة لحجم العرض والطمب الذي يخضع لو سيم

المصرف ،وان ارتفاع القيمة السوقية لمسيم يبين ان ىناك طمب عميو وبالعكس في
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حالة االنخفاض حيث يعتبر مؤشر سمبي بعدم وجود طمب وان المعروض اكثر من

المطموب(Luetge and Mukerji 2016, 338) .

إن مفيوم القيمة السوقية لممصرف من أقدم المفاىيم في المجال المالي واالقتصادي،

فالمصارف تخمق ىذه القيمة لمساىمييا عندما يكون العائد عمى رأس المال المستثمر
أكبر من تكمفة الفرصة البديمة لذلك يمكن أيجاد القيمة السوقية لممصرف من خالل

العوائد الغير طبيعية الناتجة عن رأس المال المستثمر من المساىمين ،وىي القيمة

الحقيقية لألصول في السوق

(العمري )26 ،9112

ومن جانب اخر ىي سعر السيم في سوق األوراق المالية والتي تتغير باستمرار من
خالل جمسات التداول في السوق االوراق (سمطان و الزبيدي  )939 ،9112وتشير القيمة
السوقية الى سعر اغالق السيم في نياية الفترة (الدولي  )3 ،9113او ىي مجموعة
االسيم المدرجة في سوق االوراق بمتوسط اسعارىا في نياية المدة وىي من اىم

مؤشرات قياس كفاءة السوق.
 -2تبويب القيمة السوقية

يمكن تبويب القيمة السوقية الى-:

(الدولي )2 ،9113

أ -القيمة السوقية لمسيم وىي تمثل سعر اغالق السيم في نياية الفترة

ب -القيمة السوقية السيم االكتتاب تمثل عدد االسيم المكتتب بيا مضروبة في سعر
االغالق في نياية الفترة

ج-القيمة السوقية لممصارف وىي تمثل مجموع قيم االسيم لممصرف في سوق
االوراق المالية

 -3العوامل المؤثرة في القيمة السوقية
تشير الدراسات ان القيمة السوقية لالسيم تتغير بين فترة واخرى كمما وصمت معمومات

جديدة لمسوق ،وىناك عوامل تؤثر عمى القيمة السوقية السيم المصارف ومنيا ما
يتعمق بالمصرف نفسو ومنيا ما يتعمق بالعوامل المالية واالقتصادية لذلك تم تقسيميا

الى نوعين ىما( -:سمطان و الزبيدي )932 ،9112

191

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

أ -عوامل داخمية وتتمثل بحجم المصرف وتاريخو وحجم التداول كذلك التدفقات
النقدية المتوقعة معدل الخصم

ب -عوامل خارجية تتمثل بمعدل التضخم وسعر الفائدة
ج-العوامل الغير مالية ومنيا التالعب بأسعار االسيم واالختالس والسرقة والتداول
الغير مصرح

ثالثا -:االحداث الجوهرية

 -1المفهوم

يقصد بيا االحداث التي ليا اثر مالي عمى القيمة السوقية ألسعار اسيم المصارف

وتكون غير متوقعة ،حيث تتكبد المصارف خسائر تشغيمية غير متوقعة تؤدي بيا الى

تحميل ىذه الخسائر لسنوات لغرض تسديد ىذه الخسارة( .العمري  )92 ،9112ومن
تعميمات سوق االوراق المالية العراقي في حالة تغيير سعر السيم صعودا او نزوال

بنسبة  %11من قيمتو ولمدة جمستي تداول مستمرتين يتم ارسال كتاب استفسار
لممصرف عن االحداث الجوىرية التي ادت الى ىذا التغيير.

والمعروف ان انتشار اي خبر عن حدث يخص اي مصرف في سوق االوراق المالية
سواء كان الحدث ايجابي او سمبي يؤدي الى تأثر قوى العرض والطمب في ىذا

الحدث وان تأثير الحدث يقاس عبر حساب العائد غير العادي ،ويحسب ىذا األخير
بطرح العائد الفعمي من العائد المتوقع لممصرف طوال مدة افق الحدث.

(Bloom 2011,

)12

 -2انواع االحداث الجوهرية
يمكن تقسيم االحداث الجوىرية الى نوعين ىما

أ -االحداث الداخمية

ىي وقائع تحدث داخل المصرف أي أنيا أحداث ال يسيم فييا سوى المصرف

مثل عمميات السرقة او التالعب او االختالس مما يعرض المصرف لخسائر غير

متوقعة.
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ب -االحداث الخارجية
ىي االحداث التي تكون خارج سيطرة المصرف عمييا تؤثر عمى االقتصاد العام

وبالنتيجة ليا تأثير عمى المؤسسات المالية ومنيا المصارف كالظروف الطبيعية

مثل الحرائق والفيضانات أو ظروف االقتصادية مثل التضخم والكساد او الحروب
والنزاعات.

المبحث الرابع /الجانب التحميمي
في ىذا المبحث سنبين الجانب العممي والتحميمي لمبحث

 -1اختيار عينة البحث

شمل البحث المصارف العاممة في سوق العراق لألوراق المالية والبالغ عددىا ()22

مصرفا ،تم اختيار عينة البحث عمى وفق الشروط اآلتية-:

 -1تم اختيار المصارف ذات الطبيعة المحاسبية نفسيا لذلك تم استبعاد المصارف
اإلسالمية من عينة الدراسة والبالغة  91مصرف ليقتصر البحث فقط عمى

المصارف التجارية

 -9المصارف التي تم اختيارىا قد نشرت بياناتيا المالية خـالل المدة الـزمنيـة
.9112 -9119

 -3ان يكون رأس مال المصرف ال يقل عن  961مميار دينار عمى وفق تعميمات
البنك المركزي.

 -2لممصارف تاريخ زمني في العمل المصرفي والتداول في سوق االوراق المالية.
 -6افصحت المصارف عن احداث جوىرية خالل مدة البحث

قمنا بمراجعة االحداث الجوىرية لممصارف المذكورة خالل المدة من بداية عام

 9119وحتى نياية عام  9112وتم اخذ االحداث التي ليا اثر مالي ،وإن اليدف
الرئيس ليذا البحث ىو المساىمة بمزيد من النتائج المتعمقة بتأثير األحداث الجوىرية
عمى سمعة المصرف .وتم اختيار األحداث الجوىرية لما ليا اثر بارز عمى المدى
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القصير فضال عن ذلك فإن المصرف يتحمل تبعات ىذه األحداث عمى المدى

البعيد.

وت م اختيار األحداث بناء عمى اإلعالنات في مواقع األخبار االلكترونية فضال عن

إعالنيا في سوق العراق لألوراق المالية .ومن ثم ظيرت في تقارير البيانات المالية

لممصارف عينة البحث.

وىناك أربعة أحداث منفصمة ميمة حققت خسائر التشغيمية كبيرة في أربعة

مصارف ،ان ىذه االحداث عن المدة من بداية  9119ولغاية نياية  9112واخذت

ىذه األحداث عمى وفق تصنيف بازل  IIلألحداث التشغيمية ،واألحداث التي سيتم

دراستيا في بحثنا ىذا ىي-:

أ -مصرف الموصل بتاريخ  9112/1/99أعمن عن غمق  2فروع من المصرف
وذلك بسبب سيطرة عصابات داعش عمى ثالث محافظات وصرح عن خسارة

تشغيمية بمقدار 3ونص مميار دينار.

ب -المصرف المتحد لالستثمار صرح بتاريخ 9119/2/92عن وضعو تحت
وصاية البنك المركزي وتغريمو 921162مميار دينار وذلك عن تقديمو تصاريح

كمركية تعود لسنوات  9119و9113و 9112معرضا المصرف لخسارة تشغيمية

ج-مصرف المنصور لالستثمار بتاريخ  9112/2/11تم سرقة المصرف بعممية
سطو مسمح وكانت الخسارة  6مميار دينار أعمن عنيا ضمن البيانات المالية

لممصرف لعام .9112

د-مصرف بغداد بتاريخ  9116/1/92صرح عن اختالس وتالعب مدير المصرف
لفرع اربيل بمبمغ  391321مميار دينار التي ّعدت خسارة تشغيمية ألن الفاعل ىرب
خارج العراق.
 -2توصيف البيانات

في ىذه الدراسة سيتم تحديد نافذة حدث مدتيا 91يوما فعمية قبل يوم الحدث ولتكن

( )t1و91يوما فعمية بعد يوم الحدث وليكن ( (t2وتاريخ اإلعالن في يوم الحدث وليكن
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تعد ىذه المدة الزمنية كافية لمسوق لمتفاعل
( .)1حيث تكون المدة ( )21يوم فعمي ّ
مع المعمومات الجديدة.
وتم استخدام نوافذ األحداث لتحديد ما إذا كانت إعالنات االحداث الجوىرية قد أدت
إلى خسائر في السمعة الذي يتضح من خالل إذا كان المتوسط التراكمي لمعائدات

غير الطبيعية سالبا ،وكذلك سيتم استخدام مؤشر سوق العراق لألوراق المالية كمعيار
لمقارنة عوائد أسيم المصارف مع عوائد السوق .فضال عن استخدام قيمة السندات

المصدرة من البنك المركزي العراقي كبديل لمسعر الخالي من المخاطر (𝑓𝑟𝑅).

 -3قيمة ألفا ( )aوبيتا ()β

لحساب قيم ألفا ( )aوبيتا ( )βتم استخدام نافذة تقدير مدتيا  191يوما وحسابيا
الى ما بعد تاريخ اإلعالن األحداث الجوىرية لكل مصرف .تم تقدير قيم ألفا ()a
وبيتا ( )βباستخدام البيانات التاريخية لمتنبؤ بالعوائد المتوقعة لكل مصرف عمى
وفق المعادلتين التاليتين:
̅̅̅̅
̅

̅

= β
̅ =â

حيث إن:
β

تمثل معامل بيتا لكل مصرف.

X

تمثل المتغير المستقل وىي العوائد الفعمية التاريخية لكل مصرف.

y

تمثل المتغير التابع وىي البيانات التاريخية ألسعار األسيم لكل مصرف.

â

̅
̅

تمثل معامل ألفا.

تمثل المتوسط الحسابي لممتغير المستقل.
تمثل المتوسط الحسابي لممتغير التابع.

وبإدخال البيانات التاريخية لممصارف األربعة في برنامج  spss25والتي تمثل سعر

السيم لكل مصرف عن كل يوم حدث وىو قيمة ( )yوالعوائد الفعمية لكل سيم عن كل
يوم حدث ويمثل قيمة ( )Xحيث تمثمت نافذة الحدث التي استمرت  21يوما شممت
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( )91-قبل إعالن الحدث و( )91+بعد إعالن الحدث فضال عن يوم تاريخ اإلعالن

الحدث وبتطبيق المدخالت في البرنامج ظيرت النتائج معامل ألفا ( )aوبيتا ()β
فضال عن معامل التحديد ( R2يمثل نسبة التباين في المتغير التابع الذي يمكن التنبؤ
بو من خالل المتغير المستقل) وتم جمع النتائج بالجدول رقم ()1
جدول رقم ()1

قيم ألفا ( )aوبيتا ()β
اسم المصرف

â

b

R2

))square

مصرف الموصل

0.9033

-0.0156

0.0833

مصرف المتحد

0.0976

0.0033

0.0696

مصرف المنصور

0.7309

-0.0029

0.0702

مصرف بغداد

0.3208

0.0018

0.4017

R

المصدر :اعداد الباحثة باالعتماد عمى النشرات المعمنة في سوق العراق لألوراق المالية وبرنامج
spss25

 -4مقاييس المتغيرات
لتحميل تأثير الحدث عمى المتغير المعتمد المحدد في الدراسة وىو القيمة السوقية

لألسيم ،نقوم بفحص تجاوب متوسط قيمة األسيم بما يختطى التوقعات (العوائد غير

الطبيعية) لألحداث الجوىرية لعينة البحث.

تم تجميع المعمومات والبيانات المستخدمة لممصارف عينة الدراسة بوساطة برنامج

 .Microsoft Excel 2010ثم استخدام األحداث الجوىرية لعينة الدراسة لقياس خسارة
السمعة بعد اإلعالن عن الحدث من خالل تحديد الخسارة التي تمحق بالسمعة بسبب

أحداث الخسارة التشغيمية التي تؤثر عمى المصرف وتحميل رد فعل أسعار األسيم

عمى إعالنات عن ىذه الخسارة.

إذ يتم بعد ذلك قياس مخاطر السمعة الناتجة عن أحداث الخسارة التشغيمية بشكل
غير مباشر بطريقة تقسيم الخسارة عمى قيمة أسيم المصرف باإلشارة الى انخفاض

العوائد غير الطبيعية .ويتم ذلك عمى وفق المعادالت المبينة في الجدول رقم ()9
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جدول رقم ( )9المعادالت المستخدمة
ت

المعادلة

اسم المعادلة

.1

العائد الفعمي

.9

العائد المتوقع

.3

العائد المطموب

.2

العوائد غير الطبيعية

𝑅𝑖𝑡 = 𝑃i𝑡 − 𝑃i𝑡−1
𝑃i𝑡−1
𝑡𝑖𝜀 𝐸 (𝑅𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑅𝑚𝑡 +

)(Depel 2018
)(Depel 2018
)(Depel 2018
(Depel

)𝑓𝑟𝑅 𝐸 (𝑅𝑖𝑡) = 𝛼𝑗 + 𝛽𝑗 (𝑅𝑚𝑡 −
)𝑡𝑖𝑅(𝐸 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 −

)2018

.6

متوسط العوائد غير الطبيعية

.2

المتوسط التراكمي لمعوائد غير ) ∑A𝐴𝑅𝑖 (𝑡1,𝑡2

.2

تأثر االحداث الجوىرية عمى العوائد

)𝑡𝑖𝑅𝐴(∑

الطبيعية

غير الطبيعية

= 𝐴𝐴𝑅it
= ) 𝐶𝐴𝐴𝑅 (𝑡1,𝑡2

𝐴𝑅 (𝑅𝑒𝑝) = 𝐴𝑅i𝑡 +

(Miklaszewska

)and Kil 2016

.9

العائد

غير

لمخاطر السمعة

الطبيعي

المعدل 𝑡 𝐴𝐴𝑅 (𝑅𝑒𝑝) = ∑𝐴𝑅(𝑅𝑒𝑝)𝑖,

(Miklaszewska

)and Kil 2016

.2

متوسـط العـوائد غير الطبيعية 𝑅𝐴𝐴∑ = ) 𝐶𝐴𝐴𝑅 (𝑅𝑒𝑝) (𝑡1,𝑡2
المعـدلة (𝑅𝑒𝑝)𝑖(𝑡1,𝑡2) (Miklaszewska and Kil

)2016

 -5البيانات الخاصة بالمصارف
سيتم استخراج انمتوسطات انحسابية واالنحرافات انمعيارية نكم عينة وكاآلتي:
أ -مصرف الموصل

أُسس مصرف الموصل في عام  9111ودخل سوق العراق لألوراق المالية عام

 .9116فيو من المصارف األولى في التداول داخل السوق .اعترف المصرف بانو
فقد السيطرة عمى فروع تابعة لو في المناطق الساخنة التي وقعت بيد عصابات داعش

االجرامية ،مما دفعو ألغالق  2الفروع ،واإلعالن في تاريخ  9112/1/99بانو خسر
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نتيجة لذلك  316مميار دينار عمما ان ىذه الفروع منذ دخول عصابات داعش

اإلجرامية في عام  9112وحتى إعالن الخسارة كانت تعمل ولكن خارج سيطرة

يعد ىذا النوع من االحداث عمى وفق بازل  IIمن االحداث الجوىرية
المصرف األمّ .
الناتجة عن الحروب والكوارث الطبيعية.
بعد احتساب العائد الفعمي والعائد المتوقع لمحصول عمى نتيجة العائد الغير متوقع

عمى وفق برنامج ( )Excel10وذلك من خالل نافذة الحدث التي استمرت  21يوما

شممت ( )91-قبل إعالن الحدث و( )91+بعد إعالن الحدث فضال عن يوم تاريخ
اإلعالن الحدث لوحظ تذبذب في أسعار األسيم المصرف إذ إن أعمى سعر كان

لمسيم قبل اإلعالن عن الحدث بمغ 9.921ومع ذلك فقد انخفض بسرعة بعد إعالن
الحدث حتى وصل إلى أدنى سعر وىو  11361والمعروف ان أسعار األسيم تعكس

معمومات السوق المتاحة جميعاً اال أن قوى العرض والطمب ىي التي تحسم قيمة كل

سيم.

بينما كانت عوائد المصرف تأخذ اتجاىا نسبيا حتى تاريخ الحدث .بدأت العوائد في

التذبذب بعد اإلعالن األولي عن الحدث وصمت إلى أدنى مستوى ليا عمى اإلطالق

إذ بمغ نسبة العائد بعد يوم إعالن الحدث الى ( )٪19.92-ثم تابعت عوائد السيم
بالتذبذب حتى وصمت الى أعمى عائد إيجابي حصل بعد إعالن الحدث إذ بمغ

(.)٪11.23

ب -المصرف المتحد لالستثمار

يعد من أوائل المصارف التجارية األىمية التي أُسست
أُسس المصرف في عام ّ 1222
في العراق دخل سوق العراق لألوراق المالية وبدأ التداول فييا ألول مرة عام 9112

المصرف كانت عميو العديد من المالحظات في مجال التشغيل الى أن قام البنك

المركزي العراقي بفرض وصاية عميو بتاريخ  9119/2/92وتغريمو 921162مميار
دينار عراقي وذلك بسبب تصاريح كمركية تعود لسنوات  9119و9113و9112
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معرضا المصرف لخسارة تشغيمية صنفتيا اتفاقية بازل  IIضمن مخاطر االخفاق في

تنفيذ المعامالت وادارة العمميات.

والمعروف ان سوق األوراق المالية يتأثر باألخبار التي تصل اليو فاذا ظيرت االخبار

السيئة في السوق عن أي مصرف سوف يؤدي ذلك الى أن توقعات األرباح ستزداد

سوء نتيجة عدم اليقين من ثم سيتعرض سعر السيم الى انخفاض وبالتالي تنخفض
قيمتو.

خالل نافذة الحدث التي مدتيا ( )21يوما كان سعر سيم المصرف في اليوم ()91-

بسعر ( ،)11291ولكنو سجل انخفاض قبل إعالن الحدث بيوم واحد ليصل الى سعر
( ،)11921ولقد دفع ذلك الى خسارة في سعر أسيم المصرف تقدر( )11221دينار

لمسيم الواحد قبل اإلعالن عن الحدث في  .9119/2/92وكان أعمى سعر ألسيم

المصرف خالل نافذة الحدث بمغ ( )11619في اليوم ( )12-وأدنى سعر لمسيم خالل

النافذة بمغ ( )11996في اليوم ( .)91+وفي يوم الحدث استمر سعر السيم باليبوط
بسبب وصول المعمومات لمسوق ،مستم ار بالتذبذب عمما بأن المصرف توقف عن

نشاطو بالتداول في السوق لمدة أكثر من ثالثة أشير واعادة نشاطو بعد ذلك ،اال أن
أسعار أسيم المصرف استمرت باليبوط ويفسر ذلك أحيانا بفقد المساىمين الثقة بعمل

المصرف .حاول المصرف تجنب انخفاض سعر السيم من خالل اعترافو بذلك،

وتعيده بالتعاون الكامل مع البنك المركزي.

وبالنسبة لعائد أسيم المصرف خالل نافذة الحدث كانت متقمبة قبل تاريخ الحدث
وبعده .إذ وصمت العائدات إلى أدنى مسـتوى ليا ىو ( )٪ 19.19-بينما كان أعمى

مستوى عمى عائد ألسيم المصرف بمغ ( .)٪13.32قد تكون الزيادة الحادة في
العائدات مرتبطة باستجابة المصرف لتوجييات البنك المركزي اال ان ذلك لم يحمي

المصرف من ىبوط عائد السيم ،لتعود العوائد الى النسب السمبية من جديد مما يبين

رد فعل المستثمرين لعدم االستجابة لما قدمو المصرف من وعود بااللتزام.
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ج -مصرف المنصور لالستثمار

يعد مصرف المنصور من المصارف التي تاسست بعد أحداث العراق عام  ،9113إذ
ّ
تأسس في عام  9116دخل سوق العراق لألوراق المالية عام  .9119بتاريخ

 9112/2/11صرح المصرف عن عممية سطو مسمح بمشاركة بعض العاممين بصفة

حراس في المصرف وتم سرقة ( 6مميار دينار) ،وبعد القاء القبض عمى الجانين

استعاد المصرف ( 31261مميار) دينار والباقي ( 11961مميار) دينار صنفت ضمن
الخسارة التشغيمية ،وذلك إلن أحد افراد العصابة فر بالمبمغ خارج البالد ولم تتمكن
وعدت مخاطر السرقة من المخاطر التي صنفتيا بازل II
السمطات من القبض عميو ّ
بانيا خسائر تشغيمية.
ومن خالل دراسة نافذة الحدث ألسيم المصرف والبالغة ( )21يوما .كان أعمى سعر

تم تداولو لمسيم يبمغ ( )91161لألسيم واحد خالل نافذة الحدث ،وكان أدنى سعر

ىو( )11921لمسيم الواحد ،وبعد اإلعالن عن الحدث التشغيمي في ،9112/2/11
وذلك عن وجود عممية سطو مسمح لممصرف الفرع الرئيس ،بدأت أسعار المصرف

باليبوط وذلك النتشار المعمومات داخل السوق .مما ادى الى ان المصرف تراجعت

قيمة أسيمو وخاصة خالل نافذة الحدث الممتدة من يوم ( )91-الى يوم (.)91+

حيث تم مالحظة التقمبات في اتجاه عائد أسيم المصرف قبل وبعد تاريخ الحدث .في
يوم إعالن الحدث التشغيمي انخفضت عائدات المصرف إلى ( .)٪ 9.12-ليعود بعد

يومين من إعالن الحدث الى االرتفاع بنسبة ( )٪1.22وذلك في اليوم ( .)9+إن
اعتراف مصرف المنصور لالستثمار بالحدث ومبمغ السرقة كان ليا اثر كبير بتذبذب

عوائد األسيم ومن ثم تصريح المصرف باسترداد جزء كبير من المبمغ المسرق أدى

الى التقميل من تقمب العوائد وزيادة سعر سيم المصرف خالل نافذة الحدث.

د -مصرف بغداد

أُسس المصرف عام 1229وىو من أوائل المصارف التجارية األىمية التي اسست في

العراق دخل سوق العراق لألوراق المالية عام  9112صرح بتاريخ  9112/1/92عن
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اختالس وتالعب مدير المصرف لفرع اربيل بمبمغ  391321مميار دينار التي ّعدت

خسارة تشغيمية الن مدير فرع المصرف ىرب خارج العراق ولم تتمكن إدارة مصرف

بغداد من ارجاع المبمغ .لذلك ُعدت خسارة جوىرية صنفت عمى وفق بازل  IIمن
مخاطر التشغيل الخاصة باالختالس والتالعب الموظفين.
المعروف ان المعمومات الجدية لمسوق ىي التي تحدد المخاطر وعوائد األسيم

ا لمطموبة ومن ثم أدى إعالن مصرف بغداد عن الحدث التشغيمي إلى زيادة حجم
المخاطر ومن ثم زيادة معدل العائد المطموب .ونتيجة لذلك انخفض العائد المتوقع

مما دفع سعر السيم إلى االنخفاض.

من خالل نافذة الحدث التي استمرت ( )21يوما ىناك تقمب سعر المصرف .إذ كان

سعر سيم المصرف قبل تاريخ الحدث بأعمى مستوى لو إذ بمغ  11616وبعد وصول
معمومات الى السوق عن الحدث أصبحت أسعار األسيم أكثر تقمبا اال إنيا انخفض

بسرعة إلى  11261في اليوم ( )2+بعد اإلعالن عن الخسارة التشغيمية بتاريخ
 ،9116/1/92واستمر بالتقمب أسعار أسيم المصرف بعنف بين انخفاض وارتفاع
بسبب تضارب االخبار عن إعادة المبمغ ،وذلك خالل نافذة الحدث التي مدتيا ()21

يوما حيث نالحظ ان ىناك فرق كبير بين أعمى سعر وأدنى سعر لألسيم.

وكذلك فان قيمة عوائد أسيم مصرف بغداد تميزت بتقمبات صغيرة حتى تاريخ الحدث،
بدأت العوائد في التذبذب بعد اإلعالن األولي إذ وصمت إلى أدنى مستوى ليا عمى

اإلطالق ( )٪3.99-في اليوم ( )1+متبوعا بعائد إيجابي ( ،)٪1.91الذي يمكن
ربطو باستجابة المصرف السريعة لمحدث من خالل االعتراف بوجود فارق في
كشوفات المصرف ،التي تم تغطيتيا من توزيعات االرباح وكذلك بما يمتمكو المصرف

من احتياطات لمطوارئ.

 -2التحميل االحصائي

حددت طرق القياس في برنامج  spss25واستخراج النتائج ،إذ ظيرت النتائج اآلتية

لتوزيعات االحتمالية لعوائد المصارف عينة البحث المبينة في الجدول رقم (.)3
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جدول رقم ( )3التوزيع االحتمالي لعوائد أسهم المصارف
مصرف

مصرف

مصرف

مصرف

بغداد

المنصور

المتحدة

الموصل

-0.16%

-0.31%

-1.61%

Mean -1.50%

-0.38%

-0.33%

-1.59%

-1.35%

0%

0%

1.48%

0%

0%

الوسط الحسابي

Median

الوسيط

Mode

المنوال
االنحراف المعياري

1.53%

4.74%

5.94%

Standard
deviation

0.02%

0.22%

0.35%

variance

التباين

-0.37

4.83

1.58

Kurtosis

التفرطح

-0.06

-0.15

-0.46

-0.39

Skewness

االلتواء

-3.28%

-3.42%

-18.18%

-18.26%

Minimum

الحد األدنى لمعينة

2.30%

2.86%

13.39%

11.43%

Maximum

الحد األعمى لمعينة

41

41

41

41

Count

عدد الوحدات

0.02%
-0.59

لمعينة

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي spss25

من خالل مدة نافذة الحدث التي مدتيا ( )21يوماَ وبما ان عوائد األسيم مصرف

الموصل باألساس ىي سمبية فأن قيمة الوسط الحسابي لمعوائد كانت ( )٪1.6-طوال
مدة الحدث ،والمعروف ان البيانات الموزعة توزيعا طبيعيا ان قيمة الوسط الحسابي

تكون مساوية لقيمة المنوال ومساوية لقيمة الوسيط في حالة آلن منحنى التوزيع
متماثل ،وفي النتائج اإلحصائية لعائدات أسيم مصرف الموصل كانت قيمة الوسط

الحسابي ( )٪1.6-بينما كانت قيمة المنوال ( )٪1وىو يشير الى ان العائد الذي تم
تحقيقو دائما كان ضمن نافذة الحدث والوسيط كان قريبا من الوسط الحسابي بالقيمة

إذ كان( ،)٪ 1136-إذ أظيرت عوائد أسيم مصرف الموصل التواء قدره ()1.32-

وىي تشير إلى أن أسعار األسيم منحرفة إلى اليسار وتفرطحاً قدره ( )1.69وىذا

يعني ان التوزيع مسطح ألنو اقل من ،3باإلضافة لذلك شكمت عائدات المصرف

202

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

تباينا بنسبة مقدارىا ( ،)٪1.36مما يشير إلى أن العوائد منتشرة عمى نطاق واسع

حول الوسط الحسابي ()٪1.61-

ويشير االنحراف المعياري البالغ ( )٪6.22إلى أن عائدات أسيم مصرف الموصل
موزعة عمى نطاق واسع من القيمة الوسط الحسابي البالغة ( )٪1.61-إلى مدى

توزيع العوائد عن القيمة المتوسطة .لذلك ،فإن االنحراف المعياري البالغ ()٪6.22

يشير إلى أن عائدات المصرف موزعة عمى نطاق واسع من القيمة المتوسطة (-

)٪1.61

اظير الجدول رقم ( )3توزيع عوائد أسيم مصرف المتحد لالستثمار ان الوسط
الحسابي لمعوائد مقداره ( )٪ 1.21-وذلك يعود بسبب أغمب عوائد أسيم المصرف

كانت سمبية طوال نافذة الحدث ،حيث أظيرت عائدات المصرف التواء مقداره (-

 )1.22وتفرطحا قدره ( ،)2.93يشـير االلتواء( )1.22-إلى أن أسعار األسيم مائمة
إلى اليسار مع وجود معظم العوائد عمى يمين الوسط الحسابي ،مصحوبة بقيم متطرفة

إلى اليسار ،يشير التفرطح البالغ ( )2.93إلى وجود توزيع شريطي ألنو أكبر من
ثالثة ،مما يشير إلى توزيع أكثر حدة من الطبيعي ،ويزيد التفرطح البالغ ( )2.93من

احتمال حدوث القيم المتطرفة.

كما يشير الجدول إلى تباين مقداره ( ،)٪1.99مما يشير إلى أن العوائد منتشرة عمى

نطاق واسع حول الوسط الحسابي لمقيمة ( )٪1.21-وان منوال العائد الذي تم تحقيقو

كانت قيمتو ( )٪1وىو يشير الى ان تحقق العوائد دائما كان ضمن نافذة الحدث .وان
القيمة الوسطية المشار إلييا بالوسيط بمغت

الوسط الحسابي البالغة (.)٪1.21-

( )٪1.62-قريبة إلى حد ما من قيمة

بينما كان االنحراف المعياري بقيمة ( )٪2.22يوضح مدى توزيع العوائد عن قيمة

الوسط الحسابي إذ يشير االنحراف المعياري الكبير أن عائدات المصرف موزعة عمى
نطاق واسع بعيداً عن قيمة الوسط الحسابي.
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وفيما يخص التوزيع االحتمالي لعائدات مصرف المنصور لالستثمار الذي تم عرضو

في الجدول رقم ( ،)3إذ بمغ الوسط الحسابي لعوائد أسيم المصرف ( )٪1.31-طوال
نافذة الحدث التي مدتيا ( )21يوما .بينما قيمة الوسيط بمغت ( )٪1.33-وبمغ قيمة

المنوال ( )٪1وىو يشير الى ان تحقق العوائد أسيم المصرف دائما كانت ضمن نافذة

الحدث .ان عوائد أسيم المصرف قيمة االلتواء فييا بمغ ( ،)1.16-بينما كان تفرطح

مقداره ( )1.32-وىذا يشير إلى أن التواء أسعار األسيم تميل قميالً إلى اليسار بينما
يشير التفرطح إلى توزيع مسطح إذ يكون التوزيع أصغر من ثالثة .تم احتساب التباين

وبمغ نسبتو ( ،)٪1.19مما يشير إلى أن العوائد تنتشر عمى نطاق واسع حول الوسط
الحسابي لعائد أسيم المصرف والبالغ ( )٪1.31-إذ حدث ذلك ضمن نافذة الحدث

التي مدتيا ( )21يوما ،وبين أن االنحراف المعياري لعوائد أسيم المصرف بمغ نسبة
( )٪ 1.63عن الوسط الحسابي لممصرف.

خالل نافذة الحدث البالغة ( )21يوما كان الوسط الحسابي لعوائد أسيم مصرف بغداد

قد بمغ ( )٪1.12-إذ كان سالبا الن اغمب عوائد المصرف خالل نافذة الحدث
كانت سالبة .ويبين الجدول رقم ( )3ان عوائد المصرف كانت مقدار االلتواء فييا بمغ

( )1.12-أي إن قيمتو سالبة أي إن قيمتو اصغر من صفر ،مما يشير إلى أن
العوائد ليست متماثمة حول الوسط الحسابي لمعوائد .كما يبين ان تفرطح بمغ مقداره

( ،)1.62-الذي يشير إلى أن أسعار األسيم تنحرف إلى اليسار مع قيم صغيرة
لمغاية تسحب قيمة الوسيط ليكون أقل من المتوسط .ويشير تفرطح ( )1.62-إلى

توزع مفمطح ألنو أصغر من ثالثة ،مما يبين إلى ارتفاع بطيء لمتوزيع الطبيعي،

فضال عن ذلك شكمت عائدات المصرف تباينا قدره ( ،)٪1.19مما يشير إلى أن
العوائد ليست منتشرة عمى نطاق واسع حول متوسط قيمة العائد .يشير الوضع إلى أنو

لم يتم تحقيق أي عائد أكثر من مرة داخل نافذة الحدث .القيمة الوسيط التي قيمتيا

نسبيا من قيمة الوسط الحسابي البالغ ( .)٪1.12-ىذا يبين إلى
( )٪1.39-قريبة ً
أن نصف القيم أصغر من قيمة الوسيط وأن نصف االخر أكبر من قيمتو .فاالنحراف
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المعياري يشير إلى مدى الذي يتم توزيع العائدات عن القيمة الوسط الحسابي .ويبمغ

بنسبة ( )٪1.29إذ يبين أن عائدات أسيم المصرف كانت موزعة بصورة قريبة الى

حد ما من قيمة الوسط الحسابي

 -2اختبار الفرضيات

يمكن إجراء االختبار بطرق عديدة ،ولكن بالنسبة لمقياس األداء ( )CAARتم

احتساب لمعادالتو إحصائيا ،واجراء االختبار لتوزيعو عمى وفق الفرضية الصفرية تم
استخدام اختبار  tلإلشارة إلى ما إذا كانت العالقة سمبية أو إيجابية بشكل ممحوظ

لمدة ما بعد الحدث ( 91+يوماً).

𝐻0:𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0
.𝐻1:𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0

عمى وفق الفرضية الصفرية أن المتوسط التراكمي لمعوائد غير الطبيعية )𝑅𝐴𝐴𝐶(

يساوي صفر ،وان اإلعالن لم يؤثر عمى الفرضية البديمة بانيا ليست صف اًر ،ومن ثم،

كان لمحدث المعمن تأثير عمى)𝑅𝐴𝐴𝐶(  .وتم إجراء االختبارات اإلحصائية عن
طريق اختبارات أحادية الجانب ،ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة ( ،)٪11وعند

مستوى ( )٪6ومستوى ( )٪1وسيتم رفض الفرضية الصفرية إذا تجاوزت القيم الحرجة
االختبارات إحصائية المستويات الثالثة.

إذ سنقوم بإجراء نموذج االختبار اإلحصائي عن طريق المعادلة اآلتية وسيتم تقسيم

المتوسط التراكمي لمعوائد غير الطبيعية )𝑅𝐴𝐴𝐶( عمى انحرافيا المعياري:
=𝑇

)~𝑁 (0,1

إذ إن:

√

) 𝐶𝐴𝐴𝑅 (𝜏1,2يمثل متوسط التراكمي لمعوائد غير الطبيعية لعينة الدراسة
𝜇 يمثل المتوسط العوائد المتوقع.

𝜎 يمثل االنحراف المعياري لممتوسط التراكمي لعينة الدراسة.
√ يمثل الجذر التربيعي لحجم العينة الدراسة.

تم الحصول عمى نتائج االختبار عمى وفق البرنامج اإلحصائي
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( (Eviews10وتم تحديد ثالثة مستويات لقياس قيمة ( )tلمحصور عمى نتائج

أعمى بالدقة وكانت عمى وفق ما معروض في الجدول رقم ()2
جدول رقم ( )4نتائج االختبار اإلحصائي نمتوسط انعائدات غير انطبيعي انتراكمي
Mean
المصرف CAAR

Sample
standard
deviation

Sample
size

t-test

tvalue t-value t-value
at at 95% at 90%
99%
)(5%) (10%
)(1%

الموصل

-16.61%

5.55%

20

-13.38

-1.73

-2.09

-2.86

المتحد

-32.35%

4.58%

20

-31.56

-1.73

-2.09

-2.86

المنصور

72.06%

13.56%

20

23.76

-1.73

-2.09

-2.86

بغداد

-5.68%

2.03%

20

-12.54

-1.73

-2.09

-2.86

المصدر  :اعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews10

فيما يخص مصرف الموصل ان كل قيم (𝑅𝐴𝐴𝐶) كانت سمبية خالل نافذة ما بعد

الحدث ( )91+اي بعد إعالن الخسارة التشغيمية في  9112/1/99بمستوى ثقة ٪21
أو أكثر .كانت )𝑅𝐴𝐴𝐶) ذات داللة إحصائية بعد إعالن الخسارة التشغيمية مما أدى

إلى رفض الفرضية الصفرية 𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0تم قبول الفرضية البديمة ≠ 𝑅𝐴𝐴𝐶 𝐻1:

0التي أشارت إلى أن (𝑅𝐴𝐴𝐶) ليست صف اًر ،ومن ثم كان لمحدث المعمن تأثير عمى

)𝑅𝐴𝐴𝐶) .يشير الجدول رقم ( )2إلى ان اختبارات اإلحصائية الذي تم عممو عن
طريق اختبارات أحادية الجانب :ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة ٪11عند

مستوى ثقة  ٪6وعند مستوى الثقة  ٪1تم رفض الفرضية الصفرية ألن االختبار

اإلحصائي ( )13.39-تجاوز المستويات الثالث لمقيم الحرجة (،9.12- ، 1.23-
دليال عمى اإلضرار بسمعة المصرف.
 )9.92-مما قدم ً

اما فيما يخص المصرف المتحد تشير النتائج إلى أن قيم 𝑅𝐴𝐴𝐶 جميعاً كانت سالبة
خالل نافذة ما بعد الحدث ( )91+يوما بعد إعالن الخسارة التشغيمية في

9119/2/92عند مستوى الثقة ( )٪22و ( )٪26و ( )٪21عمى عكس نتائج
مصرف الموصل ،فإن نتائج مصرف المتحد ال تشبو التوقعات ،التي تشير إلى أن
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أخبار الخسارة التشغيمية محجوبة حتى وقت اإلفصاح الرسمي ،بدأت خسائر السمعة
في االستجابة قبل تاريخ اإلعالن الرسمي كما ىو مبين في الجدول رقم ( ،)2إذ كانت
القيم الميمة ذات داللة إحصائية بعد إعالن الخسارة التشغيمية ،مما أدى إلى رفض

فرضية العدم وىي  𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0تم قبول الفرضية البديمة وىي 𝐻1: 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0

التي أشارت إلى أن 𝑅𝐴𝐴𝐶 ليست صفرا .ومن ثم كان لمحدث التشغيمي المعمن تأثير
عمى قيمة 𝑅𝐴𝐴𝐶 .وىذا يؤكد أن المصرف تعرض لمخاطر تتعمق بسمعتو بعد

الخسارة التشغيمية المعمنة ،فعن طريق االختبارات اإلحصائية التي تم إجراءىا من
خالل اختبارات أحادية الجانب لممصرف وذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة

( ،)٪11وعند مستوى الثقة ( ،)٪6وعند مستوى الثقة ( .)٪1تم رفض الفرضية
الصفرية ألن االختبار إحصائياً كان( )39.36-تجاوز المستويات الثالث لمقيم

دليال عمى ان ىناك إضرار بالسمعة
الحرجة ( )9.92- ،9.12- ،1.23-مما يوفر ً
وتعرض المصرف لمخاطر السمعة.

اما مصرف المنصور فقد قدمت اختبارات االحصائية دليال عمى عدم وجود ضرر

شديد بسمعة المصرف ومن ثم عدم تعرض المصرف لمخاطر السمعة حيث كانت قيم

يوما) بعد إعالن الخسارة
( )CAARموجبة خالل نافذة ما بعد الحدث (ً 91+
التشغيمية ،وسمح االعتراف بمبمغ الخسارة الحقيقية لممصرف من تسوية األمر قبل

إلحاق ضرر جسيم بالسمعة ،أظير االعتراف المبكر وتحمل المصرف المسؤولية
بتغطية عممية السرقة من ضمن األخبار اإليجابية بعد إعالن الخسارة التشغيمية والتي
حالت دون رد فعل أسيم المصرف تكون بشكل سمبي .لذلك تم قبول الفرضية

الصفرية وىي  𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0التي أشارت إلى أن 𝑅𝐴𝐴𝐶 صفر ومن ثم لم يكن
لمحدث المعمن أي تأثير عمى قيم 𝑅𝐴𝐴𝐶

اما مصرف بغداد فيبين الجدول رقم ( )2إلى ان اختبار التداخل اإلحصائي الذي تم

إجراؤه عن طريق اختبارات أحادية الجانب ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة

 ،٪11عند مستوى أىمية بثقة  ،٪6وأىمية عند مستوى الثقة  ٪1وكانت قيم 𝑅𝐴𝐴𝐶
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يوما) بعد إعالن الخسارة التشغيمية في
سالبة ضمن نافذة ما بعد الحدث (ً 91+
9112/2/92عمى مدد ثقة( )٪22و( .)٪26ربما تم إصدار أخبار الخسارة التشغيمية
داخل السوق قبل وقت اإلفصاح الرسمي إذ بدأت خسائر السمعة في االنخفاض قبل
يوم اإلعالن كانت قيم 𝑅𝐴𝐴𝐶 ذات داللة إحصائية بعد إعالن الخسارة التشغيمية مما

أدى إلى رفض الفرضية الصفرية  𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0وقبول الفرضية البديمة 𝑅𝐴𝐴𝐶 𝐻1:

 ≠ 0مما يشير إلى أن 𝑅𝐴𝐴𝐶 لم يكن صف اًر ،إذ كان لمحدث المعمن تأثير عمى

𝑅𝐴𝐴𝐶 تجاوزت االختبار اإلحصائي ( )19.62-المستويات الثالثة لمقيم الحرجة

( )2.86- ،2..9- ،1.73-مما يدل عمى اإلضرار بسمعة المصرف .وىذا يؤكد
أن المصرف تعرض لمخاطر تتعمق بالسمعة بعد الخسارة المعمنة.

المبحث الخامس /االستنتاجات والتوصيات
 -1االستنتاجات

من خالل ما تقدم من اطار نظري واطار عممي عن موضوع البحث وما توصمت

اليو من نتائج فقد تم تحديد االستنتاجات التي تمثمت في االتي

أ -ان المصارف العراقية ال تأخذ بنظر االعتبار مخاطر السمعة عند تعرضيا لحدث
تشغيمي غير متوقع

ب -تم اثبات ان االعالن عن الخسائر التشغيمية غير المتوقعة قد ادت الى االضرار
بسمعة المصارف لثالثة من المصارف عينة البحث فقط مصرف المنصور لم يتأثر

اعالنو عمى سمعة المصرف

ج -فيما يتعمق بمصرف الموصل فقد تبين ان مخاطر السمعة ظيرت عندما تعرض
المصرف لمخاطر الحروب نتيجة دخول عصابات داعش الى المحافظات التي كان

المصرف لديو  2فروع فييا ولفقد المصرف السيطرة عمى ىذه الفروع كان رد فعل
المستثمرين والمودعين بان لدييم مخاوف شديدة فيما يتعمق بسالمة امواليم واصوليم

بعد الخسارة التي اعمن عنيا في  9112/1/99حث كانت قيم  CAARسالبة بشكل
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كبير وتشير الى ان عامال واحد ساىم في شبو انييار المصرف ومن االدلة المقدمة

يتضح ان المصرف عانى من انخفاض في سعر سيمو وعائد السوق.

د -المصرف المتحد عانى من خسارة تشغيمية غير متوقعة نتيجة إلخفاقو في العمل مما
اعطى صورة لدى المودعين والمستثمرين بعدم كفاءة ادارة المصرف ليذا العمل
وشكل لدييم مخاوف من خسارة امواليم واصوليم وذلك بعد وصول اخبار الى

السوق بتغريم المصرف ووضعو تحت وصاية البنك المركزي في تاريخ

 9119/2/92وكانت رد فعل السوق شبو قوي وحجم المخاطر المستقبمية المتوقعة
كان كبير ونتيجة لذلك انخفض العائد المتوقع والذي دفع الى انخفاض سعر السيم

ولذلك تم قبول النظرية الصفرية لممصرف والتي تشير الى ان االعالن لو تأثير عمى

) CAAR(Repوبالتالي ادى االعالن الى تضاؤل ثقة العمالء والمستثمرين وتكبد
المصرف خسارة في قيمة االسيم والقيمة السوقية.

ه -مصرف المنصور شيد قيمة اسيمو تقمبا طفيفا نتيجة لتعرض مقر المصرف
لعممية سطو مسمح استطاع المصرف استرجاع جزء كبير من المبمغ المسروق

وصنف المتبقي خسائر تشغيمية غير متوقعة بتاريخ  9112/2/11تشير االدلة الى
عدم وجود اثار قوية عمى سمعة المصرف حيث لم يتأثر المودعين والمستثمرين

بإعالن الخسارة والسبب عدم تمكن مخاوفيم حول فقدان اصوليم.

و -ان حصول مخاطر السمعة قد ادت بالمصارف الى فقد ثقة المودعين والمستثمرين
وذلك لخوفيم من تبديد امواليم وفقدىم لألصول التي يمتمكونيا بسبب التقمب الكبير

في اسعار اسيم المصارف والتي ادت الى ان تكون العوائد بالقيمة السالبة وىذا يدل

عمى ان الخسارة التشغيمية ادت الى تأثر السمعة المصرفية وتعرضيا لمخاطر.

ز -تحتاج إدارة المخاطر تأطير عمميا إلى الجمع بين االسموب الكمي والنوعي في
جمع بيانات (داخمية وخارجية) لتقدير مخاطر السمعة ،وتقدير خسائر السمعة ،الن

ىذه المخاطر في النياية تؤثر عمى األداء المالي ومتطمبات رأس المال لممصرف،
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ويجب أن تستكمل ىذه العناصر بمجموعة من األساليب النوعية ،مثل تحميل
السيناريوىات والتقييمات الدورية لممخاطر.

ح -تعتبر السمعة من مؤشرات التميز بالنسبة لممصارف فيي صورة عن انطباع
اصحاب المصمحة عن المصرف.

ط -السمعة المصرفية بالغة االىمية وذلك لتأثيرىا عمى العمالء والمساىمين
والمستثمرين فيي تؤدي عمى المدى البعيد باستدامة والنمو العمل المصرفي.

تؤثر السمعة المصرفية عمى قوة الطمب عمى اسيم المصارف في سوق االوراق المالية
وبالتالي تؤثر عمى حجم التداول في السوق.

 -2التوصيات

 -1اغمب ادارات المصارف في العراق ليس لدييا اسموب استراتيجي مدروس إلدارة
مخاطر السمعة ،وعادةً يتم التعامل معيا باعتبارىا مشكمة في إدارة األزمات لذلك
يمكن أن يؤدي تطوير التقدير لمخاطر السمعة إلى تحسين إدارة المخاطر الكمية
لممصرف.

 -2يجب أن يكون ىناك دعم من داخل المؤسسات المصرفية إلدارة مخاطر السمعة

وعدم التغاضي عنيا او اىماليا وجعميا مخاطر قائمة بحد ذاتيا بسبب استمرار

اثارىا عمى المصرف باألمد البعيد

 -3التأثير الكامل ألي نوع من المخاطر سواء (المخاطر السوقية ،االئتمانية،
التشغيمية) يتعرض لو المصرف يؤدي الى االضرار بسمعتو وعميو ينبغي وضع

اجراءات مصرفية محددة لمحفاظ عمى السمعة المصرفية.

 -4عمى ادارات المصارف ابداء العناية الالزمة ووضع استراتيجيات ىدفيا بناء السمعة
والمحافظة عمييا وذلك لمواجية اي حالة مثل تعرض المصرف ألحداث غير

متوقعة ،والنظر لمسمعة عمى انيا احد االصول الميمة واالساسية لممصرف.

 -5عمى البنك المركزي اعطاء اىمية لمخاطر السمعة وفرض تعميمات عمى المصارف
بإدارة مخاطر السمعة وذلك ألىميتيا في االحداث التشغيمية غير المتوقعة.
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 -6عمى ادارات المصارف تثقيف كوادرىا بأىمية السمعة المصرفية من خالل القيام
بدورات تدريبية لكون السمعة من مؤشرات التمييز فيي صورة عن انطباع اصحاب

المصمحة عن المصرف.

 -7عمى سوق العراق لألوراق المالية القيام بورشات عمل لمشركات بصورة عامة
والمصارف بصورة خاصة يوضحون اىمية السمعة ومخاطر السمعة لكون السمعة
من العناصر المؤثرة عمى قوى الطمب االسيم وبالتالي تؤثر عمى حجم التداول في

السوق.
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توظيــف تقنيــــة سلسلـــة القيمــــة لدعــــم وتعزيــــز المـــيزة التنافسيـــــــة
Achieving of Competitive Advantage By Employing Value
Chain Technology
نــدى هحوــد فاضــل
الباحث
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الجاهعت الوستنصريت /كليت االدارة واالقتصاد
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تاريخ قبول النشر0201/12/02 :

تاريخ استالم البحث 0201/9/1 :

المستخلص
تواجه الوحدات االقتصادية الصناعية في العراق العديد من المشاكل في احتساب

كمف منتجاتها (سمع وخدمات) نتيجة اعتمادها عمى انظمة كمفوية تقميدية تسبب

ارتفاع التكاليف وانخفاض جودة تمك المنتجات  ،لكونها ال توفر المعمومات الكمفوية
المناسبة التي تحتاجها الوحدات في ممارسة مهامها الرئيسية بصورة صحيحة من

تخطيط ورقابة واتخاذ الق اررات وكذلك عدم قدرتها عمى مواكبة التطورات في سوق
الصناعة مما يهدد بقائها في السوق وبالتالي فقدان حصتها السوقية ومركزها
التنافسي وخروجها من السوق .لذا وجب عمى تمك الوحدات ايجاد انظمة و تقنيات
حديثة تمكنها من قياس كمفتها بصورة مناسبة ودقيقة وتضيف قيمة الى منتجاتها ،


بحث مستل من رسالة ماجستير.
مجلة العلوم المالية والمحاسبية
العدد االرابع  /كانون األول 0202
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لذا جاء هذا البحث لبيان اهم المرتكزات المعرفية ألحدى التقنيات الحديثة لقياس تمك
التكاليف وىي تقنية سمسمة القيمة وبيان دور توظيفيا في تحقيق الميزة التنافسية وذلك

 و استند البحث إلى.عن طريق تقديم منتجات منخفضة الكمفة وذات جودة عالية

فرضية اساسية مفادىا (ان توظيف تقنية سمسمة القيمة يساىم في تحقيق الميزة

 وأبرز ما توصل اليو البحث ان توظيف سمسمة القيمة يساىم ويعزز القيمة،)التنافسية
لموحدة االقتصادية الصناعية من خالل تخفيض التكاليف و تحسين القيمة من خالل

استبعاد تكاليف االنشطة التي ال تضيف قيمة لمزبون وغير الضرورية مع الحفاظ عمى
.مستوى الجودة المطموب وتعظيم القيمة المدركة لمزبون

.الميزة التنافسية، تخفيض التكاليف،  سمسمة القيمة:الكممات المفتاحية

Abstract
The industrial economic units in Iraq face many problems in
calculating the costs of their products (goods and services) as a
result of their reliance on traditional cost systems that cause high
costs and low quality of those products, because they do not
provide the appropriate cost information that the units need to
properly exercise their main tasks of planning, controlling and
taking decisions, as well as its inability to keep pace with
developments in the industry market, which threatens its survival
in the market and consequently the loss of its market share and its
competitive position and its exit from the market. Therefore,
these units must find modern systems and techniques that enable
them to measure their costs in an appropriate and accurate
manner and add value to their products, so this research came to
show the most important knowledge bases for one of the modern
techniques to measure those costs, which is the value chain
technology and to show the role of its employment in achieving
competitive advantage through Providing low cost and high
quality products. The research was based on a basic premise that
(the employment of value chain technology contributes to
achieving competitive advantage), The most prominent finding of
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the research is that the employment of the value chain contributes
and enhances the value of the industrial economic unit by
reducing costs and improving value by excluding the costs of
activities that do not add value to the customer and are
unnecessary while maintaining the required quality level and
maximizing the perceived value of the customer.
Keywords: Value Chain, Cost Reduction, Competitive
Advantage
المقدمة
من المعروف ان معظم الوحدات االقتصادية االن تعمل في بيئة تتميز بالتغيرات
المتسارعة حيث ان المنتجات يتم تصميميا وتحسينيا بشكل مستمر ودائم وذلك
بسبب المنافسة النشطة التي تواجييا تمك الوحدات عمى المستوى المحمي والعالمي.

وفي ظل ىذه البيئة المتسارعة التغيير يتوجب عمى الوحدات االقتصادية تقديم منتجات
وخدمات حسب طمب الزبائن  ،من منظور استراتيجي واستخدام االدوات والتقنيات

االستراتيجية كإدارة التكاليف بقصد تخفيضيا وتعزيز المركز التنافسي لتمك الوحدات
االقتصادية .حيث ان استخدام تقنيات حديثة مثل سمسمة القيمة يؤدي الى اتخاذ

ق اررات افضل الن نظم ادارة التكاليف التقميدية اصبحت ال تتالءم مع متطمبات البيئة

الحديثة والمنافسة الشديدة .اذ تعد تقنية سمسمة القيمة مجموعة من االنشطة المترابطة

و المتسمسمة والتي تيدف بمجموعيا الى زيادة القيمة المدركة لمزبون بمنتجات أو

خدمات الوحدة االقتصادية لضمان والئو ليا وتحقيق ميزة تنافسية  ،لذا فان المعمومات
الكمفوية التي توفرىا تمك التقنيات الحديثة تمعب دور اساسي في اتخاذ ق اررات ادارية

مالئمة تمبي احتياجات الوحدة االقتصادية في مجال تحقيق الميزة التنافسية.

المبحث االول

منيجية البحث
تعد منيجية البحث

القاعدة االساسية التي يستند عمييا البحث العممي في كافة

مجاالت العموم  ،لذا سيتم استعراض منيجية البحث وفق فقراتيا االتية :
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 :1-1مشكمة البحث
تواجو الوحدات الصناعية االقتصادية بصورة عامة و في العراق بصورة خاصة العديد
من المشكالت نتيجة اعتمادىا عمى انظمة الكمفة التقميدية ومن ابرز تمك المشكالت

ارتفاع تكاليف المنتجات وانخفاض جودتيا وذلك بسبب ضعف تمك األنظمة الكمفوية

التقميدية وعدم قدرتيا عمى توفير و تعزيز المعمومات التي تحتاجيا في ممارسة
مياميا من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات وعدم قدرتيا عمى البقاء بالشكل الذي يعزز
المركز التنافسي لتمك الوحدات االقتصادية  ،في حين ان اعتمادىا التقنيات الحديثة

في ادارة الكمفة يساعد في ترشيد االنفاق وتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار
وكميات مناسبة يمكن من خالليا سد احتياجات السوق ،حيث ان ارتفاع تكاليف تمك

المنتجات المحمية وانخفاض جودتيا تسبب بضعف الطمب عمييا واغراق السوق
بالسمع المستوردة وبأسعار تنافسية اقل بكثير من سعر المنتج العراقي  ،باإلضافة
الى وجود عوامل أخرى األمر الذي يتطمب وقفة جادة العتماد تقنيات حديثة تساعد

عمى مواجية ىذه المنافسة .

ويمكن صياغة المشكمة كما يمي -:

دور تقنية سمسمة القيمة في تعزيز الميزة التنافسية ؟

 : 2-1اىداف البحث

ييدف البحث بشكل اساسي الى امكانية تحقيق الميزة التنافسية من خالل ابراز اىمية

توظيف احدى تقنيات ادارة التكمفة وىي تقنية سمسمة القيمة ومحاولة حل المشاكل التي
توجييا الوحدات االقتصادية الصناعية العراقية كأسموب منيجي فاعل في حل

المشاكالت (ارتفاع التكاليف وانخفاض جودة المنتجات) فضال عن االىداف الفرعية

الذي تسعى الباحثة الى تحقيقيا وىي :

 -1بيان المرتكزات المعرفية لتقنية سمسمة القيمة.

 -2بيان دور واىمية توظيف تقنية سمسمة القيمة في تحقيق الميزة التنافسية.
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 :3-1فرضيات البحث
في ضوء مشكمة البحث وىدفو يمكن صياغة الفرضية االتية :
ان توظيف تقنية سمسمة القيمة في الوحدات االقتصادية العراقية يساىم في تحقيق

الميزة التنافسية

 : 4-1أىمية البحث
تبرز اىمية البحث من خالل الفائدة واالىمية التي تقدميا في حل مشكمة موجودة
في واقع البيئة الصناعية االقتصادية العراقية واالرتقاء بأدائيا من خالل تطبيق تقنيات

ادارة التكاليف الحديثة كتقنية سمسمة القيمة وذلك بيدف مواجية منافسة السمع
المستوردة المنافسة لمسمع المحمية وبالتالي البقاء في السوق وذلك من خالل تخفيض

كمف المنتج دون المساس بجودة المنتج .

 : 5-1مجتمع وعينة البحث

يتمثل مجتمع البحث بمصنع الصوفية التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج
والجمود  ،اما عينة البحث فتتمثل ب( البطانية المغروزة ) التي تنتج ضمن معمل

(الكاظمين ع ) التابع لمصنع الصوفية
 :6-1حدود البحث

 -1الحدود المكانية  :معمل (الكاظمين ع ) في محافظة بغداد  -الكاظمية المقدسة
التابع لمشركة العامة لصناعات النسيج والجمود  /مصنع الصوفية .

 -2الحدود الزمانية  :تم اعتماد بيانات سنة ( )2116لكونيا اخر بيانات تم
المصادقة عمييا في المصنع

 :7-1منيج البحث

 -1المنيج االستنباطي :يستعرض الجانب النظري لمدراسة عن طريق استنباط
االفكار واآلراء من المصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 -2المنيج الوصفي التحميمي  :حيث سيتم وصف طبيعة االجراءات المحاسبية
في احتساب التكمفة في الوحدات االقتصادية العراقية
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المبحث الثاني

االطار العام لتقنية سمسمة القيمة والميزة التنافسية

 : 1-2نشأة سمسمة القيمة

يشير الكثير من الباحثين الى ان سمسمة القيمة ترجع بدايتيا إلى عام  1960حيث
ظيرت بمفيوم (( )Filiereالخيط أو السمسمة)  ،ويركز عمى تحسين التدفق المادي

لممنتجات داخل قطاع ما بيدف إضافة قيمة  ،تم استخدام ىذا النيج في البداية
لتحميل الزراعة الفرنسية وسرعان ما تم تطبيقو في تحميل الزراعة في البمدان النامية ،
مع التركيز عمى تحسين تصدير السمع مثل البن والكاكاو والقطن من المستعمرات

الفرنسية .يعود أصمو إلى البحوث الزراعية التكنوقراطية ويركز بشكل أساسي عمى
الكفاءة واستخراج الموارد من خالل قياس المدخالت والمخرجات واألسعار واضافة
القيمة عمى طول السمسمة (.)Lie, 2017 :13اما في عام  1971ظير مفيوم
السالسل السمعية ويعد مدخل لمعموم االدارية إلدارة سمسمة التجييز واالستعانة

بمصادر خارجية التخاذ الق اررات االدارية (الصفار وعبيد.)238:2116،

وقدم  Porterمفيوم سمسمة القيمة في عام  1985في كتابو تحت عنوان " الميزة

التنافسية " عمى انيا اداة تمييز القيمة لكل خطوة من خطوات عممية االنتاج  ،اال انو
تقيد بمستوى الوحدة االقتصادية  ،اذ قام بتقسيم الوحدة االقتصادية الى عدة انشطة

ذات عالقة عمى نحو استراتيجي بالمنتج او الخدمة  ،من خالل توضيح الكيفية التي
تتراكم القيمة لمزبون عمى امتداد انشطة سمسمة القيمة ( المفرجي  . )17 :2121،في

قدم  Messnerمفيوم المثمث االقتصادي العالمي (الدوالر  ،النفط ،
عام ّ 2112
الذىب) من قبل (البنك الدولي  ،صندوق النقد الدولي  ،منظمة التجارة العالمية )
الذي يستند إلى أساس الترابط بين المدخل االفقي (تنمية المجموعات) والمدخل

قدم  Gereffiفي عام  2115مفيوم سمسمة القيمة
العمودي (سمسمة القيمة)  ،و ّ
العالمية حيث كان اساس التركيز فيو عمى الحوكمة وربط المداخل العمودية واالفقية (
المحمدي .)25 ،2119،
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 : 2-2تعريف سمسمة القيمة
ىنالك العديد من التعريفات لسمسة القيمة من ابرزىا  :ىي مجموعة وظائف العمل
التي تزيد من فائدة المنتج أو الخدمة لمزبون ؛ والتي تتضمن عادةً البحث والتطوير
وتصميم المنتجات والخدمات واإلنتاج والتسويق والتوزيع وخدمة العمالء( .

تعد سمسمة القيمة بانيا مجموعة من األنشطة
) . Maher,et al ,2008 : 599كما ُ
المطموبة لتصميم المنتجات والخدمات وتطويرىا وانتاجيا وتسويقيا وتقديميا لمعمالء( .
) .(Lanen , et al ,2011,4) .Hansen et al ,2009:9كما يمكن ان تعرف

عمى انيا مجموعة من وظائف أو عمميات إضافة القيمة التي تحول المدخالت إلى

منتجات وخدمات لزبائن الوحدة االقتصادية ). (Kinney & Raiborn, 2011 :11

ويشير( ) Hiltonالى سمسمة القيمة بانيا مجموعة األنشطة المرتبطة التي تخمق
القيمة  ،والتي تتراوح من تأمين المواد الخام األساسية والطاقة إلى التسميم النيائي

وتعد سمسمة القيمة عمى انيا تسمسل
لممنتجات والخدمات )ُ .(Hilton,2017:18
وظائف العمل التي يتم من خالليا جعل المنتج أكثر فائدة لمزبون بشكل تدريجي
) .(Datar&Rajan,2018: 4ويعرفيا اخرون عمى انيا مجموعة االنشطة
المتسمسمة والتي تيدف الى زيادة القيمة المدركة لمزبون بمنتجات أو خدمات الوحدة

االقتصادية لضمان والئو ليا وتحقيق ميزة تنافسية (المحمدي.)26 :2119،

ويرى الباحثان ان سمسمة القيمة ىي تقنية تستخدميا الوحدات االقتصادية من

اجل تحقيق ىدف استراتيجي مخطط لو وىو زيادة القيمة المدركة لدى الزبائن مما
يحقق ميزة تنافسية وذلك عن طريق جيد تعاوني في عدت انشطة متسمسمة و

محددة مكممو لبعضيا البعض تبدأ بالبحث والتطوير وتنتيي بنشاط خدمات ما بعد

البيع .

 :3-2اىداف سمسمة القيمة
يوجد العديد من االىداف لسمسة القيمة ابرزىا ما يأتي (القيسي)44-43 : 2113،
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 .1التركيز عمى زيادة منفعة كل األطراف المرتبطة بسمسمة القيمة عن طريق ربط وأدارة
نشاطات سمسمة القيمة الكمية من مجيزي المواد األولية إلى المستيمك النيائي.

 .2أنتاج المنتجات وتقديم الخدمات عن طريق تكامل أنشطة سمسمة القيمة داخل الوحدة
االقتصادية والتعاون مع األطراف األخرى بشكل اقرب إلى المثالية.

 .3يؤدي العمل ضمن السمسمة الكمية لمصناعة الى تطوير سمسمة قيمة تنافسية مما
يحقق الحصول عمى نتائج ايجابية عن طريق تعظيم قيمة الوحدة االقتصادية

المشتركة ضمن السمسمة الكمية لمصناعة .

 .4إمكانية تحسين ربحية لموحدة االقتصادية وذلك من خالل تحميل العالقات مع
الزبائن ،العالقات مع الموردين والعالقات الداخمية بين سالسل القيمة إذا كانت الوحدة

االقتصادية تتكون من أكثر من سمسمة قيمة(البياتي . )248 : 2116 ،

 .5تطبيق سمسمة القيمة عمى مستوى الموحدة يؤدي إلى تخفيض التكاليف التي من شانيا

تحقيق االىداف االستراتيجية لممؤسسة  ،ال سيما منيا تحقيق اكبر حصة سوقية من

حيث السعر والجودة  ،و ىذا في صميم أسموب سمسمة القيمة المؤدي إلى التحكم في

التكاليف عبر تقسيم أنشطة الوحدة

وتحديد األنشطة التي تضيف قيمة والغاء

األنشطة التي ال تضيف قيمة (عبيدة .)9 : 2119،

: 4-2انشطة سمسمة القيمة

يقسم الكثير من الباحثين والكتاب سمسمة القيمة الى نوعين ىما سمسمة القيمة

الصناعية وسمسمة القيمة الداخمية وسوف نقتصر ىنا عمى ذكر سمسمة القيمة
الصناعية والتي تحتوي عمى ستة انشطة تبدا بالبحث والتطوير وتنتيي بخدمة الزبون

وىي كما يأتي (:)Maher ,et al :2008:15

 -1البحث والتطوير :ييتم ىذا النشاط بتصميم المنتجات او الخدمات و كذلك عمميات
االنتاج وال يرتبط فقط بتصميم المنتجات المادية في المشروعات الصناعية بل يشمل
الوحدات الخدمية ايضا ،و يؤثر في التخطيط االستراتيجي عن طريق اكتشاف
وابتكار منتج يعطي الوحدات االقتصادية فرصة جديدة في المنافسة وقد يتوصل
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المنافسين الى ىذه الفرصة مما يجعل االدارة العميا عمى عمم ودراية بأىمية تعديل
االستراتيجية ُ ،يعد نشاط البحث والتطوير عادة مركز النشاط االبتكاري في الوحدات
االقتصادية و ىو مسؤول عن صياغة و تنفيذ السياسات التكنولوجية التي تيدف
لموصول الى ما يسمى بنقطو الكفاءة التكنولوجية  ،وان االنشطة الرئيسة لمبحث

والتطوير ىي اآلتي (راشد : ) 48: 2114،

أ -اختيار بدائل فاعمة لعممية تطوير التكنولوجيا .
ب -تطوير أساليب ابداعية جديدة لتطوير التكنولوجيا واستخداميا .

ج -تنمية وتطوير االمكانيات الذاتية من أجل ضمان نجاح تنفيذ الخيارات التكنولوجية
الجديدة.

 -2التصميم :ىو النشاط الذي يرتبط بالتخطيط وىندسة العمميات واختيار العمميات
والمنتجات من خالل التصميم المتفوق لممنتج و التنسيق و التعاون مع البحث و

التطوير والتنسيق مع االنشطة الساندة مما يترتب عميو عمميات انتاج اكثر كفاءة
وفاعمية مما يجعل المنتجات اكثر جاذبية لمزبائن وزيادة قيمتيا المدركة وبذلك يمكن
تخفيض تكاليف االنتاج و بطريقة أخرى يمكن لمتصميم ان يساعد في خفض

التكاليف او يمكن لموحدة االقتصادية ان تفرض أسعا اًر اعمى لمنتجاتيا او خدماتيا

(المحمدي . )28 ،2119:

 -3اإلنتاج :ىو عممية تحويل المدخالت( المواد ،واألموال  ،واآلالت  ،والمعمومات) إلى
سمع أو خدمات  ،ويعني ذلك ىو عممية تنظيم الموارد الالزمة وتوجيييا نحو
إلنتاج  ،وىو يمثل نشاطا اقتصاديا لتوفير السمع او الخدمات التي يحتاجيا المجتمع

 ،وتبرز أىمية ىذا النشاط من كونو يوفر فرصاً حقيقية لتحقيق األرباح  ،أو
تخفيض التكاليف مما يسيم في تعزيز الموقع التنافسي لموحدة االقتصادية في السوق

أكثر من أي نشاط آخر في الوحدة االقتصادية  /النجار و محسن 4-3 : 2119 ،

 -4التسويق :وىو النشاط الذي يتم من خاللو االتصال باألفراد او الجماعات لغرض

تعريفيم بخصائص المنتجات او الخدمات الجديدة التي تقدميا الوحدة االقتصادية ،

221

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

وكذلك تشجيعيم عمى القيام بشراء تمك المنتجات او الخدمات (كاظم 2118 ،
. )115:

 -5التوزيع :ويتضمن أنشطة نقل السمع المصنعة إلى مراكز التوزيع وتخزين البضائع
الجاىزة وطرق التوزيع عمى الزبائن وكافة األنشطة المرتبطة بنقل البضائع من

أماكن إنتاجيا إلى أماكن استيالكيا (نادية )24 ، 2117:

 -6خدمة العمالء :ىي تمك األنشطة الخاصة بتقديم الخدمة لتعزيز قيمة المنتج
وتدعيميا وتشمل التركيب ،واإلصالح ،وخدمات خاصة بطريقة استعمال المنتج،

وتوفير قطع الغيار الخاصة بالمنتج ،وتعديل المنتج ( نور . ) 59 ،2115:

 :5-2خطوات تطبيق سمسمة القيمة

إن مفتاح تقييم سمسمة القيمة لموحدة االقتصادية ىو فيم األنشطة التي تمنح الوحدة

االقتصادية ميزة تنافسية  ،ثم تحديد ىذه المزايا واستغالليا بشكل أفضل من الوحدات
االقتصادية

األخرى في الصناعة .يتم ىذا التحميل في أربع خطوات

(: (Cletus O& Emma I,2011:191

 -1تحديد أنشطة سمسمة القيمة  :حدد (  ) Hiltonمعايير تحديد مدى قابمية
النشاط اضافة قيمة بما يأتي ) : (Hilton, 2017:187

أ -ىل النشاط ضروري ؟ إذا كان النشاط عبارة عن عممية مكررة و غير ضرورية،
فيو ال يضيف قيمة.

ب -ىل يتم تنفيذ النشاط بكفاءة ؟ يجب ان يتم التحقّق من ىذا المعيار من خالل
مقارنة األداء الفعمي لمنشاط مع أداء داخمي أو أداء خارجي
( مقارنة مرجعية )  ،فإذا كان األداء الفعمي لمنشاط ال ينجز بنفس كفاءة المعيار

الداخمي أو الخارجي  ،حينيا ُيعد ىذا لنشاط غير مضيف لمقيمة ويتطمّب الغاؤه
ج -ىل النشاط يضيف قيمة في بعض االحيان وال يضيف قيمة في احيان اخرى ؟

مثل نشاط المناولة في اإلنتاج تحت التشغيل بين العمميات التشغيمية مضيف

لمقيمة  ،لكن يكون غير ضروري عند مناولة المواد األولية في المخزن
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لتحديد أنشطة سمسمة القيمة  ،يجب تنفيذ الميام التالية

 البحث عن األنشطة المنفصمة التي تخمق قيمة بطرق مختمفة :وستشمل
التكاليف المختمفة ومحركات التكمفة المختمفة واألصول القابمة لمفصل والموظفين

المختمفين المعنيين  ،عمى سبيل المثال  ،مقارنة أنشطة تصميم المنتج مع

األنشطة اإلعالنية.

 تحديد األنشطة الييكمية واإلجرائية والتشغيمية .تؤكد معظم الوحدات االقتصادية
عمى األنشطة التشغيمية  ،لكن مؤيدي تحميل سمسمة القيمة يشيرون إلى أن ىذا

التركيز ضيق لمغاية وينفع فقط مع الق اررات في المدى القصير ولن يتمكن من منح
الوحدة االقتصادية ميزة تنافسية .

 -2تحديد األنشطة االستراتيجية  :لتحديد األنشطة االستراتيجية  ،يجب عمى الوحدة
االقتصادية تحديد خصائص المنتج التي يتم تقييميا من قبل الزبائن الحاليين  ،و

يجب بعد ذلك أن تجد الخصائص التي يمكنيا استغالليا  ،وبالتالي تخمق قيمة
لمزبائن في المستقبل .ومن األمثمة عمى ىذه الخصائص الجودة أو الخدمة أو أي

ميزات منتج ممموسة أو غير ممموسة.

 -3تتبع تكاليف األنشطة  :تحتاج الوحدة االقتصادية إلى أسموب محاسبة يتتبع
التكاليف ألنشطة سمسمة القيمة المختمفة .من الميم أن تركز الوحدة االقتصادية

عمى ىذه العمميات ذات القيمة المضافة  ،حتى تتمكن من إدارتيا بكفاءة أكبر

 -4تحسين إدارة أنشطة سمسمة القيمة  :لتحقيق ميزة تنافسية  ،يجب عمى الوحدة
االقتصادية إدارة سمسمة القيمة الخاصة بيا بشكل أفضل من منافسييا .وىذا
يعني تقميل تكمفة الوحدة االقتصادية مع توسيع الميزة التنافسية  ،لكن ىذا ال
يعني أنو يجب تخفيض جميع التكاليف  ،فيذا يعني أن جميع التكاليف التي ال

سمبا عمى الميزة التنافسية يمكن وينبغي تخفيضيا.
تؤثر ً
 :6-2اىمية سمسمة القيمة

تكمن اىمية سمسمة القيمة في النقاط االتية ): (Jariwala , 2015 : 16
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 .1يمكن رؤية مصادر الميزة التنافسية لموحدة االقتصادية من خالل أنشطتيا
المنفصمة  ،وكيفية تفاعميا مع بعضيا البعض.

 .2سمسمة القيمة ىي أداة لفحص أنشطة الوحدة االقتصادية بشكل منيجي وكيف
تتفاعل مع بعضيا البعض وتؤثر عمى تكمفة وأداء كل منيما.

 .3تكتسب الوحدة ميزة تنافسية من خالل أداء ىذه األنشطة بشكل أفضل أو بتكمفة
أقل من المنافسين.

 .4تساعد سمسمة القيمة عمى البقاء خارج "منطقة عدم الربح".

 .5يوازن تحميل سمسمة القيمة اإلنفاق مع عمميات اضافة القيمة.

 .6يمكن أن يساعد في تقييم التكاليف في سمسمة الوحدة االقتصادية التي قد تنخفض
أو تتأثر بتغيير في إحدى عمميات السمسمة .من خالل مقارنة سمسمة القيمة مع

غالبا العثور عمى مناطق أو روابط السمسمة
المنافسين  ،يمكن الوحدة االقتصادية ً
لدى المنافسين التي من الممكن ان تكون أكثر كفاءة من الوحدة االقتصادية مما
يساعد عمى السعي نحو التحسين المستمر .

 :7-2مفيوم الميزة التنافسية

يرى ))Sandersاخرون ان الميزة التنافسية تمثل قدرة الوحدة االقتصادية عمى تكوين
قيمة بطريقة ال يمكن لممنافسين تحقيقيا  ،وىذا يعني أن الوحدة االقتصادية تؤدي

اعماليا بصورة افضل من منافسييا) Sanders & Carpenter,2007: 19) ،
ويعرفيا اخرون عمى انيا ما يميز الوحدة االقتصادية في تخفيض التكاليف بشكل

أفضل من المنافسين  ،والعمل عمى تمبية احتياجات ومتطمّبات الزبون من المنتجات
او الخدمات وايصاليا إليو في الوقت المناسب عبر سمسمة متكاممة من االنشطة مع

مراعاة الجودة والسعر التنافسي ،وبذلك ُيعد الوقت االقل و التكمفة األقل ،والجودة
األعمى اساس التميز عمى المنافسين ) .(Wang et al, 2011:100ويرى اخرون
الميزة التنافسية بانيا االبعاد التي ينبغي عمى الوحدة االقتصادية أن تمتمكيا من اجل

التفوق عمى المنافسين وتحقيق رضا الزبون من أجل المحافظة عمى الحصة السوقية
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أو انشاء حصة سوقية جديدة اي انيا تمثل قدرة الوحدة االقتصادية عمى تكوين نظام
لو ميزات فريدة ال يمتمكيا المنافسين(  ) Krajewski et al ,2016 :31وتعرف
الميزة التنافسية عمى انيا امكانية الوحدة االقتصادية عمى خمق كفاءات متميزة وموقع

تنافسي يضعيا

بمعزل عن المنافسين مما يمنحيا األفضمية في السوق (

).Manuela,2019 : 8أن الميزة التنافسية تعبر عن كل ما تمتمكو الوحدة

االقتصادية من خصائص أو موارد او قدرات تميزىا من باقي الوحدات االقتصادية في
السوق وتساعد في اشباع رغبات الزبائن وانعكاس ذلك عمى زيادة الحصة السوقية

والربح في الوقت نفسو ( المحمدي .) 41 : 2119 ،
ويالحظ من التعاريف السابقة أنيا تركز عمى :

 -1قدرة الوحدة االقتصادية عمى تكوين قيمة بطريقة ال يمكن تقميدىا .

 -2خمق كفاءات متميزة تضعيا في موقع تنافسي بمعزل عن المنافسين .
 -3االبعاد التي ينبغي امتالكيا من اجل التفوق عمى المنافسين .
 -4القدرة عمى تخفيض التكاليف بشكل أفضل من المنافسين .

 -5الخصائص أو الموارد او القدرات التي تميز الوحدة االقتصادية في السوق

 : 8-2ابعاد الميزة التنافسية

نتيجة التطورات والتغيرات البيئية وتعدد حاجات ورغبات الزبائن فقد تعددت ابعاد

المنافسة الت ي تعتمدىا الوحدة االقتصادية في تعامميا مع السوق  ،فبعد ان كانت
الوحدات االقتصادية تعتمد تخفيض التكاليف كبعد اساسي لممنافسة ،سعت وحدات

االقتصادية اخرى الى البحث عن طرق جديدة تميزىا في السوق لزيادة حصتيا.

وعميو تم اعتماد ابعاد الميزة التنافسية وكما يمي ( البكري : )24 : 2118 ،

 -1الكمفة :ويقصد بيا قدرة الوحدة االقتصادية

عمى انتاج وتوزيع المنتجات او

الخدمات باقل كمفو ممكنة مقارنتاً بالمنافسين في السوق .
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 -2الجودة :يسعى الزبون الى الحصول عمى منتجات او خدمات ذات جودة أعمى
وبسعر اقل  ،فأصبحت الوحدات االقتصادية تسعى لمفوز بطمبات الزبون من
خالل تقديميا منتجات تحقق رضا الزبون وما يمبي توقعات .

 -3المرونة :وتمثل قدرة الوحدة االقتصادية في تقديم مستويات مختمفة ومتنوعة
بالسوق المستيدف.

 -4التسميم  :اغمب الوحدات االقتصادية تتنافس في سرعة التسميم واالستجابة لطمب
الزبون وذلك الستعداد الزبون عمى أن يدفع سعر اكبر مقابل الحصول عمى
المنتج او الخدمة بالوقت المناسب .

المبحث الثالث

توظيف سمسمة القيمة في معمل الكاظمين

 :1-3معمل الكاظمين ( عينة ابحث )

يعتبر ىذا المعمل من المعامل الميمة في مصنع الصوفية  ،حيث يتخصص بإنتاج

منتج وحيد وىو (البطانية المغروزة ) حسب المواصفة القياسية العراقية رقم )( 1052
ذات وزن  511غم كحد ادنى لممتر مربع الواحد والتي تواجو منافسة شديد من قبل
المنتجات المستوردة  ،ويحتوي المعمل عمى عدد من المكائن والمعدات المستخدمة

في االنتاج اال ان بعض ىذه المكائن تعاني العديد من التوقفات لغرض الصيانة
نتيجة تقادميا  ،كما يحتوي المعمل عمى عدد كبير من العاممين فائض عن الحاجة

الفعمية لممعمل وان ذلك نتيجة اعادة المفصولين السياسيين وغيرىم فضال عن زيادة
التعيين دون حاجة فعمية مما ساعد في زيادة تكاليف االنتاج والذي ينعكس عمى زيادة

سعر البيع الى الحد الذي ال يمكن بيع المنتج فيو او تخفيض السعر الى االسعار
المنافسة وتحمل خسائر كبيرة في االنتاج والبيع.
 :2-3قائمة تكاليف المنتج

يتم اعداد قائمة التكاليف لممنتج في مصنع الصوفية وفق تصنيف التكاليف الى

صناعية وتسويقية وادارية  ،و تصنف التكاليف الصناعية حسب عالقتيا بحجم
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النشاط الى متغيرة وثابتة وكما في الجدول االتي :
جدول ( ) 1

قائمة تكاليف منتج البطانية المغروزة لعام ( 2116المبالغ بالدينار العراقي)
التفاصيل

المبمغ

مواد اولية

130111

تكاليف متغيرة اخرى

10111

مجموع التكاليف الصناعية

مجموع جزئي

اجمالي

140111

المتغيرة

كمفة العمل

310111

االندثارات

50111

تكاليف ثابتة اخرى

440111
790111

مجموع التكاليف الصناعية الثابتة

930111

اجمالي كمفة الصنع
1

تكاليف تسويقية

130111

تكاليف ادارية
اجمالي كمفة المنتج

1160111

سعر البيع

240111
()820111

صافي الربح ( الخسارة )

المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد عمى سجالت المصنع

يالحظ من قائمة لتكاليف اعاله ان اجمالي التكاليف الصناعية المتغيرة تبمغ

( )140111دينار وتشكل نسبة ( ) %1302من اجمالي تكاليف المنتج  ،في حين
تشكل التكاليف الصناعية الثابتة نسبة ( )%7405من كمفة المنتج  ،وتشكل التكاليف

االدارية ( )%1203من اجمالي تكاليف المنتج  ،وان الشركة ال تحتسب اي تكاليف
تسويقية ضمن كمفة المنتج .
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ان سعر بيع المنتج ال يغطي ( )%25من اجمالي التكاليف مما يجعل المصنع يحقق
خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف االنتاج وعدم القدرة عمى فرض سعر اعمى لممنتج

لوجود منتجات مستوردة وبأسعار اقل في السوق .

ان الطريقة المتبعة في احتساب ىذه التكاليف ىي طريقة تقميدية حيث يتم تقسيم

اجمالي تكاليف مراقبة رقم  5الخاصة بالمعمل عمى عدد الوحدات المنتجة بعد

استبعاد تكاليف اال ندثار ويتم تحميل الناتج عمى انو تكاليف العمل  ،ويتم كذلك تقسيم
اجمالي تكاليف مراقبة رقم  6الخاصة بالمعمل عمى عدد الوحدات المنتجة بعد

استبعاد تكاليف االندثار ويتم تحميل الناتج عمى انو تكاليف ثابتة اخرى  ،في حين يتم

احتساب اجمالي االندثار في مراقبة رقم  5ومراقبة رقم  6وتقسيمو عمى عدد الوحدات
ليتم استخراج حصة المنتج من اندثار مراقبة رقم  5و  6ويضاف لو حتو من اندثار

مراقبة رقم  8والتي تستخرج من خالل تقسيم اجمالي االندثارات في مراقبة رقم  8عمى
االنتاج الكمي لممصنع بكافة معاممو  ،اما التكاليف االدارية فيتم تقدرييا بنسبة

( )% 14من اجمالي تكاليف الصنع لكل منتج بشكل تقديري ال يخضع ألسس عممية
او منطقية .

 : 3-3احتساب تكاليف انشطة سمسمة القيمة
تتمثل انشطة سمسمة القيمة الرئيسية في مصنع الصوفية بأقسام ( البحث والتطوير ،

التصميم  ،االنتاج  ،التوزيع (التجارية )  ،التسويق)  ،حيث ان المصنع ال يحتوي
عمى قسم خدمات ما بعد البيع وان الضمان الذي يقدمو ىو استبدال المنتجات التالفة

والمعيبة وخالل سنة ( )2116لم يتم ارجاع منتجات تالفة بقيمة كبيرة سوى مبمغ

( )25111دينار ظيرت سالبة في تكاليف مراقبة ( )7الخاصة بالتسويق عن بضاعة
تم ارجاعيا خالل تمك السنة  ،اما االنشطة الساندة فتتمثل بأقسام ( السيطرة النوعية

 ،االدارة والموارد البشرية  ،القانونية  ،المالية  ،الفنية ) .
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يتم احتساب تكاليف انشطة ( البحث والتطوير  ،التصميم  ،التوزيع  ،السيطرة النوعية
 ،االدارة والموارد البشرية  ،القانونية  ،المالية  ،الفنية ) ضمن مراقبة ( )8باإلضافة

الى نشاط التسويق حيث يتم احتساب رواتب واجور( )29من الموظفين في ىذا

النشاط ضمن مراقبة ( ، )8ولغرض احتساب تكاليف ىذه االنشطة التي ال يتم
احتسابيا من قبل المصنع بصورة تفصيمية قامت الباحثة باعتماد نسبة اعداد

الموظفين في النشاط الى اجمالي عدد الموظفين ضمن مراقبة ( )8كأساس اكثر
منطقية الحتساب تكاليف ىذه االنشطة ولكون الرواتب تمثل نسبة ( )%71.74من

اجمالي تكاليف مراقبة ( )8يبين الجدول االتي نسبة موظفي كل نشاط الى اجمالي

الموظفين ضمن مراقبة ( )8وان ىذه النسبة سيتم احتساب تكاليف االنشطة في
الجداول الالحقة عمى اساسيا
جدول ( ) 2
اعداد الموظفين في االنشطة االدارية
نسبة موظفي النشاط الى

عدد الموظفين

اجمالي عدد

في النشاط ()1

الموظفين ()2

الموارد البشرية

48

197

% 24.37

القانونية

7

197

% 3.55

التخطيط

5

197

% 2.54

الفنية

10

197

% 5.08

التجارية

11

197

% 5.58

السيطرة النوعية

9

197

% 4.57

الرقابة

9

197

% 4.57

المالية

23

197

% 11.68

الطبابة

4

197

% 2.03

المشاريع

7

197

% 3.55

النشاط
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اليندسية

6

197

% 3.05

االعالم

4

197

% 2.03

المخازن

5

197

% 2.54

المعمومات والنظم

4

197

% 2.03

االستثمار والمشاركة

1

197

% 0.51

البحث والتطوير

8

197

% 4.06

التسويق

29

197

% 14.72

التصميم

7

197

% 3.55

المجموع

197

197

% 100

المصدر  :اعداد الباحثان

 -1نشاط البحث والتطوير  :ويعتبر ىذا النشاط اول االنشطة الرئيسية في سمسمة
القيمة ضمن مصنع الصوفية اذ يحتوي عمى ( )8موظفين مما يشكل نسبة
( )%4.16من اجمالي عدد الموظفين ضمن مراقبة ( ، )8يكون ىذا النشاط
مركزي حيث يقدم خدماتو الى كافة المعامل ضمن مصنع الصوفية  ،والجدول

ادناه يمثل تكاليف ىذا النشاط من اجمالي تكاليف مراقبة ( )8لممصنع
جدول ( ) 3

تكاليف نشاط البحث والتطوير لمصنع الصوفية
رقم

الحساب

اجمالي تكاليف مراقبة ()8

31

2,467,283,458

32
33
34
37
38
39
المجموع

35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913
55,000
842,703,878
3,487,847,810

نسبة النشاط الى

تكاليف النشاط

اجمالي االنشطة
4.06 %

100,171,708

4.06 %
4.06 %
4.06 %
4.06 %
4.06 %
4.06 %
4.06 %

1,434,253
906,368
463,441
4,414,840
2,233
34,213,778
141,606,621

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف
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 -2نشاط التصميم  :يحتوي ىذا النشاط عمى ( )7موظفين مما يشكل نسبة ()% 3.55
من اجمالي عدد الموظفين ضمن مراقبة ( ، )8يكون ىذا النشاط مركزي و يقدم
خدماتو الى كافة المعامل ضمن مصنع الصوفية  ،يبين الجدول ادناه تكاليف ىذا

النشاط من اجمالي تكاليف المصنع ضمن مراقبة (: )8
جدول ( ) 4

تكاليف نشاط التصميم لمصنع الصوفية
رقم الحساب

اجمالي تكاليف مراقبة ()8

نسبة النشاط الى اجمالي
االنشطة

تكاليف النشاط

31

2,467,283,458

% 3.55

87,588,563

32

35,326,429

% 3.55

1,254,088

33

22,324,332

% 3.55

792,514

34

11,414,800

% 3.55

405,225

37

108,739,913

% 3.55

3,860,267

38

55,000

% 3.55

1,952

39

842,703,878

% 3.55

29,915,988

المجموع

3,487,847,810

% 3.55

123,818,597

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 -3نشاط االنتاج  :يضم ىذا النشاط كافة معامل مصنع الصوفية ويتم احتساب تكاليف
مراقبة ( )5ومراقبة ( )6لكل مصنع عمى حدى فضال عن التكاليف االجمالية لكافة
المعامل ضمن مصنع الصوفية المبينة في الجدول ادناه  ،حيث يتم تحميل كافة
تكاليف االنتاج وكذلك تكاليف خدمات االنتاج عمى نشاط االنتاج لكونيا تخص

االقسام االنتاجية ضمن كل معمل من معامل مصنع الصوفية وان ىذه التكاليف

تحتسب بصورة مباشرة وال تحتاج الباحثة الى اساس الحتسابيا .
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جدول ( ) 5
تكاليف نشاط اال نتاج لمصنع الصوفية
رقم الحساب
31
32
33
34
37
38
39
المجموع

اجمالي تكاليف مراقبة ()6
8,898,051,204
285,584,152
19,088,169
175,680,958
12,521,016
9,390,925,499

اجمالي تكاليف مراقبة ()5
4,893,077,933
998,340,815
1,024,207
150,000
688,539,229
6,581,132,184

اجمالي تكاليف االنتاج
13,791,129,137
1,283,924,967
20,112,376
150,000
864,220,187
12,521,016
15,972,057,683

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 -4نشاط التوزيع  :يقوم قسم التجارية في مصنع الصوفية بنشاط التوزيع يكون ىذا
النشاط مركزي و يقدم خدماتو الى كافة المعامل ضمن مصنع الصوفية  ،حيث
يحتوي ىذا النشاط عمى ( )11موظف مما يشكل نسبة ( )% 5.58من اجمالي
عدد الموظفين ضمن مراقبة ( ، )8الجدول ادناه يبين تكاليف ىذا النشاط من

اجمالي تكاليف المصنع ضمن مراقبة (: )8

جدول ( ) 6

تكاليف نشاط التوزيع (التجارية) لمصنع الصوفية
رقم

الحساب
31
32
33
34
37
38
39
المجموع

اجمالي تكاليف مراقبة ()8

نسبة النشاط الى اجمالي

2,467,283,458
35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913
55,000
842,703,878
3,487,847,810

االنشطة
% 5.58
% 5.58
% 5.58
% 5.58
% 5.58
% 5.58
% 5.58

137,674,417
1,971,215
1,245,697
636,946
6,067,688
3,069
47,022,876

% 5.58

194,621,908

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف
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 -5نشاط التسويق  :يحتوي ىذا النشاط عمى ( )29موظف حيث تحتسب تكاليفيم
ورواتبيم ضمن مراقبة ( ، )8اما مراقبة ( )7فان التكاليف التي يتم تضمينيا فيو
فاتيا تخص رواتب واجور مجموعة من العاممين بصفة عقد ضمن نشاط التسويق

 ،وان مبمغ ( )25111الظاىرة في حساب رقم ( )32بصورة سالبة وعند
االستفسار من قسم المالية في المصنع كانت اجابتيم انيا تخص مردودات

مبيعات يتم خصميا بيذه الطريقة  ،والجدول ادنا يشمل تكاليف نشاط التسويق
ضمن مراقبة ( )7باإلضافة الى حصة نشاط التسويق من مراقبة ( ، )8وان ىذا

النشاط من االنشطة المركزية التي تقدم خدماتيا لكافة معامل مصنع الصوفية ،
ويعتبر ىذا النشاط ىو النشاط االخير ضمن االنشطة الرئيسية لسمسة القيمة في

مصنع الصوفية لعدم وجود نشاط خدمات ما بعد البيع في المصنع .
جدول ( ) 7

تكاليف نشاط التسويق لمصنع الصوفية
اجمالي تكاليف

رقم

الحساب

مراقبة ()8
()1

31
32
33
34
37

2,467,283,458
35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913

38
39
المجموع

55,000
842,703,878
3,487,847,810

نسبة النشاط
الى اجمالي
االنشطة

()2
14.72%
14.72%
14.72%
14.72%
14.72%
14.72%
14.72%
14.72%

تكاليف النشاط من

اجمالي تكاليف

اجمالي تكاليف

()2(* )1( =)3

()4

()4(+)3( = )5

363,184,125
5,200,050
3,286,142
1,680,259
16,006,515

45,219,145
25,00013,358,335
-

408,403,270
5,175,050
16,644,477
1,680,259
16,006,515

8,096
124,046,011
513,411,198

-

8,096
124,046,011
571,963,678

مراقبة ()8

مراقبة ()7

58,552,480

نشاط التسويق

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 -6نشاط السيطرة النوعية  :يعتبر اول نشاط من انشطة سمسمة القيمة الثانوية في
المصنع حيث يحتوي عمى ( )9موظفين مما يشكل نسبة ( )% 4.57من اجمالي
عدد الموظفين ضمن مراقبة ( ، )8ويعد من االنشطة الميمة لممحافظة عمى
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جودة المنتج وتالفي حصول المعيب في االنتاج  ،يبين الجدول ادناه تكاليف ىذا
النشاط من اجمالي تكاليف المصنع ضمن مراقبة (: )8
جدول ( ) 8

تكاليف نشاط السيطرة النوعية لمصنع الصوفية
رقم الحساب

اجمالي تكاليف مراقبة ()8

31
32
33
34
37
38
39
المجموع

2,467,283,458
35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913
55,000
842,703,878
3,487,847,810

نسبة النشاط الى
اجمالي االنشطة
% 4.57
% 4.57
% 4.57
% 4.57
% 4.57
% 4.57
% 4.57
% 4.57

تكاليف النشاط
112,754,854
1,614,418
1,020,222
521,656
4,969,414
2,514
38,511,567
159,394,645

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 -7نشاط الموارد البشرية  :ويعتبر من اكبر االنشطة الساندة من حيث عدد
الموظفين حيث يحتوي عمى ( )48موظف مما يشكل نسبة ( )%24.37من
اجمالي تكاليف مراقبة ( ، )8وييتم ىذا النشاط بإدارة الموارد البشرية في المعامل
ضمن مصنع الصوفية والجدول ادناه يمثل تكاليف ىذا النشاط :
جدول ( ) 9

تكاليف نشاط الموارد البشرية لمصنع الصوفية
الحساب

اجمالي تكاليف مراقبة
()8

نسبة النشاط الى اجمالي

رقم

31
32
33
34
37

2,467,283,458
35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913

0.2437
0.2437
0.2437
0.2437
0.2437

االنشطة
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2,781,787
26,499,917
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38
39

55,000
842,703,878

0.2437
0.2437

13,403
205,366,935

المجموع

3,487,847,810

0.2437

849,988,511

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 -8نشاط القانونية  :ان ىذا النشاط مركزي و يقدم خدماتو الى كافة المعامل ضمن
مصنع الصوفية ،ويعتبر من االنشطة الساندة ضمن سمسمة القيمة لمصنع الصوفية

 ،ان ىذا النشاط يحتوي عمى ( )7موظفين مما يشكل نسبة ( )% 3.55من اجمالي
عدد الموظفين البالغ ( )197موظف ضمن مراقبة ( ، )8يوضح الجدول ادناه

التكاليف الخاصة بيذا النشاط :

جدول ( ) 11

تكاليف نشاط القانونية لمصنع الصوفية
رقم الحساب

اجمالي تكاليف مراقبة ()8

31
32
33
34
37
38
39
المجموع

2,467,283,458
35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913
55,000
842,703,878
3,487,847,810

نسبة النشاط الى
اجمالي االنشطة
% 3.55
% 3.55
% 3.55
% 3.55
% 3.55
% 3.55
% 3.55
% 3.55

تكاليف النشاط
87,588,563
1,254,088
792,514
405,225
3,860,267
1,952.50
29,915,988
123,818,597

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 -9نشاط المالية  :ويضم ىذا القسم شعبة الرواتب وشعبة التكاليف وشعبة المخازن
اذ يحتوي القسم عمى ( )23موظف مقسمين حسب ىذه الشعب ويقدم خدماتو الى
كافة معامل واقسام المصنع اذا تشكل تكاليف ىذا النشاط نسبة ( )%11.68من

اجمالي تكاليف مراقبة ( ، )8يقوم ىذا النشاط بأعداد قوائم تكاليف المنتجات

وميزان الكمف لممصنع باإلضافة الى عمميات اخرى ضمن اختصاصو
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والجدول ادنا يوضح التكاليف الخاصة بيذا النشطة حسب نسبة عدد الموظفين
الى اجمالي عدد موظفي مراقبة (: )8

جدول ( ) 11

تكاليف نشاط المالية لمصنع الصوفية
الحساب

اجمالي تكاليف مراقبة
()8

نسبة النشاط الى اجمالي

رقم

31
32
33
34
37
38
39
المجموع

2,467,283,458
35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913
55,000
842,703,878
3,487,847,810

11.68 %
11.68 %
11.68 %
11.68 %
11.68 %
11.68 %
11.68 %
11.68 %

االنشطة

تكاليف النشاط
288,178,708
4,126,127
2,607,482
1,333,249
12,700,822
6,424
98,427,813
407,380,625

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 -11نشاط الفنية  :ويعتبر اخر االنشطة الساندة ضمن سمسمة القيمة لمصنع
الصوفية ان ىذا النشاط مركزي و يقدم خدماتو الى كافة المعامل ضمن مصنع

الصوفية  ،،ان ىذا النشاط يحتوي عمى ( )11موظفين مما يشكل نسبة ()% 5.08
من اجمالي عدد الموظفين البالغ ( )197موظف ضمن مراقبة ( ، )8الجدول ادناه

يوضح التكاليف الخاصة بيذا النشاط :

جدول ( ) 12

تكاليف نشاط الفنية لمصنع الصوفية
رقم الحساب
31
32
33
34
37

اجمالي تكاليف مراقبة

نسبة النشاط الى اجمالي

()8
2,467,283,458
35,326,429
22,324,332
11,414,800
108,739,913

االنشطة
% 5.08
% 5.08
% 5.08
% 5.08
% 5.08
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38
39
المجموع

% 5.08
% 5.08
% 5.08

55,000
842,703,878
3,487,847,810

كانون االول 0202

2,794
42,809,357
177,182,669

المصدر  :اعداد الباحثان باالعتماد عمى ميزان الكمف

 : 4-3احتساب حصة معمل (الكاظمين) من تكاليف انشطة سمسمة القيمة
لغرض احتساب حصة معمل (الكاظمين) من اجمالي تكاليف كل نشاط من انشطة

سمسمة القيمة التي سبق احتسابيا سيتم اعتماد اساسين االول ىو نسبة العاممين ضمن
معمل (الكاظمين) الى اجمالي المعامل وكما يأتي :
نسبة العاممين في المعمل الى اجمالي المعامل

عدد العاممين في معمل الكاظمين
اجمالي عدد العاممين في كافة المعامل

ان االساس اعاله سيتم اعتماده لنشاط الموارد البشرية ونشاط القانونية لكونيا انشطة
تعتمد عمى عدد العاممين بشكل اساس ويعتبر ىذا االساس اكثر منطقية الحتساب

حصة المعمل من اجمالي تكاليف ىذه االنشطة .اما االساس الثاني فيمثل نسبة
تكاليف االنتاج في معمل (الكاظمين) الى اجمالي تكاليف االنتاج في المصنع وسيتم

اعتماد ىذا االساس لبقية انشطة سمسمة القيمة باستثناء نشاط االنتاج حيث ان تكاليف

ىذا النشاط محسوبة بصورة مباشرة لممعمل وكما يأتي :
المصنع في االنتاج تكاليف اجمالي الى المعمل في االنتاج تكاليف نسبة

المعمل في االنتاج تكاليف
المصنع في االنتاج تكاليف اجمالي

تم اختيار االسس اعاله من اجل احتساب حصة معمل (الكاظمين) من تكاليف

كل نشاط من انشطة سمسمة القيمة الرئيسية والساندة بما يحقق توزيع اكثر عدالة ليذه
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التكاليف من وجية نظر الباحثة ولعدم احتساب ىذه التكاليف لألنشطة من قبل قسم
المالية في المصنع .
جدول ( ) 13

حصة معمل (الكاظمين) من تكاليف انشطة سمسمة القيمة
نسبة معمل

حصة معمل (الكاظمين) من
16,921,991

النشاط

اجمالي النشاط

البحث والتطوير

141,606,621

% 11.95

التصميم

123,818,597

% 11.95

االنتاج

15,972,057,683

----

14,796,322
1,908,181,561

التوزيع

194,621,908

% 11.95

23,257,318

التسويق

571,963,678

% 11.95

68,349,659

السيطرة النوعية

159,394,645

% 11.95

19,047,660

الموارد البشرية

849,988,511

% 8.11

68,934,068

القانونية

123,818,597

% 8.11

10,041,688

المالية

407,380,625

% 11.95

48,681,985

الفنية

177,182,669

% 11.95

المجموع

18,721,833,534

----

21,173,329
2,199,385,581

(الكاظمين)

تكاليف النشاط

المصدر  :اعداد الباحثان

بعد ان تم احتساب حصة معمل (الكاظمين) من تكاليف انشطة سمسمة القيمة

وفق الجدول اعاله وباالستناد عمى االسس التي تم احتسابيا في الصفحة السابقة ،
سيتم بعد ذلك احتساب حصة المنتج عينة البحث من تكاليف ىذه االنشطة ومن ثم

احتساب كمفة المنتج وفق سمسة القيمة .

 : 5-3احتساب كمفة المنتج عينة البحث وفق سمسمة القيمة
سيتم احتساب حصة المنتج من تكاليف انشطة سمسمة القيمة من خالل قسمة تكاليف

النشـ ـ ـاط الخاص ـ ـ ـ ـة بـمعم ـ ـل(الكاظـ ـمين) عم ـ ـى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـدد الوحـ ـ ـ ـ ـ ـدات المنتج ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
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(البطانية المغروزة ) لسنة  2116وفق الجدول االتي:
جدول ( )14

حصة المنتج عينة البحث من تكاليف انشطة سمسمة القيمة
حصة المنتج من

حصة معمل (الكاظمين)

عدد الوحدات

من تكاليف النشاط ()1

المنتجة ()2

البحث والتطوير

16,921,991

54904

308

التصميم

14,796,322

54904

269

االنتاج (عدا )321

1,686,595,149

54904

30,719

التوزيع

23,257,318

54904

424

التسويق

68,349,659

54904

1245

السيطرة النوعية

19,047,660

54904

347

الموارد البشرية

68,934,068

54904

1,256

القانونية

10,041,688

54904

183

المالية

48,681,985

54904

887

الفنية

21,173,329

54904

386

النشاط

المجموع

تكاليف االنشطة
()2(÷ )1

36024

المصدر  :اعداد الباحثان

الجدول االتي يمثل قائمة تكاليف المنتج عينة البحث ( البطانية المغروزة ) لعام

 2116وفق سمسمة القيمة :
جدول ( ) 15
قائمة تكاليف منتج البطانية المغروزة وفق سمسمة القيمة
التفاصيل

المبمغ

مواد اولية

13.000

تكاليف متغيرة اخرى

1.000

مجموع جزئي

14.000

مجموع التكاليف الصناعية المتغيرة
حصة المنتج من تكاليف انشطة سمسمة القيمة
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البحث والتطوير

308

التصميم

269

االنتاج (عدا )321

30,719

التوزيع

424

التسويق

1245

السيطرة النوعية

347

الموارد البشرية

1,256

القانونية

183

المالية

887

الفنية

386

اجمالي حصة المنتج من تكاليف انشطة سمسمة

كانون االول 0202

36,024

القيمة

اجمالي كمفة المنتج وفق سمسمة القيمة

40,024

سعر البيع

24.000

صافي الربح ( الخسارة )

)(16.024

المصدر  :اعداد الباحثان

 : 6-3احتساب مقدار التخفيض في التكاليف بعد توظيف سمسمة القيمة

يالحظ من الجدول السابق ان كمفة (البطانية المغروزة ) اصبحت ( )410124دينار

بعد توظيف سمسمة القيمة  ،حيث كانت سابقة تبمغ ( )1160111دينار  ،وىذا يعني

ان توظيف سمسمة القيمة قد حقق تخفيض في التكاليف يبمغ ( )650976دينار حيث
انخفض كذلك مقدار الخسارة من ( )820111دينار الى ( ، )160124وتستطيع
الشركة تجنب ىذه الخسارة المتبقية من خالل توظيف تقنية سمسمة القيمة عمى باقي
منتجات المعمل بما يعزز من امكانية تحقيق ميزة تنافسية من خالل قيادة الكمفة مع

المحافظة عمى جودة المنتج من اجل تحقيق رضا الزبون .
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المبحث الرابع

االستنتاجات والتوصيات

 :1-4االستنتاجات

 -1تعمل سمسمة القيمة عمى تخفيض التكاليف و تحسين القيمة من خالل استبعاد
تكاليف االنشطة التي ال تضيف قيمة لمزبون وغير الضرورية مع الحفاظ عمى

مستوى الجودة المطموب وتعظيم القيمة المدركة لمزبون .

 -2ان المصنع عينة البحث ال يطبق أي تقنية من تقنيات ادارة الكمفة ومنيا ( تقنية
سمسمة القيمة ) .

 -3يعاني المصنع من ركود منتجاتو في السوق

بسبب ارتفاع تكاليفيا مقارنةً

بالمنتجات المستوردة  ،وان اىم اسباب ارتفاع تكاليف المنتجات ىو ارتفاع اعداد

العاممين في المصنع نتيجة اعادة المفصولين السياسيين بعد عام 2113مما ادى

الى ارتفاع تكاليف االنتاج في المصنع .

 -4تمتاز منتجات المصنع بالجودة العالية اال انيا تفتقر الى وجود طرق تسويق جيدة
ومنافذ تسويقية .

 :2-4التوصيات

 -1السعي الى استعمال االساليب والتقنيات الحديثة مثل تقنية سمسمة القيمة لما ليا
من دور فعال في تخفيض التكاليف و مواكبة التطورات.

 -2اتباع طرق فعالة في تسويق منتجات المصنع مثل االعالن عن المنتجات في
وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي لتعريف المواطنين بيا  ،وكذلك فتح

منافذ تسويقية جديدة  ،واجراء استطالع اراء الزبائن واالستفادة منيا في تطوير

المنتجات .

 -3تقترح الباحثة تقميل عدد العاممين في المصنع واالقسام االدارية لغرض تخفيض
التكاليف بشكل اكبر واالستفادة من العمال الفائضين عن الحاجة في اقسام

اخرى أومن خالل اضافة خط انتاجي اخر .
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 -4تطبيق تقنيات اخرى بالتزامن مع سمسمة القيمة من اجل تخفيض التكاليف اكثر
والعمل عمى تحويل المنتج من منتج خاسر الى منتج يحقق ارباح .

المصادر

المصادر العربية

الوثائق والتقارير الرسمية

 -1الشركة العامة لصناعات النسيج والجمود  /مصنع الصوفية ، ،تقارير االنتاج
وسجالت التكاليف لعام .2116

الرسائل واالطاريح

 -1راشد  ،امل ابراىيم وناس "دور نظام معمومات المحاسبة االدارية في تحسين
سمسمة القيمة واثره في تقويم االداء" بحث تطبيقي غير منشور ،المعيد العالي

لمدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة بغداد2114 ،

 -2عبيده ،شمباب  " 2119سمسمة القيمة ودورىا في تحسين أداء المؤسسة

دراسة حالة شركة المراعي السعودية " رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد

بوضياف – المسيمة  /كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 -3القيسي ،سعدية عبد العزيز سعيد  " 2113،استعمال تحميل سمسمة القيمة
وبطاقة األداء المتوازنة لتقويم األداء في الوحدات االقتصادية " بحث مقدم إلى
ىيئة أمناء المعيد العربي لممحاسبين القانونيين وىو جزء من متطمبات نيل شيادة
المحاسبة القانونية

 -4المحمدي  ،عالء عبد الحسن حسن  " 2119،تكامل تقنيتي الكمفة المستيدفة و
سمسمة القيمة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية – دراسة تطبيقية " الى مجمس
كمية االدارة واالقتصاد  /الجامعة المستنصرية

 -5المفرجي  " 2121 ،العالقة بين تكاليف انشطو سمسمة القيمة وأنموذج كانو
وتأثيرىما في تحقيق الميزة التنافسية ( بحث تطبيقي في شركو فندق بغداد _
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شركة مساىمة ) " بحث مقدم إلى مجمس المعيد العالي لمدراسات المحاسبية و
المالية  -جامعة بغداد وىو جزء من متطمبات نيل شيادة محاسبة كمف وادارية

 -6نادية  ،بو غرارة  " 2117 ،دور سمسمة القيمة لبورتر في إبراز الميزة
التنافسية لممؤسسة (دراسة حالة  Pizza Méga Laوالية قسنطينة) " رسالة

ماجستير مقدمة الى جامعة العربي بن مييدي ـ ـ أم البواقي ـ ـ  ،كمية العموم
االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

 -7نور ،سعيد خالد محمد  " 2115 ،دور المحاسبة اإلدارية باستخدام أسموب
سمسمة القيمة في تحقيق األىداف االستراتيجية لمشركات الصناعية المدرجة في

بورصة عمان (دراسة ميدانية) " رسالة ماجستير مقدمة الى كمية الدراسات
العميا جامعة الزرقاء  ،االردن

الدوريات والمجالت

 -1البياتي ،حسام احمد محمد " 2116،أثر التكامل بين تحميل القيمة وسمسمة
القيمة في تخفيض التكاليف دراسة تطبيقية في شركة الصناعات الخفيفة

العراقية " بحث منشور في مجمة كمية الرافدين الجامـعة لمعموم ،لعدد 37

 -2الصفار  ،عماد صبيح و عبيد  ،عالء محمد  " 2116دور تحميالت سمسمة
القيمة في ادارة وتخفيض التكمفة " بحث منشور في مجمة اإلدارة واالقتصاد ،

السنة التاسعة والثالثون– العدد مئة وثمانية 2116 /

 -3كاظم  ،حاتم كريم " دور ىندسة القيمة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات
 /دراسة تطبيقية في معمل سمنت النجف االشرف " مجمة الغري لمعموم

االقتصادية واالدارية  ،المجمد ، 2:االصدار2118 ، 9

الكتب

 -1البكري ،ثامر  " 2118 ،استراتيجيات التسويق"  ،الطبعة االولى ،دار اليازوري
لمنشر والتوزيع  ،االردن ،عمان
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استعمال تحميل سمسمة القيمة الخضراء في تعزيز الميزة التنافسية
دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات
مصنع البطاريات  -معمل بابل2
Using Green Value Chain Analysis to Enhance
Competitive Advantage
Applied study in the State Company for the
Manufacture of Cars and Equipment
Batteries Factory - Babel Factory 2
أ.م.د.عــــال محمــد عبــيد

عمـــاد هاشــــم محمـد

الجامعة المستنصرية  /كمية االدارة واالقتصاد

الباحث

رقم التصنيف الدولي ISSN 2709-2852
تاريخ قبول النشر2222/ 8 /22 :

تاريخ استالم البحث 2222/ 7/ 9 :

المستخمص
في ظل التحديات التي تواجهها الوحدات االقتصادية المحمية المتمثمة بندرة الموارد
الطبيعية وزيادة استهالك الطاقة بسبب استخدام أنظمة انتاج تقميدية مما ولد زيادة في
نسب التموث البيئي ،وبالمقابل تعاني تمك الوحدات المحمية من شدة المنافسة من قبل
المنتجات األجنبية التي تستخدم أنظمة انتاج حديثة ،مما حتم عمى الوحدات المحمية
انتهاج نظم حديثة لمواكبة التطور في طرق اإلنتاج ،ومن تمك األنظمة والتقنيات استعمال

تحميل أنشطة سمسمة القيمة الخضراء ،حيث يهدف البحث الى تقديم منتج اخضر صديق
لمبيئة ينافس المنتجات المماثمة من ناحية الجودة والسعر وبالتالي تعزيز الميزة التنافسية،
وقد تم تطبيق تحميل أنشطة سمسمة القيمة الخضراء عمى عينة البحث المتمثمة
 بحث مستل من رسالة ماجستير.
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 توصل البحث الى، مصنع البطاريات/في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات
مجموعة من االستنتاجات اىميا ان استخدام سمسمة القيمة الخضراء تخفض من

االنبعاثات وتقمل من النفايات المتولدة وتزيد من كفاءة العمميات والمحافظة عمى موارد

.الوحدة االقتصادية من النفاد

، الميزة التنافسية، التصنيع االخضر،سمسمة القيمة الخضراء: الكممات االفتتاحية
.اعادة تدوير النفايات
Abstract
In light of the challenges faced by the local economic units represented by
the scarcity of natural resources and the increase in energy consumption
due to the use of traditional production systems, which has led to an
increase in environmental pollution rates, and in turn, these local units
suffer from intense competition from foreign products that use modern
production systems, which has forced the units to The local government
adopts modern systems to keep pace with the development in production
methods, and among these systems and techniques is the use of the
analysis of green value chain activities, where the current research aims to
provide a green environmentally friendly product that competes with
similar products in terms of quality and price and thus enhance the
competitive advantage, and the analysis of value chain activities has been
applied The study reached a set of conclusions, the most important of
which is that the use of the green value chain reduces emissions, reduces
generated waste, increases the efficiency of operations and preserves the
resources of the economic unit from running out.
Keywords: green value chain, green manufacturing, competitive
advantage, waste recycling.

المقدمة

َّ
إن دخول مجموعة من المنتجات األجنبية التي تستخدم نظم وتقنيات انتاج حديثة مثل تيديدًا

لموحدات االقتصادية المحمية التي تستخدم طرق انتاج تقميدية مما يسبب ارتفاع تكاليف

.االنتاج بشكل كبير نتيجة وزيادة نسب التموث لعدم مراعاة الجوانب البيئية في التصنيع

ومن ىذا المنطمق تم التوجو نحو استعمال تحميل انشطة سمسمة القيمة الخضراء لتمكين
الوحدة االقتصادية من تصنيع منتجات خضراء صديقة لمبيئة وتصحيح األنشطة الرئيسة
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ِ
الالزمة لِتصنيع المنتج نحو المتطمبات والضوابِط والمعايير البيئية مما يؤدي لتعزيز الميزة
التنافسية.

واستناداً لما تقدم شممت خطة البحث اربعة مباحث يتضمن المبحث االول عرض منيجية

البحث بينما خصص المبحث الثاني لعرض مفيوم سمسمة القيمة الخضراء اما المبحث

الثالث فقد خصص لمجانب التطبيقي والذي تضمن نبذه مختصرة عن عينة البحث (الشركة
العامة لصناعة السيارات والمعدات /مصنع البطاريات) والبحث التطبيقية الحتساب سمسمة
القيمة الخضراء لتحقيق ميزة تنافسية اما المبحث الرابع فتضمن االستنتاجات و التوصيات
التي خرج بيا الباحثان.
المبحث االول

منيجية البحث

 :1-1مشكمة البحث
في ظل التحديات التي تواجو الوحدات االقتصادية المحمية المتمثمة بندرة الموارد الطبيعية وزيادة
استيالك الطاقة بسبب استخدام أنظمة وتقنيات انتاج تقميدية مما ولد زيادة في نسب التموث
البيئي ،وبالمقابل تعاني تمك الوحدات المحمية من شدة المنافسة من قبل المنتجات األجنبية التي

تستخدم أنظمة انتاج حديثة.

وفي ضوء ذلك تم تحديد مشكمة البحث من خالل التساؤل االتي:

ىل يمكن ان يعزز استعمال تحميل سمسمة القيمة الخضراء في الوحدات االقتصادية العراقية من

دعم الميزة التنافسية الحالية وخمق مزايا تنافسية مستقبمية؟
 :2-1اىداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 .1بيان المرتكزات المعرفية لسمسمة القيمة الخضراء.
 .2بيان كيفية الوصول إلى منتج صديق لمبيئة (اخضر) باستعمال تحميل انشطة سمسمة القيمة
الخضراء.
 .3المحافظة عمى الموارد االقتصادية باستخدام تقنية أكفأ وأنظف مما يجعميا تستيمك أقل قدر
من الطاقة والموارد.
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 .4تقد يم دراسة تطبيقية في الشركة عينة البحث عن كيفية استعمال سمسمة القيمة الخضراء من
أجل تقديم منتج صديق لمبيئة وبتكمفة مخفضة.

 :3-1أىمية البحث

تنبع أىمية البحث من ضرورة استعمال تحميل سمسمة القيمة الخضراء لحل المشكالت التي
تعاني منيا الوحدات االقتصادية ومنيا زيادة النفايات واالنبعاثات الكاربونية التي تصاحب
العمميات االنتاجية وارتفاع نسب التمف وضياع بالمواد االولية الناتحة بسبب استخدام النظم

والتقنيات التقميدية التي التمبي المتطمبات البيئية.
 :4-1فرضية البحث:

يقوم البحث عمى فرضية رئيسة وىي َّ
إن لسمسمة القيمة الخضراء دور كبير تعزيز ميزة

تنافسية ويتفرع منيا الفرضيتين التاليتين:

َّ .1
إن استعمال سمسمة القيمة الخضراء يسيم في دعم وتعزيز الميزة التنافسية.

َّ .2
إن استعمال سمسمة القيمة الخضراء يسيم في تقديم منتجات صديقة لمبيئة.
 :5-1مجتمع وعينة البحث:
 1-5-1مجتمع البحث :الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى تشكيالت و ازرة
الصناعة والمعادن العراقية.

 2-5-1عينة البحث :مصنع البطاريات -الوزيرية
 :6-1الحدود المكانية والزمانية لعينة البحث وأسباب اختيارىا:
 1-6-1الحدددددددددود المكانيددددددددة  :القط ا ا اااع الص ا ا ااناعي  /الش ا ا ااركة العام ا ا ااة لص ا ا ااناعة الس ا ا اايارات
والمعدات/مصنع البطاريات،

 2-6-1الحددددود الزمانيددددة :تمثم اات الح اادود الزماني ااة لمد ارس ااة بع ااام  2119لتطبي ااق البح ااث وت اام
اختيارىا لقربيا من سنة البحث.
 3-6-1أسددباب اختيددار العينددة :تبددرز أىميااة اختيااار مصاانع البطاريااات بكونااو يقاادم منااتج وطنااي
وىو الوحيد في مجال عممو.
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 : 7-1مصادر جمع المعمومات:
 1-7-1الجانب النظري :لاغرض اتمام الجانب النظري ومده بالبيانات والمعمومات اعتمد
الباحثان عمى الكاتب العربية واألجنبية والرسائل واالطاريح والبحوث والدوريات المتوافرة في

المكتبات والجامعات والمنشورة في مواقع وشبكات األنترنيت.
 2-7-1الجانب العممي :اعتمد الباحثان في الجانب العممي عمى المستندات والسجاالت
والكشوفات المحاسبية والمقابالت الشخصية مع المسؤولين والعاممين في الوحدة االقتصادية عينو
البحث من خالل الزيارات الى مصنع البطاريات

 : 8-1منيج البحث

استند البحث الى المنيج االستقرائي لتغطية اإلطار النظري لمد ارسة ،والى المنيج االستنباطي

التحميمي في الجانب العممي.

 : 9-1انموذج البحث  :الشكل ( )1يبين مخطط ألنموذج البحث.
الشكل ( / )1انموذج البحث

اعادة هنذست القيمت

التصميم االخضر

البحث والتطوير
االخضر

تحقيق التصنيع االخضرمن خالل استراتيجياث 4Rs
التسويق االخضر

اعادة
استخذام

التوزيع االخضر
الخذماث الخضراء

نفاياث
اعادة التذوير
االخضر

دعم الميسة التنافسيت
المصدر اعداد الباحثان
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المبحث الثاني

سمسمة القيمة الخضراء
شيد العالم في مطمع القرن الواحد والعشرين قيوداً عمى عناصر اإلنتاج بسب
االستيالك المفرط لمموارد وزيادة نسب التموث ،وقد ركزت الوحدات االقتصادية عمى

السياسات الخضراء لحل ىذه المشكالت ،حيث يتضمنَ ىذا المبحث اىم المرتكزات

المعرفية النشطة سمسمة القيمة الخضراء.

 : 1-2مفيوم وتعريف سمسمة القيمة الخضراء: Green Value Chain
يعتبر مصطمح سمسمة القيمة الخضراء من المصطمحات المعاصرة التي رافقت في
ظيورىا متطمبات االستدامة والبيئة الخضراء وفي سيتم توضيح لبعض وجيات النظر

التي تعرضت ليذا المفيوم فقد عرفيا كالً من ( )Tan&Zailaniبانيا مجموعة
انشطة تمارسيا الوحدة االقتصادية لتحقيق اىدافا اجتماعية واقتصادية وبيئية من
خالل الحصول عمى المدخالت وانتاج ومعالجة المخرجات ومناولة السمع وتخزينيا

ونقميا وتسويق المنتج النيائي واعادة تدوير البضاعة المستعممة والتخمص منيا

) ،)Tan&Zailani,2009:239وقد عرفيا ( (Kung & Chengىي سمسمة تبدأ

بالبحث والتطوير االخضر وتنتيي بنشاط إعادة التدوير االخضر كأنشطة لتحسين

االداء البيئي وتخفيض تكاليف معالجة النفايات وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة

) (Kung & Cheng,2012:112ويرى بعض الباحثين انيا سمسمة انشطة صديقة
لمبيئة تيدف إلى حماية البيئة وتحسن من جودة العمميات الداخمية وتطبق
االستراتيجيات عديمة الكاربون إلنتاج المنتجات الخضراء التي تضيف قيمة لمزبون

وتدعم تحقيق الميزة التنافسية لمزبون( )Couto ,et at,2016:2وقد عرفت انيا مجموعة
االنشطة التي تمارس لضمان االستيالك االمثل لمموارد الطبيعية فضالً عن زيادة

حصة الموارد المتجددة والمعاد تدويرىا في جانب المدخالت لتعظيم كفاءة الموارد
والطاقة في كل مرحمة من مراحل العمميات لمحد من االثار البيئية السمبية كمخرجات

عمى جميع نقاط السمسمة القيمة الخضراء ).(Ong et al,2019: 496
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يمكن تعريف سمسمة القيمة الخضراء انيا مجموعة متكاممة من األنشطة التي تدعم

امكانات إنتاج السمع والخدمات الصديقة لمبيئة التي تنسجم مع المتطمبات االستدامة
البيئية في جميع مراحل التصنيع وذلك عن طريق تخفيض انبعاثات الكاربون وتموث

اليواء الجوي وتقميل حجم المخمفات اإلنتاجية فضال عن إعادة تدوير المنتجات

المس تيمكة والتخمص منيا لتحقيق ميزة تنافسية .يمكن ان تمخص اىداف سمسمة
القيمة الخضراء باآلتي :

 -1تسعى سمسمة القيمة الخضراء لمحد من استيالك الموارد والطاقة وتقميل النفايات
والتموث.

 -2دعم امكانات الوحدة االقتصادية في انتاجيا لممنتجات خضراء.

 -3تعزيز المتطمبات الصحية لمعاممين في الوحدة االقتصادية من خالل تحويل
انشطتيا إلى صديقة لمبيئة.

 -4تساىم في إعادة ىندسة العمميات لتقميل النفايات واعادة تدوير كالً من المخمفات
اإلنتاجية والمنتجات المستعممة او التخمص منيا .

 : 2-2انشطة سمسمة القيمة الخضراء

تتكون سمسمة القيمة الخضراء من مجموعة من األنشطة تبدأ بالبحث والتطوير

األخضر وتنتيي بإعادة التدوير األخضر وسيتم توضيح تمك االنشطة كما يمي:

 1–2 -2البحث والتطوير األخضرGreen Research and Development
ُيعد البحث والتطوير األخضر مركز النشاط االبتكاري في الوحدة االقتصادية ويعمل
عمى جمب الصبغة الخضراء لممنتجات وذلك بإدخال تكنموجيا تجعل األحتباس

الحراري في ادنى مستوياتو وتزيد من كفاءة االنشطة ) . )Fei et. al,2020:7و
يعرف التدريب والتطوير األخضر عمى انو مجموعة من االنشطة التي تمنح قد ار كبي ار
من االىتمام لتطوير ميارات الموظفين وتحسن المعرفة التي تزودىم بأساليب عمل

تخفض من النفايات ،واالستعمال السميم لمموارد و المحافظة عمى الطاقة كما يمنح
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فرصة إلشراك الموظفين لممساىمة في حل المشاكل البيئية وحثيم عمى التوصل

ألفكار تزيد من االبتكارات الخضراء ( .(Tiwari & Bangwal,2015:48
يمكن القول َّ
إن نطاق البحث والتطوير األخضر يكمن في :

 -1البحث عن التكنولوجيا الخضراء لتقميل االنبعاثات والتموث واستيالك الطاقة
وتعزيز الميزة التنافسية.

 -2ابتكار منتجات خضراء جديدة او تحسين المنتجات الخضراء القائمة او توفير
التدريب البيئي لمعاممين في الوحدة االقتصادية ونقل الميارات والمعارف المطموبة
بخصوص التخضير لزيادة الوعي البيئي عن طريق اشاعة افضل الممارسات

الخضراء )(Aykan,2017:166

 2-2-2التصميم األخضر Green Design
التصميم األخضر او التصميم البيئي ىي تسميات تطمق عمى التصميم الصديق لمبيئة

ويعرف عمى انو اداة مفيدة لتحسين االداء البيئي لموحدات االقتصادية ويركز عمى
معالجة وظائف المنتج وخفض التأثيرات البيئية عند االستخدام ،يستيدف الزبائن الذين

لدييم وعي اخضر ) )Hong,2020:168واليدف منو ىو الحد من التأثير البيئي

لممنتج دون التأثير في معايير التصميم األخرى ( & Al-Ghwayeen

 )Abdallah,2018:5ويتفق ك ٌل من (حسن )42:2:19،و &Tian
) )Sarkis,2020:12عمى َّ
إن البحث والتطوير األخضر والتصميم األخضر
يمثالن إعادة ىندسة القيمة لممنتجات الخضراء لضمان ان تكون عممية اإلنتاج في
جميع انشطتيا خضراء.

 3-2-2التصنيع األخضرGreen Manufacturing
يعد التصنيع األخضر من االنشطة الحديثة والمعاصرة في إدارة اإلنتاج والعمميات
كونو اسموب يخفض من النفايات الصناعية عبر تبنيو طرق واساليب حديثة في انتاج

سمع ال تضر باإلنسان والبيئة لذلك فقد َّ
عد من أفضل األنظمة التي تزيد من كفاءة
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التصنيع في الوحدة االقتصادية وادناه بعض الجوانب التعريفية لو(.صالح

وحسين)9::2:17،

 تحسين مستمر لعمميات التصنيع من أجل تقميل التموث أو منعو من خالل إعادة
تدوير المنتوج ،وتقميل المواد المستخدمة واختيار المواد الخام التي تسبب تأثي ار أقل

عمى البيئية).(Barzegar et al., 2018: 62

 االنشطة التي تستخدم مواد ومنتجات تكنموجيا المعمومات ذات تاثيرات بيئية
منخفضة إلى حدا كبير والتي تنتج القميل من النفايات او تولد تموثا اقل في

العمميات الصناعية وتستخدم تقنيات نظيفة مما يعزز من كفاءة الطاقة وباتالي

يقمل التكاليف ويحسن البيئة).(Bokolo,2019:385

ومما تقدم ُيعرف التصنيع األخضر (سمسمة من المراحل المتعاقبة يتم بموجبيا تحويل
المواد االولية إلى منتج اخضر قميل االنبعاثات الكاربونية و المواد الخطرة الضارة
بالبيئة وموادة قابمة إلعادة التدوير او التصنيع مع الحفاظ عمى جودة المنتج مما

يسيم في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة).

 4-2-2فوائد التصنيع األخضر

اصبح تطبيق التصنيع األخضر واجباً عمى الوحدة االقتصادية بدال من أن يكون

خيا اًر لما يقدمو من فوائد لموحدة االقتصادية ولمبيئة ولمزبائن ومن اىم ىذه الفوائدet :
)) Deif,2011: 27( )Acharya al., 2014 : 233
 -1المساعدة في التأثير عمى السموك الداخمي والخارجي لموحدة االقتصادية لضمان
االستدامة.

 -2رفع الكفاءة من خالل زيادة اإلنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

 -3يسيم في التأقمم مع التغيرات البيئية من خالل الحد من النفايات واالستخدام
االمثل لمطاقة والموارد.

 -4تقديم مصانع جديدة تستخدم الطاقة المتجددة مما يساعد المجتمع في توفير المزيد
من فرص العمل.
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 -5زيادة االرباح لممصنعين من خالل توفير الطاقة والموارد مما يقمل تكاليف المنتج
 -6توفير مصدر أنظف لمطاقة عبر التكنولوجيا أو االساليب الحديثة.

 -7الحفاظ عمى الموارد من خالل تحويل والنفايات إلى منتجات والتشجيع عمى
استخداميا واعادة تدويرىا.

 -8خفض الن فايات من خالل انتخاب المواد الخام الجيدة واختيار مزيج الوقود السميم
واألتمتة.

من خالل ماتقدم يمكن القول إن اىم فوائد التصنيع األخضر ىو تحقيق انتاج أنظف

مما ينعكس ايجاباً عمى تمبية رغبات الزبائن بالحصول عمى إنتاج آمن وصحي
وتوفير اجواء عمل مناسبة لمعاممين في الوحدة االقتصادية وخفض التكاليف بسبب
زيادة الكفاءة مما يعزز الميزة التنافسية لموحدة االقتصادية ويحسن من سمعتيا.

 4-2-2التسويق األخضر Green Marketing

ظير ىذا المفيوم بعد اتساع حيز النقاشات عن دور التسويق واىميتو لممجتمع أذ برز
مفيوم جديد ىو التسويق األخضر ويسمى احياناً التسويق البيئي او التسويق المستدام

ويعرف عمى أنو جميع الممارسات التي تيدف إلى إنشاء
(ُ )Kardos et al,2019:2
وتمكين أي تجارة مخطط ليا لتمبية احتياجات أو رغبات الزبائن مع مراعاة التاثير
الضار عمى البيئة وعمى الزبائن مع الحفاظ عمى الموارد والطاقة ( (Eneizan et

 al,2020:26كما ُعرف أنو مجموعة أنشطة تسويقية تسيم في تقميص اآلثار
االجتماعية والبيئية السمبية لممنتجات وأنظمة اإلنتاج الحالية ،والتي تروج لمنتجات
وخدمات أقل ضر اًر ) .(Tiong et al,2021:4ويمكن تعريفو (مجموعة خطوات
ممنيجة متكاممة تيدف إلى خمق وتعزيز تاثير ايجابي في رغبات الزبائن و

تفضيالتيم بصورة تحفزىم نحو طمب المنتجات الصديقة لمبيئة وتغيير عاداتيم
االستيالكية وبما يتالئم ذلك مع العمل عمى خمق منتجات تمبي حاجة ىذا التوجو

لتكون النتيجة النيائية الحفاظ عمى البيئة وتامين صحة وسالمة المستيمك وتحقيق

أرباح لموحدة األقتصادية).
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 5-2-2التوزيع األخضر Green distribution
يشير ىذا النشاط إلى ضرورة استخدام وسائل نقل آمنة من الناحية البيئة ،أذ ان
اىداف الوحدة االقتصادية ال تتحقق اال بواسطة تطبيق خطة محكمة وسميمة لتوزيع

منتجاتيا وبسبب توزع الزبائن عمى نطاق واسع (بارك و ىرقمي )5::2:19،ويرى

(ابوعياش) َّ
إن التوزيع األخضر ىو "عممية مراعاة االعتبارات البيئية في تحريك
المنتجات الصديقة لمبيئية من المصدر إلى الزبون " واىم االعتبارات تقميل استيالك

الطاقة والموارد وخفض االنبعاثات ( .ابو عياش)51:2:17 ،

يمكن تعريف التوزيع األخضر (احد األنشطة الميمة لسمسة القيمة الخضراء يسيم

في اضافة قيمة لممنتجات الخضراء من خالل تخفيض استخدام الطاقة وتقميل

التموث عبر أنشطة نقل المنتجات تامة الصنع بواسطة وسائل نقل غير مضرة

بالبيئة واختيار منافذ توزيعية امنة بيئيا وصحياً).

 6-2-2الخدمات الخضراء Green service

َّ
إن االىتمام المتزايد بالبيئة جعل الوحدات االقتصادية اكثر مسؤولية اتجاه البيئة وقد
استثمرت العديد من تمك الوحدات ىذا التوجة لخمق ميزه تنافسية من خالل الحفاظ

عمى البيئة عبر تقديم المنتجات الخضراء ومن ىنا برز مفيوم الخدمات

الخضراء()Jnr,2019:386

وقد عرف ( )Cocca & Ganz:2015الخدمات الخضراء عمى انيا جميع االنشطة
التي يقوم بيا المنتج لتمكين الزبون من تحقيق اكبر استفادة من المنتجات والخدمات

مع الحفاظ عمى البيئة وتقميالً لمنفايات واستيالك الطاقة ( & Cocca

 .)Ganz:2015,181ويمكن مالحظة ان الخدمات الخضراء ىي نشاط تقوم بو

الوحدة االقتصادية لضمان استخدام آمن من الناحية البيئية واظيار لمزبون مدى

جديتيا في تبني السياسات الخضراء ودعم الميزة التنافسية من خالل حفاظيا عمى

البيئة وكسب ثقة زبائنيا.
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 7-2-2إعادة التدوير و التخمص االخضر Green Recycle or disposal
يتضمن مفيوم نشاط إعادة التدوير فرص كبيرة لتقميل أستيالك الموارد الطبيعية
وتقميل التموث البيئي كما تم االعتراف بالنفايات كمورد إلعادة تدويرىا وترتبط عممية

إعادة تدوير النفايات ارتباطاً مباش اًر في عمميات التصنيع الخضراء (Hasan et al

) ,2019:18وقد تم تعريف إعادة التدوير عمى أنو جميع الوسائل التي تمكن الوحدة

االقتصادية من استخدام المخمفات الصناعية واالستفادة منيا في أعمال أُخرى من

دون اي تأثير عمى اإلنسان والبيئة (حسن)2:19:47،

 3-2تطبيق تحميل انشطة سمسمة القيمة الخضراء لتعزيز الميزة التنافسية
تسعى الوحدات االقتصادية من خالل تحميل انشطة سمسمة القيمة الخضراء إلى
إضافة قيمة لممنتجات والخدمات التي تقدميا أذ انيا تبين خارطة االنشطة التي
تضيف قيمة ليتم تعزيزىا ومن ثم يتم استبعاد االنشطة االخرى التي تسبب استيالك

لمطاقة والمواد وال تضيف قيمة لممنتجات مع ضمان الحد االدنى من التموث ،كما ان
ىناك ارتباط وثيق بين ما تقدمة سمسمة القيمة الخضراء من رفع كفاءة إستخدام الموارد

والطاقة وخفض التكاليف وتقميل التموث وبين تعزيز الميزة التنافسية لضمان بقاء
الوحدات االقتصادية في السوق الطول مدة ممكنة والشكل ( )2يبين ذلك.
الشكل ()2

مجموعة انشطة سمسمة القيمة الخضراء

البحث
والتطوير
االخضر

التصميم
االخضر

التصنيع
االخضر

التسويق
االخضر

منتج جذيذ

التوزيع
االخضر

الخدمات
الخضراء

إعادة التدوير
الخضراء

التخلص

ِ ِ
ِ
خفيض
الخضراء في تَ
القيمة َ
المصدر( :عبد القادر  ،مصطفى محمد عمي " )2119(،إستعمال سمسمَة َ
المنتَج "
التَكاليف وتَحسين َجودة ُ
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رسالة ماجستير غير منشورة ُمقدمة إلى مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد)ص ) .38مع
تصرف الباحثان

َّ
إن السعي لمحصول عمى سمسمة قيمة خضراء لخمق منتجات خضراء اليمكن ان يتم
إال من خالل وجود إدارات ذات توجيات خضراء تسعى إلى إشاعة الممارسات

الصديقة لمبيئة بين اوساط العاممين لدييا لخمق ثقافة بيئية ،كما يجب ان تسعى

إلمتالك موارد بشرية تمتمك أفكار خضراء وان تكثف حمالت االعالن والترويج لتمك
المنتجات لجذب انتباه الزبائن لخصائص منتجاتيا وتحسين صورتيا لظيورىا بمظير
المدافع عن البيئة ولخمق منتجات يفضميا الزبون كونيا تتصف بمواصفات آمنة لمفرد

والبيئة ،كما يجب تطوير عمميات اإلنتاج من خالل استراتيجيات كفيمة بخمق منتجات

ذات جودة عالية واسعار مناسبة لتعزيز ميزة تنافسية لموحدات .

المبحث الثالث

تطبيق تحميل سمسمة القيمة الخضراء في مصنع البطاريات لدعم الميزة التنافسية

سيتناول ىذا المبحث تحميل انشطة سمسمة القيمة الخضراء لمعمل بابل /2في مصنع
البطاريات التابع لمشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات /و ازرة الصناعة والمعادن
الذي افتتح لسد حاجة السوق المحمية من البطاريات ،وتم اختياره كعينة لمبحث نتيجة
ما يعانيو من ارتفاع في تكاليف منتجاتو وزيادة كميات النفايات والتموث المتولدة

بسبب عممياتو التصنيعية ما جعمو يخسر الحصة السوقية والميزة التنافسية امام
المنتجات االجنبية وعميو سيقوم الباحثان بتحميل انشطة سمسمة القيمة لممصنع وتوجييا

بتجاه تصنيع منتجات خضراء قميمة التموث.

 : 1-3تحديد الواقع البيئي لممصنع

ينتج (معمل بابل  )2بطارية الرصاص الحامضية السائمة ،والتي تتكون من الرصاص

السبائكي المستخدم في صب المشبكات وبقية االجزاء التي يستخدم فييا الرصاص

والرصاص النقي المستخدم في تحضير اوكسيد الرصاص ومواد كيميائية اخرى

مستخدمة في عممية االنتاج ومادة العوازل التي تستخدم في عزل االلواح والبالستك
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في صنع الصناديق واالغطية وبقية االجزاء البالستيكية والمحمول الحامضي ويمثل
( %35حامض  %65 +ماء) ،ويترشح عن انتاج البطارية مجموعة من المموثات

تختمف من حيث الكثافة والحجم تبعاً لممموث  ،وتقسم ىذه المخمفات الى ثالث انواع

ىي كاآلتي-:

 -1مخمفات غازية :تشمل الغازات الناتجة عن التفاعالت الكيميائية وابخرة حامض
الكبريتيك وذرات الغبار المتطايرة.

 -2المخمفات السائمة :وتضم السوائل الناتجة عن غسل االلواح و المبخ وتنظيف
االقطاب ونواتج الشحن.

 -3المخمفات الصمبة :وتشمل المواد الناتجة عن تمف بعض االجزاء او الناتجة عن
تمف المواد اثناء التحضير لعممية االنتاج ،وان ما يترشح من مخمفات تكمف المصنع

مبالغ كبيرة لمتخمص منيا او لتقميل اثارىا البيئية.

: 2-3تحميل أنشطة سمسمة القيمة لمبطاريات

لموصول الى منتج اخضر يجب ان يتم تحميل انشطة سمسمة القيمة التقميدية واجراء
العمميات التصحيحة عمييا  ،ويتم تقسيم أنشطة المصنع الى سبعة انشطة رئيسية

وكما يأتي:

 1-2-3نشاط البحث والتطوير االخضر

 1-1-2-3أىم االنتقادات الموجية لنشاط البحث والتطوير تتمثل باالتي-:
أ -عدم وجود مختبر متطور مخصص لمبحث والتطوير.
ب -لم تصرف اي مبالغ تتعمق بيذا النشاط مما يعكس عدم اىتمام ادارة المصنع بو.

ج-عدم اشراك موظفي وحدة البحث والتطوير بدورات تدريبية لمواكبة التطور الحاصل
في مجال عمميم.

د-عدم مبادرة موظفي وحدة البحث والتطوير وحممة الشيادات داخل المصنع في

تقديم بحوث تسيم في النيوض بواقع المصنع وباالخص فيما يتعمق بالجانب

البيئي والعممي.
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 2-1-2-3المعالجات المقترحة لنشاط البحث والتطوير:
أ -التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في البحث والتطوير المحمية والعالمية لغرض
اجراء البحوث التجريبية وتقديم االستشارات التي تساىم في رفع كفاءة المصنع

وتقميل التموث واالنبعاثات وتدريب عناصر البحث والتطوير.

ب -حث موظفي البحث والتطوير وحممة الشيادات العميا والموظفين داخل المصنع
عمى تقديم البحوث والمقترحات لمنيوض بواقع المصنع وربط تمك البحوث

بالمكافات التشجيعية ومنح القدم .

ج -تنويع الدورات واشراك العديد من الموظفين واختيار عناوين دورات بما يتالئم مع
العمل الميداني والتخصص والتركيز عمى اشاعة الثقافة الخضراء بين الموظفين

سيما الكوادر الوسطى .

د -توجيو نشاط البحث والتطوير نحو منتج اخضر مع التركيز عمى اذواق الزبائن
ورغباتيم.

ىا -انشاء مختبر متطور يمبي متطمبات البحث والتطوير في البيئة الصناعية الحديثة

ومن خالل دراسة الواقع البيئي لممصنع يمكن لنشاط البحث والتطوير االيعاز

الى نشاط التصميم بوضع المخططات الكفيمة بمعالجة النفايات بشتى انواعيا.

و -الحتساب عدد العمال المعياري الذي يكفي لسد حاجة المعمل وحذف االعداد
غير المضيفي القيمة من خالل اآلتي :

يتم احتساب مايمزم لممصنع من ساعات عمل من خالل حاصل ضرب الوقت الالزم

النتاج البطارية الواحدة في الطاقة المتاحة لالنتاج (عمى وفق بيانات وحدة البحث
والتطوير) وحسب المعادلة االتية:

الوقت الالزم النتاج البطاريات معيارياً = الوقت القياسي النتاج البطارية × االنتاج
عمى وفق الطاقة المتاحة

=  2.5ساعة ×  421111 = 168111ساعة
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ولبيان ساعات العمل المعيارية لعام  2119نقوم باحتساب ساعات العمل الفعمية
لميوم مضروباً في عدد أيام العمل الفعمية لمسنة وكما موضح في ادناه:

اجمالي ساعات العمل الفعمية لميوم الواحد = ساعات العمل – وقت الحضور

واالنصراف

=  7 = 1 – 8ساعة

اجمالي ايام العمل الفعمية = عدد ايام السنة – ايام الجمعة والسبت والعطل الرسمية
= 244 = *121 – 365

*ايام الجمعة والسبت لعام  +2:19العطل الرسمية =  121=16+1:5يوم
ساعات العمل الفعمية لمعامل الواحد سنويا = ساعات العمل الفعمية لميوم الواحد ×

اجمالي ايام العمل الفعمية

=  1718 = 244 ×7ساعة

لغرض احتساب العدد المعياري لمعاممين الالزم وفق الطاقة المتاحة يتم تقسيم عدد
الساعات الالزمة المعيارية لالنتاج وفق الطاقة المتاحة عمى اجمالي ساعات العمل

الفعمية لمعامل الواحد سنويا عمى وفق المعادلة االتية:

العدد المعياري لمعاممين الالزم لالنتاج = الوقت الالزم النتاج البطارية ÷ اجمالي

ساعات العمل الفعمية لمعامل الواحد

=  246 = 1718 / 421111عامل تقريباً

-آلجل احتساب العدد الفائض من العاممين نقوم بطرح العدد المعياري لمعاممين من

العدد الفعمي

عدد العاممين الفائض عن حاجة العمل = العدد الفعمي لمعاممين  -العدد المعياري

لمعاممين

=  23 = 246 – 269عامل

260

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

والجل تحديد عدد العاممين الفائض عن الحاجة في اقسام المعمل تم متابعة سير
العمل في جميع مراحل التصنيع والجدول ( )1يبين اعداد العاممين الفعمي والعدد
المعياري وبيان عدد العاممين غير المضيفي ونسبة التخفيض في عدد العاممين.
جدول ()1

اعداد العاممين في معمل بابل 2قبل وبعد تقميص اعداد العاممين
االقسام(األنشطة)

عدد لمعاممين

عدد العاممين

عدد العاممين غير

نسبة التخفيض

الدائرة الفنية

 11عامل

 11عامل

 1عامل

%1

صب المشبكات

 43عامل

 38عامل

 5عامل

%11.63

المبخ – الواح

 32عامل

 31عامل

 2عامل

%6.25

الشحن والتقطيع

 54عامل

 51عامل

 3عامل

%5.56

صب أقطاب

 11عامل

 9عامل

 2عامل

%18.18

الرصاص

الفعمي

المعياري

مضيف لمقيمة

وموصالت
البالستك

 27عامل

 23عامل

 4عامل

%14.81

العوازل

 15عامل

 12عامل

 3عامل

%21.11

التجميع

 77عامل

 73عامل

 4عامل

%5.19

المجموع

 269عامل

 246عامل

23عامل

%8.55

(المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد عمى بيانات شعبة الموارد البشرية )

وإلحتساب اجمالي المبمغ المخفض من حذف ىذه االنشطة غير المضيفة لمقيمة يتم من
خالل ضرب اجمالي مبالغ رواتب العاممين في المعمل لمدة سنة في نسبة التخفيض

التي تم استخراجيا في الجدول ( )1عمى وفق المعادلة االتية:

اجمالي التكاليف المخفضة = اجمالي رواتب العاممين الفعمين × نسبة التخفيض في

عدد العاممين

=  172.427.251 = % 8.55 × 2,116,693,11دينار
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يمكن اإلفادة من العاممين غير المظيفين لمقيمة في انشطة اخرى او فتح خطوط
جديدة في المصنع

 2-2-3التصميم االخضر
 1-2-2-3أىم االنتقادات الموجية الى نشاط التصميم االخضر

أ -ضعف الجيد الموجو لمتابعة تصاميم المنتجات المنافسة في السوق وتشخيص
سبب انجذاب الزبون الييا االمر الذي خمق فجوه بين المنتج الوطني والمنتج

المنافس من حيث الشكل والتصميم والكمفة.

ب -عدم تنسيق تصميم لمعممية االنتاجية مما يسبب عدم المعالجة لكثير من النفايات
وبألتالي طرحيا لممحيط الخارجي.

ج -عدم وجود تحديثات في نشاط التصاميم االمر الذي يعكس خمول ليذا النشاط في
المصنع.

د -ضعف اىتمام االدارة بيذا النشاط ،ولم يتم تدريب كوادره او ايفاد اي من العاممين
لالطالع عمى التصاميم العالمية.

 2-2-2-3المعالجات المقترحة لنشاط التصميم االخضر:

أ -مراعاة رغبات الزبائن عند تصميم المنتج من حيث الشكل والمواد الداخمة في
المنتجات وموائمتيا مع قدرات المصنع.

ب -دعم تدريب وتطوير قدرات العاممين في ىذا النشاط واطالعيم عمى اىم ما
وصمت اليو التكنولوجيا في مجال عمميم.

ج -االىتمام بالجانب البيئي من خالل تصميم عمميات انتاجية قميمة التموث لكون
توليد النفايات يمثل ىد ار في الموارد.

د -ايجاد التصاميم التي تمكن من تطبيق االفكار القادمة من نشاط البحث والتطوير
األخضر ،ويقترح الباحثان عمى ىذا القسم القيام بتصميم جياز لسحب االبخرة في

معمل بابل 2
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:3-2-3نشاط التصنيع االخضر:

يتمثل ىذا النشاط بمعمل بابل  2ويضم ىذا المعمل ( )269عامالً موزعين عمى
شعب المعمل ،ميام ىذا النشاط انتاج بطاريات الرصاص الحامضية بسعاتيا المختمفة

( )A180 ، A150، A135،A90،A75 ،A60 ،A55والجدول ( )2يبين الطاقة

االنتاجية لعام 2119

الجدول ()2
الطاقة االنتاجية لممعمل عام 2:19

وحدة القياس

الطاقة التصميمية

الطاقة المتاحة

الطاقة المخططة

كمية االنتاج المتحقق

الطاقة التصميمة

نسبة االنتاج المتحقق الى

الطاقة االمتاحة

سائمة

قياسية

نسبة االنتاج المتحقق الى

بطارية

بطارية 46511 168111 257111

5127

%1.99

%3.15

الطاقة االمخططة

المصنع

نسبة االنتاج المتحقق الى

المنتج

%11.13

(المصدر اعداد الباحثان باالعتماد عمى سجالت شعبة التخطيط)

الجدول ( )2يبين ان نسب االنتاج متدنية جدا حيث بينت ان نسبة االنتاج المتحقق
الى الطاقة التصميمية و الطاقة المتاحة بمغت عمى التوالي ( )%1.99و( )3.15اما
نسبتو الى الطاقة المخططو في ( )%11,13وىذه النسب تعكس مدى التمكؤ في

االنتاج .

والجدول ( )3يبين تكاليف المواد المستخدمة في عممية انتاج البطارية القياسية حجم
A60

الجدول ()3
تكاليف المواد المستخدمة في االنتاج
تكمفة المواد

النسبة

المواد المكونة لمبطارية السائمة حجم A60
الرصاص السبائكي/مشبكات

3356

%22.49

الرصاص النقي/المبخ

3651

%24.46
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مواد كيميائية اخرى/المبخ*

1479

%9.9

مادة العوازل

2112

%14.15

البالستك/التجميع

1611

%11.72

مواد تعبئة وتغميف

1511

%11.15

مواد احتياطية

978

%6.55

العالمة

251

1.68

14925

%111

مجموع المواد

(المصدر اعداد الباحثان باالعتماد عمى سجالت شعبة التكاليف)

*المواد الكيميائية المستخدمة في عممية المبخ (ماء مقطر ،حامض الستريك،

كبريتات الباريوم ،الكاربون ،االنتيموني)

: 1-3-2-3أىم االنتقادات الموجية الى نشاط التصنيع االخضر

أ -انخفاض كبير في كميات االنتاج المتحققة مقارنة بالطاقة المتاحة او المخططة.

ب -ارتفاع كمية المواد المستخدمة والتي تخرج عمى شكل نفايات مما تسبب ىدر
لمموارد والطاقة.

ج-عدم مقدرة ادارة ىذا النشاط عمى معالجة النفايات مما انعكس سمبا عمى توجيات
ورغبات الزبائن نحو منتجاتو.

د -عدم توفير وحدات تنقية لميواء داخل قاعات مما ادى الى عدم السيطرة عمى
األبخرة والغازات السامة.

ىا-زيادة االجزاء البطاريات المرفوضة من قبل السيطرة النوعية بسبب عدم مطابقتيا
لممواصفات المعممية مما يسبب ىدر في الطاقة والوقت فضال عن زيادة المواد

التالفة.

: 2-3-2-3المعالجات المقترحة لنشاط التصنيع االخضر:

يمكن الدارة معمل بابل 2التقميل من النفايات والطاقة الضائعة من خالل استخدام
استراتيجيات التصنيع األخضر االربعة ) (4Rsالتي تعنى بتقميل النفايات وتوفير

264

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

تكاليف التخمص من تمك النفايات فضال عن توليد بعض االيرادات التي تتحقق نتيجة
التصرف في تمك النفايات وىذه االستراتيجيات ىي :
 -1استراتيجية التقميصReduce:

اثناء تتبع سير العمل والمقابمة الشخصية لمدير المعمل ،تم تشخيص الكثير من

النفايات الصمبة التي تم تحديد نسبتيا با( )%5من المواد الداخمة في االنتاج (بحسب
مدير المعمل) والناتجة عن االنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي في المصنع وتأخر

تشغيل المولدات ،حيث يؤدي ذلك التأخير الى تصمب مادة اوكسيد الرصاص مما
يسبب تمفيا ويتطمب ذلك استبداليا ،ويمكن التخمص من ىذه المشكمة من خالل

تجييز المعمل بجياز تشغيل اوتماتيكي بتكمفة مقداره  7111111دينار وبعمر
انتاجي ثمانية سنوات حيث يتم ربطو بتمك المولدات لتفادي االنقطاع في الطاقة

الكيربائية ،ولبيان الجدوى االقتصادية من الموضوع تم احتساب تكاليف المواد

الميدورة والموضحة في الجدول ( )3وكاالتي:

أ .جمع كمفة المواد الداخمة الى عممية المبخ (في المرحمة الثانية من االنتاج) لمبطارية
الواحدة وكاالتي:

كمفة المواد = رصاص سبائكى  +رصاص نقي  +مواد مختمفة
=  8485 = 1479 +3651+3356دينار

ب .اعداد جدول الستخراج اجمالي تكاليف التالف من البطاريات وكما في الجدول ()4
اآلتي:
الجدول ()4

اجمالي تكاليف التالف من البطاريات
اجمالي

نسبة

كمفة المواد

التكاليف()1

التمف()2

التالفة)2×1(=3

8485

%5

424.25

عدد البطاريات
لمنتجة لعام

اجمالي تكاليف

التمف )4×3(=5

)4(2119
5127

2175131

المصدر اعداد الباحثان باالستناد الى شعبة المبيعات (بخصوص كمية اإلنتاج لعام )2119
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ثم يتم مقارنة نتائج الجدول ( )4ذلك مع كمف استرداد الجياز التي يتم احتسابيا وفق
المعادلة آلتية:

كمفة استرداد جياز التشغيل االوتماتيكي = كمفة الجياز /عدد سنوات االشتغال
= 875111 = 8/7111111

من خالل اعتماد استراتيجية التقميص من المصدر ،حيث يتم المفاضمة بين شراء

جياز تشغيل الكتروني بكمفة ( )875111سنوياً ويخفض التمف المقدر بنسبة ()%5

والذي بمغ ( )2175131دينار سنوياً مما يخفض من النفايات وكذلك يحسن استخدام
الطاقة ويقمل من استيالك المواد االولية من خالل اعادة استخدام تمك النفايات وكما

موضح بالجدول(.)5

الجدول ()5

بيان تقميص التكاليف
ت

التفاصيل

المبمغ

-1

اجمالي تكاليف التالف من البطاريات

2175131

-2

كمفة استرداد جياز التشغيل االوتماتيكي

875111

ما يتم الحصول عميو من تخفيض لمتكاليف سنويا 1311131
المصدر من اعداد الباحثان

 -2استراتيجية إعادة االستخدام Reuse:

يتم اعادة استخدام المياه من خالل ادخاليا في احواض واضافة بعض المواد الكيميائية
لترسيب الشوائب المتواجدة في السوائل المجمعة ثم يتم معادلة الماء عبر اضافة بعض

المحاليل القاعدية لو بعد ان تم تنقيتو من الشوائب ولدى االطالع عمى سجالت المصنع
تبين ان كمية الماء المستخدم في

معمل بابل2

بمغت 8496م³

وبمغت تكاليفو

 2124111دينار (بحسب ميزان الكمف التفصيمي) ،إذ بمغت نسبة كمية الماء التي
يمكن إعادة استخداميا  %65من كمية الماء الكمية كما ان سعر مادة (ىيدروكسيد

الصوديوم) المضافة التي ترسب المموثات من خالل التفاعل معيا وتقدر تكمفتيا با(51

دينار) لممتر المكعب اما اجمالي تمك التكاليف فيكن احتسابيا من المعادلة التالية:
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كمفة المواد الكيميائية المضافة = كمية الماء المستخدم في المعمل × كمفة المتر المكعب

=  424811 = 51 ×8496دينار

وآلجل احتساب تكاليف وكمية المياه التي اعادة االستخداميا من خالل المعادلة االتية:

كمفة المياه التي يتم إعادة استخداميا = (كمفة المياه المستخدمة × -)%65

كمفة المواد الكيميائية المضافة

= ( 955811=424811 -)%65 ×2124111دينار

وتبمغ المبالغ التي يمكن استردادىا من اعادة استخدام الماء ( )955811دينار كما

انيا جنبت المعمل الغرامات البيئية التي كانت ستمحق بو لو قام باطالق النفايات في
المجاري وان إعادة استخدام الماء يعد خطوة ميمة في مجال مكافحة التموث وتحقيق

استدامة في الموارد.

 -3استراتيجية إعادة التصنيع :Remanufacturing

لدى مراجعة سجالت شعبة التسويق لعام  2119تبين ان عدد البطاريات التي تم

استرجاعيا بسبب وجود اعطال بمغ  1119بطارية التي تنوعت اعطاليا بين دائرة
كيربائية مفتوحة أو دائرة قصيرة أو ىناك تنفيس بسبب سوء كبس الغطاء وإلن عدد

البطاريات المرفوضة من الزبائن كبير حيث بمغ نسبتو * %21تقريبا لذا يقترح

الباحثان اعادة تصنيع تمك البطاريات من خالل استبدال الجزء التالف او اجراء بعض
الصيانة عمييا واعادة بيعيا مع تخفيض في سعر البيع اقل من اسعار مثيالتيا

با( )%11حسب راي شعبتي البحث والتطوير والتسويق لتشجيع االقبال عمييا عمماً َّ
إن
المعمل كان يطبق استراتيجية اعادة االستعمال عمى البطاريات المرفوضة .واكد

ميندسو المصنع ان تكاليف صيانة البطاريات تبمغ  %11من قيمة البطارية وفي كثير
من االعطال ىي اقل من ذلك و تكون التكاليف المتكبدة من ىذه االستراتيجية ىي كما

يمي (تكاليف الصيانة يمكن احتسابيا عن طريق ضرب التكاليف الكمية لمبطارية بنسبة

تكاليف التصميح ) ووفق المعادلة االتية :
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تكاليف التصميح لمبطارية الواحدة = اجمالي تكاليف البطارية × نسبة تكاليف صيانة
البطارية

=  3186= %11 ×31857دينار

بمغت تكاليف تصميح البطارية الواحدة  3186دينار ،كما يتكبد المصنع تكاليف
ناشئة عن تخفيض االسعار بنسبة  %11ويمكن احتساب ىذة التكاليف من خالل
ضرب سعر البيع المعمن في نسبة التخفيض ووفق المعادلة االتية:

التكاليف التي يتحمميا المصنع من تقميل االسعار = سعر البيع × نسبة التخفيض في

سعر البيع

= 3611 = %11 ×36111

وبعد ذلك يتم جمع تكاليف اعادة التصنيع من خالل جمع مبمغ التكاليف التي

يتحمميا المعمل من تخفيض االسعار مع تكاليف تصميح البطاريات وكما مبين ادناه :
تكاليف استراتيجية اعادة التصنيع =  6786 = 3186 +3611دينار

ويتم طرح المبالغ التي توفرىا استراتيجية اعادة االستخدام التي كان المعمل يستخدميا

والتي تم احتسابيا وفقاً لمجدول()6

الجدول ()6

المبالغ التي توفرىا استراتيجية اعادة االستخدام
كمفة المواد القابمة لالسترداد()1

تكالف اعادة

التكاليف التي

التكاليف الموفرة من

=( رصاص سبائكى  +رصاص

استخدام المواد

يتكبدىا المصنع

استراتيجية اعادة

نقي  +مواد مختمفة+البالستك)

( %21=)2من

العادة

استخدام البطاريات

كمفة المواد

االستخدام3

المرفوضة= 4

القابمة لالسترداد

=()2×1

()3-1

%21

2117

8168

(=)1611+1479+3651+3356
 11185دينار

المصدر من اعداد الباحثان
*(عدد البطاريات المسترجع (المرفوض)÷ عدد البطاريات المنتج )×%2: =%1::×)5127/1:19( = %1::
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ويتم إحتساب المبالغ المستردة من استراتيجية اعادة التصنيع من خالل المعدلة االتية:

التكالبف المستردة = [ تكاليف البطارية – (تكاليف استراتيجية اعادة التصنيع +تكاليف

الموفرة منن استراتيجية اعادة االستخدام)]× عدد البطاريات اوالمرفوضة

=( 17326157 = 1119 ×)6786+ 8168( – 31857

 -4استراتيجية اعادة التدويرRecycle

لتطبيق ىذه االستراتيجية يقترح الباحثان اعادة تدوير البالستك الموجود في المعمل

حيث تم تقدير كمية البالستك بما يقارب  75طن والموجودة في ساحة المسبك االمر
الذي ولد كثير من النفايات وتسبب بانبعاثات ضارة لمبيئة ما عرض صحة وسالمة
العاممين الى الخطر ،ولمتخمص من ىذه النفايات يجب فتح خط انتاجي العادة تدوير

البالستك ،ويمكن االستفادة من االعداد الفائضة من العاممين في عمل المسبك في

ىذا الخط االنتاجي العادة تدوير البالستك ،وبعد االطالع عمى اسعار الخطوط

االنتاجية العادة التدوير واختيار احدىم وبطاقة انتاجية (511طن متري) وبكمفة شراء

 91مميون دينار وبعمر انتاجي  15سنة الحتساب كمفة استرداد الخط االنتاجي يتم

اسخدام المعدلة التالية

كمفة االسترداد = كمفة شراء الخط االنتاجي ÷ العمر االنتاجي لو
=  6111111 = 15 ÷91111111دينار

وآلجل احتساب كمفة البالستك المستخدم في العممية االنتاجية من خالل ضرب كمفة
الكمية المستخدمة في البطارية الواحدة في عدد البطاريات المنتج خالل عام 2119

عمى وفق المعادلة االتية:

كمفة الكمية المستخدمة من البالستك = عدد البطاريات

البطارية الواحدة

=  8213211 = 1611×5127دينار

× كمفة البالستك في

والجدول ( )7يوضح الجدوى االقتصادية من استراتيجية اعادة التدوير المقترحة.
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جدول ()7

الجدوى االقتصادية
التفاصيل

المبمغ

كمفة الكمية المستخدمة من البالستك

8213211

كمفة استرداد خط اعادة التدوير البالستك

6111111

الكمفة الموفرة من اعادة التدوير لمبالستك

2213211

المصدر اعداد الباحثان

ويوضح جدول( )7ان استخدام استراتيجية اعادة التدوير عمى مادة البالستك يوفر في
العام الواحد تقريبا ( )2213211دينار ،وان كمية الخزين الموجود في ساحة المسبك

يكفي المعمل لعدة سنوات كما باالمكان استغالل النفايات المتوفرة في البيئة من
البالستك مثل العمب البالستيكية سيما عبوات الزيوت والمواد الكيميائية وقد اكد تقرير

منظمة الصحة العالمية َّ
إن عممية تدوير النفايات البالستيكية تكون اكثر امانا عند

استخداميا في البطاريات (تقرير منظمة الصحة العالمية .)2117

بعد ان تم تطبيق استراتيجيات التصنيع االخضر لمحد من االثار البيئية وتقميص
النفايات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة واستغالل الموارد بشكل امثل من خالل اعادة
استخدام النفايات والمياه  ،وكذلك يحقق تخفيض في تكاليف االنتاج وكما موضح في

الجدول ( )8األتي:

جدول()8
اجمالي الموفر من تطبيق إستراتيجيات التصنيع االخضر
ت

التفاصيل

المبمغ

1

استراتيجية التقميص

1311131

2

استراتيجية اعادة االستخدام

955811

3

استراتيجية اعادة التصنيع

17326157

4

استراتيجية اعادة تدوير

2213211
21785187

المجموع
المصدر اعداد الباحثان
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 : 4-2-3نشاط التسويق االخضر

: 1-4-2-3أىم االنتقادات الموجية لنشاط التسويق األخضر
 -1ان اعتماد المعمل عمى معرض واحد يعد احد اسباب تراجع المبيعات بسبب عدم
توافر المنتج باكثر من معرض مما يقمل فرص الوصول الى المنتج

 -2االفتقار الى سياسة التثقيف والتعريف عن المنتج ساىم ايضا بتقميل فرص ادراك
قيمة المنتج .

 -3ضعف االعالن والترويج لممنتج أدى الى خسارة ما يتمتع بو المنتج من ميزة

والمتمثمة بضخ المحمول الحامضي داخل البطارية في يوم البيع والذي يعد اليوم

االول من العمر االفتراضي لممنتج عمى عكس المنتجات المماثمة التي تصل الى

المستيمك وىي فاقدة لجزء من العمر االفتراضي ليا.

 -4توسع الفجوة بين رغبات المستيمك ومواصفات المنتج الحالية بسبب عدم اجراء
دراسات لمسوق ولممنتجات المنافسة لمعرفة أذواق الزبائن بصورة صحيحة مما

سبب ضعف حصتيا السوقية.

 -5اقتصار الزبائن عمى بعض الو ازرات (الدفاع-الداخمية-الكيرباء) اضعف جزء كبير
من ميام نشاط التسويق .

: 2-4-2-3أىم المعالجات المقترحة لنشاط التسويق االخضر
بعد االطالع عمى واقع نشاط التسويق وتشخيص مواطن الضعف فيو نقترح بعض
المعالجات التالية:

أ -فتح منافذ بيع متعددة في جميع المحافظات لممساعدة في وصول الزبائن لممنتج،
ويمكن تكثيف التواجد في االسواق من خالل االستفادة من نظام الوكاالت حيث

بامكان المصنع منح وكاالت لجيات ذات خبرة وميارات تسويقية لبيع المنتج مقابل

خصم تم تقديره وفق دراسات السوق با(  )%7من سعر البيع لممنتج عمى ان يقوم

الوكيل بالبيع بنفس السعر المقرر في المصنع لضمان سرعة وصول المنتج الى
االسواق وبالتالي الى الزبون ،وقد اوضح مدير التسويق ان نظام الوكاالت يسيم
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في زيادة المبيعات بنسبو ( ،)%51ولغرض احتساب المبالغ المتحققة بعد تطبيق
المقترح ،يتم احتساب عدد البطاريات التي سيتم بيعيا جراء المقترح من خالل

ضرب كمية االنتاج لعام  2119في نسبة الزيادة المتوقعة من المبيعات عمى وفق

المعادلة االتية:

عدد البطاريات المقدر بيعيا = عدد البطاريات المنتجة لعام × 2119نسبة الزيادة من

المبيعات

=  2563 = %51 × 5127بطارية تقريباً

بعد ذلك يتم احتساب سعر البيع الصحاب الوكاالت وحسب المعادلة االتية :

سعر البيع الصحاب الوكاالت = سعر البيع القديم × متمم نسبة الخصم البالغة %7
=  33481= %93 ×36111دينار

والحتساب مبمغ االرباح المتحصل من جراء مقترح البيع لموكالء وكما موضح بالجدول
( )9األتي:
الجدول ()9

العوائد المتحققة من بيع البطاريات لموكالء
التفاصيل

مبمغ البطارية

العدد

االجمالي

ايرادات بيع البطاريات

33481

2563

85819241

كمفة البطاريات المباعة

31857

2563

81649491

االرباح المتحققة

1623

2563

4159749

المصدر اعداد الباحثان

 :5-2-3نشاط التوزيع االخضر

 1-5-2-3اىم المعالجات المقترحة لنشاط االتوزيع االخضر
يمكن لنشاط التوزيع االخضر ان يمعب دو اًر رئيسياً باختيار أماكن تواجد وكالء البيع
واختيار الموقع الذي يكون قريب من تواجد الزبائن ليسيل عممية الوصول الى

المنتجات ويزيد من ادراك الزبائن لممنتج وايضاً استيداف المدن الكبيرة وفتح مراكز
بيع اومنح وكاالت بيع فييا.
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 : 6-2-3نشاط الخدمات الخضراء
يقدم المعمل من خالل معرض البيع الوحيد خدمات ما بعد البيع وىي خدمات استبدال
اذا كان ىناك اي عيب مصنعي في المنتج وخدمات الصيانة بدون تسديد اي ثمن

وعند وجود اي خمل فني ضمن فترة الضمان البالغة ستة اشير وخدمات الصيانة
مقابل ثمن في حالة كون العطل خارج فترة الضمان ولجعل ىذا النشاط اخضر يمكن

القيام باجراء محاضرات او نشاطات عبر وسائل التواصل االجتماعي لبيان كيفية
استخدام المنتج وكيفية الحفاظ عميو وما ىي مميزاتو وكيف يتم اعادة الحياة لممنتجات
كما يتم بيان اضرار التعامل الخاطئ مع المنتجات المستيمكة ودعوة الزبائن الى

اعادة البطاريات المستيمكة الى وكالء المصنع لضمان بيئة نظيفة وغير مموثة.

 :7-2-3نشاط اعادة التدوير االخضر

يتمثل ىذا النشاط في المعمل مسبك الرصاص الذي يتكون من ثالث وحدات ىي الدائرة
الفنية ووحدة التكسير ووحدة الرصاص ويضم  35عامالً ويتم في عممية التكسير
الستخالص مواد الرصاص ليتم تحويميا الى وحدة الرصاص ليتم اضافة مادة كاربونات

الكالسيوم الى مستيمكات البطاريات ومعاممتيا في افران خاصة.

: 1-7-2-3أىم االنتقادات الموجية لنشاط اعادة التدوير االخضر
 -1اثناء عمميات الصير تتولد غازات سامة تسبب خط اًر عمى بيئة المسبك الداخمية
والبيئة المحيطة

 -2وجود مخمفات من البالستك بشكل كبير متجمعة في ساحة المسبك.

 -3لم تنجح ادارة المصنع في استغالل المسبك لسد احتياجيا بل اقتصر دوره عمى
سد  %11من احتياج المعمل بسبب عدم النجاح في استعادة البطاريات
المستعممة كون ادارة المصنع اعتمدت عمى دوائر الدولة والتي لم تقم بإعادة

البطاريات المستيمكة الى المصنع إنما تقوم ببيعيا كمواد مستيمكة.

 -4ضعف تدريب العاممين في المسبك بسبب ُبعده عن مركز إدارة لمشركة.
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: 2-7-2-3المعالجات المقترحة لنشاط اعادة التدوير االخضر

 -1تصميم جياز لسحب االبخرة عمى غرار الجياز الذي تم اقتراح تصميمو لمعمل بابل
 2لتنقية اليواء داخل المسبك واالستفادة من ذرات الرصاص المتطايرة من خالل
جمعيا واعادة صيرىا.
 -2فتح دورات تدريبية لمعاممين في المسبك واالستفادة من الخبرات الموجودة في وحدتي
التدريب و البحث والتطوير .

 -3فتح منافذ لشراء البطاريات المستعممة مقابل سعر رمزي بدل نظام المقايضة الحالي
المشتمل بمقايضة عدد من البطاريات المستيمكة ببطارية جديدة الن المواطن ال يممك

عدد كبير من البطاريات لمقايضتيا ،وقد تم اقتراح سعر  7111دينار لشراء البطارية
القياسية سعة  A60ليسيل بذلك جمع البطاريات المستيمكة بعد استخداميا ويقدر

عدد البطاريات التي يمكن الحصول عمييا بيذا السعر با  511الف بطارية سنوياً ىو
عدد يكفي لسد حاجة جميع خطوط المصنع القائمة حاليا مثل معمل بابل 2عينة

البحث ومعمل بابل  1الذي تم افتتاح خط جديد فيو عام  2121بطاقة  511الف
بطارية  ،والًحتساب قيمة المواد المعاد تدويرىا مثل الرصاص والبالستك وغيرىا من

المواد والتي تقدر تكاليفيا با  11185دينار في حين تبمغ تكاليف الشراء البطارية

 7111دينار كما ان تكاليف اعادة التدوير لمبطارية بمغت  2117دينار ويمكن
احتساب الوفورات المالية وفقا لممعادلة االتية:

اجمالي التكاليف الموفرة = [قيمة المواد الخام – (تكاليف شراء  +تكاليف اعادة

التدوير)]× عدد البطاريات المشترات

= [ 534,111,111 =511111 ×])2117 + 7111( – 11185دينار

لذا بمغ اجمالي المبالغ الموفرة من نشاط اعادة التدوير 534111111مميون دينار
فضال عن المحافظة عمى الموارد عبر اعادة تدويرىا وتقميل التموث ،ويطرح من ىذا

المبمغ تكاليف العمال الذين تم اقتراح تحويميم من معمل بابل  2واضافتيم الى مسبك
الرصاص والبالغ عددىم  23عامالً والذي تبمغ اجورىم  172,427,251دينار
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والجدول ( )11و( )11يبين توزيع العمال عمى شعب المعمل واجمالي التكاليف
الموفرة من نشاط اعادة التدوير االخضر.
الجدول ()1:

توزيع العمال الذين تم اضافتيم الى مسبك الرصاص
ت

وحدات المسبك

عدد

1

الوحدة الفنية

3

12

2

وحدة التكسير

11

34

3

وحدة الرصاص

11

12

23

58

المجموع

المضاف

العاممين عدد العاممين بعد االضافة

المصدر من اعداد الباحثان
والجدول ()11

المبالغ التي تم توفيرىا من نشاط اعادة التدوير االخضر
ت

التفاصيل

المبمغ

1

اجمالي التكاليف الموفرة

534,111,111

2

تكاليف اجور ورواتب العاممين المضافين

172,427,251

اجمالي التكاليف الموفرة من نشاط اعادة التدوير االخضر 361,572,749
المصدر من اعداد الباحثان

والجدول ( ) 12يبين مجموع المبالغ التي تم توفيرىا من خالل تطبيق انشطة سمسمة القيمة
الخضراء واستراتيجيات االنتاج االنظف معاً .

*تم احتسابيا في الجدول(** .)6السعر الشراء المقترح *** .تم احتسابيا في الجدول()6
الجدول()12

اجمالي التكاليف التي تم توفيرىا من تطبيق انشطة سمسمة القيمة الخض ارء
ت
1
2

المبمغ

النشاط

172,427,251

البحث والتطوير األخضر
تطبيق استراتيجيات االنتاج االنظف عمى نشاط التصنيع
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361,572,749
555,785,187

المجموع
(المصدر :اعداد الباحثان )

يتضح من الجدول( )12ان التكاليف التي تم توفيرىا بمغت  555,785,187دينار

اما االيرادات فقد ازدادت بنسبة  %51نتيجة تطبيق افكار التسويق االخضر ومن

َّن من صورة
المالحظ ان تخفيض التكاليف وتقديم منتج اخضر صديق لمبيئة حس َ
المصنع لدى الزبائن وساىم في تمييز ودعم الميزة التنافسية وىو ما حقق الفرضية
األولى لمبحث ،أما الموارد فقد تم اعادة تدوير النفايات لتصبح مواد اولية لممعمل مما

قمل من التموث والنفايات وحسن من ظروف العمل وأمن العاممين في حين حقق اعادة
تدوير المياه المستعممة في المعمل استدامة في ىذا العنصر الميم والحيوي وىو الماء

فمنتج المصنع اصبح قميل التموث وال ينتج مخمفات وكما ان المصنع أخذ عمى عاتقو

سحب البطارية المستيمكة من السوق بعد االنتياء من استخداميا ما يجنب الزبائن
والبيئة االضرار التي تنتج عن ذلك وجعل المنتج يحقق اقصى استفادة من الموارد

التي استخدميا فضالً عن كونو حقق كافو المتطمبات ليكون منتج اخضر صديق
لمبيئة،كما ان تدريب العاممين واتاحة الفرص الكتساب ميارات جديدة اسيم في تحسين

جودة المنتجات وبذلك تتحقق فرضية البحث الثانية .

المبحث الرابع

االستنتاجات والتوصيات
يتضمن ىذا الفصل اىم االستنتاجات والتوصيات التي توصل ليا الباحثان :

 : 1-4االستنتاجات .

 -1استخدام سمسمة القيمة الخضراء يخفض من االنبعاثات ويقمل من النفايات الناتجة و
يحسن من جودة المنتجات ويزيد من كفاءة العمل ويحافظ عمى المواد الخام والطاقة
ويزيد من نسب االستفادة من تمك المواد العادة استخداميا اكثر من مرة ما يحقق

االستخدام االمثل لمموارد وبالتالي يخفض من تكاليف الحصول عمييا.
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 -2تعد سمسمة القيمة الخضراء اىم االستراتيجيات التي تدعم الميزة التنافسية لموحدة
االقتصادية من خالل اىتماميا بالجانب البيئي واالجتماعي وانعكاس ذلك عمى
القيمة المدركة لمزبون ما يؤىميا لمنمو في بيئة االعمال التنافسية.

 -3يعد تصميم جياز سحب االبخرة وذرات النفايات المتطايرة في معمل بابل 2من اىم
الخطوات في تطبيق التوجيات البيئية لما يحققو من تقميل لممموثات ويسيم في تقميل
االخطار البيئية داخل قاعات االنتاج بشكل كبير ما ينعكس عمى رضا الجيات

الميتمة بالجانب البيئي والعاممين في المصنع والجيات النقابية التي تمثميم.

 -4ان قيام المعمل باعادة تدوير البطاريات عبر شرائيا من الزبائن بعد استيالكيا يوفر

لممعمل مردود مالي كبير بمغ  286551769دينار فضال عن توفير المواد االولية
والحفاظ عمييا والمساىمة في منع التموث الناتج عن تراكميا كنفايات او تركيا
العادة تدويرىا من قبل جيات غير رسمية وبطرق بدائية تسبب الضرر لمبيئة

والمجتمع.

: 2-4التوصيات
 -1نوصي بقيام مصنع البطاريات اذا اراد تطبيق سمسمة القيمة الخضراء ،بادخال كافة
العاممين بدورات تدريبية وتاىيمية لتعريفيم بآخر التطورات العممية والتكنموجية في

مجال عمميم واشاعة الثقافة الخضراء بينيمكما يسيم في تحسين جودة النتجات.

 -2نوصي بقيام المعمل بشراء االالت والمعدات واالجيزة التي تسيم بشكل كبير في
تقميص الوقت والطاقة عند العمميات التشغيمية وتخفيض الموارد المستخدمة في
االنتاج من خالل تخفيض النفايات الناتجة عن المصنع.

 -3االىتمام بالبحث والتطوير االخضر كونو مفتاح النجاح لممعمل واطالع القائمين

عمية وكافة العاممين عمى تقنيات االنتاج االخضر وسمسمة القيمة الخضراء وكيفية

تحميل االنشطة لحذف االنشطة التي ال تضيف قيمة واالبقاء عمى االنشطة المضيفة

لمقيمة حسب وجية نظر الزبون وبما يفي بالمتطمبات البيئية.
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 -4معالجة كافة انواع النفايات المتولدة من المصنع لتحسين الواقع البيئي ولالستفادة
من المردود المالي الذي يمكن ان توفرة عميات المعالجة لمنفايات اذا ما طبقت

عمييا تقنيات سمسمة القيمة الخضراء.

المصادر

أوالً  :المصادر العربية

أ -القوانين واالنظمة
-1النظام الداخمي لمصنع البطاريات.

ب -الوثائق الرسمية

 -1تقارير المدخالت والمخرجات والطاقة االنتاجية لعام 2119لمصنع البطاريات.
 -2مؤشرات كمفوية لعام  2119لمصنع البطاريات .

 -3ميزان الكمف التفصيمى لعام  2119لمصنع البطاريات.

 -4سجالت التكاليف والرواتب وسجالت التسويق وسجالت التخطيط وسجالت شعب
المصنع لعام .2119

 -5تقاريراالنتاج المبيعات لعام .2119
ج-االطاريح والرسائل الجامعية

 -6حسن ،عمي حمزه (،)2119(،التكامل بين االنتاج الرشيق والتصنيع االخضر وأثره في
نجاح المشروع دراسة استطالعية في شركة المشاريع النفطية) ،قدمة إلى مجمس الكمية

التقنية اإلدارية /لنيل درجة الماجستير التقني في تقنيات إدارة العمميات.

 -7ابو عياش ،لينا زياد محمود( ،)2117(،تطبيقات التسويق األخضر في القطاع

الصناعي الفمسطيني في محافظة الخميل) ،رسالة ماجستيرمقدمة الى جامعة الخميل
كمية الدراسات العميا لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال .

 -8عبد القادر  ،مصطفى محمد عمي " )2119(،إستعمال ِس ِ
الخضراء في
مسمَة
القيمة َ
َ
ِ
المنتَج " رسالة ماجستير غير منشورة ُمقدمة إلى
تَ
خفيض التَكاليف وتَحسين َجودة ُ
مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد -جامعة بغداد

278

0202 كانون االول

-  العدد الرابع-  المجلد األول- ISSN 2709-2852 – مجلة العلوم المالية والمحاسبية

)(دور استراتيجية التصنيع2117( ،انتصار ىادي،  نداء ميدي و حسين، صالح-9
 مجمة التقني المجمد،)االخضر في تخفيض الكمف باستعمال خارطة مجرى القيمة

2117 -4 الثالثون العدد

( التسويق االخضر كمدخل لتحقيق الميزة،)2119(نجالء،نعيمة و ىراقمي،  بارك-11
التنافسية لممؤسسة الصناعية الجزائرية حالة مؤسسة رايالن لممنتجات الكيرومنزلية
2119 – 2  العدد5 بعنابة) بحث منشور في مجمة االقتصاد والمالية المجمد
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مؤشر ررلرالعرلالر ررةالعمرعار ررةاع شر رررفررات ار رررنال ر ررمالعشر ر ررلرالع ر ر ا رفر ررزا ا ر رررالعشر رررفررا
لعص ر ر ر اةاا ر ر امار رررلا متار ررلال ش ر ر

رالع ش ر ر ا اةا مثر ررلاما مر ررلالع ت ر ر ا رعشر رررفررا

لعص ر اةالعمدراةاا استقالعلررلقاعررترلقالعمرعارةا اأمررا ا رةالع تر اا مث ررااار )6اا
شرررفررا ررمالر ارر رررامررنا ررانا )99اشرررفةاامدراررةاا ر اسررتقالعل ررلقاعرررترلقالعمرعاررةا
تذعرركاع تلار رررامررلام

ررررالع ت ر اتلعمررد امررن ا4002ا4099-ا)ا اتا ررمالس ر لمرلا

مامت ر ررةام ر ررنالعمؤشر ر ررلراالعمرعاة[ لع ر ررداتنالع ر رريات ر ررقالعم فاة) لع ر ررداتنالع ر رريامام ر ررت ا
لعمتاررتدلرا) تررقالعم فاررةالعرريامامررت العمتاررتدلر) ا مامررت العمتاررتدلرالعررياتررقا
لعم فاة) سلرالالغالقامضرتبا لددالالس م)ا]ااضالا نالس ردلما متذجالال تردلرا
لع سررا اعملراررةا ر ثارافررلام ارررامس ر رلا رريالعم ارررالع ررر لا ررياتررد اتعفررلاشرررفةا
ت رسر ردلمالع ر ررماالالتصرر ا)(Minitab 17ا ت تصرلالع تر العريال رجااتاردا ر ثارا
مل تياذتادالعةاإتصرر اةاع رلالرةالعمرعارةا ريالعرامرةالعسرتناةاعم شرارالال مررلا شرفلا
رررماار الع مررتذجاااضر ا ررنال ررجاالاتارردا ر ثارااز ر اعر لاامؤشررلرالعرلالررةالعمرعاررةا
يالعرامةالعستناةاعم شارالال مرلا .ا

الكممات االفتتاحية :العرلالةالعمرعاةا الإلدلر العمرعاةا العرامةالعستناة .ا
Abstract
The financing aspect is one of the most important decisions that
the financial management of companies must take into account,
and this aspect here is characterized by financial leverage and its
use is very important for companies, because the task of
providing the necessary funds for the facility is one of the
difficult tasks. In the field of financing its operational activities,
the research community was represented by industrial companies
listed in the Iraq Stock Exchange. The sample was represented by
(6) companies that were selected from among (19) companies
listed in the Iraq Stock Exchange, due to their compliance with
the requirements of the research and the period from (20042019). A set of financial indicators were used [(debt to equity),
(debt to total assets), (equity to total assets), (total assets to
equity), (closing price multiplied by the number of shares)] as
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well as for Using the simple regression model to find out the
effect of each independent variable on the dependent variable
separately and for each company, using the statistical program
(17 Minitab). There is a significant statistically significant effect
of financial leverage on the market value of business
establishments in general in the model, in addition to the fact that
there is no partial effect of some indicators of financial leverage
on the market value of business establishment.
Keywords: Financial leverage, financial management, Market
value
المقدمة
لداتظاشةا تاارالألمتللالعالزمةاع م ش امنالعتظر فالعم مةاتلعصل ة االاسامراا ا
ظل ا در ا ذه الألمتلل الر الف ادرارر اف ش ر اتفذعك الر الف ادراة العمرر ر ا
لعمصتت ةا فلامصدرامنامصردرالع متال ات زدلدا ذهالعتظاشةاصلت ةاتأ ماةاعدىا
أدلر العم شاراا العدتلالألفثرا ردمراأفثرام راا العدتلالع رماة .

المبحث االول

منهجية البحث ا
 1.1.1مشكمة البحث
لن الس م لرراة العشرفرر اا اممررسة ال ش

ر اا

ب ام ر ا تلار الع متال العم رسبا

عدامتم رادتنالنا لراا شس راعمرر ر الالس دل ةا دالر شر را نالعمس تاررالع ا
سام امل ر اارء الع ت اعاس العضتء ا ي امش تم ام م ا رالدلر العمرعاة ات تلعرلالةا
لعمرعاة اتمؤش لر راع ارن اندر اتتاتم ا ذه العشرفرر الع متا اة ات ارن ا رثار مر اا العرامةا
لعستناةاع را تمنا را ترامشف ةالع ت اعالار جا نالعسؤللالع رع ا:ا ا
مرمدىا ثارالعرلالةالعمرعاةاا العرامةالعستناةاع شرفررا ا ةالع ت ؟ ا

ا 1.1.1أهمية البحث

فمن ال ماة الع ت اا الس ردلم امؤشرلر العرلالة العمرعاة ا اا العشرفرر العص ر اةا
لعمدراة اا استق العلرلق اعالترلق العمرعاة اتمل راة ا ثار ر اا العرامة العستناة اع ذها
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لعشرفرر ا اتاسر م اا ا د ام العملراة اتلعشر د امن الس ردلم اتمدعتالر العرلالة العمرعاةا
ع را املرنة العرامة العستناة اع شرفرر الالمر العذي ااؤدي العي ا تار الدلء العشرفةا
تزارد انام رالعستناةاا الالن صردات د اماترتقام فا ر ات رع رع ا تراقالالس شرد ا
لعمرات ام ر اع تراق الس دلم ر اتد م الس م لرراة اتاتد ر ا مر ااردم اأ دلف العشرفةا
تمص تةالعما ملاتلالن صردالعلرلن ا.أضراةالعياذعكااسليالع ت العياملراةاس با
تاجالعشرفررالعيالالن رلااتفاشاةالع اتارءا ذهالالن رلضررا .

 1.1.1هدف البحث ا
ا دفالع ت اع تراقالع راررالع رعاةا:
 9ادرلسة امؤشرلر العرلالة العمرعاة اع شرفرر ات ارن ال م العشررلر الع
لعشرفررالعص ر اةاا امارلا متالال ش

ا رفز ا ا را

رالع ش ا اة.

 .4انارس ات ت ال العرلالج العمرعاج اتل رلز الثر ر اا العرامج العستناج اع شرفرر العص ر اجا
لعلرلناجالعمدراجاا استقالعلرلقاعالترلقالعمرعاة .ا

 1.1.1فرضية البحث

ضمنالع ت العشرضاررالال اةا -:ا
-9الااتادا رثاراذتادالعةاإتصر اةاعمؤشرالعداتنالعياتقالعم فاةاا العرامة لعستناة ا
-4الااتادا رثاراذلرادالعةاإتصر اةاعمؤشراتقالعم فاةالعيالعمتاتدلراا العرامةا
لعستناة
 -3الااتادا رثاراذلرادالعةاإتصر اةاعمؤشرالعداتنالعيالعمتاتدلراا العرامةا
لعستناة
-4االااتادا رثاراذلرادالعةاإتصر اةاعمؤشرالعمتاتدلرالعياتقالعم فاةاا العرامةا
لعستناة .

 1.1.1مجتمع وعينة البحث
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مثل اما مل الع ت ا رعشرفرر العلرلناة العررصة العمدراة اا استق العلرلق اعالترلقا
لعمرعاةا المرا ا ةالع ت اا مث راب 6اشرفررامنا انا 99اشرفةاتع مد ا ا 4002ا_ا
4099ا)ا .ا

المبحث الثاني
الجانب النظري لمبحث
 -1الرافعة المالية

 1.1.1مفهوم الرافعة

ا ررركاملر ي
ررنا داررد اعف مررةالعرلالررةاار العمارررالرالعمر شررةاا شرراراار الع ررةالعلر اررةاإعرريا
مل ررياالالر ش ررر ات ررتا ف ررسالال رش رررااتار ر اما رردلنالعسارس ررةا ا ررداأ ررجا ل رراالع رررسا

العمتاررتداناار ا ررذلالعمارررلاا م لررتنا رررت اراررلا مل رريالنالنررلافررالماأتاالررلاع ررمااترررقا
لعفثاررراتاتصررفالعشررر

ا ررجاذلاار ا رةات ر ثار اأمرررالعراررلا مش تمررجالعشازاررر اااشررارا

إعيا تراكاأاسرماثرا ةا ما رتدالنرلالتالسر ردلماأدل اصر ار اعرارلاأشرارءاثرا رةا اتالردا
لسر ر ر ر ر ر ردلما ر ر ر ر ررذلاا لعمصر ر ر ر ر ر هاإع ر ر ر ر ررياا ش ر ر ر ر ررر جاأث ر ر ر ر رررالالن ر ر ر ر ر ررلاات رار ر ر ر ر ررةا م ر ر ر ر ررلا

لعرلالة .)Brigham&Ehrhard,2010:478ا ا

ا ا العرلالة ا ن ا راق الس ردلم العمتاتدلر اأت الألمتلل اذلر العف ف العثر ة ا راا
لعمسر مةاا ا لظامالعلتل داعمرعف العم ش اأتاتم ةالألس مالعلرداةات شفلا رمااإنا
لر شر العرلالة ااؤدي اإعي الر شر افل امن العلر د اتلعمرر ر اتلعلفس امن اذعك ااإنا
ل رشرض ر ااؤدي اإعي ا رلال اا

افل امن العلر د اتلعمرر ر لع لام ا

تلع مام  )209:4099ات ؤثر ا س ة العرلالة العمتاتد اا ا افل ارأس امرل العشرفة ا
لعررتا ا تا ة الألال اتترتق العم فاة ا) ا صتر اف ار ا ي انامة العشرفة امن اراللا

لع ثار اا العلر د اتلعمرر ر ات س ب ا ذل الع ثار ا ي العمدار الال ره اعرارس ات س ةا
لعرلالةاا العشرفةاررصةاا العر لررلرالعمرعاة  .)Gitman,2013:389ا
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ااتلعرلالة ا مش تم ر العلرم ا شار اإعي ادراة الس ردلم امتاتدلر العشرفة الع ش ا اة اا ا
شر املان اإذل اا ر ب ا ي الس ردلم ر ا تمل العشرفة ا ف شة اثر ة ات ا تراقا
 .)420:4049ا

لارلد

 1.1.1أشكال الرفع المالي
اال ا ل مد الالدلر العمرعاة اع م شار ا ي امصردر الع متال العمم ك اار اا ا مانا
لت ارار رالالس ثمرراةاتلع ش ا اةا لا ل مداأاضاا يالعررتاالع ا مثلالعمدات اةا
تا

ا يالعشرفةا سدادانام راا ا رراخاملاناالتق ات مازا ذهالعررتاا صشةا

رمةا ر رشراا ف ش رانارسرا مصردرالع متالالعمم كاتذعكا س بالعتارالعضرا ا
لع ر ا ا ن ا رح العشر د ا ي العداتن اف شرة الألمر العذي ااؤدي ا رع ااة اإعي ارشاا
لعدرلالعررضلاع ضرا ة أذااؤثراذعكاا العرامةالعستناةاع شرفةاممرااؤدياإعيا لظاما
لعلر دا ياترتقالعم فاةا لعتمدت اتلعص ات :4094ا)954اا.

ركاأ تل ام لدد امنامصردرالع متالالعمر رااتامفنالع ماازا انالعررتاا يا

أسرسامت داسدلد رات افرال :ا ا

 -1القروض قصيرة األجل
ت

العررتا الع اال زاد امد ر ا ن اس ة الت النل ات س ردم اا ا متال ارأس العمرلا

لعلرمل اع م ش ر الع ارراة ا امثل اشرلء امتلد العررم ا ات لمد العمصررف العي ا ردام ا ذلا

لع ت امنالعررتااع راا متالامر فالأل ش ةالع اار تنا ا ر Sweet et al

 ,2018:115ا( ات رد امرا م ا اداد ا ذه العررتا اا ا رراخ اأس تررن ر ا شفل ادتريا
لالمرالعذيالدىالعيال

ررا ذلالع ت امنالعررتاا تا ةالألمدالذلاا اددا د امرلرا

دتن ال ر ر ا غسرن  )48:4049ا فتن ا ذه العررتا ا ا ان الألارلد اتمؤسسررا
لإلنرلا الت انالع تكا شس ر اتف مرازلدرامد ا ذهالعررتااف مرالر شلاسلرالعشر د ا
ا ر أناأ ماامراامازا ذلالع ت امنالعررتاادراةاأمر رالعلرع الذلا ل ر نامالء ا

تتسن اسملة الألارلد اتلعمؤسسرر الع
تلعلا ت

 .)69:4009ا
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 -1القروض متوسطة االجل
ت

العررتا الع ا رلتح اأارع ر ا ان العس ة اتس لة اس تلر ات م ه اع متال العمشررالا

لألس ثمرراةالعم لدد اتاتدداع را ر رمااع سدلد تار ا رع دارررالعمرعاةاتلعم تنلةالع ا
امفناملرا رامناراللالعدرلسررالألن صرداةاع مشرت العمش راات رد امر سددا ذها
لع س االرا يادالررام سرتاةا اأتا دالةاتلتد ا .)Gupta&Singh,2020:218ا ا

-1القروض طويمة األجل

تا لدامنالعمصردرالعم مةاع متالاالعشرفرراتالسامرالعف ار ام را اتذعكاارالاإعيا
إمفر اة العتصتلا ا ا ر ا م رعغ اف ار ااتلمفر اة ا ر اب اتار ر ا شفل اا رسب اتلع ردا
لعم تنل ا ترارج امن العمتاتد العذي اسامتل ت تصل العشرفة ا ي ا ذه العررتا امنا
لعمؤسسررالعمرعاةاا العمصررفاتشرفررالع مان اتنداصلا رراخالس تررنجاإعياا ر ا
تا ة اادل ا ررا ر ا 00ا رمر ا  (Jason&Teod,2011:41تا م الع شرتا ا انا

لعمررااتلعمر راا ياشرت العرراالعذياا ضمناملدلالعشر د رراخالالس تررقا
ت رارة العسدلد اتا زم ا العمر را اا امتل اد امتدد اتدالرر ا ام شق ا ا ر امس ررا
اع اداداتامفناأناافتنالع سدادا ياشفلادالررام سرتاةاأتا شفلادالررا س تقا
ا ا راةاا ر العررااأتغار ر.تاادرلألشرر العيالنالعمؤسسررالع ا سليالعيا ملا
أس ثمررلرا تا ةاتتلسلةا ا العيالع تكاألرذامثلا ذهالعررتااافت راال س الا
تملا فرعافا ذهالعلم ارراعتتد ر ا.)Gebremedhin , 2010 : 22

 1.1.1أنواع الرافعة
فمراذفر راسر رالناع رالا د املر اافذعكالعترلا رع س ةاأل تل جاا ركاثالثةاأ تل ا
ع رال ا ر ف ا مشر ام ر ات م ر ات

العرلالة الع ش ا اة ا العرلالة العمرعاة اتلعرلالةا

لعمش رفةا .ا

ا -1الرافعة التشغيمية
اإن العمرصتد ا رعرلالة الع ش ا اة ا ت ا ضرام اتام الألر رح ا ن ا راق ازارد الال مردا

يالع فرعافالعثر ةا ياتسربالع فرعافالعم ار ا لذا ر فزالعرلالةالع ش ا اةا يا
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لع فرعاف العثر ة ا .ااإذل ا اتر العشرفة اا ازارد الع فرعاف العثر ة ا اف ن ا ا العياا
الس ردلم العمزاد امن الالالر ا اتلس ر ر ا رعمرر ل اأن ا س

ا ن ا دد اف ار امنا

لعلمرلالعذيات را ذهالآلالرامت ما ا فرعافام ار ا)ااإ را ذعكا فتنانداعا را
لعيامراسميا رعرلالةالع ش ا اةا؛اتستفا فتنالع ااةاأ را س الا تراقاأر رحاأف را
أتا لرفاا ا شسالعتنراعرسر رأف ر)ا دا شسامس تىالعم الرراممرافر را ترقا

ن ل العرلالة الع ش ا اة ا.تمن ا ر اارء امش تم العرلالة الع ش ا اة ااإ ر ا إتالل الع فرعافا
لعثر ة امتل العم ار ا س ال ات شس العا د ا مس تى العم الرر) اأن ا ضرم الع ر اا
لألر رحاأتالعرسر ر)  .)Carlberg,2002:304ا
ات شفل ا رم اامفن ا لراف العرلالة الع ش ا اة ا ي اإ ر الالس ردلم العم رح اع فرعافا

لع ش ا اة العثر ة اع را ا لظام ا ثار الع ارلر العترص ة اا العم الرر اا العر هاا

لع ش ا اأتامرااسميا رالألر رحان لالعشتل داتلعض لر ب  .)Khan&Jain,2007:185ا

ا ماتسربالعرلالةالع ش ا اةا نا راقامراسميا دراةالعرلالةالع ش ا اةالع ا لرفا
ر رادلعةاع افلا ف شةالعشرفةات رد امراا ما تداد رامناتا العلالنةا انالع فرعافا
لعثر ةاتلع فرعافالإلامرعاة.اإنالعشرفةالع اعدا را فرعافاثر ةا رعاةامررر ةا رع فرعافا
لإلامرعاة اعدا ر ارلالة ا ش ا اة امر شلة .اس م ل العشرفة اذلر العرلالة الع ش ا اة العلرعاةا

ت اأ ي اا العدرل الع ش ا امررر ًة ا شرفة ا ا ام ًار امشر ًر ا رلالة ا ش ا اة,ا
م رشضةا) .)Damodaran 2002:183ا
ا مانارسادراةالعرلالةالع ش ا اةاتارااع ملردعةالال اة-:ااا) .(Ahuja, 2017:401ا

لذاأنا -:ا
 : DOLدراةالعرلالةالع ش ا اةا ا
: Qاتامالأل رجا ا
: Pالعسلرا ا
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ا: AVCاملدلالع فرعافالعم ار ا ا
ا: TFCالع فرعافالعثر ةالعف اةا ا
 -1الرافعة المالية:

أ -المفهوم
شارلعرلالة العمرعاة اإعي امردلر العداتن الع

الس ردم ر العشرفة اع متالا

متاتدل ر.تار ف اس ب اأس ردلم العرلالة العمرعاة ا ان العشرفرر اتذعك ا س ب ا ر

ا

لع داررر الع رداة اع داتن انصار الألال اأت العتراة اإعي امزاد امن ارأس العمرل اع متالا

اأاضر الس ردلم العرلالة العمرعاة اعزارد العلر د العذي ا تنلج العشرفةا
لالس ثمرر .اامفن
ً
 .(Mohamed,2017:2ا

امفناأنا فتنالعرلالةالعمرعاةاإاار اةاأتس اة ا تد العرلالةالعمرعاةالإلاار اةا دمرا
فسبالعشرفةاا يالعمتاتدلرالعمش لر ا رألمتللالفثرامنالع ف شةالعثر ةاالس ردلم را

تلعلفس اصتاه .ا مل ي اافتن امردلر الألمتلل الع

ا ف س ر اأفثر امنا

إارلدل ر  .)Bhat,2008:465ا ؤدي العدراة العلرعاة امن العرلالة العمرعاة اإعي امرر را
مرعاةاأ ي ا شارالعمرر رالعمرعاةاإعيامرر رالعشرفةا اتلع انداالا
لعثر ة.ااعذعكا ااابا يالعمدارالعمرع الناا رذاا الال

ا فرعاش را

رر امس تىالعلر دان لا

لت سرب العشتل د اتلعض لر ب اتلعرستم العثر ة الث رء ال دلد العر ة العمرعاة اع شرفةا
 .(Ajmera,2019:13ا

تاسر د العرال العمرع اا ا شفال الع افل الع متال اا اشرفرر الأل مرل ا ن ا راقا
لعر لررلر العمرعاة ا اارع افل الع متا اا فتن امن اأمتلل امر رضة ات رذ اأشفرل امر شةا
ذلرا ف شةا متا اةاثر ةام شقا ا را اتفذعكاأمتللاتمم فررا ياشفلارأسامرلا
لسم امدات ا اتا ش العرالالعمرع ا ثارا ف شةالع متالالعمر راا ياصرا العر ها
ن لالعشتل داتلعض لر بات دمراا رشاالعر ر ر رهان ر ر ر لالعشتل داتلعضر ر لر با مرر ردلرالعشتل ر ردا

ا ف شةالع متالالعمر راا)اافتنالعم ر امناصرا العر هاترااع مسر ماناتمنا را
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امفناع رالالعمرع ا تسانار تاةالعشرفررا نا راقالالن رلاا را رلااندر العشرفةا
يالالن رلاا م ر  .)442:4000ا

ب -قياسها

ظ رلعرلالة العمرعاة امل اظ تر العف شة العمرعاة العثر ة اا انر مة العدرل ا نر مة الألر رحا
تلعرسر ر) اأي ا دمر اا ر ب ا ي العم ش ادال العشتل دارلء الس ردلم ر العررتاا
ت ت سبالعرلالةالعمرعاةافرال ) Irafani,2020:125) :ا ا

اات ررسا رع تتالع رع ا ا

راس ادراة العرلالة العمرعاة ا امدى ا لرا العم ش اع مرر ر العمرعاة اإضراة اإعي اأ را
لفسادراةالع اراا ا ر دالعس مالعتلتدامنالألر رحالع ش ا اةالع ر اةا نالع ارا
ا ا س ة اأر رح الع ش ال ان ل العشتل د اتلعض لر ب .اا اه العرال العمرع اع مس ثمر ازارد ا
تل ده العم تنلة ا صتر اأف ر اممر افرن ام رتر اعفن ا رعمرر ل العرسرر العم تنلة استفا

فتن الف ر اأاضر؛ اإذل اأص ه الالس ثمرر ا ال اار د اعذعك امن العضرتري اااب اسدلدا
أصل العم غ العمر را افل العشتل د العمس ترة ا ي العررا .)Akintoye,2008:40ا
ت ذلاال اأ را سرتيا-:ا  )Sekar& Prasath,2019:419ا
أذاأنا :ا
:DFLادراةالعرلالةالعمرعاة ا
ا: Qاتامالأل رجا ا
: Pالعسلراا ا

: AVCاملدلالع فرعافالعم ار ا

ا

:الع فرعافالعثر ةالعف اة ا

: Iاملدلالعشر د ا ا
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:EBITاصرا العر هان لالعشر د اتلعض لر ب
:EBTاصرا العر هان لالعضرا ة ا
-0االرافعة المشتركة أو الكمية

ااإذلال مدرالعشرفةا يالع فرعافالعثر ةاا ا رااماتاماأر رت رااإ را س ردمالعرلالةا
لع ش ا اةالمراإذلال مدرالعشرفةا يالعشتل دالعمدا ةاأيا مل ياأمتللالع ارااإ را رتما
رس ردلمالعرلالةالعمرعاة

اأمر اإذل انرمر العشرفة ا ا

مرد امزاا امن العرلال ان املا ااإن العشرفة اا ا ذه العترعةا

س س لملامرااسميا رعرالالعمش ركا مل ياأنالعشرفةا ل مدا يامزااامنالع فرعافا
لعثر ة اتلعشتل د اعزارد اتام الألر رح اعدا ر ات ررس ا ي :الع تت الع رع اا
)Periasamy,4009:909ا

DTL =DFL*DOL......4

لذاأنا -:ا
ا:DTLادراةالعرالالعمش ركا ا
ا:DFLادراةالعرالالعمرع ا
ا:DOLادراةالعرالالع ش ا اا ا

 1.1.1مزايا وعيوب الرافعة المالية لممنشأت :ا
ركامامت ةامزلارا م لا رالعرلالةالعمرعاةات افرال ا:ا لعسلاد 99:4000ا)ااا

-9العمتراظةا يالعسا ر اا العم ش ااألنالعدل اناعاساع ماتقالع صتار .ا
 -4ا تسان العلر د ا ي اترتق العمسر مان ا ااة العشرق ا ان ا ف شة الالن رلا اتلعلر دا
يالالس ثمرر.
-0ا دمامشررفةاأصتربالعس دلرالعمشررفةاا الألر رحاتلعمررضاناا الألر رحالع ا
ترر رالعشرفةا دلامراادالاع ما ياشفلااتل د.

-2الالس شرد امناممازلراأنالعشتل دالعمدات ةا زلامنالعدرلالعررضلاع ضرا ةا.
عيوب الرفع المالي :
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اتي )05:4099ا ا

-9ا تاتدامرر رامرعاةا تم رالعم ش اتا ااؤدياإعيال رشراالعلر دا ياترتقا
لعمسر مانا .ا
4ا-ااؤديالالن رلااإعياارااناتدا يالعم ش اممرااؤدياإعيا درلالعمررضاناا ا
إدلر العم ش امناأالاضمرنا تصالاأمتلع ما.
ا-0ا زمالعررتاالعم ش ا يا تاارالعساتعةالعالزمةاعسدلدا دهامت دالالس تررق.

ا -2اا اترلا ررالعم ش ا نا سدادامرا ذم رامنالع زلمررامرعاةااإنا ذلاا لفسا
ياسمل رالال مر اةاتار لامناار العتصتلا يانرتااا العمس ر لا.ا ا

 -1المتغير التابع  :القيمة السوقية

 1.5.1مفهوم القيمة وتعريف القيمة السوقية لممنشأة ا
اارام ا ج العش
ااشار امش تم العرامة اا الع ة اإعي العثمن اأت العسلر العذي ُ

اتا اار ا

مردلر العلتل د اتلعم رال العم تنل العتصتل ا ا ر امن العش ء امتضت الع راام ات ل را

لعرامة العستناة اع م ش ا مثر ة الع رامة العمرعاة األدلء العم ش اتا الن انامة العم ش ا
لعستناة ا ل ر امش تم اذل ا لد الس لر اا اتلسل افت ج اا ثر اس ر اأت اإاار ر ا امالا
لعمؤثرلر اتلعلتلمل العدلر اة اأت العرررااة العمرعاة اتغار العمرعاة اع م ش لعساد ارزق ا
 .)82:4099ا
ا سليام شررالأل مرلاإعيالع ررءاتلالس مرلراتلع مت اتااع تراقاذعكااإ را رتما تضلا
لأل دلفالع متتةاتلعلتلملالع ا سر د را يا تراقا كالال دلف اتل ما دفا تا
لظام انام ر العستناة ا مل ي اآرر ا لظام اسلر العس م اا استق الألترلق العمرعاةا
)gitman:2009:32اعذعكا ل رالعرامةالعستناةامنالعمؤشرلرالألسرساةاتلعملراارا
لعم مة الع

اامفن الس ردلم ر اع ل ار ا ن انامة العشرفة ات لرف ا ي اأ ر امرارسا

تملارراعردلءامناتا ةا ظرالعمرعفانا رإلضراةاإعياأنانامةالعشرفةاامفناأنا تددا

مناراللاأسلرراأس م راا العستق ااضالا ناأنالعمس ثمراا العستقالعمرع اا ظرا
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إعي ا ذه العرامة ا ي اأ ر امؤشر ا ارح اأت ااشل العشرفة ا مشفتر اتصردق ا
 .)080:4099ا
ت رفامر العرامةالعستناةا

رلعرامةالألفثرال ماةاتملراجا اناأ تل العرامالألررىا

ت ثر ا رعظرتف الالن صرداة اع ستق اتامفن اع مس ثمر املراة العرامة العستناة اع م ش ا
من ارالل العا لر د العاتماة اأتل اإ ر ار اتأ رده اعاس ا رك ا النة ام رشر ا ان العرامةا

لعستناةاتلعرامةالعدا راةاتأنافر را ركادرلسرراأث راتاتدا النةا ا مرااردا فتنا
ا
شرذ ا شرار )20:4099ا .ا
 1.5.1أنواع القيمة

 -1قيمة التصفية وقيمة المنشأة المستمرة
ااشارامش تمانامةالع صشاةالعيالألمتللالعصرااةالع اامفناأنا ترر رالعشرفةا دا
إ رءاأ مرع راتا الامتاتدل را ندا فتنا ذهالع صشاةا شفلا ظرم اأتا شفلاإا رريا
 .)Hitchner,2003:6ا

ا ذل اال اأ ر انامة اأس م العشرفة ا دانارم ر ا ال العمتاتدلر اتدال اامال الع زلمر را
ت سرتيالعرامةالعستناةاعمتاتدل رام رتترام رالعداتنالع ا ا راتلع ر ااستفاارسما
يا ددأس مالعشرفةا  .)Megginson&Smart,2008:225ا

 -4القيمة األسمية

ت العرامةالع ا دتنا ياتثارةالعس م ات تددا ذهالعرامةامنان لالعشرفةات فتناا ا
لعلرد امردلرآ اأسماا اتال ا لفس العرامة العتراراة اعتصة العس م لن العرامة الألسماة ا ل ا
سلر اشرلء العس م اا اتنر ال شرء ا العشرفة ات

العرامة الع

ا تدد اتارا اع رتل انا

لعررصة اتلعلرمة اعفل اشرفة ات ا س ردم العرامة الألسماة امن اأال ا تداد ا س ة العر ها
لعمتز ا ي العمسر مان امن اتم ة الألس م العلرداة اند اافتن اإصدلر الألس م العلرداةا
رامةاأسماجاص ار اارالاإعيالعرغ ةاا ا تااراندراملرتلامنالعساتعةاع كالألس ما

ر

رراأناذعكامناش جاأناااذباام ترالف رامنالعمس ثمران امناذتيالعدرتلا

لعمتدتد ا لعمارح .)20:4099
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ا -0القيمة السوقية
ت العرامةالع اامفنامنارالع را تدادانامةالعم ش اتا ماتسر را نا راقاترصلا
ضربا ددا ا
لألس ماا ا سلر رالعس تياا العستقالعمرعاةاتا ثرا ذهالعرامةا ظرتفالعستقالعمرعاةا
تلالن صرداةا لعلرمري .)6:4000:ا

ا -2القيمة الحقيقية أوالقيمة العادلة
ا لرف العرامة العتراراة اأت العرامة العلردعة ا ي اأ ر ا العسلر العترار اع متاتدلرا
تلعم ت رر العذي اا م ا ج ا رد العصشررر العمرعاة ا ان العم لرم ان ا اا العستق امنا
أصتربالعر ر اأنالع دفامنانارسالعرامةالعلردعةا تا تداداسلرالع ردلالعترار اتا
ات ذلاستفاااللامنالعصشررراصشررراتراراةاتامفناع م لرم اناا العستقالعتثتقا
را ا .)Landsman,2006:2ا

 -1القيمة الدفترية

العرامالعمترس اةاعرصلاا ادار رالعشرفةاتا مثلا ف شةاشرلءا ذلالالصلام رتترا
م جالال دثررلرالعم رلفمةاتندا صلالعرامةالعدا راةاعرصلاإعيالعصشراا اترلا ركا
ل دثررافرملاتعفناالا زللاعجانامةالن صرداةاال جامرازللام اا سرتيالعرامةالعدا راةا
ع شرفةاإامرع العمتاتدلرام رتترام رالعم ت رراتا ضمناترتقالعمسر ماناتا
تسر رر

ارأس

العمرل

الإلصدلر

ا الت

ا لالت ار رر

اتلألر رحا

).ا ا
لعمت از لعم ر  00:4098ا

 2.1.1أهمية القيمة السوقية لمشركات :
لن انامة العم ش العستناة ا

ا ا صتر العمس ثمران ا اره العم ش ا اتلعذي اار

اغرع را

سلررالألس ما.تأنالع دفالعر اس اعفلام ش ها تا لظاماثرت راتنام را .ا
اتالدا لظامانامةالعم ش اأمرلام مراع راةاع را ا لفسالعرامةالعستناةااع م ش اا ا
أسلررالألس مالعثر ةاتلعم زلاد ااإنالر شر اسلرالعس ماااللالعم ش اذلراانامةا رعاةا
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تاؤثر ا ي اثرة العستق ال اره اأدل ر العترع ات ا تنلر ر العمس ر اة اعذعك ا لد انامةا
لعم ش اأمرلام مةاع راةاا املرمالرالالس ثمرر  )putu and et.al,2014:35ا

 2.1.1المقاييس المستخدمة في تقديرالقيمة السوقية لممنشأت ( & Ghazali
)Guci,2019:36
رك امامت ة امن العمررااس الع اا م الس ردلم ر اا انارس العرامة العستناة اعشرفة اتا
أ م ر -:ا

لعمررااسالعمترس اة ا9ا

ا-4لعمررااسالالن صرداة ا
ا-0العمررااسالعمس د اإعيالعستقا ا
المبحث الثالث
تحميل المؤشرات المتعمقة بمتغيرات البحث
ستفا رتلاا ا ذلالع ت ا ت الاا ر اام ارلرالع ت اتع مد ا )4099-4002ا

تلع ا شمل لعرلالةالعمرعاة لعداتنالعياتقالعم فاة)

لعداتنالعيامامت ا

لعمتاتدلرا) تقالعم فاةالعيامامت العمتاتدلر) ا مامت العمتاتدلرالعياتقا

لعم فاة) سلرالالغالقامضرتبا لددالالس م) .
اوآل :الجانب المالي
 -9نسبة الديون الى حق الممكية  -:ا

ااااا راسا ذهالع س ةامدىامسر مةالعدل اناا امتاتدلرالعشرفةامررر ةاملامسر مةا
لعمرعفانا اأيامدىاأ مردالعشرفةا يالعداتناا ا متا رات ت سبامناراللانسمةا

لعداتنا يامامت اترتقالعم فاة.ا ا

ادتلا  )9ا
ا س ةالعداتنالعياتقالعم فاة ا
لعس تلر/

لعم صتر

دلدا

لعشرفرر ا

لعدتل اة ا

ع مشرت ر

دلدا

لالع سةا

ع مشرتشر

لعار ز ا
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را

تلعسارد ا
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متلدا

تلع الس افاة

لع اف

2004

0.063

0.123

0.254

0.753

0.266

0.036

0.249

2005

0.137

0.366

0.588

6.485

0.277

0.006

1.309

2006

0.133

0.64

0.56

15.058

0.435

0.005

2.805

2007

0.043

0.778

0.695

0.82

0.32

0.005

0.443

2008

0.052

0.062

0.569

1.89

0.449

0.008

0.505

2009

0.064

0.129

0.623

0.915

0.501

0.07

0.383

2010

0.076

0.023

0.527

5.526

0.612

0.127

1.148

2011

0.092

0.022

0.673

0.864

0.415

0.045

0.351

2012

0.31

0.038

0.578

1.639

0.329

0.01

0.484

2013

0.06

0.072

0.733

1.006

0.334

0.004

0.368

2014

0.122

0.041

0.538

0.527

0.379

0.016

0.27

2015

0.06

0.047

0.401

0.548

0.653

0.005

0.285

2016

0.848

0.11

0.459

0.214

0.783

0.036

0.408

2017

0.062

0.05

0.495

0.243

0.804

0.046

0.283

2018

0.239

0.051

0.462

0.692

0.759

0.011

0.369

2019

0.26

0.102

0.465

2.793

0.681

0.017

0.719

المتوسط

0.163

0.165

0.538

2.498

0.499

0.027

0.648

المصدر :أعداد الباحث بأالعتماد عمى التقاريرالمنشورة في سوق العراق لالوراق المالية وهيئة
االوراق المالية لمشركات عينة البحث

لن العم تس العلرم اع س ة العداتن العي اتق العم فاة اع شرفرر ا ا ة الع ت اتع مد ا
)4099_4002اندا را )0.628ا الذاتررراشرفةاأ رجالالع سةالعار ز ال يا
العشرفةالعتتاد الع ا
ا
م تس اع س ةالعداتنالعياتقالعم فاةالذا را )4.298ات

تررر ام تس اع س ة العداتن العي اتق العم فاة الف ر امن العم تس العلرم ات

ا س ةا

مر شلةا س اا اتارالاس با ذلالالر شر العيالر شر ا س ةادات رالعياترتقالعمرعفانا
ا ا رم ا)4006تا ا را )95.058ت ا س ةامر شلةا مل ياأر شر اداتنا ذها
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لعشرفةا س با دما تراقا ذهالعشرفةاأالر رحالعم تنلةامناأس ثمر لر راا ا ذلالعلرما
اة امصرراش ر اتمتلا ة الع زلمرر العشرفة ا.ا

ممر ادال ر العي الالن رلا العرررا اع

تاشار اذعك العي الن العشرفة ا ل مد ا شفل اف ار اا ا متا ر ا ي العداتن اتلالن رلاا
ممراشالالعدل انا يالع درلا شؤتنالعم ظمة.النادراةامسر مة العدل انال يامنا
مسر مة العمرعفان ات ت امؤشر اس ء اع شرفة اتند االرض ر اع مشرفل العمرعاة اتلالاالسا

لتار اافت را ل مدا يالعررتاا شفلاف اراا ا اف رالع متا  .ا

ا مراتررراشرفةا دلداعص ر ةامتلدالع افاالد يام تس اع س ةالعداتنالعياتقا
لمرلعشرفرر الع اتررر ام تس ا س ة العداتن العي اتقا
ا
لعم فاة الذ ا ر ا  )0.047ا
لعم فاة النل امن العم تس العلرم افل امن ا شرفة العم صتر العدتل اة ا اشرفة ا دلدا
ع مشرت رر

الع رزاة

العت اة

العشرفة

اع ص ر رر

تلع الس افاة شرفة دلدع مشرتشرر اتلعسارد)لذ ا غ العم تس

العفامارتاةا

اع ذه العشرفررا

 )0.299 0.965 0.960 0.508ي الع تلع ا ات ذل ااشار العي اأ رشرا ا ا س ةا
لعداتناا ا افلا متالا ذهالعشرفرراتلر شر ا س ةامسر مةالعمرعفانااا رات ذلادعالا
ياأنا ذهالعشرفرراع رالعردر العف ار ا يامتلا جالع زلمر رات س ر

رالعتصتلا

يالعررتاالالضرااة النارغ راا اذعكاافت راال ل مدا يالعداتنا شفلاف ارا

ازادامنال م رنالعدل انا ياسدلدا ذهالعشرفرراع كالعررتااا اتن رالعمتدد .ا

 -1نسبة حق الممكية الى مجموع الموجودات -:

تا ماأت سر رامناراللانسمةانامةاتقالعم فاةاع شرفةالعيامامت امتاتدل را راسا
ذهالع س ةامدىامسر مةالعمرعفاناا امتاتدلرالعشرفةاتال رامؤشرالمرناع شرفةا
اف مرالر شلرا س جافرناتضلالعشرفةاأاضلا.ا ا
ادتلا )4ا ا

تقالعم فاةالعيالعمتاتدلر
السنوات/

المنصور

الشركات

الدوائية

بغداد

بغداد

لممشروبات

لممفروشات

الغازية

والسجاد
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االلبسة
الجاهزة

الوطنية

بغداد

لمصناعات

لصناعة

الكيمياوية

مواد

المتوسط
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التغميف

البالستيكية

2004

0.755

0.889

0.797

0.57

0.789

0.964

0.794

2005

0.878

0.731

0.684

0.133

0.782

0.993

0.7

2006

0.881

0.609

0.641

0.062

0.696

0.1

0.649

2007

0.958

0.562

0.589

0.699

0.757

0.994

0.759

2008

0.101

0.94

0.637

0.345

0.689

0.991

0.768

2009

0.939

0.885

0.616

0.522

0.666

0.934

0.76

2010

0.917

0.976

0.654

0.153

0.62

0.887

0.701

2011

0.084

0.978

0.597

0.536

0.706

0.956

0.642

2012

0.762

0.962

0.633

0.579

0.751

0.99

0.779

2013

0.943

0.931

0.576

0.498

0.749

0.995

0.782

2014

0.891

0.96

0.649

0.654

0.724

0.983

0.81

2015

0.942

0.954

0.713

0.645

0.604

0.994

0.808

2016

0.924

0.9

0.685

0.823

0.56

0.964

0.809

2017

0.941

0.951

0.668

0.804

0.554

0.955

0.812

2018

0.806

0.95

0.683

0.59

0.568

0.988

0.764

2019

0.793

0.907

0.682

0.263

0.594

0.983

0.703

المتوسط

0.782

0.88

0.656

0.492

0.675

0.916

0.733

المصدر :أعداد الباحث بأالعتماد عمى التقاريرالمنشورة في سوق العراق لالوراق المالية وهيئة

االوراق المالية لمشركات عينة البحث

لن العم تس العلرم اع س ة اتق العم فاةلعي العمتاتدلر اع شرفرر ا ا ة الع ت اتع مد ا
 )4099_4002اند ا ر ا  )0.700ا الذ اتررر اشرفة دلدعص ر ة امتلدلع افا

ل يام تس اع س ةاتقالعم فاةلعيالعمتاتدلرالذا را )0.996ا لمرالعشرفررالع ا
تررر ام تس اعترتق العم فاة العي العمتاتدلر ال ي امن العم تس العلرم افر ر اشرفةا
دلد اع مشرت رر الع رزاة ا م تس اندره ا  )0.88اتشرفةلعم صترلعدتل اة ا م تس ا
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ندره  )0.784ا ات ذل ااشار العي الن العشرف رن اا اتضل اااد اتالاتلا رن ا سر امرع ا
أذلل مرا ل مدلنا يالعمرعفاناا الع متالالفثرامنالعررتا .ا
ا مر اتررر اشرفة اأ رج الالع سة العار ز ا الد ي ام تس اع س ة اتق العم فاةلعيا
لعمتاتدلرالذا را )0.294ا المرالعشرفررالع اترررام تس ا س ةالعداتنالعيا
تقالعم فاةالنلامنالعم تس العلرمافر رافلامنا شرفةا دلداع مشرتشرراتلعساردا ا

لعشرفةلعت اة اع ص ر رر العفامارتاة اتلع الس افاة) الذ ا غ العم تس اع ذه العشرفررا
 )0.675 0.656ا ي الع تلع ا ات ذل ااشار العي اأ رشرا امسر مة العمرعفان اا ا
افلامتاتدلرا ذهالعشرفرراتأر شر امسر مةالعداتناتلالن رلااعدا ما اتال

ا ذلا

لال رشرا اأشرر اسا ة اع شرفة ات ا ر الع تسان امن اتضل رلعمرع اعف اال ا تلاجا
مرر رامرعاةا.اا

-1نسبة الديون الى مجموع الموجودات -:
ت تسبامناراللانسمةالعداتنالعيامامت امتاتدلرالعشرفةا ات ظ رامدىاأ مردا
لعشرفةاا ا متا را يالعداتنا.
شار العداتن العي الع متال الع تال الالمد اتلع متال العرصار الالمد اتعفن ا رعلرلق االا ما
أ مرد را ذلالعشفلا س با دماتاتداداتنا تا ةالالالاا العشرفررالعلرلناةا اش ا
ذه العترعة ا دتسرب العرلالة العمرعاة ا ذه الع س ة ا تسب العداتن ا ي ال ر ا متالا

نصار الالمد اار ات ذل امر م اتسر ج اتل مرده اا العار ب العلم

ا س ب الع ار ررا

لعم تار اتتل العشرفرر ا ا ة العدرلسة العم رتذ امن الع رررار العمرعاة اعستق العلرلقا
عالترلقالعمرعاةا.ا ا
ادتلا )0ا ا
س ةالعداتنالعيامامت العمتاتدلر
السنواث/
الشركاث

المنصور
الدوائيت

بغداد
للمشروباث
الغازيت

بغداد
للمفروشاث
والسجاد

االلبست
الجاهسة

الوطنيت
للصناعاث
الكيمياويت

بغداد
لصناعت
مواد
التغليف

المتوسط

2004

0.047

0.11

0.202

0.429

0.21

0.035

0.172
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2005

0.121

0.268

0.402

0.866

0.217

0.006

0.313

2006

0.118

0.39

0.358

0.937

0.303

0.005

0.351

2007

0.041

0.437

0.41

0.574

0.2425

0.005

0.284

2008

0.053

0.059

0.362

0.654

0.31

0.008

0.241

2009

0.06

0.114

0.383

0.477

0.333

0.065

0.238

2010

0.069

0.023

0.345

0.981

0.379

0.112

0.318

2011

0.084

0.021

0.402

0.463

0.293

0.043

0.217

2012

0.237

0.037

0.366

0.95

0.248

0.009

0.307

2013

0.056

0.068

0.423

0.501

0.25

0.004

0.217

2014

0.108

0.039

0.35

0.345

0.275

0.016

0.188

2015

0.057

0.045

0.286

0.354

0.395

0.005

0.19

2016

0.075

0.099

0.314

0.176

0.439

0.035

0.189

2017

0.058

0.048

0.331

0.195

0.445

0.044

0.186

2018

0.193

0.049

0.316

0.409

0.431

0.011

0.234

2019

0.206

0.0925

0.317

0.736

0.405

0.016

0.295

المتوسط

0.098

0.118

0.347

0.565

0.323

0.026

0.246

المصدر :أعداد الباحث بأالعتماد عمى التقاريرالمنشورة في سوق العراق لالوراق المالية وهيئة
االوراق المالية لمشركات عينة البحث

لنالعم تس العلرماع س ةالعداتنالعيامامت العمتاتدلرااع شرفررا ا ةالع ت اتع مد ا
 )4099_4002اند ا غ ا  )0.426ا الذ اتررر اشرفة ال رج الألع سة العار ز ل يا
م تس اع س ة العداتن العي امامت العمتاتدلر الذ ا ر ا  )0.565لمرلعشرفرر الع ا
ترررام تس اع س ةالعداتنالعيالعمتاتدلرالف رامنالعم تس العلرما
ع مشرتشرر اتلعسارد م تس

اشرفةا دلدا

اندره ا  )0.027اتلعشرفة العت اة اع ص ر ررا

لعفامارتاةتلع الس افاة ا ا م تس اندره ا  )0.040تاشار اذعك العي الن العشرفة ا ل مدا

شفلاف اراا ا متا را يالعداتناتلالن رلااليالنادراةامسر مةالعدل انال يا
من امسر مة العمرعفان ات تش ء اغارمرغتب ا ج اعدى العشرفرر ا
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تمل ااتل د رعررتا اتلنسر اف ار اع سداد العداتن اممر ااؤدي ا ر العي العرضت العيا
ن لررلرالإلدلر اع ا ررالعمررضةا .ا
ا مراتررراشرفةا دلداأل رجامتلدالع افالد يام تس اع س ةالعدتانالعيامامت ا
لعمتاتدلرالذا را )0.046ا المرالعشرفررالع اترررام تس ا س ةالعداتنالعيا
مامت العمتاتدلر النل امن العم تس العلرم ا افر ر افل امن ا شرفة العم صترا

لعدتل اة شرفة ا دلد اع مشرت رر الع رزاة ا) الذ ا غ العم تس

اع ذها

لعشرفرر )0.998 0.098ا يالع تلع ا ات ذلااشارالعياأ رشراامسر مةالعدل انا
تلعررتا اعدىا ذهالعشرفرراتل را ل مد يالعمرعفاناا ا متالامتاتدل رلفثرامنا
ل مرد را رعررتا .ا
 -1مضاعف حق الممكية  :اتاررس امن ارالل انسمة امامت العمتاتدلر ا ي اتقا
لعم فاةات راسا س ةالعمتاتدلرا مامت رالعثر ةاتلعم دلتعةالعيالع متالا تالالالالا
تق العم فاة) ا ات سر د ا ذه الع س ة ا ي اا م امردلر امتاتدلر العشرفة الع

متا ر امن ارالل العمسر مان ات

اا ما

ا س ة ا سا ة امن الامرع العمتاتدلر العي اتقا

لعم فاةاا .ا
ادتلا  )2ا
امضر فاتقالعم فاة ا
المنصور
الدوائيت

بغداد
للمشروباث
الغازيت

بغداد
للمفروشاث
والسجاد

االلبست
الجاهسة

الوطنيت
للصناعاث
الكيمياويت

بغدادلصناعت
مواد التغليف

المتوسط

2004

1.323

1.123

1.254

1.753

1.266

1.036

1.292

2005

1.137

1.366

1.46

7.485

1.277

1.006

2.288

2006

1.133

1.64

1.56

16.058

1.435

0.994

3.803

2007

1.043

1.778

1.695

1.428

1.32

1.005

1.378

2008

0.989

1.062

1.569

1.493

1.449

1.008

1.261

2009

1.064

1.129

1.623

4.725

1.501

1.07

1.852

السنواث/
الشركاث
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2010

1.089

1.023

1.527

6.526

1.612

1.127

2.15

2011

1.092

1.022

1.673

1.864

1.415

1.045

1.351

2012

1.31

1.038

1.578

1.725

1.329

1.01

1.331

2013

1.06

1.072

1.733

2.006

1.334

1.004

1.368

2014

1.122

1.041

1.538

1.527

1.379

1.016

1.27

2015

1.06

1.047

1.401

1.548

1.653

1.005

1.285

2016

1.081

1.11

1.459

1.214

1.783

1.036

1.28

2017

1.062

1.05

1.495

1.243

1.804

1.046

1.283

2018

1.239

1.051

1.462

1.692

1.092

1.011

1.105

2019

1.26

1.102

1.465

3.793

1.681

1.017

1.719

المتوسط

1.129

1.165

1.53

3.505

1.458

1.027

1.626

المصدر :أعداد الباحث بأالعتماد عمى التقاريرالمنشورة في سوق العراق لالوراق المالية وهيئة

االوراق المالية لمشركات عينة البحث

لن العم تس العلرم اع س ة امضر ف اتق العم فاة اع شرفرر ا ا ة الع ت

اتع مد ا

)4099_4002اندا را )9.646ا الذاتررراشرفةالالع سةالعار ز ال يام تس ا

ع س ة امضر ف اتق العم فاة الذ ا ر ا  )0.505ات

العشرفة العتتاد الع اترررا

م تس اع س ة امضر ف اتق العم فاة الف ر امن العم تس العلرم اتس ب الر شر ام تس ا
ذه العشرفة ا ت اأ ر اتررر امضر ف ام فاة اا ا رم ا  )40006امر شل اتا ا غا
 )96.058ا س ب اأر شر ا س ة ادات ر اع ذل العلرم ا اتاشار اذعك العي الن ا س ة ادانا
لعشرفةامناأامرع العمتاتدلراا ا زلادات ذلاال النالعشرفةا ل مدا شفلاف اراا ا
متا ر ا ي العداتن اتلالن رلا الي الن ادراة امسر مة العدل ان ال ي امن امسر مةا
لعمرعفانات تامؤشراس ءاع شرفةاتنداالرض راع مشرفلالعمرعاةاتلالاالسالتار اافت را
ل مدا يالعررتاا شفلاف اراا ا اف رالع متا .
ا مر اتررر اشرفة اأ رج امتلدلع اف الد ي ام تس امضر ف اتق العم فاة الذ ا را
 )9.047ا المر العشرفرر الع اتررر ام تس ا س ة امضر ف اتق العم فاة النل امنا

لعم تس العلرم ا افر ر افل امن ا شرفة العم صتر العدتل اة اشرفة ا دلدع مشرت ررا
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لع رزاة العشرفةالعت اةاع ص ر ررالعفامارتاةاتلع الس افاة اشرفة ا دلداع مشرتشررا
تلعسارد) الذ ا غ العم تس اع ذه العشرفرر ا  )9.50 9.258 9.965 9.949ا يا
لع تلع ا ات ذلااشارالعياأ رشراامسر مةالعدل اناتلعررتااعدىا ذهالعشرفرراتل را
ل مد يالعمرعفاناا ا متالامتاتدل رلفثرامنال مرد را رعررتاا.ا ا

مؤشر قياس القيمة السوقية -:

تا مامناراللامؤشرتسربارأسالعمرلالعستن العم مثلاا اتسربا ددالالس ماتمنا

ثماملراةاسلر الالعس ماتمناراللاضر مراا مالعتصتلا يالعرامةالعستناةاع شرفةا
لع استفا تددامتنفالعشرفةاا العستقا.ا

Market value=number of share *price of share…….5
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ادتلا )5ا ا
لعرامةالعستناة

السنواث/
الشركاث

شركت المنصور
الدوائيت

شركت بغداد
للمشروباث الغازيت

شركت بغداد
للمفروشاث
والسجاد

شركت أنتاج
االلبست الجاهسة

شركت الوطنيت
للصناعاث
الكيمياويت
والبالستيكيت

شركت بغداد
لصناعت مواد
التغليف

المتوسط

2004

216815708

3550529770

229564697.6

35477622

584069217.5

229564697.6

771534334.1

2005

216815708

24139767920

1138422120

20261464.8

813391391.1

179962536

4418103523

2006

40095859.5

5779461430

87726241.2

352632

383875857

120948322.1

1068743390

2007

26940563.75

1834639304

29973568.3

9842036.4

364941595.6

58940160.5

387546204.8

2008

116407852

9809357435

53917965.5

99891662.9

538837463.5

38761882.75

1776195710

2009

371354666.8

8634375016

52919961.9

70937302.8

474488669.2

29646878.4

1605620416

2010

561792174.2

2.850800593

295045243.2

273981766

202565825

153440089.2

247804183.4

2011

2591775217

7.475183039

405212795

6484529606

2785355399

330177192.3

2099508370

2012

1047767482

4.414109367

209040219.6

1.0636E+10

5433806008

891841330.8

3036386049

2013

1633665844

6.072244678

128294021.3

91068240

1172058318

638561667.7

610608016.1

2014

1346274337

1.902542498

163879830

563612643

1276180263

151847372.8

583632407.9
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2015

1418712598

3.594149088

255471346.8

747649361

1639930633

249153633.7

718486262.7

2016

224861077.2

4.23263844

268701528.1

645958381

1376169597

886918277.5

567101477.5

2017

1121330089

3.160060149

741703683.6

353889007

678253199.6

164198194.6

509895696.1

2018

755614415.4

3.242523121

579388642.1

589028499

5123430381

5743411.7

1175534225

2019

1598077335

2.126679818

440428816.8

737024138

8765323012

87219196.02

1938012083

المتوسط

830518807.9

3359258182

317480667.6

1334960351

1975792302

263557802.7

1346928019

المصدر :أعداد الباحث بأالعتماد عمى التقاريرالمنشورة في سوق العراق لالوراق المالية وهيئة االوراق المالية
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مناراللالعادتلا )5اا ضهالنالعم تس العلرماع رامةالعستن اع شرفرراا ا جالع ت اع مد ا
)4099-4002اندا غا  9026948099ا) ات التظالناشرفةا دلداع مشرت ررالع رزاةا

ند اتررر ال ي ام تس اع رامة العستناة اتا ا غ ا  )0059458984ا ان العشرفرر ا ا ةا

لع ت ا اتاشاراذعكالعياأر شر ا دداأس م راتاأنالعتضلالالس ثمررياع شرفةاا اترعةاااد ا
ت مفر ر الع مت اتلع تسل اا اتام ر العستن امن ارالل العدرتل اا اأس ثمررلر ااداد المرا

لعشرفررالع اترررام تس اع رامةالعستناةال يامنالعم تس العلرمافر راشرفةالعت اةا

ع ص ر رر العفامارتاة اتلع الس افاة ا م تس اندره ا  )9975794004ات ذل ااشار العي النا

لعشرفةاا اتضلاااداتامف رالنا فسبامس ثمرانالفثرافت راذلرانامةاستناةا رعاةاا ذلا

افس رالعسملةالعتس ةا رعستقالعمرع  .ا

ا مراتررراشرفةا دلداأل رجامتلدالع افالد يام تس اع س ةالعرامةالعستناةاالذا را
 )460557804.7ا المر العشرفرر الع

اتررر ام تس ا س ة العرامة العستناة النل امنا

لعم تس العلرمافر راافلامنا شرفةا دلداع مشرتشرراتلعسارد اشرفةالعم صترالعدتل اة ا

شرفة اأ رج الألع سة العار ز ا ا) الذ ا غ العم تس اع ذه العشرفرر ا  097280667.6ا ا
 800598807.9ا )9002960059ا ي الع تلع ا ات ذل ااشار العي اضلف امتنف ا ذها
لعشرفرراا العستقالعمرع ات ا رالعلملا يالعرالامنانام رالعستناةا .ا

ثانيآ :الجانب األحصائي :

تمهيد:
اااا مثل ا ذل العار ب اا الر رر اارضارر الع ثار ا ان ام ارلر الع ت اتعفل اشرفة ا ا ةا
لع ت ا ي ال شرلد اعملراة ا ثار امؤشرلر العم ار العمس رل العرلالة العمرعاة ا Leverage

))Financialاا امؤشرالعم ارالع ر لالعرامةالعستناةا  )Market Valueات تامرا ضم جا
ارضاة الع ت ات مر اا رسب امل امؤشرلر العم ار العمس رل الذ اسا م الر رر ر امن اراللا

لس ردلماملرملالال تدلرالع سا ا امناراللالع ر رماالالتصر ا  .)Minitab 17ا

س رذاألر ررالعشرضاةاشرفةالعم صترالعدتل اةامنا انا )6اشرفررامر رر ا س با تلارا
ت ر ق ا ار ر ر امل ام

ع ذهالعشرفةافرال ا -:ا

رر ا تث ر اتفر ر ا ر ا الر رر العشرضاة اعمؤشرلر العرلالة العمرعاةا
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أ( -ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية لمؤشر الديون الى حق الممكية في القيمة
السوقية)

ااااسا م الرذ العم ار الع ر ل العرامة العستناة امل العم ار العمس رل العرلالة العمرعاة ا صا را
لالر لا ات رس لمرلا ر رماا )Minitab 17افر رالع ر ااا العادتل )6اتلعررصةا رعمؤشرا

لألتلاع رلالةالعمرعاةا لعداتنالعياتقالعم فاة) :ا

جدول ()6

تحميل التأثير لمؤشر الديون الى حق الممكية فياالقيمة السوقية لشركة المنصور الدوائية

المستقل)
الديون الى

0.65

0.42

10.09

0.007

657195076

183962584

حق الممكية

3.18

(القيمة السوقية)Y

A

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية

منا ر االع ت الاا ضهاتاتدا رثار لعمؤشرالألتلامنامؤشرلرالعرلالةالعمرعاةا لعداتنالعيا
تقالعم فاة)اا العرامةالعستناةا رااالعشرضاةالعشر اةالعثر اة) امناراللالعمؤشرلر:انامةا
) ات ذل اال

الن ازارد اتتد اتلتد امن الامرع العداتن العي اتقا

لعم فاةااؤديالعيازارد اا العرامةالعستناةا مردلرا  )980964582ات ذلامرالفد جانامةا F

 )= 10.09ات

العرامة العمس رراة اعالر رر الع

ا شار امل تا ر امن ارالل العرامةا

لالت مرعاةا )P – Value = 0.007ات امل تاةات النلامنالعمس تىالعمل تيالعمل مدا
)اليالنا  58 %امنالع ار ررافر راغارا

عفناملرملالع تدادافرناضلاشرا

متضتةات ا لتدالعيام ارلراأررىاغارادلر ةا رع متذج .ا

)Y = 657195076 + 183962584 X21 ……….. (6

ب( -ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية لمؤشر حق الممكية الى الموجودات في
القيمة السوقية)
فر رالع ر ااا العادتل )7اتلعررصةا رعمؤشرالعثر اع رلالةالعمرعاةا تقالعم فاةالعيا
لعمتاتدلر)افم ارامس رلاملالعرامةالعستناةافم ارا ر ل :ا
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جدول ()2
تحميل التأثير لمؤشر حق الممكية الى الموجودات فياالقيمة السوقية لشركة المنصور الدوائية

0.28

0.077

1.16

0.299

758481559

4544929

1.08

المتغير التابع
(القيمت السوقيت)Y

(المتغير
المستقل)
حق
الملكيت الى
الموجوداث

R

R2

F

Sig.

A

B

t

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية
ااااامن ا ر ا الع ت ال اا ضه ا لدم اتاتد ا رثار اعمؤشر اتق العم فاة العي العمتاتدلرا
ا العرامة العستناة ا ن تل العشرضاة العشر اة العثرعثة) ا امن ارالل العمؤشرلر :انامةا
)ات ذلاال النازارد اتتد اتلتد امناتقالعم فاةالعيالعمتاتدلرا

اؤدي العي ازارد اا العرامة العستناة ا مردلر ا  )2522949ا اعفن العمؤشرلر الالررىا
فر راامال راغارامشالةاتا افر رانامةا )F = 1.16ات العرامةالعمس رراةا
عالر ررالع ا شارالعياضلفامل تا رامناراللالعرامةالالت مرعاةا P – Value
اغار امل تاة امل العمس تى العمل تي العمل مد ا المر املرمل الع تدادا

 )= 0.299ات

افرن ا ت الآلرر اضلاشر اادل ا
غارامتضتة .ا

) الي الن ا  92 %امن الع ار رر افر را

)Y = 758481559 + 4544929 X22……….. (7

ج( -ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية لمؤشر الديون الى الموجودات في القيمة
السوقية)
فر ر الع ر ا اا العادتل  )8اتلعررصة ا رعمؤشر العثرع اع رلالة العمرعاة ا لعداتن العيا
لعمتاتدلر)افم ارامس رلاملالعرامةالعستناةافم ارا ر ل :ا
جدول ()2

تحميل التأثير لمؤشر الديون الى الموجودات فياالقيمة السوقية لشركة المنصور الدوائية
Sig.
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المستقل)
الديون الى
الموجوداث

0.32

1.60

0.102

746134347

0.227

43788644
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1.26

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية ا

ااامن ا ر ا الع ت ال اا ضه ا لدم اتاتد ا رثار العداتن العي العمتاتدلر اا العرامة العستناةا
) ات ذلا

ن تل العشرضاة العشر اة الع لر لة) امن ارالل العمؤشرلر :انامة ا

ال النازارد اتتد اتلتد امنالعداتنالعيالعمتاتدلرااؤديالعيازارد اا العرامةالعستناةا
مردلر ا  )20788622اعفن العمؤشرلر الالررى افر ر اامال ر اغار امشالة اتا افر را

نامةاا )F = 1.60ات العرامةالعمس رراةاعالر ررالع ا شارالعياضلفامل تا رامنا
راللالعرامةالالت مرعاة ا )P – Value = 0.227ات اغارامل تاةا دالعمس تىالعمل تيا
)اليالنا%90ا

لعمل مدا المراملرملالع تداداافرنا تالآلرراضلاشراادلا

منالع ار ررافر راغارامتضتة .ا

)Y = 746134347 + 43788644 X23 ………….. (8

د( -ال يوجد تاثير ذات داللة إحصائية لمؤشر الموجودات الى حق الممكية في القيمة
السوقية)

فر رالع ر ااا العادتل )9اتلعررصةا رعمؤشرالع لر لاع رلالةالعمرعاةا لعمتاتدلرالعياتقا

لعم فاة)افم ارامس رلاملالعرامةالعستناةافم ارا ر ل :ا

جدول ()9

تحميل التأثير لمؤشر الموجودات الى حق الممكية فياالقيمة السوقية لشركة المنصور الدوائية

0.48

0.23

4.10

0.062

578392290

125311538

2.03

المتغير التابع
(القيمت السوقيت)Y

(المتغير
المستقل)
الموجوداث
الى حق
الملكيت

R

R2

F

Sig.

A

B

t

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية ا

اااااامن ا ر ا الع ت ال اا ضه اتاتد ا رثار العمتاتدلر العي اتق العم فاة اا العرامةا
لعستناة ا راا العشرضاة العشر اة العررمسة) امن ارالل العمؤشرلر :انامة ا
) ات ذل اال الن ازارد اتتد اتلتد امن العمتاتدلر العي اتق العم فاةا
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اؤديالعيازارد اا العرامةالعستناةا مردلرا  )945099508العمؤشرلرالالررىافر را
نامةا )F = 4.10ات العرامةالعمس رراةاعالر ررالع ا شارالعيامل تاةاضلاشةا
من ارالل العرامة الالت مرعاة ا  )P – Value = 0.062ات

النل امن العمس تىا

لعمل تي ا %90ا المر املرمل الع تداد اافرن اضلاشر اأاضر ا

) الي النا

%77امنالع ار ررافر راغارامتضتةا .ا

)Y = 578392290 + 125311538 X24 ………… (9

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
األستنتاجات ا
 -9ا ي العرغم امن الع ر رر العمس مر الع ا تصل اع رامة العستناة اع م ش ا ا س با
ثر رالعف اراا امؤثرلرالعستقا ا ريا

العمؤشرالألفثراأ ماةا دا رتامالألدلءا

لعمرع اع م ش هاتملراةامرفز رالع راس ا انالعشرفرراا العستق.
 -4اإذلاأ مدرالعم شر اسارسةالالن رلاا شفلامس مراا ا متالاأ مرع راال ا راأنا
اا
س لداع تملامرر رامرعاةا رعاةاتأ رءامرعاةاأررىاافدالااتل دامس مر ا ناا ذها

لعررتاا.
ا -0اامفن اأن اافتن العرال العمرع اع م ش اإاار اا اتمشادآ اتازاد امن اأر رت ر اتا ترقا
ذعك ا دمر ا س ال اإدلر العم ش اأن ا ترق املدل ا ر د ا ي اأس ثمر لر ر اتلع

ا ما

متا را رعررتااأ يامناملدلاف شةا ذهالعررتااتامفناأنا ترقالعشرفةا تل دا
رعاةا دمرا درلاا الس ثمررلرااداد اتمشاد امناش رارالا س ةام الر راتزارد ا

تل د رالعمرعاة .ا
 -2امن ارالل املردالر ار الال تدلر ات ثار العم ار العمس رل ا ي العم ار الع ر لا
ت مر الن العرامة العستناة ا ا Market Valueا) ا

العم ار الع ر ل ا ر

لعم ارلر العمس ر ة الألر لة ا مؤشرلر العرلالة العمرعاة) ات
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لعم فاة ا ا س ة اتق العم فاة العي العمتاتدلر ا ا س ة العداتن العي العمتاتدلر ا ا س ةا
لعمتاتدلرالعياتقالعم فاةا]ا يالعم ارالع ر لا ا
العرامة العستناة ا) اتلع

ا ان اتاتد ا رثارع م ار العمس رل ا مؤش لر ج الألر لة ا يا

لعم ارالع ر لاعشرفةالعم صتر .ا

االتوصيات

لد اأفمرل العدرلسة امن ان ل الع رتثة اتملرا ر ا رعمشرفل الع اند ا لاق اأارلء ادرلسةا

مشر ج اع ر اأت ا د الع ت اتتل ا شس العم ارلر ا تص الع رتثج ا لا الع تصاررا
لع اندا فتنات اع لاالعمشرفلالعل ماةالعم ل رةا م ارلرادرلس را :ا
 -9انارم العشرفرر العص ر اة العمدراة اا استق العلرلق اعرترلق العمرعاة ا درلسررا
تل تر اتتلالعلتلملالعمؤثر ا يالعرامةالعستناةاع شرفرراتلع رفازا ا را األنا ذها
لعلتلملامناش را تداداتضلالعشرفةاا العستقالعمرع افمرا ؤدياإعيا متالعشرفةا
تنت امرفز رالع راس اا العستقاتمنا ذهالعلتلملاادرلسةا الةالعشرفررالعم راسةا

ع راتدرلسةاتضلالع الدالعسارس اتأرذهاا لانالال

ررا دا تدادالعرامةالعستناةا ا

فت جا رملارررا ااؤثرااا را .ا
-4اضرتر اأ

رءالعشرفررالعص ر اةالعمزادامنالال مرما رعرتل مالعمرعاةاتلعلملا يا

شر رع ار رر اتلعمل تمرر العررصة ا تسرب امؤشرلر العم ارلر العل ماة الع

ا درجا

ضمن ا ذه العرتل م ا ي العمتلنل الإلعف رت اة اإن اأمفن اررصة ا ك العرتل م العم ل رةا
رع دارررالع رداةاالسامرالع داقالع رديالعترا .ا
ا -0ا تااجا رفازالعشرفررالعص ر اةالعمدراةاا استقالعلرلقاعرترلقالعمرعاةا يا
سب العمدات اة ا ر

رر ر امن العلتلمل العم مة اا ا تداد اتملراة العرامة العس اتناةا

ع شرفررا .ا

المصادر

االمصادر العربية
الوثائق
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 -9لع شر العس تاة اعشرفة الألع سة العار ز العم شتر اا استق العلرلق اعرترلق العمرعاة ات ا ةا
لألترلقالعمرعاةاع ش ر امنا4099-4002ا.

 -4لع شر العس تاة اعشرفة العم صتر العدتل اة العم شتر اا استق العلرلق اعرترلق العمرعاة ات ا ةا
لألترلقالعمرعاةاع ش ر امنا4099-4002ا.

 -0لع شر العس تاةاعشرفةالعت اةاع ص ر ررالع الس افاةاتلعفامارتاةالعم شتر اا استقالعلرلقا
عرترلقالعمرعاةات ا ةالألترلقالعمرعاةاع ش ر امنا4002ا .4099-ا

 -2لع شر العس تاةاعشرفةا دلداعص ر ةامتلدالع افالعم شتر اا استقالعلرلقاعرترلقالعمرعاةا
ت ا ةالألترلقالعمرعاةاع ش ر امن.4099-4002

 -5لع شر العس تاة اعشرفة ا دلد اع مشرت رر الع رزاة العم شتر اا استق العلرلق اعرترلق العمرعاةا
ت ا ةالألترلقالعمرعاةاع ش ر امنا.4099-4002

 -6لع شر العس تاةاعشرفةا دلداع مشرتشرراتلعساردالعم شتر اا استقالعلرلقاعرترلقالعمرعاةا
ت ا ةالألترلقالعمرعاةاع ش ر امنا.4099-4002

الرسائل واالطاريح

 .1لالغر سرم امتمد :)4005أثر الرافعة المالية وتكمفة التمويل عمى معدل العائد

االستثمار :دراسة تطبيقية عمى الشركات المساهمة العامة العاممة بفمسطين ،رسرعةا

مراس ارا اف اةالع ارر ا لعارملة لألسالماةا غز اا ا س انا.

 .1لع فرا

ما رغسرن اتماد  )4049امؤشرات تسعير القروض المصرفية وأنعكاسها في

المخاطر االئتمانية:دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق
لألوراق المالية رسرعةامراس ار اف اةالن صرداررالأل مرلا اارملةالع رانا العلرلق

 .1شرار ملرذامتمد  )4099أثر سياسة توزيع األرباح في القيمة السوقية لمشركات :دراسة

تطبيقيةاعمى الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ارسرعةامراس ار انسما
لإلدلر العمرعاةا لعمل دالعلرع االدلر الال مرل سترار.

 .1اتي ش راتفمرر  )4099اأثرالرفع المالي عمى األداء المالي في الشرركات المسراهمة

العامةااألردنية المدرجرة فري سروق عمران المرالي ارسررعةامراسر ار اف ارةالال مرل ارملرةا
لعشرقالألتس ا مرن الألردن .ا
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 .1لعمارحا شامرءاشرفرامتمتد  )4099اقياس متطمبات التمويل ودورها في تحسين القيمة
السوقية الممصرف:دراسة تطبيقية في عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق
لألوراق المالية ارسرعةامراس ار ف اةالإلدلر اتلالن صرد ارملةافر الء العلرلق .ا

الدوريات

 .1لعتمدت ا لعارسارضر العص ات ا ار زا الاسراه  )4094العالقة بين الرفع المالي
وعوائد األسهم  :دراسة في عينة من الشركات األردنية،ما ة اارملة الأل رر اع ل تما

لألن صرداةاتلألدلراةا–لعما د)8 2ا لعمتصل العلرلق .

 .1لعسادارزق سرمها ر فالعساد )4099ا،اثر اإلفصاح عن رأس مال العالقات عمى القيمة
السوقيةا ما ةالع تت العمرعاةاتلع ارراةا ما د 40لعلدد2

. 82

 .0لعلرمري سلتداارادامشفتر  )4000المعايير المستخدمة في تحديد قيمة المنشأةا ا ت ا
.2

مردمالعيالعمؤ مرالعسردس ف اةالإلدلر اتلالن صرداارملةا دلد.

ا متمتدا د د  )4049اثرالرافعة المالية في تكمفة التمويل ومعدل العائد عمى حق

الممكية ،لعما ةالعلرلناةاع ل تمالإلدلراة لعلدد 49ا

 .420ا

 .5مشفتر سلتداراداتصردق ز ترا دالعسالم  )4099االعالقة بين سياسات توزيع
األرباح والقيمةاالسوقية لمسهم واثرهما عمى حجم التداولا ما ةا

لعد ر ار لعلدد95

الكتب

.080

 .9لعتالق اسلاد اسرم

اتلعلا ت

،مامت ةالعارزترياع شراتلع تزال .ا

امتمد )4009النقودوالبنوك والمصارف المركزية

 .4لعسلاد ااملةاارترر )4000ااالداء المالي لمنظمات االعمال:الع تداررالع لر ة الع لةا
لالتعي ادلرالعمراخ العرارا.

 .0لعشداشرر ار دتن ا  )4000ا إدارة وتحميل مالي ا لع لة الألتعي لعارملة العمش تتة ا
لر سا .ا

 .2رل امش ه ا  )4000مقدمة في اإلدارة المالية والتحميل المالي ا مرن:ادلرالعمس ر لا
ع شر الع لةالعثر اة
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)ا االتجاهات الحديثة في التحميل المالي واإلئتماني ا الع لةالعثر اةاا4090  م ر امتمد.5
 ا.ادلراتل لاع شرتلع تزالا مرنا ألردنا

األساليب واألدوات واالستخدامات،) التحميل المالي االئتماني4000  م ر متمد.6

العممية لع لةالألتعي دلراتل لاع شر مرن الألردنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
) التمويل واالستثمار في اإلسالما لع لةا4098 امتمدالعشر هامتمتدا شار

 لعم ر.7

.لألتعي الالفرداماةالعتداثةاع ف ربالعارمل ا لعستدلن

المتقدمة مرن ا

المالية

) اإلدارة4099 د رن ا راج اتلع مام أرشد ااؤلد

 لع لام.8

.لألردن مامت ةالعارزترياع شرتلع تزال

المصادر األجنبية

الرسائل واالطاريح
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دور االئتمــان المصرفـــي العراقــي فــي تحقيــق التنميــة بأعتمــاد مؤشــر  HDIلممــدة
مــن  5002لغايـــة 5002
The Role of Iraqi Bank Credit in Achieving Development by
Adopting the Human Development Index for the Period from
2005 to 2019
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تاريخ قبول النشر5050/00/ 5 :

تاريخ استالم البحث 5050/2/52 :

المستخمص
تعد المصارف بمختمف أنواعها العصب األساس لتنفيذ أي سياسة مالية او نقدية
داخل االقتصاد  ,اضف إلى ذلك تسعى الدولة في تحقيق أهداف تنموية أخرى ,
وعند دراسة االئتمان المصرفي المقدم من قبل السمطة النقدية متمثمة بالبنك المركزي
العراقي خالل مدة الدراسة  ,نجد ان البنك قد دعم كل القطاعات المتنوعة داخل
االقتصاد  ,السيما القطاع الخاص عمى وجهة الخصوص ,ونتيجة هذا االئتمان
المقدم انعكس بطبيعته عمى التمويل بصورة عامة وعمى التنمية بصورة خاص  ,وقد
وجدت الدراسة ان هنالك عالقة اثر وارتباط بصورة إيجابية بين االئتمان الكمي

الممنوح وبين مؤشر التنمية (.)HDI
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Abstract
Banks of all kinds are the nerve base for implementing any financial
or monetary policy within the economy, in addition to what the state
seeks to achieve other development goals, And when studying bank
credit provided by the monetary authority represented by the Central
Bank of Iraq during the study period, We find that the bank has
supported all the various sectors within the economy, especially the
private sector in particular, and the result of this advance credit was
reflected in its nature on funding in general and on development in
particular, and the study found that there is a positive impact and
correlation between the total credit granted and the development index
(HDI).
Keywords: financing, development, human development, economic
development, human development index

المقدمة
يجمع اكثر المتخصصين في المجال المالي واالقتصادي عمى الدور األساس والميم الذي
تقوم بو المؤسسات المالية داخل أي بمد ,كما ان اكثر البمدان بدأت تنظر إلى تطور

المؤسسات المالية كاحد اىم أساس التطور االقتصادي أو متانة االقتصاد داخل تمك البمدان

 ,اذا عممت تمك المؤسسات بصورة فعالة في توفير الموال الالزمة لتمويل قطاعات العجز

المالي  ,باإلضافة الى دورىا األساس في تجميع األموال من قطاعات الفائض المالي

وتحويمو الى قطاع العجز المالي المتمثل باستخدام تمك األموال ,إضافة إلى تعامميا نيابة
عن زبائنيا في توزيع وتحمل المخاطر  ,وىذه األدوار البد ان تنعكس عمى االقتصاد بصورة

إيجابية من خالل منح االئتمان والتمويل واالستثمار وتوفير األرباح لممستثمرين  ,األمر

الذي ينعكس عمى افردا المجتمع بصورة متعددة  ,ويكون ذلك من خالل زيادة دخول األفراد
أو فرص العمل المتاحة باإلضافة إلى فرص التعميم أو الخدمات الصحية كنوع من أنواع

التوجو المجتمعي  ,وىنا يبرز انعكاس تمك المؤسسات ودورىا في التمويل والتنمية داخل

االقتصاد  ,كل ذلك البد ان يجعل الكثير من صناع السياسة النقدية والمالية إلى دعم

وتطوير تمك المؤسسات المالية  ,السيما القطاع المصرفي الذي يحتل صدارة تمك

المؤسسات كون طبيعة االقتصاد البمد ومستوى تطوره أو إمكانيتو االقتصادية ىي من يحدد

تمك المساحة والحيز ,وبالتالي ان القنوات األساسية لتمويل او التنمية البد ان تمر عبره ىذه
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القناة المصارف  ,اذا ينعكس تطور ىذا القطاع بصورة واضحة عمى الواقع االقتصادي ,
وىنا تقف المصارف أمام تحدي ميم ىو التطور في مجال عمميا المالي واالقتصادي نحو
مواكبة تطور القطاعات المصرفية العالمية من خالل منتجاتيا الخدمية التي تقدميا والتي

تطمح من خالليا إشباع حاجات األفراد والمحافظة عمى حصتيا في سوق العمل .

المبحث األول

منهجية البحث
 .1أهمية البحث
ييدف البحث الى :
 -1التعرف عمى أىمية التمويل
 -2التعرف عمى أىمية التنمية

 -3التعرف عمى بعض مؤشرات ذات العالقة بالتنمية
 -4مؤشرات كفاءة الجياز المصرفي العراقي
 -5معرفة األثر واالرتباط بين االئتمان الكمي والتنمية البشرية

 .2مشكمة الدراسة

تعاني الكثير من الدول النامية من عدم قدرة مؤسساتيا المالية عمى مواكبة النمو والتطور

االقتصادي  ,ومن ىنا يبرز دور المصارف في توفير االئتمان لمقطاعات المتنوعة  ,وكيف

استطاعت تمك التسييالت االئتمانية والنقدية عمى وجو الخصوص في توفير فرص عمل

من خالل قروض أو تمويل استثماري أو تجميع المدخرات وتوفير عائد مناسب لتمك األموال
 ,كل ذلك سوف ينعكس بصورة طبيعية عمى األفراد من خالل زيادة الدخول و فرص عمل

متاحة تقمل من البطالة باإلضافة إلى الخدمات العامة التي تنعكس نتيجة دعم وتفير

التمويل المناسب لتمك الخدمات  ,وىذ الدور التمويمي والتنموي تقوم بو المصارف من خالل

مصادرىا المتنوعة باإلضافة الى استخداماتيا المتنوعة .

 .3فرضية الدارسة

تفترض الدراسة ان ىنالك عالقة سببية بين االئتمان الكمي الممنوح من قبل السمطة

النقدية من خالل ادواتيا و اذرعيا المتمثمة بالمؤسسات المالية السيما المصرفية منيا
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وبين مؤشر التنمية ( )HDIالذي يعد من المؤشرات المعتمدة لدى األمم المتحدة في
قياس التنمية المستدامة داخل أي بمد من بمدان العالم .

 .4أسموب البحث

تم اعتماد أسموب الوصفي التحميمي القائم عمى استخدام

لمبيانات اإلحصائية

والمؤاخذة من المصادر ذات العالقة باإلضافة الى استخدام النسب المالية الخاصة
بالدراسة لغرض إيضاح المؤشرات الخاصة بمفردات البحث  ,وتم استخدام برنامج

 spssلغرض إيجاد اثر واالرتباط بين متغيرات الدراسة االئتمان الكمي الممنوح من

قبل السمطة النقدية ومؤشرات التنمية ( ,)HDIوقد ضم الدراسة ثالثة مباحث  ,اذا
ضم المبحث األول منيجية الدراسة والمبحث الثاني اإلطار النظري لمتمويل والتنمية
االقتصادية فيما تضمن المبحث الثالث الجانب العممي لألثر واالرتباط بين متغيري
الدراسة وتوصل المبحث الرابع الى االستنتاجات والتوصيات .

المبحث الثاني

اإلطار النظري لمتمويل والتنمية االقتصادية
 -1مفهوم التمويل
يعد التمويل واحد من فروع عمم االقتصاد ,وقد ازداد االىتمام بو بصورة كبيرة في
العيود القريبة بعد نضوج وتطور النظريات االقتصادية ,السيما بعد تبمور أسس
مستقمة لنظرية التمويل ,األمر الذي دفع الكثير من الباحثين إلى التحري والتحميل
لموصول إلى نتائج اصبح من الممكن بمورتيا لتكون ضمن مبادئ وأساس لنظرية

التمويل ,ويتفق جميع الباحثين عمى تعريف التمويل بانو توفير مصادر األموال
الالزمة لتنفيذ أو تطوير مشاريع عامة أو خاصة ,اذ اصبح جزاء من عمم اإلدارة
المالية (ىواري ,)13 :2113 ,وتختمف توقيتات التمويل حسب المدد فمنيا يكون
طويل األجل او متوسط او قصير األجل ,اذا يمثل التمويل أمداد األصول عند
الحاجة الييا ,أال ان السمة البارزة واألساسية ىي توفير أموال لتنفيذ المشاريع

االستثمارية (المغربي.)9 :2118,
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-1-1أهمية التمويل
ويمكن ان نبين أىمية التمويل في داخل البيئة االقتصادية من خالل ما يأتي
(المغربي -:)26 :2116,
 -1استغالل الموارد المتاحة غير المستغمة الموجودة في حوزة المؤسسة.
 -2مساىمة تمك الموارد في تسريع المشاريع المعطمة وأنشاء مشاريع جديدة ,فضال عن
توفير المعدات اإلنتاجية الحديثة وتوطين التكنولوجيا لمواكبة التطورات في مجال

اإلنتاج ,وىذا ما يعزز من معدالت النمو االقتصادي الذي ينعكس بشكل مباشر عمى
حصة الفرد الواحد من الناتج المحمي اإلجمالي.

 -3الترابط بين المؤسسات المالية عند الحاجة ,فالبعض منيا ترى في التمويل النافذة
الوحيدة لمخروج من العجز المالي ,في حين ترى مؤسسات أخرى في التمويل استغالالً
لمسيولة الفائضة من اجل الحصول عمى مردودات مالية مستقبمية.

ويعد التمويل الشريان الحيوي الذي يمد جميع الوحدات االقتصادية باألموال الالزمة

لدعم االستثمارات ودفع عجمة التنمية االقتصادية والذي ينعكس عمى مستوى معيشة
الفرد والمجتمع ,فاذا كان االستثمار بمفيومو البسيط استخدام األموال لمحصول عمى
مردودات إيجابية مستقبمية ,فان التمويل يعد الضرورة الالزمة لمقيام بالعمميات
االستثمارية ,اذ ان رأس المال ىو أحد اىم عناصر اإلنتاج االربعة (شاىين2117,

.)32:

 -2-1مصادر التمويل :يمكن تقسيم مصادر التمويل بحسب المصدر الى نوعين
ذاتي (داخمي) او غير ذاتي (خارجي).
 -1-2-1التمويل داخمي ,ويشمل راس المال المساىم من قبل أصحاب الشركة او
استخدام جزء من اإليرادات في عممية التمويل لتوسيع االستثمار او إقامة مشاريع

جديدة وفق ما يراه مجمس إدارة الشركة ,بمعنى التعامل مع راس المال واألرباح
المتحققة في عممية التمويل (المغربي  ,)21: 2116,إذ يمثل تمويل المؤسسة نفسيا
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بنفسيا من خالل العمميات الجارية والوفرة المالية المتحققة منيا والتي تظير بصورة
أرباح محتجزة وغير موزعة (شاىين .)35 :2117,
 -2-2-1التمويل الخارجي ,ىناك نوعان من طرق التمويل الخارجي ,فإما ان يكون
بصورة مباشرة بين المقرض والمقترض أي لقاء وحدات العجز المالي مع وحدات
الفائض المالي بصورة مباشرة دون تدخل وسيط فيما بينيم ,وىذا النوع يحتاج إلى
توفر شروط عقد تمبي رغبات الطرفين من حيث حجم األموال والمدة والعائد المطموب

(حمزة  ,)66 :2115,وىنا يستغني عن الواسطة المالية بين الطرفين ,إذا تكون
مواجية وحدات الفائض المالي مع وحدات العجز المالي (شاىين ,)37 :2117 ,
والشكل ( )1يبين الية عمل التمويل الخارجي المباشر.

وحذاث اىفائط اىَاىٍ

تَىَو

اصترداد

وحذاث اىعجز اىَاىٍ

شكل ( )1الية عمل التمويل الخارجي المباشر

المصدر من أعداد الباحث في ضواء ما تقدم

اما النوع الثاني من التمويل الخارجي ,فيو التمويل غير المباشر والذي يتمثل في
الوساطة المالية بين المقرض والمقترض باختالف مسمياتيا وطبيعة عمميا ,اذا تتكفل
المؤسسات المالية الوسيطة بإدارة الفوائض المالية وتوجيييا نحو قطاعات العجز

المالي من خالل تجميع المدخرات الخاصة باألفراد والمؤسسات وتوجيييا بصورة

قروض الى اطراف أخرى ,وفي ىذا النوع ال يمتقي طرفي الصفقة بصورة مباشرة ,اذا

تكون المؤسسات المالية الوسيطة بمثابة الممر األمن لتدفق تمك األموال (االميري:2119,

 ,)126اذا يحجم الكثير من أصحاب المدخرات بمختمف تصنيفاتيم افردا أو مؤسسات عن
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التمويل المباشر لعدة أسباب ,منيا الخوف من نتائج ىذا االستثمار او عدم الثقة ,فضال عن
المخاطرة المختمفة التي ترافق ىذا النوع من التمويل ,ومن ابرز فوائد المؤسسات المالية

الوسيطة واألسواق المالية ىي كسر حاجز االكتناز والتحول الى توظيف المدخ ارت (شاىين

 ,)39 :2117,والشكل ( )2يبين الية عمل التمويل الخارجي غير المباشر.
وحذاث اىفائط اىَاىٍ

أوراق ٍاىُت

اىىصاطت اىَاىُت

أٍىاه

اٍىاه

أوراق ٍاىُت

وحذاث اىعجز اىَاىٍ

الشكل ( )2الية عمل التمويل الخارجي غير المباشر

المصدر :المصدر من أعداد الباحث في ضواء ما تقدم

اما بالنسبة لمصادر التمويل الخاصة بالتمويل الداخمي والخارجي ,فأن التمويل الداخمي

يتكون من رأس المال التأسيسي واالرباح المحتجزة واالحتياطيات المالية ,في حين تتضمن

مصادر التمويل الخارجي كل من القروض المباشرة والسندات المطروحة

واالئتمان المتحصل من مصادر مختمفة ,والشكل ( )3يبين مصادر التمويل الداخمي

والتمويل الخارجي.

الشكل ( )3يبين مصادر التمويل الداخمي والتمويل الخارجي

مصادر انتمويم
اىتَىَو اىخارجٍ
 -اىقروض اىَباشرة

اىتَىَو راتُت
 راس اىَاه اىتأصُش-

األرباح اىَحتجزة

 االحتُاطُاثالمصدر :المصدر من أعداد الباحث
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في ضوء ما تقدم تعد مصادر التمويل الخارجي من اىم المصادر التي تعتمدعمييا
اغمب الشركات ,وتختمف ىذه المؤسسات فمنيا المؤسسات المالية غير المصرفية
والمؤسسات المصرفية وكل نوع منيا يقدم خدمات تختمف عن االخر ,اذا ان
المؤسسات المصرفية أيضا تقدم خدمات متنوعة ,فالمصارف التجارية تقدم خدمات
تختمف بطبيعتيا عن ما تقدمو المصارف الشاممة ,كذلك من حيث مدة التمويل تختمف

عن ما تقدمة بنوك االستثمار ,وىذا الحال يمتد لممؤسسات غير المصرفية ,اذا منيا

يتخصص باالستثمار في األوراق المالية وأخرى في مجال العقارات والبناء ومؤسسات
مالية تيتم بالتامين ومؤسسات التمويل وصناديق االستثمار (جميل ,)9: 2117,اال
ان ىذه المؤسسات

السيما في الدول النامية تحتاج الكثير من العمل لتطوير

إمكانياتيا من اجل الوصول لجميع القطاعات االقتصادية وقادرة عمى تجميع
المدخرات وتوفير السيولة المطموبة وأدوات الدفع االزمة لعمميات تمويل التنمية

االقتصادية (زيان,مصطيفى )122 :2115,ويمكن ان نصنف أشكال التمويل حسب
االستخدام الى ما يأتي (المغربي -:)2121:23,
 -1التمويل التشغيمي ,وىي تمك األموال الالزمة لتمويل العمميات اإلنتاجية او
التجارية ,وترصد تمك األموال لمواجية نفقات او متطمبات تتعمق باالستفادة القصوى

منيا ,وغالبا ما تتعمق ىذه العمميات باإلنفاق الجاري.

 -2التمويل االستثماري ,وىي تمك األموال الالزمة لتكوين او أنشاء مشاريع جديدة او
التوسع في خطوط إنتاجية مضافة تعمل عمى زيادة راس المال.
ولطالما أصبحت المؤسسات المالية ىي الالعب األساسي في عممية التمويل,
ويمكن ان نميز نوعين من ىذه المؤسسات وكما يأتي (دحام- :)41 :2113 ,

أ -المصارف :تطور العمل المصرفي ليشمل نشاطات غير مصرفية منيا التامين
وادارة الممتمكات وانشطة مالية أخرى ,وأصبحت تسوق الى نشاطيا بصورة فعالة
داخل البيئة التنافسية المالية ,أضف الى ذلك نشاطيا األساسي في تجميع الودائع
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ومنح القروض واالستثمار في االوراق المالية الزلت الرائدة في إدارة ىذا النشاط الذي
اكسبيا الكثير من الخبرة في تحقيق األرباح وتقميل المخاطر من ىذه االستثمارات
ب -مؤسسات مالية غير مصرفية :وتقسم الى مجموعتين ,وكما يأتي- :
 مؤسسات مالية تقبل الودائع ,اذ انيا ال تختمف عن المصارف في قبول الودائع,
اال ان معظم ىذه الودائع تكون ادخارية وليست تحت الطمب كما في المصارف

التجارية ,ومن امثمتيا صناديق توفير البريد.

 مؤسسات غير ودائعية ,ىذه المؤسسات تقوم بجمع مصادر أمواليا مقابل خدمات
تقدميا ,ومن ثم تقوم باستثمار ىذه االموال نحو استثمارات مختمفة ومنيا (شركات
التامين ,صناديق الضمان االجتماعي ,صناديق االستثمار المشتركة ,صناديق
التقاعد).

 -2مفهوم واهميه التنمية االقتصادية
 - 1-2مفهوم التنمية االقتصادية :تتمثل الخطوة األولى في مفيوم التنمية
االقتصادية في التمييز بينيا وبين النمو االقتصادي ,فاألخير يتعامل مع االقتصاد
كدالة تكون مدخالتيا عناصر اإلنتاج األربعة ومخرجاتيا التغير الحاصل في اإلنتاج
والدخل ,أال ان مفيوم التنمية االقتصادية تطور خالل العقود األخيرة بشكل كبير,
فبعد ان كان ينظر ليا في األربعينات والخمسينات من القرن الماضي عمى انيا معدل

الزيادة الحاصمة في الدخل القومي وحصة الفرد الواحد من الناتج المحمي اإلجمالي,

تطور ليشمل جممة من األىداف التنموية التي تحددت من قبل المؤسسات العالمية
المنبثقة عن األمم المتحدة ,وانحسرت النظرة الضيقة التي كانت تستند الى المؤشرات
الكمية ,وبدأ استخدام المفيوم الذي يشمل أحداث تغيرات جذرية في المجتمع وتطوير
القدرات والميارات بمعدل يضمن التحسن المستمر في حياة األفراد والمجتمعات
بالصورة التي تنطوي عمى إشباع الحاجات البشرية المتجددة والمتعددة ,وبما يحقق

العدالة في توزيع العائدات واالستغالل األمثل لمموارد ))Feldman,et ,al,2014:4
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 -2-2تعريف التنمية االقتصادية :ييتم االقتصاد التقميدي بالدرجة األولى
بتخصيص الموارد االقتصادية وتخفيض التكاليف اإلنتاجية بشكل فعال ,في حين تيتم
التنمية االقتصادية بمجاالت أوسع من ذلك ,كونيا تتعامل مع متغيرات اقتصادية
واجتماعية وسياسية ,وعمى صعيد المؤسسات العامة والخاصة عمى ٍ
حد سواء ,فمن
أبرز المحاور التي تركز عمييا التنمية االقتصادية ىي التحسينات المستمرة والواسعة
النطاق في مستويات المعيشة لممجتمعات كافة والسيما الفقيرة منيا ,وبذلك فقد عرف

 F. Perrauxالتنمية االقتصادية عمى انيا (التنسيق بين المتغيرات االقتصادية
واالجتماعية من اجل تطوير وتعظيم قدرات االفراد عمى زيادة اإلنتاج في مختمف
القطاعات وتحسين مستوى المعيشة) )( Perroux ,9:2010
تبرز الحاجة الى تكوين منظور أساسي وتعريف عممي لمتنمية االقتصادية من اجل
االتفاق حول معايير موحدة لمقياس يمكن من خالليا تحديد مسار الدول التي تحقق

التنمية االقتصادية فعمية دون أخرى ,وعمى ىذا األساس يرى ( Michael P.

 )Todaroبأن التنمية االقتصادية ىي (تحقيق معدالت نمو مستدامة لنصيب الفرد
من الدخل القومي ,وتمكين الدولة من توسيع انتاجيا بمعدالت أسرع من النمو
السكاني) ,ويمكن التعويض عن حصة الفرد الواحد من الدخل القومي عبر قياس
مستوى الرفاه االقتصادي وحصة الفرد الواحد من السمع والخدمات االستيالكية

واالستثمارية التي يحصل عمييا بموجب دخمو النقدي ,وىذا ما يعرف بالدخل الحقيقي.
كما يمكن النظر الى التنمية االقتصادية من خالل التغير في اليياكل اإلنتاجية
والتوظيف ,كمساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي بالمقارنة مع قطاع
الصناعة التحويمية والخدمات ,فمن المعروف ان االستراتيجيات الحديثة لمتنمية
االقتصادية تركز عمى التحول نحو التصنيع السريع عمى حساب اإلنتاج الزراعي
والريفي ,فضال عن التقدم المحرز في مجال معالجة الفقر والبطالة وتحقيق المساواة

))Smith & todaro,2014:16
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 -3-2تمويل التنمية االقتصادية :أدركت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة
ان تعبئة الموارد الكافية لدعم استراتيجية التنمية تشكل تحديا كبي ار امام تحقيق
األىداف التنموية المرسومة ,وتعد مصادر التمويل الوطنية واحدة من أبرز اشكال
التمويل التي تساعد في اتخاذ الق اررات الصحيحة والفعالة عمى المدى القصير ,فضال
عن كونيا تسمح باستغالل وادارة التمويل بعيدا عن المخاطر المتعمقة بمشكمة
المديونية وما يرافقيا من معوقات سياسية واقتصادية مختمفة ,اال ان العديد من الدول

تعاني من نقص في الموارد المالية بالشكل الذي ال يكفي لمقيام بالميام الضرورية
المطموبة إلنجاز عممية التنمية االقتصادية.
ان طبيعة النظام المالي تمعب دو ار كبي ار في تمويل النفقات الالزمة لتحقيق التنمية
االقتصادية ,اذ ان النظام المالي يشكل وسيمة ىامة لتوفير السمع والخدمات العامة
ويضع حوافز لسموك الجيات الفاعمة وتوجيييا نحو القطاعات التنموية ,فضال عن

كونو يساىم بتحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع .ان النظام المالي الكفوء
يساىم في تحقيق االستقرار االقتصادي عمى المستوى الكمي ,وتشكل الضرائب واحدة
من أبرز مصادر تمويل التنمية في معظم الدول المتقدمة والنامية عمى ٍ
حد سواء ,اال
ان تجنب الضريبة والتيرب منيا اليزال يشكل عائقاً كبي ار أمام الجيود اليادفة الى
تعبئة الموارد المحمية في جميع أنحاء العالم)) UnitedNations,2019:31

يعد الجياز المصرفي أحد الجيات التي تزود قطاع االعمال بالموارد المالية الالزمة

لرفع اإلنتاجية وتييئة الظروف المالئمة لتحقيق التنمية االقتصادية ,اذ ان المصارف
والمؤسسات المالية األخرى تأخذ دور الوسيط بين من لدييم فائض من األموال
(المدخرين) والذين لدييم عجز في األموال (المستثمرين) وتحويل الودائع المصرفية
الى ائتمان ,وتشكل األنظمة المصرفية محور النشاط االقتصادي واداتو الفعالة في

تحقيق

التحوالت

االقتصادية

والوصول

(.)Quartey,2008:2
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ان االئتمان المصرفي ىو قدرة البنوك التجارية عمى توفير األموال لألفراد والحكومات
عمى شكل قروض تساعد في انشاء وتوسيع نطاق األعمال ,اذ ان الشركات
الصناعية تحصل عمى األموال الالزمة لشراء المكائن والمعدات ,كما يحصل
المزارعون عمى االئتمان لشراء األسمدة والمبيدات والبذور وانشاء االبنية الالزمة
لمعممية اإلنتاجية ,ويمكن لمحكومة استغالل االئتمان المصرفي لتغطية النفقات
الحكومية التي تعزز التنمية االقتصادية ,ويمكن لمقطاع المصرفي ان يساىم في

تمويل التنمية االقتصادية من خالل ما يأتي)Yakubu& Affoi ,2014:11( - :
أ -رفع كفاءة األسواق المالية وعمميات الوساطة المالية.
ب -زيادة معدالت االدخارات الوطنية عمى مستوى االقتصاد الكمي.
ج -تعزيز ثقافة االئتمان وتوفير األطر القانونية من اجل ضمان حقوق المودعين.
-3القطاع المصرفي

 -1-3نشاءة البنوك
تؤكد اغمب المعمومات المتوافرة ان إيطاليا ىي اول الدول التي ظيرت فييا فكرة
البنوك ,وتأتي كممة ( )Banksمن الطاوالت التي كان يستخدميا الصاغة عند
المرافئ التجارية لمحصول عمى أكبر قدر من الودائع مقابل فوائد أفضل من تأمينيا
في أماكن لحفظ تمك األموال دون الحصول عمى شيء من الفائدة ,بل عمى العكس
من ذلك كان يدفع مبالغ معينة لحراستيا ,يقابمو رفع المبالغ المتاحة لإلقراض مقابل

دفع فوائد اقل من المقرضين او المرابين بصورة مباشرة .وتجدر اإلشارة الى ان اول
بنك ظير بشكل منظم في مدينة البندقية عام  1157واستمر ىذا التطور الى القرن
السابع عشر ليأخذ اشكال البنوك المنظمة التي دعمت مجاالت الصناعة والتجارة في
ذلك الوقت نتيجة حاجة المجتمع في ذلك الوقت (شاىين.)95 :2117 ,

وقد أنشئت فيما بعد بنوك في ىولندا وفرنسا وانكمت ار لتغطي الحاجات والمتطمبات
لموظائف المناط بيا في بمدانيا ,ويرادف كممة  Banksعند الناس النقود الكثيرة ,اما
عند االقتصاديون فتعني االئتمان والتمويل واالزدىار ,اذا تشير كممة  Banksالى
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قبول الودائع ومنح القروض واتمام التعامالت المتعمقة بذلك (الدويني,)31 :2117 ,
وقد اعتمد مصرف نابولي ألول مرة الشيك كأحد أدوات نقل األموال لحاممو كنوع من
أنواع األوراق المالية ,فيما استخدم مصرف البندقية الشيك بمثابة الكمبيالة ,فيما
اصدر بنك أمستردام الشيك باعتماده كنقود يمكن تداوليا او نقميا بضمان خطي من
المودع (الدوري والسامرائي.)12 :2113 ,

ان دخول البنوك في عممية جديدة من خالل قبول المودعين باإليصاالت بدال النقود
لموفاء بالتزاماتيم قد اعطى مساحة أوسع لمبنوك تكوين نقود مضافو جديدة لمتدوير من
خالل منح القروض والتسييالت المصرفية والمعامالت المالية المتنوعة ,وقد حررىا
ىذا االمر من المتاجرة برؤوس أمواليا نسبة الى حجم الودائع التي بعيدتيا ,وتعد تمك

العممية من الوظائف الميمة داخل االقتصاد والتي تعرف بتكوين او خمق النقود
(العايب وخاري)7 :2114 ,

وفي العصر الراىن ينظر الى البنوك عمى انيا من المؤسسات المالية األساسية التي
تقبل الودائع بأنواعيا الجارية واآلجمة أي ما يكون منيا تحت الطمب او تمك المحددة
باجل معين ,وتزاول عممية التمويل سواء كان داخميا او خارجي وخدمتو بما يتناسب
مع السياسة االقتصادية والتنموية المستيدفة لمدولة ,االمر الذي يدعم االقتصاد

القومي من خالل دعم االستمارات وانشاء المشاريع ,والتي تمقي بظالليا عمى المجتمع
بصورة عامة واالفراد العاممين بصورة خاصة (الصيرفي)13 :2113 ,

وعبر ىذه المتغيرات وجد المجتمع المكان الذي يستطيع ان يوفر ليم احتياجاتيم
المالية سواء كان من جانب المودعين كأحد منافذ الحفظ واألمان عمى أمواليم او في
جانب تشغيل تمك األموال مقابل فوئد معمومة ,يقابل ذلك المقترضين لتمك األموال

حسب احتياجاتيم لمقيام بالتمويل المالي ألعماليا سواء كانت االعمال االنية منيا او
المستقبمية ,اذ تساىم كل تمك الوساطة المالية في تشجيع

االستثمار والمساىمة

الفعالة في اعمال التنمية داخل المجتمع ضمن نظام اقتصادي وتنموي مخطط وبذلك
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تعد البنوك احد اىم المرتكزات األساسية داخل النظام المالي لمبمد في تحقيق التوازن
المالي من خالل السياسة االقتصادية عبر السياسات المالية والنقدية.

شكل ( )4مبسط دور البنوك التجارية في التوسط بين المقرضين والمقترضين
رغبة المقترضين

رغبة أصحاب أالموال
 حفظ االموال

 ادخار  /تحت الطمب

البنوك

 تمويل المشاريع
 تسهيالت مالية

 حاجات ومتطمبات

 ادخار  /لمدة محددة

فردية

 تشغيل
المصدر :المصدر من أعداد الباحث في ضواء ما تقدم

 -2-3أنواع البنوك
تصنف البنوك حسب الدور والوظيفة التي تقوم بيا ,ويعد البنك المركزي في جميع

الدول ىو األساس والمظمة الكبرى التي تعمل تحتيا البنوك األخرى ,وماعدا ذلك
تعمل المصارف في مجاالت اقتصادية متنوعة ,فتارة تكون متخصص في قطاع
انتاجي محدد دون غيره ,وتارة أخرى تتنوع في قطاعاتيا ويمكن تقسيم أنواع
المصارف الى ما يأتي- :

 -1-2-3البنك المركزي ,يعد البنك المركزي اعمى سمطة او وكالة مالية في البمد
التي تمتمك الوظائف الميمة في مجال السياسة النقدية من خالل مراقبة وعمل النظام
المالي وتتحكم بالمعروض النقدي وتعزيز األداء الكمي لالقتصاد ,وىو ال يتعامل
مباشرة مع الجميور ,وانما من خالل المصارف الحكومية او التجارية ,وعبر ادواتو
يمكن التحكم بالسياسة النقدية األساسية داخل االقتصاد بالطريقة التي تناسب التوجو
االقتصادي والتنموي لالقتصاد الوطني ( ,)Rose&Milton,2008,355ولطالما
امتمك البنك المركزي احتكار اصدار العممة ,فيو يعمل عمى اقصى منفعة اقتصادية
يمكن ان يحققيا ,باإلضافة انو المالذ األخير لجميع البنوك كونو المسؤول عن تنظيم

328

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

كانون االول 0202

ومراقبة عمل تمك البنوك وتخضع لكل القوانين والموائح الصادرة من لدنو ,ومن بين
تمك األدوار ىو التحكم باالئتمان بما يتناسب مع المتطمبات االقتصادية لمبمد وتحقيق
السياسة النقدية المرغوب بيا (.)mathur,2001,256
ويعد اليدف األىم لمبنك المركزي ىو الحفاظ عمى نظام مالي ومصرفي سميم ,اذ عن
طريق ىذه القطاعات يستطيع تنفيذ سياستو النقدية عن طريق األدوات التي يممكيا

بصوره اكثر فعالية ,ويساعد تنظيم ىذه القطاعات أيضا في تجنب ازمات السيولة
الناجمة عن التغيرات االقتصادية المفاجئة ,ويسمك البنك المركزي عدة خطوات

لتحقيق ذلك ,كاألشراف والمراقبة عمى المصارف والمؤسسات المالية التي تخضع
لسمطتو القانونية ,واعادة النظر في كمية وحجم األصول المطموب حيازتيا وراس
المال التأسيسي ,كذلك التحقق والتتبع من االلتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من

السمطة النقدية () Rose& Milton,2008:373

 -2-2-3المصارف التجارية ,تعمل المصارف التجارية عمى تجميع مدخرات
الزبائن بصورة ودائع بمختمف انواعيا ,وتسمح لزبائنيا بان تكون تمك الودائع تحت
الطمب عن طريق الشيكات التي تكون قابمو لمسحب عن طريق صاحب الوديعة او
شخص اخر يتم تحرير الشيك باسمو ,وبالتالي ىي جزء ميم من عممية عرض النقد
ضمن عمل المؤسسات المالية ,ومن خالل تكوين ودائع جارية تحت الطمب عبر

اإلقراض واالستثمار في األوراق المالية المختمفة فأنيا تساىم بصورة كبيره في توليد

ودائع تحت الطمب تضاف الى المعروض النقدي ,اذا تعد تمك الودائع جزء من
المعروض النقدي (عبد الباقي .)138 :2116,
ويختمف البنك التجاري عن باقي المؤسسات المالية االخرى وسماسرة األوراق المالية
التي تعمل في بيع وشراء االوراق المالية في الوساطة المالية ,إذا يعمل البنك التجاري
كوسيط بين المودعين والمقترضين ,اال ان ما يميز عممو بقبولو جميع الودائع

ووضعيا تحت الطمب او بإشعار ,وفي الجانب االخر يمنح القروض لمراغبين بذلك,
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ومن خالل إدارة االئتمان يعظم المصرف التجاري من أرباحو (Wiley& ,2005:1
 .)Ltdوىنالك مصادر متنوعة لتمويل البنوك التجارية ,أبرزىا ما يأتي:
-1-2-2-3حقوق الممكية (رأس المال واالحتياطيات) ويتمثل براس المال والمبالغ
المدفوعة عند التأسيس من قبل المساىمين ,اذ يعد ىذا المبمغ ىو المبنة األساسية في
عمل البنوك ,وتكون حصة المساىمين بمقدار األسيم الممتمكة نسبة الى األسيم

الكمية ( ,)Rose and Hudgins,2005:117أما االحتياطيات فيي ما استقطعو
المصرف من األرباح وتتكون من االحتياطي اإلجباري او ما يسمى باالحتياطي
القانوني وفقا لقواعد وقوانين البنك المركزي ,واحتياطي اختياري يجمعو المصرف
لغايات متنوعة منيا رفع الثقة لممتعاممين مع البنك ,ويطمق عمى رأس المال المدفوع
واالحتياطيات بالحسابات الرأسمالية التي يتم عن طريقيا تغطية الخسائر التي قد

يتعرض ليا المصرف ولضمان حقوق المودعين(الموزي وآخرون,1997,ص.)86

-2-2-2-3الودائع ,تعد الودائع بأنواعيا ىي المرتكز األساس والرافعة المالية األىم في
عمل البنوك التجارية ,وتقسم الودائع الى عدة أنواع وكما يأتي- :

 الودائع الجارية :وما تسمى ودائع الحساب الجاري ,إذا تكون متاحة بالسحب لحائزييا دون

اشعار مسبق ,وعادة ما تكون حركة ىذه الودائع كبيره كون استخدميا بصورة يومية مقارنة

بالودائع األخرى (إسماعيل ,)115 :2119 ,وغالبا ما يتم السحب من ىذه الودائع عن

طريق الشيكات والتي تكون قابمو لمتداول في المعامالت المالية ,وفي االعم االغمب ان
ىذه

الودائع

ال

تمزم

البنك

).)Mishkin&Eakins,2015:392

التجاري

بدفع

أي

فائدة

لمودعييا

 الودائع اآلجمة :ويتم تثبيت موعد استحقاقيا بين المودع والمصرف حسب االتفاق ,وتكون
عمى نوعين األول ودائع ألجل يتم تثبيت موعد استحقاقيا محدد بين المودع والمصرف
والثاني ودائع بإشعار وىي أن يخطر المودع المصرف بالسحب قبل وقت مناسب من

تاريخ السحب (الموزي وآخرون,1997,ص.)86

 ودائع التوفير :وتعد األكثر شيوعا من بين النوعين االخرين ,إذا تحمل فائدة شيريو او
نصف سنوية او سنوية ,كما انيا غير قابمو لمتداول مثل الشيكات ,إذ يفترض حضور
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صاحب الوديعة لمسحب بصورة كشف حساب او دفتر حسابات يحتفظ بو صاحب الحساب
( ,)Mishkin&Eakins,2015:392ويحمل ىذا النوع من الودائع سعر فائدة أقل مما ىو
مدفوع إلى ودائع ألجل (.)Rose & Hudgins,2005: 115

-3-2-2-3االقتراض من البنك المركزي او المصارف األخرى ,عندما تعجز موارد

المصرف الذاتية من تمويل عممياتيا تمجأ إلى االقتراض من المصارف األخرى أو البنك

المركزي (ألموزي وآخرون,1997,ص ,)86وقد يعود سبب اقتراض البنوك الى أسباب
متنوعة منيا (- :)Imf,2012:39

 انخفاض نسبة السيولة الى األصول.

 ارتفاع نسبة تمويل قصير االجل كالحسابات الجارية واتفاقية إعادة الشراء الى
مجموع الودائع.

 ارتفاع نسبة اإلقراض طويل االجل بنسبة كبيره الى اجمالي الودائع وصعوبة تحويمو الى
سيولة بصورة سريعة.
 انخفاض نسبة راس المال.

ويمكن توضيح الية عمل البنوك التجارية وىيكل الموجودات والمطموبات من خالل الشكل

( )5الذي يبين مصادر األموال واستخداماتيا في البنوك التجارية
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شكل ()5
واستخداماتها

في البنوك

التجارية

جاّب اىَىجىداث
اىحضاباث اىجارَت

االصتخذاٍاث

اىَصادر

اىضيف واىقروض
مَبُاالث ٍخصىٍت

اىتضهُالث
اىَباشرة

جارٌ ٍذَِ

اىقبىالث اىَصرفُت
اىنفاالث وخطاباث اىضَاُ

حقوق
انمهكية

انمصرف

مصادر األموال

ٍصادر واصتخذاً االٍىاه ىيبْىك

جاّب اىَطيىباث

رأس اىَاه
االحتُاطُاث

اىىدائع اىجارَت

اىتضهُالث
غُر اىَباشرة

اىىدائع
انودائع

االعتَاداث اىَضتْذَت

ودائع اىتىفُر
ودائع اِجو

تحصُو األوراق اىجارَت
اىحىاالث
إدارة اىََتيناث

خذٍاث
واصتثَاراث
أخري

انقروض

اىبْل اىَرمزٌ
اىَؤصضاث األخري

اصتثَاراث ٍختيفت

المصدر :من اعداد الباحث
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-4-2-2-3استخدامات االموال المتاحة لمبنوك التجارية ,تمثل االستخدامات الجانب
االستثماري والتشغيمي لممصرف والتي من خالل ادارتيا يستطيع الحصول عمى األرباح
واستدامة عممو في بيئة األعمال المالية ومنيا ما يأتي- :
 االستخدامات المباشرة (القروض والسمف) ,ويعد ىذا النشاط من ابرز ميام البنوك
التجارية والمصدر األساس لإليرادات المتحصمة ,فمن خاللو ينقل االئتمان ما بين

مصادر االموال الى المقترضين ,اذا يقوم البنك بتجميع األموال من مصادر متنوعة,
واقراضيا الى سوق الطمب عمى األموال ,وىنا يقوم البنك بوضع الشروط االزمة لضمان
استرداد القروض وضمان اإليفاء بالتسديد في المواعيد المحددة ,اذ ان البنك التجاري
ىو المسؤول عن مصادر األموال امام أصحابيا ( ,)Welch,2009,551وتستحوذ
القروض والسمف الحيز األكبر في اعمال البنوك ,اذا يضع البنك ىذه النافذة من

اولويات نشاطو المصرفي ,وتنقسم تمك القروض الى قروض قصيرة ال تتجاوز عام

والقروض طويمة االجل كالقروض العقارية التي قد تمدد ألكثر من عشر سنوات وتسمى
قروض طويمة االجل ,كما ان ىنالك قروض استيالكية الذي تمتد ما بين ستة اشير
الى أربعة سنوات (حامد.)21 :2117,


استخدامات غير مباشرة (التسييالت المصرفية واالستثمارات) ,يعمل المصرف

عمى مساعدة زبائنو في تيسير االعمال المالية ,وىي ضمن متطمبات او احتياجات

الزبائن ,اذ يكون البنك ىو المالذ الوحيد لتمبية تمك االحتياجات وتتمثل بالقبوالت
المصرفية والكفاالت وخطابات الضمان واالعتمادات المستنديو ,وخدمات واستثمارات
أخرى وتتمثل بتحصيل األوراق التجارية و الحواالت وتأجير خزائن آمنة وخدمة األوراق
المالية وادارة ممتمكات الزبائن ,وفي جميع تمك العمميات المالية يستحصل البنك رسوم

وعموالت او ما تسمى عمميات خارج الميزانية اذا تكون عبارة عن خدمات دون ان

يدخل االئتمان طرف في العممية (عبد اهلل والطراد ,2116 ,ص.)28
 -3-2-3المصارف المتخصصة ,وىي مصارف تتخصص بمنح االئتمان لقطاعات
معينة ,وىي ال تشابو عمل ونشاط البنوك التجارية ,إذا ينصب نشاطيا حول قطاع
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معين مثل القطاع الزراعي او الصناعي او اإلسكان ,وفي ضل التطور الحديث لمفيوم
الصيرفة ,بدأت توسع من اعماليا المصرفية ولم تعد تحدد نشاطيا بقطاع معين
(الشمري .)36 :2111,
 -4-2-3المصارف اإلسالمية ,وىي مصارف تخضع جميع تعامالتيا الى مبادئ
الشريعة اإلسالمية في عمميات الوساطة المالية من حيث المشاركة بالربح والخسارة مع

المتعاممين معيا (البمتاجي ,)9: 2112 ,إذ تقدم المصارف اإلسالمية جميع الخدمات
التي تقدمو المؤسسات المالية األخرى اال انيا تختمف في طبيعة التعامل من حيث التقيد
بالضوابط الشرعية لجميع الخدمات المالية المقدمة وحجب مصطمح ومفيوم الفائدة في
التعامالت المالية المقدمة (شحاتة.)31 :2119 ,
 -4تحميل دور الجهاز المصرفي العراقي في تمويل التنمية
 -1-4تطور الجهاز المصرفي العراقي
بدأت الصناعة المصرفية في العراق عام  1892بافتتاح أول مصرف تجاري في العراق

والذي كان مصرفا أجنبيا ,اذا تم افتتاح فرع المصرف العثماني في بغداد ,ومن ثم تمى ذلك

بعدة سنوات افتتاح البنك الشرقي (البريطاني) في بغداد عام  ,1912وقد احتكرت المصارف
األجنبية الساحة المصرفية العراقية في ذلك الحين ,وكان جل عمميا ينصب عمى تمويل

قصير األجل لألعمال التجارية ,السيما تمك التي تنصب عمى استيراد البضائع من بالد تمك

المصارف ,ىادفة بذلك تحقيق اعمى أرباح ممكنو باقل الخسائر (االميري,)64 :2119 ,

وشيد عام  1935تأسيس أول مصرف عراقي حكومي (المصرف الزراعي الصناعي) تمبية
لحاجة ومتطمبات القطاع الزراعي والصناعي بتمويل متوسط وطويل األجل ,والذي انشطر

عام  1941إلى مصرفين متخصصين المصرف الزراعي والمصرف الصناعي ليمارس كل
فرع اختصاصو في القطاع الموكل بو ,وت ازمنت تمك المرحمة مع تأسيس مصرف حكومي ذو

طابع تجاري وىو مصرف الرافدين عام  ,1941وفي عام  1948تم تأسيس المصرف العقاري
لتمويل عممية االئتمان العقاري ,وجاء عام  1947ليشيد تأسيس البنك الوطني العراقي الذي
تغيرت تسميتو فيما بعد إلى البنك المركزي العراقي عام  ,1956اذا أنيطت بو ميمة إصدار
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العممة والتسويات المالية الخارجية ,فضال عن كونو بنك الحكومة واألعمال المالية التي تقع
عمى عاتق لمدولة بصورة عامة (الشمري.)116 :2118 ,

لقد احتكر مصرف الرافدين كافة األعمال التجارية في العراق باإلضافة إلى المصرف

الصناعي والزراعي والعقاري ,وفي عام  1988تم تأسيس مصرف الرشيد وىو مصرف تجاري
حكومي ,وتمي ذلك تأسيس أول مصرف اسالمي وىو المصرف العراقي اإلسالمي عام

 ,1992وبمغ عدد المصارف الخاصة  16مصرفا عام ( 2113احمد )128 :2116 ,وفي
عام  2118أصبح الجياز المصرفي العراقي يتكون من  71مصرفاً ,منيا  7مصارف
حكومية واألخرى خاصة محمية أو اجنبيو ,تتوزع بين حكومي وخاص بواقع  43مصرف

تجاري ,و 3متخصصة ,و 25مصرف إسالمي (البنك المركزي العراقي.)3 ,2118 ,
الشكل ( )6هيكل الجهاز المصرفي العراقي
الجهاز المركزي
العراقي
البنك المركزي
المصارف الخاصة

المصارف الحكومية

64

7

المصارف اإلسالمية
04

المصارف التجارية

مصارف إسالمية

مصارف تجارية

40

1

3
مصارف متخصصة
3

المصدر من أعداد الباحث باالعتماد عمى نشرات البنك المركزي العراقي

 -2-4مؤشرات كفاءة الجهاز المصرفي العراقي
ىناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خالليا تقييم كفاءة أداء الجياز المصرفي,
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وتختمف ىذه المؤشرات بحسب الييكل االقتصادي لمدولة ,من جانب وبحسب مستوى
النشاط االقتصادي من جانب اخر ,ويمكن تمخيص أبرز ىذه المؤشرات بما يأتي- :

 -1-2-4حجم الودائع :تعد قدرة المصارف عمى استقطاب وتجميع المدخرات أو
الودائع بمختمف أنواعيا الجارية والتوفير أو اآلجمة من المؤشرات الميمة عمى قدرة
البنوك في كسب ثقة المتعاممين معو كذلك يعد المصدر األساس في األعمال االئتمانية
التي يقوم بيا ,والجدول ( )1يبين حجم الودائع المصرفية لمقطاع الحكومي والخاص في

المصارف العراقية

جدول()1

حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي العراقي ( 2019 -2005مميون دينار)

السنة

الودائع الكمية

الودائع الحكومية

الحكومي  /الكمي

القطاع الخاص

الخاص  /الحكومي

المؤسسات العامة

المؤسسات  /الكمي

ت

1

10,769,995 2005

5,955,286

3,689,917 0.55

1,124,792 0.34

0.10

2

16,928,295 2006

9,593,382

4,751,249 0.57

2,583,664 0.28

0.15

3

26,188,926 2007

9,402,538 0.54 14,084,774

2,701,614 0.36

0.10

4

34,525,448 2008

5,832,540 0.34 11,616,160 0.49 17,076,748

0.17

5

38,583,086 2009

6

47,947,232 2010

0.30 11,450,524 0.33 12,686,827 0.37 14,445,735
0.47 22,580,154 0.29 13,711,185 0.24 11,655,893

7

56,157,180 2011

8

62,005,935 2012

0.47 26,452,943 0.32 18,199,698 0.20 11,504,539
0.39 24,479,725 0.34 21,115,540 0.26 16,410,670

9

68,855,487 2013

0.42 28,955,005 0.36 24,450,014 0.22 15,450,468
0.42 31,181,654 0.33 24,702,632 0.25 18,189,050

64,344,061 2015 11

0.40 25,621,596 0.37 23,636,904 0.23 15,085,561
0.39 24,419,952 0.38 23,708,420 0.23 14,270,361

67,048,631 2017 13

0.39 26,150,312 0.39 26,093,354 0.22 14,804,965

74,073,336 2014 10
62,398,733 2016 12
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0.35 27,256,973 0.36 27,364,385 0.29 22,272,569
0.32 25,920,458 0.37 30,088,462 0.31 25,693,107

 األرقام تشير الى نياية السنة المالية المصدر :البنك المركزي العراقي ,التقارير السنوية ,أعداد مختمفةنالحظ من الجدول ( )1أن أجمالي الودائع بمغ اعمى مقدار في عام  2119اذا سجل
حوالي  82ترليون دينار عراقي ويعود ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص
والمؤسسات العامة بنسبة كبيرة قياسا إلى القطاع الحكومي ,والذي شكل عمى التوالي

 %31حكومي  %37خاص  %32مؤسساتي ,مقارنة بالسنة األساس  ,2115وتشكل
اغمب الودائع الحكومية انعكاس لألنفاق الحكومي مع األخذ بنظر االعتبار الظروف
السياسية واالقتصادية ,فضال عن تذبذب أسعار النفط الذي يشكل اكثر من  %91من
إيرادات الموازنة العامة ,ومن المالحظ في السنوات األخيرة ارتفاع نسبة الودائع غير

الحكومية بصورة واضحة وىذا يعكس نمو وتطور االستقرار االقتصادي وانعكاسو عمى
دخول األفراد ,ويؤشر أيضا عمى ارتفاع ثقة وثقافة التعامل المصرفي لدى األفراد
والوحدات االقتصادية وتوجو العمميات االقتصادية بصورة عامو نحو التعامالت المالية
الحديثة ,ومن بينيا ما ىو طوعي في حفظ تمك الودائع المصحوبة بمنفعة أو تسييل
التعامالت المالية مع األخرين ,كذلك ما ىو إجباري في بعض العمميات التي تحتاج

إلى ضمانات أو تعيدات مالية وتوسط المصارف في تمك العمميات.

 -2-2-4حجم االئتمان الممنوح :يبرز ىذا المؤشر قدرة المصارف عمى توفير
االئتمان المطموب لمقطاع العام والخاص بمختمف أنواعو من اجل تغطية التعامالت
المالية مع األخرين والجدول ( )2يبين حجم االئتمان المقدم من قبل البنوك التجارية
لمقطاعات العاممة ضمن االقتصاد العراقي
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جدول ( )2االئتمان الممنوح من قبل المصارف العراقية 2019 -2005
(مميون دينار)
ت

انسنة

أجماني االئتمان
انمقذو

االئتمان اننقذي
انحكومي انمركزية

انحكومي  /انكهي

االئتمان نقذي خاص

انخاص  /انكهي

اتمان نقذي قطاع
عاو

انعاو  /انكهي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1,717,450
2,664,898
3,459,020
4,597,059
5,690,062
11,721,535
20,353,139
28,438,688
29,952,012
34,123,067
36,752,686
37,180,123
37,952,829
38,486,947
42,052,511

135,754
24,445
16,595
43,376
399,389
2,308,382
7,349,951
7,668,063
6,377,684
8,367,709
10,879,901
11,615,969
11,279,281
15,595,379
18,355,430

0.079
0.009
0.005
0.009
0.070
0.197
0.361
0.270
0.213
0.245
0.296
0.312
0.297
0.405
0.436

950,287
1,881,014
2,387,433
3978301
4646167
8527131
11365371
14650102
16947533
17745141
18070058
18180970
19452293
20216073
21042213

0.553
0.706
0.69
0.865
0.817
0.727
0.558
0.515
0.566
0.520
0.492
0.489
0.513
0.525
0.500

631,409
759,439
1,054,992
575,382
644,506
886,022
1,637,817
6,120,523
6,626,795
8,010,217
7,802,727
7,383,184
7,221,255
2,675,495
2,654,868

0.368
0.285
0.305
0.125
0.113
0.076
0.080
0.215
0.221
0.235
0.212
0.199
0.190
0.070
0.063

المصدر :البنك المركزي العراقي ,التقارير السنوية ,أعداد مختمفة

نالحظ من الجدول ( )2أن القطاع الخاص استحوذ عمى النسبة األعمى من أجمالي
االئتمان الممنوح بالرغم من انخفاضو التدريجي طيمة فترة الدراسة وىذا يؤكد رغبة

المصارف في تفعيل دور النشاط الخاص من خالل منحو اعمى نسبة من االئتمان,
باإل ضافة إلى توجيو السياسة االقتصادية في البمد إلى اقتصاد السوق بنسبة عالية,
األمر الذي دفع القطاع الخاص لمحاجة لممزيد من االئتمان لمقيام بأعمالو سواء بدافع
المنافسة أو االستم اررية في سوق العمل ,وكال الحالتين ىما عامل نمو وتطور
اقتصادي ,كما نالحظ ارتفاع االئتمان الحكومي بصورة تدريجية طول مدة الدراسة وىو

يعكس قدرة المصارف المحمية في تمبية المتطمبات المصرفية لمقطاع الحكومي ,األمر
الذي يشير إلى أن ىذه المصارف بدأت تأخذ الطريق الصحيح في مواكبة المصارف

العالمية األخرى ودخوليا ضمن دائرة التعامل المالي والمنافسة ,واألمر ال يبتعد كثي ار
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عن المؤسسات العامة التي شيدت تذبذب طيمة مدة الدراسة أال ان السنوات األخيرة
انخفض االئتمان بشكل واضح نتيجة ارتباط تمك المؤسسات العامة وأعماليا بالظروف
االقتصادية ,السيما بعد تذبذب اسعر النفط وانعكاسو عمى موازنة العامة.

 -3-2-4نسبة النقد إلى الناتج المحمي اإلجمالي :تختمف ىذه النسبة من بمد آلخر
في قياس العمق المالي ,ففي بعض البمدان يستخدم ( / )M2,M3الناتج المحمي
اإلجمالي وىي نسبة األصول األقل سيولة ,فيما تستخدم الدول األكثر تطور في ظل

اليندسة المالية الحديثة ( / )M3,M4الناتج المحمي اإلجمالي لمعرفة التطور المالي
لدييا ,وكمما انخفض النوع األول كمما افرز عن أدوات مالية جديدة في التعامالت
المالية ويسمى ىذا المؤشر درجة العمق المالي.

جدول رقم(  )3يوضح نسبة أجمالي النقد  m2الى الناتج المحمي اإلجمالي العراقي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

انسنوات
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
المصدر :البنك

(مميون دينار)
GDP
M2
73,533,598.60
14,684,000
95,587,954.80
21,080,000
111,455,813.40
26,956,076
157,026,062
34,919,675
130,643,200
45,437,918
162,064,566
60,386,086
217,327,107
72,177,951
254,225,491
77,187,497
273,587,529
89,512,076
266,332,655
92,988,876
194,680,972
84,527,272
196,924,142
90,466,370
225,722,376
92,857,047
251,064,480
95,390,725
262,917,150
103,440,475
المركزي العراقي ،التقارير السنوية ،أعداد مختمفة

اننسبة
0.20
0.22
0.24
0.22
0.35
0.37
0.33
0.30
0.33
0.35
0.43
0.46
0.41
0.38
0.39

من خالل تحميل الجدول ( )3يتضح اقتصار التعامل المالي عمى األدوات التقميدية
وعدم تنوعيا ,وىذا يدل عمى ان األفراد والمجتمع إضافة إلى الصناعة المصرفية لم
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ترتقي إلى األدوات المالية الحديثة كما في الدول ذات العمق المالي الواسع ,وىذا ال
ينفي ان العمق المالي في ظل الظروف التي يمر بيا البمد ىي نوعا ما جيدة.

 -4-2-4نسبة االئتمان الخاص الى الناتج المحمي االجمالي :ويعكس لنا ىذا
المؤشر الكمية الفعمية من االئتمان الموجية نحو االستثمار ,وىو يعكس الوساطة
المالية التي تقدميا المؤسسات المالية السيما المصارف إلى القطاع الخاص والذي
بدوره ينقميا إلى القطاع الحقيقي أو المالي داخل االقتصاد ,اذا يوضح الجدول ( )4ذلك
ان ىذه النسبة تتصاعد طيمة مدة الدراسة وبالتالي وىذا يدل عمى زيادة وتنوع الخدمات

المصرفية لمقطاع الخاص وعمى الرغم من ان النسبة ضعيفة ,مما يستوجب الكثير من
االىتمام في تقوية االئتمان الخاص نحو التنمية االقتصادية.

جدول ( )4االئتمان الخاص الى الناتج المحمي اإلجمالي العراقي ( 2019 -2005مميون دينار)

االئتَاُ اىخاص
اىضْىاث
950,287.00
2005
1,881,014.00
2006
2,387,433.00
2007
3,978,301.00
2008
4,646,167.00
2009
8,527,131.00
2010
11,365,371.00
2011
14,650,102.00
2012
16,947,533.00
2013
17,745,141.00
2014
18,070,058.00
2015
18,180,970.00
2016
19,452,293.00
2017
20,216,073.00
2018
21,042,213.00
2019
المصدر :البنك المركزي العراقي ،التقارير

GDP
73,533,598.60
95,587,954.80
111,455,813.40
157,026,062
130,643,200
162,064,566
217,327,107
254,225,491
273,587,529
266,332,655
194,680,972
196,924,142
225,722,376
251,064,480
262,917,150
السنوية ،أعداد مختمفة

االئتَاُ GDP /
0.01
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.06
0.07
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08

 -5-2-4مؤشر االئتمان الخاص إلى أجمالي االئتمان :يوضح مقدار ما يحظى بو
القطاع الخاص بصورة خاصة عن باقي القطاعات األخرى سوأ كانت الحكومية أو
المؤسساتية ,وكمما ارتفعت ىذه النسبة فيي مؤشر جيد عمى توجيو المدخرات نحو
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القطاع الخاص السيما القطاعات اإلنتاجية الحقيقية ,وقد أوضحنا ذلك من خالل فقرة
منح االئتمان ,إذ شكل منح االئتمان الخاص إلى باقي االئتمان الكمي النسبة األعمى,
طيمة مدة الدراسة ,والجدول ( )5يبين حجم االئتمان الخاص إلى أجمالي االئتمان
الممنوح في العراق لممدة .2118 -2118
جدول ( )5حجم االئتمان الخاص الى أجمالي االئتمان الممنوح في العراق لممدة
( 2019 -2005مميون دينار)

ت

انسنة

أجماني
االئتمان انمقذو

االئتمان نقذي
خاص

انخاص  /انكهي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3,978,301
4,646,167
8,527,131
11,365,371
14,650,102
16,947,533
17,745,141
18,070,058
18,180,970
19,452,293
20,216,073
20,905,960
37,952,829
38,486,947
42,052,511

950287
1881014
2387433
3978301
4646167
8527131
11365371
14650102
16947533
17745141
18070058
18180970
19452293
20216073
21042213

0.55
0.71
0.69
0.87
0.82
0.73
0.56
0.52
0.57
0.52
0.49
0.49
0.51
0.53
0.50

المصدر  /جدول رقم ()2
 -6-2-4مؤشر االئتمان الخاص إلى أجمالي الودائع :وفي ىذا المؤشر يمكن قياس
مقدار توجيو الودائع وحصة القطاع الخاص منيا ,ومن خالل الجدول ( )6نستطيع
معرفة حصة القطاع الخاص من الجمالي الودائع لدى المصارف العراقية ,وبالرغم من
نسبتيا الضعيفة إال أنيا تواصل النمو ,ويعود أحد األسباب األساسية إلى ان الودائع
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الحكومية شكمت الحيز األكبر من أجمالي الودائع ,ومع ذلك فيو مؤشر عمى ان
الثقافة المالية والمصرفية باإلضافة إلى ارتفاع درجة الثقة تدريجيا بين المصارف
والقطاع الخاص .

جدول ( )6االئتمان الخاص إلى أجمالي الودائع في العراق لممدة ( 2018 -2008مميون دينار)
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

انسنة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

انودائع انكهية
10,769,995
16,928,295
26,188,926
34,525,448
38,583,086
47,947,232
56,157,180
62,005,935
68,855,487
74,073,336
64,344,061
62,398,733
67,048,631
76,893,927
81,702,027

االئتمان انخاص
950,287.00
1,881,014.00
2,387,433.00
3,978,301.00
4,646,167.00
8,527,131.00
11,365,371.00
14,650,102.00
16,947,533.00
17,745,141.00
18,070,058.00
18,180,970.00
19,452,293.00
20,216,073.00
21,042,213.00

اننسبة
0.09
0.11
0.09
0.12
0.12
0.18
0.20
0.24
0.25
0.24
0.28
0.29
0.29
0.26
0.26

المصدر :البنك المركزي العراقي ,التقارير السنوية ,أعداد مختمفة
 –5مؤشر التنمية في العراق من  2005لغاية ( 2019نصيب الفرد /البطالة/
التعميم )
من خالل الجدول رقم ( )7نالحظ بعض المؤشرات الخاصة بالتنمية االقتصادية عمى
مستويات نصيب الفرد والبطالة باإلضافة الى التعميم من الناتج اإلجمالي عمى التوالي ,

واذا ما شرنا نمو نصيب الفرد بصورة جيدة  ,السيما في أعوام 2112و  2113وىذا
يعود لالستقرار االقتصادي باإلضافة إلى العوائد النفطية لتمك الفترة  ,أما فيما يخص
البطالة فأنيا ما زالت تعاني كثي ار السيما بعد عام  2114وىذا بطبيعة الحال يعود إلى
الوضع األمني الغير مستقر بسبب العمميات اإلرىابية في تمك األعوام وما تبعيا من
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نزوح خالل تمك المدة اضف إلى ذلك ان اغمب افردا المجتمع يعولون عمى الوظائف
الحكومية عمى وظائف القطاع الخاص  ,كذلك عدم شفافية القطاع الخاص في
اإلفصاح عن العاممين لديو لمتيرب من التبعات المالية  ,وفيما يخص التعميم فان
األنفاق بداء يولي اىتمام واضح لدى الحكومة في دعم ىذا القطاع  ,اذا ان انفتاح البمد
عمى دول العالم ورغبة األفراد في التواصل والحصول عمى التعميم المتاح والرغبة الدولة

بصورة خاصة من زيادة الكفاءات العممية لدى األفراد لحاجة المجتمع والقطاعات

اإلنتاجية واالجتماعية

,اضف إلى ذلك التوسع في المؤسسات الحكومية والقطاع

الخاص  ,والذي يتطمب عمى قدر ميم من الثقافة والتعميم  ,لمنيوض بالميام الموكل
ليم في ضل رؤية الدولة لمتطور والنمو .
الجدول رقم ( )7يوضح ( نصيب الفرد/معدل البطالة  /األنفاق عمى التعميم )
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
المصدر

انسنة

ّصُب اىفرد ٍِ
$ GDP

ٍعذه اىبطاىت
%

االّفاق عيً اىتعيٌُ ٍِ
$ GDP

1,898,285,833.00
8.98
4.4
2005
2,279,910,279.00
8.8
3.7
2006
3,464,761,969.00
8.65
3.1
2007
5.1
5,450,546,460.00
8.39
2008
4.1
6,623,451,637.00
8.5
2009
5
4,683,668,906.00
8.37
2010
6.5
7,801,485,907.00
8.16
2011
7.4
10,028,045,366.00
7.9
2012
7.8
9,620,583,190.00
9.28
2013
7.6
9,385,934,820.00
10.6
2014
5.5
8,164,934,556.00
10.7
2015
5.4
7,824,094,000.00
10.8
2016
6.1
8,635,172,000.00
13
2017
6.6
8,229,633,000.00
12.8
2018
8,432,402,500.00
13
6.7
2019
 /من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات البنك الدولي  ,و ازرة المالية  ,الموازنات العامة .
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 -6مؤشر التنمية البشرية ()HDI
وىو مختصر لمكممات ( )human-development-indexوالذي يشير إلى مؤشر
التنمية البشرية  ,في عام  1991قدم أول تقرير التنمية البشرية أسموب جديد لمنيوض
برفاىية اإلنسان .تتعمق التنمية البشرية أو أسموب التنمية البشرية – بتوفير الطرق
األفضل لمحياة البشرية  ,بدالً من مجرد تراكم او نمو االقتصاد الذي يعيش فيو البشر.
إنو ىذا المنيج يركز عمى الناس وفرصيم وخياراتيم.

تم إنشاء مؤشر التنمية البشرية لمتأكيد عمى أن قدرات افرد المجتمع وما يمتمكونو أو
يتمتعون بو من أشياء متاحة يجب أن تكون من ضمن المعايير األساسية لتقييم تنمية

أيضا استخدام مؤشر التنمية البشرية
البمد  ,وليس النمو االقتصادي وحده .يمكن
ً
لمتساؤل حول أىداف وطموحات السياسة المجتمعية لمبمد ,وتبرز المقارنة ىنا بين
بمدين بنفس مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بنتائج مختمفة لمتنمية

البشرية وىذا محفز لمتنافس والطموح بين البمدان .

موجز لمتوسط اإلنجاز في األبعاد الرئيسية
ًا
مقياسا
يعد مؤشر التنمية البشرية ()HDI
ً
لمتنمية البشرية:


معدل العمر بعد الوالدة مقرون بالمستوى الصحي



مستوى الدراسة من حيث االلتحاق بالمدارس واإللمام بالقراءة



ومؤشر متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحمي اإلجمالي الذي يعكس
الواقع االقتصادي والمعاشي في قيمة دليل التنمية البشرية http:/ human-
).)development-index-hdi

يتم تقييم البعد الصحي حسب العمر المتوقع عند الوالدة  ,ويتم قياس البعد التعميمي من
عاما فأكثر
خالل متوسط سنوات الدراسة لمبالغين الذين تتراوح أعمارىم بين ً 25
البعد
والسنوات المتوقعة من الدراسة لألطفال في سن دخول المدرسةُ .يقاس مستوى ُ

المعيشي بالدخل القومي اإلجمالي لمفرد .يستخدم مؤشر التنمية البشرية لوغاريتم الدخل
 ,ليعكس األىمية المتناقصة لمدخل مع زيادة الدخل القومي اإلجمالي .ثم يتم تجميع
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الدرجات لمؤشرات أبعاد مؤشر التنمية البشرية الثالثة في فيرس مركب باستخدام
المتوسط اليندسي ,أما مقدار التقييم في الدليل فيصنف إلى الربع مجموعات او فئات ,
فاذا كانت القيمة اكثر من (  ) 1.811فتعد مرتفعة جدا  ,أما اذا تراوحت بين ,
(  ) 1.711الى (  ) 1.799فيي بدرجة جيده و بتقدير متوسطة

اذا ما تروحت

بين(  ) 1.555الى (  .)1.699فيما صنفت قيمة الدليل بالضعيف اذا ما سجمت

(  ) ) 1.555العبيدي & العامري  ,)449 : 2118 ,ومن خالل الجدول أدنا نجد ان
العراق قد حافظة طيمة مدة الدراسة عمى التقييم المتوسط  ,برغم من ارتفاع الناتج
المحمي او دخول األفراد  ,أال ان قيمة المؤشر لم ترتفع عن ىذا الحيز طيمة مدة
الدراسة .

جدول رقم ( )8يوضح قيمة المؤشر HDIالخاص بالعراق لممدة من 2019 - 2005
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

انسنة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

قيمة
انمؤشر
0.632
0.637
0.639
0.646
0.648
0.652
0.658
0.662
0.662
0.662
0.665
0.672
0.684
0.689
0.694

معذل اننمو
0.000
0.008
0.003
0.011
0.003
0.006
0.009
0.006
0.000
0.000
0.005
0.010
0.018
0.007
0.007

المصدر /من أعداد الباحث باالعتماد عمى موقع األمم المتحدة اإلنمائي لمسنوات متعدد.
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المبحث الثالث
(االطار العممي)
وباالعتماد عمى الجانب النظري والتي حددت لنا طبيعة العالقة ما بين المتغيرات
المستقمة والمتغير التابع ,وفق المعادالت التالية:

 -1-3معادلة االنحدار البسيط

Y=B0+B1X1+ ei
 -1المتغير المستقل  :وهنا نعد االئتمان هو المتغير المستقل ونرمز له برمز x
 -2المتغير المعتمد  :وهنا نعتمد عمى قيمة المؤشر ( )HDIونرمز له برمز y
وتكون معادلة االنحدار y=b0+b1X+ ei :
-2-3أساليب التحميل
أعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج التحميمي باالعتماد عمى بعض المقاييس
اإلحصائية التي تتالءم مع المنطق العممي لطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة وفق

النظريات المفسرة لتمك العالقة ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة وقياسيا ,إذا تمت
االستعانة بمجموعة من األساليب اإلحصائية واالختبارات باالستعانة بالبرنامج
اإلحصائي (:)SPSS
 -1اختبار ( )Tوتستخدم الختبار معنوية معممة متغيرات الدراسة.
 -2معامل التفسير (معامل التحديد) (

) :وىو يوضح مقدار التغيرات الحاصمة في

المتغير المعتمد التي من الممكن تفسيرىا عن طريق المتغير المستقل.
 -3اختبار( )Fوقد تم استخدامو في اختبار معنوية العالقات المقدرة لمنموذج كمو.
 )r( -4معامل االرتباط بين المتغيرات
 -5اختبار ()D. W

-3-3تقويم النموذج
وبما ان غرضنا الرئيس من النموذج تحميل البيانات المتوفر اختبارىا وليس التنبؤ فأن

تقويم صالحيتو التجريبية يجب َّ
أن يستند إلى المعممات الييكمية المنفردة اختبار ( , ) t

346

مجلة العلوم المالية والمحاسبية –  - ISSN 2709-2852المجلد األول  -العدد الرابع -

وبعد احتساب قيمة ( ) t

كانون االول 0202

تقارن بقيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية(  ) %5ودرجة

حرية ( ,)n-1واحتساب قيمة (  ) Fومقارنتيا بقيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية
( )%5و درجة حرية ( )k-1,n-kثم تقويم النموذج المقدر فضالً عن معامل التحديد

( (R2الذي يوضح نسبة مساىمة المتغيرات المستقمة في تفسير التغيرات الحاصل في
المتغير المعتمد ( التابع )

 -3تقدير وتحميل النموذج القياسي

D.W

R2

F

%

F

T

R

T

الجدولية المحتسبة الجدولية المحتسبة Correlations

3.68 0.780 0.554

87

1.761

5.526

0.933

النموذج
Model
Y=0.63+
1.069E-9x

ومن خالل نتائج التحميل وفق البرنامج اإلحصائي (  ) spssنجد ان العالقة بين االئتمان
المصرفي والتنمية البشرية وفق معيار ( , ) HDIان معامل االرتباط عالي جدا اذا سجل

()1.933

,فيما اثبت معنوية العالقة بين االئتمان المصرفي و  HDIذات داللة معنوية

عند ( ) 5%إذ كانت ) ) Tالمحتسبة اعمى من الجدولية  ,فيما أوضحت ( ) R 2ان
االئتمان ذو تأثير عمى HDI

وسجل ( )17871وىذا يؤشر عمى مقدار تأثير االئتمان

عمى ( )HDIوالبقية تعود لعوامل أخرى  ,اذا كانت معنوية المعادلة ( ) Fالمحتسبة اعمى

من الجدولية وىي ذلت داللة معنوية  ,فيما سجل نسبة ( )D.Wضمن منطقة قبول عند

مستوى المعنوية المختار.

المبحث الرابع

االستنتاجات والتوصيات
 – 1-4االستنتاجات
 -1تعكس المؤسسات المالية داخل أي بمد تطور النظام المالي واالقتصادي داخل ذلك
البمد  ,وتعد المصارف واحد من اىم المؤسسات المالية التي تقوم بذلك الدور داخل
المنظومة المالية االقتصادية السيما في دول النامية ومنيا العراق.
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 -2يعد التمويل األساس وركيزة الميمة في التوسع أو االستثمار في أي مجال من
مجاالت العمال عمى مستوى قطاع الخدمات او القطاع الحقيقي  ,وتبرز ىنا دور
المصارف في إيجاد المناخ المناسب وتوفير البيئة المالئمة بين مصادر التمويل
واستخدمتاىا عمى مستوى األعمال .
 -3ان النمو في االئتمان الممنوح لمقطاعات المتنوعة من قبل السمطة النقدية  ,مؤشر

ميم عمى الدور الذي تقوده السمطة النقدية من خالل المؤسسات المالية ومنيا
المصارف  ,السيما ان ارتفاع الودائع القطاع الخاص باإلضافة إلى ارتفاع االئتمان
الموجية إلى القطاع ذاتو ىو دليل عمى ارتفاع الثقة بين الطرفين  ,وينعكس ذلك

بارتفاع االئتمان الموجية إلى القطاع الخاص عن باقي القطاعات األخر.
 -4مؤشر ( )HDIاحد المؤشرات األساسية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ,يؤشر
مقدار التنمية البشرية لكل بمد  ,ويضم ىذا المؤشر بداخمو عدة بيانات منيا معدل
األعمار والبطالة باإلضافة إلى مستوى الدخل لمفرد  ,وبرغم من ان العراق سجل
تقدير متوسط  ,أال أننا نحتل المرتبة  121من اصل  159دولة موجوده عمى ىذا
المؤشر  ,وىذا يدل عمى ان مستوى التنمية في البمد ال ترتقي إلى مستوى الطموح
بل تعد مؤشر سمبي في ضل الثروات واإلمكانيات المتاحة لمبمد.

 -5اشر االئتمان الكمي عالقة ارتباط واثر إيجابي عمى مؤشر ( )HDIمن خالل
تحميل معادلة االنحدار الخطي
 -2-4التوصيات
 -1تطوير قطاع المؤسسات المالية إلى المستوى الذي يمكنيا عمى مجارات
المؤسسات المالية العالمية ,السيما القطاع المصرفي الذي مازال يعتمد عمى التوسع
النقدي  M2دون األخذ بنظر االعتبار األدوات اليندسية األخرى .

 -2تحفيز األفراد من قبل القطاعات المصرفية عمى إيداع األموال المكتنزة في حيازة
األفراد من خالل أسعار فائدة أو تحفيزات مالية مضافة عمى نسب رؤوس األموال
باألضافة إلى بعض األدوات التشجيعية لممتعاممين بالمعامالت المالية الغير ربوية ,
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حيازة المصارف عمى اكبر قدر ممكن من مصادر الموال القابمة

لالستخدام .
 -3تشكيل لجنة من مختصين من قبل السمطة النقدية  ,أو من خبراء القطاع
المصرفي لوضع السياسة النقدية المناسبة التي تصل إلى األىداف المرسومة أو
المستيدفة لمتنمية البشرية

 -4دعم القطاع الخاص ,اذا يساىم ىذا القطاع في تقميل نسب البطالة والنمو
االقتصادي والتنمية البشرية من خالل فتح نوافذ جديد لمعمل وتخفيف من الحمل
المثقل عمى القطاع الحكومي في التعينات من افراد المجتمع .
 -5دعم القطاع الحقيقي عمى حساب المالي أو التجاري  ,اذا يعد القطاع الحقيقي في
مجاالت (الصناعة والزراع والخدمات السياحية ) وعاء يجذب اكثر عدد من األفراد

العاممين مقابل افردا عاممين في القطاع المتاجرة .

 -6عمى الحكومة اخذ مؤشر (  ) HDIبنظر االعتبار والعمل عمى تحميل عناصره
المرة
األساسية من خالل الجيات المختصة بيذا المجال  ,اذا يعد ىذا المؤشر أ
العاكسة لمتمية البشرية  ,وىذا ما يستدعي أعداد الدراسات والبحوث والبيانات
الحقيقية لوضع طرق وحمول التي يمكن من خالليا رفع تصنيف البمد داخل ىذا
المؤشر باإلضافة إلى رفع مستوى التقييم داخل نفس المؤشر .

المصادر

أوال  :كتب عربية

 -1احمد  ,زينة محمود  ,العالقات العامة والمزايا التنافسية في المصارف  ,ا
 -2إسماعيل  ,عمي السيد  ,ابحاث معاصرة فى االقتصاد اإلسالمي والمعامالت المالية
والمصرفية ,دار التعميم الجامعي.2119 ,

 -3األميري  ,وليد محمد  ,المسؤولية االجتماعية لممصارف في اطار العالقة  ,دار اليازوري
العممية لمنشر والتوزيع 2119 ,

 -4البمتاجي  ,محمد  ,المصارف اإلسالمية :النظرية ,التطبيق ,التحديات ,المناىل .2112,
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 -5جميل وسرمد كوكب ,مقدمة في إدارة المؤسسات المالية نظريات وتطبيقات ,دار
األكاديميون لمنشر والتوزيع.2117 ,

 -6حامد ,محمود  ,اقتصاديات البنوك واالسواق المالية  ,دار حميث ار لمنشر والترجمة,
.2117

 -7حسين  ,مجيد خميل ,مبادء عمم االقتصاد  ,المنيل . 2118 ,

 -8دحام  ,اليام وحيد  ,فاعمية أداء السوق المالي والقطاع المصرفي في النمو االقتصادي
,المناىل 2113

 -9الدوري والسامرائي  ,زكريا  ,يس ار  ,البنوك المركزية والسياسات النقدية, ktab INC, ,
.2113

 -11زيان و مصطفى ,محمد,عبد المطيف  ,أساسيات النظام المالي و اقتصاديات األسواق
المالية,المناىل .2115

 -11شاىين  ,د محمد  ,االقتصاد المعرفي وأثره عمى التنمية االقتصادية لمدول العربي ,دار
حميث ار لمنشر والترجمة2118 ,

 -12شاىين  ,محمد  ,دور البنوك االسالمية فى التنمية االقتصادية ,دار حميث ار لمنشر
والترجمة.2117 ,

 -13شاىين  ,محمد  ,سياسات التمويل وأثره عمى أداء الشركات  ,دار حميث ار لمنشر
والترجمة2117 ,

 -14شحاتة  ,حسين حسين  ,المصارف اإلسالمية  ,المناىل . 2119,

 -15الشمري ,صادق راشد  ,ادارة العمميات المصرفية مداخل وتطبيقات ,دار اليازور 2118,
 -16الشمري ,صادق راشد  ,اساسيات االستثمار في المصارف اإلسالمية ,دار اليازور
2111,

 -17الصيرفي  ,محمد  ,إدارة البنوك ,المناىل . 2113 ,

 -18العايب و الخاري ,وليد  ,الحمو  ,اقتصاديات البنوك و التقنيات البنكية ,المناىل 2114
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",ط,1دار وائل لمنشر والتوزيع ,عمان .2116,
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