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هلل الـــفض ناـــلعق بقلمقـــب وعملعـــق بـــقلملم ووملعـــق بقلداـــ لة واســـم عق بقل  ايـــة الحمـــ  

 والتون ق مع سالم الئق على العبي اناب الخالئق محم  صلى هللا عليه واله وسلم.

 ومق تونيقعق اال بقهلل رب المقلم ن 

عتق م بشـعرعق الـى االسـتقف الدقاـب والمحتـرم المشـرا عل عـق رالـ عتور احمـ   ـقهر 
 المعبعي( الفض لم  بخب عل عق بتمليمقته وتوو  قته القيمة   لة نترة البحث.

 عمق عشعر عب االسقتفة الكرام الف ن رانقوعق ني عب ا وار التمليم.

عمق ال ععسى عب من سقع عق مـن رربـب او بم ـ  علـى اتمـقم هـفا الممـب ولـو بعلمـة 
بـــه المحســـن اليـــه للمحســـن  مشـــومة او لدتـــة   بـــة او ابتســـقمة مواســـية واســـمى مـــق يمبـــر

 والمتداب عليه للمتداب .

 الى عب من ورف بوقعبعق

 من االخوة ... واالص رقء
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 املقدمة

ان الررقبة مـن اال وات االرتصـق ية الم مـة التـي تلوـه  ل  ـق المحقسـبة لتمهبـه مدـقهيم الشـدقنية 

وامقن اتبقع الممـق  ر المحقسـبية المعقسـبة نـي المؤسسـقت االرتصـق ية ومـن اهـم اسـقل ب الررقبـة هـي 

 الت ر ق الخقروي . 

تمــهه مــن الســي رة علــى يمــ  التــ ر ق الخــقروي مــن اال وات االرتصــق ية التــي مــن شــهع ق ان و 

حمقية المووو ات الخقصة بقلمعشهة وفلك لتمهبه الررقبة ومعع الغش والتالعب من و ـة اخـر، ك عمـق 

اع ــق مــن الوســقئب التــي يمقرســ ق المحقســب ن لمعــع ارتكــقب الغــش ومعــع الخ ــه والتــي رــ  تكــون اخ ــقء 

 متمم ة وغ ر متمم ة .

االرتصق ض الفض يسقهم نـي تح  ـ  اهـم الممـق  ر وتم  المحقسبة ني المصر الحقلي هي الملم 

المعقســبة لاــمقن ســ ر المؤسســقت االرتصــق ية بقلشــعب المعقســب والو ــ  والصــحي  وبمــق  ــتالئم ورو  

المصــر نــي الكشــف عــن مصــق ر التموبــب واالعدــقم ممــق  ومــب االعمــقل االرتصــق ية التــي تقــوم ب ــق 

ـــب ال و  لـــة ومـــن ربـــب المســـتثمربن الـــف ن  بحثـــون عـــن المؤسســـة آمعـــة الـــى حـــ  عب ـــر وموثورـــة مـــن رب

المؤسسقت االرتصق ية الرص عة التي يستثمرون ن  ق اموال م ولتحق ق فلك عقن الب  من ووـو  الررقبـة 

وبقالخص الررقبـة الخقرويـة علـى اعمـقل المؤسسـقت االرتصـق ية والتوقربـة التـي تممـب اـمن سـل قت 

ن ت نق االمـوال الـى المؤسسـة بهمـقن واالسـتمالم عـن وهيقكب ال ولة او ني الق قع الخقص وبمق يام

ــة نــي الحصــول علــى  مصــ ر االمــوال المستحصــلة مــن اراــق  هــفه المؤسســقت بمــق ياــمن حــق ال ول

الاــرائب وياـــمن حــق المســـتثمر واصـــحقب االســ م نـــي الحصــول علـــى االراـــق  التــي يقملوع ـــق مـــن 

 استثمقر اموال م ني هفه المؤسسقت . 



و قت الرسمية عقلارائب تبحث عن المملومـة الصـحيحة والتـي تقـوم علـى ان المستثمربن وال

الصــراحة والشــدقنية نــي عقــب البيقعــقت االرتصــق ية مــن اراــق  وخســقئر واووــه الصــرا وفلــك لاــمقن 

حقــوم المســتثمربن وحــق ال ولــة ولــفا نــقن للررقبــة الخقرويــة  ور عب ــر نــي اــمقن الحقــوم عــن  ربــق 

وخســقرة وتواــي  عيديــة صــرا االمــوال واــمقن عــ م ووــو  هــ ر او  تواــي  عتــقئش الشــرعة مــن راــ 

 تبف ر او صرا خقرج ا قر الققعون.
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 الفصل األول
 منهجية البحث

 أوال : مشكلة البحث :

تعد المعلومات المحاسبية احدى اهم المصادر التي يعتمد عليها المستخدمين بشكل عام 

فأن هذا المعلومات يجب أن والمستثمرين بشكل خاص في اتخاذ القرارات المالئمة . وبالتالي 

تكون موثوقة وذات مصداقية ألنها تساهم في عملية اتخاذ القرارات . بالمقابل فأن الرقابة الخارجية 

يجب أن تساهم في تقليل إلى اقل ما يمكن من التظليل بهذه المعلومات من جهة وان تعمل على 

 زيادة موثوقية هذه المعلومات بشكل عام.

 يمكن صياغة مشكلة من خالل التساؤل االتي : بناء على ما تقدم

 هل تؤثر الرقابة الخارجية في الحد من تقديم المعلومات المظللة للمستخدمين ؟

 ثانيا: أهمية البحث :

تنبع  أهمية البحث من أهمية الرقابة الخارجية في تعزيز الموثوقية والمصداقية فيها ألجل االعتماد 

ناسبة من جهة وأهمية المعلومات المقدمة من قبل الشركة في أن تكون عليها في اتخاذ القرارات الم

عادلة ومنصفة من جهة أخرى . بالمقابل فأن تقديم المعلومات المظللة للمستخدمين تساهم في 

 صحيحة . راتخاذ قرارات خاطئة وغي

 ثالثا : فرضية البحث :

 يستند البحث على فرضية رئيسية مفادها االتي :

الرقابة الخارجية في الحد من تقديم المعلومات المظللة للمستخدمين بشكل عام والمستثمرين " تساهم 

 بشكل خاص "
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 رابعا : أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل باالتي :

 مناقشة الرقابة بشكل عام والرقابة الخارجية بشكل خاص . .1

يتم تقديمها من قبل الشركات فضال عن المعلومات المظللة مناقشة المعلومات المحاسبية التي  .2

 والتي ينتج عنها الخطأ والغش والتالعب .

يم المعلومات المظللة تسليط الضوء على مساهمة الرقابة الخارجية في الحد من تقد .3

 .للمستخدمين
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 الفصل الثاني
 مفاهيمي جانب –الرقابة الخارجية 

 أوال : مفهوم الرقابة :

تم تقديم مجموعة من التعاريف التي تخص الرقابة الخارجية فقد تم تعريفها  على أنها الرقابة 

التي تتم من اطراف خارج المنظمة وهم من يتولون الرقابة داخل هذه المنظمة و يالحظ أن هذا 

النوع من الرقابة يفرض في الواقع عدة قيود على حرية تصرف المنظمات الخاضعة للرقابة 

رجية بحيث تتم هذه الرقابة عن طريق زيارة مفاجئة من طرف الخارجين لتفقد وثائق و دفاتر الخا

) غنية المنشأة و ذلك بغرض اكتشاف األخطاء و االنحرافات وتصحيحها وفق معايير موضوعة 

 ,2003  :358 )  . 

ة و الكشف وقد تم تعريفها أيضا بأنهاعملية التحقيق عن مدى إنجاز األهداف المرسومة بكفاي

   ( . 31:  2001) سامية ,عن معوقات تحقيقها و العمل على تذليلها في اقصر وقت ممكن . 

وعرفت أيضا بأنها الرقابة التي تتمثل في مجموع األعمال التي تتعلق بمتابعة تنفيذ الخطط و 

تحليل األرقام المسجلة للتعرف على مدلوالتها و يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنمية تحقيق 

األهداف و معالجة أي قصور في تحقيق هذه األهداف فالوظيفة اإلدارية للرقابة وتتلخص في 

  ( . 12:  1998)الصحن وسرايا ، لتأكد من أن ما يتم أو تم من عمل مطابق لما أريد إتمامه ا

وعرفت أيضًا بأنها وظيفة من وظائف اإلدارة و هي عملية متابعة األداء و تعديل األنشطة 

   (. 365: 2002) الشريف ، التنظيمية بما يتفق مع إنجاز األهداف . 

ن من خاللها التحقق من أن البرنامج و األهداف قد تحققت باألسلوب وعرفت أيضا بأنها أداة يمك

لجدول الزمني لعملية التنفيذ . المعين وبدرجة الكفاءة المحددة وفي الوقت المحدد للتنفيذ أي وفق ا

 ( . 284-193، ص  1984العلي ، )
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 ثانيًا : أنواع الرقابة :

 تم تقسيم الرقابة لعدة أنواع أهمها 

 أنواع الرقابة طبقًا للتوقيت أو حسب المدى الزمني للتنفيذ :  .1

الرقابة السابقة للتنفيذ : تسمى أيضا بالرقابة الموجهة أو الوقائية أو الفعلية أو المباشرة أي  -أ

   (.74:  1996)الصباح ، أنها الرقابة التي تتم قبل إنجاز العمل  

مدخالت داخل نظام األنشطة التنظيمية كوسيلة وعرفت أيضا بانها مدخل لمراقبة استخدام ال

إلنجاز أهداف التنظيم يركز المدراء هنا على اختيار افضل المدخالت في مستوى التشغيل و 

تجنب المشاكل قبل وقوعها وضبط ومراقبة التغيير في المستوى االستراتيجي بالكشف عن 

األهداف طويلة األجل يعمل هذا النوع التغييرات الرئيسية في البيئة و التي قد تؤثر على تنفيذ 

 (. 1995) علي ، من الرقابة على أساس التنبؤ أو توقع الخطأ قبل حدوثه . 

الرقابة المتزامنة : وتسمى أيضا الرقابة المحلية أو الرقابة التخطيطية أو رقابة نعم أو ال  -ب

 . ( 168:  2001) زريق ، وهي تعني إمكانية االستمرار في النشاط او إيقافه . 

الرقابة الالحقة : وتسمى أيضا الرقابة بعد التنفيذ وكذلك الرقابة التاريخية وتركز هذه الرقابة  -ج

على نواتج األنشطة التنظيمية بعد إتمام هذه األنشطة حيث يقارن اإلنجاز مع المعايير 

 . .(Certo, Samuel C , 1989 , p 528)  الموضوعة. 
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 : ب التخصصالرقابة حس .2

تسمى أيضا الرقابة حسب النشاطات حيث تتعلق بالنشاط أو التخصص الذي يتم مراقبته 

 وتشمل هذه الرقابة : 

الرقابة على األعمال اإلدارية : تستهدف الرقابة على األعمال اإلدارية للتأكد من سير العمل  -أ

للتأكد من تنفيذ السياسات التي  اإلداري بالوحدات اإلدارية وحسن استخدام المواد البشرية وذلك

 تقررت بما يحث أهداف المنشأة و تكون مهمة الرقابة هنا متابعة األداء و التقييم . 

الرقابة المحاسبية أو المالية : هي رقابة على نشاطات اإلدارة المالية المتعلقة بتحصيل  -ب

ية و الهدف هو مراجعة وصرف األموال و حسن استخدامها أي أنها تركز على البيانات المال

المحصل من اإليرادات و المنصرف من األنفاق للتأكد من دقة التصرفات المالية و كشف 

األخطاء و البحث عن أسباب حدوثها و إيجاد الطرق و الوسائل الكفيلة بالعالج و تحديد 

 المسؤولين عن األخطاء ومحاسبتهم . 

المجاالت المهنية او الحرفية و التي يمارسها الفنيين . الرقابة الفنية : يطبق هذا النوع على  -ج

    (.1990)  عقيلي  واخرون ،  123مصادر التعريف 
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 ثالثًا :أهمية الرقابة :
تعد الرقابة هامة في تنظيم الحياة تمامًا كأهميتها في حياة المنظمات و خاصة اذا تمت األمور 

 ,Changan , Js , 1999) )الرقابة أو السيطرة .بسهولة و مثلما خطط لها فأنها تكون تحت 
p295  فتظهر أهميتها في كونها وظيفة إدارية أساسية لجميع المدراء في جميع مستويات

 Haimann)المنظمة فهي الوظيفة التي تراقب األداء وتأخذ اإلجراء التصحيحي عند الحاجة . 
, Theo, 1991 ,p550)  . 
ي فايول فأنه يعطي للرقابة أهمية و اهتمامًا خاصًا ونعرفها بأنها أما عالم اإلدارة الفرنسي هنر 

التحقق من أن كل شيء قد تم طبقًا للخطة التي اختبرت و األوامر التي أعطيت و المبادئ التي 

أرست بقصد توضيح األخطاء و االنحرافات حتى يمكن تصحيحها و تجنب الوقوع فيها مرة 

و المتكاملة مع  ارية في سياق الوظائف اإلدارية المترابطةأخرى و اظهر أهمية الرقابة اإلد

 . ( 240:  1999منصور  ، )بعضها البعض ، 

وحيث تم توضيح الماهية اللغوية و االصطالحية للرقابة مرورًا بنشأتها عبر العصور المختلفة 

مما يظهر أهميتها حيث تظهر أهميته الرقابة و الحاجة إليها نتيجة للعديد من االعتبارات و 

 األسباب أهمهما : 

جراءات الالزمة لتصحيح توضح الرقابة االنحرافات التي حدثت أثناء التنفيذ و بالتالي تحديد اإل .1
 هذه االنحرافات . 

تقوم الرقابة بتوجيه المخططين نحو نقاط الضعف التي حدثت في خططهم و التي أظهرها  .2
النظام الرقابي كنتيجة لالنحرافات مما يترتب عليه تغيير او تعديل الخطط و اإلجراءات . 

 ( . 385) جاد الرب ، : مصدر النقطتين 
ين أهداف المنظمة و أهداف األفراد بقدر اإلمكان حتى تضمن األداء تعمل على الموائمة ب .3

) الصحن ، فريد و المصري ،  الفعال و حتى يقلل الصراع و النزاع بين المنظمة و األفراد . 
  (.1998محمد ، 
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الرقابة هي امر بالغ األهمية اذا نظرنا إليها أيضا من زاوية أخرى و هي الزاوية االقتصادية  .4
وقوع األخطاء و عالجها قد يكلف المنظمة أمواال باهظة ومن ثم فأن الرقابة قد  وذلك ان

   (.443، ص 2000) عالقي ، تجنب المنظمات بعض األخطاء و توفر عليها التكاليف . 
النظام الرقابي يتكامل و يتفاعل و يؤثر و يتأثر بنظام التخطيط و التنظيم و التوجيه حيث  .5

 2000) جواد ، فعال هذه الوظائف نحو نقاط الضعف و نقاط القوة . يوجه النظام الرقابي ال
  (.385، ص 

 واستكمااًل لألهمية فأن هناك أسباب أخرى تجعل الرقابة اإلدارية امرأ ضروريًا 
 

 :.( Pearce , John II , & Robinson , 1989):  اهم هذه األسبابو لعل 

معرفة أي األفراد يقوم بالعمل و التحقق من انهم على علم بما ينبغي القيام به فقد تكون  .1

األخطاء صغيرة ليست ذات أهمية و لكن تأثيرها المتراكم عبر الزمن قد يؤدي إلى نتائج في 

 األداء ادنى مما هو متوقع. 

الخاصية الديناميكية للبيئة  التغيرات الداخلية و الخارجية التي تواجه المنظمات و المدراء فهذه .2

الداخلية و الخارجية توضح أهمية الرقابة و خاصة أهميتها لوظيفة التخطيط حيث يضع 

المدراء األهداف و الخطط التي تستلزم وقتًا لتنفيذها و خالل هذه الفترة تحدث التغيرات في 

ة هي التي تساعد على التنظيم و البيئة األمر الذي يستدعي تعديل في الخطط و الرقابة الجيد

 التنبؤ و مراقبة و تعديل الخطط و األهداف لتتالءم مع هذه التغيرات .  

يعتبر تعقد المنظمات و كبر حجمها في وقتنا الحاضر و تعدد المنتجات و األسواق مما  .3

يجعل من الرقابة اإلدارية امرأ حيويًا فكلما كانت المنظمة صغيرة استطاع المدير مالحظة كل 

شطة و التغيرات في الظروف بنفسه و ال يستطيع أن يقرر بمفرده التعديالت الضرورية إال األن

 بنظام رقابي رسمي .
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احد األسباب التي تعكس أهمية الرقابة هو الخطأ في أعداد الخطة فقد يخطئ الفرد او  .4

أو المنظمة في تحديد أهداف الخطة أو في ترجمة هذه األهداف إلى معايير واضحة و محددة 

في اختيار انسب الطرق الواجب اتباعها لتحقيق األهداف وهنا يأتي دور القائمين على الرقابة 

 حيث يتضح لهم أن المعايير ال تتماشى مع الواقع مما يستدعي تعديلها . 

كذلك في تنفيذ الخطة فقد تكون الخطة خالية من اية أخطاء و لكن قد يخطئ القائمون   .5

م الخطة او نتيجة النخفاض مستوى األداء الفعلي للعاملين على المستوى بالتنفيذ نظرًا لعدم فه

المتوقع في الخطة او تكون الخطة جامدة غير مرنة مما يؤدي الى التقييد في العمل و عدم 

  (. 1982) ناجي، القدرة على التطوير و االبتكار . 

تسعى الرقابة الى التثبيت من دقة االتجاه نحو األهداف و تتأكد من صحته اليها عن طريق  .6

اكتشاف االنحرافات بين ما حددته برامج التخطيط و بين ما تم تنفيذه فعاًل و تحديد مواطن 

الخطأ و العمل على تالقي أسبابها باتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة و مواجهتها باألسلوب 

م و ينبغي ان يتم ذلك كله في الوقت المناسب قبل ان تتعقد األمور و يصعب التصحيح المالئ

  (. 2002-2001) غنيم ، . 

-246، ص 1999منصور ، )ة ويرى منصور أن أهمية الرقابة تتلخص في النقاط التالي

247) : 

: وذلك بوجود رقابة إيجابية في أدائها و هذا ما تهدف إليه اإلدارة عن  منع وقوع األخطاء  .1

طريق إقامة نظام رقابي سليم للرقابة الداخلية إال أن منع وقوع األخطاء امر يصعب تحقيقه 

الن الطبيعة البشرية لألفراد القائمين بالتنفيذ معرضة للخطأ في التعامل مع األفراد و كذلك 

 رضة لتغيير الظروف التي وضعت فيها . الخطة الموضوعة مع
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: وذلك األمر صعب التحقيق أيضا ألنه ال يمكن المنع النهائي بل محاولة  منع تكرار األخطاء .2

وقت المالئم و بالسرعة منع االستمرار في الخطأ و تكراره يأخذ اإلجراءات العالجية في ال

 الممكنة 

توقيع بة السليمة و ليس تصيد األخطاء و رقا: وهذا هو الهدف األساسي لل اإلصالح اإلداري   .3

الجزاء فالرقابة اإلدارية موجودة بغرض معاونة العاملين على حل مشاكلهم ورفع كفاءة األداء 

 التنفيذ الى ما يجب عمله .ين عن بتوجيه و ترشيد المسؤول
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 الفصل الثالث

 المعلومات المحاسبية  

 أوال : مفهوم المعلومات المحاسبية:

 تغذيته بالبيانات تم الذي المحاسبي المعلومات نظام نتاج بأنها المحاسبية المعلومات تعرف

خراجها لمعالجتها وتسجيلها  لإلدارة بمثابة المحرك منها الغاية تكون  مالية، تقارير شكل في وا 

 المعلومات توفر هذه مدى على اإلدارة فعالية تتوقف كما مشاريعها، إدارة في الستخدامها

 ( . 1: 2010عمر المالك )زيد ،عبد .والرقابة والتوجيه للتخطيط الالزمة المحاسبية

وتعرف المعلومات المحاسبية بانها كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث 

االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية في القوائم المالية 

) الحبيطي , ص مة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخليا المقد

27 ) 

 تؤدي و لدى مستقبلها، صدى لها يكون  التي البيانات هي المالية المعلومات أن هندريكسن ويرى 

 ومن تكلفتها، من قيمتها أعلى تكون  القرار متخذ إلى رسالة وتوصل التأكد، عدم تخفيض إلى

 ( 123: 2088هندريكسون، ) .رارالق متخذ استجابة تستدعي أنها المحتمل

 :المالية للمعلومات األساسية ثانيًا : الخصائص

 للمعلومات المالية، النوعية الخصائص قائمة على تأتي القرارات اتخاذ في الفائدة خاصية إن

 المالئمة هما خاصية أساسيتين خاصيتين توافر يتطلب ذلك تحقيق وأن العامة، القاعدة باعتبارها

 المعلومات فإذا فقدت المعلومات، على االعتماد القرار لمتخذ يتسنى حتى الموثوقية وخاصية

لمستخدميها الرئيسيين )الشيرازي ,  بالنسبة مفيدة غير تكون  الرئيسيتين الخاصيتين من أي المالية

 أن إلى (FASB)المالية  المحاسبة معايير مجلس ( . ويشير196نظرية المحاسبة , ص 
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 ، القرار التخاذ مفيدة المعلومات تجعالن اللتان األساسيتان هما الخاصيتان والموثوقية المالئمة

 )األكثر األفضل المعلومات تفرق  التي الخواص " أن (2 ) رقم قائمة  المفاهيم في ورد حيث

 بعض إلى إضافة والموثوقية، المالئمة هما فائدة(  )األقل األدنى المعلومات عن ) فائدة

 :( 69) كسيو , المحاسبة المتوسطة , ص المتفرعة منها  األخرى  الخواص

  :المالئمة خاصية -1

 تكوين بالمساعدة  على سواء القرار في اختالف إحداث على القدرة أنها على المالئمة تعرف    

 ( 89الصحيحة ) الناغي , أتجاهات معاصرة في نظرية المحاسبة ,ص  التوقعات تأكيد أو التنبؤ

 عن يختلف قرار وتجعله يتخذ ، القرار متخذ سلوك على ستؤثر التي المعلومات وتعرف بأنها تلك

 ( 26ص) حسين , المعلومات  هذه غياب حالة في اتخاذه يمكن كان الذي ، القرار ذلك

 فروق  على إحداث القادرة المعلومات تلك بأنها (FASB)المالية  المحاسبة معايير مجلس وعرفها 

 أو المستقبلية عن النتائج تنبؤات تكوين على للمعلومات المستخدمين مساعدة خالل من القرارات في

 وتصحيحها  السابقة التنبؤات تغيير

 تخفيض خالل من إما قرار معين، اتخاذ خدمة على المعلومات قدرة مدى عن تعبر المالئمة أن

 الذي الموقف بخصوص القرار لدى متخذي المعرفة زيادة أو القرار متخذي لدى المعرفة عدم حالة

  (11ص , )عاشوربشأنه  القرار يتخذ

 :هي فرعية خصائص ثالث توفر يلزم مالئمة المالية المعلومات تكون  وحتى

  .التنبؤية القيمة خاصية -أ

  .اإلسترجاعية القيمة خاصية -ب

 .المناسب التوقيت -ت

  :المالئمة لخاصية الفرعية النوعية الخصائص لهذه عرضا يلي وفيما
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  :المالية للمعلومات التنبؤية القيمة خاصية -أ 

 المستقبلية بنتائج التوقعات التنبؤ على القرار متخذ مقدرة تحسين في المالية المعلومات مقدرة إن

 فالمعلومات .المالئمة الفرعية للمعلومات الخصائص أحد هي والحاضر الماضي نتائج ضوء في

 األحداث معرفة فبدون  المستقبلي، المرتبطة بالنشاط بالعوائد التنبؤ على تساعد التي هي المالئمة

 الماضية األحداث نتائج معرفة أن كما في المستقبل، عليه ستكون  بما التنبؤ يصعب الماضية

 .( 56)الصيح , صغير هادف  عمال يعتبر بالمستقبل اهتمام دون 

 :(صحة التنبؤات من التحقق إمكانية على االسترجاعية )القدرة القيمة خاصية-ب

 التوقعات أو تصحيح تغيير على قدرة لها يكون  عندما استرجاعية قيمة المالية المعلومات تمتلك

 التغذية للمعلومات أيضا االسترجاعية القيمة خاصية على ويطلق المستقبلية، أو الحالية

 مستخدم للمعلومات، وتساعد التنبؤية القيمة خاصية عن أهمية تقل ال وهي االسترجاعية،

 نتائج تقييم في يستخدم المعلومات وبالتالي السابقة، توقعاته صحة مدى تقييم في المعلومات

  (201ص ) الشيرازي ,التوقعات  هذه على تبنى التي القرارات

 نفس في-والقيمة التنبؤية االسترجاعية القيمة – المزدوج الدور بهذا المعلومات هذه تقوم ما وعادة

 عليه يكون  بما سوف التنبؤ يصعب الماضية األحداث نتائج رفة مع بدون  ألنه ذلك الوقت،

 اهتمام هناك أن يكون  دون  الماضي في تمت التي األحداث نتائج معرفة أن كما المستقبل،

 لها يكون  أن المعلومات مالئمة تكون  لكي يكفي ال أنه أي .هادف غير عمال يعتبر بالمستقبل

 نتائج تقييم على أيضا القدرة لها يكون  أن يستحسن بل مستقبلية، راتاختبا لعمل تنبؤية قدرة

 لنتائج االرتدادي التقييم بالقدرة على تتميز التي المالية المعلومات أمثلة ومن .السابقة االختيارات

 التقارير في نجدها بالنسبة  للمستقبل، عالية تنبؤية قدرة لها الوقت نفس وفي الماضية القرارات

 درجة تخفيض إلى تؤدي المالية للمعلومات االسترجاعية القيمة القطاعية إن والتقارير المرحلية
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 لنتائج بالنسبة السابقة توقعاتهم وتقييم تعديل إلى تؤدي كما ، القرارات التأكد  لمتخذي عدم

  .الماضية القرارات

 :  (التزامن( المناسب التوقيت خاصية -ج
 جانبا يعد ، في القرارات التأثير على قدرتها تفقد أن قبل المعلومات على القرار متخذ حصول إن

 متاحة أصبحت أو الحاجة إليها، عند متاحة المعلومات تكن لم فإذا .المالئمة زيادة في مساعدا
 غير تكون  عندئذ لها مستقبال، قيمة ال يكون  بحيث عنها، المقرر األحداث من طويلة فترة بعد

 . (87)شرويدر، صمالئمة 
 (201الشيرازي, ص)  حينها في المعلومات توفير تعني المناسب التوقيت خاصية إن

 لمتخذي القرارات المناسب الوقت في المالية المعلومات توفير على تعتمد المالئمة فخاصية

 يمكن للتوقيت ال أنه إلى اإلشارة وينبغي .رارالق اتخاذ في أهميتها تفقد أن قبل الستخدامها

 قد التوقيت المناسب افتقاد ولكن مالئمة، المعلومات يجعل أن ذاته حد في للمعلومات المناسب

 التوقيت تم مراعاة لو المعلومات في تتوفر أن الممكن من كان التي مالئمتها المعلومات يسلب

 . (31) حجازي , ص الصحيح 

  :الموثوقية خاصية  -2

 الخاصية في هذه وتتوافر للمعلومات، الرئيسية النوعية الخصائص أحد الموثوقية خاصية تعتبر

 أنها خاصية أي التعبير، بأمانة وتتصف وحيادية األخطاء من خالية تكون  عندما المعلومات

مكانية المحاسبية المعلومات بأمانة تتعلق  (  201الشيرازي , ص )عليها  االعتماد وا 

 (FASB)المحاسبة المالية  معايير مجلس عن الصادر (2) رقم المفاهيم قائمة حسب فالموثوقية

 معقولة، بدرجة األخطاء والتحيز من خالية المعلومات بأن التأكيد في المعلومات خاصية هي

 فقط، مالئمة تكون  أن يكفي ال مفيدة المعلومات تكون  تمثيله فحتى تزعم ما بصدق تمثل وأنها

انما  للتحقق القابلية خاصيتي فيها تتوافر أن يجب كذلك تكون  وحتى تتمتع بالموثوقية، أن يجب و 
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 مسألة المسألة فليست الموثوقية، بدرجات تفاوت بوجود االعتراف وينبغي .ومصداقية التعبير

 مع تتفاعل المعلومات حياد أن كما موثوقية، أقل أو أكثر هو ما مسألة هي بل أو أسود، أبيض

 أجل من إذا .المعلومات فائدة على للتأثير التعبير(، في والصدق للتحقق )القابلية هذين المكونين

  :الفرعية التالية الخصائص توافر من بد ال بالمعلومات، الوثوق  خاصية تحقيق

  .التعبير في الصدق -أ

 .للتحقق القابلية -ب

 الحياد . -ت
  :التعبير في الصدق خاصية -أ

 المقاييس )المعلومات(، بين التطابق من عالية درجة وجود التعبير في الصدق بخاصية يقصد
 مجرد وليس أو الجوهر، المضمون  تمثيل بصدق هنا والعبرة عنها، التقرير المراد الظواهر وبين

 .(  202الشيرازي , ص )الشكل 
 بين األرقام اتفاق أو مطابقة وجود ضرورة عن التعبير في الصدق خاصية تعبر حيث

 في األرقام واألوصاف هذه تنتجها التي واألحداث والموارد ناحية، من المحاسبية واألوصاف

 التقارير تبين بالفعل، فعندما حدث ما األرقام تمثل آخر بمعنى أخرى، ناحية من المالية التقارير

  الواقع المالية

 في صادقة تكون  التقارير هذه فإن الفعلية ، واألحداث المعامالت نتيجة للمؤسسة االقتصادي

  .التعبير

  وهما التحيز، أنواع من نوعين تجنب مراعاة تتطلب التعبير في الصدق وخاصية

 .القياس عملية في التحيز -1

  .القياس بعملية القائم قبل من التحيز -2
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 والعرضالقياس  عنها يعبر التي األحداث أو الموارد بين التوافق عدم أن القول ويمكن

 تعبر ألنها ال عليها، االعتماد يمكن ال معلومات أو مضللة معلومات إلى يؤدي المحاسبي،

  .القائم الوضع عن وعادلة صادقة بصورة

  :للتحقق القابلية خاصية -ب

 من األفراد عدد بين االتفاق من عالية درجة حدوث عند تتجلى للتحقق القابلية خاصية إن    

 من المراجعين  عدد يتوصل كأن القياس، طرق  نفس يستخدمون  والذين بالقيام، القائمين

اذا .المالية القوائم فحص بخصوص النتائج نفس إلى المستقلين  تستخدم اطراف خارجية توصلت و 

 يمكن وال للتحقق، قابلة غير تكون  المالية القوائم فإن مختلفة، نتائج إلى القياس طرق  نفس

 . (70يسو, صك ).  فيها رأي إبداء للمراجع

 في عليها االعتماد  يمكن التي المحاسبية األسس أحد تمثل للتحقق القابلية خاصية فان وبالتالي

 المقدمة المالية المعلومات في الثقة من تزيد كونها المختلفة المحاسبية الطرق  بين االختيار

  .المالية التقارير في الواردة

  :الحياد خاصية -ج

 القائم قد يمارسه الذي التحيز من المقصود العمل ذلك تجنب عام بشكل المعلومات بحياد يقصد
 على التأثير أو بهدف مسبقة، نتائج إلى التوصل بهدف المحاسبية المعلومات وعرض بإعداد
 الحياد، خاصية المعلومات في تتوافر ال فعندما  .معين اتجاه في المعلومات هذه مستخدم سلوك

 اتخاذ لعملية كأساس عليها االعتماد أو بها الوثوق  وال يمكن أمينة معلومات اعتبارها يمكن ال
 هذه حيادية تلقائية رة بصو لنا يحقق التحيز من خلو المعلومات بأن القول ويمكن .القرارات

 منحازة تأتي قد المعلومات ألن ذلك صحيح، دائما العكس القول أن يمكن ال أنه إال .المعلومات
 حسن فإن وبالتالي .القياس بعملية القائم قبل من مقصودا يكون ذلك أن دون  معين اتجاه نحو
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الشيرازي , ص )عليها  االعتماد إمكانية وبالتالي المعلومات، لضمان حيدة كافيا يعتبر ال النوايا
204  ). 
 تحيز أي عن وبعيدا خاليا االختيار يكون  أن يجب محايدا، المحاسبية البدائل اختيار يكون  ولكي

 الذين مستخدمي المعلومات من العديد تخدم المالي التقرير فأهداف مسبقا، محددة نتائج أي إلى

 ينبغي وكذلك .هذه المصالح كل تناسب مسبقا محددة نتائج هناك وليست متباينة، مصالح لهم

اصدار وضع عند رئيسي بشكل االهتمام توجيه  و المالئمة المحاسبية بخاصيتي المعايير و 

 المحاسبي المعيار عليها التي ينطوي  الجديدة القواعد بأثر وليس الناتجة، المعلومات في الموثوقية

  .المالية تستخدم المعلومات التي المختلفة الفئات من معينة فئات مصالح على

 :المالية للمعلومات الثانوية ثالثًا : الخصائص

 عن تقل كبيرة ال أهمية ذات أخرى  خصائص يوجد الرئيسية النوعية الخصائص إلى باإلضافة

 المالية في المعلومات توافرها بضرورة (FASB)المالية  المحاسبة معايير مجلس أوصى سابقتها،

 كالقابلية الثانوية الخصائص النوعية في تتمثل والتي الرئيسية، النوعية الخصائص جانب إلى

 المعلومات جودة في النوعية األساسية الخصائص مع بالتوازي  تساهم والتي والثبات، للمقارنة

  .المالية التقارير تتضمنها التي

  :للمقارنة القابلية خاصية .1

 المنظمات االقتصادية في متماثلة بصورة عنها والتقرير قياسها يتم التي المعلومات تعتبر    

 جوانب من تحديد المستخدمين للمقارنة القابلية خاصية تمكن حيث .للمقارنة قابلة المختلفة

 الجوانب إخفاء هذه يتم لم أنه طالما االقتصادية، الظواهر في األساسية واالختالف االتفاق

 .(  72)كيسو, صمتماثلة  محاسبية طرق  باستخدام
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 التي المؤسسة األخرى  في السائدة القياس طرق  نفس استخدام للمقارنة القابلية بخاصية ويقصد

 مع مقارنات إجراء  بعد القرار اتخاذ لمستخدميها يتيح حتى االقتصادي النشاط نفس تمارس

 . (11)عاشور, ص رارالق اتخاذ فاعلية من يزيد الذي األمر المماثلة المؤسسات

 رها التي تصد المالية القوائم يجعل مختلفة، محاسبية أساليب استخدام أن القول البديهي فمن

 معينة بمنظمة اقتصادية الخاصة المالية فالمعلومات للمقارنة، قابلة غير االقتصادية المنظمات

 األخرى،  بالمنظمات الخاصة بالمعلومات مقارنتها أمكن إذا مفيدة، تكون 

 فائدة لمستخدميها، أكثر تصبح المالية المعلومات أن تعني للمقارنة القابلية خاصية فإن ولذلك

ما  أو المماثلة، المنظمات االقتصادية مع للمقارنة قابلة سيجعلها الذي بالشكل عرضها يتم عندما

 .(  119)التميمي , صالمنظمة  لنفس المختلفة المالية الفترات بين

)الصعيد , التاليان  الشرطان فيها يتوفر أن يجب للمقارنة قابلة المالية المعلومات تكون  ولكي

 .( 35ص

  .تلك المعلومات تقييم إجراء يسهل المحاسبي للقياس واحد أسلوب واستخدام العرض سهولة-أ

 .ألخرى  زمنية فترة من للمعلومات والعرض القياس في الثبات -ب

 تطبيق الطرق  في االختالف نتيجة العملي التطبيق في صعوبات تواجه المقارنات إجراء إن

 في االختالفمراعاة  يتوجب لذا .آلخر مجتمع ومن ألخرى  منظمة من المحاسبية والمبادئ

 البلدان لمنشآت المالية التقارير  مقارنات عند إجراء آخر إلى بلد من المتبعة المحاسبية السياسات

  .المختلفة

  :الثبات خاصية .1

األحداث  لنفس والطرق  األساليب نفس المنظمة تطبق أن تقتضي الثبات خاصية إن   
 الوحدة أن مطلق بشكل تعني ال الثبات خاصية إن.ألخرى  محاسبية فترة من المحاسبية
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 الطرق  في التغيير يمكنها بل أخرى، إلى معينة محاسبية من طريقة التحول يمكنها ال المحاسبية
 من أفضل تعد الجديدة الطريقة أن فيها يثبت التي الحاالت في تستخدمها وذلك التي المحاسبية

 إجراءه ومبرر المحاسبي التغير هذا وأثر طبيعة عن اإلفصاح يلزم هذه الحالة وفي .القديمة
 أو الظروف في تغير حدوث إن  .التغير فيها حدث التي بالفترة الخاصة القوائم المالية في وذلك

 ومبرر المحاسبي التغير هذا وأثر عن طبيعة اإلفصاح يلزم المستخدمة، المحاسبية المبادئ
 في تغير حدوث أن كما .التغيير فيها التي حدث بالفترة الخاصة المالية القوائم في وذلك إجراءه
  المبادئ

 تقوم حيث .المراجع لتقرير توضيحية فقرة في المراجع يشير إليه أن يجب المستخدمة، المحاسبية

ارشاد طبيعة بتحديد الفقرة هذه  التي المالية التقارير في الواردة المالحظة إلى القارئ  التغيير  و 

 ( . 197ص ) لطفي , التغيير  هذا فيها حدث

 رابعًا : تدقيق المعلومات المظللة :

إن عملية التدقيق كانت تعني بالتأكد من صحة ودقت البيانات والقوائم المالية وأعداد     

الحسابات المتمثلة بالدفاتر والسجالت واكتشاف ما قد يوجد فيها من أخطاء وغش وتزوير 

خالل هذه الفترة تؤدى بشكل أساسي تلبية والتقليل من ارتكابها. ومن ثم كانت مهنة التدقيق 

لرغبة اإلدارة التي كانت تمتلك الوحدة االقتصادية في نفس الوقت ، وكان اهتمام مراقب 

الحسابات موجه أساسا الكتشاف المخالفات واألخطاء واالحتياالت او الغش الذي يمكن ان يقع 

ب الحسابات يركز على الفحص من جانب العاملين في الوحدة االقتصادية ومن ثم كان مراق

المستندي أكثر مما يفعله اآلن كما تركزت مهنة التدقيق أيضا خالل هذه الفترة على فحص 

ومراجعة قائمة المركز المالي والتي كانت غالبا القائمة المالية الوحيدة المنشورة وتحقيقا لغرض 

حص المستندي الكامل اكتشاف األخطاء والغش والتزوير فقد كان الفحص يتضمن عادة الف

للعمليات المالية الذي ينطوي على اختبار وتدقيق كافة العمليات المالية في بعض األحيان كما 
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كانت المراجعة والتدقيق تعتمد كليا على ادله األثبات الداخلي تقريبا ، وفي بداية العشرينات بدأت 

ر المستثمرين والذي أخذ منشآت األعمال في االعتماد بشكل واضح على رأس المال من جمهو 

زاء هذا التطور في  بصفة عامة شكل األسهم المباعة الى طرف ثالث ال يمارس وظيفة إدارية وا 

بيئة األعمال بدأ هدف التدقيق هو اآلخر يتطور من مجرد اكتشاف األخطاء والغش الى أبداء 

مدقق باالستقاللية الرأي او تحديد مدى صدق وعدالة عرض القوائم المالية ويجب أن يتمتع ال

التي تمثل مطلبا أساسيا األداء مهنة التدقيق وتتمثل بالنزاهة والموضوعية والشفافية وعدم التحيز 

)الحياد( فضال عن االستقالل الذهني وينظر الى االستقالل على انه اهم الحقائق الواجب توافرها 

 (2016)وعد عبد،لدى المدققين على األطالق 

 : الغش في المعلومات المحاسبية خامسا

الغش هو عمل مقصود يقوم به شخص او عدة أشخاص من إدارة الشركة و موظفيها او طرف 

ثالث والذي ينتج عنه تفسير خاطئ للبيانات المالية من قبل المستخدم. كذلك يتم تعريف 

يقة مادية معينة لغرض االحتيال على أنه التمثيل الكاذب والمتعمد للبيانات المالية أو إخفاء حق

 تحقيق منفعة غير قانونية. 

-)ارينز ولوبك(، 240وقد يتضمن الغش أنواع عديدة مثل )اشاره معيار التدقيق الدولي رقم 

2005:) 

سرقة األصول من قبل العاملين ويصاحبه ارتكاب أخطاء بغية  غش واحتيال العاملين "  .1

ام رقابة داخلية جيد , وقيام المراجع تغطية هذه السرقات. ويمكن الحد منه بتصميم نظ

 بدراستها وتقويمها وتحديد نقاط الضعف فيها وتبليغها لإلدارة".
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يتم من قبل اإلدارة العليا. وهو خطر ألنه يحدث حتى في وجود نظام  غش واحتيال اإلدارة " .2

وتهدف  رقابة داخلية جيد وذلك بغرض تحريف وتغيير المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

 اإلدارة من ذلك إلى

تضخيم األرباح عن طريق إظهار أرباح صورية ليتمكن المديرون من بيع أسهم بأسعار  - أ

 مرتفعة. أو زيادة نصيبهم من األرباح. أو ترغيب منشأة أخرى في شراء المنشأة.

تخفيض األرباح بغرض شراء أسهم المنشأة أو تكوين احتياطيات سرية, أو التهرب من  . - ب

 ئب.الضرا

تدعيم المركز المالي وتقويته بغرض الحصول على قروض أو ترغيب شريك باالنضمام  - ت

 إلى المنشأة أو بيع المنشأة بقيمة مرتفعة ".

تنتج  الغش الناتج عن تحريفات ذات صلة بإعداد القوائم المالية االحتيالية أو المضللة " .3

 :عن طريقالتحريفات من عمليات متعددة لخداع مستخدمي القوائم المالية 

 تزوير السجالت والمستندات والوثائق أو تشويهها أو تغييرها. - أ

 حذف آثار العمليات من السجالت والمستندات أو إلغاؤها. - ب

 سوء تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية ". .4

استخدام األصول "تشمل هذه التحريفات سوء  الغش الناتج عن تحريفات ذات صلة بسوء .5

    استخدام األصول وسرقتها واختالسها

 صور وأشكال الغش::   سادسا

 هناك مجموعة من الصور واألشكال للغش تتمثل باالتي :

 التالعب والتزييف. .1

 تعديل السجالت والمستندات.  .2
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 اختالس األصول. .3
 طمس تأثير المعامالت من السجالت أو المستندات أو حذفها.  .4
 تسجيل معامالت وهمية.  .5
 سوء تطبيق السياسات المحاسبية. .6

 والتالعب يشمل مفهومين أساسيين:
ظهار أداء المشروع بشكل جيد وذلك التالعب  -أ بالحسابات بهدف تحقيق ربح صوري وا 

 لتضليل وخداع مستخدمي القوائم المالية.
مجموعة األفعال التي يقوم بها المختلس لتغطية واقعة االختالس بحيث تظهر بصورة  -ب

 صحيحة.
 : الخطأ في المعلومات المحاسبية سابعا

يعني تحريفات غير مقصود ةفي التقارير المالية مثال خطا في جمع البيانات او في معالجتها او 
 ( 200٧-تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عن سهوا او تقدير مغلوط للحقائق )عبدهللا

 :: أنواع األخطاء ثامناً 
أحد طرفيها أخطاء حذف أو سهو: وهي األخطاء الناتجة عن عدم إثبات عملية بأكملها أو   .1

بدفاتر القيد األولية، أو عدم ترحيل طرفي العملية أو أحدهما إلى حساباتها الخاصة بدفتر 

األستاذ أو دفاتر األستاذ المساعدة. والسهو أو الحذف الكامل للقيد ال يؤثر على ميزان 

سهاًل المراجعة مما يجعل اكتشافه صعبًا, أما الحذف الجزئي، فمن الطبيعي أن يكون اكتشافه 

ن مراجعة عملية الترحيل كفيلة باكتشاف  لما يترتب عليه من عدم توازن ميزان المراجعة. وا 

 مثل هذا الخطأ.

أخطاء ارتكابيه: وهي ناتجة عن الخطأ في العمليات الحسابية )طرح أو جمع أو ضرب( أو  .2

يًا، أي أن في ترحيل األرقام أو ترصيد الحسابات، وما شابه. وقد يكون الخطأ االرتكابي كل

الخطأ الحسابي متساٍو في طرفي العملية، وهنا ال يتأثر ميزان المراجعة من حيث التوازن، 

دينارًا في كل من  59دينارًا بداًل من  95ومثال ذلك تسجيل فاتورة شراء على الحساب بمبلغ 
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ة حساب المشتريات وحساب الذمة المدينة. ويكتشف هذا الخطأ بالطبع عند إجراء المراجع

 المستندية، أو عن طريق إرسال المصادقات للعمالء.

وهي تلك األخطاء الناتجة عن خطأ في تطبيق المبادئ واألصول المحاسبية  أخطاء فنية:  .3

المتعارف عليها. وقد تنشأ هذه األخطاء عن جهل أو عدم دراية من قبل موظفي قسم 

 المحاسبة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

طاء ال تؤثر على ميزان المراجعة من حيث التوازن, كذلك قد ال تؤثر على رقم الربح وهذه األخ

النهائي للمشروع. كترحيل مصروف إيرادي إلى حساب إيرادي آخر خالف الحساب الصحيح مثل 

 ترحيل األجور إلى حساب اإليجار.

أي أن الخطأ في أخطاء متكافئة أو معوضة: ويقصد بها تلك األخطاء التي تتكافأ مع بعضها  .4

بعضها يمحو أثر الخطأ في البعض اآلخر أو يعوضه. وهكذا فإنها ال تؤثر على توازن ميزان 

المراجعة، مما يجعل اكتشافها صعبًا، ال يتأتى للمدقق اكتشافها إال إذا بذل عناية تامة في 

المة النظام التدقيق المستندي والحسابي، وقد يدل تكرار مثل هذه األخطاء على عدم متانة وس

 المحاسبي المتبع في المشروع.

أخطاء كتابية: وهي ناشئة عن خطأ في القيد أو الترحيل، ومنها ما يؤثر على توازن ميزان   .5

 المراجعة ومنها ما ال يؤثر إطالقًا. ومن األمثلة عليها:

 :أسباب ارتكاب األخطاء:  تاسعا

 الجهل بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. .1

الشخصي "كاإلهمال والتقصير من موظفي قسم المحاسبة, أو ضغط العمل, أو العامل  .2

 .الموظف جديد ليس له خبرة

 األحكام الخاطئة التي أصدرها المحاسبون   .3
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 :  مسؤولية المدقق تجاه األخطاءعاشرا

تقع مسؤولية منع واكتشاف األخطاء واالحتيال بالدرجة األساس إلدارة الشركة. فعلى الرغم من 

أن المدقق ال يتحمل مسؤولية منع الغش واألخطاء ، إال أنه يمكن أن يكون له دور إيجابي كبير 

ق وفعال في منع االحتيال واألخطاء من خالل ردع حدوثه. فعلى المدقق عندما يقوم بعملة كمدق

ان يحافظ على نزعة الشك المهنية باعتبارها احد فروض التدقيق. حيث يشير هذا الفرض الى 

ان المدقق قد يواجه أحداث تشير إلى وجود احتيال أو خطأ. وبناً ء على تقييم وتقدير مخاطر 

التدقيق ، يجب على المدقق تطوير برامج لتدقيق اإلجراءات التي يتم بموجبها الحصول على 

ات معقولة بأن البيانات المالية في مجملها خالية من األخطاء والغش وانها تمثل بصدق تأكيد

وعدالة الوضع المالي للشركة. ينبغي على المدقق في مرحلة التخطيط للتدقيق تقييم مخاطر 

األخطاء أو االحتيال التي يمكن أن تحدث أثرًا كبيرا على البيانات المالية. وبناً ء على تقييم 

 ر التدقيق ، يجب على المدقق تطوير إجراءات تدقيق مخاط

لتحديد جميع األخطاء المادية واالحتيال الذي يمكن ان يشكل خطرا كبيرا إلى عدالة وصدق 

البيانات المالية. ففي حالة شك المدقق بوجود غش أو أخطاء ذات تأثير مادي على البيانات 

، حتى يكون مقتنعًا بأن الخطأ قد تم تصحيحه  المالية، فإنه يجب يوسع نطاق إجراءات التدقيق

أو الكشف عنه بشكل صحيح في البيانات المالية المدققة . كما يجب على المدقق االستفسار 

من ادارة الشركة عن حالت خطأ واحتيال تم اكتشافها ليستطيع المدقق من تحليلها واكتشاف 

الداخلية والضبط الداخلي والنظام اسبابها. كذلك لتشخيص مواطن الخلل في نظام الرقابة 

 المحاسبي. وهناك كثير من الحاالت تكون السبب الرئيسي في زيادة

ان المسؤولية االساسية للمدقق هي إبداء رأي فني محايد حول ما إذا كانت اإلدارة قد قدمت 

مع األدلة المعلومات المطلوبة في الكشوفات المالية بشكل عادل. و للقيام بذلك ، يقوم المدقق بج
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للحصول على تأكيدات معقولة بأن الحسابات خالية من األخطاء الجوهرية. حيث يتحمل المدقق 

مسؤولية تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات 

عة أدلة المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ، سواء ناتجة عن الخطأ أو االحتيال. وبالنظر لطبي

التدقيق وخصائص االحتيال فإن المدقق لديه القدرة على اعطاء ضمان معقول ولكن ليس مطلق 

 بأن االخطاء الجوهرية سوف يتم اكتشافها .

عرفت المسؤولية بانها توفير مستوى عال من العناية والحذر من قبل أصحاب المهنة تجاه 

ية بانها تعويض الضرر الناشئ عن عمل األشخاص الذين يقومون بخدمتهم. كما عرفت المسؤول

غير مشروع. فعملية التدقيق تتطلب من المدقق ان يكون على قدر كبير من المسؤولية وهذه 

المسؤولية تتطلب من المدقق ان يكون على جانب كبير من المهنية واألمانة في عمله واال 

 تعرض للمسائلة من قبل الطرف الثالث .

 ؤولية فقد قسمت إلى األنواع التالية:اما بالنسبة ألنواع المس

 مسؤولية المدقق تجاه العميل. -

 مسؤولية المدقق تجاه الطرف الثالث. -

 مسؤولية جنائية. -

 مسؤولية مهنية )ادبية(. -
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 الفصل الرابع

 اثر الرقابة الخارجية في الحد من تقديم المعلومات المظللة للمستخدمين

 اواًل: مسؤولية الرقابة الخارجية في اكتشاف الخطأ والغش والتالعب :

خالصة البحث تحديد مسؤولية المدقق عن اكتشاف األخطاء والغش، بداية يجب التطرق الى 

غير مسؤول عن منع الخطأ والغش، ولكن يجب يؤكد الكتاب والباحثون ان المدقق الخارجي 

عليه بذل العناية المهنية المالئمة والتي تتطلب منه دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، وتحديد 

زمة وتوقيتها وعمل برنامج تدقيق شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا اإلجراءات واإلختبارات الال

 توقع المدقق وجود تحريف مادي في الدفاتر

  :مدى مسؤولية مدقق الحسابات عن عدم اكتشاف األخطاء والغش بعد صدور تقريرهثانيًا : 

لتي غطاها تقريره ال يوجد إلزام قانوني على المدقق للقيام بإجراءات جديدة على القوائم المالية ا

إال إذا وصلت معلومات أكيده إليه بأن تلك القوائم قد تأثرت بأخطاء وغش جوهرية، ولو أنه علم 

وفي هذه الحالة  .بها قبل إصدار تقريره ألثرت على نوع الرأي الذي سوف يبديه على تلك القوائم

  يجب على المدقق القيام بما يلي:

بإبالغ كل من يتأثر في التحريف المادي للخطأ والغش  أن يطلب من إدارة المنشأة القيام - أ

 .على القوائم المالية

القيام بتعديل القوائم المالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره بما يتالءم مع األخطاء والغش التي  - ب

  .تم اكتشافها

وأخيرًا يجب على مدقق الحسابات اتخاذ اإلجراءات التي يرى ضرورتها للتأكد من قيام  - ت
  .المنشأة باإلفصاح المطلوب كما ورد في الخطوات السابقة
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وال يوجد برنامج تدقيق شاماًل لفحص كل القيود والعمليات ألن التدقيق ال يهدف أساسًا إلى 
اكتشاف األخطاء والغش بل تهدف إلبداء رأي فني محايد بخصوص المركز المالي ونتيجة 

لية في المشروع قويًا مما يؤدي إلى تقليل نطاق األعمال وأنه كلما كان نظام الرقابة الداخ
االختبارات أما إذا كان النظام ضعيفًا فعلى المدقق توسيع نطاق الفحص الذي يقوم به وال شك 
أن المدقق عند قيامه بفحص العمليات عن طريق استخدام أسلوب المراجعة االختبارية ال 

العينة التي اختارها سليمة وأنها تمثل  يطمئن عادًة إلى هذا األسلوب إال إذا كانت عناصر
ذا  ظهر ما يثير مشكلة في ناحية من النواحي فإنه يلجأ إلى مجموع العينات التي تتكون منها وا 

 .توسيع اختباراته ليتأكد من عدم وجود ما يؤيد هذا الشك
  :عند وجود دالئل على احتمال غش أو خطأالمدقق الخارجي جراءات ثالثًا :إ

يدل تطبيق إجراءات التدقيق المصممة وفقًا لتقديم المخاطر على احتمال وجود غش أو عندما 

ذا اعتقد المدقق أن هذا  خطأ، على المدقق أن ينظر في تأثيرها المحتمل على البيانات المالية، وا 

ق الغش أو الخطأ قد يكون له تأثير مادي على البيانات المالية فعليه القيام بتطبيق إجراءات تدقي

ويعتمد مدى خطورة هذه اإلجراءات اإلضافية أو المعدلة على حكم  .معدلة أو إضافية مناسبة

 ( .117: 1995)االتحاد الدولي للمحاسبين، المدقق بالنسبة لما يلي: 

 أنواع الغش أو الخطأ المحتملة -1

  .احتماالت وقوع الغش أو الخطأ  -2

 .ع معين من الخطأ أو الغشاحتمال وجود تأثير مادي على البيانات المادية لنو  -3

ال يستطيع المدقق أن يفترض أن حالة وقوع الخطأ أو الغش هي حالة منفردة ومنعزلة إال إذا 
دلت الظروف بوضوح على خالف ذلك. على المدقق إذا لزم األمر أن يعدل من طبيعة وتوقيت 

د المدقق عادًة في إن القيام بإجراءات معدلة أو إضافية يساع .ومدى إجراءات عمله األساسية
تأكيد أو استبعاد الشك بوجود غش أو خطأ نتيجة لإلجراءات المعدلة أو اإلضافية فعلى المدقق 
مناقشة هذا األمر مع اإلدارة، أن ينظر فيما إذا تم إظهاره بصورة مناسبة أو تصحيحه في 

 .ل لذلك على تقريرهالبيانات المالية، كما أن المدقق يجب أن يأخذ في االعتبار التأثير المحتم
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على المدقق أن يأخذ في االعتبار دالالت الغش والخطأ الجوهري على األمور األخرى المتعلقة 
بالتدقيق وأن يعيد النظر في تقدير المخاطر وصحة إقرارات اإلدارة في حالة وجود غش أو خطأ 

في إقرارات اإلدارة. إن  لم يتم اكتشافه من خالل إجراءات الرقابة الداخلية ولم يتم اإلفصاح عنه
دالالت اكتشاف حاالت معينة من الغش أو الخطأ من قبل المدقق تعتمد على عالقة ارتكاب أو 

 . إخفاء الغش أو الخطأ بإجراءات الرقابة المحددة ومستوى اإلدارة والموظفين ذوي العالقة
 المدقق أن يقـوم بمـا يلي:فإذا وجد المدقق مؤشرات تشير إلى احتمال وجود خطأ أو احتيال فعلى 

  .التوسع في إجراءات التدقيق إلثبات أو نفي الخطأ أو االحتيال -1

 التأكد من تصحيح الخطأ إن وجد -2

  .التأكد من أنه قد جرى معالجة االحتيال واإلفصاح عنه -3
عندما يرتبط الخطأ أو اإلحتيال بأحد أفراد اإلدارة، على المدقق أن يعيد النظر في  -4

 على كافة القرائن واألدلة التي أعطاها هذا الشخص للمدققاالعتماد 
 ة :نتائج التدقيق في الحاالت التاليعلى المدقق أن يبَلغ اإلدارة ب -5

 ة .ا االحتيال على البيانات الحسابيإذا اعتقد بوجود احتيال، بغض النظر عن تأثير هذ . أ
 ل .إذا ثبت وجود خطأ مادي أو احتيا . ب
 .تطلبته القوانين لذلك تبليغ الجهات الرسمية إذا . ت
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات:

يعد التدقيق الخارجي أحد الركائز األساسية التي من شأنها أن تعزز من السيطرة على  -1

من جهة حماية الموجودات الخاصة بالمنشاة من جهة وتعزيز الرقابة ومنع الغش والتالعب 

 أخرى.

هناك مجموعة من الوسائل التي يمارسها المحاسبين الرتكاب الغش والخطأ والتي قد  -2

 تكون أخطاء متعمدة وأخطاء غير متعمدة.

والتأكد  واإلجراءاتبالسياسات  التحقق من أن المستويات األدرية المختلفة ملتزمةيتمثل  -3

أحد األهداف الرئيسية التي يجب  المنشاةالرقابة المعمول بها في  أساليبمن تطبيق أدوات 

 أن تحققها الرقابة.

 المسؤولية(المختلفة )مراكز واألقسام الوحدات  األداءالتحقق من مدى كفاءة وفعالية يعد  -4

 من األهداف الرئيسية التي ينبغي على المدقق الداخلي يتحقق منها.

 ثانيًا: التوصيات:

تمثل أحد الركائز األساسية التي تعزز من من الضروري تعزيز دور الرقابة كونها  -1

 السيطرة على حماية الموجودات الخاصة بالمنشاة من جهة وتعزيز الرقابة من جهة أخرى.

تعزيز االهتمام بأدوار التدقيق وتنمية قدراته لمساعدته في اكتشاف األخطاء التي قد   -2

 تكون أخطاء متعمدة أو أخطاء غير متعمدة.

الذي يمارسه المدقق الداخلي لما له من شأن في الحفاظ على االلتزام التركيز على الدور  -1

 بالسياسات واإلجراءات التي تم تحديدها من قبل اإلدارة العليا.
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توجيه الوحدات واألقسام المختلفة داخل المؤسسة أو المنشأة التعاون مع المدقق الداخلي  -2

 لغرض تحقيق األهداف المرسومة من قبل اإلدارة العليا.
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  قارعلا ةیروھمج

  يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا ةرازو

  ةعماجلا ةلجد ةیلك

  ةیفرصملاو ةیلاملا مولع مسق

 

 ) ثحبلا ناونع(                                   

 

 فیلاكتلا ىلع قیشرلا عینصتلا قیبطت رثا
 

  تابلطتم نم ءزج وھو ةیفرصملاو ةیلاملا مولعلا مسق ىلإ مدقم ثحب عورشم
 ةیفرصملاو ةیلاملا مولعلا يف سویرولاكب ةداھش لین

 

 

 ةبلطلا دادعا

 نابعث دیبع يلع  نیسح                             دوبع مساج دمحم میھاربإ

 حلاص كلطم يدھم رمع                             حلاص دمحم حلاص يلاس 

 دومحم يلع رماث مایر

 

 فارشاب

 نیسح دومحم دمحا .د

٢٠٢١  م                                                              ـھ١٤٤٢



  
 
	

	
	

 

 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 } ٍتاَجََرد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنیِذَّلاَو ُْمكنِم اُونَمآ َنیِذَّلاُ Tَّا َِعفَْری {

  میظعلا هللا قدص

 )١١ ةیآلا( ةلداجملا ةروس
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 ءادھالا

 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 ُْركْشٱ َِنأ ِنْیَماَع ِىف ۥُُھلَِٰصفَو ٍۢنْھَو َٰىلَع ًانْھَو ۥُھُُّمأُ ْھَتلَمَح ِھَْیدِلَِٰوب َنَٰسنِْإلٱ َانْیَّصَوَو(
  میظعلا هللا قدص .)ُریِصَمْلٱ ََّىِلإ َكَْیدِلَٰوِلَو ىِل

 

 

 ایداھ . . .يل معدلا میدقت يف ادمج ذخأی ملو . . .كلمی ام لك يننم يذلا ىلإ

 رزلا تنكو . . ةللا نذإب ھقوس ىلع ىوتسا اتابن تنك يتح ایسفنو ایونعمو

  ةتابن عارزلا  بعی يذلا ...

 يدلاو . . . يبرد رونو يحاجن رسو                   

 كلمأ ام ىلغأو ءافولاو نانعلاو ةبحملا عبن ىلإ              

 ةبیبحلا يتدلاو ...اھتیؤر ىلإ قاتشا نم ىلإ                 

 ...امئاد مھیلإ قاتشأو نحأ نم ىلإ                     

 يناوخإ . ..ةایحلا يف يدنسو يتوزغ  مھ نم ىلإ            

 اعیمج يئاقدصأ ...ءایفوأ يل وناك نم يلإ               

 ثحبلا  اذھ زاجنإ يف مھاس نم ىلإ                  

 

 

 

 

 

 نوثحابلا    
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 ریدقتو ركش                                        

 

 }١٢: نامقل{  )ۖ ِھِسَْفنِل ُرُكَْشی اَمَّنَِإف ْرُكَْشی نَمَو (  ىلاعت لاق
 
 لجو زع هللا ركشی مل ، سانلا ركشی مل نم : میركلا ھلوسر لاقو
 ام ىلع ضرألاو تاومسلا ءلم اكرابم ابیط اریثك  ادمح یلاعت هللا دمحأ
 . هاضر لانت نأ وجرأ يتلا ةساردلا هذھ مامتإ نم ھب ينمركأ
 
 يذاتسأ ثحبلا اذھ  دادعا  يف ابلاط يناعر نم ىلإ ركشلاب ھجوتأ
 ھل يذلا ،)نیسح دومحم دمحأ ( :روتكدلا ذاتسألا لضافلا يفرشمو
 اناونع عوضوملا ناك ذنم ثحابلاو ثحبلا ىلع -ىلاعت هللا دعب -لضفلا
	.نافرعلاو ریدقتلاو ھلك ركشلا ينم ھلف  . اثحب راص نأ ىلإ ةركفو
 
 مولعلا ( مسق يف ءالضفلا يتذتاسأ عیمج ىلإ لیزجلا ركشلاب ھجوتأو
 يھیجوت يف ادھج اولأی مل نیذلا ) ةلجد ةعماج  ( يف ) ةیفرصملاو ةیلاملا
  .تجتحا امب يدادمإو
 

 

 

 

 

 نوثحابلا
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 تایوتحملا ةمئاق

 ةحفصلا مقر ناونعلا
 أ ءادھالا
 ب ریدقتلاو ركشلا
 ت   تایوتحملا ةمئاق
 ث   لوادجلا ةمئاق
 ج صلختسملا
 ١  ةمدقملا
 ٢ ثحبلا ةیجھنم :لوالا لصفلا
 ٣ قیشرلا عینصتلا موھفم: يناثلا لصفلا
  ٥-٤ ھخیرات
 ١١-١٠-٩-٨-٧-٦ قیشرلا عینصتلا ةفاقث
 ١٥-١٤-١٣-١٢ قیشرلا عینصتلا ئدابم
 ١٧-١٦-١٥  ةفلكتلا ىلع قیشرلا عینصتلا رثا
 ١٨          ىرخالا عینصتلا مظنو قیشرلا عینصتلا نیب ةقالعل:ثلاثلا لصفلا
  ١٨  -  ١٩      عساولا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا
 ٢١-٢٠-١٩ لاعفلا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا
 ٢٢ رداصملا
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 لوادجلا ةمئاق

 

 ةحفصلا مقر لكشلا
 ٨-٩ قیشرلا عینصتلا موھفمب نیثحابلا رظن تاھجو )١( لكشلا
 ١٥ قیشرلا عینصتلا ةفاقث تامس )٢( لكشلا
 ٢٣ قیشرلا عینصتلا ةسمخلا ئدابملا حضوی يتآلا )٣( لكشلا
 ٢٧ عساولا جاتنالاو قیشرلا عینصتلا نیب ةنراقم )٤( لكشلا

 ٣٠ لاعفلاو قیشرلا عینصتلا نیب ةسیئرلا تافالتخالا مھا)٥( لكش
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 صلختسملا

 يذلاو قیشرلا عینصتلا  ةیمھا ىدم حرشو حیضوت ساسا ىلع ثحبلا اذھ زكتری
 عیمجب ماملألأ ةلواحملا عم موھفملا اذھ فیرعتو حیضوتب ثحبلا اذھ موقی فوس

 ةفلكلا ىلع موھفملا اذھ ریثأت ىلاً الاقتناو تایساساو ئدابم نم موھفملا اذھ لیصافت
 .نیكلھتسملا اضر بسكو جتنملل ةدوجلا نیسحتو رئاسخلا نم دحلاو

 : يتالاك ثحبلا ةلكشم ةغایص نكمی ھیلعو

 ياب رئاسخلا نم دحیو ةدوجلا ةدایز ىلا يدؤی قیشرلا عینصتلا ماظن قیبطت نا لھ
 ؟ لاكشالا نم لكش

 لھسا بولسا قیشرلا عینصتلا نا(  اھدافم ةیساسا ةیضرف ىلع ثحبلا دنتساو
 .) ةدوجلا ةدایزو تافلخملا لیلقت ىلا يدؤیو لمعلل

 عینصتلا نیب قرفلا حیضوت  ، اھمھا فادھا ةدع قیقحت ىلا ثحبلا اذھ موریو
 .قیشرلا عینصتلا دئاوف حیضوت و، يدیلقتلا عینصتلاو قیشرلا

 بولسألا اذھ قیبطت ةیناكما يف ثحبلا ةیمھا نمكت يتالاب تلثمتف ثحبلا ةیمھا اما
 دحا ھنوك ماظنلا اذھ لیصافتب ماملالا لالخ نم ھجو لمكا ىلع ھنم ةدافتسألا و
 . ةدیدجلا لمعلا ةمظنأ

 عم قیشرلا  عینصتلا روھظ نمازت يھف ثحبلا اھیلا لصوت يتلا تاجاتنتسالا مھا اما
 ةدوج ىلعأب ةلثمتملاو ةقاشرلا اھدلوت يتلا ةلئاھلا دئاوفلا ىلع بلغتلا يف ةیدیلقتلا مظنلا لشف
 . ةیدامو ةیرشب ةحاتم تاقاطو تقو ةرود رصقأو

 جاتنالا ىلا لوحتلاب ریكفتلا ةماع ةروصب تاكرشلا ىلع  يھ تایصوتلا مھا تناك امیف
 تاجتنم جاتنإب حمسی ال ذإ تاجتنملا عفانمو لاكشا ریغتو نئابزلا تاجایتحا ددعت ببسب قیشرلا
 عینصتلا لثم ةثیدح تاودأو مظن ةماقأ وحن علطتلا يعدتسی كلذ نإو ، ةعساو تایمكبو ةیطمن
 نم ةدروتسملاوً ایلحم ةجتنملا علسلا ةسفانم نم اھتاجتنمب تاكرشلا كلت نكمتت ىتح قیشرلا
.جراخلا
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 ةمدقملا

 فادھألا لك قیقحت نمضتی يذلاو تاینیعستلا يف قیشرلا عینصتلا ریبعت رھظ
 يئدبملا ركفلا نم اءدب ةیعینصتلا ةیلمعلا راسم لماك ةسارد ةداعإ لالخ نم ةقباسلا
 فادھتسا عم ءالمعلل دیروتلا مث عینصتلا مث دیروتلا مث میمصتلا مث طیطختلا مث
 روحملا هرابتعاب لیمعلل ةفاضم ةمیق يأ ققحت ال ةیئزج لك نم لماكلا صلختلا
 دراوم لكل نزاوتملا فیظوتلاو ، يمدخ وأ يعینصت طاشن يأ ھجوتل يساسألا
 . فدھلا اذھ قیقحتل ةأشنملا

 لك يف قبُطـی لماش  ماع ركف ىلإ لوحت نأ قیشرلا عینصتلا ركف ثبلی مل مث 
 سفنً الماح ةیمیلعتلا تالاجملاو لب ةیبطلا تالاجملاو لامعألا ةطشنأو تالاجم
 نإ يلكلا صلختلا عم ءالمعلل تاجرخم لضفأو ءادأ لضفأ قیقحت وھو نومضملا
 ةمیقلا ةفاقث موھفم أشنیل لیمعلل ةفاضم ةمیق لثمت ال ةیئزج وأ طاشن لك نم نكمأ
 .ةفاضملا

 قیقحتل ةیرورضلا ةطشنألاو رصانعلا دیدحتل تاساردلاو ثوحبلا تددعتو      
 يأ يف ةحلصملا باحصأ لكل ةریبك بساكم ققحی هرابتعاب قیشرلا عینصتلا موھفم
 ةرظنلا تریغتو ، كالملاو نولماعلاو ءالمعلاو نودروملاو عمتجملا مھو طاشن
 تمتھاو رمتسملا نیسحتلاو ریوطتلا لامعأ يف يسیئرلا كیرشلا مھرابتعاب لامعلل
 مامتھالاو ةبسانملا بیردتلا جمارب ریوطتو يسفنلا لمعلا خانم نیسحتب تاسسؤملا
 لمعلا تایلآ نم اھریغو تاعورشملا قرفو ةریغصلا لمعلا تاعومجم موھفمب
 ، تاراھملا ةددعتم ةلامعلا ىھو ) فراعملا ىوذ ةلامعلا ( موھفم رھظو يعامجلا
 عقاولا مھفو ةسارد ىلع ةرداقلا ةبردُتـملاو ةصصختملاو ةملعتملا ةلامعلا يھو
 كلذو لضفألا ىلإ هریوطتو لب ھتالكشم لح ىلع ةرداقلاو طاشن لك يف يلاحلا
 . ةربخلا باحصأ ةلامعلا ىلع دمتعی يذلا يدیلقتلا عینصتلا فالخب
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 لوالا لصفلا

 ثحبلا ةیجھنم

   ثحبلا ةلكشم ً:الوا

 ةفلكم يتلاو تاسسؤملا وا تامضنملا ضعب لمع ةقیرط يھ ثحبلا ةلكشم   
 ةریثكلا تافلخملا ىلا ةفاضألاب اھماھم ءادألً اتقوو ادھج كلھتستو اھسفن ةمظنملل
 هذھ ةجاح رھظت انھو لمعلل ھلقرعو لكاشم ببست يتلاو يرورضلا ریغلا
 دیدج لمع بولسا لالخ نم لكاشملا هذھ حالصا ىلا تامضنملا وا تاسسؤملا
  لمعلا ءانثا عئاضلا تقولا لیلقتو تافلخملاو ةفلكلا نم لك ضفخ ىلع دعاسی
  . ةیقوسلا ةسسؤملا ةمیق ىلعً اباجیا سكعن فوس يذلاو ةمیقو جتنملا ةدوج ةدایزو

 : يتالاك ثحبلا ةلكشم ةغایص نكمی ھیلعو

 نم دحیو ةدوجلا ةدایز ىلا يدؤی قیشرلا عینصتلا ماظن قیبطت نا لھ -
 .؟ لاكشالا نم لكش ياب رئاسخلا

 ةدافتسألا و بولسألا اذھ قیبطت ةیناكما يف ثحبلا ةیمھا نمكت :ثحبلا ةیمھا ً:ایناث
 لمعلا ةمظنأ دحا ھنوك ماظنلا اذھ لیصافتب ماملالا لالخ نم ھجو لمكا ىلع ھنم
 . ةدیدجلا

 . يتالاب ثحبلا فادھا  زاجیا نكمی :ثحبلا فادھا ً:اثلاث

 . ھلیصافتب ماملالا لالخ نم كلاذو قیشرلا عینصتلا موھفمب ئراقلا فیرعت  -١
 . يدیلقتلا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا نیب قرفلا حیضوت  -٢
 .قیشرلا عینصتلا دئاوف حیضوت -٣

 قیشرلا عینصتلا نا( اھدافم ةیضرف ىلع ثحبلا اذھ موقی : ثحبلا ةیضرف ً:اعبار
 ) ةدوجلا ةدایزو تافلخملا لیلقت ىلا يدؤیو لمعلل لھسا بولسا
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 يناثلا لصفلا

 قیشرلا عینصتلا

  قیشرلا عینصتلا فیرعتو موھفم ً:الوا

 ةلیسو ھنأب )ردھلا نم يلاخلا عینصتلا ( وا قیشرلا عینصتلا موھفم فیرعت نكمی 
 نود عینصتلا ماظن لخاد لكاشم ببست نا اھنكمی يتلا تایافنلا نم لیلقتلل ةیجھنم
 . جتنملاب ةیحضتلا

 دعب ةینابایلا ةیلیوحتلا ةعانصلا نم ) قیشرلا عینصتلا( موھفملا اذھ ئدابم دمتستو
 رمتسملا نیسحتلاب ةلثمتملاو ملاعلا لود يف ةینابایلا ةرادالا میھافمل عیرسلا راشتنالا
  ردصملا دنع ةدوجلا ةعانصو نیلماعلل ةیعامجلا ةكراشملاو

 قیشرلا عینصتلا موھفم نع نیثحابلا ضعب رظن تاھجوب )١( لودج اذھو

 

 موھفملا ثحابلا ت
١ Krafcik,1988:43 بلطتی ھناف عساولا جاتنالا عم ھتنراقم دنع ماظن وھ 

 ,عینصتلا ةحاسم , يرشبلا دھجلا نم لیقلا
 دیدج جتنم ریوطتل تقولاو , تاودالا يف رامثتسالا
 نیزخلا لقاب ظافتحالا بلطتی ھنا امك ز تقولا و
 جتنیو بویعلا ضفخیو , عقوملا يف بولطملا
   تاجتنملا نم اعونت رثكاو ربكا ةعومجم

٢ (dankbaar ,1997:141) دارفالا تاراھمل لثمالا لامعتسالا ىلع دعاس ماظن 
 ةدحاو ةمھم نم رثكا مھئاطعا قیرط نع,
 لمعلا جمد قیرط نع ,)ةددعتم تاراھم باستكاو(
 نیسحتلا ةطشنا عیجشتو  رشابملا ریغلاو رشابملا
  . رمتسملا

٣ (Howell 1999:4) جاتنالا نع فلتخت عینصتلاو میمصتلل ةدیدج ةقیرط 
 تاینقتلاو فادھالا لمعتست , يفرحلاو عساولا
 يف میمصتلا يف و جاتنالا ةیضرا ىلع ةقبطملا

 ماظن ءادا نیسحت ىلا فدھت يتلاو دیروتلا لسالس
 . ةددحم رییاعمل اقفو جاتنالا

٤ (Liker,1998:481) مالتسا ةضحل نم تقولا ضفخنی اھذیفنت دنع ةفسلف 
 رداصم ىلع ءاضقلا قیرط نع میلستلا ىلا نوبزلا
 . جاتنالا قفدت يف ردھلا
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٥ (Womack & jones, 

1994:93) 
 تاودالا نیب عمجی ھنأل لیدب لماكتم جاتنا جذومنأ
 ریوطت يف ةزیمملا تایجیتارتسالاو بیلاسالاو
 اھلك تایلمعلا ةراداو تادادمالا ةراداو تاجتنملا
  . كسامتم لكشب
 

٦ (Womack et al., 
1990:52) 

 نم ةعومجم قیرط نع رییغتلا نم ةیكیمانید ةیلمع
 .رمتسملا نیسحتلا ىلا فدھت يتلا تاودالاو ئدابملا
 جاتنالا نم لك نیب تازیمملا لضفا نیب عمجی ھنا ذا
  يفرحلاو عساولا
 

 )٦٠ : ٢٠١٢ ، يدسالا ( ردصملا

 

 : قیشرلا عینصتلا موھفم روطت خیرات ً:ایناث

 ناك .ثیدحلا عینصتلا ةیادب ىلإ دوعن نأ بجی ، قیشرلا عینصتلا خیرات مھف لجأ نم

 موقی يذلاو ، "مخضلا جاتنإلا" ىمسی جاتنإ ماظن ًاقح جمد نم لوأ دروف يرنھ
 ، قفدتلا جاتنإ هامسأ ام دروف ركتبا .ةیسایقلا تاجتنملا نم ةریبك تایمك عینصتب

 دروف مدختسا .جاتنإلا ةیلمع لالخ نم رصانعلل ةرمتسملا ةكرحلا نمضتی يذلاو
 نمً الدب ةلیلق قئاقد نوضغ يف ھتابكرم تانوكم عیمجتو عینصتل مخضلا جاتنإلا

 تانوكم مخضلا جاتنإلا ماظن مدق ، يفرحلا جاتنإلا سكع ىلع .مایأ وأ تاعاس

 Ford ةكرشل تحمسو ةیاغلل ةحجان ةیلمعلا هذھ تناك .لیدبتلل ةلباقو اًمامت ةبسانم
Motor زارط ةرایس نویلم ١٥ نم رثكأ جاتنإب T ١٩٢٧ و ١٩٠٨ يماع نیب. 

 ةكرشل مخضلا جاتنإلا ماظن يكیرمألا شیجلا ىنبت ، ةیناثلا ةیملاعلا برحلا لالخ
Ford. ) ١٠٠ : ٢٠٠٤ ، مجن(. 

 

 Toyoda Automatic Loom ةكرش ادویوت يشتیكاس سسأ ، ١٩٢٦ ماع يف

Works. ىلإ اھمسا ةكرشلا تریغ ، تاونس ةدع دعب Toyota يف تأدب امدنع 
 يف ، يشتیكاس قیقش نبا ، ادویوت يجیإ كراش ، ١٩٥٠ ماع يف .تارایسلا جاتنإ
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 كلذ يف .ناغیشیم ، نروبرید يف دروف يف جور عنصمل رھشأ ةثالث ترمتسا ةرایز

 ام تجتنأ .اھربكأو ًادیقعت دروف تآشنم رثكأ يھ نروبرید ةأشنم تناك ، تقولا
 .ماع لك طقف ةرایس ٢٥٠٠ اتویوت تجتنأ امنیب مویلا يف ةرایس ٨٠٠٠ نم برقی

 دعب اتویوت جاتنإ ماظن" مساب فرعت تحبصأ يتلا ةدیدجلا راكفألا نم دیدعلا تروطت

 يذلا مخضلا جاتنإلا ماظن نأ )ادویوت يجیإ ( كردأ ، دروف  جاتنإ ماظن ةسارد
 اًعونتمو اًریغص ينابایلا قوسلا ناك .اتویوت ھمدختست نأ نكمی ال دروف ھمدختست

 مخفأ ىلإ ةجمدملا تارایسلا نم لیمعلا تابلطتم تحوارت .مخضلا جاتنإلل ًادج
 توص نمً الدب جاتنإلا ةیمك ىلعدروف ةكرشل مخضلا جاتنإلا ماظن زكر .تارایسلا

 اوصلخو .جاتنإلل ةدیدج ةلیسو ریوطتل) ونوأ يشتیات ( عم اتویوت تنواعت .لیمعلا

 تالآ لاخدإو يلعفلا بولطملا مجحلل بسانملا مجحلا دیدحت تالآ لالخ نم ھنأ ىلإ
 مھألاو ، ةدوج ىلعأو ، ةفلكت لقأو ، عرسأ تاجتنملا لعج مھنكمی ، ةیتاذلا ةبقارملا

 نیب ةضیاقملا يف لثمتملا يدحتلا)ونوا( ھجاو !اھعونت يف ىلعأ اھنأ كلذ نم
 .)٧٣ : ٢٠٠٠، دادحلا (.ةدوجلاو ةیجاتنإلا

 راصتنا" ،١٩٨٨ ماع ھلاقم يف ةرم لوأل حلطصملا اذھ 'كیسفارك نوج' ركتبإ دقو 
 ستسوشتاسام دھعم يف ریتسجاملل ھتحورطأ ىلإ ادانتسا ، "قیشرلا جاتنإلا ماظن

 كرتشملا عورشملا يف ةدوجلا سدنھم كیسفارك ناكو .ةرادإلل نولس ایجولونكتلل

 دھعم ىلإ مامضنالا لبق اینروفیلاك ةیالو يف GM NUMMI-اتویوت نیب
 جمانربلا لمكاو .لامعألا ةرادإ يف ریتسجاملا تاساردل ایجولونكتلل ستسوشتاسام

 ( .ایجولونكتلل ستسوشتاسام دھعم يف كیسفارك ثحب )IMVP( تارایسلل يلودلا
 .)٩٠ : ٢٠٠٨ ، نامسلا
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  :قیشرلا عینصتلا ةفاقث ً:اثلاث

 لوحتلاب ةلثمتملا اھدوھج يف لاملاو تقولا نم ریثكلا رمثتست نأ ةمظنملل نكمی 
 مھقئارط ىلإ فاطملا ةیاھن يف دارفألا ةدوع ةلاح يف نكلو ، قیشرلا عینصتلا وحن

 لوحتلا قیقحت ضرغلو . نیسحتلا لشف نع الضف ، رمتسی نل حاجنلا نإف ةمیدقلا

 احلطصم تسیل ةفاقثلاف ، ةمظنملا ةفاقث ةجلاعم بجی قیشرلا عینصتلا وحن حجانلا
 ةینابایلا ةفاقثلا ىلإ قیشرلا عینصتلا روذج دوعت ذإ ، نیسحتلل حاتفم يھ لب اضماغ

  . ةیمیظنتلا ةفاقثلا رییغت ىلع يوطنت يتلا

 ءاضعأل ةیوھلاب روعشلا لقنتو ، تامظنملا نیب قورفلا نیوكت يف مھست ةفاقثلا نأ

 رارقتسا ززعتو ، ةیدرفلا ةیتاذلا ةحلصملا نم ربكأ ءيشب مازتلالا لھستو ، ةمظنملا

 رییاعم ریفوت قیرط نع اعم ةمظنملا طبارت ىلع دعاست يھف ، يعامتجالا ماظنلا
 دارفألا فقاوم لیكشت يف ریبك لكشب مھسی يذلاو ، ھب مایقلا دارفألا ىلع بجی امل

 تافالتخا ببسب رخآ ىلإ دلب نم فلتخی قیشرلا عینصتلا قیبطت نأ و . مھكولسو
 عیمج ناو ، افرطت رثكأ لكشب ریغتت ةیمیظنتلا ةفاقثلا لعجت يتلا ةیعمتجملا ةفاقثلا

 رییغتب ةقلعتملا ایاضقلا نإف ، كلذلو ، اھعون نم ةدیرف يھ ةیعمتجملا تافاقثلا
 ىلع قیشرلا عینصتلا ةفاقث موقتو. رخأو دلب نیب ةفلتخم نوكتس ةیمیظنتلا ةفاقثلا

 ةفاقث فیرعت فلتخی دقو ، ردھلا نم دحلل ةطشنألا يف دارفألا عیمج ةكراشم

 ةفاقث نوكتتو ، اھفیرعت ةیفیك ىلع كلذ دمتعی ذا ةمظنملا ىدل قیشرلا عینصتلا
 ةمظنملا فادھأ نومھفی نیذلا دارفألا تایكولسو تادقتعم نع قیشرلا عینصتلا

 تاینقتو تاودأو ، قیشرلا عینصتلا تانیسحت نم ضرغلا و ، اھتیمھأو اھضارغاو
 لكشبو كلذب مایقلل ةلوقعم ةیرح مھحنم نع الضف ، ةمزاللا قیشرلا عینصتلا

 ققحت قیشرلا عینصتلا ةفاقث نیوكت يف تحجن يتلا تامظنملا نأو . رمتسم

 لح وحن ةھجوملا لولحلا قرف اھیدل رفوتتو ، تاراكتبالا نم دیزملا رارمتساب
 . تانیسحتلا ىلع ظافحلا يف تحجنو ، نیلماعلا نارود اھیدل ضفخنیو ، لكاشملا
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 نیسیئر نیأدبم نمضتت نأ بجی ةتباثو ةیوق قیشر عینصت ةفاقث كانھ نوكت يكلو

  .)٣١ : ٢٠٠٧، نامثع ( دارفألا ةكراشم و ، رمتسملا نیسحتلا امھ

 ةمظنملا لخاد ةفلتخملا تایوتسملا عیمج مازتلا ىلإ جاتحت قیشرلا عینصتلا ةفاقث نأ

 ةفسلف لصف ىلإ تامظنملا جاتحت قیشرلا عینصتلا ذیفنت يف حاجنلا قیقحتلو .

 ةیلمع نأ ذإ ةفسلفلا هذھ معد يف ةلمعتسملا تاودألاو تاینقتلا نع قیشرلا عینصتلا
 ةیلمع درجم تسیل قیشرلا عینصتلا ةمظنا ىلإ يدیلقتلا عینصتلا ةمظنا نم لوحتلا

 تامظنملا مامتھا ىلإ جاتحت ةیسایسو ةیفطاعو ةیكولس ةیلمع اھنإ ، ةینالقع ةینف
 قیشرلا عینصتلا وحن حجانلا لوحتلا قیقحتل ةیلاثملا ةفاقثلا دیدحت بعصلا نم ناو

 ركذو . اھزواجت بعصی انایحأ ھنأ ذإ اھب ةصاخلا ةفاقثلا ةمظنملا ىدل نوكی امدنع

 ذإ ، ھتابلطتم عم اھتفاقث ضراعتت ةمظنم يف دجوی نأ نكمی ال قیشرلا عینصتلا نأ
 يف رییغتلل ىرخا ةردابم يأ وأ قیشرلا عینصتلا حاجن ةیمیظنتلا ةفاقثلا ددحت

 ةریبك تایدحت قیشرلا عینصتلا وحن لوحتلا ةیلمع ءانثا ةمظنملا ھجاوتو ، ةمظنملا
 ةمجرت وا لاقتنالا ءانثأ ثدحت يتلا ةیفاقثلا تافالتخالا ىلإ كلذ ببس عجریو ،

 يف نكلو تاینقتلا يف نمكت ال قیشرلا عینصتلا ذیفنت ةبوعص نأ ، قیشرلا عینصتلا
 رود مھفل اتویوت تاسرامم و خیرات و رود ةفرعم مھملا نم نأو ، ةیفاقثلا تاریغتلا

 ، نسحمو راجنلا ( . قیشرلا عینصتلا وحن حجانلا لوحتلا قیقحتل ةیمیظنتلا ةفاقثلا

١٠٥ : ٢٠١٢(. 

 نع نیلوؤسم دارفألا لعج ىلع زیكرتلا يھ اتویوت ةفاقثلا ةزیمملا تامسلا نم نأ

 مھل حامسلا و ، دحوم لكشی مھب ةصاخلا لامعألا میمصت و ، ةصاخلا مھفئاظو
 ام ةمظنم مدقت ىلع فرعتلا ھنم ضرغلا ھنا الإ . لمعلا نیسحتل تارییغت ءارجإب

 اھتفاقث ىلع ةصحاف ةرظن يقلن نأ نسحتسملا نمف قیشرلا عینصتلا ةلحر يف

 ، قیشرلا عینصتلا ةفاقثب ىمسی ام ةمظنملا ةفاقث لمشت ىدم يأ ىلإو ، ةیمیظنتلا
 ذخأت نأ بجی ذإ ، ةقیشر ةمظنم ىلإ اھسفن لیوحتب ةمظنملا حمست ىدم يأ ىلإو

 ةدایق ، رمتسملا نیسحتلاو ةیفاقثلا میقلا نم ةعومجم رابتعالا رظن يف ةمظنملا
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 . ) دارفألا ةكراشمو ، ةمیقلا قفدت میظنت ، ردھلا نم صلختلا ةیناكما ، ةحضاو

 حجانلا ذیفنتلل ةعبرألا تانوكملا نم ةدحاو اھفصوب قیشرلا عینصتلا ةفاقث فصوتو
 ، تانوكم ةعبرأ نم نوكتی قیشرلا عینصتلا ذیفنت نأ حضوأو ، قیشرلا عینصتلل

 . قیشرلا ةفاقثو ، قیشرلا تاودأو ، قیشرلا میھافمو ، قیشرلا طیطخت يھو

 ةرادإلا قیرط نع رییغتلا ىلع ظافحلا ةرورض ىلع قیشرلا عینصتلا ةفاقث زكرتو
 قفو قیشرلا عینصتلا ةفاقث ریسفت نكمی راصتخابو ، لاصتالاو نیكمتلاو ةبسانملا

 .)١٢٣ : ٢٠١١ ، نادیبع (  : ةیتألا تایساسألا

 .تارارقلا ذاختا يف دارفألا ةكراشم .١

 .دارفألا نیب ةكرتشم ةیؤر .٢

 .يلكلا نواعتلاب اھعابتا يغبنی يتلا ةیكراشتلا ةدایقلا بولسأ .٣
 . لامكلا قیقحتل رمتسملا يعسلا ىلإ ةجاح كانھ .٤

 ةمظنملا يف دارفألا عیمج ةكراشم قیرط نع طاشنب لمعلاو يعامجلا لمعل .٥
 تاعقوتو ةمظنملل ةماعلا فادھألا سكعتل قاطنلا ةعساو لاصتا ةمظنأ .

 .ءادألا
 .دارفألل يونعملاو يداملا زیفحتل .٦

 تامسلاو رصانعلا عیمج ىلع يوتحت اھناب قیشرلا عینصتلا ةفاقث فرعتو

 ( اھیلع ظافحلاو قیشرلا عینصتلا تایلمع نیسحت تاردابم ذیفنتل ةبولطملا
٣٦٧ : ٢٠١٧ , Alston ( لكشلا حضویو )عینصتلا ةفاقث تامس مھا )١ 

 . قیشرلا
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 قیشرلا عینصتلا ةفاقث تامس )٢( لكشلا

Source : Alston , F. ( 2017 ) . Lean Implementation : 
Applications and Hidden Costs . CRC Press . , P : 36 

 مت يتلا قیشرلا عینصتلا ةفاقث نم أزجتی ال ءزج وھ : قیشرلا ریكفتلا -١
 لثمی ذإ . ةقیشرلا ةطشنالاو ةیلمعلا نیسحت تاردابم معدل اھمیمصت

 ىلع زكرت يتلا ریكفتلا ةقیرطب ةطبترم ةیجیتارتسا قیشرلا ریكفتلا

 . ةدوجلا ةیلاع تامدخو تاجتنم میدقت يف رمتسملا نیسحتلاو نئابزلا
 ناف ، لامعالا تاسرامم يف ھضفخو ردھلا دیدحت فدھ ققحتی يكلو

 ىلإ ةجاح كانھ امناو ، ةدایقلا قیرف ىلع طقف رصتقی ال قیشرلا ریكفتلا
 زكریو . قیشرلا ریكفتلا ىنبتت نأو اھلمكأب ةلماعلا ةوقلا زكرت نأ

 ةیلمعلل لثمألا قفدتلا قلخو ةمیقلا میدقتو دیدحت ىلع نوقیشرلا نوركفملا

  لامكلا قیقحتل يعسلاو ، بحسلا ماظن نم ةدافتسالاو ،
 اھل ةفاقثلا نأ نیسرامملاو نیرظنملا نم دیدعلا ىدل تبث دق :كولسلا -٢

 يف يفاقثلا كولسلا فصی ذإ . ةمظنملا ءاضعأ كولس ىلع حضاو ریثأت
 يدؤتس ذإ . دارفألا ریكفت ةقیرطو ، لعفلا دودرو ، فقاوملا لمعلا ناكم
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 كولس عفد ىلإ ةمظنملا نم اءزج لكشت يتلا تاداعلاو تاسرامملا

 حضاو ریثأت ھل نوكی نأ نكمی ةفاقثلاب رثأتی يذلا كولسلا ناو ، دارفألا
 كولسلا رثؤیس ، ادیدحت رثكأ لكشبو . ةمظنملا لخاد تارییغتلا ذیفنت يف

 عم فیكتلاو ، ةیمویلا مھتایلوؤسمو مھراودأ عم دارفألا لماعت ةقیرط يف

 . عیرس لكشب رییغتلا معد ىلع ةردقلا كلذكو تارییغتلا
 ساسألا لكشت يتلا ةفاقثلل يھیجوت أدبمك میقلا ىلإ رظنلا نكمی :میقلا -٣

 يھ لب . اھب ةطبترملا تاءارجإلا ذیفنتو تایولوألا دارفألا دیدحت ةیفیكل
 ءاضعأ ةیصخش دیدحتو ، ةفاقثلا لیكشت يف دعاسی مھم رصنع اضیأ

 نإف ، كلذلو كسامتم قیرف يف اعم دارفالا طبر ىلع دعاسیو ، ةمظنملا

 ةكرتشملا میقلا نأل ةمظنملاب ریبك لكشب ریثأتلا يف ةردقلا اھیدل ةفاقثلا
 . تایكولسلا لھستو ددحت يتلا ةمھملا تاریغتملا يف ةدوجوملا

 

 اھب موقی يتلا تاضارتفالا دنتست ام ةداع : تاروصتلاو تاضارتفالا -٤

 ةرادإلا نع ھب نوعتمتی يذلا روصتلا يذغت يتلا تامولعملا ىلإ دارفألا
 دادعتسا يف تاروصتلا رثؤت نكمیو . لكك ةمظنملاو لمعلا ءالمزو

 تاسرامم يف تارییغتلا عم فیكتلاو ةرادالا قیرف عم نواعتلل درفلا

 تاروصتلا نیب ةمءاوملا قیقحت يف وھ لثمألا فقوملا ناو ، لامعألا
 عقاولاو

 
 ةقیشرلا ةمظنملا يف درفلا اھعقوتی يتلا تاسرامملا رھظ : تاسرامملا -٥

 دنعف . تارییغتلا ذیفنت دنع انرم نوكی نأ ىلع و حاجنلا ىلع ھتردق
 اھذیفنت متی يتلا تاداعلا ىلإ ةراشإلا متی ، تاسرامملا ىلإ ةراشإلا

 لخاد ةرادإلا قیرفو دارفألا ىدل رابتعالا رظنب ذخؤتو رارمتساب
 لمعلا ءادأ ةقیرطو ةقسانتم تاءارجإل ساسألا تاداعلا لكشتو . ةمظنملا

 نأ نكمی تاسرامملا قیرط نع ةبستكملا تاداعلا ناو ةمظنملا لخاد
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 ، ةدوجلا ىلع زیكرتلا يف رارمتسالا ىلع دارفألا ةدعاسم يف ةدیفم نوكت

 .ةلوھس لكب ةیمیظنتلا تارییغتلا لوبقو ، نئابزلا تاجاحو
 
 ءاضعأل ةیئرم نوكت يتلا ءایشألا يھ زومرلا :تاغللاو زومرلا -٦

 ةمھم دعتو . ةفاقثلا تادقتعمو دعاوقب ریكذت ةباثمب نوكت يتلاو تامظنملا

 دعاوقلاب ریكذتو زیكرتلا ىلع ظافحلا يف ءاضعألا ةدعاسمل ةیرورضو
 ةقیرط نع ةبقاث ةرظن رفوت امك . ةرادإلا قیرف نم معدبو ةذفنملا

 ةغللا لثمتو . ةمظنملا لخاد أشنت امدنع ایاضقلا ضعبل ةرادإلا ةباجتسا
 ىلإ دارفألا اھب رظنی يتلا ةقیرطلل رشابم ساكعنا ةمظنملا يف ةدئاسلا

 ةقثلا تیبثت ىلع ةغللا دعاست ذإ . لمعلا ءالمزو ةرادإلا عم مھتقالع

 قیشرلا عینصتلا ةفاقث نأ  حیضوت نكمیو . قیرفلا كسامتو ، مارتحالاو
 نیأزج يف اھسیسأت متی

 
 ) ةعرسب كلذب مایقلا نكمی ( يفاقث لكیھ وأ راطإ ریوطت : لوالا ءزجلا

  قیرط نع ةیباجیإ ةفاقثل ادودح عضوو قیشر يفاقث راطإ ریوطت متی ذا
 .اھلمكأب ةمظنملل " ةیكولس تاعقوت " وأ " ةیھیجوت ئدابم " عضو •

 ةیؤرو ةیكولسلا تاعقوتلاب ةیرشبلا دراوملا تاءارجإو تاسایس طبر •
 ةیمیظنتلا ةدایقلا و ةرادالا ئدابم عضو • ذیفنتلاو قیشرلا عینصتلا

 لكیھلاو قیرفلاو دارفألا ىلع ةزكترملا ةئیبلا ءاشنا : يناثلا ءزجلا

 . ) تاونس ةداع كلذ قرغتسی ( يفاقثلا
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  :قیشرلا عینصتلا ئدابم ً:اعبار

 ةیرورضلا ریغ فتكلا دحتو تایلمعلا ةسارد ىلع قیشرلا عینصتلا ئدابم زكرت
 قیضی ءيش يا ردھلا نأ داو ردھلا لیلقت يف مھست امك ، ةلاعفلا ریغ تاءارجإلاو

 قیرط ىلع داوملا قفدت رارمتسا ىلع دعاست و ، ) حتنملل ةمیق فیضی الو ، ةملك

 نم الدب ، ءاطخألا نم ةیاقولا ىلع زیكرتلا يف مھشو ددحملا تقولا يف جاتنالا ماظن
 ىلع نیسحتلا ىلع قیشرلا عینصتلا ینابم دوتو . قحاللا حیحصتلاو فشكلا

 ىلع سیلو ، اعم ءازجألا لمع ةیفیكو لماكتلا ىلع زیكرتلا متی ذإ ، ماظنلا ىوتسم
  :يتألاب اھدیدحت نكمی يدابم ةسمخ ىلع قیشرلا عینصتلا دمتعیو ، يتدرفلا ءادألا

 .)١٣٤ : ٢٠١٢ ، راجنلاو نسحم (

 يفو ، نوبزلا رظن ةھجو نم ةمیقلا ةیثحت يھ ةیادبلا ةطقن نآ :ةمیقلا -١
 متیو نوبزلا ىدل ةمیقلا فیرعت متی ذإ ، ةیقیوستلا راكفألا نحن اھئوض

 تقوو ناكم يف نوبزلا اھجاتحی يتلا ةمدخلا وأ ةعلسلا يف اھمیدقت
 ةفلكلا جھن ققحی نأ ھنأش نم اذھو ، ھعفت يف نوبزلا بعل زیزعتو

 نم اھریغو اتویوت اھتلمعتسا يتلا لفسا ىلإ ىلعأ نم ةفدھتسملا
 ام نكلو ةمظنملا ھب تسیل ةمیقلا ناف كلذبو ةدعتم تاونسلا تامظنملا

 اھتعیبط يف ةیكیمانید ةمیقلا نأو ، " نویزلا توص " ، نوبزلا ھلوقی

 ىلع بجی كلذل . نابزلا تالیضفت ریغت عم تقولا رورم عم ریغتتو
 تیزلا اھلضفی يتلا تامدخلاو علسلا تازیس میقتو میمصت تامظنملا

 ةجاح كانھ نكت مل امإ نئابزلا اھلضفی ال ةطشنأب مایقلا نع فقوتلاو
 ضعب ةلازإ اذھ ينعی دق و . ةینوناق ، لاثملا لیبس ىلع ، ىرخأ بابسأل

 ةمظنأ يف راظتنالا تاقوأ لیلقت وأ نئابزلا اھب متھی ال يتلا جتنملا تازیم

 ةمدخلا
 قفدتلا لوط ىلع تایلمعلا لسلست ىلإ ةمیقلا قفدت ریشی :ةمیقلا قفدت -٢

 تاوطخ عیمج ةسیفلا رایت ثنحی لاب يلاھألا نوبزلا ىلإ ماخلا داوملا نم
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 ةیادبلا نم ةمتخ میدقت وأ جتنم لامكإل اھؤارجإ متی يتلا ماھملاو ةجلاعملا

 نم لك ةیجذومنلا ةمیقلا قفنت لمشی نأ نكمی مث نمو . ةیاھنلا ىلإ
 ةسارد نم فدھلاو ةفاضملا ریغو ةفاضملا ةمیقلا تاذ ماھملاو تاوطخلا

 ةمیق فیضت ال يتلا ماھملا ةجلاعم تاوطخ ىلع ءاضقلا وھ ةمیقلا قفدت

 نكمی ردھلار ةفاضملا ھمیقو ةمیقلا رایتل حضاو مھفو ةسارد قیرط يف
 ، ةمدخلا وأ / و جتنملا میلستو عینصتب طبترملا ردھلا مھفت نأ ةمظنملل

 بلطلا و میمصتلا ةیرورضلا تاوطخلا عیمج دیدحت متی ادبملا اذھ قفوو
 ال يذلا ردھلا ىلع ءوضلا طیلستلا اھلمكأب ةمیقلا قفنت ربع جتنملا جاتنإو

 قفنت طئارخ يھ ادبملا اذھ معدت ةدحاو ةینقت كانھ ناو ةمیق فیضی

 ، ام ةیلمعلا ةمیقلا قفتتل يئزج لیتست نیوكت يف مھست يتلا ، ةسیفلا
 لمعلا ققدتو لمعلل ةرشابم ةبقارم ةمیقلا قفنت طئارخ مسر بلطتیو

 ىلإ نوینابایلا ریشی ذإ . نیسحتلا صرف دیدحت نكمی ثیحب ةیلسعلا نمض
 لمعلل ةرشابملا ةظحالملاب كلذ

 اذاف . ردھلا نم صلختلا يف ادج ةمھملا لماوعلا دحأ قفدتلا لثمی :قفدتلا -٣
 لثمتت ذإ ، نھلا ثحی فوس بابسألا نم ببس يأل ةمیقلا ةلسلس تفقوت

 ، ماخلا داوملا وأ جتنملا نأ ذإ ةمیقلا قفدت نیوكت يف يھ ةیساسألا ةركفلا

 قیرط نع ، جاتنإلا ةیلمع يف قفدتلا نع ادبأ فقوتت نل تانوكملاو
 رصانعلا عم لماك لكشب میلعتلاو جاتنإلا لاوج نم بناج لك ةلمازم

 اھلمكاب ةمیقلا ةلسلس ربع ةیانعب ممصملا قفدتلا لیمی فوسو . ىرخألا
 طیسبلا قفدتلا ةركف ىلع موقتو . نئابزلل ةمیقلا ةدایزو ردھلا لیلقت ىلإ

 ةطیسب جاتنإلا تاقفنت نأ ينعت يتلا ءاطخألا نم يلاخلاو سلسلاو

 . رخآ ىلإ نوبز نم وأ ىرخأ ىلإ جاتلا ةیلمع نع ریغتت الو ةرشابمو
 امب ، ةبسانملا دراوملا صیصخت ةیناكما ةعقوتملا تاقفدتلا هذھ نمضتو

 ينعی اذھو جاتنإلا تاوطخ نم ةوطخ لكل ھتادعملاو ةلماعلا دیلا كلذ يف
 يف مھلبق ( قباسلا لمعلاب مھلمع طابترا اومھفی نأ بجی لمعلا نأ اضیأ
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 ةیلوؤسم دیدحت يف مھسی امم قحاللا لمعلا كلاذكو ) جاتنإلا ةیلمع

 .ةرم نم رثكا ةطشنالا راركت بنجتو مھئادا مییقتو دارفالا

 

 متی امب جاتنا ينعیو بحسلا وھ قیشرلا عینصتل عبارلا أدبملا :بحسلا -٤

 نم بلطلا لدعملا نمألا ةریصق ةباجتسا وھو ، طقف نوبزلا يشلا ھبحس
 لمع ياب مایقلا مدع ىلع بحسلا انیم ریشیو ، جاتنالا سیلو نئابزلا

 تاقوأو ةریبك ةنورم كلذ ققحت بلطتیو ، نوبزلا رماوأ ردصت ىتح
 ھنأ امك . تامدخلاو علسلا میلستو ، جاتلاو میمصتلا نم ادج ةریصق ةرود

 مھنم بولطم وھ ام يا ، ةمیقلا ةلسلس يف ةوطخ لك ةفرعمل ةیلأ بلطتی

 ىلع نییوتسم ىلع بحسلا ةیلمع نوكتو . نئابزلا تاجاح ةیبلتل ، مویلا
 ةطقن ىلإ لصی ام عفدلا تامظنملا مظعم رطضت فوس يلكلا ىوتسملا

 ىوتسملا ىلع امأ ، يلایللا نوبزلا بحس تاراشإلا ةباجتسالاو ةنیعم
 .طقف بحلا تاراشإل ةباجتسالا نوكتف يئزجلا

 
 تایلمعلا عیمجل رمتسملا نیسحتلا لامكلا قیقحتل يعسلا بلطت :لامكلا -٥

 ، رمتسملا نیسحتلاب مایقلا دنع ةرورضلا نع ةیرج ھیدصت ةداعإ كلاو
 لامكلا قیقحتل اھیعس يف ةمظنملا تالا ةمیقلا نم دیزملا ریفوت متی

 ، ةلوقعم راعسأب ةمدخ وأ ةعلس ریفوت ىلإ لامكلا ریشیو . نوبزلل
 لامكلا ناو نئابزلا تاجاح يبلتو ، ددحملا تقولا يفو ةع رسی اھمیلستو

 هدیری ام ریفوت ينعی امناو بویعلا نم ةیلاخ تامدخو علس جاتنا ينعی ال

 لامكلا ققحتیو ردھلا نم ىندألا دحلا عمو ایتسانم رعسب طبضلاب نوبزلا
 .رارمتساب ردھلا ةلازإ قیرط نع
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 )٣( لكشلا

 قیشرلا عینصتلا ةسمخلا ئدابملا

 

 .)١٣٥ : ٢٠١٢ ،راجنلاو نسحم( ردصملا

 : ةفلكلا ىلع قیشرلا عینصتلا ریثأت ً:اسماخ

 لالخ نم ةفلكلا ىلع قیشرلا عینصتلا ریثأت زجون نا اننكمیً اقباس هركذ مت ام نم
 .)٦٧ : ٢٠١١ ، ينیعملا ( : يتالا

 نع كلاذو  ةیادبلاو ةیاھنلا ةطقن وھ نوبزلا دعی ذا نئابزلا ىلع زیكرتلا -١

 میلستلاو ةدوجلا نم مھتاعقوت ىلع زیكرتلاو نئابزلا ةمیق میظعت قیرط
 . رعسلاو

 بیردتلا لالخ نم كلاذو قیشرلا عینصتلا ذیفنت ةیلمع ءانثا دیقعتلا بنجت -٢
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 اھیف كرحتی يتلا ةقیرطلاب ریكفتلاو يسأرلا سیلو يقفالا ریكفتلا لامعتسا -٣

 . نئاكملا اھیف كرحتت يتلا ةقیرطلا سیلو جتنملا
 

 ةیلمع لالخ لصحت دق يتلا تأجافملا نم صلختلاب ماظنلا اذھ دعاسی -٤

 نیزخلا نم صلختلا كلاذكو رئاسخ بلاغلا يف نمضتت يتلاو عینصتلا
 . ةباقرلا لیھستو ةدوجلا نیسحتة

 
 ةیحان نمً ایباجیا رثأی فوس يذلاو نئاكملاو دارفالا ىلع دئازلا ءبعلا بنجت -٥

 . دارفالا ةیجاتنا ةدایز كلاذكو نئاكملل ةنایصلا تایلمع ىلع ھقفنملا ةفلكلا
 

 الضف ةسفانملا ىلع ةردق رثكا ةمظنملا حبصتس ذا ةیلامجالا ةفلكلا ضفخ  -٦
 ضافخناو ردھلا بسن ضافخنا ببسب كلاذو ةیقوسلا اھتصح ةدایز نع

 مھتجاحو نئابزلا ىلع زیكرتلا عفادب كلاذو تاجتنملا ةدوج عافتراو نیزخلا
 . ةدوجلا ةیاع تاجتنم ىلا
 

 , ردھلا نم دحلا وھ ةفلكلا ىلع قیشرلا عینصتلل تاریثاتلا مھا نم ناو -٧
 
 يأ فیضی ال ھنكلو دراوملا كلھتسی طاشن يأ دیدحتلا ھجو ىلع ردھلا ينعی

  ةمیق
 . اھنم عاونا ةدع ىلا ردھلا فنصیو

 
 بلطلا نم رثكأ تایمكب تاجتنملا عینصت قیرط نع ققحتیو -:دئازلا ردھلا

 مظعم ىدل نوكی دقو . ةحاسملاو تقولاو لاملا يف ردھ ىلإ يدؤی امم

 نایحألا مظعم نكلو ، بلطلا نم رثكأ تاجتنم عینصتل اھبابسا تامظنملا
 اھل ةراسخ ببسی كلذ ناف
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 رظتنت امدنع كلذو ، تقولا يفر دھلا ةؤفكلا ریغ تایلمعلا ببست : راظتنالا

 قفدت نوكی نأ يغبنی ، كلذ بنجتلو . ىرخأ ةیلمع ءاھتنا نیحلا ةنیعم ةیلمع
 % ٩٩ ىلإ لصی ام نإف ، تاریدقتلا ضعبل اقفوو . ارمتسمو اسلس تایلمعلا

 لمعلا ةطخ راظتنا لثم راظتنالا ىلع العف قفنی عینصتلا يف جتنملا تقو نم

 لثمت ذإ ، اھریغو ينورتكلإلا دیربلاو ، نئاكملا رایغ عطقو ، ماظنلاو ،
 راظتنالا ردھ اھعیمج

 
 لمعلا تاطحم نیب جتنملاو ، نئاكملا رایغ عطقو تاودألا ةكرح وھ : لقنلا 

 عوقو يف اببس نوكت دقو ةفلكم يھو . ةمیق فیضت ال ةطشنأ لثمت يتلا

 تقولل ةعیضم رخآ ىلإ لمع ناكم نم داوملا ةكرح ربتعت ذا ، ثداوحلا
  .لاومألاو
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 ثلاثلا لصفلا

 ىرخالا عینصتلا مظنو قیشرلا عینصتلا نیب ةقالعلا

 أدبت يتلا ریكفتلا ةلیسو عساولا جاتنالا دُعی :عساولا جاتنالاو قیشرلا عینصتلا ً:الوا
 جاتنا ناو لضفألا وھ ربكألا مجحلا نا أدبم ىلع موقی ذإ .مجحلا تایداصتقا أدبمب
 نم لضفا لكشب ةیدرفلا تادعملا لامعتسا ةءافك نم دیزی ءازجألا نم ةریبك تاعفد
 عساولا جاتنالا زكریو .تادادعالا يف تقولا ةراسخ بنجت عم ةریغصلا تاعفدلا

 دوعتو .نییدرفلا نیلغشملاو ةیدرفلا نئاكملا لامعتسا ةءافكو ، ةیدرفلا ةءافكلا ىلع
 .)٦٩٠ : ٢٠٠٧ ، ماغرد ( :ةیتآلا بابسألل عساولا عینصتلا ةءافك مدع

  ةتقؤملا نزاخملا ببسب راظتنالا تاقوا لوط  .١
 تاقانتخا ببست يتلا تایلمعلا تیقوت يف نزاوتلا مدع .٢
 تایلمعلا ىلإ )نئابزلا( ةقحاللا تایلمعلا نم ةیسكعلا ةیذغتلا رخأت .٣

 مت اذامل وأ ىتم حضاولا نم سیل ھنإف بیع فاشتكا متی امدنع .ةقباسلا
 .ھجاتنإ

 نیسحتلا وحن زیفحتلا ضافخنا .٤
 ءازجألل ریبك تقؤم نزخم دجوی ، دیدج جتنم عینصت ىلإ لوحتلا دنع .٥

 اھعم لماعتلاو اھلقن دارملا
  ةیفاضإلا ةجلاعملا نأ ىلع دیكأتلا .٦
  .ةیفاضإ ةحاسم ىلإ ةجاح كانھ .٧
  .ةیفاضإلا نیزخلا فیلاكت .٨
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  عساولا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا نیب ةنراقم )٣( لودجلا حضویو
 

 ) ٦٩١ : ٢٠٠٧ ، ماغرد ( ردصملا

 نیبً ا ریبك ا فالتخا كانھ نا عساولا جاتنالاو قیشرلا عینصتلا ةنراقم نم ظحالن
 ضغب ةریبك تایمكب عینصتلا ىلع عساولا جاتنالا زیكرت روحمتی ذإ ، نیموھفملا
 دارفالا نم ةبولطملا تاراھملاب مامتھالا مدعو ،نوبزلا ةجاحو ، ةفلكلا نع رظنلا
 ةمظنملا يف رارقلا ذاختا يف دارفالا ةكراشمب نامیالا مدع نعً الضف ، نیلماعلا
 قیشرلا عینصتلا ئدابم نم امامت سكعلا ىلع وھو ، ةرادالا دیب ةطلسلا زكرمتو
 دارفالا ةكراشمو ، نوبزلا ةجاح قفو عینصتلاو ةراھملاو، ةدوجلا ىلع زكرت يتلا
 .)٨٠ : ٢٠١١ ، ينیعملا (  . مھنیكمتو

 يف ،عینصتلا يف موھفمك ،لاعفلا لخد :لاعفلا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا  ً:ایناث

 ( ةعماج يف ، )Iaccoca(دھعم يف نیثحابلا نم ةعومجم ندل نم )١٩٩١( ماع
Lehigh( ، فرع دقو . عینصتلا يف ةمھم ا بناوج دُعت يتلا ھتاسرامم فصول  

 نم يناعت ةیسفانت ةئیب يف راھدزالاو ءاقبلا ىلع ةردقلا ھناب لاع فلا عینصتلا
 قاوسألا ىلإ ةلاعفلاو ةعیرسلا ةباجتسالا قیرط نع عقوتملا ریغو رمتسملا رییغتلا



  
 
	

٢٠	
	

 نیسیئر نیرایت كانھ نأ نئابزلل ةممصملا تامدخلاو تاجتنملا قیرط نع ،ةریغتملا

 نأ ىلع لوألا رایتلا عفادی ذإ .لاع فلا عینصتلاو قیشرلا عینصتلاب قلعتی امیف
 نأ نكمی ال ةلدابتم ةیئانثتسا تایجیتارتسا امھ لاعفلا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا

 لاع فلا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا نا رخآلا رایتلا دقتعی امنیب ، اھضعب عم مءالتت

 ،قیشرلا عینصتلا يف نیسحت وھ لاع فلا عینصتلا نأو ناتزیامتم ناتیجیتارتسا
 تاجاحل ةیلعافب ةباجتسالا ىلع تامظنملا ةردق لقنی لاعفلا عینصتلا ناف كلذل

 ماظنل ةسیئرلا تاردقلا نإف ،مث نمو اھب ؤبنتلا نكمی ال يتلا ةریغتملا نئابزلا
 ،رخآ ىلإ جتنم نم ةلوھسب لوحتلا ىلع ماظنلا ةردق يف ققحتت لاعفلا عینصتلا

 لداجی و .تارامثتسالا نم ىندألا دحلا عم ةدیدج تاجتنم میدقت ىلع ةردقلا كلذكو

 يھ قیشرلا عینصتلاو لاعفلا عینصتلا نأب تایلمعلا ةرادإ لاجم يف ، نیثحابلا ضعب
 لكشب نازكری امھنأ نورخآ نوثحاب ىریو ،ضعبلا اھضعبل ةیعرف تاعومجم

 امھنأ نورخآ نوثحاب ىری ،كلذ عمو ،اھسفن داعبألا نم ةعومجملا ىلع فلتخم
 ىلإ رظنلا دنعف "لاّعف قیشر" موھفم ىلإ نیریشم ،ةیرظنلا ةیحانلا نم نافلتخم

 الخادت كانھ نأ دجن لاعفلا عینصتلاو قیشرلا عینصتلا نیب ةطبترملا صئاصخلا
 قیشرلا عینصتلا نم لك يف تانوكم اھنأ ىلع اھیلإ رظنی يتلا صئاصخلا ضعبل

 نیسحتلاو دادعإلاو ةئیھتلا تقو ضیفختو ،ردھلا نم صلختلا لثم ،لاعفلا عینصتلاو

 عینصتلا ىلإ ةدوجلا نیسحت تاودأ نم اھریغو  لمعلا ناكم میظنت و ،رمتسملا
 نیح يف .اھتیبلتو نئابزلا تاجاح مھفل يئاھن فدھ امھل نیجذومنك لاعفلاو قیشرلا

 ىلإ قیشرلا عینصتلا ىعسی ذإ .ضرغلا وھ نیجذومنلا نیذھ نیب يسیئرلا قرفلا نأ
 .قوسلا تاریغتل ةعیرسلا ةباجتسالا ىلع لاعفلا عینصتلا زكری نیح يف ردھلا لیلقت

 راھدزالا نم تامظنملا نكمت تاردابمو تاینقتو تاودأك لاعفلا عینصتلا تفصو و

 قیقحت نم عنصملا نكُمی ال لاعفلا عینصتلا نإ و .اھب ؤبنتلا نكمی ال فورظ لظ يف
 ةداعإ ىلع ةردقلا اضیأ لمشی ھنإ لب ،بسحف نئابزلا تاجاحل ةعیرسلا ةباجتسالا

 ریغ تارییغتلل ةعرسب ةباجتسالل ةیجیتارتسالا تافلاحتلاو ةعرسب تایلمعلا لیكشت
 عساولا ءاصیالا میھافم اضیأ نمضتی ھنإف ،تالاحلا ضعب يفو.قوسلا يف ةعقوتملا
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 ةباجتسالا ىلع ةردقلا لمشی ھنإف ،ةماع ةفصبو .نئابزلل ةدیرفلا تابلطتملا ةیبلتل

 رمتسملا رییغتلا نم ةئیب يف ةلاعف ةلیسو وھ لب .ةیئیبلا وأ ةینقتلا تآجافملل ةعیرسلا
 تاراكتبالا قیرط نع اھلخادو تامظنملا نیب امیف ةدقعملا تاقالعلا ةرادإ قیرط نع

 ،يمیظنتلا میمصتلا ةداعإو تالاصتالاو تامولعملاو ایجولونكتلا لاجم يف

 حضویو )١٦٥ : ٢٠٠١ ، لیعامساو يركبلا ( .ةدیدجلا قیوستلا تایجیتارتساو
 . لاعفلاو قیشرلا عینصتلا نیب ةسیئرلا تافالتخالا مھا يتآلا لودجلا

 

 .)١٦٦ : ٢٠٠١ ، لیعامساو يركبلا ( ردصملا
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 عبارلا لصفلا
 تایصوتلاو تاجاتنتسالا
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  تاجاتنتسالا ً:الوا

 ةلئاھلا دئاوفلا ىلع بلغتلا يف ةیدیلقتلا مظنلا لشف عم قیشرلا  عینصتلا روھظ نمازت .١
 ةیرشب ةحاتم تاقاطو تقو ةرود رصقأو ةدوج ىلعأب ةلثمتملاو ةقاشرلا اھدلوت يتلا
 . ةیدامو

 اھتاسرامم مجسنت نأ بجیو ھیف لمعت يذلا ماعلا راطالا قیشرلا عینصتلا ئدابم لثمت .٢
 رمتسملا نیسحتلاو ةیرادالا ةباقرلاو عایضلا ىلع ءاضقلا ( ةفلكتلا ةرادأ فادھا عم
 . ) طیطختلاو ، بسانملا تقولا يف تامولعملا لیصوتو

 دیدحتو عایضلا ىلع ءاضقلا يف ھمادختسأ وھ قیشرلا عینصتلا نم سیئرلا فدھلا نإ .٣
	. نوبزلا رظن ةھجو نم ةمیقلا

 رداصم لك ةلازإل ةدوجلا ىلع دامتعالأ نود نم قیشرلا عینصتلا قیبطت نكمی ال .٤
 ةدحاولا ةدحولا ةفلكت لدعمو ، تابلطلا زیھجت يف ةعرسلاو ، جاتنالا يف بویعلا ثودح
	. ةمیق فیضی ال طاشن ياو ،

  نیفظوملاو لاّمعلا نم تاكالم رفاوت ىلا قیشرلا عینصتلا قیبطتل تاموقملا مھأ جردنت .٥
 نعً الضف ةقیشرلا ) ةیبساحملاو ةیجاتنالا( تایلمعلاب مایقلل ةكرشلا عون بسحب اھقیبطتل
 . عینصتلا مادختساب نیلماعلا ةفاكو ایلعلا ةرادالا يعو بوجو
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  تایصوتلا ً:ایناث

 ددعت ببسب قیشرلا جاتنالا ىلا لوحتلاب ریكفتلا ةماع ةروصب تاكرشلا ىلع بجی .١
 ةیطمن تاجتنم جاتنإب حمسی ال ذإ تاجتنملا عفانمو لاكشا ریغتو نئابزلا تاجایتحا
 عینصتلا لثم ةثیدح تاودأو مظن ةماقأ وحن علطتلا يعدتسی كلذ نإو ، ةعساو تایمكبو
 ةدروتسملاوً ایلحم ةجتنملا علسلا ةسفانم نم اھتاجتنمب تاكرشلا كلت نكمتت ىتح قیشرلا
 . جراخلا نم

 قیشرلا عینصتلا تاسراممو میھافم رشنب ةقالعلا تاذ تاھجلاو تاكرشلا مایق ةرورض .٢
 ، رارمتسأبو تایوتسملا ةفاك يفو ةیعانصلا تاكرشلا يف نیلماعلا دارفالا نیب
 قیقحتل تایوتسملا عیمج يفو عایضلا لاكشأ عیمج نم صلختلل ةرمتسملا ةعباتملاو
 ةیبیردتلا تارودلا ةماقأ لالخ نم تقولاو دراوملا ریفوتل ةیلاع ةدوج تاذ تاجرخم
	. قیشرلا عینصتلا ةفسلف زیزعت فدھب تانالعالاو تارشنلا رادصاو

 اھماظن نم لوحتلا تابلطتمو قیشرلا عینصتلا ةفسلفب ةفرعملا تامظنملا ةرادإ ىلع .٣
 ةجلاعم نكمی ذإ قیشرلا  عینصتلا مادختسا قیرط نع ةثیدحلا ةمظنالا ىلا يلاحلا
 میھافملا ةعجارمو ، ةحاتملا ةیرشبلاو ةیداملا دراوملا مادختسا يف صقنلا لاكشأ
 قفو ىلع ةمیق فیضت ال يتلا تایلمعلا يف عایضللً اردصم لثمت يتلا ةعبتملا ةیدیلقتلا
	 . قیشرلا عینصتلا بولسا

 ةضئافلا تاقاطلا لالغتساو تامظنملا يف ةدوجوملا تاراھملاو تاربخلا ىلع ظافحلا .٤
 تاقاطلاو دادعالا كلت باعیتسال )يقفالا عسوتلا( ةدیدج شرو وأ ماسقا حتف قیرط نع
	 لمعلا نع ةلطعملا

 راكتبالل ھعفدو زیمتلا ىلع نیلماعلا عیجشتلو ءادالاب ھطبرو زفاوحلأ ماظنب رظنلا ةداعأ .٥
	. جاتنالا يف عایضلا نم دحلاو جاتنا لضفأ قیقحتل عادبالاو
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 رداصملا
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 ةیبرعلا رداصملا ً:الوا

 امعم يف قیشرلا جاتنالا تاودا ضعب قیبطت " ،٢٠١٢ ، ةتفل يلع مصتعم ،يدسالا .١
 ةرادا ،ریتسجام ةلاسر " ةلاح ةسارد ةیدلجلا تاعانصلل ةماعلا ةكرشلا يف )٧( مقر
  . دادغب ةعماج ، داصتقالاو ةرادالا ةیلك ، لامعا

 مظنو ةیجیتارتسا : تایلمعلا ةرادا يف ينابایلا لخدملا " ، ٢٠٠٤ ، دوبع مجن ، مجن .٢
  . ندرالا نامع ، عیزوتلاو رشنلل قارولا ، ىلوالا ةعبطلا " بیلاساو

 تابلطتمو عینصتلا ةیجیتارتسا ، ٢٠٠٠ ، ناملس دمحم میھاربا فطاوع ، دادحلا .٣
 تاكرشلا نم ةنیع يف ةیعالطتسا ةسارد – ةیملاعلا عینصتلا تافصاوم ةفسلف قیبطت
 ةیلك ، اروتكد ةحورطا ، يفلد بولسا مادختساب نداعملاو ةعانصلا ةرازول ةعباتلا
	. دادغب ةعماج ، داصتقالاو ةرادالا

 لاعفلا عینصتلا ةیجیتارتسا نیب لماكتلا ، ٢٠٠٨ ، نودعس دمحا رئاث ، نامسلا .٤
 يف ةیقیبطت ةسارد ، يتایلمعلا ءادالا زیزعت يف اھرثاو قیشرلا عینصتلا بیلاساو
 ، اروتكد ةحورطا ، لصوملا ةنیدم يف ةیعانصلا تامظنملا نم ةراتخم ةعومجم
	. لصوملا ةعماج ، داصتقالاو ةرادالا ةیلك

 جاتنإلا ةئیب زیزعت يف 5s  بولسأ مادختسا ، )٢٠٠٧( ، يدمح لسیآ ، نامثع .٥
 ، دادغب ةعماج داصتقالاو ةرادالا ةیلك ، ةیرادالاو ةیداصتقالا مولعلا ةلجم ، قیشرلا
	 . ٤١-٢٠ ص ٤٦ ددعلا ١٣ دلجم

 ، تایلمعلاو جاتنالا ةرادا ، ٢٠٠٩ ، میركلا دبع نسحمو دیجم حابص ، راجنلا  .٦
	. ةركاذلا ةبتكم ، ةثلاثلا ةعبطلا

 ةثلاثلا ةعبطلا ، تایلمعلاو جاتنالا ةرادا يف ةمدقم ، ٢٠١١ ، دلاخ نامیلس نادیبع .٧
	. عیزوتلاو رشنلل ةریسملا راد نامع ٢٠١١

 جاتنالا ةرادإ ، ) ٢٠١٢ ( ، دیجم حابص راجنلاو میركلا دبع نسحم .٨

 . ندرألا ، نامع ، ةعبارلا ةعبطلا ، عیزوتلاو رشنلل تایلمعلاو
 تامظنمل ةبولطملا ةفلكتلا ترادا تاینقت ، ٢٠١١ ، داوع ناملس دعس  ينیعملا .٩

 نیسحتلا تاینقتل حرتقم يلماكت راطا ، ةیسفانتلا ةزیملا قیقحت يف ةیبرعلا لامعالا
 ، ءالبرك ةعماج داصتقالاو ةرادالا ةیلك ، ةیرادألأ مولعلل ةیقارعلا ةلجملا . رمتسملا
	 ٢٠١١ راذأ رھشل ، ٧ دلجملا ، ٣٠ ددعلا

 قیبطتل ةمزاللا ةبساسالا تاموقملا ریفوت ىدم ، ٢٠٠٧ ، ىسوم رھام ماغرد   .١٠
 ةلجم ، ةینادیم ةسارد : ةزغ عاطق يف ةیعانصلا تاكرشلا يف ةطشنالا فیلاكت ماظن
 نم يناثلا ددعلا رشع سماخلا دلجملا ) ةیناسنالا تاساردلا ةلسلس ( ةیمالسالا مولعلا

	 . ٢٠٠٧ ، ٧٢٥-٦٧٩ ةحفص
 
	

 ماظن نیب ةقالعلا ، ٢٠٠١، مصاع دمحم، لیعامسا و ةزمح ضایر، يركبلا .١١
 ضیفخت ىلع اھریثاتو ةلماشلا ةیعونلا ةرطیسلا موھفمو ددحملا تقولا يف جاتنالا



  
 
	

٢٧	
	

 ، ٢٨ ، ددعلا ، ةیرادالاو ةیداصتقالا مولعلا ةلجم ، جتنملل ةیعونلا نیسحتو فیلاكتلا
	 . دادغب ةعماج ، داصتقالاو ةرادالا ةیلك ، ٨ ، دلجملا

 
 

 ةیبنجالا رداصملا ً:ایناث

1- Alston , F. ( 2017 ) . Lean Implementation Applications 

and Hidden Costs . CRC Press                                                   
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ِش َسثِّٟ(  ِْ ْٓ أَ ِِ ُٚػ  ًِ اٌشُّ ِٚػ ۖ لُ ِٓ اٌشُّ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ 

 

ُِ اَِّلا ل١ًٍَِل   ٍْ ٌِْؼ َٓ ا ِِّ ب أُٚر١ِزُُ  َِ َٚ(  
 

 

                                   

 

 إلعشاءعٛسح ا                                         

 

 (٥٥)ا٠٢ٗ                                           



  أ
 

 اإلهداء                    
 

 شٙذاء اٌؼشاق .………اٌٝ األسٚاػ اٌزٟ عىٕذ رؾذ رشاة اٌٛؽٓ اٌؾج١ت 

 
 اٌٝ ِٓ سوغ اٌؼطبء أِبَ لذ١ِٙب                         

 

 ٚأػطزٕب ِٓ دِٙب ٚسٚؽٙب ٚػّش٘ب ؽجب ٚرظ١ّّب ٌغذ أعًّ          

 

 أِٟ اٌؾج١جخ, ………………اٌٝ اٌغب١ٌخ اٌزٟ َّل ٔشٜ األًِ اَّل ِٓ ػ١ٕ١ٙب 

 

 اٌٝ ا١ٌذ اٌطب٘شح اٌزٟ أصاٌذ ِٓ أِبِٕب أشٛان اٌطش٠ك              

 

 ٚسعّذ اٌّغزمجً ثخطٛؽ ِٓ األًِ ٚاٌضمخ                    

 

 ١تأثٟ اٌؾج ..اٌٝ اٌزٞ َّل رف١ٗ اٌىٍّبد ٚاٌشىش ٚاٌؼشفبْ ثبٌغ١ًّ ..

 

 سٚؽٟاٌٝ ِٓ ُ٘ الشة أٌٟ ِٓ                        

 

 أخٛرٟ.…………اٌٝ ِٓ شبسوٕٟ ؽؼٓ األَ ٚثُٙ اعزّذ ػضرٟ ٚاطشاسٞ 

 

 اٌٝ اٌز٠ٓ رغىٓ طٛسُ٘ ٚأطٛارُٙ أعًّ اٌٍؾظبد ٚاأل٠بَ اٌزٟ      

 

 أطذلبئٟ .……………………ػشزٙب                        

 

 

 

 

 
 

 

 ْاٌجبؽضٛ                                                                                      
                                                                                      



  ب
 

ِٗ ۖ()   لبي رؼبٌٝ ب ٠َْشُىُش ٌَِْٕفِغ َّ ٓ ٠َْشُىْش فَبِٔا َِ  {21}ٌمّبْ :  َٚ

 

 ِٓ ٌُ ٠شىش إٌبط , ٌُ ٠شىش هللا ػض ٚعًٚلبي سعٌٛٗ اٌىش٠ُ : 

اٌغّٛاد ٚاألسع ػٍٝ ِب أوشِٕٟ  ءوض١شا ؽ١جب ِجبسوب ًِ  أؽّذ هللا رؼبٌی ؽّذا

 ٘زٖ اٌذساعخ اٌزٟ أسعٛ أْ رٕبي سػبٖ . ثٗ ِٓ ارّبَ

 

َء ِب  ًْ ِِ َء اٌغاّٛاِد ٚاألسِع, ٚ ًْ ِِ اٌٍُٙ ٌه اٌؾّذ ؽّذا وض١شا ؽ١جب ِجبسوب ف١ٗ, 

 ٓ ِِ ُا َّل ِشئَذ  بِء ٚاٌّغِذ, أؽكُّ ِب لبي اٌؼجُذ, ٚوٍُّٕب ٌه ػجٌذ, اٌٍٙ ًَ اٌضٕا شٍٟء ثؼُذ, أ٘

َٟ ٌِّب َِٕؼذَ  ؼط ُِ  . ِبَٔغ ٌِّب أػط١ََذ, َّٚل 

 

أشىشن سثٟ ػٍٝ ٔؼّه اٌزٟ َّل رؼذ, ٚآَّلئه اٌزٟ َّل رؾذ, أؽّذن سثٟ ٚأشىشن 

 ٝ ثٗ ػٕٟ.ػٍٝ أْ ٠غشد ٌٟ ارّبَ ٘زا اٌجؾش ػٍٝ اٌٛعٗ اٌزٞ أسعٛ أْ رشػ

 
٘زا اٌجؾش أعزبرٞ ِٚششفٟ   اػذاد  صُ أرٛعٗ ثبٌشىش اٌٝ ِٓ سػبٟٔ ؽبٌجب فٟ

 -ثؼذ هللا رؼبٌٝ -اٌفبػً األعزبر اٌذوزٛس: ) أؽّذ ِؾّٛد ؽغ١ٓ( اٌزٞ ٌٗ اٌفؼً

فٍٗ  ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌجبؽش ِٕز وبْ اٌّٛػٛع ػٕٛأب ٚفىشح اٌٝ أْ طبس ثؾضب 

 ِٕٟ اٌشىش وٍٗ ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌؼشفبْ.
 

ٚأرٛعٗ ثبٌشىش اٌغض٠ً اٌٝ ع١ّغ أعبرزرٟ اٌفؼلء فٟ لغُ ) اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ 

عبِؼخ دعٍخ ( اٌز٠ٓ ٌُ ٠ؤٌٛا عٙذا فٟ رٛع١ٟٙ ٚاِذادٞ ثّب  ٚاٌّظشف١خ ( فٟ ) 

ثبٌؼجش اٌزٞ أغزجؾ ثبألخز ػٕٗ ٚطؾجزٗ ِز   اؽزغذ. أْ ألف شبوشا ألعزبرٞ

ٚعفشا, فغضاٖ هللا ػٕٟ ػشفزٗ, فىبْ ٔؼُ اٌّؼ١ٓ ٚاٌّٛعٗ ٚاٌظبؽت ؽؼشا 

 0خ١شا
 .٠ٚٛعت ػٍٟ اَّلػزشاف ثبٌفؼً أْ أشىش األعبرزح اٌفؼلء فٟ عبِؼخ دعٍخ

 
     نالباحثو      

 
 



  ت
 

 
                                 قائمة المحتوٌات

 
 ت                  اسم الموضوع                   رقم الصفحة   

أ              ١                                                            االهداء 

 ٢                                                   الشكر والتقدٌر ب          

 ٣                                                 قائمة المحتوٌات ث - ت         

 ٤                                                    قائمة الجداول           ج

 ٥                                                    قائمة االشكال           ج

 ٦                                                       المستخلص           ح

 ٧                                                           المقدمة              ١            

 ٨               : منهجٌة البحث     األولالفصل              ٢-٣           

 ٩                  الفصل الثانً : ادارة الجودة الشاملة                    ٤

 ١١                                    الجودة الشاملة إدارةمفهوم            ٥     

 ١١                                      تعرٌف ادارة الجودة الشاملة           ٥

 ١٢   مراحل تطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة                 ٦

 ١٣                                           أهمٌة الجودة الشاملة ٦            

 ١٤                                          أهداف الجودة الشاملة     ٧

 ١٥                                   الشاملة الجودة إدارةعناصر            ٨

 ١٦            ة الجودة الشامل وإدارةداره التقلٌدٌة االفرق بٌن            ٩ 

 ١٧                         لةالجودة الشام إدارةتطبٌق  متطلبات ١٠           

 ١٨                عملٌات أدارة الجودة الشاملة             دإبعا          ١١  

 ١٩                           ضمان الجودة                                   ١٢

             ١٣  ٢١                الفصل الثالث :المٌزة التنافسٌة    

             ١٤ مفهوم المٌزة التنافسٌة                                            ٢١ 

 ٢٢ تعرٌف المٌزة التنافسٌة                                                  ١٤

 ٢٣                                           المٌزة التنافسٌة أنواع        ١٦-١٥

        ١٧-١٦  ٢٤                                          التنافسٌة ةمصادرالمٌز     



  ث
 

             
         

رقم الصفحة      اسم الموضوع                                           ت 

    ١٩-١٨-١٧  ٢٥                           محددات المٌزة التنافسٌة      

 ٢٦        : االستنتاجات والتوصٌات رابعالفصل ال          ٢٠

 ٢٧                           أوال : االستنتاجات                    ٢١

 ٢٨                              ثانٌا : التوصٌات                   ٢٢

 ٢٩ قائمة المصادر                          ٢٥-٢٤-٢٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ج
 

 
                               داولقائمة الج

 
 رقم الجدول                    حث  عنوان الب  رقم الصفحة   

 
٩         

 
الجودة  وإدارةالتقلٌدٌة  اإلدارة بٌن الفرق

ة                                              الشامل  

                
            ١ 

 

 
        ١٢     

 
ة                دور ضمان الجود  

 
           ٢  

 

 
 قائمة االشكال                               

 
 رقم الصفحة    العنوان                      رقم الشكل    

 
 ١      

 

       
 أهداف الجودة الشاملة    

 
        ٧ 

   
          ٢ 

 

 
 الجودة الشاملة  إدارةعناصر  

 
        ٨     

 
         ٣          

  

 
 الجودة إدارةإبعاد عملٌات   

         
       ١١    

                 
  
          ٤ 

 

 
 دورة حٌاة المٌزة التنافسٌة  

 
       ١٧ 

 
 
 
 



  ح
 

 
 

 :اٌّغزخٍض
 
لقد أصبحت الوحدات االقتصادٌة تواجه تحدٌات نتٌجة التغٌرات والتطورات السٌما فً ظل العولمة    

واقتصاد السوق ، الشًء الذي زاد من حدة المنافسة بٌن الوحدات االقتصادٌة وما تفرضه هذه 

ى تقدٌم سلعة المنافسة من إتباع األسالٌب الجدٌدة لزٌادة األداء واالستفادة من التكنولوجٌا للوصول إل

أو خدمة قادرة على الصمود إمام البدائل المنافسة ، خاصة وان الزبون أصبح أكثر وعٌا ً للحصول 

على سلعة أو خدمة متمٌزة ومالئمة له . وفً ظل هذه العوامل لٌس هناك أمام الوحدات االقتصادٌة إال 

ٌداً وغموضاً ،وٌمثل اعتماد إدارة إتباع األسالٌب الحدٌثة لمواجهة هذه الظروف التً أصبحت أكثر تعق

الوحدات على إدارة الجودة الشاملة من األمور التً تجعل الوحدات قادرة على استخدام الموارد بشكل 

 امثل وتحقٌق مٌزه تنافسٌة على المستوى المحلً والعالمً. 

 ػٍٝ ثؼ١ذ ؽذ اٌٝ ّخلبئ ٌٍٛؽذاد اَّللزظبد٠خ اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رؾم١ك اْذ تمثلت مشكلة البحث باالتً ا

 اٌٛؽذاد  ٘زٖ ِلئّخ ِذٜ ٠ؼٕٟ اٌشبٍِخ اٌغٛدح ِفَٙٛ أْ ٚؽ١ش ,ٌٍضثبئٓ  رمذِٙب اٌزٟ اٌخذِبد عٛدح

 .ٌٙب ٚإٌّزغج١ٓ ِٕٙب اٌّغزف١ذ٠ٓ ٔظش ٚعٙخ ِٓ ثٙب اٌّؾ١طخ ٌٍج١ئخ

 

ٛؽذح ٌٍ اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ػٍٝ اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح رؤص١ش ِذٜ ػٍٝ اٌٛلٛف٠ٚٙذف اٌجؾش اٌٝ 

 .اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ٠ؾمك ِّب اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح ٔظبَ فبػ١ٍخ ِذٜ ِؼشفخثبَّلػبفخ اٌٝ   اَّللزظبد٠خ

 

ث١ّٕب سوض اٌجؾش  ػٍٝ فشػ١خ سئ١غ١خ ِفبد٘ب  )اْ اِىب١ٔخ رطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اٌٛؽذاد 

 اَّللزظبد٠خ ٠ئدٞ اٌٝ رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ(

 

وكسب رضاهم ٌساهم فً تحقٌق  الزبائن التركٌز على إشباع حاجات ف١ّب وبٔذ اُ٘ اَّلعزٕزبعبد 
عنصر أساسً فً  فً الوحدات االقتصادٌة ٌعتبر التحسٌن المستمر باالضافة الى ان  المٌزة التنافسٌة

 .ٌساهم فً زٌادة المٌزة التنافسٌة معالجة االنحرافات مما
 

التركٌز على تحقٌق رضا العمالء من خالل ضرورة التوصٌات اهمها  واختتم البحث بمجموعة من
هو من ٌحقق االرباح للوحدات  بون، الن رضا الزاألرباح تقدٌم أجود الخدمات بدال عن التركٌز على

 .االقتصادٌة
 

 



١ 
 

 

 : اٌّمذِخ

 

اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِغ اَّلثزىبس ا١ٌبثبٟٔ اٌزٞ وبْ ٠غّٟ ة )دٚائش اٌغٛدح( ٠ٚشبس  دٔشؤ

وبْ اٌٙذف ِٓ دٚائش اٌغٛدح ٘ٛ أْ ٠غزّغ وً ٚا١ٌٗ أؽ١بٔب ة)دٚائش سلبثخ اٌغٛدح( 

اٌّٛظف١ٓ فٟ ٌمبءاد أعجٛػ١خ ِٕزظّخ, ٌّٕبلشخ عجً رؾغ١ٓ ِٛلغ اٌؼًّ ٚعٛدح اٌؼًّ, 

ف١ٙب رؾف١ض اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌّشىلد اٌّؾزٍّخ ٌٍغٛدح صُ ِٕبلشخ ٚػشع ٠ٚزُ 

 ؽٌٍُٛٙ اٌخبطخ.

 
َ, صُ أزمٍذ فىشح دٚائش اٌغٛدح 26٦1ثذأد دٚائش اٌغٛدح ألٚي ِشح فٟ ا١ٌبثبْ فٟ ػبَ 

اٌٝ أِش٠ىب فٟ اٌغجؼ١ٕبد ٚؽممذ سٚاعبً وج١شاً فٟ اٌضّب١ٕٔبد. ٔغذ أٗ ارا رُ اعزخذاَ دٚائش 

 حغٛدح ثشىً ِٕبعت, فبٔٙب ٌٓ رؾغٓ اٌغٛدح فمؾ, ثً عزض٠ذ ِٓ اسرجبؽ اٌؼبًِ ٚاثزىبساٌ

 .ِٚشبسوزٗ فٟ اٌؼًّ

 
 ِٓ  رؼزجش اٌغٛدح اٌشبٍِخ أؽذ أُ٘ اٌّشرىضاد اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب اٌّئعغبد فٟ رغ٠ٛذ أدئٙب

 ٚأطجؾذ خلي إٌشبؽ اٌزٞ رؼًّ ف١ٗ اٌّئعغخ عٛاء وبْ أزبط عٍغ أٚ رمذ٠ُ خذِبد

 .اٌغٛدح ٟ٘ اٌٛظ١فخ األٌٚٝ ٌٍّئعغبد 

 
 رٛعذ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رذفغ إٌّظّبد ثّخزٍف أٔٛاػٙب األٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِخٚ

 أّ٘ٙب.اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِٓ  فب١ُ٘ ٌزطج١ك ِ

 

اؽزشاَ إٌّبفغخ َّللزغبَ اَّلعٛاق ٚرظش٠ف ِٕزغبرٙب األِش اٌزٞ ٠غزٛعت اٌجؾش ػٓ  

ٚرؾغ١ٓ عٛدح ِٕزغبرٙب   أدائٙب ٚاَّلعب١ٌت اَّلداس٠خ اٌزٟ رّىٕٙب ِٓ سفغ ِغزٜٛ ئً اٌٛعب

فبع فؼل ػٓ ص٠بدح ٚػٟ اٌضثْٛ ,ٚاسر ئٙبشاٚص٠بدح الجبٌُٙ ػٍٝ ش ئٓ ٌغزة ا٘زّبَ اٌضثب

ئخ ِغزٜٛ صمبفزٗ ٚ ادساوخ ٌٍز١ّض ث١ٓ اٌغٍؼخ اٚ اٌخذِخ راد اٌغٛدح اٌؼب١ٌخ ٚاَّلخشٜ اٌشد٠

اَّلرظبي اٌزٟ  ئً فٟ ٚعب ئٍخ ؽبعبرخ أٚ سغجبرخ َّل ع١ّب ثؼذ اٌزطٛساد اٌٙباٌزٟ َّل رشجغ 

 عبػذد فٟ أؽذاس اٌزمبسة اٌّىبٟٔ ثؾ١ش أطجؼ اٌؼبٌُ ومش٠خ طغ١شح ِٚٓ ٕ٘ب رجشص أ١ّ٘خ

اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ اٌزٞ ٠ٙذف اٌٝ سفغ أداء إٌّظّخ  فب١ُ٘ أعزخذاَ ِ اٌٝ اٌٍغٛء

اٌزٕبفغ١خ ِٓ خلي رمذ٠ّٙب عٍؼآ ٚخذِبد رّزبص ثّغزٜٛ  ٚأفشاد٘ب ِٚٓ صُ ص٠بدح لذسرٙب

 . فبءحػبي ِٓ اٌغٛدح ٚاٌى

 

 

 

 

                                                     

        



٢ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  ٚي  األاٌفظً      

 

 

 اٌجؾش  ١خِٕٙغ    



٣ 
 

 اٌفظً األٚي                                                   

    

 ِٕٙغ١خ اٌجؾش                                                  
 

 :اٌجؾش ِشىٍخ  2-2
 

 رمذِٙب اٌزٟ اٌخذِبد عٛدح ػٍٝ ثؼ١ذ ؽذ اٌٝ لبئّخ األػّبي ٌّٕظّبد اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رؾم١ك اْ

 اٌّؾ١طخ ٌٍج١ئخ إٌّظّبد ٘زٖ ِلئّخ ِذٜ ٠ؼٕٟ اٌشبٍِخ اٌغٛدح ِفَٙٛ أْ ٚؽ١ش ٌّغزٍٙى١ٙب,

 .ٌٙب ٚإٌّزغج١ٓ ِٕٙب اٌّغزف١ذ٠ٓ ٔظش ٚعٙخ ِٓ ثٙب

 
 

  :ٟاٌزبٌ ٟاٌشئ١غ غئاي اٌ  فٟ اٌجؾش ِشىٍخ رزٍخض ػ١ٍٗ 
  ؟اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ٌض٠بدح   ٕبد اٌّغزّشحاٌزؾغ١ ِٓ اَّلعزفبدح ِبِذٜ 

 ِّب اَّلٔؾشافبد ِؼبٌغخ فٟ أعبعٟ ػٕظش ؼزجش٠ خ٠اَّللزظبد اٌٛؽذاد فٟ اٌّغزّش ١ٓاٌزؾغ

 ئد٠ٞ ثذٚسٖ ٚاٌزٞ ش٠ٚاٌزطٛ اٌجؾش ١ُرذػ ػٍٝ ؼ٠ًّ وّب خ,١اٌزٕبفغ ضح١اٌّ بدح٠ص فٟ غب٠ُ٘

 0 خ١اٌزٕبفغ ضح١اٌّ ك١رؾم اٌٝ

 

 : اٌجؾشأ١ّ٘خ  2-1

 
 :   ٟٚ٘ ٔفغٗ اٌّٛػٛع أ١ّ٘خ ِٓ اٌجؾش أ١ّ٘خ رٕجغ

 

                                                         املة وأثرها فً تحقٌق ً إلدارة الجودة الشوتتمثل فً معرفة اإلطار المفاهٌم : العلمٌة األهمٌة 
 0ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ                          

 

 : اٌجؾشأ٘ذاف ٣-2

 
 .اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ٠ؾمك ِّب اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح ٔظبَ فبػ١ٍخ ِذٜ ِؼشفخ - أ

 .ٛؽذح اَّللزظبد٠خٌٍ اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ػٍٝ اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح رؤص١ش ِذٜ ػٍٝ اٌٛلٛف - ة

 .اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رؾم١ك فٟ رغُٙ أْ ٠ّىٓ بد١رٛط ٚ ِمزشؽبد رمذ٠ُ - د

 إٌّزغبد ٌُٙ .ٚرمذ٠ُ أؽغٓ ٚأفؼً رؾم١ك سػب اٌضثبئٓ  - س

 

 

 : اٌجؾشفشػ١بد  ٤-2
 :اٌزب١ٌخ اٌفشػ١خ اٌجبؽش ٠غزخٍض اٌجؾش ٚ٘ذف اٌجؾش ِشىٍخ خلي ِٓ 

اٌٝ رؾم١ك ا١ٌّضح  اِىب١ٔخ رطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اٌٛؽذاد اَّللزظبد٠خ ٠ئدٞأْ ) 

 .(  اٌزٕبفغ١خ

 
 



٤ 
 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثانً
 
 
 

ةالجودة الشامل إدارة  
 
 
 
 
 
 
 
 



٥ 
 

 

                                                الفصل الثانً

                                                
                                                  الجودة الشاملة إدارة

 
 
 
                                                                                                                                                    
 

 

 فَٙٛ اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ:1-2ِ  

 

  اٌغٍغ ث١ٓ ٌٍز١١ّض ػب١ٌّخ ٌغخ إلػزجبس٘ب رٌه ٚ ػب١ٌّخ, ظب٘شح ثبٌغٛدح اإل٘زّبَ أطجؼ ٌمذ

 ٌىً ؽ١بح ٚأعٍٛة األٌٚٝ اٌٛظ١فخ ٌىٛٔٙب خبص ثب٘زّبَ رؾظٝ فؤطجؾذ اٌّزذاٌٚخ, ٚاٌخذِبد

 فٟ ٚإٌّٛ ٚاإلعزّشاس اٌجمبء ػٍٝ رغبػذ٘ب رٕبفغ١خ ١ِضح ػٍٝ اٌؾظٛي ِٓ ٌزّىٕٙب ِئعغخ

 . اٌّؼبطش ِؾ١طٙب

 

 

 
 

 اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ: رؼش٠ف  1-1

 

اٌزٟ  ٌٍٕشبؽبد اٌشبٍِخ ثؤٔٙب اٌطش٠مخ إٌّٙغ١خداسح اٌغٛدح ا)  (Philips Crosby ٠ؼشف

ػٍٝ ِٕغ ٚرغٕت  إٌّظّخ ٌؼّبْ ع١ش خطؾ ٌٙب ِغجمب, وّب أٔٙب األعٍٛة األِضً اٌزٞ ٠غبػذ

اَّلعزخذاَ األِضً  ؽذٚس اٌّشىلد ٚرٌه ِٓ خلي اٌزشغ١غ ػٍٝ اٌغٍٛو١بد اٌغذ٠ذح ٚوزٌه

 .ا ِّىٕب ؽذٚس ٘زٖ اٌّشىلد ٚرغؼً ِٕٙب أِشألعب١ٌت اٌزؾىُ اٌزٟ رؾٛي دْٚ 

 .( 10٦:  102٣ ػ١شبٚٞ, )

 

 
اٌّٛا٘ت ٚاٌمذساد  شىً رؼبٟٚٔ ألداء األػّبي ثزؾش٠ه ٙب ( ثؤٔ Josef Jablonki  ٠ٚؼشفٙب )

فشق ػًّ ِٓ خلي  ٌىً ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚاإلداسح ٌزؾغ١ٓ اإلٔزبع١خ ٚاٌغٛدح ثشىً ِغزّش ِغزخذِخ

 اٌّمِٛبد اٌضلصخ األعبع١خ ٌٕغبؽٙب فٟ اٌّئعغخ ٟٚ٘ : 
 .اإلداسح اإلشزشان فٟ-2
 .اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍؼ١ٍّبد -1
 .فشق اٌؼًّ اعزخذاَ -٣
    0( 66:  1000,  ا١ٌٛ٘غٟ    -أٚسِبْ )  

                                             

 

 

 

 
 



٦ 
 

 : اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح ِفَٙٛ رطٛس ِشاؽً ٣-1

 

 ِٓ اٌؼٛاًِ ِٓ ٌؼذد ٔز١غخ اٌغجؼ١ٕ١بد فٟ ظٙش اداسٞ, ِذخً اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح أْ سغُ

  ا١ٌبثب١ٔخ, إٌّبفغخ أِبَ اٌخبسع١خ أعٛالٙب خغبسح رذاسن األِش٠ى١خ اٌششوبد ِؾبَّٚلد أّ٘ٙب
 : اٌّشاؽً اُ٘ ِٚٓ  

 
 ٚرّؾٛس 10 ق ٚثذا٠خ 26 ق ٔٙب٠خ ِغ اٌّفَٙٛ ٘زا ظٙش :ِشؽٍخ اٌفؾض ) اٌزفز١ش (  -2 

 اٌّفزش رب٠ٍٛ ٚوزت اٌّشفٛػ١خ إٌّزٛعبد اٌزؤ١ً٘ اػبدح أٚ اٌفؾض ػٍٝ اٌجذا٠خ فٟ ِؼٕبٖ

 َّل اٌزٟ اٌّؼ١جخ اٌٛؽذاد ٌزٍه اٌؼّلء, اٌٝ اٌٛطٛي ِٓ ٠ّٕغ ؽ١ش اٌؼًّ عٛدح ػٍٝ اٌّغئٚي

 ٚاعزجؼبدٖ اوزشبفٗ اَّل اٌفؾض ػ١ٍّخ ػٍٝ ِب ٚ اٌخطؤ ٚلٛع ِٓ رّٕغ َّل ٌٚىٕٙب سغجبرُٙ رٍجٟ

 .اٌفؾض ٚ اإلخزجبس ٚ ٚاٌم١بَ

 

 ٠زُ ؽ١ش اٌخّغ١ٕبد اٌٝ اٌؼشش٠ٕبد ِٓ اٌّشؽٍخ ٘زٖ ٚاِزذد :ِشؽٍخ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌغٛدح  -1

 ٚرٌه اٌغٛدح ِزطٍجبد إلرّبَ رغزخذَ  اٌزٟ بد١اٌؼٍّ ٚأعب١ٌت أٔشطخ ِشالجخ خلٌٙب ِٓ

 اٌزشو١ض اٌغٛدح ػٍٝ اٌغ١طشح ِؾبي فٟ اعزخذاِٙب ٚرطٛس ِغزؾذصخ اؽظبئ١خ أعب١ٌت ثبعزؼّبي

 اٌغ١طشح ٌزطج١ك ِؼب١٠ش ػذح ٚػؼذ اٌضب١ٔخ اٌؼبٌّخ اٌؾشة فخلي اٌىج١ش اإلٔزبط ػٍٝ

 اٌغٛدح فٟ ٌٍزؾىُ األِش٠ى١خ اٌّزؾذح ثبٌَّٛل٠بد األعٍؾخ طٕبػخ ِغبي فٟ اٌغٛدح ػٍٝ اإلؽظبئ١خ

 .األخطبء ؽذٚس ِٕٚغ

 

 ٚطف ٠ّٚىٓ اٌغز١ٕبد ؽزٝ اٌخّغ١ٕبد ِٓ اِزذدح( : اٌغٛد ػّبْ)ِشؽٍخ رؤو١ذ اٌغٛدح  -٣

 ٚاٌزٞ أخطبء ثذْٚ أزبط رؾم١ك أٞ األخطبء ٚلٛع ِٕغ أعبعٗ ٔظبَ ثؤٔٗ اٌغٛدح ػّبْ ِذخً

  .إٌّزٛط عٛدح رؾغ١ٓ ػٍٝ ٠ؼًّ

   

ِٓ ثذأد ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ رطٛس اٌغٛدح ثبٌظٙٛس فٟ اٌّئعغخ :  اٌشبٍِخ ِشؽٍخ اداسح اٌغٛدح ٤-

ػ١ٍّخ رظ١ُّ إٌّزٛط ِشٚسا ثؼ١ٍّخ ششاء اٌّٛاد األ١ٌٚخ ٚفك اإلٔزبط إٌٙبئٟ ٌٗ ٚرغ١ٍّٗ ٌٍّغزٍٙه 

 .ٚثؤفؼً عٛدح ٠ؼٕٟ ثؤْ ٘ذف اٌّئعغخ ٘ٛ أزبط ِٕزٛعبد ثؤلً األعؼبس
 .( 2٥٦ : 266٦,  اٌؼبثذ٠ٓ ص٠ٓ (
 : اٌشبٍِخ اٌغٛدح أ١ّ٘خ٤-1

 ( 1٤: 1020,  ثٛو١ّش)  :اٌزب١ٌخ اٌؾمبئك خلي ِٓ اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح أ١ّ٘خ رٛػ١ؼ ٠ّىٓ

 . اٌشثؾ١خ ص٠بدح ٚ اٌزىٍفخ رخف١غ اٌٝ رئدٞ أٔٙب-2

 .اٌّجزٌٚخ اٌّٛاسد رخف١غ اٌٝ رئدٞ -1

       اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح ِذخً ٠غبُ٘ األػّبي, ِئعغبد رٛاعٗ اٌزٟ اٌزٕبفغ١خ اٌظشٚف ظً فٟ -٣

 . اٌغٛق فٟ ٌٍّٕظّخ رٕبفغ١خ ١ِضح رؾم١ك فٟ

 .ثغٌٙٛخ اٌّشىلد ؽً ٚ اٌمشاساد ارخبر ػٍٝ ٠غبػذ -٤
  ٟٚ٘ اٌشٙبداد ثؼغ ػٍٝ ٌٍؾظٛي ػشٚس٠ب أِشا أطجؼ اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح ِذخً رطج١ك  -٥

2٤000 ISO :ٌٍج١ئخ اٌلصِخ اٌّزطٍجبد رؾذد د١ٌٚخ ِٛاطفخ ػٓ ػجبسح. 

6000 ISO :رطج١ك ٚ إلسعبء اٌؼشٚس٠خ ٚ اٌلصِخ اٌّزطٍجبد رؾذد د١ٌٚخ ِٛاطفخ ػٓ ػجبسح  
 .خذ١ِخ أٚ أزبع١خٛاء ع ِٕظّخ أٞ فٟ فؼبي اٌغٛدح اداسح ٔظبَ   
 . أ٘ذافٙب ٚ ثّٕزٛعبرٙب ٚ ثبٌّٕظّخ اٌؼب١ٍِٓ اسرجبؽ ص٠بدح -٦

 0اٌؼب١ٍِٓ ٚ اٌؼّلء ٔظش فٟ إٌّظّخ عّؼخ رؾغ١ٓ -٧



٧ 
 

 

 : الشاملة الجودة أهداف ٥-٢
 

 ٌمكنو بتحسٌنها متعلقة یوأخر الجودة بضبط خاصة أهداف إلى الجودة أهداف تنقسم
 : ًٌلكما  عرضها

 
 ترغب التً بالمعاٌٌر تتعلق التً األهداف تلك هً:  الجودة ضبط خدمة أهداف -١

 ذات متطلبات باستخدام المنظمة كل مستوى على وتصاغ علٌها المحافظة فً المنظمة
 .المستهلك ورضا األمان مثل ممٌزة بصفات تتعلقى أدن مستوى

 
 من الحد فً تنحصر ما غالبا التً األهداف هً:  الجودة تحسٌن خدمة أهداف-٢

 .أكثر بصورة المستهلكٌن ترضً جٌدة منتجات وتطوٌر  األخطاء
 

 : هً فئات، خمسة إلى الجودة وتحسٌن ضبط خدمة أهداف تصنٌف ٌمكن وعلٌه
 .والمجتمع البٌئة، األسواق، تشمل:  للمؤسسة الخارجً األداء أهداف-أ 

 .والمنافسة المستهلكٌن احتٌاجات تتناول:  المنتج أداء أهداف -ب
 .للضبط وقابلٌتها وفاعلٌتها العملٌات مقدرة تتناول:  العملٌات أهداف -ج
 لمتغٌراتل استجابتها یومد وفاعلٌتها المنظمة مقدرة تشمل:  ًالداخل األداء أهداف -د 

 .العمل ومحٌط                                     
 .العاملٌن وتطوٌر والتحفٌز والقدرات المهارات تتناول:  العاملٌن أداء أهداف -هـ

 ٠( ٨٨:  ٢٠٠٨نور،  -)علً 

 
 ةأهداف الجود ١شكل رقم 

 

 

 .(٣٩:   ٢٠٠٠المحٌاوي ،( 



٨ 
 

                                                                                                          

 :الشاملة الجودة إدارةعناصر   ٦-٢

 
 تحتاج عناصر توفر ٌتطلب متكامل نموذج عن عبارة الشاملة الجودة إدارة نظام إن
 : هً العناصر وهذه الجودة، نظام أهداف تحقٌق أجل من والتكامل الربط إلى
 
 .العملٌات كل على الجودة عملٌة نظام وتشمل:  الجودة عملٌة -١
 .كامل بشكل المهام ألداء الحدٌثة التقنٌات استخدام تمثل:  التكنولوجٌا -٢
 بٌئة فً عملهم وظروف العاملٌن األفراد مسؤولٌات وٌتضمن:  التنظٌمً الهٌكل -٣

 .المنظمة داخل تمت التً الرسمٌة وغٌر الرسمٌة واالتصاالت ، المنظمة
 التدرٌب، التعلٌم، من المنظمة فً للعاملٌن الفرعً النظام ٌتكون األفراد نظام -٤

 .وغٌرها الثقافة وتغٌٌر
 هذه تمثٌل وٌمكن رهاٌوغ األعمال، وظائف و الجودة، مهام وتشمل:  المهام -٥

 :التالً الشكل فً العناصر
 

                                                                                                               
 

                                            ٢الشكل رقم
 
 
 

                          العناصر الخمسة إلدارة الجودة الشاملة    
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 

 . (٢٤:  ٢٠٠٥ ، ناٌف )
 
 
 
 
 

 ػٕبطش اداسح اٌغٛدح 

 
عملٌة 
 الجودة 

 

 التكنلوجٌا
 

 ظٌمًالهٌكل التن
 

 المهام
 

 االفراد العاملٌن
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 :الشاملة الجودة وادارة التقلٌدٌة اإلدارة بٌنالفرق  ٧-٢
 

 مشتركة وثقافة فكري إطار لخلق إدارٌة فلسفة الشاملة الجودة إدارة تعتبر
 . والتحسٌن التغٌٌر وإلى اتعقٌد أكثر إدارة إلى تؤدي

 
 وإدارة التقلٌدٌة اإلدارة بٌن األساسٌة الفروق باختصار التالً الجدول وٌوضح

 ٠الشاملة ةالجود
 

 
 

 
 
 

                                                             ١جدول رقم 
 
 

                             التقلٌدٌة والشاملة اإلدارةالفرق بٌن 
 

  
   إدارة الجودة الشاملة

 
التقلٌدٌة    اإلدارة  

 
 وجه المقارنة     

 
     األساسًالهدف    األمدأرباح قصٌرة   تلبٌة توقعات الزبائن 

الموظفون             مورد باهض الثمن      راتٌجً  أصل إست  

الجودة على انها  تعامل
ح                        رب  

على انهاتعامل الجودة   
 تكلفه                   

 الجودة         

       اإلدارةهدف  النتائج          العملٌات)تحسٌنها(والنتائج

تحسٌن الجودة )زٌادة عدد 
 الزبائن (                    

 األسلوب         تخفٌض التكالٌف   

 التطلعات         الفردٌة          العمل الجماعً       

                                                                      . (٦: ٢٠٠٤،  حلوانً )
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 :رطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِزطٍجبد  ٥-1

 
 رطج١ك ِذخً اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اٌششوبد ٚاٌّئعغبد دْٚ أْ ٠زٛفش ِٓ اٌظؼٛثخ

ٌٙب ػذد ِٓ اٌّزطٍجبد اٌلصِخ ٌزٕف١ز٘ب, ٚثٙزا اٌظذد اخزٍف اٌجبؽضْٛ فٟ رؾذ٠ذ ٘زٖ 

ٚاػزّبدا ػٍٝ ِب أٚسدٖ اٌجبؽضْٛ ٠ّىٓ رؾذ٠ذ ِزطٍجبد اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ  اٌّزطٍجبد,

 فٟ ا٢رٟ :

 
 

 .اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعخ -2

 . اٌزٕظ١ُ-1

 . اإلداسح -٣

اٌغ١طشح ػٍٝ اٌّشزش٠بد ِٓ اٌّٛاد سلبثخ اٌّٛاطفبد ٚ ػّبْ رظ١ُّ إٌّزظ ٚاػذاد-٤

 .ٚاألعضاء

 .ػّبْ اٌغٛدح  (رؾذ اٌظٕغ ٚإٌٙبئٟ)اإلٔزبط  اٌغ١طشح ػٍٝ عٛدح-٥

 .اَّلرظبي ثبٌؼ١ًّ ٚاألداء ا١ٌّذأٟ -٦

 .اخزجبس ٚرذس٠ت ٚرؾف١ض اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌزظؾ١ؼ ٚاٌٛلب٠خ ي أػّب-٧

 .إٌّزظ ٚاَّلعزؼّبي ٚاألِٓ  اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّغئٌٚخ ػٓ-٥

 .اٌّؼب٠ٕخ ٚاألعب١ٌت اإلؽظبئ١خ األخشٜ -6

 

0( 10٧:  100٥,اٌؼّٛس  ) 
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 6-1                                                           :   ثؼبد ػ١ٍّبد اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخا

 

 
٣شىً سلُ                                                        

 

                            اثؼبد ػ١ٍّبد أداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ            
                                                                                                                 

 

( 20٦:  100٥ػجذ اٌٛ٘بة ,   ) 
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 : ػّبْ اٌغٛدح 1-20

 

ِزذد ِٓ اٌخّغ١ٕبد ؽزٝ اٌغز١ٕبد ٠ّٚىٓ ٚطف ِذخً ػّبْ اٌغٛدح ثؤٔٗ ٔظبَ أعبعٗ ِٕغ ٚلٛع ا

 .ٛط أزبط ثذْٚ أخطبء ٚاٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ عٛدح إٌّزاألخطبء أٞ رؾم١ك 

 

ِٓ ِشؽٍخ رظ١ُّ إٌّزٛط ِٓ ِشؽٍخ  ٌهشبٍِخ ػٍٝ وبفخ اٌؼ١ٍّبد ٚر ع١طشح ٠زطٍت اٌغٛدح ٚػّبْ

ٚطٌٛٗ اٌٝ اٌغٛق ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ٚعٛد عٙٛد ِشزشوخ ِٓ لجً ع١ّغ األدٚاد اٌّؼ١ٕخ ثزٕف١ز ٘زٖ اٌّشاؽً 

 اٌّجبشش اٌّغزّش ِٚغّٛػخ اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ: اإلرظبي ٚ٘زا ثبإلػزّبد ػٍٝ

 

 رخط١ؾ ٚرظ١ُّ إٌّزٛط -2

 رذل١ك ٚرؾغ١ٓ اٌغٛدح -1

 اٌغٛدح وٍفخ  -٣

 رٕظ١ُ اٌغٛدح -٤

 اٌزذس٠ت -٥ 
 اٌزٛص١ك -٦ 

 

 ٌٚمذ ظٙش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّظطٍؾبد ٚاٌزغ١ّبد اٌزٟ رذخً ِغ ِٕٙظ ػّبْ اٌغٛدح ثفؼً ٚعٛد ػذد ِٓ

ٚثظفخ شبٍِخ رؾمك  ISOٚ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍزم١ظ  QAAٍغٛدح اٌجش٠طب١ٔخ ٌإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ 

غ خلي ٘زٖ اٌفزًشح رطٛس ِز٘لد ؽ١ش أطجؾذ اٌغٛدح ٠ٕظش ا١ٌٙب ِٓ ِٕظٛس أشًّ ١ٌٚظ رظ١ٕ

 .وىً خإٌّزٛعبد فمؾ ٌٚىٓ ع١ش اٌّئعغ

 

 أُ٘ دٚس ػّبْ اٌغٛدح اٌزب1ٌُٟ سل  اٌغذٚي  ٠ٛػؼ                            

     

 

                                                                                  .(٧6 : 1000, )ِؾّٛد
 

 

 تحديد اهداف الجودة
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 اٌفظً اٌضبٌش           

 

 

 

 ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ         
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                                                     اٌفظً اٌضبٌش
                                                     

                                               ضح اٌزٕبفغ١خ    ا١ٌّ

 
 

                                                                  
 : اٌزٕبفغ١خ  ا١ٌّضحِفَٙٛ   2-٣

 

 ِٓ فؼب١ٌخ أوضش عذ٠ذح ؽشائك اوزشبف اٌٝ اٌّئعغخ رٛطً ثّغشد اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رٕشؤ

 ٚ ذا١ٔب,١ِ اَّلوزشبف ٘زا رغغ١ذ ثّمذٚس٘ب ٠ىْٛ ؽ١ش إٌّبفغ١ٓ, لجً ِٓ اٌّغزؼٍّخ رٍه

 (. 20٤:  1002, اٌغٍّٟ   ). اٌٛاعغ ثّفِٙٛٗ اثذاع ػ١ٍّخ اؽذاس ثّغشد آخش ثّؼٕٝ
 

 
 

  اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رؼش٠ف 1-٣
 
 ٌٍضثْٛ رخٍمٙب اْ ٌٍّئعغخ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌم١ّخ ثبٔٙب اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ثٛسرش ٠ؼشف 
 ِٓ اٌّغزٜٛ ٔفظ ِغ اٌّزٕبفغ١ٓ ث١ٓ اَّلعؼبس فٟ فشق شىً رؤخز اْ ٠ّىٓ اٌم١ّخ ٚ٘زٖ  

 ٚرؼٛع اٌّذسوخ اٌم١ّخ ِغزٜٛ ِٓ رض٠ذ ِؼ١ٕخ ثخظبئض اَّلخ١ش أفشاد اٚ ٌٍّٕزظ اَّلداء

 ثّب غ١ش٘ب دْٚ اٌّئعغخ ثٗ رخزض ِب وً ٟ٘ اراً  اٌزٕبفغ١خ فب١ٌّضح , اَّلعؼبس فٟ اٌفشق

 ٟ٘ اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ثبْ " ٚداٞ ثٛسٔش"  ِٓ وً ٠ؼ١ف صُ ٌٍؼّلء ِؼبفخ ل١ّخ ٠ؼطٟ

 0 ( ٦:  100٥ , عّلٌٟ)    0اعزشار١غٟ ٘ذف

 

 ( ٣٧:  266٥,   خ١ًٍ)   :ا٢ر١خ ثبٌخظبئض اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رزّزغ ٚ

 
 .رشبثٗ ػٍٝ ١ٌٚظ اخزلف ػٍٝ رجٕٟ  -2

 خ.اٌّغزمج١ٍ ثبٌفشص رخزض ثبػزجبس٘ب اٌط٠ًٛ اٌّذٜ ػٍٝ رؤع١غٙب ٠زُ - 1

 .عغشاف١ب ِشوضح رىْٛ ِب ػبدح -٣
 

 :ا٢ر١خ اٌششٚؽ اٌٝ اإلعزٕبد ٠زُ فؼبٌخ اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رىْٛ ٚؽزٝ

 

 .إٌّبفظ ػٍٝ ٚاٌزفٛق األعجم١خ رؼطٟ أٞ ؽبعّخ, -2

 .اٌضِٓ خلي رغزّش أْ ٠ّىٓ ثّؼٕٝ اَّلعزّشاس٠خ, -1
 .اٌغبء٘ب أٚ ِؾبوبرٙب إٌّبفظ ػٍٝ ٠ظؼت ,أٞ ػٕٙب اٌذفبع اِىب١ٔخ  -٣
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 :ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ  أٔٛاع ٣-٣

 

 أٔٛاع رزّضً فٟأسثؼخ رخزٍف اٌىزبثبد ؽٛي أٔٛاع ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ فُّٕٙ ِٓ ٠شٜ أٔٙب 

 عؼش اٌغٛدح , اٌم١ّخ ٌذٜ اٌضثبئٓ, ػّبْ اٌزغ١ٍُ, اإلثذاع.                 

 

رظٕف أٔٛاع ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ اٌٝ ٔٛػ١ٓ فؤٔٙب  أِب أغٍت اٌىزبثبد فٟ اداسح األػّبي 

 إٌّزظ.ر١ّض ّٚ٘ب ١ِضح اٌزىٍفخ األلً, ١ِٚضح سئ١غ١١ٓ 

 

 

 

 ١ِضح اٌزىٍفخ األلً :-2
 

 أزبط ِٕزظ ثؤلً رىٍفخ ِمبسٔخ ثبٌّٕبفغ١ٓ , ِّب ٠ئدٞ فٟٚرؼٕٟ لذسح اٌّئعغخ ػٍٝ 

إٌٙب٠خ اٌٝ رؾم١ك ػٛائذ أوجش, اْ اٌؾظٛي ػٍٝ ٔفظ اٌزىٍفخ األلً ١ٌظ ِّىٕب فٟ وً 

رٛف١ش ِغّٛػخ ِٓ اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛفش٘ب ٌزطج١ك إٌّبفغخ, ٚثبٌزبٌٟ ػشٚسح  ظشٚف

 0(22٦ : عبثك ِشعغ , خ١ًٍ(  وّب٠ٍٟ األلً   اٌزىٍفخ١ِضح 

                                                                                                           
 اٌغٍؼخ ؽ١ش ٠ئدٞ اٌزخف١غ فٟ اٌغؼش اٌٝ ص٠بدح ِشزش٠بد ػٍٝ  ِشْ تؽٍ ٚعٛد -2

 اٌّغزٍٙى١ٓ.

 

ٚعٛد ؽش٠مخ ٚاؽذح  -ػذَ ٚعٛد ؽشق وض١شح ٌز١١ّض إٌّزظ  -ّٔط١خ اٌغٍغ اٌّمذِخ -1

اٌغٍؼخ ٌىً اٌّشزش٠ٓ ٌٍٚؾظٛي ػٍٝ ١ِضح اٌزىٍفخ األلً فبٔٗ ٠غت ِشالجخ ػٛاًِ  َّلعزخذاَ

 ٚاٌزٟ رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ :األلً  رطٛس اٌزىٍفخ
 
 
 ِشالجخ اٌؾغُ .  -أ 

 ِشالجخ اٌزؼٍُ. -ة 

 .اٌّئعغخ , ِشالجخ اٌزىبًِ, ِشالجخ اعزغلي اٌطبلبد اٌّزٛفشح ٌذٜاءادِشالجخ اإلعش -ط 

ِشالجخ اٌّٛلغ اٌغغشفٟ , اٌمشة ِٓ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌّغزٍٙى١ٓ ٚغ١شُ٘ , ِشالجٗ اٌؼٛاًِ  -د 

 (.  206:  1022)عشؽبْ,  (.دٚس اٌذٌٚخ, اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد, ٚغ١شُ٘) اٌّئعغبر١خ
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 ر١ّض إٌّزظ :١ِضح  -1
 

 ٠مذِٙب إٌّبفغْٛ ِٓ ٚرؼٕٟ لذسح اٌّئعغخ ػٍٝ رمذ٠ُ ِٕزظ ِخزٍف أٚ إٌّزغبد اٌزٟ

 ٚعٙخ ٔظش اٌّغزٍٙى١ٓ. 

 

ِز١ّضا أٚ ِٕفشدا ٌٚٗ ل١ّخ  ِٕزغب ػٍٝ رمذ٠ُ غخلذسح اٌّئع):ٔج١ً ِشعٝ خ١ًٍ ٠ؼشفٙب 

زؼٍك ثبٌّٕزظ, خذِبد ِب ثؼذ ر ِشرفؼخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّغزٍٙه , عٛدح أػٍٝ , خظبئض

 .(  ٣٤٥ : 100٥)اٌز١ّّٟ, (.اٌج١غ ٚغ١ش٘ب

 

 

ٚلذ رىْٛ ,ا١ٌّضح اٌزٟ رّٕؼ ٌٍّٕزظ فشطخ عزة اٌؼّلء   رٍه:)  أٔٙب٠ٚؼشفٙب آخش ػٍٝ 

ِضً اٌؾغُ, اٌٛصْ, اٌزظ١ُّ, أٚ فٟ طٛسح غ١ش ٍِّٛعخ  ٍِّٛعخ ٘زٖ ا١ٌّضح فٟ طٛسح

 (. 20٧:  266٥) ػجذ اٌؼض٠ض, (.ٚغ١ش٘ب اٌشٙشح ِضً عٛدح اٌشىً, اٌزفشد,

 

 

 

رٛفش  ػشٚسح اٌظشٚف ٚثبٌزبٌٟ َّل ثذ ِٓاْ اٌؾظٛي ػٍٝ ١ِضح اٌز١ّض ١ٌظ ِّىٓ فٟ وً  

 : ا٢رٟ زّضً ٘زٖ اٌششٚؽرِغّٛػخ ِٓ اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛفش٘ب ٌزطج١ك ١ِضح اٌز١ّض ٚ
 0(1٣٥: 100٣,خ١ًٍ  )

 ِٓ ٖغ١ش رمذ٠ش اٌّغزٍٙى١ٓ ٌم١ّخ األخزلفبد فٟ إٌّزظ )عٍؼخ أٚ خذِخ ( ٚثذسعخ ر١ّضٖ ػٓ -2

  إٌّزغبد.
  ٚرٛافمٙب ِغ ؽبعبد اٌّغزٍٙه.رؼذد اعزخذاِبد إٌّزظ  -1

 ػذَ ٚعٛد ػذد وج١ش ِٓ إٌّبفغ١ٓ ٠زجغ ٔفظ اعزشار١غ١خ اٌز١ّض. -٣

 
 
 :ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ِظبدس ٤-٣

 
 ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ صلس ِظبدس ١ٌٍّضح اٌزٕبفغ١خ :

 
    

  زشار١غٟاٌزفى١ش اَّلعز     
 

  

 اإلؽبس اٌٛؽٕٟ           

 

 ِذخً اٌّٛاسد          

 (. 66:  102٣)ٔب٠ف ,
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 .ٚطٕف ثٛسرش اعزشار١غ١بد اٌزٕبفظ اٌٝ صلس رظ١ٕفبد 
رٙذف اٌٝ رؾم١ك رىٍفٗ الً ثبٌّمبسرخ ِغ إٌّبفغ١ٓ ٕٚ٘بن ػذح  : اٌزىٍفخل١بدح اعزشار١غ١بد   -أ

,فشص ِشغؼخ ػٍٝ رٛافش الزظبد٠بد اٌؾغُ  )ؽٛافض رشغغ ػٍٝ رؾم١ك اٌزىٍفٗ اَّللً ٟٚ٘ 

 0 (ٚرؾغ١ٓ اٌىفبءحرخف١غ اٌزىٍفخ 

 اعزشار١غ١خ اٌز١ّض ٚاإلخزلف. -ة

 (. 22٥ : 100٥, اٌؼغبسِخ)  اعزشار١غ١خ اٌزشو١ض أٚ اٌزخظض. -ط

 

 :١ٌٍّضح اٌزٕبفغ١خ فٟ ا٢رٟ  غخػ١ٍٙب رؾم١ك اٌّئع ٚرزّضً ٘زٖ اٌّؾذداد اٌزٟ ٠زٛلف
 . ػٛاًِٚ ظشٚف -2

 اٌظٕبػبد اٌّشرجطخ ٚاٌّغبػذح.  ٚػؼ١خ -1

 اعزشار١غ١خ ١٘ٚىً اٌّئعغخ ٚإٌّبفغخ . -٣

ؽغُ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٚٔطبق  ِزغ١ش٠ٓ ٘ب١ِٓ ٌزؾذ٠ذ أُ٘ اٌّؾذداد اٌزٕبفغ١خ ُٚ٘  ٌٚمذ رُ رؾذ٠ذ

 (. 212:  266٦ػجذ اٌّؾغٓ ,) .  اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح
 
 ِؾذداد ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ: ٤-٣

 :٘ب١ِٓرزؾذد ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٌٍّئعغخ أطللًب ِٓ ثؼذ٠ٓ 

 :اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضحؽغُ  -2 

 

 ٤شىً سلُ                                                   

 

 دٚسح ؽ١بح ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ                                    
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  :رج١ٓ ٌٕب ثؤْ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ رّش ثّشاؽً ٚ ٟ٘ ٤سلُ ِٓ خلي اٌشىً  

 0(٥٥:  266٥, خ١ًٍ) 

 
١ٌٍّضح اٌزٕبفغ١خ, ٌىٛٔٙب رؾزبط  ؤح ِشؽٍخ اٌزمذ٠ُ: رؼذ أؽٛي اٌّشاؽً ثبٌٕغجخ ٌٍّئعغخ إٌّش-أ

اٌزفى١ش ٚ اإلعزؼذاد اٌجششٞ, اٌّبدٞ ٚ اٌّبٌٟ, ٚ رؼشف ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ِغ ِشٚس  اٌىض١ش ِٓ

ِزضا٠ذ ِٓ د , ؽ١ش ٠ؼضٜ رٌه اٌٝ اٌمجٛي اٌزٞ رؾؼی ثٗ ِٓ لجً ػذ ؤوضشف اٌضِٓ أزشبسا أوضش

 .اٌضثبئٓ

 

ٔغج١ب ِٓ ؽ١ش اإلٔزشبس, ثبػزجبس أْ إٌّبفغ١ٓ  رؼشف ا١ٌّضح ٕ٘ب اعزمشاسِشؽٍخ اٌزجٕٟ:  -ة 

 ٠شوضْٚ ػ١ٍٙب, ٚ رىْٛ اٌٛفٛساد ٕ٘ب ألظٝ ِب ٠ّىٓ. ثذإٚا

 

اٌٝ اٌشوٛد, ٌىْٛ إٌّبفغ١ٓ لبِٛا  ئبِشؽٍخ اٌزم١ٍذ: ٠زشاعغ ؽغُ ا١ٌّضح ٚرزغٗ ش١ئب فش١ -ط 

 فٟ اٌٛفشاد.اٌّئعغخ, ٚ ثبٌزبٌٟ رشاعغ أعجم١زٙب ػ١ٍُٙ, ٚ ِٓ صّخ أخفبع  ثزم١ٍذ ١ِضح

 

ِشؽٍخ اٌؼشٚسح: رؤرٟ ٕ٘ب ػشٚسح رؾغ١ٓ ا١ٌّضح اٌؾب١ٌخ ٚ رط٠ٛش٘ب ثشىً عش٠غ, أٚ أشبء  -د

عذ٠ذح ػٍٝ أعظ رخزٍف رّبِب, ػٓ أعظ ا١ٌّضح اٌؾب١ٌخ, ٚ ارا ٌُ رزّىٓ اٌّئعغخ ِٓ  ١ِضح

اٌظؼٛثخ اٌؾظٛي ػٍٝ ١ِضح عذ٠ذح, فبٔٙب رفمذ أعجم١زٙب رّبِب ٚػٕذ٘ب ٠ىْٛ ِٓ  اٌزؾغ١ٓ أٚ

    عذ٠ذ. اٌؼٛدح اٌٝ اٌزٕبفظ ِٓ

                                                                                                        
 َّل ٠ّىٓ أْ رؾٛص اٌّئعغخ ػٍٝ ١ِضح رٕبفغ١خ اٌٝ األثذ, ٚ ثبٌزبٌٟ فٟٙ ِطبٌجخ ثززجغ دٚسح ؽ١بح

 أشبء ١ِضح عذ٠ذح اٌٛلذ اٌضِٓ إٌّبعت إلعشاء اٌزؾغ١ٓ ٚاٌزط٠ٛش أٚا١ٌّضح, ٚ رؼشف فٟ راد 

٠غؼً أِش ِشاعؼزٙب ش١ئب ػبد٠ب ٠ذخً ػّٓ اٌجؾش ػٓ  اٌزٕبفغ١خ ؽج١ؼخ د٠ٕب١ِى١خ ١ٌّضحبف

 .اٌّئعغخ ٌٕشبؽ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش
 
 :اٌزٕبفظ ٔطبق -1

 (٥٦ :266٥, خ١ًٍ)    ٟ٘ أثؼبد أسثؼخ ِٓ اٌزٕبفظ ٔطبق ٠شىً    

 

 خذِزُٙ ٠زََُ  اٌز٠ٓ اٌضثبئٓ رٕٛع وزا ٚ اٌّئعغخ ِخشعبد رٕٛع ِذٜ ٠ؼىظ: اٌغٛلٟ اٌمطبع -أ
 . اٌغٛق وً خذِخ أٚ اٌغٛق ِٓ ِؼ١ٓ لطبع ػٍٝ اٌزشو١ض ث١ٓ ِب اإلخز١بس ٠زُ ٕ٘ب ٚ 

 
 داخ١ٍــــخ وبٔذ عٛاء ألٔشطزٙـب, اٌّئعغـخ أداء دسعـخ اٌٝ ٠ش١ـــــش: األِبِٟ اٌزىبًِ دسعخ -ة

 . اٌز١١ّض أٚ األلً اٌزىٍفخ ِضا٠ب ٠ؾمك لذ ثبٌّٕبفظ ِمبسٔخ اٌّشرفغ األِبِٟ فبٌزىبًِ خبسع١خ أٚ
 
 ٠غّؼ ٚ اٌّئعغخ ف١ٙب رٕبفظ اٌزٟ اٌذٚي أٚ اٌغغشاف١خ إٌّبؽك ػذد ٠ّضً: اٌغغشافٟ اٌجؼذ -عـ

 ػذح ػجش ٚاٌٛظبئف األٔشطخ ِٓ ٚاؽذح ٔٛػ١خ رمذ٠ُ خلي ِٓ رٕبفغ١خ ِضا٠ب رؾم١ك ِٓ اٌجؼذ ٘زا

 . ِخزٍفخ عغشاف١خ ِٕبؽك
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 ِٕزغبرٙب رمذَ ؽ١ش ػبٌّٟ, ٔطبق ػٍٝ رؼًّ اٌزٟ ٌٍّئعغبد ثبٌٕغجخ ا١ٌّضح ٘زٖ أ١ّ٘خ رجشص ٚ 

 .اٌؼبٌُ أٔؾبء وً فٟ خذِبرٙب أٚ
 
 فٛعٛد اٌّئعغخ ظٍٙب فٟ رؼًّ اٌزٟ اٌظٕبػبد ث١ٓ اٌزشاثؾ ِذٜ ػٓ ٠ؼجش: إٌشبؽ لطبع -د 

 رٕبفغ١خ ِضا٠ب ٌزؾم١ك فشص خٍك شؤٔٗ ّٓرطٕبػب ػذح ػجش اٌّخزٍفخ األٔشطخ ث١ٓ سٚاثؾ

 اٌظٕبػبد ػجش ٚاٌخجشاد األفشاد أٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب أٚ اٌزغ١ٙلد ٔفظ اعزخذاَ ٠ّىٓ ػذ٠ذح,فمذ

 0( ٥٥ٚ ٥٧ : 266٥  , ًخ١ٍ)  .     اٌّئعغخ ا١ٌٙب رٕزّٟ اٌزٟ اٌّخزٍفخ

 

 رؾبٚي صُ ٔشبؽٙب ١ِذاْ ٚ لذسارٙب رلئُ اٌزٟ اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح ػٓ اٌجؾش ػٍٝ اٌّئعغخ رؼًّ

 اٌزؼشف ٚ اٌّؼزّذح ا١ٌّضح طٛاة دسعخ ٌم١بط ثبٌذ٠ٕب١ِى١خ رزغُ ػٛاثؾ ٚ ِؼب١٠ش ٚػغ رٌه ثؼذ

 . إٌزبئظ رؾم١ك ٠زُ ؽزٝ رؼجطٙب, اٌزٟ اٌؾذٚد ٚ اإلؽبس ػٍٝ
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رابعال الفصل  
 

ستنتاجاتاال  
 

ت والتوصٌا   
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 أوال: االستنتاجات من خالل الدراسة المٌدانٌة تم التوصل إلى النتائج التالٌة :
 
 

 
الخدمات  بتطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة تساعدها فً تطوٌر ان الوحدات االقتصادٌة التً تهتم  .١

 لتحقٌق المٌزة التنافسٌة. للزبائن التً تقدمها 
 
 
 

 عنصر أساسً فً معالجة االنحرافات مما فً الوحدات االقتصادٌة ٌعتبر التحسٌن المستمر  .٢
ٌساهم فً زٌادة المٌزة التنافسٌة، كما ٌعمل على تدعٌم البحث والتطوٌر والذي بدوره ٌؤدي 

 إلى تحقٌق المٌزة التنافسٌة.
 
 

 .هم ٌساهم فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةوكسب رضا الزبائن التركٌز على إشباع حاجات  .٣
 
 

العنصر  على توفٌر بٌئة العمل المؤثرة إٌجابٌة على الروح المعنوٌة الوحدات االقتصادٌةتركز  .٤
 البشري.

 
 

 بتدرٌب العاملٌن بها لمواكبة سرعة وحجم التحوالت التنافسٌة. الوحدات االقتصادٌة تهتم  .٥
 
 

تحقٌق  فًعلى توفٌر الكفاءات البشرٌة القادرة على المساهمة الوحدات االقتصادٌةتسعى  .٦
 المٌزة التنافسٌة.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



٢٢ 
 

 
 
 

 التً تم التوصل إلٌها، توصً الدراسة باآلتً : االستنتاجاتعلى  ثانٌا : التوصٌات : بناء
 
 

 
فً  وحدة االقتصادٌةاالستمرار فً التحسٌن المستمر بصورة مستمرة ومشاركة العاملٌن بال .١

 .التنافسٌةإلى المزٌد من تحقٌق المٌزة  ٌؤدي التطوٌر
 
 

 تشجٌع اإلبداع وتنمٌة المعارف والمهارات البشرٌة بثقافة اتباع الجودة الشاملة لتحسٌن .٢
 .وحدة االقتصادٌةالخدمات التً تقدمها ال

 
 

التركٌز على تحقٌق رضا العمالء من خالل تقدٌم أجود الخدمات بدال عن التركٌز ضرورة   .٣
 األرباح. على

 
 

 حاجات العمالء وكسب رضاءهم بما ٌساهم فً تحقٌق العمل بصورة مستمرة فً إشباع .٤
 المٌزة التنافسٌة.

 
 

وحدة حتٌاجات العمالء بما ٌزٌد من حصة الا معرفة الخدمات التً تتناسب مع رغبات و .٥
 السوقٌة. االقتصادٌة
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        رالمصاد
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          رقائمة المصاد                                           

 
  أؽّذ ثٓ ػ١شبٚٞ, اداسح اٌغٛدح اٌشـبٍِخ , األعـظ إٌظش٠ـخ ٚاٌزطج١م١ـخ ٚاٌزٕظ١ّ١ـخ -2

 َ.102٣,  داس ؽبِذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ  , , ػّبْ فٝ اٌّئعغبد اٌغٍؼ١خ ٚاٌخذ١ِخ

 

داس  ,بْ , ػّ , اٌزغـ٠ٛك اٌغـ١بؽٝ ٚاٌفٕـذلٟٝ عؼذ ا١ٌٛ٘غٟ , أثبْ أٚسِذ ؽبِ ؼذأع -1

 .1000َاٌؾبِذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ , 

 

 ِٓ اٌغٛدح اداسح ِذخً , اإلٔزبط ِٚشالجخ رخط١ؾ , اٌؼبثذ٠ٓ ص٠ٓ اٌفزبػ ػجذ فش٠ذ -٣

 .2٥٦ , اٌؼشث١خ إٌٙؼخ داسػ , اٌمب٘شح

 

 اٌزٛص٠غ, ٚ ٌٍٕشش اٌشا٠خ داس ,6000 ا٠ضٚ  اٌشبٍِخ اٌغٛدح ٕاداسح , ثٛو١ّش ٌؼٍٝ -٤

 .1020َ ػّبْ

 

, ٕاداسح اٌغــٛدح اٌشــبٍِخ  ٚٔاسٜٚ ػجذ اٌؾ١ّذ  ِؾّذ  ٔٛس  إٌؼ١ُ  ؽغ١ٓ  ِؾّذ  ػٍٟ -٥

خ اٌخشؽَٛ ٌٍظؾبفخ ئ١٘ , , اٌخشؽَٛ ًئأَّلدٚاد ٚاٌٛعب –أَّلعبع١بد  -اٌّفب١ُ٘ -

 َ.100٥ٚإٌشش,

 

 

 , 6002, اَّل٠ضٚ ِٚزطٍجبد  اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح اٌّؾ١بٚٞ, ػٍٛاْ ٔب٠ف لبعـُ -٦

 .٣0 -1٧ , ٚاٌزٛص٠غ ٌٍٕشش اٌششٚق داس  ػّبْ ,1000

 

, داس اٌضمبفٗ 6002, اداسٖ اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِٚزطٍجبد اَّل٠ضٚ  لبعُ ٔب٠ف , ػٍٛاْ -٧

 َ.100٥ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ , ػّبْ ,

 

اٌغٛدٖ اٌشبٍِٗ  , سعبٌٗ ِبعغز١ش غ١ش ػٍٟ ػجذ اٌؼض٠ض , ِفَٙٛ اداسٖ  ؽٍٛأٟ , -٥

 َ. 100٤ِٕشٛسٖ , اَّلوبد١ِخ اٌؼشث١ٗ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب , اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ,

 

 َ.100٥ً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, ئػّبْ , داس ٚا , , رغ٠ٛك اٌخذِبد س٘بٟٔ  ؽبِذ اٌؼّٛ -6

 

  ٌٍٕشش داسا١ٌبصٚسٞ , ػّبْ , اٌشبٍِخ اٌغٛدح اداسح , ِؾّذػجذاٌٛ٘بة -20

 0 20٦ ,100٥, ٚاٌزٛص٠غ 

 

 ٚاٌزٛص٠غ, ٌٍٕشش اٌّغ١شح داس ,  ػّبْ , اٌشبٍِخ اٌغٛدح ٕاداسح , ِؾّٛد وبظُ خؼ١ش -22

1000َ. 
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, داس غش٠ت ٌٍٕشش ٚاٌطجبػخ,  ػٍٟ اٌغٍّٟ, ٕاداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ إَّلعزشار١غ١خ -21

  .1002َ  , اٌمب٘شح

 

اداسح اٌغٛدح ِذخً اٌزط٠ٛش ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ  , داس اٌغبِؼخ ٌٍٕشش عّلٌٟ ٠ؾؼ١خ ,   -2٣

 0 266٦ٚاٌطجبػخ , اٌغضائش , 

 

, ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ فٟ ِغبي أَّلػّبي, ِشوض إَّلعىٕذس٠خ ٌٍىزبة,  ٔج١ً ِشعٟ خ١ًٍ -2٤

266٥.َ                                                                                     

 

 , ب٘شحؼب١ٌّخ إَّلداس٠ـخ اٌؾذ٠ضـخ, اٌمفزؾٝ عشؽبْ, ٕاداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ اَّلرغب٘بد اٌ -2٥
 َ.1022داس اٌشش٠ف ِبط ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, 

 

 , , ػّشاْ 6002ِٚزطٍجـبد اٌزٔب١٘ـً ٌل٠ـضٚ فٛاص اٌز١ّّٟ, ٕاداسح اٌغـٛدح اٌشـبٍِخ  -2٦
 َ.100٥ػبٌُ اٌىزت اٌؾذ٠ش, 

 

داس اٌىؼ١جبد ٌٍٕشش  , خبٌذ ثٓ عؼذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض, ٕاداسح اٌغٛدح اٌشـبٍِخ, اٌش٠بع   -2٧

 َ.266٥ٚاٌزٛص٠غ, 

 

داس  ,,ػّبْ 1000 , 6002لبعُ ٔب٠ف , ٕاداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِٚزطٍجبد اَّل٠ضٚ   -2٥

 َ.102٣اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, 

 

 َ.100٥داس اٌؾبِذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ,   , , اٌزغ٠ٛك اٌغ١بؽٝ, ػّبْ ر١غ١ش اٌؼغبسِخ -26

 

 ِـــذخً ٕاداسح اٌغـــٛدح  -, رخطـــ١ؾ ِٚشالجخ  إٌّزغـــبد  رٛف١ك  ِؾّذ ػجذ اٌّؾغٓ -10

 َ.266٦د. ْ,  ,اٌشبٍِخ, ِظش 
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 أ

 االهداء

 بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم الحمد
 هلل

 ونهدي هذا التعب المبذول.يام وخاصة مشوارنا النطوي سهر الليالي وتعب ا
عليه  هللاالى رسولنا الكريم محمد صلى  الى سيد الخلق واإلمام المصطفىالى منارة العلم 

 .وسلم
الى  وبهنمنسوجة من قل بخيوط نايمل العطاء الى من حاك سعادت الى الينبوع الذي َال

 .الحبيبة هاتناام

في  نامن أجل دفع بشيء والنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخلوا اوشق واالى من سع
 ى أبائنا األعزاء. بحكمة وصبر ال سلم الحياة نرتقي علمونا أن نطريق النجاح الذي

 نا.الى اخوت نابذكراهم فؤاد بتهجوي نابهم يجري في عروقالى من ح

 واإلبداع الى زمالئنا وزميالتنا.الى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح 

الى من صاغوا لنا من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح الى 
 .أستاذتنا الكرام

 

 

 

 الباحثون                                                            

 

 



 
 ب

 الشكر والتقدير

 الرحمن الرحيم هللابسم 

 والصالة والسالم على سيد المرسلين

عليه  هللاصلى  هللاومصداقا لقول رسول  اهذ بحثنابإنهاء  ناعلي هللاَمن  فبعد أن 

فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له  وسلم "من صنع إليكم معروفا فكافئوه به،

 صدق رسول هللاحتى تروا أنكم كافأتموه" 

 عقيل عبد الكريملدكتور ل واالمتنانالشكر  ببالغ تقدمنأن  اويشرفن افإنه يسعدن

من  بدءاً نا وتقديم الدعم المتواصل ل بحثال اجهداً في متابعة هذ يذخر الذي لم

 مراحله األولى.

  

 

 

 

 

 الباحثون                                                             

 

 

 

 



 
 ج

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع ت
  اآلية 

 أ االهداء 1

 ب الشكر والتقدير 2

 ج قائمة المحتويات 3

 1 المقدمة 
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 مقدمة:

 تتعتبر القرارات من المهمات الصعبة التي تواجه اإلدارة خالل ادارتها منشئا

االعمال وغالب ما يتم اتخاذها وفق أساليب تتالئم ومستوى وحجم القرار لذلك فأنها 

 من المالئمة التكلفة وتعتبر ،المنشودة اهدافها لتحقيق حديثه علميه تستخدم أساليب

 وهي اتخاذ القرارات، في ترغب عندما المنشآت تتبعها التي العلمية األساليب ضمن

 ثابتة كانت تكاليف سواء القرار بدائل من آلخر بديل من تتفاوت التي التكاليف تلك

لم  أي مستقبلية تكلفة بأنها تتميز المالئمة التكاليف فإن المعنى وبهذا متغيرة أو

 .ألخر بديل من وتتفاوت فوأنها تختل مستقبال حدوثها يتوقع وإنما بعد بالفعل تحدث

 باستبعاد الخاص القرارات خاصه وبصوره االدارية العلمية جوهر هي القرارات

 القرارات هذه مثل رفضها او طلبية خاصة قبول أو بأكمله إنتاجي خط أو منتج

 لذلك بنتائجها التنبؤ وتحرى لكل التكاليف الخاصة بها ويصعب دراسة الى تحتاج

 .العلمية والطرق لألسس وفقا اتخاذها يتم ان يجب

األسلوب  الستخدام نتيجة بالرشيدة المالئمة للتكلفة وفقا المتخذة القرارات وتتصف

 كذلك ويمكن ،المفاضلة عملية من يسهل بدوره الذي القرار بدائل بين التفاضلي

 المستقبلية. التنبؤ بالنتائج
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 منهجية البحث: .1

 البحث.مشكلة  أوال:

 الشركات في الخاصة التشغيلية القرارات من العديد ان في تتمثل البحث لهذا األساسية المشكلة

ومنها بشكل خاص  المالئمة للتكلفة اعتبار ودون علميه ريغ بصوره اتخاذها تمي الصناعية

 ةلذلك يمكن صياغة مشكل .رشيدة ريغ قرارات عنه ينتج مما القرار التخاذالتكاليف التفاضلية 

 .البحث بالسؤال التالي

 هل للتكاليف التفاضلية دور في اتخاذ القرارات اإلدارية؟

 .البحثأهمية  ثانيا:

 التالية:النقاط  في البحث هذا أهمية تكمن

 .القرار التخاذ بشكل عامالمالئم  التكلفة اسلوب على الضوء تسليط -1

 .بيان أهمية التكاليف التفاضلية في اتخاذ القرارات -2

 .بيان اهم القرارات التي تتخذها االدارة -3

 البحث.منهج  ثالثا:

التكاليف المالئمة بشكل عام  ووصف استعراض فيالمنهاج الوصفي  على لبحثا اعتمد

في اتخاذ القرارات والتعريف بأنواع القرارات التي تأخذها والتكاليف التفاضلية بشكل خاص 

من خالل االطالع على الكتب والنشرات والدراسات ومواقع االنترنيت ذات الصلة  اإلدارة،

 البحث. بموضوع

 البحث. فرابعا: هد

التعريف بالتكاليف التفاضلية وأنواع القرارات وبيان أهمية هذه التكاليف يهدف البحث الى 

وتم توضيح أنواع القرارات بحاالت عملية من اجل  .لإلدارة من اجل اتخاذ القرارات الرشيدة

 في اتخاذ القرارات. ةالوصول الى بيان اهمية التكاليف التفاضلي
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 البحث.مخطط  :خامسا

 يلي:وكما  مباحث اربعةقسم البحث إلى 

 سابقة.منهجية البحث ودراسات  :المبحث االول

  .التكاليف المالئمة : ماهيةالمبحث الثاني

 .القراراتالمبحث الثالث: ماهية 

 المبحث الرابع: الجانب العملي.

 والتوصيات. : االستنتاجاتالمبحث الخامس

 

 دراسات سابقة: .2

 التشغيلية القرارات ترشيد في دورهاو المالئمة التكلفة" 2016 الشيخ دراسة

 "الخاصة

 الشركات في الخاصة التشغيلية القرارات من العديد ان في البحث لهذا األساسية المشكلة تتمثل

ينتج  مما القرار التخاذ المالئمة للتكلفة اعتبار ودون بصورة غير علمية اتخاذها يتم الصناعية

  :هي التساؤالت من مجموعة في اغتهايص توتم .رشيدة غبر قرارات

 ؟التشغيلية القرارات ترشيد في القرار التخاذ المالئمة التكلفة تساهم ان يمكن مدى أي إلى

 ؟التشغيلية تالقرارا على البديلة الفرصة تكلفة تؤثر ان يمكن مدى أي إلى 

  ؟التشغيلية القرارات على تجنبها يمكن التي التكلفة استخدام أثر هو ما 

 ؟التشغيليةالقرارات  على التفاضلية التكلفة أثر هو ما

 الشخصنة الخبرة على االعتماد وعدم الحديثة األساليب استخدام هو الدراسة به أوصت ما وأهم

 بالمعلومات واالهتمام ،القرارات التخاذ المالئمة التكلفة اسلوب واستخدام القرارات اتخاذ في

 القرار. بدائل مقارنة عند المالية القوائم في عنها يعبر ال التي

 القيمة تدفق وتكاليف التفاضلية التكاليف مدخلي استخدام" 2017 الجميل دراسة

  "قرارات اتخاذ في

 تطويرها تم التي الحديثة األساليب من القيمة تدفق وتكاليف التفاضلية التكاليف مدخلي يعتبر
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 مسارات داخل التكاليف كل تعتبر حيث ،القيمة تدفق مسارات داخل التكاليف كل إلدارة حديثا

 تكاليف هي وإنما ،اإلنتاجية األقسام أو الوظائف بواسطة تجميعها يتم ال فعلية تكاليف القيمة تدفق

 مقاييس التكاليف هذه وتوفر ،شهر أو أسبوع خالل عنها التقرير ويتم القيمة مسار على مباشرة

 .القيمة تدفق مسار لكل تكاليف وقائمة الفعالة لإلدارة

 التعامل على القدرة له الذي المنظومة بأنه) التفاضلية التكاليف (التفاضلي المدخل الباحث ويعرف

 بصورة التفاضلية التكاليف مدخل يركز حيث ،األخرى المداخل من أفضل بطريقة الموارد مع

 المخرجات استهالك وكيفية بينها المتداخلة والعالقات للموارد الشاملة النظرة على جوهرية

 .التشغيلية العمليات عن تفصيلية معلومات على الحصول بغرض للموارد

 بيئة في القرار التخاذ تصلح مهمة معلومات توفر التفاضلية التكاليفوتوصلت الباحث الى 

 المداخل من التفاضلية التكاليف مدخل يعدوكذلك  .الكويتية النفط شركات في والمساهمة اإلنتاج

 .النفط شركات في المتاحة للبدائل الكفء االستغالل لتحقيق الالزمة
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 .التكلفة مفهوم :أوال

ة. ويتم عرفت التكلفة على انها قيمة الموارد التي يتم التضحية بها للحصول على سلعة او خدم

هذه ومستقبال  قياس التضحية بالمبالغ النقدية التي يتم دفعها عند المبادلة او يتم التعهد بدفعها

لك تفعال أو  تعرف بالنفقات. لذلك عرفت النفقة على انها التضحيات النقدية او العينية التي وقعت

االصل  التي يتم التعهد بوقوعها مستقبال من أجل الحصول على سلعة او خدمة، لذا تكون تكلفة

 1999الرجبي:)األصل، عباره عن مجموع النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على 

ائع زائد الب كان االصل مثال عباره عن سيارة فإن تكلفتها تتكون من ثمن شرائها من ( فاذا25, 

 تتمثل في قيمة الرسوم الجمركية وتكاليف تسجيلها في دائرة المرور وبالمثل فإن تكلفة االنتاج

  تكلفة المواد الخام، واجور العمال، والمصروفات الالزمة إلنتاج المنتج.

أو  التضحية بموارد المنشأة للحصول على غرض معين، وتشير التكلفة إلى سعر شراء البضاعة

 (35, 2003. )نور:الحصول على الخدمـة المـستهلكة فـي نشاط المنشأةسعر 

رض غقيمة لكمية من أحد العناصر اإلنتاجية تم التـضحية بها في سبيل تحقيق هدف معين أو 

 (23, 2017)نعمان: .محدد طبقاً لمواصفات أو معـايير محـددة مسبقا

 .الحاضر أو المستقبلالتـضحية االقتـصادية للحصول على سلعة أو خدمة في 

لحصول اومن التعاريف السابقة نستطيع ان نعرف التكلفة بانها تضحية بموارد المنشاة من اجل 

 على منفعة تفوق قيمة المورد الذي تم التضحية به.

 .ةروالخسا والمصروف التكلفة بين الفرق :ثانيا

ن هذه من توضيح الفرق بي تعتبر التكلفة والمصروف والخسارة من المصطلحات المحاسبية والبد

 المصطلحات. عندما يتم صرف مبلغ معين من اجل الحصول على منفعة يسمى المبلغ المصروف

ى تكلفة وعندها سوف تمر هذه التكلفة بعدد من المسارات جزء من هذه التكلفة سيتحول ال

ايراد   يولدمصروف او ما يسمى بالكلفة المستنفذة وقد يولد إيرادات عندها يكون مصروف او ال

, 2020عندها يسمى خسارة. اما الجزء الغير مستنفذ فيكون نوع من أنواع األصول. )الحسني:

12) 
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. اما لذلك يعرف المصروف على انه الجزء المستنفذة من التكلفة والذي يولد ايراد او منفعة

ارجة ظروف خايراد او قد يحصل في  دالخسارة فهي الجزء المستنفذة من التكلفة والذي ال يول

 ( يوضح مخطط التكلفة.1عن سيطرة الوحدة مثل السرقة. والشكل رقم )

 (1شكل )

 مسارات التكلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 14, 2020المصدر محاضرة مادة محاسبة إدارية )الحسني: 

 .التكاليف عناصر تبويب :ثالثا

 يقصد بتبويب التكاليف تقسيم بنود التكاليف في صورة مجموعات متجانسة بناء على أساس

قرارات ويرجع ذلك إلى تعدد األهداف وتنوع ال التكاليف،وتوجد أكثر من طريقة لتبويب  معين.

 وبشكل عام فهناك مجموعة من التصنيفات متمثلة بـ: اإلدارة،التي تتخذها 

  التصنيف الطبيعي )األساسي(: - -1

 المواد.عنصر تكلفة  .أ

  العمل.عنصر تكلفة  .ب

  او )الخدمات(. عنصر تكلفة المصروفات .ج
 

 

 

 التكلفة

 غير مستنفذة تكلفة مستنفذة تكلفة

 خسارة مصروف

 ال تحقق ايراد تحقق ايراد

 قائمة الدخل

 تعتبر اصل

 قائمة المركز المالي
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 المواد.عنصر تكلفة  أ.

ن التكلفة يعتبر من أهم عناصر التكاليف في العديد من المشروعات ألنه يمثل نسبة كبيرة م     

 (36 - 33, 2012)خليل: :إلىوينقسم  لإلنتاج.اإلجمالية 

 خام:مواد أولية أو  .1

ير خام البترول في صناعة تكر األقطان،القطن الخام في صناعة حلج  مثال:    

  .البترول

 مصنوعة:مواد نصف  .2

الصناعية، وهي عبارة عن الخامات التي أجريت عليها بعض العمليات  

القطن المحلوج في صناعة غزل  المخابز،القمح في قطاع  مثال: دقيق

 .القطن

 :(وأجزاء )قطعمواد مصنوعة  .3

السلع، استخدامها في إنتاج  أخرى بقصدمن منشآت  يتم شرائهاالتي هي و

   تستخدم هذه المواد في ال )غالبامثال شراء الشاشات لتصنيع الهاتف النق

 التجميعية(.الصناعات 

 التشغيل. )مواد(مهمات  .4

النهائية، التي تستلزمها العمليات الصناعية دون أن تدخل في المنتجات 

 .الزيوت غيار، الوقود، قطع مثال:

 والحزم.مواد اللف  .5

 ون،الكرت الفلين،مثال    النهائي،والتي تستخدم في تعبئة وتغليف المنتج   

 .البالستيك

 الكتابية.األدوات  .6

 األقالم،عمال اإلدارية مثال التي يحتاجها المشروع الستخدامها في اال 

 .الورق

 

  العمل.عنصر تكلفة  ب.

ي ويشمل كل ما يدفعه المشروع في سبيل حصوله على خدمات عنصر العمل اإلنسان          

 آلي. وسواء كان العمل يدوي أو اإلنتاج.سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لوحدات 

ية إلى وتظهر أهمية عنصر تكلفة العمالة في أنه العنصر الذي يساعد على تحويل المواد األول

 (37, 2015)نوبلي: على:نهائية ويشتمل تكلفة عنصر العمالة منتجات 

  .األجور والمرتبات النقدية .1

  .تأمين معاش صحي،تأمين  بدالت، النقدية:المزايا  .2

  .إعاشة انتقال، إسكان، طبية،خدمات  العينية:المزايا  .3



 وانواعها التكلفة مفهوم                                                  الثاني المبحث

 

 
8 

 او )الخدمات(. عنصر تكلفة المصروفات   ج.

تمل وتش باإلنتاج.يشتمل على كل ما يحتاجه المشروع بخالف عنصري المواد والعمالة للقيام 

 ،وصيانتهااستهالك آالت ومباني المصنع  )الكهرباء(،تكلفة الخدمات على القوى المحركة 

باني مإهالك وصيانة  اإليجارات، بيعيه،خدمات  اإلعالن، التخزين،تكلفة  اإلنارة.مصروفات 

, 2002)سيفيان والشرع: معدات.تأجير  نقل،مصاريف  والتجارب،مصاريف األبحاث  اإلدارة،

22) 

 التصنيف الوظيفي لعناصر التكاليف: - -2

 يلي: عمامن المتفق عليه أن الوظائف الرئيسية ألي مشروع ال تخرج 

 .الصناعية .أ

 .التسويقية .ب

 .اإلدارية .ج
ولكي  النفقات،مجموعة من  الوظائفتلك ويتحمل المشروع في سبيل قيامه بكل وظيفة من 

تي )التكري يلي:يمكن قياس تكلفة كل وظيفة يجب الربط بين عناصر التكاليف والوظائف كما 

 (34, 2002واخرون:

  .عناصر تكاليف اإلنتاج .أ

  .عناصر تكاليف التسويق .ب

  .عناصر تكاليف التمويل واإلدارة .ج

 

 عناصر تكاليف اإلنتاج  .أ

ظيفة يتبع الو االتكلفة وربطه بالوظيفة اإلنتاجية تحديد كل ميتطلب تمييز عنصر        

ناصر وتشتمل تكاليف اإلنتاج ثالثة ع إنتاجية.ومراكز خدمات  اإلنتاجية من مراكز إنتاج

  رئيسية هي:

  المواد:تكلفة  (1

 السلع بشكل مباشر كالخشب في إنتاجوتشتمل كافة عناصر المواد التي تدخل 

ي إنتاج ال تدخل ف اإلنتاجية ولكنهاساهم في العملية تأو التي  األثاث،صناعة  في

 (39, 2015)نوبلي: والشحوم.السلع بشكل مباشر مثل الزيوت 

  العمالة:تكلفة  (2

 اإلنتاج،العاملين في مجال  مرتبات وأجوروهي كل ما يتحمله المشروع من 

  اإلنتاجية.الخدمات  ومجال

 لصناعية(:ا )المصروفاتتكلفة الخدمات األخرى  (3
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والتي تؤدى للمنتجات  وتتضمن جميع التكاليف بخالف المواد واألجور 

 ،وصيانة اآلالت إهالك المحركة،لقوى ا للمصنع ككل مثل تكلفة المختلفة أو

 (40, 2015)نوبلي: اآلالت.والتأمين على  واإلنارة، المصنع،وإيجار 

 

 عناصر تكاليف التسويق .ب

ذ استالم تتضمن وظيفة التسويق جميع المجهودات التي تبذلها إدارة البيع والتوزيع من         

تكاليف وتشتمل ال النهائي،المنتجات التامة من مراكز اإلنتاج حتى توصيلها إلى يد المستهلك 

 (38, 2012)خليل: :على

 :الموادتكلفة  (1

 .واألدوات الكتابية والمطبوعات والتغليف،مواد اللف والحزم والتعبئة 

 :العمالةتكلفة  (2

 .البيع والتوزيعاألجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في أقسام 

 :أخرىمصروفات تسويقية  (3

مصاريف  البيع،النقل الخاصة بأقسام  وصيانة وسائلإهالك  المعارض،إيجار 

 واإلعالن.الدعاية 

 

 عناصر تكاليف التمويل واإلدارة .ج

 (31 ,2017)نعمان: المشروع وتتضمن:تهدف هذه الوظيفة إلى تقديم الخدمات لكافة إدارات    

  .األدوات الكتابية والمطبوعات مواد:تكلفة  (1

  .أجور العاملين في األقسام اإلدارية والتمويلية عمالة:تكلفة  (2

مين إهالك مباني وأثاث اإلدارة والتأ البنكية،الفوائد والعموالت  المصروفات: (3

 عليها.

  القتها بالوحدة اإلنتاجية:عتصنيف التكاليف حسب  - -3

  المباشرة: فعناصر التكالي -أ

مكن يوهي تلك العناصر التي تتفق مباشرة على الوحدة اإلنتاجية، كما أنها التكاليف التي 

نها متخصصها مباشرة على الوحدة المنتجة والتي يمكن تتبعها وتحديد نصيب الوحدة المنتجة 

 وتبوب. رةالمصروفات المباشو المباشرة األجورو المباشرة دالموا تشمل:بدقة وهذه العناصر 

 (Horngren:2005, 53) :إلىعناصر التكاليف المباشرة 
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 .إنتاجيةتكاليف  (1

 مصروفات ج،اإلنتا لأجور عما القيمة،مواد داخلة في إنتاج السلعة وتستثنى المواد ضئيلة  

 .معينةعة الهندسية الالزمة إلنتاج سل والتجارب والتصميماتمباشرة مثل تكاليف األبحاث 

  :تسويقيةتكاليف  (2

   .البيع عمولة رجال والحزم،مواد اللف 

  اليف غير المباشرة:عناصر التك -ب

صيصها وهي تلك العناصر التي ال تكون عالقتها مباشرة بالوحدة اإلنتاجية والتي ال يمكن تخ

عدالت مباشرة على الوحدة اإلنتاجية، ويمكن تحديد نصيب المنتج من هذه التكاليف عن طريق م

 مباشرةلاغير  األجورو مباشرةالالمواد غير  :التكاليف الغير مباشرة تشملالتحميل، وعناصر 

 (36, 2003)نور: .مباشرةالالمصروفات غير و

 تالية:الاالعتماد على المبادئ  المباشرة يتموللفصل بين التكاليف المباشرة والتكاليف غير 

ذي فالعنصر ال النهائي،سهولة أو صعوبة تمييز العنصر والتصاقه بوحدة المنتج  (1

مثال القطن الذي  مباشرا،يدخل بصفة أساسية في صنع وحدات المنتج يعتبر 

 األثاث،صناعة  تستخدم في واألخشاب التي والنسيج،يستخدم في صناعة الغزل 

 السيارات.واألجزاء والقطع التي تستخدم في صناعة 

العنصر ف المنتج،سهولة أو صعوبة تخصيص العنصر والربط بينه وبين وحدة  (2

بينه وبين وحدة المنتج النهائي يعتبر عنصرا  تخصيصه والربطالذي يسهل 

تعتبر  والنسيج التيصناعة الغزل  الصيانة فيمثال ذلك أجور عمال  مباشرا،

 النهائي.أجور غير مباشرة لصعوبة تخصيصها والربط بينها وبين وحدة المنتج 

ن بعض بنود التكاليف تعتبر بطبيعتها مباشرة إال أ للعنصر،القيمة النسبية  (3

االعتبارات العملية قد تستوجب اعتبارها عناصر غير مباشرة وإضافتها إلى 

لتي اويرجع ذلك لضآلة قيمتها أو لكبر األعباء  األخرى،العناصر غير المباشرة 

ثال م النهائي،حصر هذه البنود وتحميلها بصورة مباشرة لوحدات المنتج  تتطلبها

  األحذية.الخيوط في صناعة  األثاث،ذلك المسامير والغراء في صناعة 

 (22, 2004)أبو زيد ومرعي: إلى:ويتم تبويب عناصر التكاليف غير المباشرة 

 )إنتاجية(:تكاليف صناعية  (1

ليات العم الالزمة لتأدية وتشتمل على تكلفة المواد واألجور والخدمات األخرى 

  .الغراء الخيوط، التشحيم،زيوت  المواد،مثال: اإلنتاجية 

  .أجور المشرفين الصيانة،أجور عمال  أجور:       

 المحركة،لقوى المصنع، اإيجار  اآلالت،إهالك  أخرى:مصروفات        

   .التأمين على اآلالت
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 التسويق:وتشتمل على التكاليف المتعلقة بوظيفة  تسويقية:تكاليف  (2

      .المطبوعات الكتابية،األدوات  مواد:تكلفة                                    

  .رجال البيع أجور: أجورتكلفة                                    

 ض،المعرإيجار  المعرض،إهالك اآلالت في  مصروفات:                                   

 . ل للعمالءالنق اإلعالن، مصاريفمصروفات 

 والتمويل:وتتضمن تكاليف وظيفة اإلدارة  وتمويلية:تكاليف إدارية  (3

  .أدوات كتابية ومطبوعات مواد:                                 

  .أجور العاملين في اإلدارة األجور:تكلفة                                  

                                                          الفوائد ة،اإلدارإيجار مبنى  اإلدارة،مبنى  كإهالمصروفات:                                  

 .التأمين على مبنى اإلدارة والعموالت،البنكية 

 

 ف حسب عالقتها بحجم النشاط:تصنيف عناصر التكالي - -4

 .التكاليف المتغيرة .أ

 .التكاليف الثابتة .ب

 .التكاليف المختلطة .ج

 

  التكاليف المتغيرة: .أ

نصيب  بأنعلما وهي تلك التكاليف التي تتغير بمجموعها مع التغير في حجم النشاط )اإلنتاج( 

ومن  لنشاطاضمن التكاليف وحجم  التناسب طردي -الوحدة المنتجة منها يبقى ثابتاً بدون تغير 

 .والمصاريف المباشرةأمثلة التكاليف المتغيرة هي المواد المباشرة واألجور المباشرة 

 (23, 2000)زامل:

 

  التكاليف الثابتة: .ب

أن ون( وهي تلك التكاليف التي تبقى ثابتة بدون تغير مهما تغير حجم النشاط )ضمن مستوى معي

، أي أنه نصيب الوحدة المنتجة من هذه التكاليف يتغير وهذا التغير يكون عكسي مع حجم اإلنتاج

( 33, 2007)حسين:  نصيب الوحدة المنتجة من هذه التكاليفكلما زاد حجم اإلنتاج سينخفض 

اليف ومن أمثلة التك .انخفض حجم النشاط زاد نصيب الوحدة المنتجة من هذه التكاليف وكلما

 .الثابتة، اإليجار، التأمين، أجور المشرفين
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  التكاليف المختلطة: .ج

يف الثابتة والتكاليف وهي تلك التكاليف التي تجمع بين خصائص المجموعتين من التكال

يف ال المتغيرة، ويواجه محاسب التكاليف صعوبة في فصل الثابت عن المتغير، وأن هذه التكال

مثلة هذه تتغير بشكل كامل مع التغير في حجم اإلنتاج أي أن التغير نسبي لهذه التكاليف ومن أ

  التكاليف هي كلفة الصيانة، مصاريف الماء والكهرباء.

قل مستوى يتم االعتماد على طريقة أعلى وأ والتكاليف الثابتةوللفصل بين التكاليف المتغيرة  

اط ويات النشوالتي تقوم على دراسة العالقة بين أرقام العنصر المتعلقة بمستويين من مست النشاط.

لطريقة وتتطلب هذه ا المتغير، الثابت والمعدلأو حجمين من حجوم اإلنتاج لغرض تحديد الجزء 

 (25, 2002)سيفيان والشرع: اآلتية:إتباع الخطوات 

  .جتحديد أرقام العنصر لمستويين من مستويات النشاط أو لحجمين من حجوم اإلنتا (1

 بها.طرح الحجم األدنى من الحجم األعلى وكذلك أرقام التكاليف الخاصة  (2

ع أن عدل التغير والذي يتوقبقسمة التغير في العنصر على التغير في الحجم ينتج م (3

 المتغيرة(.التكلفة  )خصائصيكون ثابت لكل وحدة في الحجمين 

بضرب كل من الحجمين األدنى واألعلى في معدل التغير نحصل على الجزء  (4

 كليهما.المتغير من العنصر في 

ر بطرح الجزء المتغير من إجمالي العنصر لكال الحجمين فإن الجزء المتبقي يعب (5

التكلفة  )خصائصالثابت الذي يتوقع أن يكون ثابتا في كال الحجمين عن الجزء 

  الثابتة(.

 :الرقابة نظر وجهة من التكاليف تبويب  -5

 تكاليف قابلة للرقابة. .أ

عين م اداري مستوى يستطيع مدير التي التكلفة انها على للرقابة القابلة التكلفة تعرف

 (Schrodeer:2009, 65) .عليها مراقبتها والتأثير

 تكاليف غير قابلة للرقابة. .ب

 قابلة غير بانها تكلفة فتصنف برقابته فيها التأثير من يستطيع المدير ال التي التكلفة وهي

 للرقابة.

 تصنيف التكاليف وفقا لمالئمتها التخاذ القرارات: -6
 الى:وتصنف  اإلداريةتصنف التكاليف هنا وفقا لمنفعتها في اتخاذ القرارات 

 تتفاوتفيها. ووتؤثر  اإلداريةهي التكاليف التي تدخل في صناعة القرارات  مالئمة:. تكاليف أ

التكلفة من بديل ألخر من بدائل القرار سواء كانت تكاليف ثابتة أو متغيرة. وسميت  هذه
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, 2002)ظاهر: :معاتوفر الشرطين التاليين  ةشريط .القرارتكون مالئمة التخاذ  ألنهابالمالئمة 

34) 

i.  تكلفة مستقبلية أي لم تحدث بالفعل بعد وإنما يتوقع حدوثها مستقبالً إنها. 

ii. إن تكون مختلفة ومتفاوتة بين البدائل المتاحة. 

 ومن هذه التكاليف:

 (: الفرصة الضائعة) تكلفة الفرصة البديلة .1

 تيجة بديلهي تلك المنافع المتوقعة التي سيفقدها المشروع للبديل الذي لم يتم اختياره ن

ار بديل عنها كنتيجة الختي المتخلياو هي قيمة نظرية متوقعة للبدائل  اختيارهتم  أفضل

 لذا) 34, 2002)الشرع: .معين، وتستخدم في تقييم البدائل واتخاذ القرارات االستثمارية

لذي تم نستطيع القول انها منفعة تتعلق بالمستقبل كان يمكن الحصول عليها من البديل ا

بديل لقرار بالالتخلي عنه وهكذا تم النظر اليها على انها تكلفة الفرصة البديلة عند اتخاذ ا

ن ضمن االخر ولهذا تؤثر بعملية اتخاذ القرار وال تظهر بالسجالت المحاسبية إنما تكو

راسات المحاسب اإلداري حيث تؤخذ بعين االعتبار عند التخطيط واتخاذ تقارير ود

 القرارات على اعتبار أنها تكلفة الفرصة الضائعة.

 :التكاليف التفاضلية .2

رار هي التكاليف المتعلقة باتخاذ قرار معين والتي ستتأثر وتتغير نتيجة اتخاذ الق

كن تكون تظهر بالسجالت المحاسبية لوالمقارنة بينه وبين القرارات البديلة األخرى وال 

: عند مثال (30, 2004)أبو زيد ومرعي: .ضمن تقارير ودراسات المحاسب اإلداري

 المفاضلة المفاضلة بين بديلين )التصنيع او الشراء( قبل اتخاذ قرار بأحد البديلين سيتم

لية( حيث بين التكاليف المتعلقة بكل قرار لوحده وتسمى هذه التكاليف )بالتكاليف التفاض

اء( مثل سيتم تجاهل التكاليف المشتركة المتعلقة بكال البديلين )سواء التصنيع او الشر

ة الفحص والتخزين وغيرها من التكاليف التي ستحدث بغض النظر عن القرار تكلف

ين بأنها ال تساعد في المفاضلة  ىتكلفة غير تفاضلية بمعن اتخاذه ألنهاالذي سيتم 

 (42, 2015)نوبلي: البديلين.

 التكاليف التي يمكن تجنبها: .3

 خط ،انتاجي قسم تكون قد والتي فرعية تحليل بوحدة والمرتبطة المباشرة التكاليف وهي

 البعض يعرفها كما .الفرعية الوحدة من التخلص تم إذا منها التخلص كما يمكن ،انتاجي
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 ,Hunt:2006) .معين انتاجي خط توقف عند منها التخلص يمكن التي التكاليف بانها

78) 

في صناعة  وألتدخلارات اإلدارية قرالفي  رال تؤثهي التكاليف التي  . تكاليف غير مالئمة:ب

 القرار. ومن هذه التكاليف:

 :التكاليف الغارقة .1

 ضي ولهذا اليمكن استردادها لذا هي تكاليف تتعلق بالما سابقاً والهي تكلفة تم تكبدها بالماضي 

حاسب تؤثر بعملية اتخاذ القرار وتظهر بالسجالت المحاسبية وتكون ضمن تقارير ودراسات الم

 (42 ,2012خليل:) الغارقة،مثل: تكلفة إيجار المصنع المدفوع تعتبر من التكاليف . اإلداري

 لثابتة ويجبالغير مباشرة ا من التكاليفغير مالئمة التخاذ القرار ألنها  الغالب تكاليفوهي في 

 استبعادها في حالة اتخاذ القرار.

 

 تكاليف ال يمكن تجنبها. .2

و ا معين نشاط في قرار االستمرار عن النظر بغض الشركة تتحملها التي التكاليف وهي

فهي  عينم انتاجي خط او نشاط لتوقف نتيجة تجنبها ال يمكن تكاليف بانها عرفت كما إيقافه

ن )سيفيا المتخذ. القرار عن النظر بغض المالئم المدى وضمن باإلجمالي ثابتة تبقى

 (35, 2002والشرع:
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  تمهيد:

 إلدارةا تواجهحيث  ، المنشأة إلدارة الرئيسية الوظائف أحدى القرارات اتخاذ عملية تعد     

 طرق وا بيعها يتم التي المنتجات اختيار مثل ، لها المناسبة الحلول إيجاد تحاول مشاكل عدة

 شرائها او المكونات صنع االفضل من كان اذا او االفضل التوزيع قنوات او المستخدمة، االنتاج

, 2005)أبو حشيش:ذلك، الى وما خاص، بسعر خاص عرض رفض او قبول او الخارج، من

 فضلها،ا واختيار بينها والمفاضلة بدائل عدة وجود من القرارات اتخاذ الى الحاجة وتنشأ (23

 وهذه (30, 1993)أبو موسى: والصعبة، المعقدة الواجبات من هو قرار افضل اتخاذ ولعل

 الوحدة تواجه ما حالة في تتبع ان الممكن البدائل من العديد او ينبديل بوجود تزداد الصعوبة

    .االقتصادية

 اتخاذ قبل المشاكل ودراسة تحليل اإلدارة ىعل يجب بمعني ،وتقويمها وتحليلها دراستها بعدو 

 التفاضلية التكاليف تعدلذلك القرارات  اتخاذ عمليةل يجب حساب التكاليف المالئمة أي ،القرارات

 في ماتالمعلو هذهى عل تعتمد فاإلدارة قراراتها، اتخاذ في اإلدارة تساعد التي حجر الزاوية

 من اتخاذه ةلذألك تسبق عملي القرار، اتخاذ في بياناتها على االعتماد يتم التي المؤشرات توفير

اتخاذ  من ثم يترك لكل التكاليف المالئمة من قبل المحاسب االداري، شامل تحليل اإلدارة قبل

  تقرير المحاسب اإلداري. وفق إلدارةالقرار ل
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 اإلدارية. القرارات اتخاذ تعريف اوال:

 لقتتع تنظيمية صفة ذات قرارات وهي المنشأة، أمور بتصريف تتعلق التي القرارات هي     

 أداء نبأحس بأنشطتها القيام على القدرة لها يجعلها بما واالستخدامات الموارد هيكل بتجديد

 (25 ص, 1999 )الشماع: .ممكن

 تفكيرال على المبني المنطقي االختيار طريقة هي اإلدارية القرارات التخاذ آخر تعريف     

 (28 ص, 2005 محمد، واخرون:) بدائل. عدة بين من واحد لبديل السليم العقالني

 موعةمج أو هدف لتحقيق أكثر، أو محتملين بديلين بين من واحد بديل اختيار عملية هو      

 رجية،والخا الداخلية البيئة من كل معطيات ضوء وفي. معينة زمنية فترة خالل من األهداف من

 (11, ص 2004 :)حجاحجة .للمنظمة المتاحة والموارد

 حال بتطل معينة، إدارية مشكلة هنالك تكون القرارات اتخاذ عملية أن يستخلص تقدم مما     

 الحل اختيار يتم حتى وتقويمها دراستها يتم وأن لمواجهتها، متعددة حلول هنالك وتكون معين

 حققوي تكلفة بأقل تنفيذه ويمكن وتفكير وتحليل دراسة بعد وضعه يتم والذي مالئمة األكثر

 .عائد ىأقص

 (106 – 105, ص 2006: )حجازي .اإلدارية القرارات أهمية ثانيا:

 أثر أكبر هل اإلدارية، العملية عناصر من عنصر أهم تعد اإلدارية القرارات اتخاذ عملية إن     

 لجميع البدء نقطة وهو اإلدارية، الشؤون عمل جوهر وهو المنشأة أو المشروع حياة في

 عملية وأن اإلدارة قلب بأنها وصفها تم لذلك المنطقة، في تتم التي النشاط وأوجه اإلجراءات

 .المناسبة القرارات اتخاذ هي اإلدارة أن ىبمعن لإلدارة مرادفة هي القرارات اتخاذ

 وثيقًا اارتباط المنشأة وترتبط اإلدارية العملية أساس هي القرارات اتخاذ عملية وأصبحت     

 في عالف دور ولها المنشأة، مستويات جميع في وتنتشر المنشأة، به تقوم الذي النشاط أوجه بكل

 السبل وأفضل البدائل أفضل بين بديل اختيار عملية ألنها السهلة، بالعملية ليست وهي نجاحها

 .اإلدارية العملية محور تعد وهي األهداف، لتحقيق
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 .اإلدارية القرارات اتخاذ مراحل ثالثا:

 تتضمن عملية اتخاذ القرار بصفة عامة الخطوات األساسية التالية: 

 التعرف على المشكلة:  -1

عليها.  يساعد وجود نظام معلومات متكامل من تسهيل وتيسير مهمة تحديد المشكلة والتعرف     

  وتعد هذه الخطوة من أصعب خطوات اتخاذ القرار بفرض أن المشكلة هي وجود طاقة عاطلة.

 

 البدائل: تحديد  -2

ل لحل وهي عبارة عن الطرق المختلفة التي يمكن إتباعها لحل المشكلة. وبفرض أن البدائ    

  (45 ص, 1999 الشماع:)مشكلة الطاقة العاطلة هي: 

 استخدام الطاقة:   -أ

  .إلنتاج منتج جديد 

  .توسع في منتج قائم 

 تأجير الطاقة.  -ب

 اإلبقاء على الموقف كما هو. -ج

 ه ال توجدوكلما زادت البدائل المتاحة كلما تعقدت المشكلة، أما إذا وجد بديل واحد فقط فإن  

 مشكلة في اتخاذ القرار.

 

 تقييم البدائل )المفاضلة(:  -3

في شكل  وذلك بدراسة تكاليف كل بديل والعائد منه بمعنى التعبير عن مزايا وعيوب كل بديل   

العوامل  ذلك. إال أنه في كثير من الحاالت نجد أن هناك بعضرقمي، ويتم اختيار األفضل وفقا ل

مل فقا للعواوالتي تؤثر على عملية المفاضلة بين البدائل. مثال: قد يكون القرار األفضل للمنشأة 

نشأة ال أن المإالكمية هو االستغناء عن عدد كبير من العاملين واستخدام الوسائل اآللية بدال منهم 

ابات منشأة ونقرها تأثير االستغناء عن عدد كبير من العاملين على العالقة بين القد تأخذ في اعتبا

، وبينها وبين الجهات الحكومية والروح المعنوية للعاملين (45, 2004الرجبي:) العمال،

متروك  وسلوكهم تجاه المنشأة )خوف من المستقبل وعدم األمان( وال شك أن تقدير تلك العوامل

 لمتخذ القرار.للتقدير الشخصي 

 

 اتخاذ القرار: -4

اتخاذ  لقرار إمابعد دراسة البدائل المختلفة وتقييم العوامل الكمية وغير الكمية فإن أمام صانع ا  

أفضل قرار ممكن أو البحث عن معلومات جديدة تساعد على تحسين الموقف، ويتم إعادة 

 (12, 2002)السيدية: ديدة.المفاضلة بين البدائل المتاحة في حالة الحصول على معلومات ج

ملية ويجب أن يراعى أن الحصول على معلومات جديدة لها تكاليفها وتستغرق وقتا مما يؤخر ع

 اتخاذ القرار في الوقت المناسب أو يزيد من تكلفة البديل.
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 .القرار اتخاذ عملية مميزات رابعا:

 لهذه يزةالمم الصفات تحديد خالل من اإلدارية القرارات اتخاذ عملية ماهية تحديد يمكننا     

 (36 -33 ص, 2004 )حجاحجة: :يلي فيما نلخصها والتي العملية

  والرشد. المعقولية من ممكن حد اقصى الى الوصول اي للترشيد قابلة عملية انها -1

 تخذم بشخصية تتأثر انها اي واجتماعية، انسانية صيغة ذات بعوامل تتأثر عملية انها -2

 القرار. بهذا يتأثر من وكل والتابعين القرار

 ررةالمتك القرارات كون من الصفة هذه وتتبع والمستقبل، الماضي في تمتد عملية انها -3

 .ذكرها سبق لقرارات واستمرار امتداد تكون

 هذا نكا سواء مشترك، جهد نتاج ألنها المشتركة الجماعية الجهود على تقوم عملية انها -4

 مباشر. غير او مباشر الجهد

 فرتتوا ان ينبغي اتخاذها، على القدرة حيث من والشمول بالعمومية تتصف عملية انها -5

 والوسطى العليا مستوياتها اختالف على االدارية المناصب يشغلون من جميع في

 .والمباشرة

 أهميتها. حسب القرارات خامسا:

 في ةالمستخدم المعايير ومن األساسية. إلى البسيطة من أهميتها حسب القرارات تتفاوت     

 (148 – 142, ص 2005 امين: )السيد يأتي: ما القرار تحديد

 القرار. اتخاذ بسبب المنظمة أهداف تحقيق على تترتب التي النتائج -1

 لماك دهمعد زاد فكلما المتخذ، بالقرار يتأثرون الذين المنظمة في العاملين األفراد عدد -2

 القرار. أهمية زادت

 يةالمال الموارد على القرار إثر أو القرار، بسبب استثمارها المطلوب األموال حجم -3

 .للمنظمة

 القرار اتخاذ في اإللحاح أن إذ القرار، اتخاذ عملية على المفروض الزمني الضغط -4

 إن أي اتخاذه، في التريث يمكن الذي بالقرار قياسا أعلى وأسبقية أكبر أهمية يكسبه

 للتأجيل. قابل غير القرار

 رة.المتكر القرارات من أهمية ثركأ االستثنائية القرارات إن إذ القرار، تكرار مدى -5
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 غيير،للت قابلية ثركأ هي القرارات بعض إن إذ المتخذ، القرار تغيير في المرونة درجة -6

 لىع تتخذ ألنها تبديلها، يصعب آثارا تولد األخرى إن حين في غيرها من اتخاذها بعد

 (162ص , 2006: )حجازي الحقا. المنظمة مسيرة فيها تحدد طرق مفرق

 اإلدارية. القرارات أنواع سادسا:

  التشغيلية: القرارات -1

 صرفات،ت إلي العامة األهداف وترجمة للموارد الداخلي بالتوزيع تتعلق التي القرارات هي     

 قرار فمثال والخارجية، الداخلية العوامل الحسبان في يؤخذ أن البد القرارات هذه اتخاذ عند

 ألجلا طويل قرار ويعتبر الجارية، بالعمليات وتتعلق األجل قصيرة قرارات تعد وهي التسعير

 رتسعي قرار اتخاذ المنشأة أرادت فإذا (45, 2000)زامل: الخارجية، بالبيئة يتعلق ألنه

 الجوانب ميعج تحليل فبدون القرار، باتخاذ المتعلقة الجوانب جميع بتحليل تقوم أن البد منتجاتها

 كافة توفيرب مطالبة فاإلدارة السوق، في وزنها وتفقد خسائر، يكلفهاقد  قراًرا اإلدارة تتخذ سوف

 التحليل مقوائ علي اإلدارة فاعتماد المالي، التحليل يوفرها التي والنسب والبيانات المعلومات

 (52, ص2006 )وليم: . بالمستقبل والتنبؤ المخاطرة عنصر تقليل علي يساعدها المالي

  :تخطيطية قرارات -2

 المستقبلية. والبرامج والسياسات األهداف تحدد التي القرارات هي     

 :خارجيًا الشراء أم داخليًا باإلنتاج تتعلق قرارات -3

 تقوم أم داخليًا، بيعها في المرغوب السلع بتصنيع ستقوم كانت إذا عما اإلدارة تبحث قد      

 لجوانبا كافة تحليل فعليها الصدد بهذا قرار اتخاذ اإلدارة أرادت فإذا الخارج، من بشرائها

 التحليل فقوائم (33, 2001)االخرس: المخاطرة، عنصر تقلل حتى القرار بإصدار المتعلقة

 جوانب راسةد اإلدارة فعلي التصنيع، أو باإلنتاج المتعلقة المعلومات بكافة اإلدارة تمد المالي

 ذاإ أما الجودة، لتصنيع آالت وجودة ومواصفات خام مواد من الجوانب كافة من اإلنتاج حجم

 ليةعا ومواصفات جودة من بالشراء المتعلقة الجوانب دراسة فعليها السوق من الشراء أرادت

  (104, ص 2004 )الزبيدي: .السوق ودراسة
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  :الرقابية القرارات -4

 السالبة تاالنحرافا بكل الرقابة قرارات وتهتم األداء، تقويم في تساعد التي القرارات هي     

 ليةعم تدعم كما السالبة، االنحرافات أداء تحسين علي تعمل الرقابة عملية فإن والموجبة،

 اريرتق على االعتماد فيها االنحرافات عملية في اإلدارة تقع ال حتى الموجبة، االنحرافات

 بةمحاس وتطبيق االنحرافات، تقليل من تساعد التي التخطيطية والموازنات المالي التحليل

 رةكبي خسائر تحدث أن دون عالجها على والعمل مبكر وقت في االنحرافات ومعرفة المسئولين

  (87ص , 2002 )عباس: .للمنشاة

 :خذفه أو جديد منتج إدخال قرار -5

 نتجالم نوع مثل اإلنتاج لخطوط منتج إضافة قرار اتخاذ في صعوبات اإلدارة تواجه قد     

 املوش كامل تحليل عملية إجراء اإلدارة من يتطلب القرار فهذا بالقرار، المحيطة والظروف

 صاحبي أن والبد القرار، اتخاذ في تساعد التي والمعلومات البيانات وتوفير اإلنتاج لخطوط

 التوزيع وطريقة البيع وأسعار ومواصفاته المنتج معرفة من نوع جديد منتج إضافة قرار

 .التنافسية الظروف فيها بما والخارجية الداخلية الظروف ودراسة

 حديدت من فالبد لإلدارة، بالنسبة المتكررة القرارات من وهو قائم منتج فذح قرار أما     

 خداماست أحسن المنتج هذا في تستخدم كانت التي الموارد توجه وان التخزين، وتوقيت تكاليف

 عليها جالمنت فذح قرار اتخاذ اإلدارة فعلي المنتجات، تشكيلة علي المنتج حذف يؤثر كما آخر،

 لتكاليفا في ويساهم المتغيرة التكاليف تغطية في يساعد قد المنتج هذا ألن للمنتج، تحليل عمل

 (173 ص, 2004 )الشنطي: خسارة. يحقق كان لو الثابتة

 .القرارات اتخاذ على تؤثر التي العوامل سابعا:

 تخاذا عملية في مؤثرة عوامل هنالك فإن اإلدارة تتخذها التي القرارات من الرغم على     

 إلي اناألحي بعض في العوامل هذه تقود وقد العملية، هذه صعوبة أو تكلفة من تزيد القرارات،

 محدودة، آثار وذو بسيط كان مهما قرار أي اتخاذ فإن لذلك كثيًرا، اإلدارة تكلف خاطئة قرارات

 لعواملا وهذه القرارات اتخاذ عملية في تؤثر التي العوامل في التفكير في اإلدارة يجعل فإنه

 (164 ص, 2000 )الزغبي: ي:ه



  القرارات ماهية                                                   الثالث          المبحث

 

 
21 

 :الخارجية البيئة عوامل -1

 لمنظمةا وسطها في تعمل التي المحيطة البيئة من الخارجية الضغوط في العوامل هذه تتمثل     

 (92ص , 2002 )عباس: :اآلتي في العوامل هذه وتتمثل المنظمة لسيطرة تخضع ال والتي

 .المجتمع في السائدة والسياسية واالقتصادية المالية الظروف -أ

 .التقنية التطورات -ب

 .ومنافسين موردين من اإلنتاجية الظروف -ج

 والتشريعات. القوانين -د

 .السوق في المنظمة تواجه التي المنافسة -ه

 

 :الداخلية البيئة عوامل -2

 (66ص, 2006 )وليم: اآلتي: في تتمثل           

 جيد. بشكل القرار متخذ يفيد المنظمة داخل للمعلومات نظام وجود عدم -أ

 واألقسام. واإلدارات األفراد بين التنظيمية العالقات درجة وضوح عدم -ب

 المنظمة. وشكل حجم وضوح عدم -ج

 شخصية: عوامل -3

 اتالقرار اتخاذ بعملية عالقة له من كل تشمل وهي اآلتي في الشخصية العوامل تتمثل     

 وعوامل نفسية عوامل ومنها القرار، صنع في يشاركونه الذين ومساعدوه كالمستشارين

 كان فكلما الزمن عنصر منها القرار اتخاذ عملية في أخرى عوامل أيًضا وهنالك شخصية،

 لبياناتا تحليل وإمكانية القرار لمتخذ متاحة بدائل عدة هنالك كان كلما متوفًرا، الزمن عنصر

 (Schrodeer:2009, 80) .والمعلومات
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 استخدامات التكاليف التفاضلية في اتخاذ القرارات اإلدارية:
 تساعد التكاليف التفاضلية في ترشيد القرارات اآلتية:

 
 .الشركة لدى معين منتج او فرع او قسم على االبقاء او الغاء رارق -1
 .راءالش او الصنعرار ق -2
 .الخاصة الطلبيات رفض او قبول رارق -3
 .النادرة الموارد استخدام قرار -4

 سيتم توضيح القرارات السابقة مع حالة عملية لكل قرار.
 

 :معين منتج معين، قسم انتاجي، خط على االبقاء او الغاء قرار  -1
 والتي المنتجات او الفروع او االقسام او االنتاج خطوط تتعدد االقتصادية الوحدات اغلب في

 فيفضل الفروع او االقسام هذه ادارة تقييم اجل ومن الحالة هذه وفي الوحدة نشاط بمجملها تشكل
 بشكل فرع او قسم او انتاجي خط كل ربحية فيه عكسنت الذي بالشكل المحاسبية البيانات اعداد

 (30, 2005)نور واخرون: .ككل الوحدة ربحية في مساهمته ومدى منفصل

 على تؤثر خسارة معين انتاجي خط او قسم فيها يحقق حالة الوحدة تواجه قد القصير االمد وعلى
 هذا الغاء هو المشكلة هذه لمواجهة الوحدة تتخذه ان يجب الذي رارالق فان وعليه الشركة ربحية
 ان حيث المالئمة بتكاليف الخاصة التحليالت اعتماد خالل من اال يمكن ال ذلك ان اال القسم

 حالة في توفيرها او تجنبها يمكن التي بالتكاليف تتمثل القسم هذا الغاءرار بق المالئمة التكاليف
 حالة فيو   (35, 2007)حسين: المفقود المساهمة عائد بأجمالي مقارنتها يتم والتي القسم الغاء
 تفقده الذي المساهمة عائد اجمالي من اكبر تجنبها يمكن التي التكاليف كانت فاذا القسم الغاء

 بنظر االخذ مع صحيح والعكس القسم بإلغاء يكون  رارالق فان القسم الغاء حالة في الوحدة
 .عاطلة طاقات وجود نتيجة الفرضية التكاليف االعتبار
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 اليك وقدم انتاجية، خطوط ثالث تمتلك الصناعية الهدى شركة ان افترض(: 1)حالة عملية 
 (8, 2020الحسني:)التقديري.  الدخل كشف

 شركة الهدى الصناعية

 2011 لسنة كشف الدخل التقديري
 االجمالي A B C التفاصيل

 200000 50000 50000 100000 المبيعات

 (94000) (24000) (20000) (50000) التكلفة المتغيرة

 106000 26000 30000 50000 عائد المساهمة

 (76000) (28000) (22000) (26000) التكاليف الثابتة

 30000 (2000) 8000 24000 صافي الدخل
 

 دينار، 2000 مقدارها خسارة يحقق ألنه( cاإلنتاجي ) الخط بإلغاء مقترحا   التخطيط مدير قدم

 ( هيcاإلنتاجي ) الخط الغي لو فيما الشركة قبل من تجنبها ال يمكن التي بأن التكاليف وذكر

 .الشركة في العامة لإلدارة العامة والرواتب تمثل النفقات دينار   6000

 التخطيط؟ مدير اقتراح مع تتفق هل -1

 

 :التفاضلي المطلب االول التحليل :الحل

 خالل من الشركة ربحية تحسين يمكن حالة شركة الهدى بيانات ان االولى النظرة من يتضح قد

 راالقر هذا اتخاذ ان اال دينار  2000 مقدارها خسارة يحقق ألنه رانظ االنتاجي، (cخط ) الغاء

 االعتماد خالل من االنتاجي، بالخط المرتبطة للتكاليف التحليل من المزيد على االرتكاز يتطلب

 الغاء حالة في تجنبها يمكن التي التكاليف تمثل والتي ر،االقر لهذا المالئمة التكاليف مفهوم على

 تجنبها يمكن التي التكاليف الى الثابتة التكاليف تقسم حيث القسم او االنتاجي الخط او المنتج

 لم التي التكاليف تلك (تجنبها يمكن التي التكاليف تتضمن ثتجنبها حي يمكن ال التي والتكاليف

 .   )المنتج او القسم او االنتاجي الخط الغاء قررت ما اذ الشركة تتحملها

 راقر عن النظر بغض الشركة تتحملها التي التكاليف فهي (تجنبها يمكن ال التي التكاليف اما

(  c )  للمنتج الثابتة التكاليف بلغت حالة شركة الهدى ففي , انتاجي خط على االبقاء او االلغاء

ال  التي وهي للشركة العامة االدارة ونفقات رواتب دينار 6000  ضمنها ومن دينار   28000

القسم  او االنتاجي الخط الغاء حالة في تجنبها يمكن التي التكاليف تكون وبذلك تجنبها نيمك

 )  االنتاجي الخط او القسم الغي لو المفقود المساهمة بعائد مقارنتها تتم التي وهي دينار 22000
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c) سوف االنتاجي الخط الغاء فأن تجنبها يمكن التي التكاليف من اكبر المساهمة عائد كان فاذا 

 .صحيح والعكس للشركة الكلية الربحية في انخفاض الى يؤدي

 التحليل التفاضلي للحالة:

 اوال: نستخرج التكاليف التي يمكن تجنبها.

 دينار 28000( =                                  cلقسم ) الثابتة التكاليف

 (  دينار c(          = )6000لقسم ) تجنبها أليمكن التي التكاليف نطرح

 دينار 22000 ( =  cالقسم ) الغاء حالة في تجنبها يمكن التي التكاليف

 المفقود المساهمة عائد مع (cالقسم ) الغاء حالة في تجنبها يمكن التي التكاليف بين نقارن ثانيا:

  (.c) للقسم

 دينار 22000 =           القسم الغاء حالة في تجنبها يمكن التي التكاليف

 دينار (c(    = )26000) للقسم المفقود المساهمة عائد اجمالي منه نطرح

 ( دينار4000=              ) الشركة    دخل صافي في االنخفاض مقدار

 المقترح على نوافق ال :القرار اذن

 ( تتضح الخسارة بشكل واضح وكما يلي: c)وعند اعداد قائمة الدخل المقارن للخط 

أرباح  على( c)قائمة كشف الدخل المقارن التي تبين إثر اإلبقاء او االلغاء للخط اإلنتاجي 
 الشركة

 الغاء الخط اإلبقاء على الخط التفاصيل

 0 50000 المبيعات

 0 (24000) التكلفة المتغيرة

 0 26000 عائد المساهمة

 (6000) (28000) التكاليف الثابتة

 (6000) (2000) صافي الدخل

قدرها دينار بزيادة  6000دينار الى  2000في حالة الغاء الخط سوف تزداد الخسائر من 
 دينار 4000
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 الشراء. او التصنيع قرار -2

 تصنيع قرار امام الشركة تكون عندما وهي اخرى قرارات في المالئمة مفهوم الى هنا نتطرق

 االنتاجية الطاقة االعتبار بنظر االخذ مع خارجي، مجهز من شراؤه او مكونات منتجها احد

 داخلي مصدر من او خارجي مصدر من الحصول بقرارات ايضا   القرارات هذه وتسمى العاطلة

 او االجزاء السلع او شراء به يقصد خارجي مصدر من تحتاجه ما على الشركة حصول ان ،

نفس  توفير او االجزاء او السلع نفس انتاج من بدال   خارجي مورد او مجهز من الخدمات

 نفس توفير او االجزاء او السلع نفس وان انتاج  (36, 2002)ظاهر:الشركة، داخل الخدمات

 عن تتوقف ان يمكن فالشركة ، داخلي مصدر من عليه الحصول يطلق الشركة داخل الخدمة

 المثال سبيل على خارجي، مجهز من شراؤها مفضلة المكونات بمصانعها او االجزاء تصنيع

 .المحل داخل تصنيعها من بدال   اخرى محالت الكريمة من شراء للحلويات الرباط محالت تقرر

 يكون ما غالبا   المجهزين على االعتماد ودرجة والكلفة الجودة من لكل ان نجد االحيان بعض في

جزاء  انتاج ان نالحظ المثال سبيل فعلى القرارات، من النوع هذا في بالغا   تأثيرا   لهذه العوامل

 تتوفر ال نادرة مواد او عادي، غير بشكل ماهرة عاملة يد او خبرة خاصة يتطلب لمنتج قد  معين

 ضرورة الحالة هذه في الشركة على يفرض الذي االجزاء، االمر هذه تحتاج التي الشركة لدى

 تفضل ربما الشركة ان االحيان بعض نجد في اننا كما خارجي، مجهز من االجزاء هذه شراء

 على تصميم الرقابة من اكبر بقدر لنفسها لتحتفظ والمكونات الخاصة بمنتجاتها االجزاء انتاج

 (55, 2000)زامل: .وتشغيله انتاجه وتكنولوجيا المنتج

 تجنبها، ال يمكن الثابتة التكاليف من جزء هناك ان اساس على الشراء او التصنيع قرارات وتعتمد

 الحالي بالوضع موجودة ألنها القرار التخاذ مالئمة غير تكون تكاليف غارقة وهذه التكاليف

 الثابتة التكاليف هي تجنبها يمكن ال التي الثابتة التكاليففأن  الغالب وفي البديل، والوضع

, 2002)التكريتي واخرون: .الخارجي الشراء او التصنيع تم سواء تكاليف ملزمة وهي التعاقدية

44) 

 المالئمة للتكاليف التفاضلي التحليل على المبنية الالزمة المعلومات االداري المحاسب ويقدم

 :االتية االمور االعتبار بنظر تأخذ ان على المناسبة القرارات اتخاذ في االدارة بهدف مساعدة

 (44, 2017)نعمان:

 بين التفاضلي التحليل عملية في مالئمة تكاليف كافة هي المتغيرة التكاليف عناصر -1

 .البدائل

 .المفاضلة عملية في مالئمة تكاليف التصنيع عملية عن نشأت التي التكاليف تعتبر -2

 عملية في مالئمة غير تكاليف تجنبها ال يمكن التي الصناعية الثابتة التكاليف تعتبر -3

 بعملية او الشراء بعملية قامت سواء ستتحملها االقتصادية الوحدة التفاضلي، الن التحليل

 .التصنيع

 او التصنيع عملية في منها االستفادة الممكن من مستغلة وهل عاطلة غير طاقة وجود -4

 .الطاقة هذه من لالستفادة بدائل اخرى وجود

 .التصنيع او الشراء قبول في االنتاج حجم تأثير -5
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 على الحاسوب ويتضمن الحاسوب، اجهزة بإنتاج البصرة تقنيات شركة تقوم: (2حالة عملية )

 يلي وفيما وحدة 10000 انتاج القادم للعام الشركة وخطة ( ، (DVDالفيديو  مشغل اقراص

 (11, 2020الحسني:).  ( (DVD المتوقعة تكاليف االنتاج بأجمالي الخاصة البيانات

 

 وحدة 10000تكاليف  البيان

 9000000 مواد مباشرة

 2500000 اجور مباشرة

 1500000 تكاليف صناعية متغيرة

 5000000 تكاليف صناعية ثابتة

 18000000 المجموع

 

 من وحدة 10000 لها تبيع ان البصرة تقنيات لشركة عرضا   االلكترونية الخليج شركة قدمت وقد

في ظل العرض  هذا الشركة تقبل فهل دينار، 1600 ( بسعرDVDالفيديو ) مشغل اقراص

 :المعطيات التالية

 طاقة القادمة السنة في تكون سوف األقراص مشغل انتاج في المستخدمة االنتاجية الطاقة -1

 .االقراص مشغالت شراء تم عاطلة إذا

 السنة القادمة في تحمله سيستمر الثابتة الصناعية التكاليف من دينار 3000000 مبلغ ان -2

 االنتاج. قرار عن النظر بصرف

 :الحل على مالحظات

دينار  1600 وقدره العرض بسعر دينار 1800 وقدرها الوحدة انتاج كلفة بين االولية المقارنة ان

 ما نادر انه اال االقراص، لمشغالت الداخلي التصنيع على الشراء افضلية الى بوضوح تشير

 الشركة ادارة تحتاج القرارات هذه مثل التخاذ فأنه هذا ومع الوضوح، هذا االجابة بمثل تكون

 :االتي السؤال على االجابة

 االخذ علينا ينبغي السؤال هذه على لإلجابة) البديلين؟ بين المالئمة التكاليف في الفرق هو ما (

 :التفاضلية التكاليف تحديد عند االتية باالعتبار العوامل

 تكاليف المتغيرة الصناعية والتكاليف المباشرة واالجور المباشرة المواد تكاليف تعد -1

  .تفاضلية

 تكاليف االقراص مشغالت بإنتاج المتعلقة الثابتة االضافية الصناعية التكاليف تعد -2

 .خارجي مجهز من الشراء حالة في تحملها عن يمكن االستغناء تفاضلية

 مشغالت انتاج تكاليف على تحميلها يتم والتي العامة الثابتة الصناعية التكاليف تعد -3

 مشغالت بشراء قامت سواء الشركة تتحملها سوف اذ غير تفاضلية تكاليف االقراص

 .داخلي تصنيعها تم او االقراص

 على الحالة هذه في الخارج من الشراء او الداخلي التصنيع بين قرار المفاضلة يتوقف -4

 بإنتاج المرتبطة الثابتة التكاليف عناصر بعض لوجود المتوقع نظرا   االنتاج حجم

 في القرار يجعل سوف معينة حدود االنتاج عن حجم انخفاض وان االقراص، مشغالت

 .الكلفة للواحدة متوسط يرتفع سوف ألنه الداخلي التصنيع بديل صالح غير
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 الحل:

 التحليل التفاضلي.

 

 البيان
 التكاليف المالئمة االجمالية التكاليف المالئمة للوحدة

 شراء تصنيع شراء تصنيع

 16000000 ----- 1600 ----- الشراء

 ----- 9000000 ----- 900 مواد مباشرة

 ----- 2500000 ----- 250 أجور مباشرة

 ----- 1500000 ----- 150 ت.ص.م إضافية

 ----- 2000000 ----- 200 ت.ص.ث

 16000000 15000000 1600 1500 اجمالي التكاليف المتغيرة

 1000000 100 الفرق لصالح التصنيع

 

 إذا دينار 1000000 قدره مبلغا   ستوفر الشركة ان اعاله في التحليل التفاضلي خالل من يالحظ

 هذه في االلكترونية، الخليج شركة من الخارج من الشراء من بدال   مشغالت االقراص انتاج تم

 التكاليف ان لنا التحليل التفاضلي ويبين مفضال ، يكون مشغل االقراص تصنيع ان نجد الحالة

 ظل في وليس التصنيع بديل ظل في دينار تكون 2000000 وقدرها الثابتة االضافية الصناعية

 في متغيرة وتصبح االجل القصير في ثابتة هي الثابتة التكاليف الن وذلك لماذا؟ الشراء بديل

 التكاليف ثم فأن ومن االجل، طويل يعد االقراص مشغالت انتاج توقف وقرار الطويل، االجل

مشغالت  شراء تم لو فيما توفرها يمكن دينار 2000000 وقدرها الثابتة االضافية الصناعية

 المستقبل في تفاديها يمكن الذي دينار 2000000 مبلغ فأن وعليه تصنيعها، من بدال   االقراص

 تكاليف دينار 3000000 مبلغ استبعاد الشراء , وتم او التصنيع التخاذ قرار تكاليف مالئمة يعد

 بين تختلف لن سوف المستقبلية التكاليف الن البديلين بين ال تختلف ال يمكن تجنبها ألنها صناعية

 .تكاليف غير مالئمة فهي لذا البدائل،

     :رفضها او الخاصة الطلبية قبول قرار -3

 السعر من اقل بسعر معين زبون بها يتقدم طلبية او انتاجي امر عن عبارة هي الخاصة الطلبية

 الكلية التكلفة من اقل بسعر او السوق، في منتوجاتها االقتصادية الوحدة تبيع الذي او المعروض

 (44, 2007)حسين:  .للمنتوج

 مستغلة غير) عاطلة انتاجية طاقة تتوفر عندما القرارات من النوع هذا االقتصادية الوحدة تواجه

 من جزء فيبقى االنتاجية طاقتها كل بشركة الخاص االنتاجي البرنامج ال يغطي عندما اي ،)

 قبول مشكلة االدارة تواجهالموضوع  هذا مثل في .عاطال او استغالل دون من االنتاجية الطاقة

 هي ما نفسه يطرح الذي والسؤال العاطلة االنتاجية للطاقة أفضل استغالل الى تؤدي خاصة طلبية

 .رفضها او الخاصة الطلبية قبول وهما البديلين بين بالمفاضلةلإلدارة  تسمح التي السعرية الحدود

 الكلية التكلفة االقل على تغطي ال خاصة طلبية اي رفض االدارة على ان االولى للوهلة يبد وقد

 هذه نصيب وكذلك الخاصة بالطلبية المرتبطة المتغيرة التكاليف تغطي ال اي الطلبية، إلنتاج
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 على المعتمد التحليل هذا ان اال واالدارية، والتسويقية الصناعية الثابتة التكاليف من الطلبية

 قرارات الى الحالة هذه مثل في يؤدي فهو االحوال جميع في سليما تحليال   يعد ال الكلية التكاليف

 غطى إذا سليما   يكون الخاصة الطلبية بقبول االدارة قرار ان( 38, 2002)ظاهر: .خاطئة ادارية

 ال السعر هذا كان لو حتى الطلبية، بهذه المرتبطة المالئمة التكاليف االقل على الطلبية بيع سعر

 بهذه المرتبطة المالئمة التكاليف عن يزيد ايراد اي ان اذ الطلبية إلنتاج الكلية التكاليف يغطي

 ان الى االشارة تجدر .الشركة ربح صافي من ويزيد الثابتة التكاليف تغطية في سيساهم الطلبية

 االقتصادية الوحدة تتحملها ثابتة تكاليف يسبب القصير االجل في الشركة لدى عاطلة طاقة وجود

 غير تكلفة هي الحالة هذه في والتكلفة الخاصة، الطلبية رفضت او قبلت سواء االحوال جميع في

 لقبول توفرها الواجب الشروط تحديد الممكن من تقدم ممارار الق التخاذ مالئمة غير او تفاضلية

 :هي الشروط وهذه الكلية التكاليف عن يقل بيع بسعر الخاصة الطلبية

 .القصير االجل في) مستغلة )غير عاطلة طاقة توفر -1

 ومن مالئمة غير تكاليف ألنها اخر الى بديل من تتفاوت ال التي الثابتة التكاليف تجاهل -2

 .تفاضلية رغي تكاليف فهي ثم

 حصتها على او السوق في للمنتج السائد السعر في سلبا   الخاصة الطلبية سعر تأثير عدم -3

 .السوقية

 الطلبية قبول على المترتبة المالئمة التكاليف االقل على الخاصة الطلبية سعر يغطي ان -4

 تجنبها ويمكن بالطلبية خاصة ثابتة تكاليف ام متغيرة التكاليف هذه كانت سواء الخاصة،

 .الخاصة الطلبية رفض حالة في
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 ويبلغ سنويا   را  سري 1250 إلنتاج طاقة االثاث لصناعة السالم مصنع يمتلك(: 3حالة عملية )

 الواحد، للسرير دينار 17500 بسعر التجزئة لتجار تباع سرير 1000 للمصنع الحالي االنتاج

 الواحد للسرير دينار 15000 بسعر سرير 250 راءلش المصنع ادارة الى بطلب الفنادق أحد تقدم

 (13, 2020الحسني:)يلي:  كما الواحد السرير بإنتاج التكاليف الخاصة راتتقدي وكانت

 

 

 

 

 

 

 دينار( 1000) ب كلفتها وقدرت السرير تصميم على تعديالت ادخال الفندق ادارة طلبت وقد

 .المبيعات لمندوبي عمولة اية الخاصة الطلبية تتحمل وال الواحد، للسرير

 رفضها؟ الطلبية او بقبول المصنع ادارة تنصح هل ،اداري محاسب بصفتك -1

 اعداد قائمة دخل مقارن قبل الطلبية وبعد قبول الطلبية. -2

 اخر مجال في( المستغلة غير) العاطلة الطاقة استغالل بإمكانها الشركة ان بافتراض -3

 للوحدة هل تقبل الطلبية ام ترفض. دينار 2500 مقداره مساهمة عائد يعطي

  :الحل

 الكلية التكلفة وبين الواحد، للسرير دينار 15000 البالغ الخاصة الطلبية سعر بين المفاضلة عند

 رفض دينار يتم 16000 البالغةو (1000+  15000التصميم ) تعديلالسرير و تكلفة للسرير

 .البيع سعر من اعلى الواحد السرير تكلفةالن  الخاصة الطلبية

 وبين البيع سعر بين المفاضلة على باالعتماد الخاصة الطلبية برفض رار  ق االدارة اتخاذ ان

 التفاضلي التحليل على بناء رارالق يتخذ ان يجب اذن خاطئ رارق هو الواحد للسرير الكلية التكلفة

 :االتي

           الخاصة الطلبية قبول على المترتبة المالئمة التكاليف

 

 

 

 

 تكلفة انتاج السرير البيانات

 8000 مواد مباشرة

 2000 أجور مباشرة

 2500 ت.ص.م 

 1600 ت.ص.ث

 900 بي مبيعاتومولة مندع

 15000 لسريرااجمالي تكلفة انتاج 

 تكلفة انتاج السرير البيانات

 8000 مواد مباشرة

 2000 أجور مباشرة

 2500 ت.ص.م 

 1000 أجور تعديل

 13500 لسريرااجمالي تكلفة انتاج 
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التكاليف  من أعلى دينار 15000 البالغ الخاصة الطلبية سعر الن الخاصة الطلبية قبول :القرار

ستحقق  لذلك الواحد، للسرير دينار 13500 والبالغة الخاصة الطلبية قبول على المترتبة المالئمة

  :يأتي وكما دينار 375000 اضافيا مقداره ربحا الشركة

 

 قبل الحالي والوضع الطلبية قبول بعد البديل الوضع وهما للوضعين المطلب الثاني قائمة الدخل

 :يلي وكما بينهم التفاضلي والفرق قبول الطلبية

 قائمة الدخل المقارن:

 بعد قبول الطلبية الطلبية فبل الطلبية التفاصيل

 المبيعات
 = 1000 ×17500  = 15000 × 250 =3750000  + 17500000  

17500000 3750000 21250000 

       تكاليف متغيرة

 10000000 2000000 8000000 مواد مباشرة

 2500000 500000 2000000 أجور مباشرة

 3125000 625000 2500000 ت.ص.غ.م متغيرة 

 1600000 0 1600000 ت.ص.غ.م ثابتة

عمولة مندوبي 
 900000 0 900000 مبيعات

 250000 250000 0 تكاليف تعديل

 (18375000) (3375000) (15000000) اجمالي تكاليف االنتاج

 2875000 375000 2500000 صافي الدخل

 

 :الحل على مالحظات

 الخاصة، الطلبية تكاليف احتساب عند دينار 1600البالغة  الثابتة التكاليف استبعاد تم -1

 سواء تتحملها الشركة الن تفاضلية غير تكاليف هي او مالئمة، غير تكاليف ألنها

 ال تكاليف هي انفا   المذكورة الثابتة التكاليف ان اخر بمعنى .قبلتها او الطلبية رفضت

 بسبب ناشئة او مرتبطة غير تكاليفأي  رفضها، او الطلبية قبول تم سواء تجنبها يمكن

 .الخاصة الطلبية

 تتم الخاصة الطلبية الن الخاصة، الطلبية تكاليف من البيعات مندوبي عمولة استبعاد تم -2

 .المبيعات مندوبي دون الشركة مع مباشرة

 

 سرير 250تكلفة انتاج  تكلفة انتاج السرير البيانات

 3750000 15000 المبيعات

 2000000 8000 مواد مباشرة

 500000 2000 أجور مباشرة

 625000 2500  غ.م ت.ص.

 250000 1000 تكاليف تعديل التصميم

 3375000- 13500- اجمالي تكلفة انتاج للسرير

 375000 1500 صافي الدخل
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 :الثالث المطلب

 التكاليف المالئمة للطلبية

 

 

 

 

 

التكاليف  من اقل دينار 15000 البالغ الخاصة الطلبية بيع سعر الن الخاصة الطلبية رفض القرار

مقدارها    خسارة الشركة ستحقق لذلك دينار 16000البالغة  الخاصة بالطلبية المرتبطة المالئمة

 يأتي: وكما دينار 250000

 (1000= ) 16000 – 15000 = الواحد السرير خسارة

 250000=  1000 × 250=  الخاصة الطلبية خسارة اجمالي 

 تخصيص الموارد النادرة:قرار  -4
احيانا تواجه االدارة مشكلة وجود طلب كبير على المنتجات وهنالك ندرة او محدودية في عناصر 

لذلك يتم استخدام التحليل التفاضلي لتوزيع المتوفر من المادة  عمل(ساعات  اولية، )مواداالنتاج 

االولية او ساعات العمل على المنتجات وبما يحقق اعلى ربحية للشركة وباستخدام مفهوم عائد 

وهذا في االجل ( 39, 2015)نوبلي:. المساهمة للساعة او لوحدة الوزن من المواد االولية

إمكان االدارة توفير المواد االولية او ساعات العمل وذلك من القصير، اما في االجل الطويل فب

خالل شراء مواد اولية تواكب كمية الطلبيات او شراء مكائن جديدة لزيادة ساعات العمل او 

 توفير عمالة بما يالئم حجم الطلبيات.  

تكلفة الفرصة ان حالة الندرة النسبية الحد الموارد االنتاجية تفرض ضرورة االخذ بنظر االعتبار 

الضائعة للوحدة من هذا المورد االنتاجي والتي يضيع على الشركة تحقيقها اعلى ربح نتيجة لعدم 

توجيهها ألفضل االستخدامات البديلة وعندما يتعرض عنصر انتاجي واحد الى الندرة النسبية فانه 

جل الوصول الى يمكن تطبيق اسلوب عائد المساهمة لكل وحدة من وحدات العنصر النادر من ا

 (47, 2012)خليل:أفضل االستخدامات للعنصر النادر والتي تحقق اقصى قدر من االرباح. 

 
 

 تكلفة انتاج السرير البيانات

 8000 مواد مباشرة

 2000 أجور مباشرة

 2500  غ.مت.ص.

 1000 أجور تعديل

 2500 البديلةتكلفة الفرصة 

 16000 لسريرااجمالي تكلفة انتاج 
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( M,I,Z,Y,Xتنتج احدى الشركات وتبيع خمسة انواع من السلع هي ) -(: 4حالة عملية )

ساعة عمل واآلتي بعض البيانات المتعلقة  10000وتتوافر لدى الشركة ساعات عمل تقدر ب 

 (16, 2020الحسني:) بالمنتجات الخاصة بالوحدة.

 
 سعر البيع للوحدة ت.م للوحدة ساعات العمل للوحدة حجم الطلب جالمنت

X 100 10 20 30 

Y 500 8 20 30 

Z 400 6 18 27 

I 200 9 21 33 

M 300 11 15 37 

  
ترتيب المنتجات  بيان أفضل تشكيلة لتحقيق أفضل العوائد للوحدة في ظل الطاقة المتاحة مع

 حسب االفضلية.

 الحل:

 استخراج ساعات العمل المطلوبة لكل طلب من المنتجات: -1

 عدد الساعات الكلية ساعات العمل للوحدة حجم الطلب جالمنت

X 100 10 1000 

Y 500 8 4000 

Z 400 6 2400 

I 200 9 1800 

M 300 11 3300 

 12500 مجموع الساعات الكلية

 

 المساهمة الحدية للوحدة الواحدة:استخراج  -2

 

 

 

 

 

المساهمة  ت.م للوحدة سعر البيع جالمنت
 الحدية

ساعات العمل 
 للوحدة

المساهمة 
 الحدية للساعة

 االفضلية 

X 30 20 10 10 1 5 

Y 30 20 10 8 1.25 4 

Z 27 18 9 6 1.5 2 

I 33 21 12 9 1.33 3 

M 37 15 22 11 2 1 



 التكاليف التفاضلية في اتخاذ القرارات اإلدارية                        الرابع المبحث

 
33 

 لإلنتاج:عمل جدول للخطة المثلى  -3

 عدد الساعات الكلية ساعات العمل للوحدة حجم الطلب جالمنت

M 300 11 3300 

Z 400 6 2400 

I 200 9 1800 

Y 312 8 2500 

X 100 10  يستبعد 

 10000 مجموع الساعات الكلية

 

رابعا مع تقليل  yو لثالثا بالكام iو لثانيا بالكام Zو لاوال بالكام Mإذا ستكون التوصية إلنتاج 

ساعة اي يتم  10000الن ساعات العمل المتوفرة هي فقط  2500ساعة الى  4000ساعاته من 

فيتم استبعاده في هذه التشكيلة وفي حالة توفر اي ساعة  xوحدة اما  500وحدة بدل  312انتاج 

قال الى المنتج الى ان تغطي ساعات االنتاج له ثم يتم االنت yاضافية جديدة فأنها سوف توجه الى 

X. 
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 .االستنتاجات :اوال

 الختيار كل بديل وايرادات ةتكلف ومقارنة المتاحة البدائل بين المفاضلة الى القرار متخذ يحتاج -1

 . الربح تعظيم الى يهدف قرار التخاذ عائد وأعلى تكلفة أقل

 في القرارتساعد متخذ  حيث القراراتخاذ  عملية في دور كبير تلعبتجنبها  يمكن التيالتكلفة  -2

من  بشأنهقرار اتخاذ  المرادلخط انتاج او منتج  الخاصة والتكاليف الموزعة تكاليف بين التفرقة

 المنتج أو اإلنتاجيتم التخلص من الخط  إذاالتخلص منها  يمكن الخاصة التكاليفان  ناحية

 ٠ القرارلمتخذ  واضحةفتكون الصورة 

ومن  المتوقعة بالنتائجالتنبؤ  فيمعلومات مالئمة تساعد  توفيرالى  القراراتاتخاذ  عمليةتحتاج  -3

 القرار.اتخاذ  عمليةالمنشود من  االهداف تحقيقثم 

 البديلة الفرصة تكلفة مثل القوائم المالية في ال توجد التي المعلومات ببعض القرار متخذ يهتم -4

 أفضل اختيار يتمكن من حتى متخذ القرار أمام المتاحة الفرص كل بيان في فوائد من لها لما

  .ممكن بديل
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 .التوصيات :ثانيا

للوقوف على إيجابيات وسلبيات  القرار متخذيجب استخدام التحليل التفاضلي من قبل  -1

  البدائل المتاحة الختيار أفضلها.

يمكن تجنبها عند اتخاذ قرار معين ويكون تحديد التكاليف التي  البدائليجب دراسة كل  -2

   مهم التخاذ القرار.

يتم الحصول على المعلومات المهمة التخاذ قرار من دراسة التكاليف وتحديد التكاليف  -3

 ٠الخاصة والموزعة 

من معلومات كافية التخاذ قرار معين لذلك على متخذ القرار  يال تعطالقوائم المالية  -4

 دراسة المعلومات خارج القوائم المالية ومنها تكلفة الفرصة البديلة.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 خَبِير﴾

 صدق هللا العظيم
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 االهـــــــــــــــــداء

 إلى النور الذي شق دوجى الضاللة

 إلى مدينة العلم وبابها

 كلما نطقت ناالى الشفاه التي ذكرت الدعاء ل

 فرحًا كلما نبضت بناالى القلوب التي ازدادت 

 ...الطريق لناالى الشمعتين اللتين اضاءت 

 .المتواضع ناجهد هدين

 

 

 

  



2 
 

 الشكر واالمتنان

نعمه وتوفيقه لي واصلي لالشكر لله عز وجل واسجد له 

واسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله الطيبين 

 .الطاهرين

 

د. عماد عاشورونتوجه بالشكر الكبير الستاذنا الفاضل   

شراف على بحثنا ولما قدمه لنا من نصح لفضله وقبوله اإل

وإرشاد وتوجيه كان له األثر الكبير في إخراج البحث على 

 .النحو الذي هو عليه اآلن
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 رقم الصفحة المحتويات

  عنوان
 اآلية الكريمة

 االهداء

 الشكر والتقدير

 المقدمة

 الفصل األول )منهجيات البحث(

 ة البحثمنهجي اول: مبحث ●

 مشكلة البحث اوال: ●

 ثانيا: أهمية البحث ●

 ثالثا: أهداف البحث ●

 رابعا: فرضيات البحث ●

 خامسًا: حدود البحث ●

 اساليب جمع البيانات سادسًا: ●

 المبحث الثاني: دراسات سابقة ●

 الفصل الثاني المبحث األول )اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية(

- مفهوم المصارف اإلسالمية ●

 خصائص المصارف اإلسالمية ●

 أهداف المصارف اإلسالمية ●

 صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية ●

 الفصل الثاني المبحث الثاني )لمحة عامة عن السيولة المصرفية(

 مفهوم السيولة المصرفية ●

 لمصرفيةمكونات السيولة ا ●

 متطلبات إدارة السيولة في المصارف االسالمية ●

 العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية ●

 التحديثات المفروضة على المصارف االسالمية في إدارة السيولة ●

 الفصل الثالث: الجانب العملي التطبيقي

 إلسالمية فقطهيكل الجهاز المصرفي العراقي للمصارف ا ●



4 
 

 نبذة عن عينة البحث ●

 تحليل مؤشرات السيولة للمصارف عينة البحث ●

  استنتاجات وتوصيات

 المصادر
 

 
 

 المقدمة 
من أبرز التحديات التي تواجهها المصارف اإلسالمية مشكلة السيولة بشقيها، إدارة فائض السيولة، نقص 

رة السيولة فتنشأ أصالً من حقيقة أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية، وأن هناك ففيما يتعلق بإدا. السيولة

تبايناً بين عرض الموجودات السائلة والطلب عليها، وبينما ال يستطيع المصرف السيطرة على مصادر أمواله 

لموقف السيولة  من الودائع، يمكن السيطرة على استخدامات هذه األموال، وعلى ذلك فإن هناك أولوية تعطى

في المصارف التقليدية تستطيع أن توظف فائض السيولة لديها وذلك من خالل تقديم . عند توظيف الموارد

القروض البينية لليلة واحدة أو أكثر، أو من خالل األسواق النقدية التي تتوفر فيها أدوات نقدية تالئم طبيعة عمل 

 .تلك المصارف
ة، فإن األمر يختلف تماماً فكما هو معلوم، فإن القروض بفوائد ال يجوز ال أخذاً أما في حالة المصارف اإلسالمي

وال عطاء، لذلك ال تستطيع هذه المصارف توظيف الفوائض لديها بهذه الطريقة، كما أنها ال تستطيع توظيفها 

 ً من هنا تبرز الحاجة . في األسواق النقدية وذلك ألن األدوات في هذه األسواق تعتمد على الفائدة المحرمة شرعا

إلى أدوات مالية إسالمية تستطيع المصارف اإلسالمية من خاللها أن توظف الفائض لديها وفي نفس الوقت 

 .تبقى إمكانية تسجيلها قائمة وبأقل تكلفة
 الفصل األول

 المبحث األول : منهجية البحث
 أوال : مشكلة البحث 

على السيطرة على حجم السيولة المناسب وتوازن بين السيولة يفترض  البحث  أن المصارف اإلسالمية قادرة 

 والربحية المرضية للمتعاملين في ضوء أدوات البنك المركزي وتشريعاته.

 ثانيًا :أهمية البحث :    
 تأتي أهميُة البحث مْن األهميِة الكبيرِة والمتزايدِة التي تحتُلها المصارف اإلسالميُة بصفِتها جزءًا مْن النظامِ 

، وبديالً مناسباً لها مْن حيُث آليِة التعامِل مع قضايا التمويِل والصيرفةِ  والمتوافقِة مَع الشريعِة   المصرفيِ  العالميِ 
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ما يجعُلها في وضع  قادر  على   اإلسالميِة والمتمثلِة بإحالِل المشاركِة في الربِح والخسارِة محَل المداينِة بفائدة  
التي تواجه عمَلها. وتبرُز أهميُة البحث في تناوِله للتحدياِت التي تواجُه المصارف   مواجهِة آثاِر التحدياتِ 

في ظِل عملياِت التحرِر الماليِ  والمصرفيِ  ، حيُث استطاعْت المصارف اإلسالميُة جلَب المزيِد من   اإلسالميةَ 
 الودائِع والمدَّخراِت.

 

 

 ثالًثا : أهداف البحِث  
 تحقيِق األهداِف التَّاليِة : الدراسُة إلى  تهدفُ 

في العمِل   معرفُة الدارسين بالتحدياِت والمعوقاِت التي تواجهها المصارف اإلسالميُة مَع البنوِك المركزيةِ  -
 المصرفيِ  في ظِل العولمِة الماليِة.

يجعُل وجوَد البنوكِ اإلسالميِة  الربويِة، وهذا  هَو تقديُم البديِل الشرعيِ  للبنوكِ   أساُس قياِم البنوِك اإلسالميةِ  -
دْت وتنوعْت صوُرها ، فال  في المجتمِع اإلسالميِ  أمرًا ضروريًا ، وخاصًة أنَّ معامالِت البنوِك  اإلسالميِة تعدَّ

 بَد من ضبِطها وفَق التعامِل المشروِع .

.اإلسالميُة في ظِل العولمِة وعم بياُن أهِم التحدياِت التي تواجهها المصارف  -  لياِت التحرِر الماليِ  والمصرفيِ 

 رابعًا : فرضيات البحث
يفترض البحث أن النظام االقتصادي اإلسالمي لديه من السبل والوسائل الكفيلة لحل مشكلة السيولة النقدية في 
المصارف اإلسالمية، وأن المشكلة لدى المصارف اإلسالمية هي مشكلة سلوكية بحتة ناجمة عن سوء إدارة 

 رف اإلسالمية للسيولة النقدية المتوفرة لديها.المصا
 حدود البحث  :خامسا : 

 تتمثل حدود البحث في اآلتي :
 الحدود المكانية : المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمية. .1
 م . 2019 -2016الحدود الزمانية :  .2

 
 سادسا: أساليب جمع البيانات  

واالطاريح الجامعية والبحوث  والدوراتعة من الكتب والمؤلفات الجانب النظري : تم االعتماد على مجمو  .1
 وشبكة المعلومات الدولية ذات الصلة بموضوع البحث .



6 
 

الجانب العملي : استخدم الباحثين في الجانب العملي البيانات المتاحة لديهم عن أنشطة المصرف  .2
 عينة البحث .

 
 
 
 

 المبحث الثاني : دراسات سابقة
 عالقة البنك المركزي األردني بالبنوك اإلسالمية في األردن.  ( بعنوان2002معة محمود، )ج عباد،أواًل : 

ركز الباحث في دراسته على إثبات وجود بعض الثغرات التي أثرت سلبًا على أداء البنوك اإلسالمية، ودراسة 
جموعة من التوصيات مجموعة من قوانين البنوك اإلسالمية المطبقة في دول عربية أخرى. وخرج الباحث بم

التي قد تساهم في قيام البنك المركزي األردني بإجراء تعديل على بعض أدوات الرقابة وإدخال عناصر جديدة 
فيها لصالح البنوك اإلسالمية والتي قد تؤدي إلى استثمار البنوك اإلسالمية السيولة الزائدة لديها، مما ينعكس 

 د التي توزعها على حسابات العمالء لديها.على زيادة ربحيتها وزيادة نسبة العوائ
 

 عالقة البنوك اإلسالمية مع البنوك المركزية(  بعنوان 1994ثانيا :  شحادة،موسى )
أشار فيها إلى أن تطبيق رقابة البنوك المركزية على المصارف اإلسالمية نفس نسبة السيولة المطبقة على 

سط النسبة، فيه تحيز ضد المصارف اإلسالمية حيث يرى أن البنوك التقليدية بالرغم من اختالف مكونات ب
البنوك اإلسالمية ال تتعامل بالسندات الحكومية وهي إحدى مكونات بسط النسبة، ويقترح اعتبار األسهم ضمن 
مكونات بسط النسبة بداًل من السندات الحكومية، وكذلك صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المركزية 

لك بسبب الفائدة التي يجب دفعها ويقترح وضع أموال لدى المصرف اإلسالمي على أساس عند الحاجة وذ
 المضاربة كما حدث في بنغالدش وموريتانيا.

 الفصل الثاني  
 المبحث األول :  اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية 

 أوال : تعريف المصارف اإلسالمية :
مصرفية ومالية وسيطة ال تتعامل بالفائدة أخذًا وعطاًء  يعرف المصرف اإلسالمي   على انه مؤسسة      

تهدف إلى تحقيق الربح وتلتزم جميع أعمالها وأنشطتها بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ، أي أنه يعتمد 
على تحريم الربا ويعمل على تحقيق مصلحة المجتمع فهذا  التعريف وإن كان يفرق بشكل واضح بين المصرف 
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وهذا الركن « فهو يركز على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة « غيره من المصارف الربوية اإلسالمي و 
في بعض المصارف في دول غير إسالمية « لكنه ليس شرطا كافيًا « يعد ضروريًا لقيام المصرف اإلسالمي 

 رن العشرين.مثل مصارف االدخار في ألمانيا في الثالثينات من الق« اعتمدت نظمأ بديلة للفائدة 
وتسعى إلى تحقيق « كما ويعرف المصرف اإلسالمي بأنه مؤسسة عقائدية في عملها على العقيدة اإلسالمية  

عن طريق تجميع األموال وتوجيهها نحو الصالح العام ؛ مع االلتزام باجتناب « المصالح المادية المقبولة شرعًا 
ال يتلقى الودائع بالفائدة بل يتلقاها لقاء حصة  من األرباح  كما انه ٠التعامل الربوي بوصفه تعامل محرم شرعا 

وال يمنح التمويل بالفائدة وإنما يمنحه لقاء حصة من األرباح تحدد نسبتها بالطريقة « تحدد نسبتها ال مبلغها 
ونستنتج  أن المصارف اإلسالمية هي المصارف التي تلتزم بتطبيق الشريعة اإلسالمية في جميع نفسها 

عامالت المصرفية واالستثمارية من خالل تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح الت
 والخسارة .

ويتضح مما تقدم أن المصارف اإلسالمية تختلف عن المصارف التقليدية من حيث إطارها الفلسفي واليه عملها 
 -وذلك على النحو اآلتي:

نشاطها في إطار الشريعة اإلسالمية ؛ وفي ظل العدالة االجتماعية واالقتصادية  إن المصارف اإلسالمية تزاول
 أي إنها تعمل باتجاه تحقيق القيم الروحية التي ترى في اإلنسان جوهر التقدم والرفاهية.« 

اله إن المصارف اإلسالمية  ترى في المال أنه ملك هللا  جل وعال وأن البشر مستخلفون فيه، فالمال بجميع أشك
 ملك هلل سبحانه وتعالى خالق الكون.

إن المصارف اإلسالمية ترى أن التنمية االقتصادية واالجتماعية خالص لإلنسان من الضيق والعوز والجهل 
؛ لذا فان التنمية من وجهة نظر المصارف اإلسالمية ليست مادية فحسب وإنما روحية وأخالقية وأنها تنمية 

يجب أن يوجه ويحرك من اجل االستثمار الفاعل لخدمة المجتمع وال يوجه لغرض شاملة إن المال في اإلسالم 
 االكتناز.

إن المصارف اإلسالمية ترى أن الضرورات اإلنسانية تملي عليها أن تركز نشاطها على التنمية االجتماعية 
ألهداف ولهذا فإن واالقتصادية ، وهي عندما تستثمر األموال في مؤسسات األعمال. إنما تبتغي  بلوغ هذه ا

أموال المصرف اإلسالمي هي بمثابة  أمانات  تستثمر على أساس مبدأ المشاركة والمضاربة الشرعية  ودون 
 ضمان أي عائد مسبقًا وثابتًا ألصحاب هذه األموال ..
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ة إن المصارف اإلسالمية تعتمد الحوافز غير سعر الفائدة استقطاب المدخرات وهذه الحوافز هي حوافز روحي
واجتماعية وعقائدية ويرى المستثمرون أن مثل هذه الحوافز تفوق في أهميتها الحوافز المادية فاإلسالم يوفق 

 بين الروح والمادة ولهذا فإن مهمة المصارف اإلسالمية تذهب في تحقيق هذه العدالة.
الحيوي بالنسبة لها إن المصارف اإلسالمية هي في واقعها مصارف استثمار ذلك أن االستثمار هو الشريان 

 وأن نجاح المصارف اإلسالمية وبقاءها يعتمد بالدرجة األساس على كفاءتها االستثمارية.
ان المصارف اإلسالمية باعتبارها مصارف استثمارية أو مصارف تمويل بالمشاركة تعتمد  البحث عن فرص 

 في نشاطها اإلنساني التنموي للصالح العام.التنمية وهي والحالة هذه تتقابل إيجابا مع المجتمع وتدعو للمشاركة 
ان المصارف اإلسالمية بحكم تمسكها بالشريعة اإلسالمية وقواعد اإلسالم الحنيف هي مصارف اجتماعية 

 إنسانية تحقق أعلى درجات التكافل االجتماعي من خالل مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الثروات.
 :ثانيا : خصائص المصارف اإلسالمية 

 يمكن إجمال خصائص المصارف اإلسالمية بالنقاط اآلتية :
يتمثل األساس العام الذي تقوم عليه المصارف اإلسالمية االلتزام بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية:  .1

هللا تعالى في العبادات يجب  شرعهفي عدم الفصل بين أمور الدنيا وأمور الدين، فكما يجب مراعاة ما 
وتحريم ما حرمه، واعتماد الشريعة اإلسالمية أساسا  أحلهي المعامالت، بإحالل ما ف شرعهمراعاة ما 

 } : قولهبالصالة هللا تعالى في  أمرنالجميع التطبيقات واتخذها مرجعا في ذلك وسندنا في ذلك الذي 
 ( { سورة النساء. 103إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) 

يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غير محلي وكذلك قوله تعالى } يا أ
 ( { سورة المائدة. 1الصيد وأنتم حرم إن هللا يحكم ما يريد ) 

وقال تعالى } ال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قوال معروفا { 
 ساء.سورة الن

إن العمل المصرفي اإلسالمي يعتمد مبدأ أن مالكية اإلنسان لما في يده من أموال ملكية مقيدة بما حدده المالك 
المطلق لهذا الكون وتستند إلى االستخالف الذي يقوم على أساس أن المال هلل تعالى وأن اإلنسان مستخلف 

نما هو من صميم التشريع السماوي جاءت به نصوص فيه لعمارة األرض وهذا ليس اجتهادا فقهيا وال فكريا وإ
} وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا هللا مالكم صريحة في القرآن الكريم والسنة من ذلك قول هللا تعالى 

 من اله غيره هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب { سورة هود.



9 
 

اإلنسان مستخلفا على هذا المال فإن ملكيته مربوطة بهدف ومقيدة بشرط من استخالفه إياه وذلك بأن وما دام 
يحصل عليه باألساليب التي ارتضاها وأن ينمي بالوسائل التي شرعها وأن يستخدمه فيما يحل له واال ينسى 

 اج إلى التوزيع.حق هللا فيه وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة االقتصادية بكاملها من اإلنت
بناء على ما تقدم يجب على المصارف اإلسالمية أن تضمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة الشرعية 
تتصف باالستقالل التام عن اإلدارات التنفيذية وتقوم بدور اإلفتاء والرقابة للتأكد من التزام أجهزة المصرف 

النماذج التي اعتمدتها ولها ان تستعين في ذلك إدارة أو وحدة الرقابة التنفيذية بالفتاوى واإلجراءات وأدلة العمل و 
والتدقيق الشرعي تكون حلقة الوصل بينها  وبين إدارات وفروع المصرف اإلسالمي وقد صدر عن هيئة 

 1997( لعام 4المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين المعيار الشرعي رقم )
ينظم كيفية تعيين هيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها وتخصصاتهم ونطاق عملهم والتقارير الصادرة  الذي

 عنهم وذلك لضمان التزام المؤسسة المالية اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالتها .
دية عملها في الدول العربية : مارست المصارف التقليعدم التعامل بالفائدة المصرفية ألنها تعد من الربا .2

التي تعمل بها في الدول الغربية  اإللهيةواإلسالمية منذ ما يزيد على قرن من الزمان على وفق الذات 
) سعر الفائدة ( ومع انتشار الوعي اإلسالمي تساءل بعض الفقهاء واالقتصاديين والممارسين هل 

حرام ؟ وقد تصدى لإلجابة عن هذا السؤال حالل أو  وآلياتهإعمال هذه المصارف بوضعها الحالي 
 وفقيهاوالذي حضره خمسة وثمانون عالما  1965مجمع البحوث اإلسالمية الذي عقد بالقاهرة عام 

دولة إسالمية في ذلك الوقت بعد دراسة مستفيضة استمرت ثالث سنوات حيث قرر  35ممثلون ل 
 -: اآلتيالجمع 

لها ربا محرم ال فرق في ذلك بين ما يسمى بالقروض االستهالكية أو الفائدة المصرفية على أنواع القروض ك
ما يسمى بالقروض اإلنتاجية ألن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين وأن كثير 
 الربا وقليله حرام وأن اإلقراض بالربا محرم ال تبيحه حاجة وال ضرورة واالقتراض بالربا محرم كذلك وال يرتفع

 إثمه إال إذا دعت إليه الضرورة وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
اإلسالم  أنتقوم المصارف اإلسالمية على بناء فكري خاص وهو الصفة التنموية للمصارف اإلسالمية:  .3

عملية تصحيح وظيفة  تتمالبناء للتنمية االقتصادية بحيث  هذاونظامه الشامل ، تتصدى على وفق 
في المجتمع من خالل مساهمته في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية إي قيام المصرف المال  رأس

 زيادة التكافل االجتماعي إيجاد نسيج متماسك للمجتمعات اإلسالمية. أجلبأنشطة اجتماعية من 
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 تنظر المصارف اإلسالمية إلى االستثمار على أنه تنميةالصفة االستثمارية للمصارف اإلسالمية :  .4
مضامين لم تكن متوخاة من قبل في  تحتوي المجتمع وعلى هذا األساس تتعدد أهداف هذه المصارف 

وتضع في اعتبارها عند التخطيط لالستثمار جودة الخدمة وأهداف التكافل االجتماعي « عالم الصيرفة 
ة وليس تعظيم األساس االستثماري يهدف إلى تعظيم الثرو  وأن« وااللتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية 

تعظيم الثروة يؤدي إلى زيادة الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع  وهذه المصارف  أنالربح  إذ 
تسعى  فهيال تتجاهل مسؤوليتها االستثمارية التنموية على حساب منظور الربحية والسيولة واألمان 

حتى ال تقع في محذورات شرعية  ٠ إلى وضع ضوابط تتوخى فيها توفير المناخ التنظيمي المالئم لها
وتوضع أهداف برنامج االستثمار في « من حيث االستثمار في السلع والخدمات التي تقدمها لعمالئها 

وهذه الخطط عبارة عن نظام تكون مدخالته « المصارف اإلسالمية في أولويات  خططها المستقبلية 
ومخرجاتهٌ برنامج استثماري يربط بين البدائل مجموعة. من البدائل التي تكون برنامجًا لالستثمار 

لتحقيق أهداف الخطة ويأتي ذلك من خالل وضع األهداف المرسومة بصورة رقمية من المستويات 
 -تتوافر فيه عدة عناصر منها :  أنولكي يكون البرنامج االستثماري سليمًا يجب  ٠التنظيمية 

 حل التعامل ال تتعارض مع أحكام الشريعة.تكون فيها السلع والخدمات مالسالمة الشرعية : 
تتكامل فيها مقومات السالمة من حيث الموقع والطاقة اإلنتاجية والتقنية والطاقة الكهربائية السالمة الفنية : 

 والقوى العامة .........الخ
لحالية والمستقبلية إذ ليس المبرر إنتاج سلع وخدمات للسوق دون األخذ في االعتبار الحاجة االعالمة التجارية : 

 وأن تفي السلع والخدمات بالحاجات اإلنسانية األساسية .
 ويعني ذلك سالمة الهيكل التنظيمي وأن اإلدارة طموحة وقادرة وذات خبرة .السالمة التنظيمية واإلدارية :

 جة المخاطرة وتعني ان العائد على االستثمار مالئما وأن مستوى الربحية متناسبا مع در السالمة المالية : 
 -ومما تقدم نجد أن االستثمار في المصارف اإلسالمية ينبني على عدة نقاط منها :

 من حيث درجة المخاطرة أو معدل الربحية ويساعد هذا على جذب المدخرات .” التعدد : سواء - 1
الستثمار وبين نصيب التحفيز على االستثمار : إذ أن هناك عالقة مباشرة بين العائد المتولد  من عملية ا - 2

 صاحب رأس المال ؛ مما يحفز هذا األفراد على زيادة جهودهم من أجل تنمية دخولهم .
 التوازن بين النواحي المادية والنواحي المعنوية . -٣
 إعطاء األولوية لمبدأ احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد. -٤
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مقدمة لمصرف وتقييمها والتأكد من سالمة جدواها وسالمة هياكل تمويلها دراسة المشاريع والعمليات ال -٥ 
 طبقًا تحليل مالي سليم.

المساهمة في استقرار وثبات القيمة الشرائية للنقود : والمساهمة في الحد من ظاهرة التضخم االقتصادي ال -٦
 سيما في ظل نظام مصرفي إسالمي يعمل في نظام اقتصادي إسالمي متكامل

 حياء نظام الزكاة : وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول.إ-٧
 ثالثا :أهداف المصارف اإلسالمية :

 .-يمكن إجمال أهداف المصارف اإلسالمية بالنقاط الرئيسة اآلتية : 
أ/ األهداف المالية :  انطالقُا من أن المصرف اإلسالمي في المقام األول مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم بأداء 

ور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة  فإن لها العديد من األهداف المالية التي تعكس مدى نجاحها في أداء هذا د
 الدور في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

 -وهذه األهداف تتمثل باالتي : 
ل جذب الودائع وتنميتها  ُيعُد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف اإلسالمية حيث يمثل الشق األو  .1

يعد تطبيقًا للقاعدة الشرعية واألمر  أنهفي عملية الوساطة المالية ، وترجع أهمية هذا الهدف إلى 
اإللهي بعدم تعطيل األموال واستثمارها ، بما يعود باألرباح على لمجم المجتمع اإلسالمي ،وتعد الودائع 

ودائع استثمار بنوعيها  األموال في المصرف اإلسالمي سواء كانت في صورة مصادرالمصدر الرئيسي 
 المطلقة والمقيدة ، أو ودائع تحت الطلب والحسابات الجارية.

: يمثل استثمار األموال الشق الثاني من عملية  الوساطة المالية ، وهو الهدف  االموالاستثمار  .2
ر األساسي للمصارف اإلسالمية ، حيث تعد االستثمارات ركيزة العمل في المصارف اإلسالمية والمصد

الرئيسي لتحقيق األرباح سواء للمودعين أو للمساهمين  وتوجد العديد من صيغ االستثمار الشرعية 
التي يمكن استخدامها في المصارف اإلسالمية الستثمار أموال المساهمين والمودعين ،على أن يأخذ 

 االجتماعية . تنميةلألموال المتاحة لتحقيق  استثمارالمصرف في اعتباره عنده  
قيق األرباح : وهي ناتج عملية االستثمارات والعمليات المصرفية  التي تنعكس في صورة أرباح تح .3

موزعة على المودعين وعلى المساهمين  فضاًل عن إن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلى زيادة القيمة 
هدافه السوقية ألسهم المساهمين ، والمصرف اإلسالمي كمؤسسة مالية يعد هدف تحقيق األرباح من أ 
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وذلك حتى يستطيع المنافسة واالستمرار في السوق المصرفي : وليكون دليًل على نجاح  ٠الرئيسة
 ميالعمل المصرفي اإلسال

للمتعاملين مع المصرف اإلسالمي أهداف متعددة يجب أن يحرص  أهداف خاصة بالمتعاملين :/2 .4
 -المصرف اإلسالمي على تحقيقها هذه األهداف تتمثل : 

دمات المصرفية : ُيعُد نجاح المصرف اإلسالمي في تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية تقديم الخ .1
للمتعاملين . وقدرته على جذب العديد منهم وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إطار أحكام 

 الشريعة اإلسالمية ؛ نجاحا للمصارف اإلسالمية وهدفا رئيس إلدارتها.
ثمرين : يقوم المصرف اإلسالمي باستثمار أمواله المودعة لديه من خالل أفضل توفير التمويل للمست .2

توفير التمويل الالزم للمستثمرين ، أو عن طريق استثمار هذه  طريققنوات االستثمار المتاحة له عن 
األموال من خالل شركات تابعة متخصصة ، أو القيام باستثمار هذه األموال مباشرة سواء في األسواق 

 الدولية (. -اإلقليمية  –المحلية ) 
توفير األمان للمودعين : من أهم عوامل نجاح المصارف مدى ثقة المودعين في المصرف ، ومن أهم  .3

عوامل الثقة في المصارف توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتماالت السحب من ودائع العمالء تحت 
م السيولة النقدية في المصارف في الوفاء أصول ثابتة، وتستخد تسييلالطلب دون الحاجة إلى 

باحتياجات تسحب الودائع الجارية من ناحية واحتياجات المصرف من المصروفات التشغيلية باإلضافة 
 إلى توفير التمويل الالزم للمستثمرين.

ثل هذه وتتم للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية. التي تسعى إلى تحقيقها أهداف داخلية : /3
  -األهداف في اآلتي : 

تنمية الموارد البشرية : تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق األرباح في المصارف  .1
بعامة ، حيث أن األموال ال تدر عائدًا بنفسها دون استثمار وحتى يحقق المصرف اإلسالمي ذلك 

والبد أن تتوافر لديه الخبرة  ٠األموال  البد من توافر العنصر البشري القادر على استثمار هذه
المصرفية وال يتأتى ذلك إلى من خالل العمل على تنمية مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف 

 اإلسالمية عن طريق التدريب للوصول إلى أفضل مستوى أداء في العمل.
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يث تمثل عماد تحقيق معدل نمو : تنشأ المؤسسات بعامة بهدف االستمرار السيما المصارف ح .2
االقتصاد ألي دولة وحتى تستمر المصارف اإلسالمية في السوق المصرفية البد أن تضع في اعتبارها 

 تحقيق معدل نمو ، وذلك حتى يمكنها االستمرار  والمنافسة في األسواق المصرفية.
بد لها من االنتشار جغرافيا واجتماعيا : حتى تتمكن المصارف اإلسالمية من .تحقيق أهدافها ، ال .3

االنتشار  بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع وتوفر لجمهور المتعاملين الخدمات المصرفية في 
 اقرب األماكن لهم وال يتم تحقيق ذلك إال من  خالل االنتشار الجغرافي في المجتمعات.

صحاب الودائع تشتد المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية على اجتذاب العمالء أأهداف ابتكارية: /4
فضاًل عن تحسين مستوى أداء الخدمة المصرفية  ٠وهي في سبيل ذلك تقدم لهم العديد من التسهيالت  ٠

وحتى تستطيع المصارف اإلسالمية أن تحافظ على وجودها بكفاءة وفاعلية في « واالستثمارية المقدمة لهم 
 -ن طريق ما يلي : السوق المصرفية ، البد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك ع

ابتكار صيغ للتمويل : حتى يستطيع المصرف اإلسالمي مواجهة المنافسة من جانب المصارف  .1
ولذلك « البد أن يوفر لهم التمويل الالزم لمشاريعهم المختلفة  ٠التقليدية في اجتذاب المستثمرين 

تمكن من خاللها من التي ي« يجب على المصرف أن يسعى إليجاد الصيغ االستثمارية اإلسالمية 
 بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .« تمويل المشاريع االستثمارية المختلفة 

ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية : ُيعُد نشاط الخدمات المصرفية من المجاالت المهمة للتطوير  .2
فية ال تتعارض في القطاع المصرفي ؛ وعلى المصرف اإلسالمي أن يعمل على ابتكار خدمات مصر 

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
 

 رابعا: صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية :
 :الصيغة األولى : صيغة المضاربة 

وهي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب  -تعد المضاربة  من أهم صيغ استثمار األموال :
 ب أو الخسارة يقسم بينهما ينسب متفق عليها .آخر وفيها ) الغنم والعزم ( للطرفين معاء فالمكس

 -مشروعية المضاربة :
من سورة المزمل )وآخرون  ٢٠كانت تتم المضاربة في الجاهلية ، وقد أقرها اإلسالم فيما بعد ، إذا ورد في اآلية 

 يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا ( صدق هللا العظيم 
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ربة ، وقد رويه عن صهيب الرومي أن رسول هللا )ص( قال : )ثالثة وقد أجمع العلماء على جواز عقد المضا
فيهن البركة البيع إلى اجل ، والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت ال للبيع( ، والمقارضة هنا تعني المضاربة 

 عند أهل الحجاز .  
 شروط المضاربة:

 -من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة مايلي:
 ن رأس المال من النقود  وأن ال يكون دينا في ذمة المضارب.: أن يكو 

ان تكون حصة كل منهما من الربح معلومة ، وأن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث  
 مثاًل.

 اختصاص العامل بالعمل دون رب المال. 
 أشكال المضاربة :

المضاربة  طرفان: ) األول يقدم المال ( و ) الثاني يقدم  لهذا النوع من -أ. المضاربة الثنائية أو الخاصة :
 العمل والجهد (.

 ب المضاربة   الجماعية:. وتعرف ايضا ب ) المضاربة المشتركة متعددة األطراف ( ، ومن اهم صورها
ل عملية التمويل التي تمارسها المصارف اإلسالمية حيث يشارك أصحاب الودائع الراغبون في المضاربة بتوكي

 المصرف للقيام بأعمال المضاربة في األنشطة المختلفة.
وهي المضاربة المفتوحة غير المقيدة يعمل معين أو التعامل مع أفراد. محددين أو  -ج. المضاربة المطلقة :

بمدة زمنية معينة أو مكان محدد ويكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما يشاء دون الرجوع إلى رب المال 
هاية المضاربين غير ان هذا الشكل من أشكال المضاربة غير شائع كثيرًا بسبب المخاطر التي قد إال عند ن

 يتعرض اليها رب العمل.
د. المضاربة المقيدة: هي التي يوضع عليها قيود من قبل رب المال الضمان ماله ، مثل المكان والزمان ونوع  

 مضاربة جائز.البضاعة وظروف التخزين.....الخ. وهذا النوع من ال
  -الصيغة الثانية: التمويل بالمشاركة:

تعد صيغة التمويل بالمشاركة من أهم الصيغ التمويلية في المجتمع االقتصادي حيث يشارك المصرف العميل 
في رأس المال والعمل بموجب هذه الصيغة يقدم المصرف حصة من التمويل الالزم لتنفيذ المشروع أو الصفقة 

ميل ) طالب التمويل ( الحصة المكملة دون اشتراط. فائدة ثابتة كما هو الحال عند االقتراض على أن يقدم الع
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من المصارف التقليدية؛ وإنما يشارك المصرف العميل في انتاج المتوقع للمشروع ربحًا كان ام خسارة ووفق 
قا بين المصرف والعميل؛ النتائج المالية المحققة وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيع يتم االتفاق عليها مسب

 -والقواعد هي :
أن يكون رأس المال من النقود ويجوز أن يكون رأس المال من العروض ) رأس مال عيني ( على أن يتم   -1

 تقويمها بالنقود.
يحصل العميل المشارك على حصة مقطوعة تمثل نسبة مئوية من صافي الربح أو مبلغ نقدي اتفق عليه   -2

 مشروع.مقابل إدارته لل
 يتم توزيع المتبقي من الربح الصافي بين الطرفين بنسبة مساهمة كل منهما في إجمالي التمويل. 

 يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط. ٠
 أشكال التمويل بالمشاركة:

 ي:تتعدد أشكال المشاركات وفقا لمجال االستخدام ونوع النشاط والمدة الزمنية لكل شكل منها وه
 األشكال الثابتة المنتهية:- 1

وهي مساهمة المصرف في رأس مال احد المشاريع اإلنتاجية أو الخدمية مما يجعلُه شريكًا في ملكية المشروع 
ومن ثم في ادارته واالشراف عليه وشريكا كذلك في كل ماينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم اإلنفاق 

وط المشاركة؛ ويطلق على هذا النوع من أشكال المشاركة اسم المشاركة الثابتة عليها والقواعد الحاكمة لشر 
المستمرة طالما ان المشروع قائم ومستمر بالعمل. وهناك نوع اخر من المشاركة الثابتة تعرف ب ) المشاركة 

لمدة الزمنية التي الثابتة المنتهية ( اذ تكون حصة المصرف أو المساهم ثابتة فيه ولمدة محددة تنتهي بانتهاء ا
اتفق عليها أما الهدف من هذا النوع فهو تمويل صفقة تجارية أو عملية توريد اجهزة أو معدات أو غيرها ويتم 

 تمويل العميل بالمشاركة الثابتة المنتهية  .
 المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك : بمقتضى  هذا الشكل يكون من حق طالب التمويل فيها أن يحل-٢ 

محل المصرف في ملكية المشروع تدريجًا ، إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق 
عليها بين الطرفين وطبيعة  العملية التمويلية ويكون نوع التمويل على أساس ) عقد شراكة ( بين المصرف 

لمبلغ المطلوب ، مضافا اليه الجهد باعتباره الشريك الممول بجزء من رأس المال والعمل كشريك ممول لباقي ا
والعمل الدارة وتنفيذ المشروع بموجب عقد المشاركة المشار اليِه تتناقص حصة المصرف في الشراكة بصورة 
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تدريجية كلما قام العميل بتسديد حصة متزايدة من اصل مبلغ تمويل المصرف للمشروع وفي النهاية يصبح 
 متملكا للمشروع بصورة كاملة.

 -شاركة المتغيرة:الم -٣
استخدمت بعض المصارف صيغة المشاركة المتغيرة كأحد البدائل لتوفير السيولة النقدية للشركات التي تعتمد 
على تمويل العميل دفعات نقدية والتي تتغير حسب احتياجه ثم يتم احتساب االرباح الفعلية في نهاية العام بعد 

 .اعداد المركز المالي وفق النتائج الفعلية
  -المزايا االقتصادية و االجتماعية للمشاركة :-٤

 أ. توزيع المخاطر بين الممولين..
 ب . عدالة توزيع العوائد المتحققة والمسؤوليات بين الشركاء.

 ج . حشد الموارد االقتصادية بما يشجع على تأسيس المشاريع االنتاجية والخدمية.
 الصيغة الثالثة :  التمويل باالستصناع : 

كن تعريف االستصناع بأنه عقد يتعهد بموجبه أحد األطراف بإنتاج شيء معين وفقا لمواصفات يتم االتفاق يم
عليها وبسعر وتاريخ تسليم محددين، ويشمل هذا التعهد كل خطوات اإلنتاج من تصنيع وإنشاء وتجميع وال 

اذ بامكانه ان يعهد بذلك العمل  يشترط في االستصناع أن يقوم الطرف المتعهد بتنفيذ العمل المطلوب بنفسه
أو بجزء منُه إلى جهات اخرى تقوم بالتنفيذ تحت اشرافه ومسؤوليته وتعد صيغة االستصناع من الصيغ التمويلية 
التنموية  حيث تساهم في إنشاء وحدات تصنيع خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مبان سكنية إلى غير ذلك ، إذ 

ذا النوع من صيغ التمويل والتي تزيد التوسع في حجم أعمالها عن طريق تجد أن المنشأة الصغيرة تفضل ه
 زيادة خطوط اإلنتاج الحالية أو إنشاء وحدات عقارية وحدات التجميع وغير ذلك من أساليب التوسع.

 . الضوابط الشرعية لبيع االستصناع:1
 بيع واالستصناع جاء في قراره ما يلي لقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي عقد ال

ان عقد االستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه األركان والشروط المحددة في العقد من حيث المواصفات  -أ 
 ومواعيد التسليم.

أن يكون المعقود عليه معلوما بيان جنسه ونوعه وقدره ان يحدد فيه موعد التسليم  لكن بعض الفقهاء ك -ب 
ية ( ال يجيزون تحديد األجل ألنه يفسد االستصناع ويحوله إلى إلى عقد ) سلم (ومن ثم يجب وضع ) الحنف

 شروط السلم فيه حتى يصبح صحيحا.
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 جواز تأجيل دفع الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة وذلك حسب رأي بعض -ج
ر الصرف عن الموعد المحدد بمقتضى ما اتفق د.يجوز ان يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا في حالة تأخ

 عليه العاقدان مالم تكن هناك ضرورة للتأخير 
 ان يكون االستصناع مما يجري فيه التعامل بين الناس. -ن
 
 أهداف تمويل االستصناع:.-2

جهود ان الغاية االساسية من التمويل بصيغة االستصناع والذي تعمل به المصارف اإلسالمية الكبيرة هو دعم 
التنمية الصناعية في الدول اإلسالمية وزيادة قدرتها الصناعية ومن خالل صيغة االستصناع يمكن تمويل 
إنتاج السلع الرأسمالية المتعددة المعدات واآلالت وساهمت كذلك في حل مشكالت معاصرة كثيرة إذ ساهمت 

ا يمكن للعمالء االستفادة من صيغة التمويل في توفير السلع التي يطلبها العميل وفقا الحتياجاته ومتطلباته كم
بالمرابحة مع صيغة التمويل باالستصناع عن طريق شراء احتياجاتهم من المعدات واآلالت بالمرابحة الستخدامها 

 فيما تم انشائه من فيالت أو فنادق عن طريق االستصناع.
 - الصيغة الرابعة : صيغة بيع السلم :

غ التمويلية البديلة اإلقراض بفائدة من خالل نظام الجاري المدين بفائدة، حيث تعد صيغة بيع السلم من الصي
يتم توفير سيولة نقدية للعمالء مقابل شراء منتجاتهم ودفع اقيامها حااًل ويكون االستالم فيما بعد ألجل معلوم 

إذا تداينتم بدين إلى أجل )يا أيها الذين آمنوا  -، ومشروعيتُه جاءت بالكتاب والسنة واإلجماع بقوله تعالى :
 (٢٠مسمى فاكتبوه( )

يتفق الكثير من الفقهاء على أن هناك نوعين من الشروط التي ضوابط االستثمار عن طريق بيع السلم:  1.
 يجب توافرها في بيع السلم هما
 أوال: شروط تتعلق برأس المال:

 * أن يكون رأس المال معلوم الجنس القمح أو ثمار األشجار..
 يكون معلوم المقدار والوزن إن كان موزونًا أو بالعدد إن كان معدودًا. * أن

 * أن يسلم رأس المال في مجلس العقد.
 ثانيًا شروط تتعلق  بالسلعة ) المسلم منُه ( :

 أن تكون السلعة في الذمة.
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 ان يكون األجل معلوما.
 من باختالفها.ان تكون السلعة ذات صفة معينة تنفي عنها الجهالة التي يختلف الث

 أن يتم تحديد مكان التسليم.
هذا النوع من البيوع إذا كان المصرف يتقيد  1979وقد أقر مؤتمر المصرف اإلسالمي المنعقد في دبي عام/ 

 بالشروط التي ذكرها الفقهاء مراعاة ذلك في عقود كافة عقود السلم.
 -.السلم في المعامالت الحديثة:٢

ل ) رب السلم ( بتغطية نفقات عملية اإلنتاج الزراعي أو التجاري. أو الصناعي يقوم المصرف اإلسالمي كممو 
وتطوير وسائله وتحسينها بدال من لجوء العميل إلى المصارف التقليدية ومما هو جدير باإلشارة أن رب السلم 

ج المحلي في الماضي كان يربح لنفسه بينما المصرف اإلسالمي سيربح لنفسه ويشارك في رفع مستوى النات
اإلجمالي في المجتمع المسلم. وال يشترط ان تكون البضاعة المشتراة من انتاج البائع كما هو الحال في 
المصارف اإلسالمية كونها  تستورد البضائع من بلدان أخرى وال تقوم بإنتاجها.. مما تقدم يمكننا االستنتاج أن 

الشركات والمنشآت التي تحتاج إلى تمويل رأس المال صيغة التمويل عن طريق بيع السلم يمكن استخدامها مع 
العامل ) مواد خام، مصروفات تشغيلية ( سواء قامت بإنتاج المنتج النهائي )االستخدام النهائي ( أو منتجات 
وسيطة تستخدم كمكونات لمنتجات اخرى ، وكذلك في تمويل المشاريع الزراعية. كذلك فهي احدى الوسائل 

مصرف اإلسالمي في الحصول على السلع موضوع تجارته ، كما يستخدمه في بيع ما تنتجه التي يستخدمها ال
شركاته ومؤسساته ،وقد تبين في الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية تطبق هذه الصيغة في تمويل 

 عد االنتهاء منها.العديد من الشركات الصناعية واإلنشائية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها وتسليمها ب
  -الصيغة الخامسة: صيغة التأجير مع الوعد بالتملك ) اإلجارة ( :

معينة ثم تملكه بعد ذلك لعدم قدرته  يعرف التأجير بأنه ) عقد يتيح للعميل تأجير أصل معين واالنتفاع به لمدة
على شراء هذا األصل . واإلجارة صيغة مستحدثة من صور التمويل في ضوء عقد اإلجارة ، وفي إطار  صيغة 

تمويلية تسمح بالتيسير  على الراغب في اقتناء أصل راس مالي  ال يملك مجمل الثمن فورًا و تعتبر حديثًا من  
د اسلوب تمويلي لطالبي الموجودات الرأسمالية ، فالمالك أو المشتري لألصول االنشطة التجارية وليس مجر 

الرأسمالية مثل االالت والمعدات االنتاجية والعقارات.... الخ يتحمل عادة مخاطر مالية ومخاطر عملية الشراء 
يز التأجير التمويلي واالمتالك ، فهو تاجر في هذه الموجودات من خالل قيامه بشرائها وبيعها أو تأجيرها، ويتم
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بكونه البديل األمثل للشركات التي فقدت قدرتها على االقتراض التقليدي قصير األجل من المصارف التجارية 
 التقليدية والتي تحتاج إلى أصول ثابتة للتوسع في طاقاتها اإلنتاجية 

 ويمكن تصنيفها إلى ثالثة أنواع :  -أنواع اإلجارة : 
مليك :وهيه الصيغة السائدة ، وهيه نص العقد بشكل واضح على امكانية اقتناء المستأجر اإلجارة المنتهية بالت

لهذا األصل في اي وقت أثناء مدة التأجير أو منذ نهايتها وذلك من خالل بند يلزم المستأجر لتملك األصل ، 
فعات اإليجارية وتنزيلها ويتضمن العقد وبشكل واضح موضوع ثمنه الشراء اخذنا بنظر االعتبار مجموع اقيام الد

 من الثمن المتفق عليه ليصبح المستأجر مالكا لألصل . 
وتعرف ايضا بإجارة االسترداد الكامل لألصل الرأسمالي في الدول الصناعية والنامية، إذ  التأجير التمويلي: 

المؤجر بملكية األصل يطلب من الشركة استئجار  أجهزة واآلالت حديثة لمشروع ما يقوم بإدارته بنفسه ويحتفظ 
المؤجر طوال مدة اإليجار بينما يعمل المستأجر على شراء األصل واستخدامه في العمليات اإلنتاجية مقابل 
دفعات ايجارية طوال مدة العقد طبقا لشروط معينة ،وتتراوح مدة اإليجار عادة بين ) خمس سنوات ( و ) عشر 

ؤجرة.وفي معظم هذه العقود يعطى المستأجر حق تملك األصل ( حسب العمر اإلنتاجي االفتراضي لألصول الم
 بعد انتهاء المدة المحددة في عقد اإليجار.

وفيه يقوم المالك بتشغيل وصيانة وتسويق اآلالت وغيرها من الموجودات الرأسمالية  التأجير التشغيلي:  -3
حمل المؤجر تبعات ملكية األصل من بشرائها لغرض تأجيرها لمدة معينة وبدفعات إيجاريه وشروط مغرية، ويت

حيث التأمين والتسجيل والصيانة وتتفاوت مدة اإليجار بين ) ساعة  واحدة ( و )عدة اشهر ( ، ويتحقق الربح 
هنا من خالل استرداد األصل بعد انقضاء مدة اإليجار وإعادة تأجيره المرة تلو االخرى حتى يتم امتالك االصل 

. الصيغة السابعة :صيغة التمويل عن طريق بيع األجل:ويعني قيام البائع بتسليم الرأسمالي أو بيعها كخردة
السلعة أو البضاعة المتفق عليها إلى المشتري في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت أجل معلوم سواء 

الكلي للسلعة  اكان التأجيل للسعر كاملة أو لجزء منه. وقد جرت العادة على تسديد الجزء المؤجل من السعر
 على دفعات أو أقساط ، لذا  سمي البيع إلى ) اجل البيع بالتقسيط (، وقد يكون البيع إلى أجل بسعرين:

 أ. السعر الحاضر وهو السعر النقدي.
 ب . السعر اآلجل، وهو سعر البيع  بسعر أكبر  من الثمن الحاضر.

مختلفين ، أي حينما يكون السعر اآلجل اعلى من وهناك اختالف في آراء الفقهاء حينما يكون البيع بسعرين 
السعر الحاضر فبعض الفقهاء أجاز ذلك البيع إذا كان عن تراض بين البائع والمشتري، بينما منع البعض 
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اآلخر هذا البيع بحجة أن هذه الزيادة تمثل ) ربا ( حيث أن هذه الزيادة يطلب دفعها عن المشتري مقابل 
ويرى بعض الفقهاء  ان العلة من عدم جواز البيع  هو كونها زيادة في الدين بغير  التأجيل أو ثمن الوقت ،

عوض ،وهو معنى ) الربا ( ، استنادًا إلى قوله تعالى : )وأحل هللا البيع وحرم الربا ( صدق هللا العظيم   وتسلك 
 المصارف اإلسالمية صيغة التمويل باألجل في حالتين 

لذين ال يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشاركة، وهذه الصيغة . هي البديل في معامالتها مع العمالء ا
 لتسهيل عملية الشراء.

في المعامالت ذات األجل طويل المدى والتي تكون عادة مبالغها المؤجلة كبيرة. ويتم الوفاء بسعر البيع -٢
ة ( مع اعطاء مدة سماح تتراوح بين ) على أقسام خالل مدة تتراوح بين ) ستة سنوات ( إلى  )اثنتي عشر سن

 و ) ست وثالثين شهرًا ( ٠ستة شهور (
  الصيغة السادسة : االستثمار المباشر : 

هو االستثمار الذي يمتلك بموجبه المصرف المشروع الذي يقوم تأسيسه وإدارته، أي أن المصرف يقوم باستثمار 
إلى هذه الصيغة ، هي عزوف أصحاب اإلعمال عن  األموال بنفسه ، ومن بين األسباب التي تدفع المصرف

إقامة مشاريع معينة على الرغم من أهميتها ونفعها للصالح العام!** فيعد في هذه الحالة مضاربة  والمودعين 
هم أرباب األموال وذلك طبقا لعقد المضاربة بينهم، إما في حالة قيام المصرف بتمويل مشاريع المتعاملين فهو 

 ة يعد ) ربا للمال (، والمتعاملين هم المضاربين، ويسمى ذلك استثمارا غير مباشر.في هذه الحال
وألجل القيام بعملية االستثمار المباشر ، يجب ان تتوفر لدى المصرف الخبرة والمهارة في إدارة المشاريع والعمل 

قد أجاز المؤتمر السادس على الحصول عليها من خالل االستعانة بذوي الخبرة في حالة عدم امتالكهم لها. و 
( االستثمار المباشر وتأكيدًا للصفة 1971ه . آذار/1391لمجمع البحوث اإلسالمية المنعقد في القاهرة في )

االستثمارية ألحد المصارف اإلسالمية ) المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية المصرف المتحد حاليا 
الشركة هو مباشرة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية ( والذي جاء في عقد تأسيسه ) بأن غرض 

والتجارية المصرح بها المصارف االستثمار واألعمال وكافة ما تتطلبه أعمال ومشاريع التنمية ومنها العمل 
وبشتى الوسائل والسبل على إنماء وإنشاء وتنشيط االستثمار في مختلف قطاعات التنمية سواء بتأسيس مشاريع 

يدة  أو بتوسيع وتطوير مشاريع قائمة أن عدم تعامل  المصارف اإلسالمية بالفائدة تطبيقا للشريعة اإلسالمية جد
جعل من االستثمار المباشر مطلبا ضروريا يتوقف عليه وجود المصرف ليس ألغراض الريح فقط إنما لمتطلبات 

ستثمارات من ناحية أخرى، لذلك يجب على السيولة النقدية من ناحية، وزيادة قدرة  المجتمع على تشجيع اال
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المصرف اإلسالمي و تدعيما الدور االستثماري التنموي أن يقوم بالتعرف على فرص االستثمار وتعريف 
المستثمرين بها والقيام بتحليل المشاريع ودراسة جدواها مع الترويج للمشاريع بعد دراستها خاصة تلك التي 

 ة.تتطابق مع األولويات اإلسالمي
 
 

 المبحث الثاني : لمحة عامة عن السيولة 
 
 

 أوال : مفهوم السيولة :
السيولة  في معناه المطلق تعني النقدية  إما السيولة في معناها الفني  وتعني قابلية األصل على التحول إلى 

المستحقة النقدية بسرعة وبدون خسائر  وحيث إن الهدف في االحتفاظ بأصول سائلة هو مواجهة االلتزامات 
اإلداء حاليا أو في غضون فترة قصيرة ، فإن السيولة تعتبر مفهوم نسبي يعبر عن العالقة بين النقدية 
والموجودات سهلة التحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر  وبين االلتزامات المطلوب الوفاء بها  لذلك ال يمكن 

 .تحديد سيولة أي مصرف أو أي فرد إال في حدود التزاماته
أما السيولة في الجهاز المصرفي فتعاني : الفرق بين الموارد المتاحة له واألموال المستخدمة في مختلف أنواع 
الموجودات ضمن التوازن الذي تفرضه الموجودات المصرفية المتعارف عليها  أو تكون المصارف في حالة 

صرف على اإلقراض وعن حدود االستثمار وفرة في السيولة عندما تكون األموال المتاحة فائضة عن قدرة الم
المتوازن في بنود الميزانية األخرى  بحيث يضطر المصرف إلى استثمار الفوائض ضمن الموجودات السائلة 
مثل األوراق المالية أو على شكل أرصدة لدى المصارف أو أرصدة عاطلة لدى البنك المركزي  وتم تعريفها 

جوداته في شكل سائل بدرجات متفاوتة  وذلك لمواجهة الزيادة في سحب بأنها : احتفاظ المصرف بجزء من مو 
الودائع والسحب من االعتمادات المفتوحة للعمالء بحيث يتمكن المصرف في ذات الوقت من استغالل ودائعه 
بما يحقق له أكبر ربح ممكن مع احتفاظه نقود كافية تمكنه من مقابلة طلبات السحب دون أدنى تأخير  ومن 

ر أن ينجم عن ذلك ارتباط في أعماله  ويمكن للمصارف أن تحقق غايتها في السيولة من خالل االحتفاظ غي
بمقدار مناسب منها في كل وقت من األوقات  أو من خالل إجراء التزامن بين دخول األموال إليها وخروجها 

 منها.
 والسيولة ثالث أبعاد:

 ل الموجود إلى نقد ..الوقت وهو السرعة التي يمكن من خاللها تحوي .1
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المخاطرة : هي احتمالية هبوط قيمة تلك الموجود أو احتمالية تقصير أو إهمال المصدر أو المنتج  .2
 بطريقة ما في هذا المجال .

 التكلفة : هي التضحيات المالية والتضحيات األخرى التي البد من وجودها في عملية تنفيذ ذلك التغيير. .3
جة المصارف إلى سيولة لمواجهة احتياجات عمالئها إلى أموال هذا ويواجه العمالء وتأتي أهمية السيولة من حا

احتياجاتهم أما من خالل سحب ودائعهم لدى المصارف أو من خالل االقتراض منها  وحيث إن مثل هذه 
هذا  االحتياجات مستمرة لذا يجب أن تكون هذه المصارف مستعدة دائما لمواجهة مثل هذه المتطلبات ألن مثل

 االستعداد يعطيها اإليجابيات اآلتية :
 الظهور في السوق المالي الحساس تجاه المخاطر بمظهر المأمون القادر على الوفاء بالتزاماته  . .1
 تعزيز ثقة كل من المودعين والمقترضين والتأكيد على إمكانية االستجابة لمتطلباتها كلما ظهرت. .2
 حللين والمودعين واإلدارة.يعد مؤشرا إيجابيا للسوق المالية والم .3
 تأكيد القدرة على الوفاء بااللتزامات والتعهدات . .4
 تجنب البيع الجبري لبعض الموجودات وما قد تجلبه من سلبيات . .5
 ٠تجنب اللجوء إلى االقتراض من البنك المركزي  .6

مصرف من طلب مهلة وتعد السيولة ذات أهمية كبيرة للمصارف التجارية حيث ال تتمكن إدارة المصرف إدارة ال
إضافية من المودع عندما يريد سحب ودائعه  إذ أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقة بين الزبون والمصرف .في 
حين أن المنشآت غير المصرفية تتمكن من التفاوض مع الدائن عند مطالبته باستحقاقه  وهناك إمكانية في 

الثقة والتأثير على سالمة المركز المالي للمنشأة  طلب مهلة إضافية للتسديد دون أن يؤدي ذلك إلى زعزعة
 غير المصرفية.

 
 ثانيا : مكونات السيولة المصرفية:

 
 يمكن تقسيم السيولة المصرفية إلى جزأين رئيسين :

 أوال: االحتياطيات األولية.
 هي تلك الموجودات النقدية التي يمتلكها المصرف التجاري دون أن يكسب منها عائداً 

 ذه االحتياطيات على مستوى المصرف الواحد من أربعة مكونات .هي :وتتألف ه
 النقد بالعملة المحلية واألجنبية في الصندوق :- ١

 ويشمل مجموع األوراق النقدية بالعملة المحلية واألجنبية والمسكوكات
 الودائع النقدية لدى البنك المركزي :-2

 ري باالحتفاظ بنسبة من أمواله في صورة نقد سائل لدىتنص التشريعات الحديثة على إلزام المصرف التجا
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 البنك المركزي 
 الودائع لدى المصارف المحلية األخرى :- ٣

 وهي األموال التي يودعها المصرف التجاري لدى المصارف المحلية األخرى من أجل مقاصة الصكوك
 صارف المودعة صعوبة فيوتحصيل فقرات أخرى من الديون  ويزداد حجم هذه الودائع كلما واجهت الم

 تشغيل النقد لديها أو زادت عالقاتها الصيرفية مع المصارف المراسلة داخل البلد وخارجها .
 الصكوك تحت التحصيل :-4

  ) .وتمثل الصكوك المودعة في المصارف األخرى  والتي لم يتم استالم قيمتها لحد اآلن 
 .الودائع لدى المصارف األجنبية في الخارج :5

 بما ال يزيد على نسبة“تستطيع المصارف التجارية االحتفاظ بأرصدة نقدية لدى المراسلين في خارج البلد 
معينة تحددها طبيعة السياسة النقدية واالقتصادية في ذلك البلد  من مجموع قيم اعتماداتها المستندية القائمة 

 والتزاماتها األخرى .
 

 شروعيتها القانون وتنقسم االحتياطيات األولية من حيث م
 
 االحتياطيات القانونية : -أ 
 

 تشمل مجموع األموال النقدية وشبه النقدية التي يحتفظ بها المصرف وفقا للسياسة النقدية التي
يحددها البنك المركزي  في الجزء النقدي من هذه األموال يكون ضمن االحتياطيات األولية الذي يأخذ شكل 

ى البنك المركزي  والجزء شبه النقدي يكون ضمن االحتياطيات الثانوية  الذي نقد في الصندوق  وودائع لد
يأخذ صور حواالت الخزينة وسندات الحكومة و االحتياطيات القانونية فوائد أهمها إنها تعد عامال واقيا لسيولة 

ليه في مواعيد المصرف والمحافظة على سالمة مركزه التنافسي وذلك من خالل تأدية االلتزامات المترتبة ع
االستحقاق المتفق عليها كما إنها تعمل على تعزيز ثقة السلطات الرقابية وثقة الزبائن بقدرة المصرف في 
المحافظة على أموال المودعين وعدم المغاالة في توظيف أموال الغير في أنشطة ما قد ينجم عنها مخاطر 

 معينة  ويسهل عليها أن تكون الملجأ األخير لإلقراض .
كما وتعاني االحتياطيات القانونية من سلبيات أهمها أنا تتمثل في تقييد قابلية المصرف في منح القروض 

وكأن هذه االحتياطيات نوع من أنواع التكاليف التي  ٠وهذا يؤدي إلى تقليل ربحيته  ٠والقيام باالستثمارات 
االحتياطيات زادت قابلية المصرف على  يجب أن تتحملها المصارف لقاء القيام بأعمالها فكلما انخفضت هذه

وبالتالي زادت ربحيته. إن وجود جزء من االحتياطيات القانونية على شكل حواالت  ٠اإلقراض واالستثمار 
الخزينة وسندات الحكومة )أموال شبه نقدية ( له غرضان هما : األول مساعدة المصارف عل تحقيق أرباح 
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الذي  ٠ونية . والثاني تشجيع المصارف التجارية على مسك الدين العام متواضعة من بعض االحتياطيات القان
وتكون لفترات قصيرة األجل ؛ كما في حواالت  ٠هو عبارة عن قروض مقدمة من المصارف إلى الحكومة 

 وطويلة األجل  كما في السندات وهي تمثل دينا على الدولة لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها .« الخزينة 
 

 حتياطيات العامة:اال
وإنما يحتفظ  ٠وهي األموال النقدية وشبه النقدية التي ال يحتفظ بها المصرف بموجب تشريعات السلطة النقدية 

 ببعض منها ويستخدم بعضا آخر وفقا لسياسته المصرفية .
 

 ثانيا : االحتياطيات الثانوية :
 
وتشتمل على  ٠وجودات سائلة تدر لها عائدا االحتياطيات الثانوية في المصرف التجاري هي عبارة عن م 

وتحقق هذه  ٠والتي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند الحاجة  ٠األوراق المالية واألوراق التجارية المخصومة 
وفي استيعاب ما يفيض  االحتياطيات في مجال السيولة فوائد منها إنها تسهم في تدعيم االحتياطيات األولية 

وكذلك تساهم في تحقيق نسبة من أرباح المصرف .  ٠ألولية عن متطلبات المصرف من االحتياطيات ا
والذي يأخذ « ويسمى باالحتياطيات القانونية  ٠األول محدد قانونا  ٠واالحتياطيات الثانوية تتكون من جزئين 

ال لتزيل ويظهر هذا الجزء واضحا عندما تحتاج الدولة إلى أمو  ٠شكل حواالت الخزينة وسندات الحكومة 
فيكون محددا  ٠أما الثانوية  ٠العجز . الحاصل في ميزانيتها نتيجة لزيادة النفقات العامة على اإليرادات العامة 

أي إنها تعتبر بمثال إليه  كأن يتم تحويل جزء منه إلى احتياطيات « بحسب سياسة المصرف التجاري ذاته 
 أو تحويل جزء من األخيرة إليه . ٠أولية 

 
 متطلبات إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية: /ثالثا 

 
تختلف طبيعة السيولة في النظام المصرفي اإلسالمي عنها في النظام المصرفي التقليدي من حيث أن البنوك  

وذلك ألن « اإلسالمية ال تحتاج إلى توفير سقف معين من السيولة لمواجهة الطلب على الودائع االستثمارية
رية تخضع لنظام المضاربة الشرعية الذي يقضي بعدم جواز سحب أموال الودائع قبل انتهاء الودائع االستثما

وتدخل ضمن مشروع ال يجوز أن تخرج منه إال بعد انتهاء المشروع : وبالتالي فإن تسجيلها يحتاج « األجل
رب ليس إلى تنضيض حقيقي بالتصفية أو بالتنضيض الحكمي ومن هنا فإن المصرف المودع عنده المضا

 ملزم برد األموال حسب العقد وبعد التنضيض.
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 رابعًا/ العوامل المؤثرة  السيولة المصرفية:
 
 أهم العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية ما يلي: 
 
عمليات اإليداع والسحب على الودائع: في الوقت الذي تؤدي فيه عمليات السحب على الودائع نقدًا أي  /١

ود قانونية اإلنجاز المعامالت اليومية إلى تخفيض نقدية الصندوق واحتياطات البنك التجاري قلب الودائع إلى نق
لدى البنك المركزي وبالتالي إلى تقليص سيولته فإن عمليات اإليداع )تحويل النقود القانونية إلى ودائع مصرفية( 

 تعمل على تحسين سيولة البنك التجاري.
 
العامة : سيولة البنك التجاري يمكن أن تتأثر من خالل عالقة الجمهور  معامالت الزبائن مع الخزينة /2

بالخزينة العامة وعموما تتحسن السيولة المصرفية في حالة كون عمالء المصرف التجاري دائنين للخزينة 
 ودائنيها الزبائن بالنسبة للخزينة تتحقق في حاالت عديدة أهمها:

 
 ة ويودعون ما يتقاضون من أموال لدى بنك تجاري.* أن الزبائن يعملون في أجهزة الدول

 * استرداد مبالغ السندات الحكومية التي ابتاعها  الزبائن في فترة سابقة
 * عقد صفقة توريد سلع إلى الدولة

 
رصيد عمليات المقاصة بين البنوك : تزداد سيولة البنك التجاري إذا  ظهر رصيد حسابه الجاري دائن لدى  /3

زي نتيجة تسوية  حساباته مع البنوك التجارية األخرى العاملة في البلد ففي هذه الحالة تضاف موارد البنك المرك
نقدية جديدة إلى احتياطاته النقدية التي يحتفظ بها لدى البنك المركزي. مما يزيد من أرصدتها النقدية. عمليات 

لى إحداث في توزيع السيولة المتاحة بين المقاصة التي .تجري على مستوى الجهاز المصرفي التجاري؛ تؤدي إ
المصارف دون أن يصاحب ذلك أي تغيير في الكمية اإلجمالية السيولة المصرفية: أما على مستوى البنك 
التجاري الواحد فإن حجم السيولة المتوفرة سيتأثر نتيجة عمليات المقاصة: فالبنك الذي يحقق رصيدًا دائما 

 حسنًا في سيولته؛ والعكس صحيح.اتجاه البنوك األخرى سيشهد ت
 
 

عالقة البنك المركزي بالبنوك التجارية: يمتلك البنك المركزي كممثل للسلطة النقدية قدرة التأثير في  .1
السيولة المصرفية من خالل تزويد البنك التجارية بالنقد المطلوب من النقود الورقية والمعدنية فاذا اعتمد 

عرض العملة فإنه يستعمل على تخفيض حجم األرصدة النقدية  البنك المركزي على سياسة تقليص
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الحاضرة أو االحتياطات النقدية المتوفرة لديها يقلل قابلتها على منح القروض وتعتمد سياسة البنك 
المركزي هذه على رفع سعر إعادة الخصم وبيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة ورفع نسبة 

ي ويحصل العكس في حالة توسيع عرض العملة الن ذلك يؤدي على زيادة االحتياطي النقدي القانون
األرصدة النقدية للبنوك يوسع سيولتها المصرفية مما يسمح في التحليل األخير قدرتها االفتراضية 

 ومواجهة مختلف السحوبات من العملة. 
 

 خامسًا /التحديات المفروضة على  المصارف اإلسالمية في إدارة السيولة:
 

 تحدي األول: العالقة بين البنك المركزي والمصارف اإلسالمية:
 

 تعاني المصارف اإلسالمية من رقابة البنك المركزي عليها حيث يتم إخضاعها لألنظمة واللوائح المعمول بها 
إذ تفرض المصارف المركزية جملة من القيود وتعتبر من أهم تحديات العمل المصرفي اإلسالمي القوانين 

ظيمات التي يلزمها المصرف المركزي على جميع المؤسسات المالية في إطار دورة التنظيمي حيث يمتلك والتن
المصرف المركزي كممثل للسلطة النقدية قدرة التأثير على السيولة المصرفية من خالل تزويده المصارف بالنقد 

سيعمل على تخفيض حجم  المطلوب .فإذا اعتمد المصرف المركزي سياسة تقليص عرض العمالة، فأنه 
األرصدة النقدية الحاضرة أو االحتياجات النقدية المتوفرة  لديها، وتعتمد سياسة المصرف المركزي هذه على 
رفع سعر إعادة  الخصم وبيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة ،ورفع نسبة االحتياطي النقدي، ويحصل 

يؤدي إلى زيادة األرصدة النقدية للمصارف ويوسع سيولتها العكس في حالة توسيع عرض العملة، ألن ذلك 
 المصرفية، بما يسمح بتوسيع قدرتها االفتراضية ومواجهة مختلف السحوبات من العملة .

 وينتج عن العالقة مع البنك المركزي ما يلي:
بات القانونية والشرعية سياسة االحتياطي القانوني على الودائع االستثمارية وضرورة التفريق بين طبيعة الحسا /1

 في المصارف اإلسالمية عنها في المصارف التقليدية. 
 سياسة اإليداع لدى المصرف المركزي والدعم قصيرا ألجل لطلبات المصارف اإلسالمية من السيولة . /2
البنك مشكل الملجأ األخير أو المقرض األخير والذي يحتم على المصارف اإلسالمية التعامل بالفائدة مع  /3

 المركزي ألجل إدارة السيولة قصيرة األجل.
سياسة العرض واإلفصاح للحسابات الختامية ومراعاة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية اإلسالمية.  /4

وذلك أن العرض واإلفصاح للحسابات في الصيرفة اإلسالمية تختلف عن مثيالتها التقليدية نتيجة اختالف 
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خصوم. لذا ينبغي تماشي سياسة اإلفصاح وفق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة طبيعة الموجودات وال
 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

هيكلة عالقة المصارف اإلسالمية مع أصحاب الحسابات االستثمارية والممولين، خاصة  في مجال توقيع  /5
 اإلسالمية وأتباعها ألسس العدالة في عالقتها مع الزبائناألرباح ألن ذلك يعكس مدى شفافية المصارف 

 تعاني من القوانين التي قد تحد من حركتها في جوانب االستثمار الداخلي والخارجي. /6
 

 -التحدي الثاني: غياب سوق النقد بين المصارف اإلسالمية :
 

المنتجات المتداولة ،التجربة والخبرة تملك البنوك التقليدية سوق نقديا، تجتمع فيه صفات  عدة أهمها :تعدد 
الطويلة في تداول هذه األسواق ،مما يسهل معرفة األخطاء ومن ثم تصحيحها. إال أن المصرفية اإلسالمية 
بحكم حد ذاتها مقارنة بالمصارف التقليدية، فما زال مشكلة غيابًا ونقص سوق نقدي للتعامالت قصيرة األجل 

بر تحدياتها في جانب إدارة السيولة واالستثمار قصير األجل .وبحكم عدم بين المصارف اإلسالمية من أك
شرعية أغلب األدوات المستعملة في سوق النقد التقليدية ،يبقى الرهان كبيرا في تطوير وإيجاد البدائل المالئمة. 

 بحرين وقد تم فعال من خالل تجارب بعض الدول اإلسالمية ،ولعل أهمها تجربة ماليزيا والسودان وال
 

 التحدي الثالث: غياب السوق الثانوية اإلسالمية:
 

تحتاج السوق الثانوية إلى تنشيط متقبل الشركات والصناديق الحكومية، وينبغي تشجيع وتوعية المستثمرين 
والمتعاملين بأهمية سوق التداول وخلق اآلليات المناسبة ، و إيجاد أدوات مالية تتماشى وأحكام الشريعة 

ة ،كما أن التداول في السوق الثانوية يمكن أن يتاح إلكترونيا .وسوق الصكوك ال يمكن أن يقوم اإلسالمي
 ويتطور دون أن تكون هناك إصدارات أولية ضخمة يمكن أن تتشكل منها السوق الثانوية للصكوك .

 
 التحدي الرابع : مشكله المقرض األخير 

 
المية والبنك المركزي ،هو قيام هذا األخير بدور المقرض من أهم المشكالت في العالقة بين المصارف اإلس

الملك أألخير للسيولة، وفقًا آلليات الفائدة عند البنوك التقليدية ،لكن المصارف اإلسالمية ال يمكنها أن تعتمد 
 على الفائدة كما هو معروف ،وإنما تعتمد على منتجات خالية من الربا والغرر وسائر المحرمات األخرى.
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الحلول المقترحة في هذا الصدد أن يقوم البنك المركزي بتقديم خطأ ائتمان بالمرابحة. ومفادها التفاق على  ومن
سلسلة من المرابحات  تنفذ عن طريق الوكالة، بهدف دعم السيولة النقدية في المصارف اإلسالمية. وآلية هذا 

 المنتج تكون وفقا اآلتي: 
ك فائض سيولة والمصرف العاجز ،على تمويل عدد من عمليات المرابحة يتم اتفاق بين المصرف الذي يمل /1

 لزبائن هذا األخير، ضمن سقف تمويل محدد.
 من أهم شروط االتفاق: تحديد فترة زمنية معينة ،تحديد نسبة الربح في المعامالت. /2 

لها حسب االتفاق بينهما / يتضمن االتفاق توكيال للمصرف اإلسالمي المستفيد لشراء السلع التي يتم تموي 3
 وبيعة. 

 
 التحدي الخامس: تعدد واختالف الفتاوى في منتجات إدارة السيولة:

 
نتيجة تواجد المصارف اإلسالمية في بيئات مختلفة ، الخليج العربي ، جنوب شرق آسيا ، دول المغرب 

لمالية والمصرفية كانت مختلفة ، العربي...فإن رؤية بعض الفقهاء في  القضايا الفقهية المتعلقة بالمعامالت ا
مما انعكس على منتجات إدارة السيولة أيضا. التحدي الكبير هو االفتقار إلى توحيد المعايير  وعدم وجود 
إجماع بين الفقهاء وأعضاء اللجان الشرعية ، حيث يعاني التمويل اإلسالمي من عدم توافر التقارب في الرأي 

بشأن الخدمات المالية اإلسالمية في مختلف البلدان والمناطق حول العالم.  كما بين الفقهاء والمدارس الفقهية 
أدى ضعي التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية ، إلى فقدان المرجعية الفقهية 

الجماعي منخل وتضارب كبير في الفتاوى . والواجب في هذا المقام تشكيل قاعدة شرعية مشتركة لالجتهاد 
 التجمع علماء الشريعة والمصرفيين والباحثين األكاديميين

 

  الجانب العملي

 أوال : لمحة عامة عن المصرف العراقي اإلسالمي لإلستثمار والتنمية عينة البحث 

 تأسيس المصرف :
في  5011 تأسس المصرف العراقي اإلسالمي لإلستثمار والتنمية بموجب شهادة التأسيس المرقمة م . ش /

( ألف دينار مدفوع بالكامل  126,400الصادرة من دائرة تسجيل الشركات برأس مال قدره )  1992/12/29
وباشر المصرف أعماله بعد حصوله على إجازة ممارسة الصيرفة الصادرة من البنك المركزي العراقي المرقمة 
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تم تعديل عقد تأسيس وقد  1993/4/20ومارس نشاطه في  1993/3/14في  9/  4863ت . ص / 
 ( مليار دينار عراقي . 250المصرف بزيادة رأسماله عدة مرات إلى أن وصل ) 

 وندرج لكم أدناه جدول يبين التطورات الحاصلة على رأسمال المصرف منذ تأسيسه :

 المصدر : من إعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية للمصرف.  
  -:  2019سنة أهم إنجازات المصرف خالل  ❖

تحول فروعنا في محافظة ) الحلة ، السماوة ، كركوك ( لمقرها الجديد ومزاولة األعمال في فروعها  .1
 المملوكة من قبل المصرف .

 تأسيس شركات تابعة لشركة إس إس العراق برأس مال مليار دينار وبدء مزاولة النشاط. .2
زارة الداخلية                               ) توقيع عقد تقديم خدمات البطاقات المصرفية لمنتسبي و  .3

 صندوق الضمان الصحي ( .
 ( دائرة من دوائر الدولة لتوطين رواتبهم . 46تم التعاقد مع )  .4
 مليار دينار . 10فتح منتجات تمويل لموظفي الجهات الحكومية المواطنة ألكثر من  .5
 اريع الصغيرة والمتوسطة .مليار دينار للمستفيدين من المش 7,5تم منح ما يزيد عن  .6
 . CSPإتمام تنفيذ المرحلة الثانية من متطلبات االمتثال لبرنامج حماية عمالء سويفت  .7
والتحضير  27001الخاص بمعيار األيزو  ISMSاالنتهاء من متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات  .8

 لمرحلة التدقيق من قبل الجهة المانحة
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والتحضير لمرحلة التدقيق من قبل  9001الخاص بمعيار األيزو  QMSتنفيذ متطلبات نظام الجودة  .9
 الجهة المانحة .

والتحضير  22301الخاص بمعيار األيزو  BCMSتنفيذ متطلبات نظام إدارة استمرارية األعمال  .10
 لمرحلة التدقيق من قبل الجهة المانحة

  5-وكمة كوبت وضع خطة لتطبيق حوكمة تقنية المعلومات في المصرف باستخدام إطار الح  .11
واعتمادها من قبل اإلدارة العليا أرسلت نسخة للبنك المركزي العراقي ليتم تنفيذها على مرحلتين خالل 

 ثالثة سنوات ونصف ) ثمانية عشر شهرا لكل مرحلة ( . 
وضع خطة عمل ألجل تطبيق وتفعيل وسائل التكنولوجيا المصرفية الحديثة في ن تقديم الخدمات  .12

ائن ومفاتحة الشركات العالمية لتقديم الخدمات اإللكترونية                           ) المصرفية للزب
Mobile Banking . ) 

النجاح في تمويل مشاريع استراتيجية من خالل جلب شركات عالمية لتنفيذ تطوير البنى التحتية  .13
ها المواطن العراقي بطريقة لتقنية المعلومات للوزارات والشركات العامة وتطوير الخدمات التي يحتاج

ممكنة وسريعة وتعتبر هذه البادرة مساهمة وانطالق لتحول الدولة إلى دولة الكترونية وحكومة ذكية 
 من قبل المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمية .

 
 



31 
 

 الهيكل التنظيمي للمصرف ❖
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 مار والتنمية.ثانيا : تحليل البيانات المالية للمصرف العراقي اإلسالمي لالستث

ُتقيم السيولة وإدارة الموجودات والمطلوبات بالقياس إلى االتجاه العام للودائع واستقرارها ودرجة االعتماد على 
مصادر التمويل المتقلبة القصيرة األجل بما في ذلك إي اعتماد غير مبرر على االقتراض ومدى توفر أصول 

كر ٕو إمكانية دخول أسواق المال والوصول إلى مصادر التمويل يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد بدون خسائر تذ
األخرى وكفاية مصادر السيولة والقدرة على تلبية احتياجات السيولة وكفاءة سياسات وممارسات السيولة 
واستراتيجيات إدارة األموال ونظم معلومات اإلدارة وخطط التمويل الطارئة وقدرة اإلدارة على تعيين ورصد 

 والتحكم فيها . السيولة
 النسب واالتجاهات العامة للسيولة

 اوال : نسبة السيولة والتداول :
الودائع والحسابات الجارية =  إجماليالسائلة / متوسط  األصولنسبة السيولة = المعدل الموزون  .1

271,117,559/265,597,831 =102. % 
= 241,945,492 /482,448,424= نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة  .2

 مرة . 2
علما ان متوسط السيولة وإجمالي الودائع والحسابات الجارية تم احتسابها استنادا إلى تعليمات البنك المركزي 

 العراقي بخصوص استخراج نسبة السيولة المصرفية 
يوم = 30ة خالل نسبة تغطية السيولة = إجمالي األصول السائلة / صافي التدفقات النقدية الخارج

217.245/86.072=252% 
نسبة صافي التمويل المستقر = حجم التمويل المستقر المتاح / حجم التمويل المستقر المطلوب = 

361.201/243.915=148 % 
 ثانيا : نسبة التشغيل ) سياسات توظيف األموال (

= 162,344,515 /13,858,262االستثمارات / إجمالي الودائع والحسابات الجارية =  .1
8.54 . % 

 /122,253,156تسهيالت ائتمانية بالصافي / إجمالي الودائع والحسابات الجارية=  .2
162,344,515 =75,3. % 

= 262,579,998 /122,253,156تسهيالت ائتمانية بالصافي / راس المال واالحتياطيات =  .3
47% 
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 تحليل النسب
%(  والمحددة من قبل البنك 30دنيا البالغة)من الحدود ال أعلى% ( وهي 102بلغت نسبة السيولة )  .1

أولية وهي ودائع لدى البنك المركزي ونقد  احتياطات سائلةالمصرف بأصول  لالحتفاظالمركزي وذلك 
 بالخزنة.

المتداولة من موجوداتها  المطلوباتيعكس معيار نسبة التداول مدى إمكانية الوحدة اإلنتاجية على الوفاء  .2
لقصير ، ويعبر عن نسبة التداول في شكل عدد مرات وهي عدد مرات تغطية المتداولة في األجل ا
 ( 1/ 2المتداولة . وان النسبة النموذجية للتداول هي)  المطلوباتالموجودات المتداولة 

 وهذا يعني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته . 1/ 2وبالنظر إلى نسبة التداول لعينة البحث نجدها        
  

 تاجات والتوصيات االستن

 أوال : االستنتاجات 

الخالُف الدائُم بيَن البنوِك المركزيِة والبنوِك  التحدياُت التي تواجُه البنوَك اإلسالميَة من النواحي القانونيِة: .1
والشركاِت اإلسالميِة في أغلِب الدوِل التي تعمُل البنوُك المركزيُة في نطاِقها، وأنَّ معظَم قوانيِن التجارِة و البنوِك 

قد ُوِضعْت في البلداِن العربيِة واإلسالميِة وفَق النمِط المصرفيِ  التقليديِ  وتحتوْي على أحكام  ال تتناسُب و 
.  أنشطَة العمِل اإلسالميِ 

:إلزاُم البنوِك اإلسالميِة بضرورِة االحتفاِظ  التحدياُت التي تواجُه البنوَك اإلسالميَة من النواحي التشغيليةِ  .2
، حيُث تقوُم البنوُك المركزيُة بإقراِض بنس بة  مْن ودائِعها لدى البنوِك المركزيِة وهنا تظهُر نقطُة الخالِف بوضوح 

 تلَك األمواِل بفائدة  وهَو ما ال يتفُق مَع منهِج البنوِك اإلسالميِة.
 اختالِف الفتاوى وتعدِدها وذلَك مْن حيثُ  التحدياُت التْي تواجُه البنوَك اإلسالميَة من النواحي التشريعيِة: .3

لدى هيئاِت الرقابِة الشرعيِة في البنوِك اإلسالميِة، وبيَن تلَك الهيئاِت الشرعيِة وعلماِء المسلميَن من خارِج هيئاِت 
 الرقابِة الشرعيِة.

المؤسساِت وتتمثُل في وضِع القيوِد على  التحدياُت التي تواجُه البنوَك اإلسالميَة مْن النواحِي االقتصاديِة: .4
الماليِة والمصرفيِة في مجاِل ممارسِة أعماِل التجارِة، وت مْلِك المعداِت والعقاراِت واستئجاِرها وتأجيِرها مع أنَّ تلَك 
األعماَل من صميمِ أنشطِة البنوِك اإلسالميِة، وندرِة االستثماراِت طويلِة األجِل والصغِر النسبِي للبنوِك اإلسالميِة، 

 لضرائِب المرتفعِة على أرباِحها وعوائِدها وتأثيِره السلبيِ  على نشاِطها.وأيضًا فرِض ا
افتقاُرها إلى التنسيِق فيما بيَن اإلداراِت وفيما  التحدياُت التي تواجُه البنوَك اإلسالميَة من النواحي اإلداريِة: .5

 بيَن البنوِك اإلسالميِة األخرْى وعدُم توحيِد فتاوى الهيئاِت الشرعيِة.
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أهمِ  التحدياِت الخارجيِة التي تواجهُ البنوَك اإلسالميَة، مدْى اتساِع نشاِط البنوِك  إنَّ مْن  تحدياُت الخارجيُة:ال .6
 العالميِة وظاهرُة االندماِج بيَن البنوِك العالميِة.

ِل فائِض السيولِة كبيرًا بحِد ذاِته، ففي حا وجوُد مشكلِة السيولِة، مشكلُة فائِض وعجِز السيولِة يعتبُر تحديًا  .7
عنَد بعِض البنوِك اإلسالميِة ال تعرُف البنوُك أيْن يمكُن أنَّ تستثمَر هذا الفائَض، حيُث ال يوجُد أماَمها إالَّ 
خياران اثنان يتمثالن فْي أْن تحتفظَ بالنقوِد في الخزائِن الخاصِة بالبنِك المركزيِ  دوَن فائدة ، أْو أْن تحوَل جزًءا 

ملة  أجنبية ، وفي حالِة عدِم توفِر سيولِة الموجوداِت بسبِب انتشاِر صيِغ التمويِل القائمِة على أساِس مْنها إلى ع
ُل صعوبًة في تحويِل هذه الصيِغ التمويليِة  الديِن، وانعدامِ التمويِل عن طريِق تقاسِم األرباِح ، وهذا تحدي ُيشكِ 

 بدَّ مْن إيجاِد عالج  ناجع  لهذه التحدياِت . إلى أدوات  مالية  يمكُن التفاوُض بشأِنها، فال

اظهر البحث ان المصرف عينة البحث  يعاني من فائض في السيولة، إذ بلغت نسبة السيولة المصرفية  .8
% التي جاءت في قانون 30، وهي تشير إلى أنها نسبة تفوق النسبة المعيارية والبالغة 2019% لعام 101

ني وجود موارد مالية معطلة لم تستثمر في المجاالت التي تدر عائد، وتقدم ، بما يع2004لسنة  94الصيرفة 
 خدمة للمجتمع.

 

 ثانيا : التوصيات 

على المصارف التجارية الحكومية منها والخاصة أن تستثمر أموالها في مجاالت متعددة وال ينبغي اإلبقاء  .1
ن فائدة او بفائدة منخفضة ألن هذا يضيع على أموالها مجمدة في خزائنها أو في خزائن البنك المركزي بدو 

عليها فرصة الحصول على عوائد كبيرة قد تتحقق لو انها استثمرت أموالها أو سيولتها بصورة أفضل وفي 
االتجاهات الصحيحة والسيما االستثمارية، لذا عليها أن تضع الخطط االستثمارية المستقبلية لعملها التي يجب 

حقة بما يسهم برفد مشاريع التنمية االقتصادية ورفع مستوى النشاط االقتصادي في أن تنفذها في السنوات الال
 العراق.

تسهيل إنشاء سوق مال بينية تتيح للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية إدارة الفجوات المالية بين أصولها  .2
 وخصومها.

مصرفية اإلسالمية ووضع منهاج يمكن آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الخاصة بالمعامالت ال إيجادالعمل على  .3
 الرجوع إليه عن هذه الفتاوى والعمل على إضافة كلما هو جديد في هذا المعنى.

زيادة التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي اإلسالمي والتقليدي على أسس من األحكام والقواعد السليمة  .4
 أنوية واقتصادية وفي السياق نفسه البد  التي تساعد على إيجاد عمل مصرفي مشترك يصب في مجاالت تنم
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التشريعية  واألطروضع القواعد  أجلاتساع التشاور والتنسيق مع السلطات النقدية ممثلة بالبنوك المركزية من 
 والفقهية التي تحكم العمل المصرفي اإلسالمي. و القانونية

ومراقبة اإلدارات المختلفة  مساعدةها من تطوير ودعم إدارات الرقابة الشرعية الداخلية في البنوك بما يمكن .5
 في سالمة تنفيذ قرارات الهيئات الشرعية.
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 مجيٌسٌح العشاق 

ًصاسج التعلٍن العايل ًالثحث 
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 كلٍح دجلح اجلاهعح 

 الــخــقــارَــر الــوــالــُــت الــوــرحــلــُــت 

 ودورهــا فــٍ حــقــذَــن الــوــعــلــىهـاث

بـالــىقــج الــوــنــاسب   
هـشـروع بـحـث هـقـذم الـً قـسـن الـعـلىم الـوـالـُـت والـوـصـرفـُـت وهـى جـزء هـن هـخـطـلـبـاث 

 نـُـل شـهـادة الـبـكـالـىرَـىس فـٍ الـعـلـىم الـوـالـُـت واملــصـرفـُـت

 هــقــذم هــن قــبــل الــطــلــبــت

 عــوــر طــه َـاسـُـن رؤوف                                  نــىر الــهــذي ســعــذ فــخــرٌ

حــســن هــحــوــذَــىســف هــحــوــذ هــادٌ                                 احــوــذ   

 هــحــوــذ هــصــطــفــً عــبــذ هــجــُــذ

 بإشراف 

 أ.م.د. أحــوــذ طــاىــش الــعــنــثـــكــً

هـ1442  2021 



 ب  

 

 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم 

تَفَسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا 

ُ لَُكْم ۖ َوإِذَا قِيَل اْنُشُزوا  يَْفَسحِ َّللاَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم  فَاْنُشُزوا يَْرفَِع َّللاَّ

 ُ َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاَّ

﴾١١بَِما تَْعَملُوَن َخِبيٌر ﴿  



 ج  

 

من هللا أن ينال إعجابكم جميعًا. ونتمنىهذا  ناقدم لكم بحثننا اليوم نفأ  

 

 



 د  

 

 الشكر واالمتنان

احلوذ اهلل سب العاملني ًالصالج ًالسالم على أششاف األًثٍاء ًاملشسلني ًثٍنا حموذ ًعلى ألو 

أمجعني أها تعذ.ًصحثو   

 عض ًجل أحك تالشكش ًاحلوذ سثحاًو تإمتام ىزا العول، فيٌ تٌفٍمنااهلل العلً المذٌش على  ًشكش

 ًتعاىل .

الفضل ألصحاتو، فاخص تالزكش أستاري املششف  ًنسةيف ىزا املمام إال أى  ال ٌسعنا

  العنبكٍ الذكخىر : امحذ طاهر

تتٌجٍياتو ًًصائحو المٍوح فلو جضٌل الشكش ًالعشفاى   ناٍالكثري هي ًلتح ًمل ٌثخل عل الزي هنحنا

 تاجلوٍل على حتولو ًصربج لٍطٍلو إجناص ىزه الذساسح فألف شكش.

على ًصائحو ًحتولً     خبالص الشكش ًالتمذٌش  ًتمذماجلوٍل إى مل  ًاكشيكٌى ًً

  ًهساعذتنا

 ًأتمذم تالشكش ًالعشفاى ألعضاء جلنح املنالشح لكل شخص هنين 

ًلٌ تالكالم الطٍة.... لكل هي ساعذًا ًشكشًا   



 ه  
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 الفرل األول

 منهجية البحث

  أوال 9 مذكمة البحث 9

تعدددم ية تدددم تلدددممؼ  اةع ؾسددد    اةق  دددنتم    اؾ دددس  اةي  دددء  اادددد  اةيدددو مس ؽ  دددؾ    ددد  ؾ       ددد ؽ         
 دد يي  ؽ سددؽ  ألددم  الددم ي  التتيددتم  اوددق تيددعد اوقكتلبدد  سبيددم  اةق  دد م ل  طيددنء   او  سدد     اةوظ  دد   

 ب مدم  دس  ديم س اتدم  اسدل  ادي   د      ال  ؾ تم فق تلممؼ  الؾ تؼ  اة اتدم  اةومدةيم ا ةع ؾسد    اةق  دنتم فدق
ااد يدمم اساد   وبؼ  ت د ل  الدل ي     اؾ دس  اةي  دء ل  اولدممؼ  اةع ؾسد    ط اؾ دس  اةي  دء  طمودل     دل سدؽ 
 يه تؼ اصم ي  اةعتد ي  اةق  دنق  اةوع دإ  اصدم ي  الدؾ تؼ  اةلأل تدم سدؽ  ندس  اسدل    اةيد يم   اةيدو مس ؽ 

  م ي د  ت  ل  الل ي    اةي  

  طي   ي د س  تلمم مةاؽ صت غه سسا م  ا قث سؽ  الل  اوي ؤل   تق ل

لددس  ن اصددم ي  الددؾ تؼ  اةلأل تددم سددؽ  نددس  اسددل     اةق تددم  اةمييددم فددق  ددؾة  اعددل ة ادد  ي ة  اة اتددم ميدد يم 
 ي د تلممؼ  اةع ؾس     اؾ س  اةي  ء ؟ 

 

 : ثانيا9 أهمية البحث

ؾس    اةق  نتم  اوق مجء  ن تلمسب   اسل    فق  ؾ تةبد   اة اتدم  ط اؾ دس تي ع  لةتم  ا قث سؽ  لةتم  اةع 
 اةي  ء ل  اق يم  اةيو مس ؽ  ساس ي م   اةيدومةلنؽ  سداس  د ل ا ةع ؾسد     يوةد  لؼ ي  بد  فدق  ت د ل 

   ا د ل  اصدم ي 34 الل ي    اةي   م  ط اؾ دس  اةي  دء  امودل    دس سدؽ  ديه تدؼ اصدم ي  اةعتد ي  اةق  دنق 
  الؾ تؼ  اة اتم ل
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 ثالثا 9 فرضية البحث 9

 تي ع فلضتم  ا قث سؽ  الل   تق :

تي يم  الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل دم ي دد تلدممؼ  اةع ؾسد   ا ةيدو مس ؽ  سداس يد م   اةيدومةلنؽ  سداس  د ل ي دد 
  ت  ل  الل ي    اةي   م  ط اؾ س  اةي  ء

 البحث 9 أهدافرابعا 9 

 سجةؾيم سؽ  الم ي توةمس    تق : بمي  ا قث ااد تقل إ 

(  الددؾ تؼ  اةلأل تددم  سددمن اسا   وبدد  ي ددد سيدد يم   اةيددو مس ؽ  سدداس 34سي  سددم  اةعتدد ي  اةق  ددنق   -1
 ي م   اةيومةلنؽ  ساس   ل ي د  ت  ل  الل ي    اةي   م  ط اؾ س  اةي  ءل

ب     ؾ يبد   ةع ؾسد   تي تط  امؾ  ي د  اةع ؾس    اةق  نتم  اةي   م سؽ  دالل سي  سدم    ت د -2
 ل

  و دددد ي  اعال ددددم ادددد ؽ  الددددؾ تؼ  اةلأل تددددم    يلدددد  فددددق تلددددممؼ  اةع ؾسدددد    اةق  ددددنتم  اةي  دددد م  ط اؾ ددددس  -3
  اةي  ءل

 تلممؼ سجةؾيم سؽ    ويو ي     اوؾصت    اوق تؾصس اا ب   ا قثل -4

 

  خامدا 9 عينة البحث 9

توةمددس ي يددم  ا قددث فددق سجةؾيددم سددؽ  اةيددو مس ؽ  سدداس يدد م   اةيددومةلنؽ  سدداس  دد ل  فددق  ددؾة  اعددل ة 
 ا  ي ة  اة اتم 

 

 

 



  3 

 

 الفرل الثاني

 جانب نظري  – التقارير المرحمية

 أوال 9 مفهوم التقارير المالية المرحمية  

تعم  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم س مًي  سدؽ س د  ي  اق دؾل ي دد  اةع ؾسد    اةق  دنتم  اةالتةدم ات د         
 الل ي      و   مم سؽ  نس ألة م  ا دبؼ   خ دلنؽ سدؽ  صدق م  اة د قم فدق  اسدل     اةيد لةم     دتة  

    الف  ا ول ينل  اة اتم  اييؾنم  اصم ي  اسل     اةي لةم  اةمييم فق  ا ؾ ة  اة اتم  ل تلؾم ت  ػ  اسل  
تل ينل س اتم تغظق سم  سلأل تم  الل  اييم  اة اتم يد    سد  تندؾن   دو  ديؾنم    يطدع  ديؾنم ت لدي   تليدع 
 اعي مدددم ابدددي   ايددددؾر سدددؽ  اولدددد ينل اادددد  امدددغؾه  اوددددق مة ي دددب  ألة ددددم  ا دددبؼ  غ دددللؼ سددددؽ سو دددي   الددددل ي   

 وتجدم  ايسد ه   اةل د   اةد اق ا سدل     اةيدومةل  ف بد   سداس   ي  ادم  سدؽ    و   مم ابمي  اوعلي ي دد 
   وغددددددد ي ألودددددددد  ب مدددددددم  ايددددددديم  اة اتدددددددم ا ق دددددددؾل ي دددددددد  اةع ؾسددددددد    اال سدددددددم ت دددددددػ  الدددددددل ي     اةسدددددددبم  ق 

 ( ل9::4:2  اعن م :

فمدددق  اؾ مددد    اةوقدددم   اسلناتدددم ي دددد  دددن س  اةمددد ل تظ دددء ا  ي   ايدددؾة  اة اتدددم سدددؽ  اسدددل     اةيددد لةم   
 اةيج م ف ب   سل تل ينل س اتدم يطدع  ديؾنم ت  ي دد  اسدل      ن ت مدع فدق لدي   اةجد ل اةوظ  د    اولد ينل 

(  دنن ت دمي تلد ينل SECة  اة اتدم    اة اتم  ام ينم  اوق تملضب   اب ئم  اقاؾستم  اةسدلفم ي دد  دؾة  ا ي 
( *ت ي دد  ن تودؾاد ا  ي  ت  دػ  اسدل    سيد  اتم ايدم    اولد ينل Ǫ - 10س اتم  يطع  ديؾنم   فلد  ايةدؾل    

 ( 4:  9::2ت  اة اتم  اةلأل تم  ضة ن يم ام  س م قتم  اةع ؾس    اؾ ي   ف ب     اةسبم  ق   اعن م 

 اةلأل تم ي د   بد    ت دػ  اولد ينل  اودق تغظدق سدم   سيتدم تلدس يدؽ  ديم س اتدم   م يلفس  اول ينل  اة اتم      
 ل ( 4:  9::2ت   ألم    ل   اةسبم  ق   اعن م 

 ة  يلفس ت ػ  اولد ينل ي دد   بد   سجةؾيدم  الدؾ تؼ     اولد ينل  اة اتدم  اودق  دوؼ ايدم  ل  يدؽ سدم   سيتدم      
ثالثددم  رددبل  تلدد ينل س اتددم يطددع  دديؾنم (     ددوم  رددبل   تلدد ينل  تلددس يددؽ  ايدديم  اة اتددم   ددم تنددؾن ت  ددػ  اةددم 
 (9::4:2س اتم   و  يؾنم (   اةسبم  ق   اعن م :
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( تعلنم  ا ول ينل  اة اتم  اةلأل تم فق  ص  اةعت ي IASC  م  مسس اجيم  اةع  ل  اةق  نتم  ام اتم  
سجةؾيم   س م    س و ل  سؽ  اةع ؾس    ( ي د   ب   تل ينل س اتم تقوؾ  اس  ي د34 اةق  نق  ام اق  

 اة اتم اةم   سيتم   س سؽ  اييم  اة اتم ا سل م    عم  ن تلك  اةعت ي  اةق  نق  سل تقم م يم  سل   
 (ل9::4:2تلممةب  ااد سوظ      الؾ   ؽ   اوسلنع    ا  صم  اس   ام     اةسبم  ق   اعن م :

 

 Interim Financial Reports Conceptمرحمية9 ثانيًا 9  مفهوم التقارير المالية ال

تل ينل س اتم  س     ب ي د  34ي   تعلنف  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم فق  اةعت ي  اةق  نق  ام اق ي ؼ      
ي د سجةؾيم   س م    س و ل  سؽ  الؾ تؼ  اة اتم امول    س سؽ  اييم  اة اتم  ان س م ا ةيس    يسم ن 

( ت  يلفس  ن ب   اول ينل  اوق تغظق   س سؽ ي م  تعم سؽ س   ي  اةع ؾس    إلض فتم 5:  2:18ت   ام ام
ا ةيومةل ت  يلفس  ن ب   اول ينل  اة اتم  اوق تعمل   اؾألم     و   مم  تيسلل  يؽ فول    س سؽ  يم ت 

 (ل5:  2:18ت فتةاؽ  ن تعم  اول ينل  اةلأل تم  س ربل    ثالثم  ربل     وم ربؾي  يسم ن   ام ام

 تعلي  ن ب    يت م  اةع ؾس   سؽ  اسل م ااد  اطل ي  اةبوةم اب   س فول     ل  ي    س  تنؾن يطع  
 ل (5:  2:18ت  يؾنم  يسم ن   ام ام

 ن ب  تل ينل س اتم تعمل   اسل     ساس   ي   ؾ      س  مم    اول ينل  اة اتم  اةلأل تم  تؼ تعلنف      
ع  يؾنم    ربلنم  لاػ ابمي تؾص س  اةع ؾس    اوق تومةيب  ت ػ  اول ينل ااد   و  يؾنم    يط

  اجب    اةيوم م   ت  ل  ل ي تبؼ    ومة ينم فق  اؾ س  اةي  ء  طساس   تؼ   يسم ن دمحم  ألةمت دمحم ي ق
 (   5:  2:18 ت

 ايلنع   ال  ل  اسم( يؽ  س ه  اسل م ان  اةيومةلنؽ   ام تي ؽ  بوةؾن غ ا َ    اوللنل  اة اق  اة  س       
ت س يم   اول ينل  اة اتم  اييؾنم ت  فق  مس  اؾ س فنن  اقاؾس   ت   ؾ ة  ا ي ة  اة اتم  سيغة   سبيم 
 اةق  ء تظ ء سؽ  اسل     اوق  مي    بةبؼ فق  ا ؾ ة  اة اتم ي د  سل  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم ل 

      تب   ام ي  انت ن   ي  الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل تم  فق  اؾ س  اةي  ء انق  ضل ي   إلر ي  ااد  س طب
 تيةح ا ةيومةلنؽ   ام تي ؽ   صي ي  اةيو مس ؽ  ا لنؽ امبؼ  تللنل  مي   اسل م ي د تؾا م  اةي فع
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( سق  ام IASB  اي ؾام  ايلممم   إلض فم ااد  ضعب   اة اق   اي ؾام ل   ن اجيم سع  ل  اةق   م  ام اتم  
سيب  اإلي  م يؽ  اةسا م  اةع ؾس   سع  اةيومةلنؽ ت ام تي ؽ ت   ؾ ة  ا ي ة  اة اتم   اةيو مس ؽ  ا لنؽ 

(   ايم   تل ينل س اتم سلأل تم  ت مع اج سس كس  إليالم  اة اق  اة  س IAS 34 ةؾ يبوبؼ  ةعت ي  اةق   م  
 ح   في  اةمعؾل فق  ا ل سؽ    ؾن  ا ل  ام  ق   ص 1998فق ر  ه   IAS  34  م تيسل  اةعت ي 

 ( ل Doinea¸2008:157ل   1999

 تعلي  اول ينل  اة اتم  ان ئتم      اةؾ وم (    ب    ؾ تؼ س اتم تغظق  مي     س سؽ  يم س اتم   س م ت 
   تل ينل  – يؾنم    اغ ء  اس تع  ن ليه  اول ينل تنؾن يؽ فول  ثالثم ربؾي    نس ي اا ب  ي د   ب  يطع

ا ئتم    سؾ وم ( يغؼ   ه فق تسلنع    م ل  توؼ  اةظ ا م  عةس ليه  اول ينل ي د    س   و  يؾ  
  اغلض سؽ  اول ينل يطع  يؾنم     اول ينل  اة اتم  اة  وم   ا لن لؾ  ن تؾف ل اةيو مسق  الؾ تؼ  اة اتم 

 اول ينل ي د    س   و  يؾ    اغلض سؽ  اول ينل يطع سع ؾس    كمل سالتةم سؽ   ألتم  اوؾ  س  ت  ل 
 اييؾنم     اول ينل  اة اتم  اة  وم  ا لن لؾ  ن تؾفل اةيو مسق  الؾ تؼ  اة اتم سع ؾس    كمل سالتةم سؽ 

  Hoyle  نلن  &  1195ت  6::2  ألتم  اوؾ  س  ت     الل ي    ا  صم     ومة ي    توة ن ل ألة   ت
(  ن  اول ينل  اة اتم  اة  وم ت     اةيومةلنؽ   ام تي ؽ  ةع ؾس    كمل سالتةم Othersت  :2:1:  ::4

أل ث ان  اول ينل  اةجب     اسل    ت    سع ؾس   س اتم فق   س   س سؽ  يم   ألم     اوق تظ نب  ل ئم 
 اةوقم   اسلناتم او  نم ( سؽ  اسل     اةي لةم فق  اؾ م   SEC ا ي ة  اة اتم   او   ل  اسلناتم  

ا ي    اة اتم  اوق ممةيب   اوللنل  ام  تم ي د  الي  اول ينل  اة اتم  اييؾنم ل   ن  انت      اة اتم  اوق 
 ومةيب   اوللنل  ام  ق اتس سؽ  امل ي  ان تم إ  لي  ميةح ا سل    ايسل سع ؾس   ا ةيومةلنؽ 

 ( 52:  2:13  ام تي ؽ  ن لر س  مةاؽ     س م : 

 نظريات إعداد التقارير المالية المرحمية 9ثالثًا 9 

 تؾيم  غلنو ن إليم    اول ينل  اة اتم لة :     

تلمي س  ينف  اوسغ س  تعم  امول   اة  وم ي    ساةال ا مول   اةق  نتم  اييؾنم ت  اياػ  النظرية األولى 9
تلم ل   سيوؾن    ايس ه  اييؾ  ت سمس ألجؼ   اييؾنم ثؼ تؾ ر ي د  امول    اة  وم ت  لاػ    يوة   ي د 

  او اتم  ام سؽ تيؾن تب  ألود تعاس  ا ظ    ا  صم   اولم لل  اةنتع   ت اياػ فان  و تج  امول    اة  وم 
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سيول م    تةم اي تب  ( اياػ   تعٌم فوله سق  نتم  ط لَ  ابيه  ايغلنم ت فان  امول   اة  وم  النظرية الثانية9
 اةيو مسم فق  اوللنل  اييؾ    ا قؽ  اوؾ نع    ت    س و مم يؽ ت ػ  اولم ل   تؾيم تلم ل      ت  

 ( 289:  2:12ت   ألم      (1995:     لنؽ

 المرحمية 9أهداف التقارير المالية رابعًا 9 

    دلنؽ  ا دقؽ   تبمي  الدؾ تؼ  اة اتدم اادد تقل دإ سجةؾيدم سدؽ  الدم ي   لدؼ لديه  الدم ي سد  مدنتق      
 (: 289:  2:12  ألم   يؾ    ألةم :  (1995ت

  د س س  ددس   اولدم ل     اويند   كتةدم  يطد م  اةسدل ر  تؾ  وبد  ي دد سدم ي  ايديم  اة اتدم ت  لادػ ي دد -1
  غ ا َ  س  ماؾن يطع  يؾ  

كدد ن لددي   ا     تددؾف ل سع ؾسدد     وتددم سم ددم  اغددل ض تقم ددم سددمن تلددؾم       اةسددل ر ت    صددم ال  -2
 مل س   ايط م   اومفل    ايلممم  ي تم  ايبؼ ل

سالتدؼ  سيدوةل ا    سي يم   صق م  اة  قم فق  اةسل ر ت    صم  اةي لة ؽ ي د يةس تلدؾنؼ  -3
 ي   اةسل ر   ؾ  س ييبؼلا  

   ونة ل  عض   يه  ايلص فق  الؾ تؼ   اول ينل  اة اتم  اييؾنم ل -4
 ايب مدم ت  يدؽ  دس فودل     ؾي  صق م  اة  قم فق  اةسدل ر ي دد سل د ه  اةد اق   ود تج  ية اده فدق -5

 ي د ألم  ل
تؾفل  ان ليه  الؾ تؼ ت فتض  ييم يمم  اونكم  س م  اةيومةلنؽ ييم  اوين    ايط م  يؾ تم   ا بؼ ت -6

 ابؼ سع ؾس   يؽ فول   سول يطم  ينتَ   غ ا ّ    س ثالثم ربؾيل
 

 -أهمية التقارير المالية المرحمية 9خامدًا 9 

 اتم  اةلأل تم او نتم يم   ألوت ي    قيء  ار  ل  اةيو مس ؽ اب ل  تعم مةاؽ   و م م  اول ينل  اة     
 اول ينل  اة اتم  اةلأل تم     م او فتض يمم  اوة ثس فق  اةع ؾس     ن     اوؾ صس  امع ل ا ؽ  اسل م 

  اةلأل تم انس تنل   لةتم  اول ينل  اة اتم ل,Menike and Wang) 3102 سيو مسق ليه  اةع ؾس    
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 ل ف اةيو مس ؽ External Users  اةيو مس ؽ  ا  يي ؽ  Internal Usersسؽ  اةيو مس ؽ  ام    ؽ 
 ام     ؽ لؼ   ائػ  اي ؽ ملؾ  ن  نوقاةؾن ايس ه  اسل م  نلنم ن تظؾنلل  ل  س   اةيو مس ؽ  ا  يي ؽ فبؼ 

تم سبةم انال  ايؾي ؽ سؽ  اةيو مس ؽ  اةجوةع  اة اقل أل ث تعم  اةع ؾس    اؾ ي   فق  اول ينل  اة اتم  اةلأل 
 (:Ichim and Danilã, 3104 نةاؽ ت يتمب  امالثم   ؾ ر  

  اةع ؾس   ألؾل  ايس ه  اوسغ  ق تم م فق ا  ي   اةيس    ل1
 اةع ؾس    اة اتم  امل ينم انس سؽ  اةمي     طل ي   لن  اةيومةل ن ت انيؾك   اةللضؾن ت  ل2

  اؾ      اقاؾستم ت   اع سم(ل
  اةع ؾس    إل  ينم  امل ينم ألؾل       اةيغةم اب  ثالثم  ع تو :  او ظتط   اويم ي   ال   م ل ل3

  ن  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم ت     اةيومةلنؽ   ام تي ؽ  ةع ؾس    كمل(   (Hoyle et al : 2010نلنل  
   س سؽ  يم   ألم  او  نم سالتةمت أل ث  ن  اول ينل  اةجب     اسل    ت     اةع ؾس   س اتم فق   س

 انت      اة اتم ي د   يم  ف  تم ت  ة   ن  انت      اة اتم  اوق  ومةيب   اوللنل  اةلأل ق اتس سؽ 
  امل ي   ن تنؾن سم لم  لي  ميةح ا سل    ايسل سع ؾس   ا ةيومةلنؽ   ام تي ؽ  ن لر س  مةاؽ ل

 (::2:1ت  اتػ ت  6::2معؾ  ااد س    ق   اةليق ت ان   لوة م فق  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم    

أل يم  اةيومةلنؽ   ام تي ؽ  سو ي   الل ي      و   مم ااد  اق ؾل ي د سع ؾس   فق  اؾ س  -1
ربؾي ( امَ   6ألوم  3 اةي  ء يؽ  اةل    اة اق ا ةيسن    وتجم  س ه  س فول  س اتم    ل   سؽ 

 م ا ق ؾل ي د ليه  اةع ؾس   لسؽ    وغ ي ألود  ب مم  اييم  اة ات
تةًاؽ  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم ا  ي   اةيسن  سؽ  اق ؾل ي د سع ؾس   ل سم  فق  اؾ س  اةي  ء  -2

 طساس سونلي ألؾل       اةيسن  ت  سؽ ثؼ مةايب  تقم م    قل ف   فق  ا    يؽ طلنإ  اةل ي م 
الل ي    اال سم اوعم  ه  تقم م  اجب     ا     امع ق سع  ا     اة ظط  ساس   ي    ت  ل

  اةي  ام يؽ    قل ف   ل
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ت     اول ينل  اة اتم  اةلأل تم  اةي لة ؽ   إل  ي   سيو مسق  الؾ تؼ  اة اتم  ةع ؾس   يؽ  اوغ ل    -3
فق ألجؼ   تج ه ا ل      اةيسن   تمفل تب   ايلممم    و م سب  ا صؾل  اةلولألم ااد ي  ء سل  ل  

 ة اقل ا
تؾفل  اةع ؾس    اوق تلمسب   اة اتم  اةلأل تم  ا  س  ا قتح   اي تؼ اال ومة ي فق  انؾيصم أل ث   -4

تلمم ت ػ  اول ينل  اةع ؾس   يؽ  اؾضع  اة اق  ا قتح ا ةيسن  ت  سؽ ثؼ تةاؽ  اةيومةلنؽ سؽ 
 سم سو ألم ا جةتعل الل ي  اةي  ء  تقلإ  ايعل  انو  ا ؾي م  اة اتم أل ث  ن ت ػ  اةع ؾ   ت  ل

ان  اةع ؾس    اةق  نتم تنؾن اب   مي  تين نه ي اتم ت أل ث مة يس سيو مم  اةع ؾس    اةق  نتم   -5
  الل ي    ومة ي   لاػ اونؾنؽ تين    يؽ  و تج  األم ث  اةيولن تم ل ل ؾيَ  سؽ  اوين  ييم  ت  

 اةلأل تم مجعس سؽ  اةةاؽ  كوس ي  اواليء ان قت م سم إ  اقي      ةل يعم ليه  اول ينل  اة اتم   -6
    وال      ا ظ    اوق ألمثس  الل فول     ل   سع اجوب ل  طياػ م  ح سؽ  اةةاؽ تالف ب  

   ن  ن تونثل  اةيسن   ساس  ن ل يل   ت ػ  اةة ي    ل

قي     معوةم ي د لي ك يؾ  ء   لن الةتم  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم ت  ي ل سيب   نن سل يع  ا     
 اول ينل  اة اتم  اةلأل تم فق   و ل    عض  اة رل     اييء  اوق مةاؽ  ن معوةم ي  ب  فق ت ظتط 

ية تم  اةل يعمل  ة   ن  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم تيةح اونس ؽ  اةع ؾس    الل فول    سيتم    ل   ة  
 (  29:  2:17ت   نؾ  اظتف  الل ي   لس    اةق  نتم  ت  ل  وقلإ لاػ   صتم سالتةم  اةع ؾ 

 ( الخاص بالتقارير المالية المرحمية 239نذأة المعيار )  سادسًا 9

سعت ي سق  نق   اق   اول ينل  اة اتم  اةلأل تم ت  لؾ سؾضؾر اؼ مغًط سؽ  34 وي  ل  اةعت ي  ام اق ي ؼ 
ت  س   عم لاػت  1999 ي  ل  يم  1سؽ  تنم   اإ ت  لي   اةعت ي   ي   ايم ل ي د  امول    اةق  نتم  اوق 

  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم يق تل ينل س اتم تقوؾ  ي د سجةؾيم   س م    سجةؾيم س و ل  سؽ  الؾ تؼ 
  اة اتم امول    س سؽ  يم س اتم   س م ا ةيسن  ل

م  سل   لاػ     اةم   اوق   مقم  لم   اةعت ي  مم سيسدن  مةاؽ اا  سب  ايسل تل ينل س اتم سلأل تم ت    ي
 مجء  ن  وؼ ف ب   ايسل  عم  ب مم  امول   اةؾ وم ت  فل  ال   اجيم سع   ل  اةق   م  ام اتم ت فنن  اي  مجء
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 ن مللي لاػ لؾ  اقاؾس    اؾطيتم   اجب    اوق ت يع  الؾ يم  اةيغةم ا  ي ة  اة اتم    ؾ ة  ا ي ة 
  اة اتم   اب ئ    اةق  نتم ت

سع   ل  اةق   م  نيظنإ لي   اةعت ي ي د  اةيسئ    اوق مظ ء سيب   سل  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم  ةؾيء  
  ام اتم ت   ياػ  يظنإ ي د  اةيسئ    اوق ت و ي لاػ  ةقض اي  تب ل

ول ي  طت ن س   ئ   ي  نبمي لي   اةعت ي ااد ات ن  اقم  ا  د سؽ سقوؾن    اول ينل  اة اتم  اةلأل تم ت
   اكت س فق  الؾ تؼ  اة اتم  ان س م     اة و ل  امول  س  وم ل

 اةيومةلنؽ  ؼ  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم  اةؾثؾة اب  ت  فق تؾ  وب   اةي  ء ت      ااد تقي ؽ  مي  متلم نا
يلممم   اةللض ؽ ت   اجب    ا لنؽ فق  اوعلنف  ةمن  مي   اةيسن  ي د تقل إ  ايط م   اومفل    ا

 (9::2 سل  ل   اة اتم  سؾ و  اي ؾام ل  ألة   

 محتويات التقارير المالية المرحمية9سابعًا 9 

 (ل:5::2مجء  ن تقوؾ   اول ينل  اةلأل تم  قم    د ي د س  منتق   ألة   

 اييم كة  فق  ب مم  س    تم يةؾستم  ة  فق  ب مم  امول   اةلأل تم  اق اتم ت س    تم يةؾستم سل ي م ت -1
  اة تم  اي  لم س  رل  اب  ل

ات      ام س ا مول   اةلأل تم  اق اتم ت تل كةت َ ا ييم  اة اتم  اق اتم ألود ت ين ه سع ات      ام س  -2
 ا ييم  اة اتم  اي  لم س  رل  اب  ل سل ي م ا مول    اةلأل تم سل ا م   اق اتم ا ييم ألود ت ين ه(

 اييم ألود ت ين ه ت  ن  ا ييم  اة اتم  اق اتم ألود ت ين ه تسع ات ن  امول ات ن  اومفإ  ايلم  تل كةت  َ  -3
 ماؾن سل ي ً  سع  امول   اةل ا م سؽ  اييم  اي  لم س  رل  ل

 ثالثة جوانب مهمة لمتقارير المالية المؤقتة وهي9 23ويوضح المعيار الدولي 

اةيع   األؾ لم ت    مل م  ه  ن  أل ل سؽ  اوؾ ع سؽ ي  ء  اةعت ي   ايي م  ا ول ينل  اة اتم  اة  و -0
 اة  وم ت  فإ س  لؾ   ي  فق     يمم تسجتع  اةيسن  سؽ تلممؼ سجةؾيم   س م سؽ  الؾ تؼ  اة اتم

 .(  اةعمل 1 اق ي ؼ  م اةعت ي  اةق  نق  ا
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ألود فق أل ل  الؾ تؼ  اة اتم  اة  وم  اة   م ت فال    و ي  سيسن  س  اض فم  ايؾ  ت   امم أل    -3
لي   اةعت ي فنن  اةعت ي اؼ   اةن ؽ فق  ا  داض فتم ااد  الؾ تؼ  اة اتم  اة  وم  اة   م فؾة  اقم 

 لمةيع لاػ 
ان س م  الؾ تؼ  اة اتم  اة  وم ت  ة  ان   يول ي  إير    اكت س ابي   اةعت ي  يظنإ ي د  اةجةؾيم   -3

سجةؾيم   س م سؽ  الؾ تؼ  اة اتم تومةؽ   يظنإ ي د  الؾ تؼ  اة اتم  اة  وم  اة   م  سؽ ثؼ فنن
اتس فلط  إلف  أل     اةقم    اةظ ؾطم  ةؾيء لي   اةعت ي ت اس  مم   إلف  أل    اةظ ؾطم 

 ن س  اةم ل : فان  إلف  أل    اةظ ؾطم  ةلومد  ا لنت فع د  اؾ  طم سع   ل  اةق  نتم  ام اتم
   م ا   اب  فق  اةجةؾيم  –سمس س  طل  عل  ام تم  ت  س  طل   توة ن  32 اةعت ي  ام اق ي ؼ 

  الؾ تؼ  اة اتم ت  اة  وم اض فم ااد اف  أل    اةلفل     اقؾ رق  اةؾضقم فق  اةعت ي  ان س م سؽ
 ل34 ام اق 
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 الثالث الفرل

 المعمومات المحاسبية

 أوال 9تعريف البيانات والمعمومات المحاسبية 9

ألل تإ سجل   تعنل يؽ ألمث     ألم ث سع يم اب ئم يسؾ     ألل ي    ي د   ب  مةاؽ تعلنف  انت         
يةعب      ي  م    ي ؾم ات  تم ت تنؾن   تغم غ ل سلت م  ط لدً  اال دوم     اةظ ؾطم سؽ   و م سب (  وؼ 

 اق ؾل ي  ب  سؽ س   ي س و مم ابمي تقؾن ب  ااد سع ؾس   مةاؽ    وم    سيب   عم ايل    اعة ت   
 لي ك  سم م  م ل  ي د  . اال سم ي  ب   تلت نبد  ت فبدق  اة     ا  م   ا   تم(  اال سم إل و    اةع ؾس  

 د م  اةنتع  ت  ي  م  اة   ن ت  إلأل       اة و مم  انت     فق  اقت    اعة تم سيب   ي  م  إل ود   ت  ي 
 (ل 28:  3::2   ايل    اقنتظق ت  )  ي  سً    ل تط  ي ؾسً  ات  تم

 تةمس  األم ث    و   مم  اوق تقمث فق  اؾألدم     ود   مم  ا د س فدق  اق ؾل ي د  انت          
   ايل    اقنتظق ت  ااد  اد يم ؽ  التتي ؽ  خت  ؽ اةق  نتم  اوق مةاؽ  ن ت يو ت عً  او ػ  األم ث 

2::3  :29 :)  

ات     س اتمت  لق توع إ  ا فم  األم ث    و   مم  اوق تقمث فق  اؾألم     و   مم  نو عب   ثلً   -1
 ل  :س اتً   ق ث مةاؽ قت  ب    اوعن ل ييب    ؾي  س اتم ت  لق تسةس   فم  األم ث  التتيتم  ختتم

 ث  اوةؾن تم  اةوع لم  اتفتم  اق ؾل ي د  اسؾ ل  اال سدم اةة ي دم  اؾألدم     و   مم  األم
ايس طب     و       اج ي   غ ل  اج ي (  ؾ   سؽ  نس  صق م  اة نتم    يؽ طلنإ 

مل  األم ث  ال  ة اتم  اةوع لم  اتفتم  اق ؾل ي د  . (   ول ض    ل  ايس    طؾنس  ايس
 ل  األم ث    ل  مم ت  . (   ام اودم    دمث ي تب   سج     او لي اب    انتع       ونم ل اةؾيدؾ  

  اةوع لم  اتفتم تقل إ  يط م  اعة ت    اج ينم   يطد م  ايدس ه  اج ي  
ات     غ ل س اتمت  لق توع إ  ا فم  األم ث    و   مم  اوق تقدمث فدق  اؾألدم     و   مم        -2

 (ل 29:  3::2   ايل    اقنتظق ت     ثلً  س اتً ت  لق ي د  ؾي ؽ و عب
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 اع س  ؽ ت  ات      ةتمت  لق ت ػ  انت      اوق مةاؽ  اوعن ل ييب    ؾي   ةتم ت سمدس ايدم    -  
 يم    ي    اعةست يم   ا بؼ ت يم   اؾألم    اة  يم لل  اخ

ؽ  اوعن ل ييبد  اد ؾي   ة دم  ص قس  وؼ ات     غ ل  ةتم ت  لق ت ػ  انت      اوق   مةا  - م
 اوعن ل ييب    ؾي   صفتم  غلً  ا عؾطم قت  ب    ؾي   ةتم    سدؽ  سم وب  سمن    وم    سؽ 

  ؾي  – ي ته مةاؽ تعلنف  اةع ؾس    .  انل سج  اوميننتم ا ع س  ؽ ت  ل  ة  اةيوب ن ؽ ت  اخ
وق تجل  ي د  انت     سؽ تنؾنء  تق  س  تمي ل  ن ب  :   تج  اعة ت    اودسغ  تم  ا-ي سم 

ابمي   و م سب  فق تؾضتح  اسؾي  اة و مم  طي    اقل تإ ي  ب  سؽ  نس سيو مس ب   طة  
 سؽ  الل تعلنف  س سؽ  انت       اةع ؾس    ودمح  ن  اةع د ي  ا   دق  .مقلإ  ام تم  ابؼ

 تم   اةقللم سيبة  تكة   ن لي ك اسا   دم ا ومل م ا ؽ  انت       اةع ؾس    يق ل فق  ام
 يو  ي  انت      ةم  م سع ؾس   ال  س  تؼ تيغتةب   إي    تلت نب   ساس مجعس اب  سعيدد    ام 

 ل     و م م سم م اةيو مسب  ت  عم  ا ي ايغل   يو  ي  س سؽ :  اةديو مم ت سا  وه 
ؾس    اةق  نتم  رل طب  تعلي  اةع ؾس    اةع  . اؾعتفتم ت  اوؾ  س  ا سيق اال و م م

 اةق  نتم  ن ب  :  س  اةع ؾس    انةتم  غ دل  انة دم  اودق ت ص  األم ث    و   مم  اوق توؼ 
سع اجوب    اوللنل ييب  اؾ  دظم  غدؼ  اةع ؾسد    اةق  نتم فق  الؾ تؼ  اة اتم  اةلمسم ا جب   

 (ل 30:  3::2   ايل    اقنتظق ت  . اةيو مسم     ت ً   ا  ييتم  فق  ظدط  اودسغ س   اولد ينل

 طياػ فبق تةمس   تج  اعة ت    اوسغ  تم  اوق تجل  ي د  انت  د    اةق  دنتم   اوق تيو مم سؽ     
  نس  اجب    ام   تم   ا  ييتم  اوق اب  يال م   اؾألم     و   مم  طة  مقلإ  ام تم  سؽ   و م سب 

ااد  اةع ؾس    اةق  نتم سؽ  لص  اةعلفم  أل ادم يدمم  اونكدم  اال سم ا يس ه  تيسن  اق يم  .
   و     ت  طياػ فان  ابمي سؽ تؾف ل  تلممؼ  اةع ؾس   ااد  اجبد    طياػ فا ه اتس سؽ 

 امل ي   ن توقؾل  انت      اةق  نتم ااد سع ؾس    عدم ايل    اعة ت    اوسغ  تم ي  ب   ص قس 
ػ اوقل إ رلط ؽ سبة ؽ      ألدملة  ي د  ا س( ييم   و م سب  سؽ  نس سو ي  الل ي  لت ط لا

  (ل 31:  3::2   ايل    اقنتظق ت  : لة 
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ان  اةع ؾس    اي تجم مجء  ن تل س سؽ  ييم يمم  اونكم امن سو ي  الل ي ت  لادػ سؽ  الل  -1
 تل  س يم   انم تس  اةو ألم  س  سو ي  الل ي

 اي تجم مجء  ن ت نم سؽ سعلفم سو ي  الل ي ت  لاػ فق أل ادم يدمم تقل إ  اسله ان  اةع ؾس    -2
 س  ال   . ا ل ت أل ث مةاؽ    وم    سؽ  اةعلفم  اةم فم فق  ت  ل  دل ي     لن فق  اةيولنس

اؼ  وقلإ لاػ ت فال مةاؽ  ن ماؾن   تج  اعة ت    اوسغ  تم ي د  انت  د    ةم  م سع ؾس   ت 
 .مةاؽ  يو  يل   ات     سلت م  مةادؽ    بد     دو م سب   ةم ال  فق  ايغ م سؽ يم م ص قس 

 ثانيًا 9 الرفات النوعية لممعمومات المحاسبية في التقارير المرحمية 

ان  ا م    ايؾعتم ا ةع ؾس    اةق  نتم فق  اول ينل  اة اتم  اةلأل تم تس  ه  ا م    ايؾعتم ا ول ينل      
 اييؾنم ت  انيب  تنؾن سم  م  ساس  كنل ت اي  ُتعٌم  انت       اةق  نتم   فول ض  ن  اةسل ر سيوةل فق 

 ل(5::2  ألة   :   فول ض اةيولنس  اةيغؾيتي د  ن مم ح يؽ  اق      اةغ  ل  ايا ػ 

(1شكم )  

 

 

 

( 2:12:  3:1  ألم   يؾ    ألةم : 

الخصائص 
 النوعية

 للبيانات المالية

القابلية 
 للفهم

 المالءمة

 المادية

 الموثوقية

 التمثيل

 الجوهر الصادق

 فوق

 الشكل

 الحياد

 الحذر

 االكتمال

 قابلية 

 المقارنة 
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  ن ه نل م   ال ا تم ا مبؼ 

   ا تم  انت     ا مبؼ سؽ  نس  اةيو مس ؽ ل -1
 اةيو مس ؽلممولض تؾ فل سيوؾن سعلؾل سؽ  اةعلفم امن   -2
 مجء يمم   و ع    اةع ؾس   يؽ  اةي تس  اةبةم تألود اؾ    س سعلم   ينتً  ل -3

 ويقرد بالمالئمة بأنها

  اةع ؾس    اةالتةم لق ت  ػ  اةم م  اق ي   سو ي   الل ي   ل -1
توقلإ   صتم  اةالتةم فق  اةع ؾس   ييمس  تي يم ي د  ت  ل  الل ي   ت سؽ  الل تلؾنؼ  -2

  اة ضتم   اق ضل    اةيولن تم ل    تنك م    ت قتح تل تة تبؼ  اة ضتم ل األم ث 

 ويقرد بالمادية بأنها 

تعم  اةع ؾس   ل   قتةم س  مم ت ال    ن أليفب     تقلنمب  مةاؽ  ن   ثل فق   ل ي    -
  اةيو مس ؽ ل

 ويقرد بالموثوقية بأنها

   ؾ  انت     سؽ  ا ظ    انن ل    اوق  ل -1
   يوة   ي  ب  سؽ  نس  اةيو مس ؽلاسا  تم  -2

 ويقرد بالتمثيل الرادق بأنها  يجب 9

 ن تةمس  اةع ؾس     مة  اعة ت    اة اتم   األم ث  ا لن ت اوق سؽ  اةمل ض  ن تةم ب      ن  -1
  عينل ييب   ساس سعلؾل ت  يوة  َ  ي د سل  تس   يول ي    يهل

  نل م   اقت      ب  :
  اوق  ل  ؾ  انت     سؽ  -
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 ويقرد باالكتمال بأنها 9
 مجء  ن تنؾن  اةع ؾس     س م ضةؽ  اقم    اة  مم   اون مم ل -1
 أليي  اةع ؾس   مةاؽ  ن مجع ب    طئم    سم  م ل  -2

 
 ويقرد بقابمية المقارنة بأنها  9

  سا  تم  اةل ي م ينل  ا سؽ ت ا ةسل ر  ميم ل -1
  سا  تم  اةل ي م ا ؽ   اةسل ي    ل -2
 ي د   س  اكت س   اعلض ل  ام    -3
  إلف  م يؽ  ايت      اةق  نتم  اةيو مسم  تغ ل تب    ثل  اوغ لل -4
 ل(3114)حماد يلض  الؾ تؼ  اةل ي م ا ييؾ    اي  لم  -5
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 الفصل الرابع

 الخقارَر املرحلُت وحقذميها للوعلىهاث احملاسبُت بالىقج املناسب

 

 

د  انت  دد    اة اتددم اع يدددم  ددديوةدد   ي  ا قددث   اؾصددؾل اادددد  ايودد تج تددؼ   ق سددؽ  ددداغددلض تظن ددإ  اج  ددء  اعة
 ألم  اة  يي  اوج ينم  اي  تن س  اي  مةمس  ومة ي   االاعل  ق     ط  ة لي  اسلة   م   ا قث   اةوةم

 دس  سجةؾيم سدؽ  امدل ر  اةيوسدل  فدق ه املر  التتيق فق  غم    امم سلل   ي ي  س ت ي :25ال س س ل سلم يه 
 ل ب   ا ط تيبية ل  اة لفتم  اس   ؾ ي  يي    اعل ة  نلؾم  ةة ي م  

 

 ا    م   تتم :يه  اع يم لأل ث تؼ   وت ي 

 لتم     يم    الؾ تؼ  اة اتم  اةلألبقت س  -1
 لتم    الؾ تؼ  اة اتم  اةلألب  يؽ  انت      اة اتم  اوق تقو يب ف  أل -2
  يي  ل  ؾن  انيػ  اةل        ؾن  اةية ل  اة لفتم  أليء س ي    تلؾم  ةة ي م   فم   -3

 .مم  اد  ط تؽ  اة لي  اوج ينم  تلممؼ  ا مس    اة و

تؼ  اوؾصس  اد  عض  ايل ه  اوق تؾضدح  اؾ  دع  ادي   دوؼ سدؽ   س ات     ي يم  ا قث   امي  م  تق  ةي   م 
 :ق تم   ة     يم    الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل  الاه

 ةعيددد سددؽ  نددس سددم إ  دد ييق غ ددل سم لددم  سددؽ  نددس  اة ددلي  ن  اولدد ينل  اة اتددم  اةلأل تددم  اوددق تعددم -1
 سمددددةؾ    ال  ددددد رددددا غددددل ض  امددددلن م  اددددؼ تيددددوؾي  اقددددم  إليه  الددددؾ تؼ غ ددددل سعوةددددم  لدددد  ددددل  ن 

 ل 34     اةعت ي  اةق  نق  ام اق  اةوظ
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  ل  د سؽ  الؾ تؼ  اودق ألدم   اةلأل تم   اوق تةمس  اقم  يه  اة  يي   يم    الؾ تؼ  اة اتم لو م  اؼ ت -2
تدم   سدو   اة  يي   يم   س    تدم يةؾستدم سلأل ليه أل ث  كومس ( 34  اةعت ي  اةق  نق  ام اق 

 أل تمةل  ات    اج ينم   اعة
 : بتم  سي امول   اةلأل  اللتم   ا  ييتم  اةو عم فق  اة  يي   ف  م يؽ  ايت      ام   اؼ  وؼ   -3

 

ل ردل ه  اوع د ؽ   يدل       ت  د    اوؾعتدف بد ت  د    اوؾعتدف   اوع د ؽ:   اودق مجدء  ن تغ -  
 اددل    ت  دد    اةيغةددم  لددمفب ؾسدد    يه  اةعلددؼ  اددميي    اؾعتفتددم   اولقتدد   أل ددث  ن  ددس    دد

 ن ماددؾن ي سددس   ددولل ي اجةتددع سيويددنق  هي  سددؽ ردد  لددتجدد ه  اةددؾعم ؽ    صددم ألددم مق  اوع دد ؽ   
 ل اة  يي

ة    اة  يي فق  يدؼ  اةيدوؾن ليؾي  سي  يؾي :  تومةؽ  ال    غ م  ال  تء     ت       - م
 ن   ندس  اغةدؾض ادمن سيويدنق  هسدؽ رد    لدي ؾسد   يدؽ  غد م  اقدؾ ف    سع ا ةيوين ؽ اةعتسق 

 ل- .يؾي  اةو ع ؼ  ال  تء     اة لي  ق ث  ن  س سيويء معلي ي م   
ةددديح   اؾثددد تإ  ا    تفتدددم ب ل ضدددتم  ردددل ط :  تومدددةؽ  اندددل سج    ودددل ض  دددل ض     ت  ددد      -  

   اةلودلض  سدم   الدلض   امؾ تدم  اةظ لدم   دياػ  اقد ل بديدل      اودق مجدء  ن  و ع ؾطم     اةظ
يه بدد ددومة ي ا       و دد  مم  سجدد  وددل ض سددؽ  اغ ددل  اددي  مجددء  ن  ندد ؽ  اجؾ  ددء  اإل  اييدد م 

د  اة  اغ  اةلولضم  ق ث تغظق      او كم سؽ  ي م ي تم  الطح يبفمس ا  و م م    الل ض   
 لو  اوسغ س للللل اخ م   امؾ تم  اةمفؾيم     ل ض  اةوةم مم   ك

ةددم  اوددق تدد ثل فددق ألتدد      ددوةل ينم ةبق تعونددل سددؽ  ايت  دد    الدد ت  دد    اويددؾنإ   اوؾ نددع :     - ث
 ل اة  يي

ه  ل ال  فدق  يدبدةتدم يدؽ  ايت  د    اةسد ي  ا لتلدس      سدؾي  اة اتدم   اودق ف د م يدؽ   اؼ  وؼ   -  
ف دد م  ؼ يؾ  دء  لددتدم   ا  ييتددم  سدؽ        ام  بدي   ايددؾر سدؽ  ايت  دد    انم دل سددؽ  اجبدوؼ ابدت

 ل اة اق
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    اة  قددم   اةللضددم سددع بدد   اة دد يي   اج  بددس ي ف دد م يددؽ  الددل ض   اةدديح  اوددق أل دد    - م
 دددل ض    دددع ي  ام تدددم   ن  يدددم      ردددل ه  ب  دددو م س   ةيؾألدددم  سجددد تم صددد س  الدددل ض  اة

 ل طلة  اويم م  الل ض   امؾ تم
   اي تتدددم لددد   اة ددد يي فدددق تؾعتدددف سؾ ي بددد دددومة ينم  اودددق  دددولؾم ا     ف ددد م يدددؽ  اةجددد    - خ

 ل  ا  ييتم
 .يط م   ا ي تل  اوق تقللس      م  ا ي تل  ن  يم  ف  م يؽ     -  
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 الخامسالفرل 

 

     :    ويو ي   :

 تؾصس  ا قث  اد سجةؾيم سؽ    ويو ي   تةم س  لةب     تق :

ان ايددم    الددؾ تؼ  اة اتددم  اةلأل تددم اددمن  اة دد يي   ومددإ سددع  اقددم     ددد سددؽ  اةوظ  دد    اوددق ألددم ل   -1
 : لق( أل ث ألم   اةعت ي  اةوظ       تتم  قم    د  34 اةعت ي  اةق  نق  ام اق ي ؼ  

  اة    تم  اعةؾستم  اة و ل   -  
  .  تةم  ام س  اة و ل   - م
   تةم  اوغ ل   فق أللؾة  اةةاتم  اة و ل  -  
  .  تةم  اومفل    ايلممم  اة و ل  - ث
   ف  أل    اة قلم   -  

أل ددث  الألدد  ان  اة ددلي  كومددد فددق ايددم  ه ا لددؾ تؼ  اة اتددم  اةلأل تددم  ايددم   س    تددم يةؾستددم س و ددل  اموددل   
 ؾ      س يطع  يؾنم      و  يؾنم   سو   اعةةت    اج ينم  اة و ل  امول   اةعيتم  ميب لسعيتم  

ان  اة لي  ا  ل  ع يم  ا قث اؼ مظنإ سنم   ام      اوة ثس ييم ايم  ه ا ول ينل  اة اتدم  اةلأل تدم  -2
  دنق  ادم اق أل ث  الأل  ان ليد ك   دوالي  ن دل فدق يدلض فلدل    الدؾ تؼ  اة اتدم  ةؾيدء  اةعتد ي  اةق

 ل ( .34(  ط ؽ يلض فلل    الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل تم  ةؾيء  اةعت ي  اةق  نق  ام اق ي ؼ   1ي ؼ  
يمم تقم م  انيؾ  ل     لةتم  ايينتم  سؽ   ألتم   لن اؼ  وؼ   ر ي  اا ب  فق  الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل تدم   -3

 كة  لؾ سعةؾل  ه ييم ايم    الؾ تؼ  اة اتم  اييؾنمل
ان  الددؾ تؼ  اة اتددم  اةلأل تددم  اةعددم    وددؾفل ف تدد   اقددم     ددد سددؽ   ام دد م ت  ةعيددد   ددل يددمم  ألوددؾ     -4

 الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل تم  اةعم  ي د  انسؾف    اومي لنم  اةلفلم   اوق تلؾم اوؾضتح  تميد ل   ي د م  اةن يدم 
نم   اوددددق تندددد ؽ   يددددل       ايت  دددد   فددددق لدددديه  الددددؾ تؼ   ددددياػ يددددمم  ألوؾ تبدددد  ي ددددد  اةالألغدددد    اوميدددد ل 

 اةق  ددنتم  اةو عددم ييددم ايددم   لدديه  الددؾ تؼ   ددس لددي   دد    ااددد يددمم فبددؼ سقوؾندد   لدديه  اولدد ينل سددؽ  نددس 
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 اةيدو مس ؽ  ط اودد اق  دد    ااددد يددمم تقل ددإ  ابددمي  اةدل   تقكتلدده سددؽ ايددم    الددؾ تؼ  اة اتددم  اةلأل تددم  لددؾ 
 ؾسددد    اال سددم   ايدددليم   ام دددم  غدددل ض  ت دد ل  الدددل ي    ةعيدددد يدددمم تلددممؼ  اةع ؾسددد   ا ةيدددو مس ؽ   اةع

 تؾف ل سع ؾس     ينم  الل فول   سول يطم إلغل ض  ت  ل  الل ي    اي تةم ل
يمم تم  إ ليه  الؾ تؼ سؽ  ندس سا تدء  ردل     اودم  إ  ا  صدم  ط اود اق يدمم ايوةد   ي  بد  إلغدل ض   -5

 تقم م سن غ  املن مل
  يوةدد     ددس ث اوددم إليددم    اولدد ينل  اة اتددم  اةلأل تدده  سددؽ  نددس  اة دد يي سددؽ   ألتددم يددلض يددمم  يددؾ   -6

 ايؾ  ليه  الؾ تؼ  تلت نب  ل

 ثانيًا  التوصيات 9

 تةم س تؾصت    ا قث    تق :

ضددل ي  قتدد م سجةددس  الؾ يددم  اةق  ددنتم   ال  اتددم فددق  اعددل ة  اصددم ي   يددم  سق  ددنتم تويدد  ل سؾضددؾر   -1
 تؼ  اة اتم  اةلأل تم اونؾن       معوةم ي  ب  فق  يم    الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل تم لايم    الؾ  

( فددددق أل اددددم يددددمم اصددددم ي   يددددم  سق  ددددنتم ابددددي  34  يوةدددد   ي ددددد  اةعتدددد ي  اةق  ددددنق  اددددم اق ي ددددؼ   -2
  ا  ؾلل

ؽ  سداس ضل ي   صم ي  الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل تم  طساس سؾألم اةي يم   اةي مس ؽ  ساس ي م   اةيومةلن -3
   ل فق ية تم  اةل ي م سؽ  الل  اةع ؾس    اةلمسم فق ليه  الؾ تؼ ل

م  اةيدد  ام يددؽ  يةدد ل  اة دد يي  اوج ينددم   يه فددق  او ك ددم ي ددد بدد ن م  ددي  انيددػ  اةل دد     يو دد يه  اج -4
 ضل ي    لىوة م   يم    اول ينل  اة اتم  اةلأل تم تع ن   اةنم  رم فتم  اعةس  اة لفق 

سددل     اة ددمي  ا لددؾ تؼ  اة اتددم  اةلأل تددم اوددم  إ  الددؾ تؼ اغددلض   يوةدد   ي  بدد  فددق تقم ددم سن ددغ تؾيتدده  ا -5
  املن م ل

ضل ي  تؾأل م  ا س  يع ب  ث اوه فق  يم    يلض  الؾ تؼ  اة اتم  اةلأل تم اويب س ية تم  اةل ي دم اد ؽ  -6
  الؾ تؼ  اة  يي س و ممل
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 المرادر9

 المرادر المحمية والعربية 9

ت  1995تل ق ت سقةؾ  اال لتؼ ينم  ايالم   تق  س  اول ينل  اة اتم   ت سظ  ع ي سعدم  اة دػ  دعؾ  ت  -0
 ل :5ل 

 .(ل  اول ينل  اة اتم ل  ام ي  اج سعتم ل  إل ايمينم ت س ل 5::2ألة   ت  ط ية ينم  اع ل   -3
 سعتدم ل  إل دايمينم ت (ل  ا دس   دو م م سعد   ل  اةق  د م ل ادم ي  اج9::2ألة   ت  ط ية ينم  اع ل   -2

 .س ل 
 .6::2ألة   ت ط ية ينم  اع ل   اول ينل  اة اتم    ام ي ا يسل ت    ايمينم ت  -3
ت  1999 اج    ام  ق     ي  اةلنخ ا يسدل ت -    ام ت  تيؾ ت  نج  س تي ل  ت   اةق   م  اةوؾ ظم -4

 1353ل 
 ةدد ل  اددم ؽ  ددعم ت    الندد ض :   ي    دد ال  تيددؾ ت  ي ددلن  طج  ددس ت  اةق  دد م  اةوؾ ددظم ت تليةددم  -5

 96( ت ل  8::2 اةلنخ ا يسل ت 
(ل  ثددل  اولدد ينل  اة اتددم  اةلأل تددم ي ددد  ددعل  ايددبؼ  ألجددؼ  اوددم  ل   ي  ددم :2:1 دداتػ تطدد ية فدد      -6

تظنتكتدم ي دد  اسدل     اةمييدم فددق  دؾة ف يدظ ؽ اد  ي ة  اة اتددم ( ي د ام س ييدو ل ت يدؼ  اةق  دد م 
   122 ي  ت  اج سعم  إل الستم :غ   لل ل   اوةؾنس تك تم  اوج

(ل  اةل يعددم ادد ؽ  ايغلنددم   اوظن ددإ ل  اددم ي  اج سعتددم ل 1995 ا ددقؽ ت  امودد م دمحم ل  ي ندد ت دمحم   -7
  إل ايمينم ت س ل 

طدد ية ينددم  اعدد ل ألةدد   ت  اوق  ددس  اميددق   ا   ددق  ا ي ة  اة اتددم ت   إل ددايمينم :  اددم ي  اج سعتددم ت  -8
 83م( ت ل 1999

ي ددق ينددم  اؾلدد م   ددل ت رددق تم ترددق تم  ايدد م ت  ي  دد   سولمسددم فددق سل يعددم  اقيدد      -01
 ل:27ت ل 3::2 تنيؾاؾيت   اةع ؾس    ت ام ي  اج سعتم ت إل ايمينم ت
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( ل   ي  اةع ؾسددد    اةق  دددنتم  اودددق تلدددمسب   اولددد ينل  اةلأل تدددم فدددق 6::2سليدددق ت يندددم  ادددلألةؽ   -00
ت 2ت  اعدم  22ي سعدم  سسدإ ا ع دؾم    و د  مم   ال  ؾ تدم ت  اةج دم   ت  ل  الل ي      دومة ينم لسج دم

 ل2:9-181لللل
م ( ت ل  1999سع   ل  اةق   م  ام اتم ت سيسؾي    اةجةع  اعلطق ا ق  دن ؽ  ال  ؾ  ؽت يةد ن ت  -03

643 
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  أ
 

  العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة

  الجامعة دجلة كلیة

  والمصرفیة المالیة العلوم قسم

  

  

العالقه بني رحبیة بعض املصارف الت�اریه و سعر (

  )الرصف ا�ینار العرايق

�جزء من م�طلبات نیل شهادة ىل قسم العلوم املالیة و املرصف�ة إ حبث مقدم 

  لكیة د�� اجلامعة/ الباكلوریوس يف العلوم املالیة و املرصف�ة

  مقدم من ق�ل الطلبة

  �يل عبد ا�لطیف امحد -١

  معر �ا� محمود -٢

  حوراء عبدهللا سلمي -٣

  �امس محمد صبار -٤

  ح�در احسان �يل -٥

  سعد العبديل: �رشاف ا�كتور

٢٠٢٠-٢٠٢١:العام ا�رايس



 
 

  ب
 

  �هداء
  ،اىل ٔ�عز خملوقني يف هذا الوجود �ىل قلوبنإ 

  ،) ٔ�دا�م هللا لنا(ا�اتنا  و ا�ئنا 

  ،ىل من هلام الفضل يف �ربی��ا و تعلميناإ 

  ،زرعوا العمل يف قلوبناا���ن ىل إ 

  ،و ح�و� �ىل ا�هتال العمل من م�ابعه

  ....ىل لك من وسعهم قلوبنا ومل �سعهم مذ�ريتإ 

  

  نالباح�و

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  ت
 

  الشكر والتقدیر

  

ماكان و نستعین بھ على ما یكون وصلى هللا تعالى على نبینا محمد  ىالحمد � عل

ونشكره على هللا  مدنح .. وبعد ... وعلى الھ الطیبین الطاھرین و صحبھ المنتجبین

  .و انجاز ھذه الدراسة ةھ وعطاؤه ان ھداني و وفقني بكتابنعم

  

على " سعد العبدلي" في البدایة نتقدم بالشكر والتقدیر الى أستاذي الدكتور الفاضل 

 ةیة الكریمة التي لمسنھا منھ طیلتفضلھ باالشراف على ھذه البحث ورعایتھ العلم

رئیس قسم العلوم " احمد حمدي الحسیني" تور كما نشكر الدك، اعداد وكتابة البحث 

المالیة و المصرفیة على دعمھ العلمي المتواصل الذي لم یبخل بجھد من شانھ ان 

كما نشكر رئیس و اعضاء لجنھ ، یغني مسیرة الطالب العلمیة فلھ منا جزیل الشكر 

تغني اضل على ما سیبدونھ من اراء و توجیھات سدیدة فالمناقشة من االساتذة اال

  .البحث العلمي

  

، وإلى كل اساتذتنا األفاضل في قسم العلوم المالیة و المصرفیة كل الثناء و التقدیر 

  .وال یفوتنا ان نتوجھ بالشكر الى زمالء الدراسة في قسم العلوم المالیة و المصرفیة 

  

ناء و اخیرأ شكرنا و تقدیرنا الى عوائلنا الذین وقفو ورائنا و تحملو معنا مشقة و ع

مراحل الدراسة بصبر جمیل و اخالص حقیقي في زمن اصبح فیھ االخالص نادر 

  .الوجود

  

  



 
 

  ث
 

  

  �سم هللا الرمحن الرحمي

* �لق ��سان من �لق*اقرٔ� �مس ربك ا�ي �لق(

��سان ما �مل * ا�ي �مل �لقمل * اقرٔ� وربك ��رم 

  )مل یعمل 

  

  صدق هللا العيل العظمي

  

  

  

  

  "٥-١األیات  ،سورة العلق "

  



 
 

  ج
 

سالفهر  

 

  

 ١ ............................................................................................. :المقدمة

 ٢ ...................................................................... منھجیة البحث:المبحث االول
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 ٢ ............................................................................... :ھدف البحث:ثالثا

 ٣ ......................................................................... :فرضیة البحث : رابعا 

 ٣ ............................................................................ :حدود البحث:خامسا

 ٣ ............................................................................. :عینة البحث:سادسا

 ٤ ............................. مؤشرات الربحیة المصرفیة و العوامل المؤثرة فیھ:المبحث الثاني

 ٤ .......................................................................... :مؤشر الربحیة : أوال 

 ٤ .................................................................. :العائد على الموجودات - ١
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 ٧ ......................................... :عوامل البیئة الداخلیة التي تؤثر على الربحیة :ثالثا
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 ١٠ .................... :تحلیل معدالت الربحیة المصرفیة لعینة من المصارف التجاریة: ثانیا

  ١١ ........................................................ :تحلیل دوال الربحیة المصرفیة: ثالثاً 

 ١٢ ....................................................... االستنتاجات و المقترحات:المبحث الرابع

 ١٢ .......................................................................... االستنتاجات المقترحات

 ١٢ ............................................................................. :االستنتاجات: أوال

 ١٣ ............................................................................. :المقترحات:ثانیة 

 ١٤ ........................................................................................... المصادر

 ١٤ ........................................................................ :المصادر العربیة: أوال

 ١٤ ...................................................... :االطاریح و الدوریاتالرسائل و  –ب 

 ١٥ ............................................................................ :الكتب العربیة  -ج
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:املقدمة  

  

تتعرض المؤسسات المالیة عموما ومنھا المصارف إلى المخاطر المالیة 

خاصة مع ازدیاد دور المصارف في . المختلفة التي تؤثر على أرباحھا

االقتصاد وازدیاد مخاطر النشاط االقتصادي وإن ھذه المخاطر تتباین في 

أشكالھا وأسبابھا وترتبط معظم المخاطر ببنود المیزانیة و یستطیع المصرف 

السیطرة علیھا مثل خطر السیولة  إال إن ھناك مخاطر أخرى خارج بنود 

المیزانیة ال یستطیع المصرف السیطرة علیھا مثل أخطار سعر الفائدة  

ھذه والتضخم  وسعر الصرف  فأصبح الزاما على مدراء المصارف مجاراة 

التغیرات وھذه المخاطر واعتماد أسالیب علمیة حول كیفیة إدارة المصارف 

وابتكار طرق ومداخل تعمل على الوصول الى تحقیق األھداف وزیادة العوائد 

وبحثنا ھذا یسلط الضوء على بیان اثر رأس المال والسیولة وسعر الصرف 

ماد على االعت وذلك من خالل. والتضخم وسعر الفائدة على ربحیة المصرف 

تقاة من بین مجموعة كعینة من، مصرف بغداد: اھلي ھوصرف تجاریم

بعد أن تم التأكد من قدرتھا على االستمرار وتلبیة متطلبات  مصارف تجاریة

وقد أمكن الحصول على البیانات الواردة في الحسابات الختامیة لھذه . البحث 

المصارف  وبناء على ذلك فقد تضمن ھذا البحث أربعة مباحث  تناول المبحث 

: نظري منھجیة البحث في حین اشتمل المبحث الثاني على الجانب ال :األول

مؤشر الربحیة المصرفیة والعوامل المؤثرة فیھ وتضمن المبحث الثالث الجانب 

ومن ثم اختتم  مصرفدوال الربحیة المصرفیة في ال تحلیل وتقدیر: التطبیقي 

عالبحث بأھم االستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إلیھا المبحث الراب



 
 

٢ 
 

  المبحث االول

  منھجیة البحث

  

  :البحثمشكلة :أوال

دمؤشرالربحیة من أھم مؤشرات األداء المالي للمصارف التجاریة ، وان إدارات یع

غیة تحقیق ذلك البد من الوقوف على بالمصارف التجاریة تسعى دائما لتعظیم أرباحھا و

سعر الصرف ، التضخم ، سعر ( عوامل البیئة الخارجیة الذي تقع خارج سیطرتھا مثل 

على آثارھا، كما یتحتم علیھا دراسة العوامل البیئة الداخلیة  من اجل التعرف) الفائدة 

 جھة من ھذا تحاشیھا اجل من)  المدفوع المال السیولة،رأس(الذي تقع تحت سیطرتھ

 ھذه أرباح على تؤثر قد مقیدة نقدیة سیاسات المركزي البنك أتباع أخرى جھة ومن

  .المصارف

  :أھمیة البحث:ثانیا

تأتي أھمیة البحث من خالل معرفة أھمیة المتغیرات المدروسة وھي عوامل البیئة 

السیولة ، ( وعوامل البیئة الداخلیة ) سعر الصرف،التضخم،سعر الفائدة (الخارجیة 

وذلك من اجل الوصول إلى أنظمة اإلنذار المبكر إیجاد الطرق ) رأس المال المدفوع 

رافات و ابراز كفاءة إدارة المصارف التجاریة من السلیمة والفعالة في تحدید االنح

  .عدمھا

  :ھدف البحث:ثالثا

    : یھدف البحث إلى تحقیق ما یلي 

ل للتغیر الحاصل في عوام)  ROA،ROE( تحدید مدى استجابة مؤشر الربحیة -١

السیولة ( وعوامل البیئة الداخلیة) لفائدة سعر اسعر الصرف ،التضخم،( البیئة الخارجیة 

  ) . ، رأس العمال المدفوع 

سعر الصرف ، التضخم ، سعر الفائدة ، السیولة ، رأس ( تحدید أي من ھذه العوامل  -٢

  ) ROA،ROE( األكثر تأثیرا على مؤشر الربحیة ) المال المدفوع 

  

  



 
 

٣ 
 

  : حثفرضیة الب: رابعا 

  : یسعى البحث إلى اختبار الفرضیات اآلتیة  

) سعر الصرف ، التضخم ، سعر الفائدة ( یؤثر التغیر في عوامل البیئة الخارجیة  -١

على مؤشر الربحیة ) السیولة ، راس المال المدفوع ( البیئة الداخلیة  لوعوام

)ROA(.  

و ) سعر الصرف ، التضخم ، سعر الفائدة ( یؤثر التغیر في عوامل البیئة الخارجیة  -٢

  .) ( ROEعلى مؤشر الربحیة) السیولة ، رأس المال المدفوع ( عوامل البیئة الداخلیة 

  :حدود البحث:خامسا

  .مصرف تجاري اھليتم اختیار : الحدود المكانیة -١

عینة البحث  صرفانات السنویة لصافي أرباح المتم اعتماد البی: الحدود الزمانیة -٢

  .٢٠١٠ولغایة  ٢٠٠٠للمدة من 

  :عینة البحث:سادسا

  :تجاري اھلي وھواشتملت عینة البحث على مصرف 

 مصرف بغداد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٤ 
 

  المبحث الثاني

  مؤشر الربحیة المصرفیة و العوامل المؤثرة فیھ

  

  :مؤشر الربحیة : أوال 

أساسیا لجمیع المصارف وأمرا ضروریة لبقائھا واستمرارھا  یعد مؤشر الربحیة ھدفا

وغایة یتطلع إلیھا المستثمرون  والمؤشر یھتم بھ الدائنون عند تعاملھم مع المصرف 

كما یعد أداة مھمة لقیاس كفاءة اإلدارة في استخدام الموارد المتاحة بأنھا النسب التي 

إن . د المتاحة لھدخل من الموارتعطي مؤشرات عن مدى قدرة المصرف على تولید ال

 والتمویلیة مقیاس لسیاسات إدارة الشركة االستثماریة والتشغیلیةمؤشر الربحیة 

 القرارات ألغلب األثر وتوحد للشركة الكلي األداء تعكس فھي بھا المتخذة والقرارات

 وحق والموجودات لمبیعاتا من اإلرباح  تولید في الشركة قدرة تفحص وانھا اإلداریة

 وقیاس كمفھوم للمصرف االتجاھات أصعب من واحدة الربحیة نسب تعد لذلك الملكیة

 كثیرا نأ إذ مربح مركز في المصرف یكون متى تحدد متكاملة وسیلة وجود لعدم وذلك

 أكبر ربح على الحصول أجل من الحالي بالربح التضحیة تتضمن االستثماریة لفرصا من

  : باالتي لتتمثو  مستقبال

  :العائد على الموجودات -١

باح من خالل االستثمار في یعد مؤشرا مالیا یكشف قدرة المصرف على تحقیق األر 

موجوداتھ ویعتمد إلى حد كبیر على مقدار األرباح التي تتحقق من ھذه الموجودات 

ویسمى أیضا بالعائد على االستثمار ألنھ مقیاس لربحیة كافة استثمارات المصرف 

القصیرة والطویلة األجل كما إنھ یعكس كفاءة وفاعلیة اإلدارة في تشغیل الموجودات 

لثقة بإدارتھا لألموال وسالمة القرارات االستثماریة والتشغیلیة المتخذة یحسب ویعطي ا

  :ھذا المؤشر بتقسیم صافي الربح الى إجمالي الموجودات
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  :العائد على حق الملكیة -٢

یحظى ھذا المؤشر باھتمام كبیر من قبل إدارة المصرف لكونھ یقیس مدى تحقیق الھدف 

الذي تسعى إلیھ المصارف أال وھو معدل العائد على األموال المستثمرة من قبل المالكین 

والذي یعد المعیار لتعظیم ثروتھم فضال عن ذلك یعد مؤشرا محددا للنمو والتطور ومن 

وفي الوقت نفسھ یدل . على كفاءة إدارة المصرف  یدله النسبة ناحیة أخرى فارتفاع ھذ

على  درجة اعتماد المصرف( على المخاطرة العالیة الناجمة عن زیادة الرافعة المالیة 

بالقروض وتقاس من  الى اعتماد المصرف تمویال متحفظأ و انخفاضھا یشیر) االقتراض

  :خالل تطبیق المعادلة االتیة

  

 

  

  :البیئة الخارجیة التي تؤثر على الربحیةعوامل :ثانیا

ھناك عوامل خارجیة ال یستطیع المصرف السیطرة علیھا و التحكم فیھا سوا التبؤ بھا 

  :او التكیف معھا و احتوائھا و التي تؤثر على ربحیتھ و ھذه العوامل ھي

  :سعر الفائدة -١

یمثل سعر الفائدة المتغیر االقتصادي الذي یربط المقرضین والمقترضین في عالقات 

فھو إذا یعتبر السعر الذي یدفعھ المقترض لقاء استخدامھ األموال المقترضة . تمویلیة 

على األموال المقترضة تارة وتارة عائدا وعلیھ یعتبر سعر الفائدة معینة لمدة زمنیة 

ا كانت المصارف مؤسسات للوساطة المالیة بین المقرضین أخرى تكلفة لھا ولما إذ

لما  وإیرادوالمقترضین فإن سعر الفائدة یعتبر تكلفة عندما یدفع على الودائع المصرفیة 

یحصل علیھ المصرف من القروض التي یمنحھا ویأخذ سعر الفائدة مفھومین األول سعر 

المصارف فعال ، واألخر  وھو السعر الذي تدفعھ Nominal Rateالفائدة األسمي 

مطروحة منھ عالوة التضخم  األسميویمثل السعر  Real Ratesسعر الفائدة الحقیقي 

أو أیة مخاطر أخرى  ویحسب على أساس التغیر المتوقع في المستوى العام األسعار 

ومن جھة ثانیة تتعرض المؤسسات المالیة لخطر سعر الفائدة بسبب تبایناتھا ، فخطر 
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دة المتزاید یمكن أن یفرض تھدیدا مھما على أرباحھا ورأسمالھا ، فتذبذبھ سعر الفائ

یؤثر على أرباح المصرف وذلك بتغیر صافي دخل الفوائد ومستوى الدخل غیر الحساس 

فضال عن تأثیره على مصاریف التشغیل فإنھ یؤثر في القیمة الضمنیة  للفائدة

ة وذلك ألن القیمة الحالیة للتدفقات الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج المیزانی

النقدیة المستقبلیة ستتغیر لدى تغیر سعر الفائدة وعلیھ یمكن تعریف سعر الفائدة على 

العائد " تأثیر التغیرات في أسعار الفائدة على ھامش أرباح المصرف ویرى آخرون بأنھ 

ض الى سعر استخدام االموال وأجره المال المقترعلى راس المال المستخدم وثمن 

الفائدة بانھ حق المصرف أو حق العمیل نظیر تخلي احدمھا لألخر عن مبلغ معین لمدة 

  .مححدة من الزمن

  :سعر الصرف -٢

یمثل سعر صرف عملة القتصاد ما بمثابة المرأة التي تنعكس فیھا مستویات األسعار 

عد من أھم محددات المحلیة لذلك االقتصاد إزاء المستثمرین والمتعاملین األجانب كذلك ی

االستثمار، وإن أي تغیر فیھ یعني تقیدا في أسعار الموجودات المحلیة وعوائدھا لذا ف 

إن عدم استقرار سعر الصرف سوف ینعكس على عدم استقرار عوائد الموجودات 

. المحلیة، وان انخفاضھ یؤدي إلى انخفاض تلك العوائد في نظر المستثمرین األجانب 

من التعاریف لسعر الصرف في كتابات الباحثین فیعرف بأنھ وحدة  وقد وردت العدید

بداللة العملة او النقد المحلي كما یعرف بأنھ سعر عملة بلد ما معبر عنھا  يالنقد األجنب

ویعبر عنھا آخرون بأنھ سعر عملة بعملة أخرى ، فإحدى العملتین . بعمالت دول أخرى

تعتبر سلعة والعملة األخرى تعتبر ثمنا لھا ، أو ھو نسبة مبادلة عملتین بمعنى انھ ذلك 

أي أن سعر . بادل عملة بلد ما ببقیة عمالت دول العالمالمعدل الذي یتم على أساسھ ت

ویتحدد . الصرف األجنبي یمثل قیمة العملة األجنبیة مقومة بوحدات من العملة المحلیة 

سعر الصرف من خالل العالقة بین الطلب والعرض في سوق الصرف ، وإن معادلة 

  :الصرف یستخرج بحسب الصیغة اآلتیة 
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  :التضخم -٣

لقد تطور تعریف التضخم مع تطور الفكر االقتصادي واختلفت تعاریفة تبعا الختالف   

وتطور المذاھب والمدارس الفكریة واالقتصادیة وافرازات األزمات االقتصادیة فیعرف 

الزیادة المحسوسة في كمیة النقود أما النظریة الكینزیة فإنھا ترى بان التضخم " بأنھ 

النسبة للعرض الذي یكون في وضع االستخدام الكامل فان مثل ھو فائض الطلب الكلي ب

تفاع في األسعار ھذا االختالل في التوازن یتمیز بأسعار مرتفعة وبناءا على ذلك فان االر

لقیمة یعمل معدل التضخم على عدم توازن القیمة النقدیة مع ا ھو عالمة للتضخم

القیمة ئد من االستثمار من حیث فقد یتساوى معدل العا الحقیقیة لالستثمارات كافة

إال أن القیمة الحقیقیة لذلك العائد قد تكون مختلفة  ویعزى  النقدیة في سوقین مختلفین

لذا یفضل المستثمر العمل في  تالف في معدل التضخم بین السوقینذلك إلى وجود اخ

رتفاع ویذكر بعض الكتاب أن حالة اال التضخم لتحقیق عائد حقیقي مرتفع سوق منخفضة

وھذا یدل على أن العرض الفعال ) تضخم ( في المستوى العام لألسعار توصف بأنھا 

للنقود یتزاید بسرعة أكبر من سرعة عرض السلع المشتراة بھذه النقود أي إن قیمة 

  .النقود النسبیة تنخفض بینما تتزاید قیمة السلع ویعبر عن ذلك بأسعار مرتفعة 

  :التي تؤثر على الربحیة  عوامل البیئة الداخلیة:ثالثا

داخلیة یستطیع المصرف السیطرة علیھا و التحكم فیھا و التي تؤثر على الھناك عوامل 

  :ھذه العوامل ھي ، ربحیتھا 

  :السیولة -١

تعد السیولة من األھداف األساسیة للمصرف وتعني حجم التمویل الكافي لتلبیة 

المتحقق للمصرف في الوقت المحدد أو مسحوبات الودائع وااللتزامات المالیة األخرى 

عند الطلب  أو ھو قدرة المصرف على سداد االلتزامات حین االستحقاق أو حین الطلب 

 .أو إنھا تمثل قدرة المصرف على مواجھة التزاماتھ الفوریة والمتوقعة من دون تأخیر

سیطة وھذا تھتم المصارف التجاریة بالسیولة أكثر من غیرھا من المؤسسات المالیة الو

األول إن نسبة مطلوباتھا النقدیة الى مجموع مواردھا كبیرة جدا : راجع الى سببین 

والثاني إن قسمة كبیرة من مطلوباتھا یتألف من التزامات قصیرة األجل تقیس نسب 

السیولة قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ القصیرة األجل مما لدیھ من نقدیة أو 

التحول إلى نقدیة ، ومن أھم االلتزامات القصیرة األجل الودائع  موجودات أخرى سریعة

بصفة عامة حیث تمثل السیولة سیفا ذا حدین ، فإذا ازداد حجم السیولة عن الحد 

االقتصادي لھا أثر سلبا على ربحیة المصرف  ومن ناحیة أخرى إذا انخفضت السیولة 
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ضعف في كفاءة المصرف و  عن الحد المطلوب أدى ذلك الى حدوث العسر المالي و

  .على الوفاء بالتزاماتھ اتجاه المتعاملینقدرتھ 

  

  :رأس المال المدفوع -٢

یعرف رأس المال المدفوع بأنھ مجموع األموال التي قدمھا مساھمو المصرف فعال عند 

تاسیسھ مشاركة منھم في تكوین رأسمالھ ومع انھ ال یشكل اال نسبة بسیطة من مجموع 

یحصل علیھا المصرف اال انھ یعد من الضروري االھتمام بھ النھ یساعد  األموال التي

على زیادة الثقة في نفوس المتعاملین مع المصرف خاصة أصحاب الودائع الجاریة منھم 

  .وفي نفس الوقت یعزز من مكانة المصرف في األوساط  المختلفة
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  المبحث الثالث

  المصرفیة تحلیل و تقدیر دوال الربحیة

  

  :الرموز االحصائیة و المالیة المستخدمة في البحث: أوال

  

  المعنى  الرمز
١- ROA العائد على الموجودات  
٢-ROE العائد على حق الملكیة  
٣- EX سعر الصرف  
٤- F التضخم  
٥- R سعر الفائدة  
٦- LB السیولة  
٧- Ca رأس المال المدفوع  

  

  :المصرفیة لعینة من المصارف التجاریةتحلیل معدالت الربحیة : ثانیا

  

المشار إلیھا أعاله تم الحصول على معدالت العائد )  2( و )  1( وفق معادالت على 

والمتحقق للمصارف عینة البحث ،  ROEوالعائد على الملكیة  ROAعلى الموجودات 

ویالحظ من الجدول إن مصرف بغداد قد حقق في سنة  ) ١(  وكما موضح في الجدول

ومعدل عائد على % )  3.6( بلغ  ROAمعدل عائد على الموجودات  ٢٠٠٠

ھذه المعدالت في السنوات التي تلیھا حتى عام  انخفضتثم  ROE (% 31.5)ملكیتھ

ولكن لم تكن ROA( % 0.91)وانخفضت إلى أدنى مستویاتھا في تلك السنة لھ ٢٠٠٣

شھدھا العراق في حربھ  التي األحداث بسبب وذلكROE( % 16.1)لھ األفضل بنسبة 

حیث  ٢٠٠٧مع الوالیات المتحدة األمریكیة  ثم بدأت تتحسن ھذه المعدالت حتى عام 

كما  ROE(%25.95)وROA(% 5.43)ھ بلغت أعلى مستویاتھا في تلك السنة ل

ل المدة الزمنیة المبحوثة ، وذلك بسبب سیاسات تباینت معدالت األرباح المتحققة خال

النقدیة والمالیة للدولة وقرارات المتخذة من الدولة ، تارة برفع سعر الفائدة وتارة 

  .أخرى بانخفاضھ وكذلك الحال بالنسبة لسعر الصرف والتضخم 
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  )مصرف بغداد( معدالت الربحیة المصرفیة لعینة البحث) ١(جدول رقم 

 

ROE ROA السنوات  الصرف سعر 
31,5 3.6 1930 2000 

30.9 1.87 1929 2001 

30.43 2.24 1957 2002 

16.1 0.91 1936 2003 

36 5.02 1453 2004 

4.24 0.75 1472 2005 

14.13 2.54 1475 2006 

25.95 5.43 1267 2007 

22.94 3.94 1203 2008 

14.47 1.97 1182 2009 

11.51 1.42 1186 2010 
  

  

  

  

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ROE 31.5 30.9 30.43 16.1 36 4.24 14.13 25.95 22.94 14.47 11.51

ROA 3.6 1.87 2.24 0.91 5.02 0.75 2.54 5.43 3.94 1.97 1.42

الصرفسعر 1930 1929 1957 1936 1453 1472 1475 1267 1203 1182 1186
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:تحلیل دوال الربحیة المصرفیة: ثالثاً   

تمكنا من الحصول على معادلة االنحدار  SPSSباستخدام برامج الحزم االحصائیة 

و تشیر المعادلة الى ) ROA= 20.18- 2.09 EX(التي كانت كاالتي  الخطي البسیط

و ظھر بشارة سالبة أي ) 2.09(البالغ اما معامل بیتا و ) 20.18(ان الحد الثابت قد بلغ 

ان في حالة زیادة سعر الصرف لمعدل وحدة واحدة فسوف ینخفض العائد على 

و الذي یشیر الى ان ) 0.71(و قد بلغ معامل التحدید %)  209(الموجودات بنسبة 

من التغیرات الحاصلة في معدل العائد على الموجودات یمكن لسعر الصرف %) 71(

معادلة االنحدار الخطي البسیط و معامل التحدید كانت معنویة عند مستوى  تفسیرة و ان

  ) . 1،9 (و درجة حریة ) 0.05(الداللة

  

تمكنا من الحصول على معادلة االنحدار SPSSوایضا بستخدام برامج الحزم االحصائیة 

و تشیر المعادلة الى ) ROE= 15.17- 0.85EX(الخطي البسیط و التي كانت كاالتي

و ظھر بشارة سالبة  0.85)(اما معامل بیتا و البالغ ) 15.17(الحد الثابت قد بلغ ان 

خفض العائد على أي ان في حالة زیادة سعر الصرف لمعدل وحدة واحدة فسوف ین

و الذي یشیر الى ان ) 0.60(و قد بلغ معامل التحدید ) %85(الموجودات بنسبة 

على حق الملكیة یمكن لسعر الصرف  من التغیرات الحاصلة في معدل العائد%) 60(

ر معنویة عند رة و ان معادلة االنحدار الخطي البسیط و معامل التحدید كانت غیتفسی

  . ) 1،9 (و درجة حریة )  0.05(مستوى الداللة 
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  المبحث الرابع

  االستنتاجات المقترحات

  

  :االستنتاجات: أوال

التطبیقي لھ تم التوصل الى مجموعة من من االستعراض النظري للبحث والجانب 

  :االستنتاجات وھي كاالتي

اثر بمجموعة من تت)  ROA , ROE( اتضح من البحث إن الربحیة المصرفیة  -١

ومجموعة من العوامل ) سعر الصرف ، التضخم ، سعر الفائدة ( العوامل الخارجیة 

  ) .السیولة ، رأس المال المدفوع ( الداخلیة 

 ,ROA ROE( أن سعر الفائدة یرتبط بعالقة طردیة مع مستوى الربحیة المصرفیة -٢

  .للمصارف التجاریة) 

الربحیة مع  یرتبط سعر الصرف ومعدل التضخم وحجم السیولة بعالقة عكسیة-٣

  .) ROA , ROE(المصرفیة 

لمؤثرة إن رأس المال المدفوع وسعر الفائدة یعتبران من أھم المتغیرات االقتصادیة ا -٤

  . ( ROA , ROE )على مؤشر الربحیة المصرفیة

لقد تم ترجیح النماذج القیاسیة الخطیة وذلك لما تتمتع بھ من أفضلیة من الناحیة  -٥

لنماذج فضال لR2المعنویة وارتفاع في معامل التحدید  Fاإلحصائیة وھذا ما أثبتھ قیمة 

لخارجیة والداخلیة ومؤشر عن قدرتھا على تفسیر طبیعة العالقة بین المتغیرات ا

  ) . ROA , ROE( الربحیة المصرفیة

إن عدم استقراریة متغیرات البحث تكون سببا في انخفاض مستوى االستثمار في  -٦

المصارف ، وفي نفس الوقت یزید من عامل المخاطرة األمر الذي یحجم المستثمرین من 

  .االستثمار وبالتالي انخفاض مستوى األرباح 
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  :المقترحات: ثانیة

  :تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات ، یمكن إدراج ھذه المقترحات باالتي 

  

متخصصة لمتابعة حركة أسعار  ارف التجاریة إنشاء وحدات إداریةعلى إدارات المص-١

مخاطرة األزمات المالیة  خم ، وسعر الفائدة بغیة تحقیق منالصرف وتذبذبات التض

ومخاطر المتغیرات الخارجیة والداخلیة وعلى إدارات المصارف أن تسھر على التأكد من 

  . ھذه المسألة 

  

االھتمام األمثل بسعر الفائدة والسیولة فضال عن قیام المصارف بتدعیم رأس مالھا  -٢

قة لدى المتعاملین من خالل زیادة رأس المال المدفوع من اجل المساھمة في ترسیخ الث

  .معھا ، وقدرتھا على تمویل القطاعات االقتصادیة بشكل أكبر 

  

مواصلة البحث في ھذا المجال والتركیز على بناء نماذج قیاسیة وفق أسلوب . ٣ 

السالسل الزمنیة بغیة تقدم ھذا النوع من الدراسات إلى إدارات المصارف التجاریة 

  .قتصادیة الداخلیة والخارجیة للكشف عن حجم وأھمیة المتغیرات اال

  

إعادة النظر في إدارات المصارف  وخاصة إدارات مصارف القطاع الخاص والعمل . ٤ 

  .على تحسین األداء وزیادة نسبة األرباح باعتبارھا أھم ھدف للمصرف 
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  املصادر
  :املصادر العربیة: ٔ�وال

  :النشرات و التقاریر الرسمیة -أ 

  .النشرة االحصائیة السنویة، العراقي البنك المركزي  -١

  .التقاریر السنویة، سوق العراق لألوراق المالیة -٢

  .١٩٨٩دلیل دیوان الرقابة المالیة ،وزارة المالیة  -٣

  

  :الرسائل و االطاریح و الدوریات –ب 

/ تقویم األداء المالي باستخدام الحاسوب )  ٢٠١٠(  سلیمان عدنان احمد ، داود -١

 ،رسالة) ٢٠٠٥- ٢٠٠٨( الشمالیة لألعوام  تطبیقیة في الشركة العامة للسمنتدراسة 

  .القانونیین للمحاسبین العربي القانونیة،المعھد المحاسبة

  

 تطبیقیة دراسة – المتخلفة االقتصادیات في التضخم،)  ١٩٧٣(  الروابي،نبیل، -٢ 

  .الجامعیة،اإلسكندریة،مصر الثقافة ،مؤسسةيالمصر االقتصاد على

  

 األجنبیة لالستثمارات الصرف سعر خطر إدارة،)  ٢٠٠٤(  محمد، سلیمان،فتحي. ٣ 

 اإلدارة ،كلیة منشورة غیر ماجستیر ،رسالة العربیة األقطار في المباشرة

  . الموصل واالقتصاد،جامعة

  

 دراسة المصرفیة االنشطة راداتیا لیتحل،)  ١٩٩٩(  ذنون، بشار ، الشكرجي -٤

 منشورة،كلیة تیرغیرماجس ،رسالة العراقیة التجاریة لمصارفا من عینة على تطبیقیة

  .الموصل جامعة ، واالقتصاد اإلدارة
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 مستوى قیاس،)  ٢٠١٣(  ولید، شیماء الھادي، محمد،عبد فتحي یالطائي،سج.  د -٥

 تحلیلیة دراسة العالمیة المالیة األزمة ظل في ھاوتحلیل اإلسالمیة المصارف ربحیة

مجلة تكریت للعلوم االداریة و ،  ) ٢٠٠٤ - ٢٠١٠( للفترة  المصرفیة البركة لمجموعة

  .٢٨العدد ،٩المجلد ، االقتصادیة

  

  :الكتب العربیة  -ج

، دار  إدارة المصارف، )  ٢٠٠٥( أبو حمد ، رضا صاحب ، قدوري ، فائق مشعل ،  -١

  .ابن األثیر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

في الھیاكل والعملیات التمویل الدولي مدخل ، )  ٢٠٠٢( الجمیل ، سرمد كوكب ،  -٢ 

  .، دار الجامعیة للطباعة والنشرة الموصل ، العراق واألدوات

الفائدتان ( ریاضیات المال واالستثمار ، )  ٢٠١٣( سعید ، عبد السالم لفتة ، -٣

  .، الذاكرة للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن  )البسیطة والمركبة 

، مطبعة االخاء البغدادیة ،  ة المالیةاإلدار، )  ١٩٩٢( الشماع ، خلیل محمد ،  -٤

  . بغداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 وزارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت دجهت االههٍت

 قسى انعهىو انًانٍت وانًصرفٍت

 

 

ىالوظوفيىاألداءىرلىىوأثرهاىالخادمةىالقوادة

 نٍم يتطهباث ين جسء وهى وانًصرفٍت انًانٍت انعهىو قسى انى يقذو بحث يشروع

 وانًصرفٍت انًانٍت انعهىو فً بكانىرٌىش شهادة

 

 اعذاد انطهبت

 نىري حسٍن عهً
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 وَأَنتَ مُّبَارَكًا مُنزَال أَنزِلْنِي رَّبِّ وَقُل   

 الْمُنزِلِنيَ خَيْرُ

 صَدَقَ اهللُ العليُّ العَظِيم

 99) اآلٌةسورة المؤمنون 
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 وتقدٌر شكر

وطوبىلناىبعدىىقدرتهالمعرفةىبعظومىىوردلناالذيىىالحمدىلله

لىىاالنتكاءىمنىكتابةىالبحثىانىتتقدمىبوافرىالذكرىوالتقدورىا

ودىمنىجكىتهرلىىالبحثىلماىبذلىة(ىالمذرفىجمالىمروة.مىمى)دتاذةاأل

منىمالحظاتىوتوجوكاتىرلموةىدقوقةىىتهرلموةىصادقةىولماىابدا

ىداردتىرلىىاتمامىهذاىالبحث

ىرلومىالمالوةىوالمصرفوةقدمىبالذكرىالىىرئوسىقدمىكماىتت

وتدروديىالقدمىلتذجوعكمىالمدتمرىىالدكتورى)احمدىالحدوني(ى

وحرصكمىالكبورىطولةىفترةىدرادتناىفيىالقدمىوانجازىهذاىالبحثى

ىالمعانيىوالذكرىوالتقدورىالىىبأدمىانىتتقدمىىالىودعناىوأخورا

ىتحملواىلماىبذلوهىمنىجكودىكبورةىولماىوامي(ى)ابي

ىمنىرناءىوجكدىطولةىالفترةىالدرادوة

 واللهىوليىالتوفوق
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 االهداء
 (هـل جاللـهللا )ج الى خالقنا ومعٌننا 

 محمد صلى هللا علٌه وسلم الى سٌدنا ونبٌنا 

 زاءــــاألع ابائنا العلم  شموع لنا الى من اضائوا

امهاتنا  والحنان الذي ال ٌنضب ءالى منبع الدفً

 العزٌزات

 اءـــاخوتنا األحب الى عوننا وسندنا فً الحٌاة 

 

 

 

 الباحثون
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 قائًت انًحتىٌاث
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 5 مقدمة ه
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 يقذيت

ق وٛٔٙخ حكظٍض حٌقذحسس ر١ٓ الهحالطّؼً حٌم١خدس حٌخخدِش حسٚع ّٔخرؽ حٌم١خدس ػٍٝ 

فىخس ٚ حٌّزخدة حٌغّخ٠ٚش حٌّشطزطش رخٌم١ُ حال١ش حٌظٟ طغظٕذ حٌٝ اللخحالحٌٕظش٠خص 

فشحد حٌظخرؼ١ٓ ح٠ٌٛٚش ٌٍمخثذ حٌخخدَ لزً وً ؽت حالٚحٌّؼً حٌشٚك١ش ٚ٘ٛ ٠ـؼً كخؿخص 

حٌل١خس حٌظٕظ١ّ١ش حٌلذ٠ؼش، ٌىٟ  مشٚسحصدحسس مشٚسس ِٓ حٌٝ حال.ٚ طؼظزش حٌلخؿش 

دحس٠ش أوؼش ِٓ ِـشد ِّخسع١ٓ ٌٍغٍطش، حال٠ىْٛ أٌٚجه حٌز٠ٓ ٠ظٌْٛٛ ادحسس حٌظٕظ١ّخص 

 حٔظمخد، فٟٙ طلظخؽ اٌٝ دحس٠ش أكٛؽ اٌٝ ِخ ٘ٛ أوؼش ِٓ حدحسس حالٚأفزلض حٌظٕظ١ّخص 

ِٓ  أفزلض ش ر١ٓ حٌمخثذ ِٚشإٚع١ٗ ٔغخ١ٔش حٌغ١ٍّحالخص اللحٌؼ الْرطش٠مش ع١ٍّش 

 ٠ظزؼٙخص حٌشٚط١ٕ١ش حٌظٟ خالطقحالٚحِش ٌظلم١ك حعظـخرش حٌّشإٚع١ٓ، ٚألٜٛ ِٓ حال

خش٠ٓ، فٟٙ طلغ حٌمخدس ػٍٟ أْ حالٚخذِش  ؼًّ ػٍٝحٌّذ٠شْٚ. اْ حٌم١خدس حٌخخدِش ط

طزخع ػٍٟ حعظؼّخس حالٌٟٚ ٟ٘ خذِش أطزخػُٙ، ٚفٟ حٌٛلض ٔفغٗ طؾـغ حالأ٠ٌٛٚظُٙ 

ٌّّخسعش حٌم١خدس، ار أْ حٌغخ٠ش ِٓ حٌم١خدس حٌخخدِش ٟ٘ طلغ١ٓ ك١خس  حٌّٛلفشحٌفشؿ 

أٔفغُٙ. حْ ِّٙش حٌم١خدس رىً أؽىخٌٙخ ٟ٘ طلغ١ٓ  ػٍٝ ِغظٜٛ ِٕظّخطُٙ أٚ ُفشحد حال

أدحء حٌؼخ١ٍِٓ ١ٌىٛٔٛح ِٕظؾ رح سٚحؽ وز١ش فٟ عٛق حٌؼًّ كغذ حٌؼشك ٚحٌطٍذ، 

 ٙخ.ف حٌم١خدحص ٚطٕٛػالحٌّئعغخص حٌظؼ١ّ١ٍش ػٍٝ حخظ ٚوزٌه حٌلخي فٟ
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 انفصم االول

 ينهجٍت بحث

 أوال: يشكهت انبحث 

حٌؾخـ حٌزٞ ٠ؼًّ فٟ ِٕقذ ل١خدٞ ِٓ حٌّلظًّ أْ ٠ئػش رخٌغٍذ أٚ ح٠٦ـخد 

ػٍٝ حٌّشإٚع١ٓ. طٛمق حٌذسحعخص حٌظٟ أؿشطٙخ ِئعغخص حٌّٛحسد حٌزؾش٠ش أْ أوؼش 

ِٓ ػٍؼٟ ح٤ؽخخؿ حٌز٠ٓ ٠ظشوْٛ ٚظخثفُٙ ٠غظم١ٍْٛ رغزذ ِذ٠ش غ١ش ٔخؿق أٚ غ١ش 

ّٝ ِٓ حٌّٛظف١ٓ حٌز٠ٓ وفء. ٚرؼزخسس أخشٜ أوؼش ٚمٛف فبْ ح٤غٍز١ش حٌؼظ

وّخ ٚأفزق  ٠ظشوْٛ حٌشث١ظ ٚأّخ٠ظشوْٛ ،ؽشوخطُٙ ال ٠ظشوْٛ حٌؾشوش ٔفغٙخ 

حٌّٕو حٌم١خدٞ حٌظم١ٍذٞ غ١ش لخدس ػٍٝ ِٛحؿٙش ٚطز١ًٌ ِؾىالص حٌؼًّ فٟ مٛء 

 حٌظغ١شحص حٌلذ٠ؼش ٚخقٛفخ ِغ ٚؿٛد أصِخص ِٚؾىالص ِظذحخٍش فٟ حٌؼًّ

 ِٓ خالي حػخسس حٌظغخإي حٌظخٌٟ:ٌزح ٠ّىٓ حٌظؼز١ش ػٓ ِؾىٍش حٌزلغ 

 قت بٍن انقٍادة انخاديت واالداء انىظٍفً"ال"يا هً طبٍعت انع

 أهًٍت انبحث ثانٍا:

 ٚطظٍخـ رّـّٛػش ِٓ حٌٕمخه حالط١ش

 ٠ظؤػش حدحء حٌّٕظّش رؾذس عٍٛو١خص حٌمخثذ ٚحكظشحفٗ حٌؼًّ. .1

.أ١ّ٘ش حٌّٛمٛع حٌزٞ طظٕخٌٚٗ وْٛ ِٛمٛع حٌم١خدس أكذ حٌّٛمٛػخص حٌّّٙش  .2

رٙزح حٌّـخي، ك١غ اْ  حٌّٙظ١ّٓرخ٘ظّخَ رخٌغ ِٓ لزً  -حٌظٟ كظ١ض ٚال طضحي 

طمذَ حٌّـظّؼخص ٚططٛسِئعغخطٙخٚحعظّشحس٘خ ٠ؼظّذ رؾىً سث١ظ ػٍٝ حٌم١خدس، 

 .خخططٙخ ٚع١خعخطٙ ُطلشوٙخ ٚطشعحٌظٟ 

 ٙخص حٌّؼخفشس فٟ حٌم١خدس حالدحس٠ش ٟٚ٘ حٌم١خدس حٌخخدِش.طظٕخٚي أكذ حٌظٛؿ .3

 

1 



 أهذاف انبحث ثانثا:

٠ٙذف حٌزلغ رؾىً سث١غٟ حٌٝ حٌظؼشف ػٍٝ حٌم١خدس حٌخخدِش وؤعٍٛد كذ٠غ  .1

 فٟ حدحسس حٌّٕظّخص.

ٌفض حٔظزخٖ حٌّذسحء حٌٝ دٚس حٌم١خدس حٌخخدِش فٟ حٌشفغ ِٓ حالدحء حٌٛظ١فٟ  .2

 ػٍٝ ص٠خدس حالٔظخؿ١ش  حٌؼخ١ٍِِٓٚغخػذس 

حٌمخء ِض٠ذح ِٓ حٌنٛء ٚح٠٦نخكخص ػٍٝ ٔظش٠ش حٌم١خدس حٌخخدِش حٌزٞ ٌُ ٠ؤخز  .3

 ٔق١زٗ فٟ حٌفىش ح٦دحسٞ حٌؼشرٟ.
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 انفصم انثانً 

 انقٍادة انخاديت 

 انتطىر انتارٌخً نهقٍادة انخاديتأوال: 

حْ حٌٛحلغ ٠ؾ١ش حٌٝ ٚؿٛد٘خ ِٕز صِٓ رؼ١ذ ٠ّظذ حٌٝ  االحٌؼٙذ  شحٌخخدِش كذ٠ؼحٌم١خدس 

فظؾ١ش حٌم١خدس حٌخخدِش فٟ حٌمشْ حٌشحرغ لزً ح١ٌّالد  حٌق١ٕ١ْٛحٌغ١ٕٓ فمذ ػشف  آالف

 574-494( ٚحٌزٞ ٠ؼظمذ حٔٗ ػخػ ٌٍفظشس ر١ٓ Lao-Tzuحكذٜ ِخطٛهخص حٌمخثذ )

ذ حْ ٠ٕظش ؿ١ذحً ( حٌق١ٕ١ش حٌٝ حْ حٌمخثذ ٠ـTaote Chingلزً ح١ٌّالد فٟ ِذ٠ٕش )

١ٌظ حٌٝ ِخ ٠شمٟ ٔفغٗ ٌٚىٓ حٌٝ ِخ ٠شمٟ سػخ٠خٖ ٚحٌٍّه ٘ٛ خخدَ سػخ٠خٖ ٠ٚظّظغ 

 ( 46:2441د حٌذٌٚش ؿٕزخً حٌٝ ؿٕذ ِغ حٌؾؼذ) رٓ عؼذ،رّٛحس

حٌؼطف  –حِخ حالد٠خْ فمذ حؽظٍّض ؿ١ّؼٙخ ػٍٝ ِزخدة فخمٍش فٟ حٌؼاللخص ِؼً )حٌؼمش 

حطٟ حؽخسس ٚحملش حٌٝ ٚؿٛد حٌم١خدس حٌخخدِش ٚفٟ سٚح٠خص حٌغـً حٌظٛس حٌظٛحمغ(. –

طّؼً فؤٔٙخ (.حِخ حٌم١خدس حٌخخدِش فٟ حٌفىش حالعالِٟ Rehoboamفؼٕذ٘خ حفزق )

حسٚع ّٔخرؽ حٌم١خدس ػٍٝ حالهالق ٌّخ حفشصطٗ ِٓ ٔظخثؾ ِٚخ طشوض ِٓ حػخس ػٍٝ ِش 

س ٌّخ حٌؼقٛس طـٍض حكذ حِؼٍظٙخ فٟ حٔظؾخس حٌذٌٚش حالعال١ِش ػٍٝ حسؿخء حٌّؼّٛس

فٟ طلم١ك ح٘ذحفٙخ دْٚ حٞ ط١ّض   وخٔض طلٛٞ ٘زٖ حٌذٌٚش ِٓ ل١خدحص ػظ١ّش رزٌه 

 ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌظخرؼ١ٓ ٌٙخ رً حػشص ػٍٝ ٔفغٙخ دُٚٔٙ.

ػُ ٠ـٟء سعٛي هللا )فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ( ١ٌشٞ ِفَٙٛ حٌم١خدس حٌخخدِش رخ٤كخد٠غ 

 حٌٕز٠ٛش حٌؾش٠فش 

 ُِٙع١ذ حٌمَٛ خخد 

 ٚ ُِٙعخل١ُٙ حخشُ٘ ؽشرخً ع١ذ حٌمَٛ خخد 

  ًّحٌؾٙخدس االع١ذ حٌمَٛ خخدُِٙ فّٓ عزمُٙ فٟ حٌخذِش ٌُٙ ٠غزمٖٛ رؼ 

3 



رّظغ١شحص حؿظّخػ١ش فمؾ ِشص  حٌم١خدس حٌخخدِش فٟ حٌفىش حالدحسٞ حٌّؼخفشأِخ 

فٟ كنخس٠ش كشو١ش رٌه حٌؼقش ٠ّىٓ حْ طشٜ فٟ حٌؼٕخ٠ٚٓ حٌزخسصس ِٓ حٌقلف 

حعخع١خص ِمخٌٗ حالٚي حٌظٟ طُ طٛع١ؼٗ فٟ ٚلض الكك ٌىْٛ وظخد حٌم١خدس حٌخخدِش 

ٚحٌزٞ ِٙذ ٌلشوش حٌم١خدس حٌخخدِش ٚوخْ ٠مٛي )حفزق ػٕذٞ حػظمخدح رؤٕٔخ فٟ ٘زح حٌزٍذ 

ٔؼ١ؼ حصِٗ ل١خدٖ ٚحٔٗ ٠ٕزغٟ ٌٟ حْ حفؼً ِخ رٛعؼٟ كٛي ٘زح حٌّٛمٛع ( . ٚفٟ ػخَ 

ِمخٌٗ ٌٗ رؼٕٛحْ ) حٌخخدَ ومخثذ ( حٌزٞ حعظلذع  حٚي   Greenleafٔؾش   1974

 ِقطٍق ل١خدس حٌخخدَ .  

حالُ٘ ٚفٟ حٌٛلض ٔفغٗ ٘ٛ فظشٖ حمطشحد حٌلشَ حٌـخِؼٟ فٟ حٚحخش حٌغظ١ٕخص  

ؽخق١خ ٚؽؼش رخالٔضػخؽ رخالمطشحرخص  طؤػش(  Green lesfٚرذح٠ش حٌغزؼ١ٕخص فمذ )

 حٌطالر١ش فٟ حٌلشَ حٌـخِؼٟ. 

  -ٔظش٠ٗ حٌم١خدس حٌخخدِش رلذػ١ٓ ١ِّٙٓ ّ٘خ :  (Green leaf )وّخ حوذ )

حػشص رؼّك فٟ طفى١شٖ ٚٔظشطٗ حٌٝ حٌل١خٖ  (Greenleaf )٘ٛ لشحءٖ  -حٌلذع حالٚي :

ػٓ ِخ وظزٗ حٌف١ٍغٛف حٌفشٔغٟ )حٌزشص وخِٛ( ك١ٓ طىٍُ ػٓ حٌطزمش حٌم٠ٛش ٌٍٕفظ 

 حٌظؼز١ش ٚحالِىخ١ٔش حٌظل١ٍ٠ٛش مّٓ حٌّـظّغ فٟ ػٍّٗ حٌخخؿ . 

ٚحٌمشحءس حٌؼخ١ٔش ٟ٘ سٚح٠ش ) حٌلؾ حٌٝ حٌؾشق( حٌظٟ وظزض ػخَ  -حٌلذع حٌؼخٟٔ :

حٌلخثض ػٍٝ ؿخثضس ٔٛرً   (Hesse.1877-1962ِٓ لزً حٌىخطذ حالٌّخٟٔ ) 1932

ِٕظٙـآ حٌـخٔذ  حالٔغخٟٔ فٟ حدرٗ حٌّؾٙٛس ولخي حالدد  1946فٟ حالدد ػخَ 

 (26:1999)كخِذ، ٟ رؼذ حٌلشد حٌؼخ١ٌّش حٌؼخ١ٔش حالٌّخٔ

 ػخ١ٔخ : ِفَٙٛ حٌم١خدس 

حٌخخدِش عٕظٕخٚي ِفَٙٛ حٌم١خدس أٚال ػُ حٌم١خدس حٌخخدَ  حٌم١خدٞلزً حٌظطشق ٌّفَٙٛ 

( ٟ٘ حٌؼٕقش حالٔغخٟٔ 74:2447ٚمؼض ػذس ِفخ١ُ٘ ٌٍم١خدس فمذ ر١ٕٙخ )حٌلشرٟ،

حٌزٞ ٠شرو حفشحد حٌـّخػش رؼنُٙ ِغ رؼل ٠ٚلفضُ٘ ػٍٝ طلم١ك حال٘ذحف حٌّشؿٛس 

فٟٙ طؼظزش ػٕقش فؼخالً ِٚئػشحً فٟ حٞ ِٕظّش ٚحٌظٟ رذٚس٘خ طٕؼىظ ػٍٝ فؼخ١ٌظٙخ 
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حٌظٟ طّىٓ حٌمخثذ ِٓ طٛؿ١ُٙٙ حٌظٛؿ١ٗ ٟٚ٘ حٌمذسس ػٍٝ حٌظؤػ١ش فٟ عٍٛن حٌؼخ١ٍِٓ ٚ

حٌقل١ق ١ٌلممٛح حال٘ذحف حٌّٕؾٛدس حٌّظفك ػ١ٍٙخ فٟ ظً ػاللخص حٔغخ١ٔش ؿ١ذس ر١ٓ 

)حٔض حٌمخثذ( ٕٚ٘خن حٌظخرؼ١ٓ طؼٕٟ (.ٟ٘ 71:2447حٌمخثذ ٚطخرؼ١ٗ )حٌؼـّٟ ، 

)ِشإٚع١ه( ُ٘ حٌز٠ٓ ع١غخػذْٚ فٟ حٔـخص حالػّخي حٌّطٍٛرش ٚطفخػالص ؽخق١ش 

، )لٕذ٠ً  حد طلم١مٗ ٚحٌؼًّ حٌّطٍٛد حٔـخصٖحٌم١خدٞ ٔفغٗ ٚحٌٙذف حٌّش ٚحٌٛمغ

ػمالً ِظفظلخً ػٍٝ ِغخ٠شس  حِظالنٟ٘  (54:2414أِخ )ػخؽٛس (.73:2414

حٌظطٛسحص ٚحْ حٌمخثذ حٌٕخؿق ٘ٛ حٌزٞ ٠زخدس فٟ ِٛحؿٙش ِخظٍف حٌّٛحلف ٠ٚلغٓ 

ٝ حلٕخع حفشحد ؿّخػظٗ حٌظقشف ٠ٚظخز حٌمشحسحص حٌّالثّش. ٠ٚـذ حْ ٠ّظٍه حٌمذسس ػٍ

 ِٓ ك١غ حٌّٛحلف حٌظٟ ٠ظخز٘خ 

 ثانثا: خصائص انقٍادة انخاديت

ػذ سٚحد حٌم١خدس حٌخخدِش حٌىؼ١ش ِٓ حٌخقخثـ حٌظٟ طظ١ّض رٙخ ػٓ حٌٕظش٠خص حالخشٜ 

اال حُٔٙ حخظٍفٛح فٟ طلذ٠ذ٘خ حٚ طٛص٠ؼٙخ رؾىً ٔٙخثٟ ٌزح فؤْ حرؼخد حٌم١خدس حٌخخدِش طزمٝ 

حٌشث١غش ٤ٌٚجه حٌشٚحد ِٚغ طؼذد حالسحء فٟ ٘زح حٌّـخي فمذ         سف١ٕش حالػظمخدحص 

حٌّئٌفخص حْ ٠مظقش ػشمّٙخ ػٍٝ حرشص حٌخقخثـ رحص حٌظّخط حٌّزخؽش ِغ ِفَٙٛ 

 ( 39:2443خدس حٌخخدِش ِٓ ٚؿٙش ٔظش حفلخرٙخ )ٔخ٠ف ،حٌم١

ّٔٛرؿخً  (Rassell & stonc )ٚٚحفمخ٘خ (wong & page)فىش هشف ػٍٟ ِٓ 

 حٌّٛؿٙشطقٛس٠خً ٌخقخثـ حٌم١خدس حٌخخدِش ٠قٕف طٍه حٌخقخثـ كغذ حٌطز١ؼش 

 :( 97:1999)ٔٛحفٌٙخ ٚوخالطٟ

 حٌخقخثـ حٌؾخق١ش ٚطظنّٓ  .1

 (حٌخذِش ،حٌظٛحمغ ،)حٌٕضح٘ش 

 ٔلٛ حالخش٠ٓ ٚطؾًّ حٌّٛؿٙشحٌخقخثـ  .2

 (طط٠ٛش حالخش٠ٓ ،طّى١ٓ حالخش٠ٓ ٚ)حال٘ظّخَ رخ٢خش٠ٓ 
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 ٔلٛ حٌّٙخَ ٚطظنّٓ حٌّٛؿٙشحٌخقخثـ  .3

 (حٌم١خدس  ،ٚمغ حال٘ذحف ،)حٌشإ٠ش 

 ٔلٛ حٌؼ١ٍّخص ٟ٘ حٌّٛؿٙشحٌخقخثـ  .4

 (حٌّؾخسوش فٟ فٕغ حٌمشحس  ،رٕخء حٌفش٠ك،)حٌّٕٛرؽ 

 أِخ

26:1998,spears) )( فؤٔٗ هزمخً ٌّمخالصGreen leaf) ) حالف١ٍش ٠مظشف

 :( 37:2444)فخٌق،ٟ٘ حكذٜ ػؾشس ِٓ حٌخقخثـ

 حالفغخء  .1

 حٌظؼخهف  .9

 حٌّؼخٌـش  .3

 حٌٛػٟ .4

 حاللٕخع   .5

 حٌّفخ١ُ٘  .6

 حٌظزقش  .7

 حالعظؾشحق .8

 حٌخذِش   .9

 رٕخء حٌطش٠ك  .11

 حالٌظضحَ رّٕٛ حالفشحد.  .11

حٌمخثذ  ٠ظ١ّض رٙخحرؼخد  عزؼش كنٛسحً حخش ٠ظؼٍك Lideneta، 2447فٟ ك١ٓ لذِض )

 :( 97:2446)ِلّذ حٌخخدَ ٟ٘

 حٌؾفخء حٌؼخهفٟ .1

 خٍك حٌم١ّش ٌٍّـّٛػش   .9
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 حٌّٙخسحص .3

 حٌظّى١ٓ   .4

 ِغخػذس حٌظخرؼ١ٓ ػٍٝ حٌظطٛس ٚحٌٕـخف  .5

 ٚمغ حالؽ١خء حٚالً  .6

 حٌغٍٛن حالخاللٟ  .7

ٚعٕظطشق رؾٟء ِٓ حٌظفق١ً ٌخقخثـ حٌّٕخرؽ حٌظٟ طؼذ حالوؼش طىشحسحً ٚح٤لشد 

حٌٝ ِفَٙٛ حٌم١خدس حٌخخدِش ِٓ غ١ش٘خ ٠ٚشٜ حٌّئٌفخص حْ حٌظٛعغ ٚحٌؾّٛي ل١ّخً هشكٗ 

((Page & wong)  ٍٝفٟ ّٔٛرؿّٙخ ٠ـؼٍٗ حوؼش ح١ّ٘ش وٛٔٗ لذ لغُ حٌخقخثـ ػ

 .(274:2444)حٔٛسحعخط حٌؾخق١ش ٚحٌّٙخَ ٚحٌز١جش

 حٌظقٛسٞ ٌخقخثـ حٌم١خدس حٌخخدِش  Page & wongّٔٛرؽ 

ٕ٘خن ّٔٛرؽ ِفِٙٛخطٟ حلشد حٌٝ حٌظىخًِ ِٓ ك١غ طمغ١ُ حٌخقخثـ حٌظٟ طٛفف 

لغّض ػٍٝ حسرؼش ِلخٚس  (page & wong) رٙخ حٌم١خدس حٌخخدِش ٚملٙخ وً ِٓ

 :(73:2441)ػ١ٍٛس،ٟ٘ 

 حٌخقخثـ حٌؾخق١ش  .1

  حٌخقخثـ حٌّٛؿٙٗ ٔلٛ حالخش٠ٓ  .9

  حٌخقخثـ حٌّٛؿٙٗ ٔلٛ حٌّٙخَ  .3

 حٌخقخثـ حٌّٛؿٙٗ ٔلٛ حٌؼ١ٍّخص .4
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 (1حٌؾىً )

 ( ٌٍم١خدس حٌخخدِشPage & wong) ٌّٕٛرؽ حٌّفِٙٛخصحالهخس 

 

 

 

 

 

 (perollni، 2444(  ٚفك سإ٠ش )Page & wong( ٠ٛمق ّٔٛرؽ )1حٌؾىً )

 يًٍساث انقٍادة انخاديت رابعا: 

حٌخخدِش ٠ـذ حْ ٠ىْٛ حٌمخثذ حٌؼظ١ُ خخدِخ لزً حْ ٠ىْٛ حٞ ؽٟء حخش. فٟ حٌم١خدس 

حٌمخثذ حٌؼظ١ُ ٠شٜ رٛففٗ خخدِخ حٚال. ٚطٍه ٟ٘ حٌلم١مش حٌزغ١طش طىْٛ ِفظخكٗ حٌٛك١ذ 

حٌٝ حٌؼظّش كظٝ ٠غظط١غ حْ ٠غظلٛر ػٍٝ لٍٛد حٌظخرؼ١ٓ. ٚحالُ٘ ِٓ ٘زح حْ ٠مذَ 

ذِش ع١ظُ حٌظؼشف ػ١ٍٗ ومخثذ فخٌخذِش ٟ٘ حٌفشد خذِش حٔغخ١ٔش حٚال ِٚٓ خالي ٘زٖ حٌخ

 طؼظزش حٌلـش حالعخط ٌٍّفَٙٛ طزذأ ِغ ؽؼٛس هز١ؼٟ ٌؾخـ ِخ ٠ش٠ذ حْ ٠خذَ.

ػُ ٠ؤطٟ رؼذ٘خ حخظ١خس ٚحع ٌٍظطٍغ حٌٝ حٌم١خدس. فذٚحفغ حٌم١خدس طخظزش رخالخظزخس حٌٛحػٟ 

 .ٌذ٠ُٙ فٟ خذِش حالخش٠ٓ 

حٌّفَٙٛ فٟ حدسحوٕخ ٠ش٠ذ حْ ٠شعُ ( رظغٍغٍٗ فٟ حدسحؽ Greenleafوّخ لخَ ح٠نخ ) 

ٌٛكٗ ِظىخٍِش طلخوٟ حٌطز١ؼش حٌزؾش٠ش حٌمخفشس فٟ ططٛس٘خ ٌّفَٙٛ حٌخذِش فٙٛ حٚال 

٠شرو حٌخذِش رخٌؼظّش ٚػٍٝ لذس ِخ طخذَ طىْٛ ػظ١ّخ ػُ ػخ١ٔخ ٠ش٠ذ حْ ٠شعخٙخ ػٍٝ 

 (296:2416رخٌؾؼٛس حٌؼخهفٟ)سؽ١ذ،حٔٙخ فطشس حٔغخ١ٔش ِٓ خالي ٚففٗ ٌٙخ 

 التعاطف مع االخرٌن
 تمكٌن االخرٌن

 تطوٌر االخرٌن

 النزاهة

 التواضع

 الخدمة

 الرؤٌة

 االهدافوضع 

 القٌادة

 النموذج

 بناء الفرٌق

 المشاركة فً اتخاذ القرار

 

 القٌادة الخادمة
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 (Greenleafٔظشس ػ٠ٍٛش حٌم١خدس حٌخخدِش طغ١ش ٚفك ٔظشس ) (Maxwellحوذ )وّخ 

طّخِخ ػٕذِخ فشف رخٌمٛي }حْ ال طؼطٟ ٌىٟ طؤخز . ٌٚىٕه طؼطٟ ٤ٔه طفؼً حٌؾٟء .

 حٌقل١ق . فخرح حسدص حْ طىْٛ ػظ١ّخ ػ١ٍه حْ طقزق خخدِخ ٥ٌخش٠ٓ

حٌم١خدس حٌظل١ٍ٠ٛش ( حٌم١خدس حٌخخدِش ِٓ خالي ِمخسٔظٙخ ِغ ٠ٚStone.2003ؼشف )

حٌٝ حٌظشو١ض حوؼش ػٍٝ ح٤٘ذحف حٌظٕظ١ّ١ش. ر١ّٕخ  ػٕذِخ ٠زوش) ١ّ٠ً حٌمخدس حٌظل١ٍ٠ْٛٛ

 ٠شوض حٌمخدس حٌخذَ ػٍٝ حطزخػُٙ ( .

٠ٕغذ حٌٝ حٌمخثذ حٌخخدَ ِغئ١ٌٚش حؿظّخػ١ش طىْٛ ِٙظّش  (Northonseغ١ش حْ )

ٟ ك١خس حٌّٕظّش. رخٌّؼذ١ِٓ ٚحالػظشحف رُٙ رٛففُٙ ٔظشحء ٤فلخد حٌّقخٌق ف

٠ٚشٜ حْ حٌمخثذ حٌخخدَ ٠لخٚي حصحٌش حٌظفخٚص . ٚحٌظٍُ حالؿظّخػٟ ح٠ّٕخ ٚؿذ .ٚ٘ٛ رزٌه 

٠ؾ١ش حٌٝ فىش حٌمخثذ حٌخخدَ حٌزٞ ٠ٕطٍك ِٓ ِزذأ حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش . ٚ٘ٛ حٌؾٟء 

ك١ٓ ٠ٛؿٗ ٔذحثٗ حٌٝ حٌمخدس حٌخذَ رخٌٕظش حٌٝ  (polleys.2004حٌزٞ ٠مشسٖ )

)ػزذ طظذفك هز١ؼ١خ ِغ حالػظمخد رّزذأ حٌّغخٚحس ر١ٓ حٌظخرؼ١ٓ حٌخقخثـ حٌظٟ 

 .(297:2416حٌفظخف،

ِغ طم١١ُ حٌظٕخفظ حٌفؼخي فخٌمخدس حٌخذَ ٠ذسوْٛ ح١ّ٘ش حٌظطٛس ٚرٕخء حٌفش٠ك ٚحٌّؾخسوش 

 فٟ فٕغ حٌمشحسحص ٤دحسٖ وً كخؿخص ِٕظّخص ح١ٌَٛ .

٠ّىٕٗ طمذ٠ُ حٌخذِش ٚحٌزٞ ػٍٝ لخثذ حٌّغظمزً رؤٔٗ حٌمخثذ حٌزٞ  (٠ٚWilliamذٌٕخ )

٠ّىٓ حْ ٠ؾ١غ حالًِ رذال ِٓ ح١ٌؤط ٠ٚىْٛ ِؼخال ٤ٌٚجه حٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ حالطـخٖ 

 ٚحٌظق١ُّ فٟ ك١خطُٙ ٚحٌز٠ٓ ٠شغزْٛ فٟ حالٔـخص ٚحٌّغخّ٘ش .

حٌطش٠ك حٌٝ حٌمخثذ حٌخخدَ رؤٔٗ حٌشحغذ ٌٍّؼخٔخس ِٓ حٌُ خذِش  (Nouwenوّخ ٠ئؽش )

 ١طشس ٚحٌمٛس رً ل١خدس حٌظٛحمغ ٚحٔؼذحَ حٌمٛس .حالخش٠ٓ فٟٙ ١ٌغض ل١خدس حٌغ

حْ حٌم١خدس حٌخخدِش طخظٍف ػٓ حالعخ١ٌذ حٌظم١ٍذ٠ش ٌٍم١خدس ِٓ ك١غ حٔٙخ طئوذ ٔضح٘ش   

 حٌؾخق١ش ٚطشوض ػٍٝ طؾى١ً ػاللخص ل٠ٛش ٚه٠ٍٛش ح٤ِذ ِغ حٌظخرؼ١ٓ ....
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ٕٙخ حٌظؤػ١ش ٠ؼظزش حٌزؼل حْ حٌم١خدس حٌخذ١ِش ٟ٘ كً ه٠ًٛ ح٤ِذ ٌٍل١خس ٚحٌؼًّ ٠ّٚ

 ػٍٝ حٌّـظّغ رب٠ـخر١ش. 

)سٚرٛسص غش١ٍٕ٠ف ( ِٚؼخٍِش حٌّٛظف١ٓ رّؼخ١ٌش ٠ئدٞ حٌّؼخٍِش ػّالء حٌّئعغش 

رّؼخ١ٌش ح٠نخ ٠ٚظنخػف ٚالء حٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ . ٚططٛس ر١جش حٌؼًّ ح١ٌّّضس . ٚطؼّذ 

 (.234:2416)ػزذ حٌفظخف،ػٍٝ ِذٜ ح٘ظّخُِٙ رخٌّٛظف١ٓ )ح١ّ٘ش حٌمخدس 

طؼظزش ِٓ حُ٘ ١ِّضحص حٌمخدس حٌخذَ ٟ٘ طؼذٞ ػخثذح ػٍٝ حعظؼّخس حٌم١خدس ٚوّخ ح٠نخ 

حٌخذ١ِش فٕٙخن فخثذس وزشٜ طؼٛد ػٍٝ حٌّئعغش ٚسٚك١ش حٌؼًّ ػٕذ طّى١ٓ حٌّشإٚع١ٓ 

....... 

 

 فىائذ انقٍادة انخاديت:

 ٌٍم١خدس حٌخخدِش ِـّٛػش ِٓ حٌفٛحثذ روش٘خ دٚؿخْ

 (2415:17 ،Duggan) :ٍٟف١ّخ ٠ 

: اْ حعظخذحَ أعٍٛد حٌم١خدس حٌخخدِش ٠ـؼً حٌمخثذ ٠ذسن أْ حطزخع انفرٌق بناء -1

ح٤عٍٛد حالعظزذحدٞ أٚ حٌٙشِٟ ٠ئدٞ اٌٝ ص٠خدس حالغظشحد ٚحٌخالفخص ٌذٜ حٌّٛظف، 

ٌىٓ أعٍٛد حٌم١خدس حٌخخدِش ٠ئدٞ اٌٝ ٔظخثؾ ِف١ذس ٌفش٠ك حٌؼًّ وىً، ك١غ طغخػذ 

ظمذ٠ُ ِغخّ٘خطٗ رٕخء ػٍٝ ِٙخسحص حٌم١خدس حٌخخدِش وً ػنٛ ِٓ أػنخء حٌفشق ر

ٚخزشحص وً فشد ِٓ أفشحد حٌفش٠ك، ٚ٘زح حٌٕٛع ِٓ حٌم١خدس ٠ئدٞ اٌٝ رٕخء فش٠ك ػًّ 

 ٠غّق ٌىً فشد رؼشك ِٙخسحطٗ ٚحٌظؼخْٚ رؾىً أوؼش فخػ١ٍش ِغ رم١ش أفشحد حٌفش٠ك.

رخطزخع أعٍٛد حٌم١خدس حٌخخدِش ٠ؾشن حٌمخثذ ؿ١ّغ أػنخء حٌفش٠ك فٟ  اإلنجاز: -2

مغ ح٤٘ذحف ٚحٌغخ٠خص، ٌزٌه ع١قزق وً فشد ٌذ٠ٗ فٛص فٟ حطخخر حٌمشحس، ٚ

رخ٦مخفش اٌٝ أْ حٌمخثذ ٠خٍك ؿٛح ا٠ـخر١خ ٔلٛ ل١ُّٙ، ٚ٘زح حٌٕٛع ِٓ حٌم١خدس ٠غّق 

ٌٍّٛظف١ٓ رٛمغ ِئؽشحص ح٤دحء حٌشث١غ١ش حٌخخفش رُٙ، ِّخ ٠ؼطٟ حٌّٛظف 
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ٔـخف حٌّٕظّش ػٍٝ حٌّذٜ  حٌقالك١خص حٌالصِش ٦ؿشحء حٌظغ١١شحص حٌظٟ طئدٞ اٌٝ

 حٌط٠ًٛ

: طٕطٛٞ ادحسس حٌظغ١١ش ػٍٝ ٚمغ سإ٠ش ٌٍّغظمزً ربطزخع أعٍٛد حٌم١خدس  انتغٍٍر .3

حٌخخدِش ِٓ خالي طلذ٠ذ ِٙخَ ٚأ٘ذحف حٌّٕظّش رٕخء ػٍٝ ٚؿٙخص ٔظش حٌّٛظف١ٓ، 

 ِّخ ٠ّىٓ حٌّٛظف١ٓ ِٓ ادحسس ك١خطُٙ ح١ٌّٕٙش حٌخخفش رؾىً أوؼش

ً حٌّٛظف١ٓ طلض اِشس لخثذ خخدَ، فُٙ ٠ؼٍّْٛ رؾىً ؿّخػٟ ػٕذِخ ٠ؼّ انرضا: -4

ٌّقٍلش حٌـ١ّغ، ٠ٕٚؼىظ رٌه ا٠ـخر١خ ػٍٝ ِؼذالص حٌشمخ ٌذ٠ُٙ، ٤ْ ؿ١ّغ 

حالكظ١خؿخص ٠ظُ طٍز١ظٙخ، ٚػٕذِخ ٠ظزغ حٌمخثذ أعٍٛد حٌم١خدس حٌذ٠ّمشحهٟ، ِٓ خالي 

آسحء حٌـ١ّغ ٠ظُ اؽشحن حٌـ١ّغ فٟ ػ١ٍّش فٕغ حٌمشحس، فخٌمخدس حٌخذحَ ٠نّْٕٛ أْ 

 حالعظّخع ا١ٌٙخ۔

 :يًٍساث انقائذ انخادو

رؤْ وٍّش" خخدَ "ٚ" لخثذ" ّ٘خ وٍّظخْ ٠ؼظمذ  ((Spears، 2414: 41)رکش عز١شص 

أّٔٙخ ِظنخدطخْ ٤ْ حٌمخثذ ػخدس ٘ٛ ِٓ ٠نغ حالعظشحط١ـ١ش ٚحٌشإ٠ش ٌٍّٕظّش، ٚحٌخخدَ 

س ظٙش ِقطٍق حٌم١خدس ٘ٛ ِٓ ٠ٕفز طٍه حالعظشحط١ـ١ش، ٌٚىٓ فٟ حٌغٕٛحص ح٤خ١ش

حٌخخدِش وّٕو كذ٠غ ِٚؼخٌٟ فٟ حٌمشْ حٌلخدٞ ٚحٌؼؾش٠ٓ ٚرٌه كظٝ طٕـق حٌّٕظّش 

 حٌظخرؼ١ٓ ٠ٚمَٛ رخذِظُٙ. الرذ أْ ٠ظفخػً

 Spearsٌٚزٌه ٠ٛؿذ ٕ٘خن ػذد ِٓ حٌقفخص حٌظٟ طظٙش فٟ حٌمخدس حٌخخد١ِٓ روش٘خ 

زق١شس، ٚح٦دحسس، ٟٚ٘: حالعظّخع، ٚحٌٍطف، ٚحٌٛػٟ، ٚحاللٕخع، ٚحٌظقٛس، ٚحٌ

ِـظّغ كم١مٟ  ٚح٦ؽشحف، ٚحالٌظضحَ رخٌّٕٛ حٌّٕٟٙ ٤فشحد حٌّٕظّش، ٚحٌمذسس ػٍٝ رٕخء

( اْ ّٔو حٌم١خدس حٌخخدِش ِظفشد ػٓ رخلٟ أّٔخه 11: 2412دحخً حٌّٕظّش ٠ٚزوش ٔذح )

 حٌم١خدس ح٤خشٜ ٚأْ حٌمخثذ حٌخخدَ ٌذ٠ٗ ففخص ٚخقخثـ ِٕٙخ:

ٚال ٠شغذ فٟ حٌظّـ١ذ أٚ حٌظؼظ١ُ رً ٠غؼٝ ٌظط٠ٛش ال ٠غٍذ ِقخٌلٗ حٌزحط١ش  -1

 حٌظخرؼ١ٓ.
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٠ؼًّ ػٍٝ رٕخء ػمخفش عّخع فٛص حٌظخرؼ١ٓ، فٙٛ ٠ؾـغ ل١خَ حٌظخرؼ١ٓ رخٌّزخدسحص  -2

 دْٚ حٔظظخس ٌنؼف رؼل حٌمخدس أك١خٔخ.

٠غؼٝ اٌٝ ط١١ّض أـخصحص حٌظخرؼ١ٓ دْٚ حٔظظخس ح٤ٚعّش ٚالخِش حٌلفالص  -3

 خكخطُٙ ٚحالكظفخي رٙخ.ٚحٌّٕخعزخص ٌظمذ٠ش ٔـ

٠مذَ حٌظنل١خص ٌٍلفخظ ػٍٝ طٛكذ حٌظخرؼ١ٓ ِغ ِزخسوش أـخصحطُٙ. وّخ أْ حٌمخثذ  -4

حٌخخدَ ٠ظقف رغّخص ؽخق١ش ِؼً حٌزوخء حٌٛؿذحٟٔ، ِٚغخػذس ح٢خش٠ٓ فٟ رٕخء 

 ؿغٛس حٌؼمش، ٚطلم١ك حٌزحص، ٚحٌظؼم١ذ ح٦دسحوٟ ُٚ٘

حٌّظؼذدس، ٚأوؼش لذسس ػٍٝ ادسحن  ح٤وؼش لذسس ػٍٝ حٌظؼخًِ ِغ أرؼخد حٌّٛحلف

 حٌّظغ١شحص ِٓ كٌُٛٙ رقٛسس طل١ٍ١ٍش.

 -أبعاد انقٍادة انخاديت :

أرؼخد ( Liden, &Wayne, & Henderson، 2444: 4) كذد ١ٌذْ ٚآخشْٚ

 حٌم١خدس حٌخخدِش فٟ عزؼش أرؼخد ٟ٘:

مخثذ رل١غ حٌّٙخسحص حٌّفخ١ّ١٘ش: ٚطؼٕٟ حِظالن حٌّؼشفش حٌّٕظّش ٚحٌّٙخَ حٌّٛوٍش ٌٍ -1

٠ىْٛ فٟ ٚمغ ٠ّىٕٗ ِٓ طمذ٠ُ حٌّغخػذس ٚحٌذػُ حٌفؼخي ٌٍؼخ١ٍِٓ حٌّشإٚع١ٓ 

 حٌّزخؽش٠ٓ ٌٍّٕٚظّش، ٚطغ١ًٙ ِٙخَ ح٢خش٠ٓ.

حٌظّى١ٓ: ٠ٚظٙش فٟ طؾـ١غ ٚطمذ٠ُ حٌظغ١ٙالص ٣ٌخش٠ٓ، ٚخقٛفخ حٌّشإٚع١ٓ  -2

طّخَ حٌّزخؽش٠ٓ ِٓ خالي طلذ٠ذ حٌّؾخوً ٚكٍٙخ فنال ػٓ طلذ٠ذ ِظٝ ٚو١ف ٠ظُ ا

ِٙخَ حٌؼًّ ػٍٝ أوًّ ٚؿٗ، ِٚغخػذس حٌّشإٚع١ٓ ػٍٝ حٌظطٛس ٚحٌٕـخف، ٠ٚؾًّ 

 طمذ٠ُ حال٘ظّخَ حٌلم١مٟ ٌّٕٛ حٌّشإٚع١ٓ ِٓ خالي طٛف١ش حٌذػُ ٚحٌظٛؿ١ٗ حٌالصَ.

. حال٘ظّخَ رخٌّشإٚع١ٓ أٚال: ٠ٚظّؼً فٟ حال٘ظّخَ رخكظ١خؿخطُٙ حٌؼخهف١ش ٚحٌؼ١ٍّش 3

 دحخً ٚخخسؽ ٔطخق حٌؼًّ.
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حعظخذحَ ح٦ؿشحءحص ٚحٌؼزخسحص حٌٛحملش ٣ٌخش٠ٓ: طٍز١ش حكظ١خؿخطُٙ ِٓ حٌؼًّ  -4

 ٚحػظزخس٘خ أ٠ٌٛٚش.

حٌظقشف رؤخالق: ٚرٌه ِٓ خالي حٌظؼخًِ رؾىً ٚحمق ٚفش٠ق ٚربٔقخف  -5

 ٚفذق ٚػذحٌش ِغ ح٢خش٠ٓ.

 حٌؼخهفش حٌفؼخٌش: ِٓ خالي اظٙخس حال٘ظّخَ طـخٖ ح٘ظّخِخص ح٢خش٠ٓ حٌؾخق١ش. -6

٠ُ ل١ّش ٌٍّـظّغ، ِٓ خالي حِظالن حٌمخثذ حٌٛػٟ حٌلم١مٟ طـخٖ طط٠ٛش ِٚغخػذس طمذ -7

 حٌّـظّغ.

ٚرٕخء ػٍٝ رٌه فمذ طُ حالػظّخد فٟ ٘زٖ حٌذسحعش ػٍٝ ػذس أرؼخد ٌٍم١خدس حٌخخدِش 

 ٚحٌّظّؼٍش فٟ حٌّٙخسحص حٌّفخ١ّ١٘ش ٚحٌظّى١ٓ ٚحال٘ظّخَ رخٌّشإٚع١ٓ أٚال.
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 انفصم انثانث

 انىظٍفًاالداء 

 يفهىو انرضا انىظٍفًأوال: 

رزٌض ِلخٚالص ِظؼذدس ٌظلذ٠ذ ِفَٙٛ حٌشمخ حٌٛظ١فٟ ،اال أٔٗ ٌُ ٠ظُ حالطفخق 

 ر١ٓ حٌزخكؼ١ٓ ػٍٝ طلذ٠ذ طؼش٠ف ػخَ ٌٗ الخظالف حٌّلخٚس حٌظٟ طٕخٌٚٙخ حٌزخكؼْٛ. 

( رؤٔٗ "ِـّٛػش ِٓ حٌّؾخػش طـخٖ 135، 2411،ع١ٍّخْ ٚٚ٘ذ )فؼشفٗ 

حٌٛظ١فش، ِٚخ طمذِٗ ِٓ ِضح٠خ ِخد٠ش ٚٔفغ١ش ٚحؿظّخػ١ش ٌٍؼخ١ٍِٓ، ٚحالطـخ٘خص 

حٌّخظٍفش ٔلٛ ػٕخفش حٌؼًّ ِٓ ادحسس، ٚاؽشحف، ٚحطقخي، ٚػاللخص حؿظّخػ١ش، 

ٚسٚحطذ، ِٚىخفآص ِخد٠ش ِٚؼ٠ٕٛش، ِّخ ٠ظشن أػشحً فٟ ِغظٜٛ أدحء حٌؼخًِ 

 ٗ". ٚأظخؿ١ظ

 ِمزال ػٍّٗ ػٓ سحم١ًخ طـؼٍٗ حٌظٟ حٌفشد اؽزخع وّخ ٠ّىٓ طؼش٠فٗ رؤٔٗ دسؿش

 ِٓ حٌفشد ٠ش٠ذٖ ِخ ِغ ِٚظٕخعزًخ ح١ٌّٕٙش ١ٌِٚٛٗ ٚسغزخطٗ ٌطّٛكخطٗ ِٚلممًخ ػ١ٍٗ،

 .(2445غ)ػزذ حٌغالَ،حٌٛحل فٝ ػ١ٍٗ ٠لقً ِٚخ ػٍّٗ

ٚرٕخء ػٍٝ ِخ عزك فخٔٗ ٠ّىٓ حٌمٛي رخْ حٌشمخ حٌٛظ١فٟ ٘ٛ ػزخسس ػٓ  

اكغخط دحخٍٟ ٌٍفشد ٠ظّؼً فٟ ؽؼٛسٖ رخٌغؼخدس ٚحالسط١خف ٔظ١ـش ٦ؽزخع كخؿخطٗ 

 ٚسغزخطٗ ِٓ خالي ِضحٌٚظٗ ٌّٕٙظٗ حٌظٟ ٠ؼًّ رٙخ.
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 يحذداث انرضا انىظٍفً: ثانٍا: 

ِزخؽش فٟ طلذ٠ذ ِذٜ حٌشمخ ٕ٘خن ِلذدحص طغُٙ اعٙخِخ ِزخؽشح أٚ غ١ش 

 حٌٛظ١فٟ ،طظّؼً فٟ ػالع ػٛحًِ ٟ٘

أٚال: ػٛحًِ رحط١ش طظؼٍك رخٌفشد ٔفغٗ ِٓ ك١غ لذسحطٗ، ِٚٙخسحطٗ، ِٚغظٜٛ  -

 دحفؼ١ظٗ، ٚلٛس طؤػ١ش دٚحفغ حٌؼًّ ٌذ٠ٗ. 

ػخ١ٔخ: ػٛحًِ طٕظ١ّ١ش طظؼٍك رخٌظٕظ١ُ رحطٗ ِٚخ ٠غٛدٖ ِٓ أٚمخع ٚػاللخص  -

خًِ، ِٚٓ ٘زٖ حٌؼٛحًِ حٌشمخ ػٓ ٔظُ ٚأعخ١ٌذ ٚظ١ف١ش طشطزو رخٌؼًّ ٚحٌؼ

ٚاؿشحءحص حٌؼًّ، ٚحٌشمخ ػٓ حٌؼاللش رخٌشإعخء ٚحٌضِالء، ٚحٌشمخ ػٓ 

 ظشٚف ٚؽشٚه حٌؼًّ. 

ػخٌؼخً: ػٛحًِ ر١ج١ش ٚطؤػ١ش٘خ حٌّٕظّٟ ػٍٝ حٌؼخًِ، رخٌقٛسس حٌٕٟ طئػش فٟ  -

حٌٝ  سمخٖ ػٓ ػٍّٗ ِٚٓ ٘زٖ حٌؼٛحًِ حالٔظّخء حالؿظّخػٟ، ٚٔظشس حٌّـظّغ

حٌؼخًِ، ِٚذٜ طمذ٠شٖ ٌذٚسٖ، ِٚخ ٠غٛد ٘زح حٌّـظّغ ِٓ أٚمخع ٚل١ُ، وً 

رٌه ٠ؼىظ طؤػ١شٖ ا٠ـخرخ ٚعٍزخ ػٍٝ حٔذِخؽ حٌؼخًِ ٚطىخٍِٗ ِغ ػٍّٗ 

 (.2443)حٌطش٠فٟ، 

 

 انعىايم انًؤثرة فً األداء انىظٍفًثانثا: 

ٕ٘خن حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌؼٛحًِ حٌظٟ طئػش فٟ ح٤دحء حٌٛظ١فٟ ٌؼً ِٓ أّ٘ٙخ ِخ روشٖ 

 (: 2442ػزذ حٌّلغٓ )

حالخظالف فٟ كـُ حٌؼًّ فخٌّٕظّش حٌظٟ طؼخٌؾ كـّخ وز١شح فٟ حٌؼًّ طلظخؽ  .1

اٌٝ ِٛحسد أوؼش ِّخ لذ طلظخؽ ا١ٌٗ ِٕظّٗ أخشٜ ٌذ٠ٙخ كـُ حلً ِٓ حٌؼًّ 

 ٔفغٗ. 
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٦ؿشحث١ش: فّؼذي ح٦ٔظخؽ ٠ظٛلف ػٍٝ ػٛحًِ ػذ٠ذس، حٌظلغ١ٕخص حٌظٕظ١ّ١ش ٚح .2

وّالثّش حٌظشط١زخص حٌظٕظ١ّ١ش ٚح٦ؿشحث١ش، ٚحخظقخس خطٛحص حٌؼًّ فٟ ػ١ٍّش 

 ِخ، ٠مًٍ ِٓ حٌّٛحسد حٌّطٍٛرش ٦ٔٙخء ٚكذس حٌؼًّ. 

حٌؼٛحًِ حٌف١ٕش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١ش: طظّؼً فٟ ح٦دخخي حٌّغظّش ٌٍظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّظمذِش  .3

س ٚرشِـ١خص، ك١غ أْ أدحء حٌّٛظف١ٓ ٠ظلذد رّغظٜٛ ٚٔٛػ١ش أؿٙضٚحٌلذ٠ؼش ِٓ 

 حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّظٛفشس ٌذ٠ُٙ.

 عناصر األداء انىظٍفً :رابعا: 

 (:٠2447ظىْٛ ح٤دحء حٌٛظ١فٟ ِٓ ػالع ػٕخفش أعخع١ٗ روش٘خ )حٌمشحٌش ،

 حٌّٛظف: ِخ ٠ّظٍه ِٓ ِٙخسحص ٚح٘ظّخِخص  ٚل١ُ ٚحطـخ٘خص ٚدٚحفغ . -1

ِٓ ِظطٍزخص ٚطلذ٠خص ِٚخ طمذِٗ ِٓ فشؿ ػًّ طظّظغ  حٌٛظ١فش: ِخ طظقف رٗ -2

 رخٌظلذٞ، ٚطلظٛٞ ػٍٝ ػٕقش حٌظغز٠ش حٌشحؿؼش.

حٌّٛلف: ِخ طظقف رٗ حٌز١جش حٌظٕظ١ّ١ش ك١غ طئدٜ حٌٛظ١فش ،ٚحٌظٟ طظنّٓ  -3

 ِٕخم حٌؼًّ ٚٚفشس حٌّٛحسد ٚح٤ٔظّش ح٦دحس٠ش ٚح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ.

 

 الوظٌفً  واألداءقة بٌن القٌادة الخادمة الالع خامسا:

حتاج المنظمات للحفاظ على بقائها، واستمرارٌتها، وتحسٌن مستوى التنافسٌة فٌها إلى موارد ت

حٌث ٌنظر للموارد البشرٌة على ملتزمة بالمحافظة على مستوى اعلى من االداء ظل تبشرٌة 

ما  خاللالتً من الممكن أن تولد مٌزة تنافسٌة مستدامة من  قٌمة األعلىالتنظٌمٌة  األصولأنها 

تلعب القٌادة الخادمة االبتكار و تقدمة من أفكار خالقة فً تحفٌز الموارد البشرٌة على المزٌد من

وٌلعب القائد   بكفاءة واستغاللهاتوافر قٌادة تؤمن بقدرات موظفٌها  خاللمن  االبتكارات رادو

كٌاته هً من كفاءة القائد، وٌلعب القائد وسلول حٌث ٌشٌر إلى أن فً هذا المجا هاما دورا

العوامل الحاسمة للتأثٌر على أداء الموظف. فالقٌادة التً تدفع الموظفٌن للعمل بشكل جٌد 

ولتوضٌح  التً تتطلبها المنظمة من الممكن أن تحسن أداء الموظف األداءٌتوافق مع معاٌٌر 

ات المرؤوسٌن، استندت الدراسات السابقة على نظرٌة التعلم أثر القٌادة الخادمة على مخرج

مراقبة، ومحاكاة، وتقلٌد مواقف وقٌم  خاللٌتعلمون من  األفرادالتً تقترح أن  االجتماعً
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وفً مكان العمل، ٌعتبر القائد  وسلوكٌات من ٌمثلون نماذج القدوة المهمة فً بٌئتهم مثل قادتهم

مصدر مهم لكونه مثال أعلى وقدوة للموظفٌن نظرا لما ٌتمتع به من مكانه وسلطه علٌهم. كما 

التواصل مع المرؤوسٌن، وتوضٌح  خاللٌظهر تأثٌر القائد على سلوكٌات المرؤوسٌن من 

  ذه السلوكٌاتالقائد لمستوٌات السلوكٌات المتوقعة، وموائمة المكافئات لتحفٌز مثل ه

ٌنظر لقادتها  الن احتماالومقارنة مع غٌرها من أسالٌب القٌادة، فان القٌادة الخادمة أكثر 

كنماذج ٌحتذى بها لما تتمتع به من مصداقٌة، وبالنظر إلى ما ٌراه المرؤوسٌن فً قادتهم بأنهم 

ى كونهم أمناء، إل باإلضافة ٌتصرفون بطرٌقة غٌر أنانٌة، وأنهم ٌسعون لخدمتهم دون مقابل

وفً القطاع  تجعلهم قدوة للمرؤوسٌن  أخالقٌةوجدٌرٌن بالثقة، وما ٌتمتعون به من سلوكٌات 

والتً كان الهدف منها التعرف على أثر ممارسة القٌادة الخادمة من قبل القادة الخدمً 

لٌهم كنماذج أن القادة الخادمون وبالنظر إاالدنى  والمشرفٌن على أداء الموظفٌن فً المستوٌات 

تقدٌم الخدمة  خاللٌحتذى بها، ٌمكن أن ٌؤثر على أداء الخدمة لدى الموظفٌن. ذلك بأنه من 

الجٌدة من قبل القادة الخادمٌن، فان ذلك ٌغرس فً الموظفٌن الرغبة والحافز لتقلٌد مثل هذه 

وتتشابه سلوكٌات القٌادة الخادمة مع  .اآلخرٌنالمواقف، والقٌم، والسلوكٌات، وخدمة 

السلوكٌات المتعلقة بخدمة الزبائن بكونهما تنطوٌان على عنصر واحد وهو "التو جه نحو 

وبالتالً فإن مواقف، وقٌم، وسلوكٌات القٌادة الخادمة ٌمكن تقلٌدها من قبل المرؤوسٌن الخدمة 

، فالقادة الخادمٌن ٌعملون العمالء خدمة خالللتلبٌة احتٌاجات الزبائن وتحقٌق أداء أعلى من 

كقدوة للمرؤوسٌن الذٌن ٌقلدون سلوكٌاتهم وخاصة السلوكٌات التً تتعلق بخدمة الزبائن 

وأصحاب المصلحة ي القائد ا على وتأكٌدا ما سبق أشار إلى أن ممارسة نمط القٌادة الخادمة 

وظفٌن نحو الخدمة، مما قد ساهم بدوره فً تحسٌن دوافع الم اإلٌثارٌةوتحل بالسلوكٌات 

الذي  األمرفً المؤسسة،  اآلخرٌنٌقودهم لبذل جهد إضافً لمساعدة الزبائن والموظفٌن 

من  األداءعلى  إٌجابٌاالوظٌفً. القٌادة الخادمة تؤثر  األداءٌنعكس على مستوٌات أعلى من 

قٌادة الخادمة بشكل كما وتسهم ال ."ثقافة الخدمة" التً ٌمارسها القادة وٌقلدها الموظفون خالل

تلبٌة حاجات الموظفٌن المادٌة  خاللفً المنظمة من  األداءغٌر مباشر فً تحسٌن مستوٌات 

و  والءللعمل دون ضغوطات، مما ٌؤدي إلى زٌادة  مالئمةوالمعنوٌة ، وخلق بٌئة عمل أكثر 

المنظمة التزام الموظفٌن والعمل بشكل طوعً، حٌث أن وجود بٌئة عمل مواتٌة لما سلف فً 

وعلى النقٌض من ذلك، أن    األداءقادر على تشجٌع الموظفٌن على تحقٌق مستوى أعلى من 

فً دراسة حول تحقٌق  ,الوظٌفً. األداءالقٌادة الخادمة لٌس بالضرورة أن ٌكون لها تأثٌر على 

أن  داءاألالقٌادة الخادمة إلى أن القٌادة الخادمة لٌس لها أي تأثٌر على  خاللأداء أعلى من 
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وعلٌه فإن هذا الجدل بٌن الباحثٌن حول  .البحوث التجرٌبٌة التً بحثت هذه العالقة غٌر كافٌة

الوظٌفً، وقلة الدراسات ٌشجع الباحثٌن على محاولة استكشاف  األداءأثر القٌادة الخادمة على 

الوظٌفً وفً خلق نتائج جٌدة لمنظمات  األداءأثر القٌادة الخادمة ودورها فً رفع مستوٌات 

 .التً تسعى لتحسٌن صورتها أمام زبائنها، وموظفٌها، والمجتمع الخاص بها األعمال
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 االستنتاجاث وانتىصٍاث

 أوال: االستنتاجاث 

 رمخثذُ٘ ١ٓحٌّشإٚع ػمش ٚطؼض٠ض حٌؼًّ ر١جش ١ٓطلغ ف١ّٟ٘ش حٌم١خدس حٌخخدِش أ .1

ٚحٌظٛحصْ  حٌٛظ١فٟ ٚح٤ِخْ ظمشحسحالع ٚطلم١ك حٌؼخ١ٍِٓ أدحء شٚطط٠ٛ ٚط١ّٕش

 ٚحالٌظضحَ رٕٟ حٌل١خس حٌؾخق١ش ٚحٌؼًّ ٚحٌشمخ حٌٛظ١فٟ، ٚط١ّٕش عٍٛن 

 ٥ٌدحءطؼض٠ض حٌفخػ١ٍش ٚحٌىفخءس  ٚرخٌظخٌٟحٌظٕظ١ّٟ، 

حْ ٚؿٛد حٌم١خدس حٌخخدِش ٠ـؼً حٌفشد ٠ظفخٔٝ فٟ حٌؼًّ ٠ٚشفغ ِٓ ِغظٜٛ  .2

 حدحءٖ.

حٌفشد ِٚىخْ حٌؼًّ حٌزٞ ٘ٛ ف١ٗ ٠ظؼضص ٠ّٕٚٛ رفؼً ٚؿٛد ل١خدس حٌظٕخغُ ر١ٓ  .3

 خخدِش فل١لش .

حْ حٌمخثذ حٌخخدَ ٘ٛ حٌؾخـ حٌزٞ ٠غظط١غ طلم١ك حٌظٛحصْ ر١ٓ كخؿخص حٌؼًّ  .4

 ٚكخؿخص حٌؼخ١ٍِٓ ٚ٘زح ٠ظطٍذ لٛس طلًّ ٚػزخص حٔفؼخٌٟ ٚطٛحصْ 

 ثانٍا: انتىصٍاث 

ح٘ظّخَ ٚأقخص  فٟ ح٦عٙخَ ِٓ ؽؤٔٙخ حٌظٟ ٠ـخر١شحالحٌم١ُ  شحٌم١خدحص رٕؾظضحَ حٌ .1

 ٌُٙ. حٌّشإٚع١ٓ

طئػش ا٠ـخر١خ فٟ حٌظخرؼ١ٓ  حٌظٟ حٌم١خد٠ش صحٌؼٍّٟ ٌٍقفخرخٌظطز١ك  حال٘ظّخَ .2

 حٌؼخهفٟ. ٚحالكظٛحء وخ٠٦ؼخس

 فٟ حٌلذ٠ؼش ح٤عخ١ٌذ ػٍٝ ٌٍم١خدحص ٚرشحِؾ طذس٠ز١ش ِٚلخمشحص طمذ٠ُ ٔذٚحص .3

 ِٕٚٙخ حٌم١خدس حٌخخدِش. حٌم١خدس

  ،حٌّغئ١ٌٚٓ ٚ ح٤لغخَأرؼخد٘خ ر١ٓ سإعخء  رـ١ّغ حٌم١خدس حٌخخدِش ػمخفشٔؾش  .4

 حٌم١خدس ِّخسعش ف١ٙخ ػٍٝ ٚحٌّغئ١ٌٚٓ حٌم١خدحص طؾـغ حٌظٟ ٌٍز١جشحالدحسس  طٛف١ش .5

 .حٌخخدِش
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 حٌّقخدس

ِلّذ رٓ عؼذ رٓ ١ِٕغ وخطذ هزمخص  رٓ عؼذ حٌؾشوش حٌذ١ٌٚش ٌٍطزخػش حٌمخ٘شس  .1

 حٌطزؼش حالٌٚٝ. 2441

 .فظ حالؿظّخػٟ ػخٌُ حٌىظذ حٌمخ٘شس حٌطزؼش حالٌٚٝ ( ػٍُ ح1999ٌٕكخِذ ) ص٘شحْ .2

 (، حٌم١خدس حٌلذ٠ؼش، ػّخْ، حٌـٕخدس٠ش ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ.2447حٌلشرٟ، لخعُ، ) .3

(، حٌم١خدس ٚح٦ؽشحف حٌفؼخي ٚح٦دحسس حٌلخفض٠ش، 2447حٌؼـّٟ، ِلّذ، ) .4

 حالعىٕذس٠ش، دحس حٌـخِؼش حٌـذ٠ذس ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ.

 (، حٌم١خدس حالدحسس ٚادحسس حالرظىخس، ػّخْ، دحس حٌفىش.2414ً، ػالء، )لٕذ٠ .5

 (، حٌم١خدس، ػّخْ، دحس وٕٛص حٌّؼشفش ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ.2414ػخؽٛس، ِلّذ، ) .6

( حٌؼاللش ر١ٓ حعٍٛد حٌم١خدس ٚحٌغٍٛن حالرذحػٟ 2443ح٠ٛٔخ٠ٗ عٍطخْ ٔخ٠ف ) .7

فٟ حٌؾشوخص حٌقٕخػ١ش حٌىزشٜ ِـٍش  ح٤سد١١ٔٓحٌفشدٞ دسحعش ٌٍّذ٠ش٠ٓ 

 ( حالسدْ.2( حٌؼذد )34دسحعخص حٌؼٍَٛ حالدحس٠ش حٌّـٍذ )

 ( حٌم١خدس حالدحس٠ش ِىظزش دحس حٌؼمخفش ػّخْ.1999وٕؼخْ ٔٛحف ) .7

( حفٛي ِٚزخدة حالدحسس حٌؼخِش دسحعش 2444ػزذ حٌؼض٠ض فخٌق ) كزؼٛس .9

 ِمخسٔش دحس حٌـخِؼش ػذْ ٌٍطزخػش ٚحٌٕؾش حٌطزؼش حالٌٚٝ.

( ط١ّٕش حٌّٙخسحص حٌم١خد٠ش ٌٍّذ٠ش٠ٓ حٌـذد حٌطزؼش 2441حٌغ١ذ ػ١ٍٛس ) .14

 حالٌٚٝ دحس حٌغّخف حٌمخ٘شس.

دحء سعخٌش ( طم١ٕخص حالطقخالص ٚدٚس٘خ فٟ طلغ١ٓ حال2446حٌّخٔغ ِلّذ ) .11

 ِخؿغظ١ش ؿخِؼش ٔخ٠ف ٌٍؼٍَٛ حال١ِٕش حٌش٠خك.

( حٌغٍٛن حٌظٕظ١ّٟ دحس حٌـخِؼش 2444عٍطخْ ِلّذ عؼ١ذ حٔٛس ) .12

 حٌـذ٠ذس حالعىٕذس٠ش.

دٚس حٌم١خدس حٌخخدِش فٟ طلم١ك حٌظّخػً  ِلّذ ص٠ٓ حٌؼخرذ٠ٓ ػزذ حٌفظخف، .13

ٌؼخ١ٍِٓ ِغ ح٠ٌٛٙش حٌظٕظ١ّ١ش رّذحسط حٌظؼٍُ حٌـخِؼٟ رّقش ِٓ ٚؿٙش ٔظش ح

 2416،،2،رلغ ِٕؾٛس فٟ ِـٍش حٌؼٍَٛ حٌظشر٠ٛش حٌؼذد 
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فخٌق ػزذ حٌشمخ سؽ١ذ،حٌم١خدس حٌخخدِش ِٕظٛس ؿذ٠ذ ٌٍم١خدس فٟ حٌمشْ  .14

 2416، 1حٌٛحكذ ٚػؾش٠ٓ ه

(. حٌؼٛحًِ ح٤وخد١ّ٠ش حٌّشطزطش 2445ػزذ حٌغالَ، عٕخء حكّذ.) .15

١ِذح١ٔش ػٍٝ و١ٍش حٌظشر١ش، سعخٌش  رخٌشمخ حٌٛظ١فٟ ٤عظخر حٌـخِؼش:دسحعش

 ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس، ؿخِؼش ػ١ٓ ؽّظ، حٌمخ٘شس

(. طم١١ُ ح٤دحء: ِذحخً ؿذ٠ذس...ٌؼخٌُ 2442ػزذ حٌّلغٓ، طٛف١ك ِلّذ ) .16

 ؿذ٠ذ، ر١شٚص: دحس حٌفىش حٌؼشرٟ ٚحٌٕٙنش حٌؼشر١ش.

(.حٌشمخ حٌٛظ١فٟ ٌذٜ حٌّشؽذ٠ٓ 2443حٌطش٠فٟ، ِٕٝ ػزذ حٌشكّٓ.) .17

فٟ ِذ٠ٕش ػّخْ، سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس، حٌـخِؼش ٚحٌّشؽذحص 

 ح٤سد١ٔش، ػّخْ، ح٤سدْ .

(. حػش خقخثـ حٌلىّخ١ٔش فٟ ح٤دحء 2447حٌمشحٌش، ػقّض ع١ٍُ.) .17

حٌٛظ١فٟ ِٓ ٚؿٙش ٔظش حٌؼخ١ٍِٓ فٟ ٚصحسس حٌذحخ١ٍش ح٤سد١ٔش، سعخٌش 

 ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس، ؿخِؼش ِئطٗ، حٌىشن، ح٤سدْ
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 االهداء

الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا 
 لله الحمد

 ونهدي هذا التعب المبذول.يام وخاصة مشوارنا النطوي سهر الليالي وتعب ا
الى رسولنا الكريم محمد صلى  الى سيد الخلق واإلمام المصطفىالى منارة العلم 

 .عليه وسلم الله
 نوبهمنسوجة من قل بخيوط نايمل العطاء الى من حاك سعادت الى الينبوع الذي َال

 .الحبيبة هاتناالى ام

في  نامن أجل دفع بشيء والنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخلوا اوشق واالى من سع
 . ى أبائنا األعزاءبحكمة وصبر ال سلم الحياة نرتقي علمونا أن نطريق النجاح الذي

 نا.الى اخوت نابذكراهم فؤاد بتهجوي ناالى من حبهم يجري في عروق

واإلبداع الى زمالئنا من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح  الى
 وزميالتنا.

الى من صاغوا لنا من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح 
 .الى أستاذتنا الكرام
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 الشكر والتقدير

 الرحمن الرحيم اللهبسم 

 والصالة والسالم على سيد المرسلين

 صلى اللهومصداقا لقول رسول  اهذ بحثنابإنهاء  ناعلي اللهَمن  فبعد أن 

فإن لم تجدوا ما  عليه وسلم "من صنع إليكم معروفا فكافئوه به، الله

 الله صدق رسولتكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه" 

يل عبد عق لالستاذ واالمتنانالشكر  ببالغ تقدمنأن  اويشرفن افإنه يسعدن

وتقديم الدعم المتواصل  بحثال اجهداً في متابعة هذ يدخر الذي لم الكريم

 من مراحله األولى. بدءاً نا ل
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تعرف الموازنة التخطيطية على إنها ترجمة ألهداف الوحـدة االقتصـادية فـي خطـة 

ـة المسـتويات اإلداريعمـل مسـتقبلية، تعتمد على فـروض معينـة وتتطلـب موافقـة 

العليـا، وتعـد الموازنـة أداة تسـتخدم للتعبيـر الكمي أو المالي عن الهدف أو 

األهداف التي تسـعى اإلدارة إلـى تحقيقهـا، فقـد يتعلـق هـذا الهـدف بتحقيـق عائـد 

مرضـي عـن رأس المـال أو تحقيـق نسـبة ربـح معـين أو إنتـاج أو بيـع كميـة 

و رفـع الكفـاءة اإلنتاجية للعاملين أو خفض التكلفـة أو أي أهـداف أخـرى. معينـة أ

وبعـد تحديـد هـذه األهـداف تـأتي الخطـوة التاليـة مقبلة. التي تتمثل بترجمة هذه 

األهداف ترجمة كميـة وماديـة ونقديـة فـي خطـة عمـل مسـتقبلية تخـص فتـرة 

 ماليـة مقبلة.
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  أوال: منهجية البحث.
 ُمشكلة البْحث: -1

اليوم، وما صاحبها من تطور تكنولوجي  في ظل التغيرات الهائلة التي يشهدها عالمنا المعاصر

سة ادى الى احتدام المنافعلى مختلف جوانب الحياة وقطاعات العمل واإلنتاج  كبير انعكست آثاره

استوجب  دفقبين المؤسسات من اجل الحفاظ على مكانتها في السوق و التوسع وكسب اسواق جديدة 

 القرارمساعدة اإلدارة وأصحاب  المحاسبة اإلدارية من أجل فيحديثة والدة مفاهيم وادوات األمر 

مبنية على قواعد ثابتة عند القيام  أساليب علميةوفق   مهامهم من تخطيط ورقابةعلى القيام ب

 فقو وتنفيذها التخطيط للنشاطات، والرقابة على حسن وضع الخطط من اجل المختلفة مبأعماله

بر وتعت .القرارات المتخذة وضمان عقالنيتها األساليب العلمية واألسس المتينة في ترشيد

واحدة من ادوات االدارة، من هذا يمكن صياغة مشكلة البحث بالشكل الموازنات التخطيطية 

 التالي.

 "  في المنشات الصناعيةللموازنات التخطيطية دور  هل "

 : تعمق أكثر في هذا الموضوع نطرح األسئلة الفرعية التاليةلول

 مدى اهتمام الشركات الصناعية بإعداد الموازنات التقديرية؟ -أ

 االنحرافات وتقيم األداء؟في تصحيح  الموازنات التقديريةمدى استخدام  -ب

 ؟للرقابة كأداةمدى وجود معوقات الستخدام الموازنات التقديرية  -ج

  هدف البحث: -2
مهة  والتعرف على دورها في وظيفتين بالموازنات التخطيطيةالتعريف  يهدف البحث إلى

من وظائف االدارة وهما التخطيط والرقابة بعتبارهما اهم الوظائف في المنشات الصناعية. 
 وبيان دورها العملي في الشركات الصناعية العراقية.

 
 اهمية البحث: -3

 لمحاسبةتكمن أهمية هذا البحث من أهمية الموازنات التخطيطية كإحدى االدوات التي تقدمها ا

 االدارية لإلدارة من اجل االسترشاد بها لمراقبة التنفيذ الفعلي مع ما تم التقدير له ضمن الموازنة 

 مما يساعد في تشخيص االنحرافات والوقوف على سبل حلها.  

 منهجية البحث ودراسات سابقة  المبحث االول
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 ضية البحث:فر   -4
 اآلتية: اتيُمكن صياغةُ الفرضي استناًدا إلى ما جاء في مشكلة البحث

 تخطيطية.بإعداد موازنات  الشركات الصناعيةتهتم  -أ

وفق الموازنات  تاألداء وتصحيح االنحرافاتقييم ل تهتم الشركات الصناعية -ب

 التخطيطية.

  . للرقابة كأداة التخطيطيةمعوقات الستخدام الموازنات  توجد -ج
   -د

 الحدود المكانية والزمانية: -5
المكانية: عينة من الشركات الصناعية المدرجة ضمن سوق الحدود  -أ

 العراق لألوراق المالية.
 0202الى عام  0202الحدود الزمانية من عام  -ب

  

 البحث: منهج  -6
لغرض االلمام بموضوع البحث تم اتباع المنهج الوصفي وذلك من خالل االطالع 

على الكتب والدوريات والبحوث المنشورة ومواقع االنترنيت ذات الصلة بموضوع 

والمنهج التحليلي من خالل توزيع استمارة استبيان على عينة من الشركات  البحث

وقد قسم البحث  لألوراق المالية.الصناعية العراقية والمدرجة ضمن سوق العراق 

منهجية البحث ودراسات سابقة المبحث الثاني تناول  خمسة مباحث تضمن االول الى

ص خصماهية الموازنات التخطيطية والمبحث الثالث ماهية الرقابة والمبحث الرابع 

 الستنتاجات والتوصيات.  للجانب العملي والخامس ل

 

 

 

 

 

 

 منهجية البحث ودراسات سابقة  المبحث االول
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" واقع اعداد  0222دراسة وائل محمد إبراهيم  -1
وتنفيذ الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية 

 في قطاع غزة "
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية استخدام الموازنات 

والرقابة وتقويم االداء في التخطيطية في عملية التخطيط 

الشركات الصناعية في قطاع غزة ، وكذلك مدى التزام هذه 

الشركات باستخدام هذه الموازنات وأهمية مشاركة جميع 

 األقسام في اإلعداد لها.

تقوم هذه الدراسة على خمس فرضيات، تدور أهدافها حول التعرف على مدى االلتزام بتطبيق 

الموازنات التخطيطية ومدى استخدام القواعد واألسس العلمية في عملية التخطيط من خالل 

الموازنات التخطيطية وتوافر المعلومات الكافية والتعاون بين أفراد األقسام إلنجاح عملية 

لموازنات التخطيطية وكذلك متابعة نتائج هذه الموازنات من خالل تحليل مخرجات التحضير ل

النظام وتقييم أداء الموازنة من حيث مقارنة المخرجات الفعلية مع المخطط مسبقاً في الموازنة 

 التخطيطية التي تم تطبيقها.  

 وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي:

شركات الصناعية في قطاع غزة تقوم بتطبيق الموازنات التخطيطية وإعدادها بشكل إن غالبية ال

 منتظم إلستخدامها كأداة فاعلة في عملية التخطيط والرقابة على العملية اإلنتاجية وتقويم اآلداء. 

 

الموازنات التخطيطية  " 0200 إسماعيلهيفاء كاظم  و نسرين محمد قاسم احمددراسة  -2
 الصناعية" ابة على اداء الشركاتودورها في الرق

يعتبر نظام الموازنات التخطيطية احد األدوات التي يمكن بواسطتها التخطيط لالستخدام االمثل 

لموارد الشركة االقتصادية والرقابة على استخدام تلك الموارد وكذلك تقويم االداء للعاملين في 

يمة وفعالة يجب ان يعد هذا النظام على الشركة ولتطبيق نظام الموازنات التخطيطية بطريقة سل

اسس علمية وتوفير المتطلبات التي يحتاجها عند التطبيق. حيث يهدف هذا البحث الى تحليل وتقييم 

واقع اعداد وتنفيذ نظام الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية للقطاع العام وتحديد االسس 

 جه عملية تطبيق هذا النظام .والمبادئ وكذلك تحديد اهم المشاكل التي توا

ولتحقيق اهداف البحث صممت استبانة ووزعت وقد لخص البحث على مجموعة من التوصيات 

من اهمها ضرورة وجود نظام الموازنات التخطيطية بجميع الشركات الصناعية في بالقطاع العام 

 وتقييم االداء.لما لهذا النظام من اهمية في تحقيق الوظائف االدارية من تخطيط ورقابة 

 منهجية البحث ودراسات سابقة  المبحث االول 

 

 ثانيا: دراسات سابقة.
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 .الموازنات التخطيطيةأوال :  نظرة تاريخية عن 

ات تواجه العديد من المؤسسنتيجة التطور المرافق لكل نواحي الحياة وانحسار الموارد االقتصادية 

وتشعب أنشطتها  حجمها، برلكمشاكل وصعوبات في إدارة مواردها االقتصادية المتاحة، نتيجة 

الل خ من لذلك تلجأ المؤسسات االقتصادية إلى أساليب مختلفة لتساعدها على تحقيق أهدافها

ساليب إحدى تلك األ التخطيطيةاالستغالل األمثل لمواردها االقتصادية المتاحة، وتعتبر الموازنات 

استخدامها لتحقيق هذه الغاية إذ يمكن إلدارة المؤسسات االقتصادية أن تمارس من  يمكن التي

تفعل عملية الرقابة على األداء من خالل دراسة مقارنة بين النتائج  وأن خاللها عملية التخطيط

 الموضوعة مسبقا. التخطيطية الموازنة الفعلية والنتائج المقدرة في خّطة

ن الموازنة التخطيطية في القران الكريم وذلك ضمن سورة يوسف التخطيط  ضمأسلوب  قد ورد

 ( 32-33( و)31عليه السالم في االيتين )

 بسم الله الرحمن الرحيم

يَا اٍت   ابِسَ َوقَاَل اْلَمِلُك إِنِّي أََرٰى َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنباَُلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَ 

ْؤيَا تَْعبُُرونَ   صدق الله العظيم  ﴾33﴿ أَيَُّها اْلَمََلُ أَْفتُوِني فِي ُرْؤيَاَي إِْن ُكْنتُْم ِللرُّ

 بسم الله الرحمن الرحيم

ا تَأُْكلُوَن ) ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ( 33قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن دَأَبًا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إِالَّ قَِلياًل ِممَّ

ا تُْحِصنُوَن ) ( ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُث 32ذَِلَك َسْبٌع ِشدَادٌ يَأُْكْلَن َما قَدَّْمتُْم لَُهنَّ إِالَّ قَِلياًل ِممَّ

 صدق الله العظيم (32النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن )

ةٌ للقمح ينٌزايم السالم  قد قام بإعداد يهعل فٌوسيدٌنا يتٌضح أن سي السابقة الكريمة اٌتيمن عرض اآل

اق حجم اإلنف حدد ةٌ يٌزانيومن خالل هذه الم سنوات القادمة ، السبع الدولة خالل يلمتوقع إنتاجه فا

 في هذه الفترة.  واالستهالك

تقوم على أساس وضع تقديرات في المستقبل، ويرجع أصل لفظ  التخطيطيةإن فكرة الموازنات 

( والتي تعني حقيبة، حيث ان وزير المالية Bougette) ( إلى الكلمة الفرنسيةBudgetالموازنة)

االنكليزي كان يقوم باعداد تقديرات الميزانية وتقديمها الى المجلس الحكومي البرطاني في حقيبة 

 هي الموازنات التخطيطية ا م الثاني لمبحث ا
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،ص: 1335)حلس،. ( Budgetجلدية ، وعلى هذااالساس اصبحت هذه التقديرات معروفة باسم )

11) 

حيث كانت الموازنة تطلق على الكشوفات التي يتم إعدادها من طرف الدولة لتقدير اإليرادات  

في اآلونة األخيرة بمختلف المؤسسات  التخطيطية، كما توسع استخدام الموازنات المصروفاتو

 ( 33،ص:1335)الكرزازي، :االقتصادية ويرجع ذالك إلى ما يلي

 الرغبة في استخدام الموارد االقتصادية أفضل استخدام ممكن. .1

يساعد في دراسة  التخطيطيةالرغبة في مواجهة المخاطر المحتملة حيث إعداد الموازنات  .1

 إيجاد الحلول المناسبة في حالة حدوث مشاكل.المشاكل المحتملة قبل وقوعها و 

، يةالتخطيطالرغبة في خلق حوافز للعمال من خالل مشاركة العاملين في إعداد الموازنات  .3

وما يترتب عن ذلك من دافعية ورضا عن العمل ورفع مستوى األداء و تقوية روح العمل 

 الجماعي.

 اء.الرغبة في إيجاد وسيلة فعالة للرقابة وتقييم األد .3

  .التخطيطيةمفهوم الموازنات ثانيا: 

ورغم اختالف المفهوم  من وجهة نظر المحاسبيين والمدراء، التخطيطيةيختلف مفهوم الموازنات 

لتي ا تيجيةالَلهداف اإلستر تعد أحد أهم األساليب التي تستخدمها اإلدارة من أجل التوصل االانها

فمن وجهة نظر  المتاحة سواء المادية أو البشرية، تم وضعها من خالل اإلستخدام األمثل للموارد

 المحاسبين ينظر لها على اساس اعدادها اما من وجهة نظر المدراء فينظر لها على اساس تنفيذها 

  التخطيطية نذكر منها ما يلي: يف للموازناتارعدة تع وقد وردت

شاط المؤسسة لفترة "هي ترجمة مالية لخطة كمية تغطي جميع أوجه ن التخطيطيةالموازنات 

مستقبلية في صورة شاملة ومنسقة، ويوافق عليها المسؤولون والمنفذون ويرتبطون بها وتتخذ هدفا 

يتم على أساسه متابعة نتائج التنفيذ الفعلي والرقابة عليها، ويمكن اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات 

 (.Horngren, 2006, P182)المصححة لمعالجة االنحرافات والتوصل إلى الكفاية القصوى".  

حسب الدليل الفرنسي للمحاسبة بأنها "أسلوب للتقدير يقتضي  التخطيطيةكما تعرف الموازنات 

ترجمة القرارات المتخذة من طرف اإلدارة مع اشتراك المسؤولين إلى برامج أعمال تدعى 

 (Henk, 1991, P.546) الموازنات". 

 ية ما هي الموازنات التخطيط المبحث الثاني 
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بأنها "خطة تفصيلية لإلعداد المستقبل، معبرا عنها بوحدات كمية،  التخطيطيةوتعرف الموازنات 

تحدد كيف يمكن الحصول على المواد، و كيف سيتم استخدامها لتحقيق أهداف محددة خالل فترة 

لمستقبل".  ألداء واإلعداد لزمنية معينة، لذلك تعتبر الموازنات هي األداة المحاسبية الرئيسية لتقييم ا

 (33،ص: 1336)راضي،

ءات والعمليات اإلدارية، وفي نفس اتعرف الموازنة على أنها "مزيج من تدفق المعلومات واإلجر 

التخطيط طويل وقصير األجل، ونظام للرقابة على مختلف أوجه النشاط في  الوقت جزء من

ؤولين لتقييم اآلداء يلتزم به المس اً مع غيرها معيار ت بمفردها أوااعتبار المنشأة، وما يرتبط بذلك من

المسائلة ت المصححة وافات التي تعد أساساً التخاذ القرارااالنحر عند التنفيذ، حيث تتحدد بموجبها

 ( 133، ص  1331الفضل، ونور، ). "المحاسبية وتقييم اآلداء

ي مج التي تضعها اإلدارة والتاتعرف الموازنة التخطيطية على أنها تعبير رقمي عن الخطط والبر

 ( 26، ص  1335أبو حشيش، )العمليات والنتائج المتوقعة في فترة معينة مستقبلية. تتضمن كل

الموازنة التخطيطية هي أداة إدارية مهمة وتمثل تعبير كمي عن خطة العمل لفترة محددة مسبقاً، 

الية للرقابة على العمليات الحفي التخطيط لنشاطات المنشأة المستقبلية وكذلك  حيث تستخدم

 ( 13،ص  1333العالوين، )للمنشأة.

 

  .التخطيطيةمبادئ الموازنة ثالثا: 

نعتمد على جملة من المبادئ العلمية التي تؤدى إلى حسن إستخدامها  التخطيطيةإلعداد الموازنات 

 ( 53 - 51،ص:1311واخرون،)كافي  و تزيد من فعاليتها في مجال الرقابة نفردها فيما يلي:

 مبدأالشمولية: -1

يجب أخذ بعين االعتبار جميع أوجه النشاطات و ال يجوز  التخطيطيةعند إعداد الموازنة 

 .ترك أي نشاط خارج اإلطار

 ( 22، ص  1335أبو حشيش، ). مبدأ وحدة الموازنة: -1

الموازنة في النهاية مجموعة من الموازنات الفرعية و تشكل بتجمعها وحدة واحدة يجب  

عند إعدادها مراعاة اإلنسجام و الترابط حيث أن أي جزء من األجزاء الفرعية يؤثر ويتأثر 

 .بالوحدة

 ما هي الموازنات التخطيطية  المبحث الثاني 
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 ( 35،ص:1332)ابراهيم، مبدأ التقدير: -3

م هي تقدير رقمي أله التخطيطيةذلك أن الموازنة هي خطة تبنى على التنبؤ إذ أن الموازنة  

 .النشاطات المراد تنفيذها خالل فترة زمنية مستقبلية

 

 مبدأ التوقيت: -3

عند إعداد الموازنة البد من مراعاة مبدأ التوقيت حيث يتم تقسيم فترة الموازنة و هي عادة  

تجدر اإلشارة هنا إلى أن مبدأ التوقيت ليس معناه التوزيع أرقام  سنة إلى فترات جزئية و

الموازنة توزيعا متساويا على مجموع الفترات بل معناه توقيت العمليات خالل فترة 

 .الموازنة

 مبدأ المرونة:  -5

تجد المؤسسات صعوبات خالل التنفيذ مما يعرقل تدفق اإلنتاج و بالتالي المبيعات و عليه 

الموازنة مرنة  وتحتوى على بدائل فالموازنة المرنة هي التي تساعد  يجب أن تكون

 .المؤسسة على التكييف مع الظروف

 ( 131، ص  1335.)أبو حشيش،  مبدأ ربط التقديرات بمراكز المسؤولية: -6

يرتبط هذا المبدأ بمفهوم محاسبة المسؤ وليات باعتبار إن الموازنة أداة فعالة للرقابة إذ يعد 

األخطاء التي تتضمنها فيجب أن تحدد الجهات المسئولة عنها وذلك بغرض  الكشف عن

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة إما التكوين أو تدريب .... الخ

 مبدأ قياس األداء: -3

و هو ما يعزز اإللتزام بها  بين ماتم تحقيقه  مع المخطط تعتبر الموازنة مؤشر للقياس  

 .كوسيلة وكمرجع لالسترشاد

 

 

 

 

 ما هي الموازنات التخطيطية  المبحث الثاني 
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 ( 32 - 36،ص:1316،خماقي). التخطيطيةهداف الموازنات ارابعا: 

 يحقق مجموعة من األهداف أهمها:   التخطيطيةإن قيام المؤسسة باعتماد الموازنات  

 حلقة الوصول بين خطط اإلدارات المختلفة داخل المؤسسة. التخطيطيةتوفر الموازنات  .1

تشجع الموازنات المديرين للتفكير والتخطيط للمستقبل بدال من االهتمام باألمور المستجدة  .1

 ومتابعتها وإيجاد حلول لها.

على التخصيص الرشيد للموارد داخل المؤسسة الستغاللها  التخطيطيةتساعد الموازنات  .3

 ام المختلفة.األمثل في األقس

اإلدارة على تقييم األداء من خالل تحقيق األهداف  التخطيطيةتساعد الموازنات  .3

 ( 13،ص:1333)العالوين، الموضوعة.

تساعد الموازنات على التنسيق بين أقسام المؤسسة من أجل ترابط أداء األقسام وعدم وجود  .5

 فجوة بين أداء األقسام المختلفة.   

 

 .التخطيطيةأنواع الموازنات خامسا: 

  تنقسم الموزنات حسب عدد من المعايير وكما ياتي:

  . معيار الزمن -1

ووفقا لهذا المعيار تقسم الموازنات إلى موازنات طويلة األجل، متوسطة األجل وقصيرة 

األجل، وهي ترتبط بأهداف المؤسسة وإستراتيجياتها فهناك أهداف إستراتيجية وأهداف 

 ( 52 - 56،ص: 1335)الطراونة، وأهداف تشغيلية.تكتيكية 

 موازنات طويلة األجل:  .أ

تعبر عن األعمال التي ترغب المؤسسة في تحقيقها في المدى الطويل وهي متعلقة باألهداف 

االستراتيجية للمؤسسة، وتغطي فترة تفوق خمسة سنوات وغالبا تهتم وتخطط لالستثمارات 

 المالية.

  موازنات متوسطة األجل: .ب

 عادة ما تغطي أهداف ما بين مدة سنتين إلى أربعة سنوات وهي متعلقة باألهداف التكتيكية.

 موازنات قصيرة األجل:  .ج

 المبحث الثاني

 المبحث الثاني
 المبحث الثاني
 المبحث الثاني

 ما هي الموازنات التخطيطية 
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السنوية أو العملية، وهي تغطي نشاط للمؤسسة خالل  التخطيطيةويطلق عليها الموازنة 

 دورة مالية قادمة، وتعتبر جزء من الموازنات طويلة األجل.

 المرونة: معيار -1

 لتخطيطيةاالثابتة والموازنات  التخطيطيةحسب هذا المعيار تقسم الموازنات إلى قسمين: الموازنات 

 ( 33 - 33،ص:1333)السياغي، .المرنة ) المتغيرة(

 الموازنة الثابتة:  .أ

تبنى الموازنة الثابتة على حجم اإلنتاج واحد وتستعمل في المؤسسات التي لها القدرة على التنبؤ 

بصفة حقيقية بحجم النشاط للفترة القادمة، حيث تتميز هذه الموازنة بالثبات نسبيا إلى مستوى 

 حجم النشاط.

 الموازنة المرنة )المتغيرة(: .ب

متغيرة وتعد على أساس مجموعة متعددة من مستويات النشاط، لغرض ويطلق عليها كذلك ال 

المراقبة وتقييم األداء، حيث تعتبر هذه الموازنة كأداة فعالة في ذلك و تتميز بالمرونة إذ أن 

هناك تغيرات تحدث في محيط المؤسسة سواء الداخلي أو الخارجي، ولذا يجب أن تستجيب 

 لهذه المتغيرات.

 

 ( 32 - 35،ص:1335)حماد، :التخطيطيةالتي تشملها الموازنة  التفاصيل معيار -3

 إلى موازنة المسؤولية وموازنات البرامج.تفاصيل وتصنيف حسابات الموازنة تقسم حسب  

 موازنة المسؤولية:  .أ

إن موازنة المسؤولية أداة فعالة للرقابة ألنها تزودنا بالمعلومات المفصلة التي تساعد على تقييم 

المسؤول الذي هو على رأس القسم المعني أو مركز المسؤولية، الذي قد يكون هدفه أداء 

تخفيض األعباء فيكون مركز التكاليف أو لزيادة اإليرادات فهو مركز اإليرادات، أو في األخير 

أرباح فهو مركز ربح إذ أن الموازنة تتضمن األعمال المراد تنفيذها خالل فترة الموازنة لكل 

 سام المؤسسة.قسم من أق

 موازنة البرامج:  .ب

 ما هي الموازنات التخطيطية  المبحث الثاني
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تساعد هذه الموازنة على اتخاذ القرارات خاصة في المشاريع االستثمارية حيث أنها تحدد ما 

اس موازنة البرامج هو نشاط معين أو تسعى المؤسسة إلى القيام به من خطط رئيسية، وأس

 عملية محددة تريد المؤسسة القيام بها، مثل شراء آلة جديدة، القيام بحملة دعائية...الخ.

 ( 13،ص:1335)حلس، وحدة القياس: معيار -3

هناك موازنات معبر عنها على أساس عيني مثل موازنة اإلنتاج، وموازنات معبر عنها على  

أساس نقدي، ونجد الموازنات المعبر عنها عينيا في المؤسسات اإلنتاجية، إال أن أغلب الموازنات 

يعبر عنها على أساس نقدي نظرا العتمادها على المعلومات المستقاة من المحاسبة العامة أو 

اسبة التكاليف، وألنه ال يمكن الجمع بين الموازنات المختلفة فهناك قاسم مشترك هو القياس مح

    النقدي.

 .التخطيطيةالوظائف الرئيسية للموازنة : سادسا

 فيما يلي : التخطيطيةتتمثل وظائف الموازنة 

 وظيفة التخطيط: -1

 به قومي ومتـى ، ومـن الذي التقرير مسبقا بما يجب عمله وكيف يتـم بانهاتعرف عملية التخطيط "

ث ما يحدوالتأثير في طبيعة واتجاهات  يهـدف إلى التحكم،  نشاط من جانب إدارة المؤسسة او انه

 ( 35،ص:1335)حلس، بالمؤسسة ". تغيراتمن 

رصة ث تتيح هذه العملية فتعتبر من الوظائف الرئيسية لإلدارة، حي وهذا يعني أن عملية التخطيط 

على المشكالت المتوقع حدوثها خالل فترة مقبلة، وفحص تلك المشكالت، والعمل على  التعرف

الفترة المقبلة، وبذلك تتم دراسة المشكلة في وقت مبكر بدال من انتظار  تفادي وقوعها خالل

 (32،ص: 1333)السعيدات، .ا إدارة المؤسسةبهوقوعها، فتتفاجأ 

ر ، ويتم ذلك من خالل التفكيى ممارسة عملية التخطيط باستمرارالموازنة إدارة المؤسسة علوتدفع 

ومن خالل دفع اإلدارة على وضع وتحديد  لمواجهة التغير في الظروف المحيطة ، والتحضير

 ( 51،ص:1335)حماد، لتحقيقها. أهداف واضحة يتم السعي

 موازنة كأداة تخطيط في اآلتي:يمكن أن نلخص الدور الذي تلعبه ال ما تقدممن 

 .تعمل الموازنة على تحديد األهداف مقدما والتعبير عنها بشكل كمي .أ

 .استخدام التنبؤ في التعبير الكمي لَلهداف المحددة .ب

 المبحث الثاني

 المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني

 ما هي الموازنات التخطيطية
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خالل تحديد تعمل الموازنة على التنسيق بين اإلمكانيات المتاحة، واألهداف المحددة من  .ج

ا يعمل على تفادي وقوع المؤسسة مالوسائل الالزمة لتحقيق األهداف ، والتنسيق بينها، م

 في مشاكل معينة خالل فترة الموازنة.

 

 وظيفة الرقابة: -1

المخطط  الرقابة هي " مجموعة من القواعد واإلجراءات، التي يتم بموجبها التأكد من أن األهداف

)ابو . حدود الموضوعة مسبقا في الخطة "تم تنفيذها في اللها والسياسات الموضوعة، ي

يتضح من هذا التعريف، أنه يمكن استخدام الموازنة كأداة للتأكد من  (113،ص: 1335حشيش،

المخططة، إذ تشمل عملية الرقابة مقارنة النتائج المحققة في نهاية  مدى تنفيذ المؤسسة لَلهداف

لهذه الفترة، ومن ثم تحليل نتائج هذه المقارنة، للكشف عن العوامل الفترة، باألهداف المحددة مسبقا 

التي أدت إلى اختالف النتائج المحققة عن األهداف المخططة، وذلك لوضع الحلول الالزمة 

 ( 55،ص:1335)حماد، لتصحيح تلك اإلنحرافات.

إليرادات تكاليف  اوتساعد الموازنة في خدمة وظيفة الرقابة، فهي تحتوي على بيانات وتقديرات ال

 . خالل فترة الموازنة، والخاصة بكل قسم أو إدارة في المؤسسة المتوقع حدوثها

 ويتضح من المناقشة السابقة، أن الموازنة تمكن إدارة المؤسسة من تطبيق أسلوب "اإلدارة

 ائج هذانتباالستثناء"، من خالل الدور الذي تقوم به في متابعة األداء الفعلي لَلنشطة، ومقارنة 

األداء مع ما هو مخطط بالموازنة، وتحديد االنحرافات الحاصلة بينهما، وتوجيه نظر المنفذين إليها، 

وبذلك تركز اإلدارة جهدها على ما هو خارج عن المخطط فقط، تاركة بذلك األمور التي تسير 

 بشكل طبيعي دون أن تضيع وقتها في متابعته.

 

 ل الموازنات:وظيفة اإلتصال والتنسيق من خال -3

يقصد باإلتصال تبادل األفكار والمعلومات، من أجل فهم مشترك بين طرفين أو أكثر من هذا 

 التعريف، يتضح أن عملية االتصال تعتبر وسيلة، يمكن من خاللها التعرف على األهداف

 والسياسات التي تضعها إدارة المؤسسة ، كما تعتبر وسيلة لنقل المعلومات والمقترحات بين

د ، إذ تقوم اإلدارة العليا بتحديالتخطيطيةالمستويات اإلدارية المختلفة، وهذا ما توفره الموازنات 

األهداف العامة للمؤسسة، لتترجم اإلدارة الوسطى تلك األهداف كميا وماليا، بالتالي توصيلها من 

 ما هي الموازنات التخطيطية المبحث الثاني
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التنفيذية بالمؤسسة ومن ثم إلى جميع العاملين، كما تتيح الموازنة للعاملين خالل الموازنة لإلدارة 

والمسؤولين في اإلدارات المختلفة فرصة تقديم اقتراحاتهم للمستويات اإلدارية األعلى من أجل 

 (25،ص: 1333)السعيدات، تحقيق األهداف المحددة.

 .سام المختلفة، وتنسيق أنشطتهاكما تعمل الموازنة على تسهيل وانسجام وترابط أداء األق

توحيد الجهود بين الدوائر واألقسام المختلفة من   ويعرف التنسيق بأنه ( 52،ص:1335)حماد،

أجل تحقيق األهداف المرسومة ، وهذا يعني أن حدوث أي تعديل أو تغيير في نشاط قسم معين 

مدراء في المؤسسة يخلق وجهات سوف تمتد آثاره إلى أنشطة أقسام أخرى بالمؤسسة، كما أن تعدد ال

نظر متنوعة حول اتجاهاتها ،وهذا التنوع بنبغي توحيده ليصبح متجانسا بما يخدم مصلحة 

حيث تخدم الدوائر واألقسام المختلفة ،  ( 33،ص:1335)حلس،. المؤسسة، وهذا ما توفره الموازنة

هداف، ونتيجة لذلك فإن في أنها توحد األعمال المتنوعة وتوجهها نحو مجموعة واحدة من األ

يساعد كثيرا على تنسيق أهداف كل إدارة فرعية من إدارات  التخطيطيةاستخدام أسلوب الموازنات 

المؤسسة ، مما يمنع حدوث أي إزدواج في الوظائف، ويخلق نوعا من ضبط الجهود، وتوجيهها 

 لخدمة أهداف المؤسسة.

 

 وظيفة تقييم األداء من خالل الموازنات: -3

الموازنة تقديرات وخطط تمثل معايير أداء يمكن االعتماد عليها في تقييم أداء المسؤولين تتضمن 

عن مراكز المسؤولية التي تتكون منها المؤسسة، من خالل قياس مدى نجاحهم في تنفيذ خطة 

 طبالموازنة، والتزامهم بتحقيق أهدافها، وهذا ما يجعل الموازنة أداة فعالة لتقييم أداء العاملين وض

سلوكهم، حيث توضح ما إذا كانت نتائج التنفيذ الفعلية تتفق مع مستويات األداء المستهدفة الواردة 

في الموازنة، أم أن هناك فروقات ، وعند وجود فروقات يتم تحليل أسبابها على مستوى مراكز 

 (21،ص: 1333)السعيدات، المسؤولية في المؤسسة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 ، نالحظ أن هذه الوظائف تشكل السببالتخطيطيةلوظائف الرئيسية للموازنات ا عرضمن و

ختلفة، في تخطيط أنشطتها الم التخطيطيةالرئيسي الذي يدفع المؤسسات لَلخذ بأسلوب الموازنات 

والتنسيق بينها بما يحقق االنسجام في العمل، وإحكام عملية الرقابة على أداء العاملين فيها، لمعرفة 

 نجاحهم في تحقيق األهداف العامة للمؤسسة.مدى 
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 كأداة للتخطيط والرقابة: التخطيطية: الموازنة الثاني المطلب

تؤدي وظيفتي الرقابة والتخطيط إلى إكتمال الدورة الرقابية التخطيطية فيعتبر التخطيط المقدمة 

األداة األساسية لتحديد مدى صحة وسالمة ما تم التخطيط له،  وتعتبر الرقابةللرقابة،  األساسية

التخطيط ينتهي عادة بوضع خطة تبين األهداف المطلوب تحقيقها  وهذا يمكن توضيحه من أن

األهداف معايير تعتمد عليها في قياس ومقارنة نتائج  والوصول إليها، وتقوم الرقابة باتخاذ تلك

 الحاصلة بينهما والعمل على عالجها من مع النتائج المخططة لتحديد االنحرافاتالتنفيذ الفعلية 

ن المختلفة التي يمك خالل تعديل المعايير الموضوعة أو تعديل الخطط المقررة وغيرها من الطرق

 ( 23،ص:1333)العالوين، من خاللها تصحيح اإلنحرافات.

لموجودة واإلمكانات ا التخطيطيةتعبر عن الدخل التقديري واإلنفاقات  التخطيطيةحيث أن الموازنة 

لموازنة التقديرات التي تتضمنها ا را خالل فترة زمنية مستقبلية وتعتببهالمطلوب القيام  واألعمال

نتائج األداء المسجلة وهو ما يعني أن الموازنة تعبر عن النتائج  ابهبمثابة معايير تقاس وتقارن 

من رؤية وتحديد الخطط واألهداف مسبقا  بصورة كمية ورقمية ما يمكن إدارة المؤسسة المتوقعة

ما يجعل من الموازنة إحدى  ثم إشراك جميع الوحدات في تنفيذ تلك الخطط وتحقيق األهداف وهو

الموضوعة و الوسائل الرقابة الفعالة حيث تعمل على قياس األداء الفعلي في ظل المعايير المخططة

لى ا تتيح للمسؤولين فرصة للتعرف عنهلمعرفة إي إنحراف قد يحصل وتحديد أسبابه كما أ مسبقا

 ( 65،ص:1335)الطراونة، القصور في األداء مسبقا وتحديد المسؤوليات عنها. أوجه

ة النتائج فعال ومقارن ىا عملية تجري للكشف عما يؤدنهبأ التخطيطيةويقصد بالرقابة بالموازنات 

دوثها كما ، والتي تمثل النتائج المتوقع حالتخطيطيةء بالبيانات التي تتضمنها الموازنة لَلدا الفعلية

النتائج  مع التخطيطيةوذلك للوقوف بالبيانات التي تتضمنها الموازنة  ا الخطة الموضوعة،تهحدد

 ( 23،ص:1335)الكرزازي، إن وجدت. االنحرافات المتوقعة واتخاذ اإلجراءات إلصالح

 

 ما يميز استخدام الموازنة كأداة رقابية: ولعلى أهم

 .تحقق منهاالكخطة وقياس  هاتقييم نجاح .أ

 .بناءا على ما تم تنفيذه من الموازنة تقييم أداء العاملين .ب

ا هبتحديد نقاط الضعف في المؤسسة من خالل توضيح الوحدات أو الوظائف التي حدثت  .ج

 دقيقة. إنحرافات بصورة

 ما هي الموازنات التخطيطية المبحث الثاني
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من خالل  لكا على وضع المعايير واألهداف المطلوب تحقيقها وكذاتهفالموازنة من خالل قدر

التنسيق بين مختلف أنشطة المؤسسة يمكنها أن تساعد في نجاح تنفيذ الخطط المقررة  مساهمتها في

 ة إعداد مسبق وهي بذلك توفرالعاملين من خالل إشراكهم في عملي مسبقا فهي تؤثر على دافعية

 ( 23،ص:1335)حلس، أساس لتقييم األداء لهم.

من اإلدارة العليا في الوحدة معيارا أو نمط لَلداء يتم  تمثل بعد إعتمادها التخطيطيةفالموازنة 

جميع أوجه النشاط في المؤسسة وذلك بمقارنة األرقام الفعلية باألرقام المقدرة في  بموجبه مراقبة

تعتبر أهم أداة تترجم  التخطيطيةما يعني أن الموازنة  الموازنة أو المخططة في الموازنة وهو

عمل م فهي تثمرجع للرقابة ومن  صبح هذه األرقام بمثابةتالخطط إلى أرقام ومعايير رقمية حيث 

املة ش موازنة هي التخطيطيةالمسؤولين عنها بإعتبار أن الموازنة  االنحرافات واطالععلى تحديد 

نتجت عن تجميع الموازنات الفرعية للوظائف الموجودة بالمؤسسة، وفي األخير يمكن أن نعتبر 

 مراقبتها بدون وجود موازنة تقديرية. لكتوجد خطة أو عملية تخطيطية وكذا أنه ال

 

 درجة ارتباط وثيقة ، إذ يمثل التخطيطذات عمليتي الرقابة والتخطيط  ويمكن للباحثين القول ان

المقدمة األساسية لعملية الرقابة، وتمثل الرقابة الوسيلة التي تعمل على تحديد مدى سالمة وصحة 

ما تم التخطيط له، فالتخطيط ينتهي بوضع خطة تبين األهداف المطلوبة وكيفية الوصول إلى تلك 

نتائج  قياساألهداف، بينما تعمل الرقابة والتي تتخذ من األهداف المحددة معايير تعتمد عليها في 

األداء الفعلية ومقارنتها مع النتائج المخططة لمعرفة ما إذا كانت هناك انحرافات تستدعي التدخل 

للمعالجة، وقد تتم المعالجة من خالل تعديل المعايير أو تعديل طرق األداء أو تعديل أجزاء من 

 الخطة.

 

 

 

 

 

 التخطيطيةما هي الموازنات  المبحث الثاني
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 تمهيد:

 مستمرة ديناميكية عملية فهي االقتصادية المؤسسة في األساسية الدعائم أهم إحدى الرقابة تعد

 عليها تعتمد التي والسياسات الخطط مع التماشي ضمان أجل من مدروسة إجراءات تتطلب

 بين أو األهداف و الوسائل بين التوازن على تحافظ التي فهي أعمالها، سير في المؤسسات

 المقصود واألداء الفعلي األداء بين توافق هناك بأن والتحقق التأكد بقصد النتائج و الجهود

 .له والمخطط

 تتبع أنها من البعض يتصور مما العكس على هي المؤسسة في أساسية إدارية كوظيفة الرقابة إن

 التخطيط بدء منذ مستمرة عملية إنها بل واالنحرافات األخطاء كشف تحاول حيث فقط التنفيذ

 الصحيح الوقت وفي الصحيحة العمليات إنجاز تضمن فهي التنفيذ، من األخيرة المرحلة وحتى

 .المناسبين األشخاص يد وعلى الصحيحة وبالطريقة

 :مفاهيم أساسية حول الرقابة

 والتي تعمل على لالدارة تعتبر وظيفة الرقابة على أنشطة المؤسسة إحدى الوظائف األساسية

 تعمل وفق ما خطط له. المؤسسة التحقق من أن هذه

 .تعريف الرقابةاوال: 

 دف إلى التأكد من أن األهدافتهتقوم اإلدارة عادة بوضع مجموعة من السياسات واإلجراءات التي 

المخططة يجري تحقيقها حيث تشكل مجموع هذه السياسات واإلجراءات نظاما قائما بذاته للرقابة، 

ابو ) ذ ما خطط له قصد ضمان تحقيق األهداف المرجوة.ذا النظام حتى تضمن تنفيبه تم اإلدارةتهو

 (66،ص:1331قحف،

ا "خطة تنظيمية، وكافة الطرق والوسائل واألساليب التي تتبعها نهوقد عرف توماس الرقابة بأ

مية ا المحاسبية، وتنتهأجل حماية أصولها، والتأكد من دقة وإمكانية االعتماد على بيانا المؤسسة من

 (13،ص: 1332)الحسبان، االلتزام بالسياسات اإلدارية. التشغيلية، وتشجيعالكفاءة 

دف هبا "الخطة التنظيمية، وجميع اإلجراءات والوسائل التي تضعها الوحدة نهوقد عرفت الرقابة بأ

 أصولها، وزيادة الكفاءة اإلنتاجية، وااللتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية المقررة". حماية

 ما هي الرقابة المبحث الثالث
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وتعرف كذلك هي العملية التي تتم من خاللها مقارنة المعايير باألداء الفعلي والكشف عن 

 ( 131،ص:1332)ابراهيم، ا وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها.بهوأسبا اإلنحرافات

األهداف المحددة والسياسات المرسومة ا العملية التي تسعى إلى التأكد من أن نهكما تعرف "بأ

الموجهة، إنما تنفذ بدقة وعناية، كما تعني الرقابة أن النتائج المحققة تتطابق   والخطط والتعليمات

 (111،ص: 1316خماقي،) .تماما ما تتوقعه اإلدارة وتصبو إليه

 

 أنواع الرقابة.ثانيا: 

الرقابة وموقعها من مسيرة العمل التي تتم ( يبين نوع 5والشكل )تقسم الرقابة الى عدت انواع 

 داخل المؤسسة.

 الرقابة الوقائية )السابقة(: -1

لوحدة اإلدارية ا تسمى الرقابة التي تتم قبل انجاز العمل بالرقابة أو الرقابة السابقة، حيث تقوم إدارة

 كالسلو دف من ورائها إلى منع حدوثتهبوضع السياسات واإلجراءات والقوانين واألنظمة التي 

وهذا يعني أن الرقابة   (53:،ص1331،)حسين .الذي يمكن أن يسبب نتائج عمل غير مقبولة

على منع حدوث انحرافات عن المعايير المخططة،  الوقائية تركز على خلق الظروف التي تعمل

 من األهمية ألنه يعمل على منع لذلك يمكن القول بأن هذا النوع من الرقابة يعتبر على قدر عال

 المرسومة، وكمثال حدوث االنحرافات والتأكد من أن التنفيذ سوف يتم وفق السياسات والخطط

 دف تجنببهإلجراءات محددة  اإخضاعهفحص عينات من مواد االنتاج وعلى هذه الرقابة فإن 

 عدم صالحيتها لالنتاج قبل دخولها الى خط االنتاج.

 الرقابة الجارية )أثناء التنفيذ(: -1

المعايير  وتقارنه مع النوع من الرقابة مراقبة سير العمل أوال بأول، فتقيس األداء الحاليذا بهيقصد  

 الموضوعة الكتشاف االنحراف أو الخطأ فور وقوعه والعمل على تصحيحه فورا، أي أنه يتم

التركيز في هذه الرقابة على أعمال المرؤوسين للتأكد من تحقيق مستويات األداء المستهدفة 

ووضع ، عن المعايير المحددة في جميع مراحل العمل المختلفة إن وجدت االنحرافات واكتشاف

 محمد). المسؤولين التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة نواحي الضعف والقصور تحت أنضار

 ويعتبر التوجيه واإلشراف على تنفيذ األعمال من األمثلة على هذه ( 63،ص:1313،واخرون

 المبحث الثالث الرقابةما هي 
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الرقابة، ويمكن القول أن هذا النوع من الرقابة ال يمنع االنحرافات من الحدوث إال أنه يحددها 

  حدوثها. ويكتشفها بعد

 

  -الرقابة الالحقة: -3

. بلالمستق دف هذه الرقابة إلى رصد اإلنحرافات واإلبالغ عنها لعالجها ومنع تكرار حدوثها فيته

خاذ ا من اتبهأي أن هذه الرقابة تركز على النتائج النهائية وما يتعلق  (33:،ص1333،)جمال الدين

شطة دف تحسين أداء األنبهضوء ما تسفر عنه النتائج الفعلية  إجراءات تصحيحية أو عالجية في

  في المستقبل وجعلها تتوافق مع الخطط المرسومة.

 

 .مراحل عملية الرقابةثالثا: 

 ا العملية الرقابية وهي:بهفي ضوء ما تقدم يتضح أن هناك أربع مراحل تمر 

 وضع المعايير الرقابية:  -1

ير الرقابية المعاي األهداف التي على أساسها يتم تقييم األداء، أي أن انهتعرف المعايير الرقابية بأ

 تمثل مقاييس يمكن من خاللها قياس نتائج األداء الفعلي بما ينبغي أن يتم

نتائج مطلوب تحقيقها، لذلك ينبغي أن تشتق  وهي بذلك تمثل (32:،ص1221،)ناجيإنجازه،

التمييز بين نوعين من  ال يتملمجالمعايير من أهداف المؤسسة وأن تتوافق معها، وفي هذا ا

 (32،ص:1333)جمال الدين، المعايير الرقابية هما:

 معايير إدارية: .أ

وتركز هذه المعايير على نوع األداء المطلوب للوصول إلى األهداف المحددة، مثل 

ا في المؤسسة وتقييم األداء لغرض التأكد من مدى بهالتقارير واألنظمة اإلدارية المعمول 

 تحقيق األهداف المطلوبة.

 معايير فنية: .ب

جودة المقبولة وهي تحدد ما هي وكيف تكون األعمال في داخل المؤسسة مثل معايير ال

للخدمة التي تقدمها تلك الوحدة.والمعايير الفنية فيتم تطبيقها على أساليب تقديم الخدمة 

مستويات جودة الخدمة في المؤسسة معيار المنافسة  للمستفيدين، وكذلك يمكن أن تتخذ

 ما هي الرقابة المبحث الثالث
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مالحظات جمهور المستفيدين  تمثلكمعيار فني ينبغي الوصول إليه، وكذلك يمكن أن 

 م بشأن التطوير والتحسين معايير فنية يمكن القياس عليها لمعرفة مدىتهومقترحا

 محمد) م تصحيحها.ثاإلنحرافات عن المواصفات المطلوبة ومن 

 (62،ص:1313،واخرون

 قياس األداء الفعلي: -1

درجة  قياس أو موضوع الرقابة.يقصد بعملية قياس األداء الفعلي قياس أداء العاملين لَلعمال 

االت وهذا يعني قيام المسؤولين بالوقوف جيدا على ما لمجالكفاءة في إنجاز األعمال في كل ا

تنفيذه بالفعل من أنشطة ثم وضعه في صورة تسمح بإجراء المقارنة مع المعايير المحددة  تم

ة التي عكس نتائج األداء الفعلياالستعانة بالبيانات والمعلومات التي ت مقدما، مما يتطلب بدوره

اإلدارية لمختلف المستويات والمؤسسات أو السجالت  يمكن الحصول عليها من خالل التقارير

 المعلومات المطلوبة. وما إلى ذلك من وسائل يمكن من خاللها الحصول على

 (36:،ص1221،)ناجي

 

 مقارنة األداء الفعلي بالمعايير: -3

ا في المحددة مقدم بعد أن تتم مرحلة قياس األداء الفعلي فإنه يتم مقارنة هذا األداء مع المعايير 

ا في الفترة المقبلة ومن ثم تقييم اإلنجاز الفعلي بهخطط األعمال التي تنوي المؤسسة القيام 

يصبح وهذا يعني أنه بعد مرحلة قياس األداء  (31،ص:1313،واخرون محمد). العاملين ألداء

والخاصة بالنتائج الفعلية مما  لدى المسؤولين في المؤسسة ما يكفي من المعلومات الالزمة

 (21،ص1331،)الصحن. يمكنهم من المقارنة وتقييم األداء الفعلي في ضوء األداء المخطط

من ذلك أن الهدف األساسي من المقارنة وتقييم األداء الفعلي هو التعرف  ويمكن ان نستنتج

الرقابية المحددة، والتي تم تحديدها مسبقا بغرض الكشف  ى قربه أو بعده عن المعاييرعلى مد

ا هبإذا كانت تضمن الحدود المسموح  عن نقاط الضعف أو تحديد االنحرافات بينهما وتقدير ما

 ا تحتاج إلى التدخل لتصحيح مسار تنفيذ األعمال واألنشطة.نهأم أ

 مرحلة تصحيح اإلنحرافات:  -3

الطبيعي من  تكتمل الرقابة إال من خالل تصحيح االنحرافات وعودة األحوال إلى مجراهاال 

. خالل إعادة تصحيح طريقة أداء العمل أو تشجيع الموظفين على العمل بشكل أدق

مرحلة تصحيح االنحرافات تمثل الهدف األساسي  وبذلك فإن .( 111،ص:1332)ابراهيم،

 ما هي الرقابة المبحث الثالث



 
 

21 
 

ء األداء الفعلي ومقارنته باألدا ا عملية قياسنهالعملية الرقابية،حيث أن الرقابة عرفت بأمن 

. المناسب المخطط وتحديد االنحرافات بينهما واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت

لذلك فإنه ال تكون هناك فائدة من العملية الرقابية إذا اقتصر األمر  (33،ص:1221)ناجي،

مقارنة نتائج األداء الفعلية بتلك المخططة فقط دون حصر  على تحديد معايير رقابية، أو على

ا ثم وضع الحلول العالجية بهأسبا االنحرافات الحاصلة بينهما )إن وجدت( والوقوف على

 المناسبة.

 ظام الرقابي الفعال.خصائص النرابعا: 

لى ع مراحل العملية الرقابية تبين أن هذه العملية ليست سهلة، وفي نفس الوقت تعتبران مراجعة 

درجة عالية من األهمية في تحقيق أهداف المؤسسة، وتعتمد فعالية هذه الوظيفة على مدى اقتراب 

وأعمال المؤسسة، لذلك وحتى  الفعلي من النتائج المخططة والموضوعة مقدما ألنشطة نتائج األداء

درجة عالية من الفائدة فال بد أن تتوافر فيها بعض الخصائص منها ما  تكون عملية الرقابة على

 يلي:

 

 التكامل بين وظيفتي التخطيط والرقابة:  -1

يؤدي التكامل بين وظيفتي الرقابة والتخطيط إلى إكتمال الدورة الرقابية التخطيطية فيعتبر 

سالمة و المقدمة األساسية للرقابة، وتعتبر الرقابة األداة األساسية لتحديد مدى صحةالتخطيط 

ما تم التخطيط له، وهذا يمكن توضيحه من أن التخطيط ينتهي عادة بوضع خطة تبين األهداف 

تحقيقها والوصول إليها، وتقوم الرقابة باتخاذ تلك األهداف معايير تعتمد عليها في  المطلوب

الفعلية مع النتائج المخططة لتحديد االنحرافات الحاصلة بينهما  رنة نتائج التنفيذقياس ومقا

الموضوعة أو تعديل الخطط المقررة وغيرها  والعمل على عالجها من خالل تعديل المعايير

 (23:،ص1332،)شنطاوي من الطرق المختلفة التي يمكن من خاللها تصحيح االنحرافات.

 الموضوعية:  -1

تعني الموضوعية أن نظام الرقابة يجب أن يستخدم معلومات تفصيلية يمكن فهمها واالعتماد 

ر فيها يجب أن تتواف لمدراءا النظام الرقابي ابهعليها، في نفس الوقت فإن المعلومات التي يمد 

 (35،ص:1221)ناجي، .نفس الصفة

 الدقة:  -3

 لرقابةما هي ا المبحث الثالث
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المعلومات التي ينتجها النظام الرقابي دقيقة حتى تكون نافعة ومفيدة، وتظهر يجب أن تكون 

أهمية ذلك من أن وجود المعلومات غير الدقيقة تؤذي إلى تزويد متخذي القرارات بفهم خاطئ 

خاطئ للمشكلة ما يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات خاطئة ال تفيد  للواقع ،وبالتالي تشخيص

 (62،ص:1333)جمال الدين، .األداءفي عملية تصحيح 

 

 التوقيت:  -3

من الضروري أن يزود النظام الرقابي المسؤولين في المؤسسة بالمعلومات الالزمة في الوقت 

سؤولين، والم للمدراءالمناسب، وهذا يعني أنه يجب تقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب 

لحظة احتياجه إليها، وذلك حتى يمكن اتخاذ على المعلومات في  فيحصل المدير أو المسؤول

المناسب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  القرار المناسب لتصحيح االنحرافات في الوقت

 أن الحاجة إلى توقيت فإن التوقيت المالئم لتدفق المعلومات يختلف من مستوى آلخر، كما

 في ل الوحدات التنظيمية الفرعيةالمعلومات الرقابية ترتبط دائما بعدم التأكد، فيحتاج مسؤو

اإلدارية  المستويات المؤسسة إلى بيانات يومية أو أسبوعية عن سيراألنشطة فيها بينما تحتاج

  (135،ص: 1316خماقي،) .شهرية او فصلية األعلى إلى بيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي الرقابة المبحث الثالث



 
 

22 
 

 

 مجتمع البحث:
 البحث.نبذة عن مجتمع  -اوال: 

عينة لشركات عراقية مدرجة ضمن سوق العراق لألوراق المالية كما يتكون مجتمع البحث من 
  .(0موضح في جدول رقم )

 (1جدول )
 مجتمع الدراسة 

 الموقع المصنع
 بغداد االصباغ الحديثة

 بغداد الحديثة الخياطة
 بغداد االلكترونية الصناعات

 

 باالعتماد على موقع الشركة على االنترنيت الباحثينلمصدر من اعداد ا

(http://fisc.industry.gov.iq) 

 

 مصدر جمع المعلومات. -ثانيا: 

 Likertليكرت الخماسي )لهذا الغرض واستخدم مقياس  استبانةلغرض جمع المعلومات تم تصميم 

scale )  على مجموعة ( وقد تم عرض االستبيان 3رقم ) الجدول كما موضح فيلقياس االستبيان

( 51من االساتذة المختصين وبعد تعديل االستبيان بحسب المالحظات المقدمة منهم تم توزيع )

م الختبار ثبات واتساق فقرات االستبيان وت شركة االصباغ الحديثةاستمارة من االستبيان على 

صدق وثبات اثبات ، وبعد (Cronbach Alpha) خاختبار ثبات االستبيان باختبار الفا كور نبا

( اصبح االستبيان جاهز للتوزيع على 2وكما موضح في الملحق ) (81950االستبيان بدرجة )

استمارة استبيان لغرض جمع البيانات وتحليلها الختبار  18عينة مجتمع البحث ، وتم توزيع 

( يوضح عدد 2( والجدول رقم )spssفرضيات البحث باستخدام برنامج الرزم االحصائية )

 يانات المرسلة والراجعة .  االستب

 

 

 الجانب العملي المبحث الرابع
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 (2جدول )

 عدد االستبيانات المرسلة والمعادة 

 المرسلة تانايعدد االستب المصنع
 تانايعدد االستب

 المعادة

النسبة 

 المئوية

 %41 21 21 االصباغ الحديثة

 %31 15 15 الحديثة الخياطة

 %31 15 15 االلكترونية الصناعات

 %111 51 51 المجموع

 الباحثينلمصدر من اعداد ا

 

 

 

 

 

 (3جدول )

 لقياس االستبيان(  Likert scale)مقياس 

 نوع االجابة

غير موافق 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 الباحثين لمصدر من اعداد ا
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 تحليل فقرات االستبيان. -ثالثا: 

 تحليل الجزء االول من االستبيان وهو معلومات المجيب عن االستبيان وكما يلي: -1

 التحصيل العلمي: .أ

 من مجتمع البحث وحملة شهادات %4تبين ان حملة الشهادات العليا يمثلون ي(، 4الجدول ) من

. ومن هذه النسب يتضح %67بلغ  اقلو وحملة شهادة االعدادية %28بلغ  الدبلوم والبكالوريوس

انطباع عن قلة وهذا يعطي واقل منها  مجتمع البحث هم من حملة شهادات االعدادية معظم ان

 التحصيل العلمي ضمن مصانع الشركات عينة البحث.

 (4جدول )
 التحصيل العلمي

  

 

 

 

                                

 

 الباحثينمن اعداد  المصدر                             

 الوظيفة: .ب

من مجتمع عينة البحث بينما نسبة  %37يتبين ان وظيفة المحاسبة تدار من قبل  (،1الجدول ) من

محاسب مقابل مهندس واحد. وهذا يعطي انطباع على  4. اي بمعدل %0وظيفة مهندس بلغت 

 قلة الكادر المهني والفني لمصانع الشركة. 

 (1جدول )
 الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 الباحثينلمصدر من اعداد ا                              

 سنوات الخدمة: .ج

 النسبة التكرارات التحصيل العلمي ت
 %4 2 ماجستير 5
 %61 8 بكلوريوس  2
 %4 2 دبلوم 3
 %21 61  اعدادية 4
 %61 28 اقل من اعدادي 1

 %611 61 المجموع

 النسبة التكرارات الوظيفة ت
 %1 3 مدير عام 5
 %21 61 رئيس قسم 2
 %1 3 مدير حسابات 3
 %8 4 مهندس 4
 %31 66 محاسب 1
 %31 66  فني 7

 %611 61 المجموع

 الجانب العملي المبحث الرابع
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النسبة الكبيرة من مجتمع البحث لديهم خدمة وظيفية ألكثر من عقد  وتبين ان (،7الجدول ) من

وهذا يعطي جانب ايجابي لإلجابة عن محاور البحث الن  %06ونصف من الزمن ويمثلون نسبة 

 سنوات الخدمة الطويلة تعني ان شاغل المنصب قد تعلم الكثير عن طبيعة واسلوب العمل.

 (7جدول )
 سنوات الخدمة

 

  

 

 

 

 الباحثينلمصدر من اعداد ا                                

 التخصص: .د
( ةمحاسب، ادارة اعمال، اقتصاد، هندس)هم من يحمل تخصص  %30 تبين اني (،6الجدول ) من

هم من  %72 اباعتبار هذه التخصصات هي االقرب ألعداد الموازنات التخطيطية، بينم

من ض ةالتخصصات األخرى، وهذا يعطي انطباع على وجود خلل عند اعداد الموازنات التخطيطي

 مبدا الشراكة. 

 (6جدول )
 التخصص

 

 

 

 

 

 

 الباحثينلمصدر من اعداد ا                               

 

 

 

 االستبيان وكما يلي: محاورمن االستبيان وهو  الثانيتحليل الجزء  -2

 النسبة التكرارات الخدمةسنوات  ت
5 6-6 66 22% 
2 1-61 7 64% 
3 66-66 22 44% 
 %21 61 فاكثر 61 4

 %611 61 المجموع

 النسبة التكرارات التخصص ت
 %21 61 محاسبة 5
 %4 2 ادارة اعمال 2
 %2 6 اقتصاد 3
 %62 1 هندسة 4
 %12 36 اخرى 1

 %611 61 المجموع

 الجانب العملي المبحث الرابع
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الى فترات وكما موضح في الجدول رقم   ( Likert scaleتم تقسيم مقياس ليكرت الخماسي )

 ( لمعرفة مستوى كل محور من محاور االستبيان. 0)

 (0جدول )

 (  Likert scaleميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي )

 المستوى طول الفترة المتوسط المرجح باألوزان االستجابة

 .79 1779الى  1من  بشدة قال أواف
 منخفض

 .79 2759الى  1781من ال اوافق

 متوسط .79 3739الى  2761من  محايد

 .79 4719الى  3741من  اوافق
 مرتفع

 .81 5الى  4721من  اوافق بشدة

 الباحثينلمصدر من اعداد ا             

 :ىاالول الفرضية
 (9جدول )

 التخطيطيةبإعداد الموازنات  الشركات الصناعيةمدى اهتمام 

   الفقرة تسلسل
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق  محايد
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

)*( 
معامل 
التيلين 

C.V 

 الرتبة

1 

تستخدم الشركة نظام 
 الموازنات التخطيطية

أقسام الشركة  للك
 التشغيلية واإلدارية .

 11 36 3 1 1 ت

4715 1725 0.06 2 
% 1% 1% 6711% 72751% 21761% 

2 

تقوم الشركة بتدريب 
المخولين في إعداد 
 الموازنات التخطيطية

كفاءتهم في  نلضما
 إعدادها.

 12 38 1 1 1 ت

4725 17187 0.044 1 

% 1% 1% 1% 75741% 24761% 

3 
تعتبر الموازنة 

التقديرية اداة للرقابة 
 بعد اعتمادها .

 12 25 13 1 1 ت
3799 17514 0.126 7 

% 1% 1% 25741% 51% 24761% 

4 

تعتبر الموازنة 
التقديرية بعد اعتمادها 
اداة أو وسيلة لتقييم 

 االداء.

 6 44 1 1 1 ت

4712 17119 0.026 4 
% 1% 1% 1% 87771% 12731% 

5 

يتم شرح أهداف 
الموازنة التقديرية 
للمسؤولين عن 

 األقسام.

 3 32 9 6 1 ت

3763 17617 0.167 11 
% 1% 12731% 18751% 63711% 6721% 

 6 0.186 17744 4 6 42 1 1 2 ت 6

 المبحث الرابع

 المبحث الرابع المبحث الرابع

 الجانب العملي
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   الفقرة تسلسل
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق  محايد
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

)*( 
معامل 
التيلين 

C.V 

 الرتبة

الموازنات يتم إعداد 
 لبشك التخطيطية

 دوري.
% 6721% 1% 1% 75741% 18751% 

7 

تستخدم اإلدارة 
 الموازنات التخطيطية

للمستقبل  طللتخطي
 والتنبؤ به.

 15 22 13 1 1 ت

4715 17563 0.139 5 
% 1% 1% 25741% 43781% 31781% 

8 
تهتم إدارة الشركة 
بوجود قسم خاص 
 إلعداد الموازنات.

 11 34 1 6 1 ت
3795 17687 0.173 8 

% 1% 12731% 1% 68751% 19721% 

9 

يتم منح حوافز لألقسام 
التي تكون فيها نتائج 

التقديرية الموازنة 
 مطابقة  للمخطط له.

 6 16 16 12 1 ت

3732 17962 0.289 12 
% 1% 24761% 31751% 31751% 12721% 

11 

طبيعة وحجم نشاط 
الشركة ال يسمح أو ال 
يتطلب عمل موازنات 

 تقديرية.

 1 5 11 28 7 ت

2723 1766 0.295 13 
% 14761% 56791% 19721% 9721% 1% 

11 

الموازنات إن استخدام 
الشركة  يف التخطيطية

يؤدي إلى زيادة كفاءة 
 الشركة وفاعليتها.

 16 25 9 1 1 ت
4713 17487 0.117 3 

% 1% 1% 18751% 51% 31751% 

12 
تضع الشركة تعليمات 

واضحة إلعداد 
 الموازنات التقديرية.

 3 35 6 6 1 ت
3768 17574 0.155 11 

% 1% 12731% 12731% 71% 5741% 

13 

الموازنات تعتبر 
فعالة  تأدوا التخطيطية

للربط بين أهداف 
الشركة ومواردها 

 المتاحة.

 11 31 3 6 1 ت

3787 17735 0.189 9 
% 1% 12721% 6791% 62731% 18751% 

  14643 5437 377976 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي للمحور 

( معامل التباين ويسمى ايضا معامل Coefficient of variation)الباحثين لمصدر من اعداد ا

قسمة االنحراف المعياري على المتوسط الحسابي وكلما كانت النتيجة متدنية باالختالف ويستخرج 

وللمزيد يمكن الرجوع الى )ابو عمة  تدل على تجانس اجابات العينة والعكس صحيح.

 (284: 2886وهندي:

( التكرارات واالستجابات ألفراد مجتمع البحث حول المحور االول )مدى اهتمام 9يوضح الجدول )
)تقوم  الرتبة االولى الفقرة التي تنص احتلتبإعداد الموازنات التقديرية( حيث  الشركات الصناعية

 فحراائتهم في إعدادها( بانفلضمان ك الموازنات التخطيطيةداد الشركة بتدريب المخولين في إع
( من اصل 032( بأجمالي موافق وموافق بشدة عدد )5804( ومتوسط حسابي )280.2معياري )

لكل  خطيطيةالموازنات التنظام  ات( , وجاء بالمرتبة الثانية الفقرة التي تنص )تستخدم الشرك032)

 الجانب العملي المبحث الرابع
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( بأجمالي موافق 5804( ومتوسط حسابي )2804معياري ) فالتشغيلية واإلدارية( بانحرا مهاأقسا
االخيرة الفقرة التي تنص  ل(, بينما جاء بالمرتبة ما قب032( من اصل )005وموافق بشدة عدد )

 فه( بانحرال)يتم منح حوافز لألقسام التي تكون فيها نتائج الموازنة التقديرية مطابقة  للمخطط 
متوسط بمقياس ليكرت الخماسي  ل( وهو ما يقاب3830( ومتوسط حسابي )289.0معياري )

(Likert scale ( كما موضح في الجدول رقم )حيث كان اجمالي االجابة بال اوافق ومحايد 9 )
( , وجاء بالمرتبة االخيرة الفقرة التي تنص )طبيعة وحجم نشاط الشركة ال 032( من اصل)23)

( 0803( ومتوسط حسابي )..28معياري ) فعمل موازنات تقديرية( بانحرا بمح أو ال يتطليس
( كما موضح في الجدول رقم  Likert scaleمنخفض بمقياس ليكرت الخماسي ) لوهو ما يقاب

(, كما يتضح من 032( من اصل)93) ق( حيث كان اجمالي االجابة بال اوافق بشدة و ال أواف9)
( والمتوسط الحسابي للمحور 284532المعياري للمحور ككل ) فالنحرا( ان ا02الجدول )

( مما يدل على ان التباين %05وبمعامل تباين ) ( وهو ما يقبل درجة مرتفع للمحور ككل38292)
( يمثل متوسطات اجابة مجتمع البحث حول فقرات 0,والشكل ) في اجابات العينة ضئيلة جدا

 .الفرضية االولى
 (1شكل )

 الفرضية االولىاجابات عينة البحث عن 
 

 

 

 

 

 

 (58الباحثين باالعتماد على نتائج الجدول )لمصدر من اعداد ا                         

يطية بإعداد موازنات تخط الصناعيةتهتم الشركات ) ولىرضية االفال لوعلى ضوء النتائج نقب
 (تستخدم كأداة للرقابة وتقييم االداءو 

 الثانية:الفرضية 

 (11جدول )
 االنحرافات وتقيم االداءتصحيح  في الموازنات التخطيطيةمدى استخدام 

3%

58%

52%

10%

56%

1

2

3

4

5

اجابات الفرضية االولى

 الجانب العملي الرابعالمبحث 
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   السؤال تسلسل
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق  محايد
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
التيلين 
C.V 

 الرتبة

25 

تستخدم مقارنة نتائج االداء 
الفعلي مع المخطط وفق 

اجل  نم الموازنات التخطيطية
 تصحيح االنحرافات.

 3 33 14 1 1 ت

3777 17536 17142 6 
% 1% 1% 

28751
% 

66721
% 

5731% 

26 
الموازنات تستخدم اإلدارة 

 على االداء. ةللرقاب التخطيطية

 1 37 13 1 1 ت

3775 17437 17116 7 
% 1% 1% 

25741
% 

74761
% 

1% 

27 
يتم تحليل أسباب االنحرافات 

 الفعلية عن المقدرة.

 1 25 25 1 1 ت
375 17512 17143 11 

% 1% 1% 51% 51% 1% 

28 
الموازنات تعتمد الشركة نتائج 

لتحسين  تكمؤشرا التخطيطية
 االداء.

 9 31 11 1 1 ت

3797 17634 
17159

7 
1 

% 1% 1% 
21751

% 
61% 

18751
% 

29 
يتم مناقشة أسباب االنحرافات 

 وفقا للموازنات التقديرية.

 9 27 14 1 1 ت

3789 17673 17173 2 
% 1% 1% 

28751
% 

53781
% 

17771
% 

31 
تتخذ إجراءات تصحيحية من أجل 
تصحيح االنحرافات ومنع تكرارها 

 مستقبال.

 3 38 9 1 1 ت

3786 17478 17123 4 
% 1% 1% 

19721
% 

75741
% 

5741% 

31 
يتم متابعة قرار تصحيح 
 االنحرافات من قبل اإلدارة.

 3 31 17 1 1 ت

3772 1756 17151 8 
% 1% 1% 

33781
% 

61781
% 

5741% 

32 
هناك دور كبير لقسم الرقابة 

الداخلية في الرقابة وتقييم االداء 
 وفق الموازنات التقديرية.

 3 35 12 1 1 ت

3783 175 17131 5 
% 1% 1% 

22731
% 

72731
% 

5741% 

33 
 الموازنات التخطيطيةتتيح 
إدخال التعديالت وفقا  ةإمكاني

 لتغيير ظروف معامل الشركة.

 3 28 15 4 1 ت

3762 1785 17234 9 
% 1% 

6721
% 

31781
% 

57761
% 

5741% 

34 
تتوفر تقارير دورية خالل فترة 

 التقديرية.تنفيذ الموازنات 

 13 19 18 1 1 ت

3788 17784 17212 3 
% 1% 1% 

36791
% 

37771
% 

25741
% 

   17171  17595 37464 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي للمحور 

 الباحثين لمصدر من اعداد ا

مدى ) الفرضية الثانية( التكرارات واالستجابات ألفراد مجتمع البحث حول 02يوضح الجدول )
 االنحرافات وتقيم االداء( حيث جائت في المرتبة االولىتصحيح  في الموازنات التخطيطيةاستخدام 

 ف( بانحرالتحسين االداء كمؤشرات الموازنات التخطيطيةتعتمد الشركة نتائج الفقرة التي تنص )
( من اصل 020( بأجمالي موافق وموافق بشدة عدد )3892( ومتوسط حسابي )28.35معياري )

لموازنات ليتم مناقشة أسباب االنحرافات وفقا ( , وجاء بالمرتبة الثانية الفقرة التي تنص )032)
( بأجمالي موافق وموافق بشدة عدد 38.9( ومتوسط حسابي )28.23معياري ) فالتقديرية( بانحرا

 الجانب العملي المبحث الرابع



 
 

31 
 

موازنات التيح االخيرة الفقرة التي تنص )ت ل(, بينما جاء بالمرتبة ما قب032( من اصل )93)
اري معي ف( بانحرااتمعامل الشركإدخال التعديالت وفقا لتغيير ظروف  إمكانية التخطيطية

 Likert scaleالخماسي ) بمقياس ليكرتمرتفع  ل( وهو ما يقاب38.0( ومتوسط حسابي )28.42)
( من 0.( حيث كان اجمالي االجابة موافق وموافق بشدة )9كما موضح في الجدول رقم ) (

ة عن يتم تحليل أسباب االنحرافات الفعلي( , وجاء بالمرتبة االخيرة الفقرة التي تنص )032اصل)
مرتفع بمقياس ليكرت  ل( وهو ما يقاب3849( ومتوسط حسابي )28.40معياري ) ف( بانحراالمقدرة

( حيث كان اجمالي االجابة موافق 9( كما موضح في الجدول رقم ) Likert scaleالخماسي )
المعياري  ف( ان االنحرا02(, كما يتضح من الجدول رقم )032( من اصل).2وموافق بشدة )
محور ( وهو ما يقابل درجة مرتفع لل385.5( والمتوسط الحسابي للمحور )28494للمحور ككل )

( 0,والشكل ) ( مما يدل على ان التباين في اجابات العينة ضئيلة جدا%02وبمعامل تباين ) ككل
 .الفرضية الثانيةيمثل متوسطات اجابة مجتمع البحث حول فقرات 
 (2شكل )

 الفرضية الثانيةاجابات عينة البحث عن 
 

 

 

 

 

 

 (55على نتائج الجدول )الباحثين باالعتماد لمصدر من اعداد ا                    
ألخطاء تستخدم مخرجات النظام في تصحيح االنحرافات وا) الثانيةالفرضية  لقبتوعلى ضوء النتائج 

  (الصناعية عينة البحثوتطوير فاعلية وكفاءة العملية اإلنتاجية في الشركات 

 
 

 الفرضية الثالثة:

 (11جدول )
 للرقابة كأداة التخطيطيةالموازنات مدى وجود معوقات الستخدام 

0%

1%

30%

60%

9%

1

2

3

4

5

اجابات الفرضية الثانية
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   السؤال تسلسل
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق  محايد
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
التيلين 
C.V 

 الرتبة

35 

يتم وضع سياسات 
وإجراءات واضحة 

من قبل اإلدارة 
لتطبيق الموازنات 

 التقديرية.  

 1 33 17 1 1 ت

377 1748 1713 6 

% 1% 1% 34761% 65741% 1% 

36 

توجد محددات 
لتطبيق نظام 
الموازنات 
 التقديرية.

 

 4 25 21 1 1 ت

376 1761 1717 7 
% 1% 1% 43781% 51% 6721% 

37 

هناك محددات 
داخلية الستخدام 

الموازنات 
 التقديرية.

 1 34 16 1 1 ت

377 1747 1713 5 
% 1% 1% 32731% 67771% 1% 

38 

هناك محددات 
خارجية الستخدام 

الموازنات 
 التقديرية.

 4 27 19 1 1 ت

377 1759 1716 5 
% 1% 1% 38751% 55731% 6721% 

39 

تحد قوانين الدولة 
من استخدام 
الموازنات 
 التقديرية.

 12 31 7 1 1 ت

471 1761 1715 2 
% 1% 1% 13781% 61761% 24761% 

41 

الموازنات تبنى 
 باالعتمادالتخطيطية 

على النظام 
  المحاسبي المطبق
 في معامل الشركة.

 9 37 4 1 1 ت

471 1748 1712 1 

% 1% 1% 6721% 75751% 18731% 

41 

يوجد نظام 
للموازنات التقديرية 
محوسب في معامل 

 الشركة.

 8 29 13 1 1 ت

379 1765 1717 3 
% 1% 1% 24761% 57771% 17771% 

42 

يوجد ربط بين 
الموازنات 

 موالنظا التخطيطية
المحاسبي داخل 
الحاسوب بطريقة 

تتيح استخدام 
المعلومات من قبل 

قسم الموازنة 
 بسهولة ويسر.

 4 36 11 1 8 ت

377 1784 1723 4 

% 6721% 1% 18731% 69731% 6721% 

   1715  1759 378 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي للمحور 

 الباحثين لمصدر من اعداد ا

مدى ) الفرضية الثالثة( التكرارات واالستجابات ألفراد مجتمع البحث حول 00يوضح الجدول )
رة ( حيث جائت في المرتبة االولى الفقللرقابة كأداة  التخطيطيةالموازنات وجود معوقات الستخدام 

( الشركاتفي   على النظام المحاسبي المطبق باالعتماد التخطيطيةالموازنات تبنى التي تنص )
( 000( بأجمالي موافق وموافق بشدة عدد )5800( ومتوسط حسابي )285.0بانحراف معياري )

ازنات تحد قوانين الدولة من استخدام المو تنص ) الفقرة التي( , وجاء بالمرتبة الثانية 032من اصل )

 الجانب العملي المبحث الرابع
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( بأجمالي موافق وموافق بشدة عدد 5800( ومتوسط حسابي )28.03التقديرية( بانحراف معياري )
سياسات  يتم وضع(, بينما جاء بالمرتبة ما قبل االخيرة الفقرة التي تنص )032( من اصل )000)

( ومتوسط .2852ت واضحة من قبل اإلدارة  لتطبيق الموازنات التقديرية( بانحراف معياري )وإجراءا
كما موضح في  ( Likert scaleبمقياس ليكرت الخماسي )( وهو ما يقابل مرتفع 38.4حسابي )

( , وجاء 032( من اصل)4.( حيث كان اجمالي االجابة موافق وموافق بشدة )9الجدول رقم )
اري توجد محددات لتطبيق نظام الموازنات التقديرية( بانحراف معياالخيرة الفقرة التي تنص )بالمرتبة 

 Likert scaleبمقياس ليكرت الخماسي )( وهو ما يقابل مرتفع 38.0( ومتوسط حسابي )28.20)
( من 23( حيث كان اجمالي االجابة موافق وموافق بشدة )9كما موضح في الجدول رقم ) (

( 28492( ان االنحراف المعياري للمحور ككل )02ما يتضح من الجدول )(, ك032اصل)
( %04وبمعامل تباين ) ( وهو ما يقابل درجة مرتفع للمحور ككل38.0والمتوسط الحسابي للمحور )

( يمثل متوسطات اجابة مجتمع 3,والشكل ) مما يدل على ان التباين في اجابات العينة ضئيلة جدا
 .ضية الثالثةالفر البحث حول فقرات 

 (3الشكل )
 اجابات عينة البحث عن الفرضية الثالثة

 

 

 

 

 

 

 (52الباحثين باالعتماد على نتائج الجدول )لمصدر من اعداد ا              

توجد معوقات لالستخدام الموازنات التخطيطية كأداة ) الثالثةالفرضية  لوعلى ضوء النتائج نقب
 (الصناعية عينة البحثللرقابة وتقييم االداء في الشركات 

 

 خالصة البحث:
تم تلخيص نتائج تحليل اجابات مجتمع البحث وعلى مستوى المحاور الكلية كما موضح في الجدول 

(00 .) 

811%

8%

2711%

73%

58%

1

2

3

4

5

اجابات الفرضية الثالثة
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 (12جدول )

 توضيح النتائج العامة للبحث

 المحاور

ال 

اوافق 

 بشدة

ال 

 اوافق
 اوافق محايد

اوافق 

 بشدة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

التيلين 

C.V 

الدرجة 

بمقياس 

 ليكرت

 مرتفع %14 .5437 377976 %17 %58 %12 %11 %3 1محور

 مرتفع %16 17648 47114 %17 %66 %13 %4 %1 2محور

 مرتفع %17 17595 37464 %9 %61 %31 %1 %1 3محور

 الباحثين باالعتماد على نتائج الجدول السابقةلمصدر من اعداد ا

حيث يمكن ان  (05الجدول ) وكما موضح في نسب االجابات للمحاور من قبل عينة البحث تبين

يكرت لنالحظ ان اعلى نسب كانت اوافق وتليها اوافق بشدة مقارنة مع بقيت االجابات وفق مقياس 

ال ان جميع المحاور إ المحاور فقراتبرغم تباين االجابة على بعض و  ( Likert scaleالخماسي )

 . على قبول فرضيات البحث وهذا يعطي داللة حصلت على درجة مرتفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب العملي المبحث الرابع
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 ستنتاجات:اال

 أظهرت نتائج البحث ما يلي:

 إن معظم الشركات الصناعية يتم فيها تطبيق الموازنات التخطيطية ويتم إعدادها بشكل- 5

 داء، وبشكل االنتاجية وتقويم الفي عملية الرقابة على العملية استخدامها كأداة الدوري 

 هتمام بإعداد الموازنات االإيجابية نحو اتجاهات الشركات  عام وحسب نتائج البحث فإن

 التخطيطية واستخدامها كأداة للتخطيط والرقابة وتقويم االداء.

 إدارات الشركات الصناعية يدركون أهمية توفر المعلومات الكافية والبيئة المناسبة داخل- 2

 ت الشخصية توصل الباحثينالالمقابالل داد الموازنات. ومن خالشركات من أجل اع

 إلى أن بعض المصانع تعمل اقسامها مع بعضها البعض لتوفير المعلومات من أجل 

 التحضير ألعداد موازنات قريبة من الواقع.

 سترشاد بالموازنات التخطيطية الموضوعة واعتبارها خارطة طريق من اجلاليتم ا- 3

 نحرافات ومعالجتها فقد بينت نتائج الدراسة أن بعض الشركات تستخدم نتائج االتشخيص 

 .لبمستقبالستفادة منها االعلى نحرافات الحالية والعمل الالموازنات في تشخيص ومعالجة ا

 .المستقبلنحرافات االستفادة من االهتمام في االيبدي ذلك  االخروالبعض 

 د معوقات وبالتالي فهي تحد جزئياً من استخدامأن معظم اراء عينة البحث تؤكد وجو- 4

 في الشركات الصناعية. االداءيطية كأداة للرقابة وتقويم نظام الموازنات التخط

 أن معظم اراء عينة البحث تؤكد وجود بعض المعوقات في استخدام الموازنات- 1

 األهداف التخطيطية في عملية التخطيط، حيث كان تشتت اراء عينة البحث حول تحديد 

  جل، وبالتالياالستراتيجية طويلة االت التقديرية انطالقاً من الخطة التفصيلية للموازنا

 هناك ضعف في استخدام الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط للمستقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتوصيات االستنتاجات  الخامسلمبحث ا
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 لتوصيات:ا

دارة من اجل الوقوف على معوقات استخدام االعيل دور الرقابة العليا من قبل تف- 5

 وتطبيق 

 الموازنات التخطيطية من قبل الشركات الصناعية.

حث وتدريب العاملين على اعداد الموازنات التخطيطية و على طرق جمع - 2

 المعلومات 

 وبث روح التعاون بين اقسام الشركة من اجل الوصول الى هذا الهدف.

 زنات التخطيطية لتشخيص عن استخدام الموادراسة عزوف بعض الشركات - 3

 .بالمستقبلسترشاد بها االو

دارة عند تطبيق الموازنات االسياسات واجراءات واضحة من قبل يجب وضع - 4

 التخطيطية

 وتوضيح ذلك لجميع العملين عليها.

اعد ستراتيجية للشركة يساالات التخطيطية تتوافق مع الخطة وضع اهداف للموازن- 1

 ذلك 

 على نجاح الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس لمبحث ا
 والتوصياتالستنتاجات ا
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 :المصادر

 الكتب عالم ،الحديثة والتطبيقات المبادئ اإلدارة، أساسيات ،2009 ،نعيم إبراهيم. الظاهر -1

  األردن. أربد، ،األولىالطبعة،  الحديث،

الطبعة التخطيطية، المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات  ،1335أبو حشيش، خليل عواد، -1

 .االردن عمان،األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 

، اساسيات التنظيم واالدارة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 1333ابو قحف، عبد السالم،  -3

 مصر.

بيئة تكنولوجيا  والتدقيق فيالرقابة الداخلية  ،1332سويلم، مد حأ اللهعطا  الحسبان، -3

  .األولىالطبعة  والتوزيع، األردن،دار الراية للنشر  المعلومات،

  الدار الجامعية اإلسكندرية. -مبادئ اإلدارة  ،1331وأخران،  فريد،محمد  الصحن، -5

الطبعة األولى، دار المسيرة  اإلدارية،المحاسبة  ،1331الفضل، مؤيد ونور، عبد الناصر،  -6

 .األردن عمان،للنشر والتوزيع والطباعة، 

القضاء اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة، مبدأ المشروعية، ، 1333 سامي، الدين،جمال  -3

 .   راإلسكندرية، مصمنشأة المعارف،  دراسة مقارنة،

دار  -والعشرين الحادي  وتحديات القرنإدارة األعمال  ،1331، أيمن عبد العزيز حسين، -2

 .والنشر مصر باء لطباعةق

الدار الجامعية، متكاملة(، الموازنات التخطيطية )نظرة ، 1335حماد، طارق عبد العال، -2

 .جمهورية مصر العربية اإلبراهيمية،

مدخل حديث في إعداد واستخدام ،1336،وجدي حامد وحجازي،محمد سامي  راضي، -13

 ر. الجامعية، مص رالموازنات، الدا

مـوسوعة القضاء اإلداري، الجزء األول، دار الثقافة ، 1332علي خطار،  شنـطاوي، -11

  .األردن للنشر والتوزيع،

المحاسبة اإلدارية، مكتبة المجتمع العربي للنشر ، 1311مصطفى يوسف وآخرون،  كافي، -11

  والتوزيع، األردن.

علم اإلدارة والقانون  الرقابة اإلدارية بين، 1313 العال، واخرون ،حسين عبد  محمد، -13

 .دار الفكر الجامعي، مصر -مقارنة  دراسة تطبيقية -اإلداري 

الرقابـة على األداء من الناحيـة العلميـة والعمليـة، مطبعـة ، 1221 عبده،السيد  ناجـي، -13

   القاهرة.عابدين، 

 

 المصادر
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 الرسائل الجامعية والبحوث:

الموازنات المرنة وأثرها في الرقابة على التكاليف ( "1333)محمد، السعيدات، زياد  -1

ميدانية على الشركات الصناعية المساهمة العامة في  ةدراس“ المباشرةالصناعية غير 

 .األردن –األردن"، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة عمان العربية 

الموازنات إعداد  "اقتصاديا ( مركز تطوير الشباب 1333السياغي، حمود محمد، ) -1

 .برنامج نسيج لتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية الشابة، اليمن التخطيطية"

"تقييم نظم الموازنات التخطيطية ودورها في فعالية ( 1335عوض، ) غادةالطراونة،  -3

 األردن.-، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيتإدارة سلطة إقليم البتراء"
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 االهــــــــــــــــــــــداء
 

 القيم والمبادئ واْلخالق اإلى من عممن

 معن اسمي ناإلى من ال ينفصل اسم

 إلى مصدر الدعم والعطاء

لى ينبوع اْلمل والطموح  وا 

()  ابائنا الغالين

لى الصدر الدافئ والقمب الحنون  وا 

 بالدعاء في ليميا ونيارىا اإلى من ال تنسان

 مقيمتي تعبر عن كمماتنجد إلى من ال 

 نصل ْلعمى مراتب حياتنافي سبيل ان  موكافحت موتعبت الى من سيرتم

()  امياتنا الغاليات

 سندنا في حياتناالى 

 () اخواننا االعزاء  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 .ذلك ناعميو ولوااله مااستطع ناالبحث وبتوكم ناحمدًا ال ُيحصى والينفد، بفضمو تعالى أنجز  -جل نعمائو-الحمد هلل

 د.حسن خمف راضي(المشرفـ ) نا...... والشكــر موصول إلى أستاذوبعــد حمــد اهلل

وبت ونَّورت طريق ناعمى رعايتو ودعمو ومساندتو ل في رحمة  ناطوال مدة البحث، وما قدمو من توجييات قيمة صَّ
 خير الجزاء. ً  اعن واهلل عز وجل أن يجزي سائمينالبحث الشاقة، 

لى نتقدمكما   خالل مدة الدراسة. ناكافة االساتذة المحترمين لما قدموه من دعم معنوي ل بوافر الشكر والتقديرا 

 مشقة البحث. ابالشكر والوفاء وتقديرا عمى كل من خفف عن نتقدموكذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب



 
 

 

 ت التفاصيل الصفحة
 ٔ آلية القرآنيةا أ
 ٕ االىداء ب

 ٖ الشكر والتقدير ج

 ٗ جدول المحتويات د

 ٘ مقدمة ٕ-ٔ

 ٙ المبحث االول :منيجية البحث ٗ-ٖ

اْلطار النظري لأليرادات الضريبية والنمو المبحث الثاني :  ٘ٔ-٘
 االقتصادي

ٚ 

 االيرادات بين والعالقة  تطور تحميلالمبحث الثالث :  ٖٕ-ٙٔ

 :االقتصادي والنمو الضريبية

ٛ 

 ٓٔ : االستنتاجات والتوصياتالرابعالمبحث  ٕ٘-ٕٗ

 ٔٔ المراجع والمصادر ٕٚ-ٕٙ

 

 

  

 ج

 د



 
 

 مقدمة 

ــد  ــ ــ ــ ــ ــــدول تعتمـ ــ ــ ــــل الــ ــ ــ ــــل كــ ــ ــ ــا جعــ ــ ــ ــ ــة ممــ ــ ــ ــ ــة لمدولــ ــ ــ ــ ــــوارد الماليــ ــ ــ ــة المــ ــ ــ ــ ــــي تعبئــ ــ ــ ــًا فــ ــ ــ ــ ــــؤدي دورًا ميمــ ــ ــ ــــرائب تــ ــ ــ ــــبحت الضــ ــ ــ اصــ
ــــاطات  ــ ــ ــ ــــمل نشـ ــ ــ ــ ــاد يشـ ــ ــ ــ ــ ــاك اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــادام ىنـ ــ ــ ــ ــ ــــي مـ ــ ــ ــ ــًا ال يختفـ ــ ــ ــ ــ ــًا ماليـ ــ ــ ــ ــ ــــرائب منبعـ ــ ــ ــ ــد الضـ ــ ــ ــ ــ ــيمة ،اذ تعـ ــ ــ ــ ــ ــذه الوسـ ــ ــ ــ ــ ــــى ىـ ــ ــ عمــ
ــة ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــداف الحكومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق اىــ ــ ــ ــ ــ ــال يحقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريب فعــ ــ ــ ــ ــ ــام ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق نظـ ــ ــ ــ ــ ــــق اال بتطبيــ ــ ــ ــ ــ ــذا ال يتحقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــناعية ، وىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وصــ ــ ــ ــ ــ تجاريـ

ــــل  ــ ــ ــــي ظــ ــ ــ ــداث وفـ ــ ــ ــ ــايرة االحــ ــ ــ ــ ــــدول لمسـ ــ ــ ــــل الــ ــ ــ ــو كـ ــ ــ ــ ــــعى لــ ــ ــ ــــروري تسـ ــ ــ ــــريبي ضــ ــ ــ ــــالح الضـ ــ ــ ــبه االصــ ــ ــ ــ ــــرح اصـ ــ ــ ــذا الطــ ــ ــ ــ ىـ
ــــالحية  ــ ــ ــ ــ ــــات اصــ ــ ــ ــ ــ ــــدول سياســ ــ ــ ــ ــ ــــب الــ ــ ــ ــ ــ ــــى ا مــ ــ ــ ــ ــ ــذا تتبنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادية ، لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق التنميــ ــ ــ ــ ــ ــــل تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــــن اجــ ــ ــ ــ ــ ــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ العالميـ
ــــي  ــ ــ ــ ــ ــاد المحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــا عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب ت ثيرىــ ــ ــ ــ ــ ــة ،بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــادية الدوليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرات االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــــورات والمتغيــ ــ ــ ــ ــ ــــع التطــ ــ ــ ــ ــ ــــى مــ ــ ــ ــ ــ تتماشـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي ، اذ ىنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والنمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي نتيجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالح ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق اصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدول لتطبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدفع ا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــباب تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اك اســ
ــــات  ــ ــ ــ ــ ــــيب الموازنـ ــ ــ ــ ــــذي يصــ ــ ــ ــ ــ ــــز الـ ــ ــ ــ ــة العجــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي ،ونتيجــ ــ ــ ــ ــ ــا الضـ ــ ــ ــ ــ ــــيب نظاميــ ــ ــ ــ ــــي تصــ ــ ــ ــ ــ ــــوىات التـ ــ ــ ــ ــــتالالت والتشــ ــ ــ ــ االخــ
ــــعيا  ــ ــ ــــي تضــ ــ ــ ــــروط التــ ــ ــ ــــب الشــ ــ ــ ــدة وحســ ــ ــ ــ ــــرائب جديــ ــ ــ ــــرض ضــ ــ ــ ــــرائب او فــ ــ ــ ــادة الضــ ــ ــ ــ ــــى زيــ ــ ــ ــــدول الــ ــ ــ ــ  الــ ــ ــ ــ ــة اذ تمجــ ــ ــ ــ العامـ

ــم او ال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد تالئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الدوليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الماليـ ــ ــ ــ ــ ــاعي المؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي واالجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتالءم مـ ــ ــ ــ ــ ــ تـ
ــاني  ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبية اذ يعـ ــ ــ ــ ــــالحات الضــ ــ ــ ــ ــــرام  االصــ ــ ــ ــ ــ ــــت بـ ــ ــ ــ ــــي طبقــ ــ ــ ــ ــــدول التــ ــ ــ ــ ــ ــــن الـ ــ ــ ــ ــــراق مــ ــ ــ ــ ــد العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، ويعـ ــ ــ ــ ــ ــة المقترضــ ــ ــ ــ ــ لمدولــ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــادية واالجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــــرات االقتصــ ــ ــ ــ ــتجابة لممتغيـ ــ ــ ــ ــ ــــي االســ ــ ــ ــ ــو فــ ــ ــ ــ ــ ــدم فعاليتـ ــ ــ ــ ــ ــــن عــ ــ ــ ــ ــــراق مــ ــ ــ ــ ــــي العـ ــ ــ ــ ــــريبي فــ ــ ــ ــ ــام الضــ ــ ــ ــ ــ النظـ

ــرا, ــ ــ ــ ــ ــ ــــي االيـ ــ ــ ــ ــــريبية فــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضـ ــ ــ ــ ــ ــاىمة االيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاض مسـ ــ ــ ــ ــ ــــن انخفـ ــ ــ ــ ــ ــــال عـ ــ ــ ــ ــــراق فضــ ــ ــ ــ ــ ــاد العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــة كـ ــ ــ ــ ــ ــ دات العامـ
ــــريبي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــالح الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ان االصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى االيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بالدرجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي يعتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ريعـ
ــائدة ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــة الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــادية واالجتماعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروف االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــي الظــ ــ ــ ــ ــ ــم يراعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الدوليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الماليــ ــ ــ ــ ــ ــــن المؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــو مـ ــ ــ ــ ــ ــ وبتوجيـ

 دارة الضريبيةنتيجة انخفاض الوعي الضريبي وزيادة التيرب الضريبي ، وانخفاض كفاءة اال

ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ ــاق العام،وا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل اْلنفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي ىوتمويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أي نظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدف مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق  ة ،ان اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل، وتحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توزيـ
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثيرفي تخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد، والتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقرارفي االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوارد االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب  .ص المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام لمضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدف العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واليـ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــام ايضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزي  اْلنفـ ــ ــ ــ ــ ــــؤثرحجم ومــ ــ ــ ــ ــ ــياق ،يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة.وفي ىــ ــ ــ ــ ــ ــــي والتنميـ ــ ــ ــ ــ ــادي الحقيقـ ــ ــ ــ ــ ــ ىوتعزيزالنمواالقتصـ
ــــى ال ــ ــ ــ ــ ــــعف عمـ ــ ــ ــ ــ ــام الكبيريضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن القطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ،فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات بفعاليـ ــ ــ ــ ــ ــــل الحكومــ ــ ــ ــ ــ ــالم تعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاواة .ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدم المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو وعـ ــ ــ ــ ــ نمــ

 النمو،كماأن مكونات اْلنفاق العام )أي االستثمارالرأسمالي( ميمة لمنمو و لمعدالة والمساواة.

ــــريبي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدييا جيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدان الناميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروف أن البمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن المعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاديات المتقدمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ونسـ
ــــي  ــ ــ ــ ــ ــالي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اْلجمـ ــ ــ ــ ــ ــات  المحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى النـ ــ ــ ــ ــ ــــرائب إلـ ــ ــ ــ ــ ــبة الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاض نسـ ــ ــ ــ ــ ــــى انخفـ ــ ــ ــ ــ ــالنظر إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل، وبـ ــ ــ ــ ــ ــــنخفض. وبالفعـ ــ ــ ــ مــ

ــاق  ــ ــ ــ ــ ــــل اْلنفــ ــ ــ ــ ــا بتمويــ ــ ــ ــ ــ ــــوم حكوماتيـ ــ ــ ــ ــــف تقــ ــ ــ ــ ــــرء كيــ ــ ــ ــ ــاءل المــ ــ ــ ــ ــ ــدان، يتســ ــ ــ ــ ــ ــــض البمــ ــ ــ ــ ــــط بعـ ــ ــ ــ ــام، وخطــ ــ ــ ــ ــ ــــكل عــ ــ ــ ــ ــام بشــ ــ ــ ــ ــ العــ
  التنمية عمى وجو الخصوص.
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 الخارجيــة، المســاعدات عمــى تعتمــد المــنخفض الضــريبي الجيــد ذات البمــدان مــن العديــد وْلن
 النســبة أثـارت وقــد .اْلمـوال رؤوس تـدفق أشــكال مـن الشــكل ىــذا تبعــات عــن المــرء يتسـاءل
 الضـــارة اآلثــار بشـــ ن مخــاوف الـــدول مـــن العديــد ميزانيـــات فـــي المســاعدات مـــن المرتفعــة

 يبي.ضر ال الجيد عمى لممساعدات
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 اْلولالمبحث 

 منيجية البحث

 مشكمة البحث  -ٔ
ــالي:  ــ ــ ــ ــ ــاؤل التــ ــ ــ ــ ــ ــــث بالتســ ــ ــ ــ ــكالية البحــ ــ ــ ــ ــ ــــور إشــ ــ ــ ــ ــــو تتمحـ ــ ــ ــ ــــي النمــ ــ ــ ــ ــــريبية فــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــاثير اْليــ ــ ــ ــ ــ ــــدى تــ ــ ــ ــ مامـ

 .في االقتصاد العراقي
 ضية البحث : من إشكالية البحث تبرز الفرضيات االتية :فر  -ٕ

  اْليرادات الضريبية والنمو في االقتصاد العراقي ىنالك عالقة ايجابية بين 
  بين اْليرادات الضريبية والنمو في االقتصاد العراقي التوجد عالقة 

 أىمية البحث  -ٖ
ــو  ــ ــ ــ ــــوع نفســ ــ ــ ــة الموضــ ــ ــ ــ ــــن أىميــ ــ ــ ــادي مـ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــــي النمــ ــ ــ ــا فــ ــ ــ ــ ــــريبية واثرىـ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــة اْليــ ــ ــ ــ ــاتي أىميــ ــ ــ ــ تـ
ــــي  ــ ــ ــ ــو فـ ــ ــ ــ ــــز النمــ ــ ــ ــــي تحفيــ ــ ــ ــ ــاىم فـ ــ ــ ــ ــــي تســ ــ ــ ــة التــ ــ ــ ــ ــ ــة الماليـ ــ ــ ــ ــــن أدوات السياســ ــ ــ ــــر أداة مــ ــ ــ ــ ــــرائب تعتبـ ــ ــ ــــون الضــ ــ ــ كــ

 االقتصاد العراقي.
 لبحث لتحقيق ماياتي:اىداف البحث :ييدف ا -ٗ

  تسميط الضوء عمى اْليرادات الضريبية 
 تسميط الضوء عمى النمو االقتصادي 
 تحميل تطور اْليرادات الضريبية والنمو االقتصادي 

 منيجية البحث  -٘
ــــو  ــ ــ ــ ــــريبية والنمــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــين اْليـ ــ ــ ــ ــ ــة بــ ــ ــ ــ ــ ــد العالقــ ــ ــ ــ ــ ــــفي لتحديـ ــ ــ ــ ــني  الوصــ ــ ــ ــ ــ ــــى المــ ــ ــ ــ ــاحثون عمـ ــ ــ ــ ــ ــد البــ ــ ــ ــ ــ اعتمـ

 في االقتصاد العراقي
 زمانية والمكانية الحدود ال -ٙ

  ٕٗٓٓالحدود الزمانية البيانات المتوفرة لممدة-ٕٓٔ٘ 
 الحدود المكانية االقتصاد العراقي 

 ىيكمة البحث -ٚ
ــــة و ــ ــ ــ ــــى مقدمـ ــ ــ ــــث الــ ــ ــ ــ ــيم البحـ ــ ــ ــ ــم تقســ ــ ــ ــ ــ ــــث تـ ــ ــ ــ ــداف البحـ ــ ــ ــ ــية واىــ ــ ــ ــ ــ ــــن الفرضـ ــ ــ ــــق مــ ــ ــ ــ ــــرض التحقـ ــ ــ ــــث  ٗلغــ ــ ــ ــ مباحـ

ــاني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث الثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز المبحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث، وركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة البحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث اْلول منيجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاول المبحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــري  اْلطـ ــ ــ ــ ــ ــ النظـ
ــادي ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــــريبية والنمــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــة  لأليــ ــ ــ ــ ــ ــــث مناقشــ ــ ــ ــ ــــث الثالــ ــ ــ ــ ــاول المبحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور،وتنـ ــ ــ ــ ــــل  تطــ ــ ــ ــ ــ وتحميـ
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ــين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث العالقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاول المبحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي ، وتنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبية والنمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعااليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الرابــ
 االستنتاجات والتوصيات.
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 المبحث الثاني

 الضريبية والنمو االقتصادي اْلطار النظري لأليرادات

 الضرائب 

ــين  ــ ــ ــ ــ ــــرة بــ ــ ــ ــ ــة كبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أىمّي ــ ــ ــ ــ ــــك نظريتيـ ــ ــ ــ ــــث تمتمـ ــ ــ ــ ــــدول  حيــ ــ ــ ــ ــة لمـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات العامـ ــ ــ ــ ــــكال اْليــ ــ ــ ــ ــّم أشـ ــ ــ ــ ــ ــــن أىـ ــ ــ ــ ــــرائب مــ ــ ــ ــ ــّد الضـ ــ ــ ــ ــ تُعـ

ــــول  ــ ــ ــ ــ ــ ــاىمة بالوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدورىا الميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــُز بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تتمّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي المالّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدمة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الُمسـ ــ ــ ــ ــ ــ النظرّي

ــــرت الع ــ ــ ــ ــ ــ ــذلك ظيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المالّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بالسياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــداف الخاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لألىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات المرتبطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىيم والتعريفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن المفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ديــ

ــا دون  ــ ــ ــ ــ ــدفع قيمتيـ ــ ــ ــ ــ ــــراد بـ ــ ــ ــ ــــزم اْلفـ ــ ــ ــ ــــدول، ويمتـ ــ ــ ــ ــــالل الـ ــ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــ ــّدد مـ ــ ــ ــ ــ ــة ُتحـ ــ ــ ــ ــ ــــروض إلزامّيـ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــــرَّف ب ّنيـ ــ ــ ــ ــــرائب، فتُعـ ــ ــ ــ بالضـ

ــــرى  ــ ــ ــ ــا اُْلخــ ــ ــ ــ ــ ــــن تعريفاتيـ ــ ــ ــ ــــة، ومـ ــ ــ ــ ــ ــــداف المجتمعّي ــ ــ ــ ــــق اْلىـ ــ ــ ــ ــــي تحقيـ ــ ــ ــ ــــدول فــ ــ ــ ــ ــاعدة لمـ ــ ــ ــ ــ ــديم المسـ ــ ــ ــ ــ ــــل تقــ ــ ــ ــ ــــن أجـ ــ ــ ــ ــــل  مـ ــ ــ ــ مقابـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــة، ويقـ ــ ــ ــ ــ ــة أو عينّيـ ــ ــ ــ ــ ــة نقدّيـ ــ ــ ــ ــ ــاىمة ذات طبيعـ ــ ــ ــ ــ ــــي مسـ ــ ــ ــ ــانوا ىـ ــ ــ ــ ــ ــــواء أكــ ــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــ ــ ــــون فييـ ــ ــ ــ ــــي يعيشـ ــ ــ ــ ــــدول التـ ــ ــ ــ ــــراد لمـ ــ ــ ــ ّدميا اْلفــ

ــــع  ــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب الرتباطيـ ــ ــ ــ ــ ــذه الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدول ىـ ــ ــ ــ ــ ــــرض الــ ــ ــ ــ ــ ــة أم ال، وتفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدمات العامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الخــ ــ ــ ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى فائــ ــ ــ ــ ــ ــمون عمـ ــ ــ ــ ــ ــ يحصـ

 ٔ.أىداف اقتصادّية، وسياسّية، ومالّية

ــــرَّفو  ــ ــ ــ ــا  تُعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركات أو  ايضـ ــ ــ ــ ــ ــــراد أو الشـ ــ ــ ــ ــ ــــى اْلفـ ــ ــ ــ ــ ــــة عمـ ــ ــ ــ ــ ــيا الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تفرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم إجباريـ ــ ــ ــ ــ ــــدي أو رسـ ــ ــ ــ ــ ــــض نقـ ــ ــ ــ ــ ــا مبمـ ــ ــ ــ ــ ــ ب ّنيـ

ــــل  ــ ــ ــ ــ ــــل تمويـ ــ ــ ــ ــــن أجــ ــ ــ ــ ــة، مــ ــ ــ ــ ــ ــة أو الوطنيــ ــ ــ ــ ــ ــة أو اْلقميميــ ــ ــ ــ ــ ــواء المحميــ ــ ــ ــ ــ ــة ســ ــ ــ ــ ــ ــــل الحكومــ ــ ــ ــ ــــن قبــ ــ ــ ــ ــاه مــ ــ ــ ــ ــ ــــات وتتقاضــ ــ ــ ــ المؤسســ

ــــيش  ــ ــ ــ ــ ــيم والجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل  التعمـ ــ ــ ــ ــ ــة مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف عمييـ ــ ــ ــ ــ ــــي تصـ ــ ــ ــ ــ ــات التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف القطاعـ ــ ــ ــ ــ ــم مختمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ودعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطة الحكوميـ ــ ــ ــ اْلنشــ

ــافة إ ــ ــ ــ ــ ــــحة، باْلضـ ــ ــ ــ ــاريع والصـ ــ ــ ــ ــ ــيانة مشــ ــ ــ ــ ــ ــــل وصـ ــ ــ ــ ــة وت ىيـ ــ ــ ــ ــ ــدمات العامـ ــ ــ ــ ــ ــال والخــ ــ ــ ــ ــ ــــل اْلعمـ ــ ــ ــ ــــي تمويـ ــ ــ ــ ــاعدة فـ ــ ــ ــ ــ ــــى المســ ــ ــ ــ لـ

ــتخدم  ــ ــ ــ ــ ــ ــام ُتسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل عـ ــ ــ ــ ــ ــــحي، وبشـ ــ ــ ــ ــ ــــرف الصـ ــ ــ ــ ــ ــدات الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالحيا وتمديـ ــ ــ ــ ــ صـ ــــرق وا  ــ ــ ــ ــ ــاء الطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل: بنـ ــ ــ ــ ــ ــة مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التحيـ ــ ــ ــ ــ البنـ

 ٕ.الضريبة التي يتم جمعيا لتحسين الوضع االقتصادي والمعيشي لممواطنين في الدولة

ــاقي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن بـ ــ ــ ــ ــــف عــ ــ ــ ــ ــة، وتختمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الحكوميـ ــ ــ ــ ــم ل يــ ــ ــ ــ ــ ــــدر اْلىــ ــ ــ ــ ــ ــديث المصـ ــ ــ ــ ــ ــاد الحــ ــ ــ ــ ــ ــــي االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب فـ ــ ــ ــ ــــر الضــ ــ ــ ــ تعتبــ

ــــات  ــ ــ ــ ــــات والجيــ ــ ــ ــ ــــراد والمؤسسـ ــ ــ ــ ــــى اْلفــ ــ ــ ــ ــة عمـ ــ ــ ــ ــ ــة إجباريــ ــ ــ ــ ــ ــــوم إلزاميـ ــ ــ ــ ــا رســ ــ ــ ــ ــ ــــوم، بكونيـ ــ ــ ــ ــــرى والرســ ــ ــ ــ ــــدخل اْلخـ ــ ــ ــ ــادر الــ ــ ــ ــ ــ مصـ

                                                                 
1

 .2 صفحة سطيف، - عباس فرحات جامعة: الجزائر ،(دراسة) المستدامة التنمية تحقيق في الضريبية السياسة فعالية ،(2114 - 2113) عفيف الحميد عبد 
2

  .Fritz Newmark&Johann Wolfgang Goethe"Taxation",University of Frankfurt, Frankfurt, 

Germany,2018.  
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ــدة  ــ ــ ــ ــ ــــرائب لفائـ ــ ــ ــ ــيل الضـ ــ ــ ــ ــ ــتم تحصـ ــ ــ ــ ــــرض أن يــ ــ ــ ــ ــــن المفتـ ــ ــ ــ ــو مـ ــ ــ ــ ــدفع، إذ إنــ ــ ــ ــ ــ ــــروط الـ ــ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــ ــــق عمييــ ــ ــ ــ ــــي تنطبـ ــ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ المختمفــ

ــثاًل ورفاى ــ ــ ــ ــ ــة، مــ ــ ــ ــ ــ ــا المتحققــ ــ ــ ــ ــ ــــة والمزايــ ــ ــ ــ ــــرائب المدفوعــ ــ ــ ــ ــين الضـ ــ ــ ــ ــ ــع بــ ــ ــ ــ ــ ــاط متوقــ ــ ــ ــ ــ ــد ارتبــ ــ ــ ــ ــ ــد يوجـ ــ ــ ــ ــ ــــل، وقــ ــ ــ ــ ــا ككــ ــ ــ ــ ــ ــة دافعييــ ــ ــ ــ ــ يـ

ــااًل  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن إجمــ ــ ــ ــ ــ ــة، ولكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة اْلمريكيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات المتحـ ــ ــ ــ ــ ــــي الواليـ ــ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىماتم كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مالمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمى أحياًنـ ــ ــ ــ ــ ــــور تسـ ــ ــ ــ ــ ــــرائب اْلجـ ــ ــ ــ ــ ضـ

 .ٖيعد ارتباط الضرائب بالمنافع المباِشرة ضعيًفا

 أنواع الضرائب

 ٖلكلٍّ منيا مجال خاص فيو، ومن أىّم ىذه اْلنواع:توجد أنواع عّدة لمضرائب و 

  ــــور الضـــــــــــــرا   عمـــــــــــــى ا شـــــــــــــخا ــ ــ ــ ــ ــذ العصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب المعروفـ ــ ــ ــ ــ ــــواع الضـ ــ ــ ــ ــ ــدم أنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أقـ ــ ــ ــ ــــي مــ ــ ــ ــ ــ : ىـ

 الوسطى  حيث ُفِرضت عمى كافة اْلفراد، وتتمّيز بسيولة حسابيا وتحصيميا وفرضيا. 

 ــــوفرة، الضــــــــرا   عمــــــــى المــــــــال ــ ــة والــ ــ ــ ــــز بالعدالــ ــ ــا، وتتمّيـ ــ ــ ــــرد مــ ــ ــــوال فـ ــ ــة أمــ ــ ــ ــــى كافــ ــ ــــرض عمـ ــ ــ ــــي تُف ــ ــــي التـ ــ : ىــ

ــــرب  ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجيعيم عمـ ــ ــ ــ ــ ــــى تشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤدي إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراد  مّمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالك اْلفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر كافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن حصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ال ُيمكـ ــ ــ ــ ــ ولكــ

 الضريبّي. 

 ــديث، الضــــــــرا   المباشــــــــرة و يــــــــر المباشـــــــــرة ــ ــ ــ ــــر الحـ ــ ــــي العصــ ــ ــــرة فــ ــ ــائعة والمنتشــ ــ ــ ــــرائب الشــ ــ ــــي الضــ ــ : ىــ

ــذ ــ ــ ــ ــا  لــ ــ ــ ــ ــــق بينيــ ــ ــ ــــعب التفريــ ــ ــ ــــن الصــ ــ ــ ــــن مــ ــ ــ ــايير ولكـ ــ ــ ــ ــــن المعــ ــ ــ ــة مــ ــ ــ ــ ــتخدام مجموعــ ــ ــ ــ ــــى اســ ــ ــ ــاد عمــ ــ ــ ــ ــتّم االعتمــ ــ ــ ــ لك يـ

 لممقارنة بين ىذه الضرائب وىي:

o ــــرائب، ثبــــــــات الخدمــــــــة  و المنــــــــت  الخاضــــــــ  لمضــــــــريبة ــ ــا الضــ ــ ــ ــــرض عمييــ ــ ــ ــــي تُف ــ ــواد التــ ــ ــ ــة المـ ــ ــ ــــي كافــ ــ : ىــ

ــة  ــ ــ ــ ــــن ثابتـ ــ ــم تكــ ــ ــ ــال لــ ــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــا فــ ــ ــ ــــرة، أّمــ ــ ــ ــــرائب المباشـ ــ ــــن الضــ ــ ــّد مــ ــ ــ ــ ــتمر تُعـ ــ ــ ــكٍل مســ ــ ــ ــة بشــ ــ ــ ــ ــــت ثابتـ ــ ــال كانــ ــ ــ ــــي حــ ــ ففــ

 عندىا تُعّد من الضرائب  ير المباشرة. 

                                                                 
(، دور سياست ضريبت الدخل في تحقيق األهداف االقتصاديت في فلسطين، فلسطين: جامعت النجاح الوطنيت، صفحت 5002) مؤيد حمدهللا 3

31 ،31 ،31 ،31. 
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o ــــرائب أو معيــــــــــــار التحصــــــــــــيل ــ ــ ــ ــ ــــل الضـ ــ ــ ــ ــــي ُتحّصــ ــ ــ ــ ــة التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اْلدارّي ــ ــ ــ ــ ــة الجيــ ــ ــ ــ ــ ــــى طبيعــ ــ ــ ــ ــ ــتناد عمـ ــ ــ ــ ــ ــــو االســ ــ ــ ــ : وىــ

 مة في تحصيميا، ويختمف ىذا المعيار بين دول العالم.الوسيمة المستخد

o     ــــرة  نقـــــــــــل العــــــــــــ ء الخــــــــــــا  بالضــــــــــــرا ــ ــ ــ ــــرة والمباشــ ــ ــ ــ ــــر المباشـ ــ ــ ــ ــــرائب  يــ ــ ــ ــ ــين الضـ ــ ــ ــ ــ ــز بــ ــ ــ ــ ــ ــو التمييـ ــ ــ ــ ــ وىــ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدما يتحمميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة عنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبة مباشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث تُعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذين يتحممونيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراد الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اْلفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باالعتمـ

ــــر مب ــ ــ ــا  يــ ــ ــ ــ ــــريبة ب ّنيــ ــ ــ ــّنف الضــ ــ ــ ــ ــا ُتصــ ــ ــ ــ ــا، بينمــ ــ ــ ــ ــــر بيــ ــ ــ ــــف اْلخيــ ــ ــ ــــف المكمـ ــ ــ ــ ــــن المكّم ــ ــ ــــت مــ ــ ــ ــال ُنِقمــ ــ ــ ــ ــــي حــ ــ ــ ــــرة فــ ــ ــ اشــ

 بيا إلى شخص آخر.

 ــــي الضــــــــــــرا   عمــــــــــــى الــــــــــــدخل ــ ــ ــ ــــون فــ ــ ــ ــ ــذين يعيشــ ــ ــ ــ ــ ــــراد الــ ــ ــ ــ ــــى اْلفــ ــ ــ ــ ــــدول عمــ ــ ــ ــ ــيا الــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب تفرضــ ــ ــ ــ ــــي ضــ ــ ــ ــ : ىــ

ــاريف  ــ ــ ــ ــ ــ ــاىيم والتعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن المفـ ــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ــا العديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرت ليـ ــ ــ ــ ــ ــذلك ظيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  لـ ــ ــ ــ ــ ــــرائب الميمــ ــ ــ ــ ــ ــــن الضـ ــ ــ ــ ــ ــّد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا، وتُعـ ــ ــ ــ ــ مجتمعاتيــ

 ما: المختمفة بين الُمفّكرين والُكّتاب، وتشمل ىذه الضرائب نوعين ى

o ــــت ضـــــــــريبة الـــــــــدخل العامـــــــــة ــ ــ ــا كانـ ــ ــ ــ ــــط، ميمـ ــ ــدة فقــ ــ ــ ــ ــــريبة واحـ ــ ــــى ضــ ــ ــ ــــرد عمـ ــ ــ ــــول الفـ ــ ــة دخــ ــ ــ ــ ــاد كافـ ــ ــ ــــي اعتمــ ــ ــ : ىـ

 لمفرد مصادر ُمتعّددة من الدخل. 

o ــــوع  :ضـــــــــريبة فـــــــــروع الـــــــــدخل ــ ــ ــًا لنــ ــ ــ ــ ــــريبة وفقـ ــ ــ ــــرض الضـ ــ ــ ــة  أّي تُفـ ــ ــ ــ ــــرائب النوعّيـ ــ ــ ــم الضـ ــ ــ ــ ــًا باسـ ــ ــ ــ ــــرف أيضــ ــ ــ وتُعـ

ــــل  ــ ــ ــ ــد دخـ ــ ــ ــ ــــث يوجــ ــ ــ ــ ــــدخل  حيـ ــ ــ ــّية لمــ ــ ــ ــ ــادر الرئيســ ــ ــ ــ ــ ــيم المصـ ــ ــ ــ ــــى تقســ ــ ــ ــ ــــك عمـ ــ ــ ــد ذلــ ــ ــ ــ ــالفرد، ويعتمــ ــ ــ ــ ــ ــــاص بـ ــ ــ ــــدخل الخــ ــ ــ الــ

ــــريبة  ــ ــ ــ ــــع لمضـ ــ ــ ــ ــال، ويتبـ ــ ــ ــ ــــن رأس المــ ــ ــ ــ ــات  عـ ــ ــ ــ ــ ــــل نـ ــ ــ ــد دخــ ــ ــ ــ ــ ــــور، ويوجـ ــ ــ ــــريبة اْلجــ ــ ــ ــ ــــع لضـ ــ ــ ــ ــــل ويتبـ ــ ــ ــــن العمــ ــ ــ ــ ــات  عـ ــ ــ ــ نــ

 الخاصة باْلموال المنقولة.
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 القواعد اْلساسّية لمضرائب

ــــدول،   ــ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــ ــ ــــزم بيـ ــ ــ ــ ــًا تمتـ ــ ــ ــ ــ ــّد ُأسسـ ــ ــ ــ ــ ــــي تُعـ ــ ــ ــ ــّية التـ ــ ــ ــ ــ ــد اْلساسـ ــ ــ ــ ــ ــــن القواعـ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــــى مجموعـ ــ ــ ــ ــــرائب عمـ ــ ــ ــ ــــق الضـ ــ ــ ــ ــد تطبيـ ــ ــ ــ يعتمــ

ــذه  ــ ــ ــ ــ ــّم ىــ ــ ــ ــ ــ ــــن أىـ ــ ــ ــ ــــة، ومـ ــ ــ ــ ــة العامــ ــ ــ ــ ــ ــــولين والخزينـ ــ ــ ــ ــاله الممـ ــ ــ ــ ــ ــين مصـ ــ ــ ــ ــ ــــق بــ ــ ــ ــ ــــز التوافُـ ــ ــ ــ ــــى تعزيـ ــ ــ ــ ــد إلــ ــ ــ ــ ــ ــذه القواعـ ــ ــ ــ ــ ــــعى ىـ ــ ــ ــ وتسـ

 ٗالقواعد:

 ــــريبّيةقاعــــــــــدة المســــــــــاواة ــ ــ ــة الضــ ــ ــ ــ ــار العدالــ ــ ــ ــ ــــي اعتبــ ــ ــ ــال   : ىــ ــ ــ ــ ــ ــــريبّي الفعـ ــ ــ ــام الضــ ــ ــ ــ ــة لمنظــ ــ ــ ــ ــادئ الميمــ ــ ــ ــ ــــن المبــ ــ ــ مــ

ــين  ــ ــ ــ ــ ــ ــاء بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع اْلعبـ ــ ــ ــ ــاء توزيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أثنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذه العدالـ ــ ــ ــ ــ ــــق ىــ ــ ــ ــ ــ ــــى تطبيـ ــ ــ ــ ــــريبة إلــ ــ ــ ــ ــ ــــرعة لمضـ ــ ــ ــ ــ ــمطة المشـ ــ ــ ــ ــ ــــعى الســ ــ ــ ــ ــ ــــث تسـ ــ ــ ــ حيــ

ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة عنــ ــ ــ ــ ــ ــد بالعدالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات، فُيقصـ ــ ــ ــ ــ ــــور المجتمعـ ــ ــ ــ ــ ــــع تطـ ــ ــ ــ ــ ــــوم مـ ــ ــ ــ ــ ــذا المفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور ىـ ــ ــ ــ ــ ــُث تطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب  حيـ ــ ــ ــ ــ ــــحاب الضـ ــ ــ ــ ــ أصـ

ــــات ــ ــ ــ ــ ــــل النفقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع بتحمُّ ــ ــ ــ ــ ــــراد المجتمــ ــ ــ ــ ــ ــة أفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىمة كافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــديين ب ّنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدرة  التقميـ ــ ــ ــ ــ ــًا لمقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، وفقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بالدولـ ــ ــ ــ ــ ــ الخاصــ

 التكمفة النسبّية لكلٍّ منيم أّي أن تتناسب مساىمتيم مع دخوليم.

  ــــى قاعــــــــدة اليقــــــــين ــ ــ ــــه  بمعنـ ــ ــــكل واضــ ــ ــددًة بشــ ــ ــ ــــون ُمحــ ــ ــــي تكــ ــ ــدة التــ ــ ــ ــ ــــريبة الجّي ــ ــــى الضــ ــ ــير إلــ ــ ــ ــدة ُتشــ ــ ــ ــــي قاعــ ــ : ىــ

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعرىا واضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان، وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيميا معروفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد تحصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــموب وموعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، ف ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريحة ومعّينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبة صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن تكـ

 وُتشير ىذه القاعدة إلى وجود معرفة مسبقة عند الفرد الُمكّمف بالضريبة من الدولة. وُمحّدد،

  ــــي قاعــــــــــدة الثبـــــــــــات ــ ــ ــ ــدًا فـ ــ ــ ــ ــادّية  وتحديــ ــ ــ ــ ــ ــــرات االقتصـ ــ ــ ــًة لمتغيــ ــ ــ ــ ــــر نتيجــ ــ ــ ــ ــــرائب ال تتغّيـ ــ ــ ــيمة الضــ ــ ــ ــ ــ ــــي أّن حصـ ــ ــ : ىــ

ــــدخول  ــ ــ ــ ــ ــاج والــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة اْلنتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد زيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًا عنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب  البــ ــ ــ ــ ــ ــيمة الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزداد حصــ ــ ــ ــ ــ ــــن تــ ــ ــ ــ ــ ــادّي، ولكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة الكســ ــ ــ ــ ــ فتـ

 العامة.

 ــيمة قاعــــــــــدة المرونــــــــــة ــ ــ ــ ــــر بحصــ ــ ــ ــ ــة تغّي ــ ــ ــ ــــة والزمانّيـ ــ ــ ــ ــة المكانّي ــ ــ ــ ــــن الناحيـ ــ ــ ــــدخل مــ ــ ــ ــــر بالـ ــ ــ ــ ــــحب التغّي ــ ــ ــــي أن يصــ ــ ــ : ىـ

ــــع  ــ ــ ــ ــّدالتيا مــ ــ ــ ــ ــ ــاع معــ ــ ــ ــ ــ ــــبب ارتفـ ــ ــ ــ ــا  بســ ــ ــ ــ ــ ــادًة بقيمتيــ ــ ــ ــ ــ ــــيد زيـ ــ ــ ــ ــــي تشــ ــ ــ ــ ــــي التــ ــ ــ ــ ــة ىـ ــ ــ ــ ــ ــــرائب المرنــ ــ ــ ــ ــــرائب  أّي أن الضــ ــ ــ ــ الضـ

 عدم ظيور انكماش في وعائيا الضريبّي، ومن ثّم ظيور انخفاض بحصيمتيا.

                                                                 
الجزائر: المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج  (ليلى بن سنوسي، ومسعودة جديد، الضرائب وآثارها على التنميت االقتصاديت )دراست 4

 .1، 2البويرة، صفحت  -
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 النمو االقتصادي

ــة:   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي )باْلنجميزّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالنمو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة Economic growthُيقصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدفق اْلنتاجّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( ارتفــ

ــــع  ــ ــ ــددة مــ ــ ــ ــ ــة محـ ــ ــ ــ ــدة زمنيـ ــ ــ ــ ــــي مـ ــ ــ ــدمات فـ ــ ــ ــ ــمع والخــ ــ ــ ــ ــاج السـ ــ ــ ــ ــاع إنتـ ــ ــ ــ ــــالل ارتفـ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــة  مــ ــ ــ ــ ــة معينـ ــ ــ ــ ــــي دولـ ــ ــ ــادية فـ ــ ــ ــ االقتصـ

ــــن  ــ ــ ــ ــ ــــركات مـ ــ ــ ــ ــ ــاح الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة أربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى زيـ ــ ــ ــ ــ ــادي عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــل النمـ ــ ــ ــ ــ ــادي، ويعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخم االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــار التضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتبعاد آثـ ــ ــ ــ ــ اســ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى زيـ ــ ــ ــ ــ ــــدوره إلـ ــ ــ ــ ــ ــــؤدي بــ ــ ــ ــ ــ ــــذي يـ ــ ــ ــ ــ ــــر الـ ــ ــ ــ ــ ــة  اْلمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيميم الماليــ ــ ــ ــ ــ ــة أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع قيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل ارتفـ ــ ــ ــ ــ ــادة خـ ــ ــ ــ ــ ــ تثماراتيم، وزيــ

ــــراد،  ــ ــ ــ ــــل اْلفـ ــ ــ ــــدل دخــ ــ ــ ــ ــــع معـ ــ ــ ــــة ورفــ ــ ــ ــ ــــدالت البطالـ ــ ــ ــــــض معــ ــ ــ ــــي خفـ ــ ــ ــاىم فــ ــ ــ ــ ــ ــا يسـ ــ ــ ــ ــة، ممــ ــ ــ ــ ــ ــــدي العاممـ ــ ــ ــــى اْليــ ــ ــ ــ ــبيم عمـ ــ ــ ــ طمــ

ــالي  ــ ــ ــ ــ ــــدمات  وبالتــ ــ ــ ــ ــمع والخـ ــ ــ ــ ــ ــــى السـ ــ ــ ــ ــــراد عمـ ــ ــ ــ ــــب اْلفـ ــ ــ ــ ــادة طمـ ــ ــ ــ ــ ــــى زيــ ــ ــ ــ ــــؤدي إلـ ــ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــ ــ ــتيم  ممـ ــ ــ ــ ــ ــتوى معيشـ ــ ــ ــ ــ ــين مسـ ــ ــ ــ ــ وتحسـ

 ٘.ف ن زيادة االنفاق من قبل اْلفراد يقود النمو االقتصادي لمستويات أعمى 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي ُيعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوذج-د النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذ كنمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي، ورأس  -إذا ُأخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، ورأس المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوى العاممــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًة لمقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دالــ

ــام،  ــ ــ ــ ــ ــواد الخــ ــ ــ ــ ــ ــال، والمــ ــ ــ ــ ــ ــــن رأس المـ ــ ــ ــ ــة مــ ــ ــ ــ ــ ــة المكونـ ــ ــ ــ ــ ــ ن التوليفــ ــ ــ ــ ــ ــــط فــ ــ ــ ــ ــارة أبسـ ــ ــ ــ ــ ــا  وبعبــ ــ ــ ــ ــ ــــري، والتكنولوجيـ ــ ــ ــ ــال البشــ ــ ــ ــ ــ المـ

ــتخدامي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدييم الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفرة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اْلدوات المتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــافة إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، باْلضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوى العاممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودة القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــداد وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا والزيـ

ــادي، ــ ــ ــ ــ ــاج االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة اْلنتـ ــ ــ ــ ــ ــــى زيــ ــ ــ ــ ــتؤدي إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــ ــ ــا، كّميــ ــ ــ ــ ــ ــــل بيــ ــ ــ ــ ــــى  ٚوالعمــ ــ ــ ــ ــ ــادي إلـ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــــدف النمــ ــ ــ ــ ــ ــا ييـ ــ ــ ــ ــ كمــ

ــــوارد  ــ ــ ــ ــــل لممـ ــ ــ ــ ــتخدام اْلمثـ ــ ــ ــ ــ ــــق االسـ ــ ــ ــ ــــى تحقيـ ــ ــ ــ ــــل عمـ ــ ــ ــاج، والعمــ ــ ــ ــ ــ ــــوير اْلنتـ ــ ــ ــ ــال، وتطـ ــ ــ ــ ــ ــــي رأس المـ ــ ــ ــ ــتثمار فـ ــ ــ ــ ــ ــادة االسـ ــ ــ ــ زيــ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ نيا تغذيــ ــ ــ ــ ــ ــــن شــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــار ىادفــ ــ ــ ــ ــ ــــرح أفكــ ــ ــ ــ ــاج، وطـ ــ ــ ــ ــ ــــات اْلنتــ ــ ــ ــ ــــز عمميـ ــ ــ ــ ــــالل تعزيــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــة، مـ ــ ــ ــ ــ ــادية المتاحــ ــ ــ ــ ــ االقتصـ

 ٙ.لنمو ورفع مستوى الدخلا

 مصادر النمو االقتصادي 

 ٚيعتمد النمو االقتصادي عمى أربعة مصادر رئيسية، وىي كاآلتي: 

o ــــمن المــــــــــوارد الطبيعيــــــــــة ــ ــ ــــوفرة ضــ ــ ــ ــة المتـ ــ ــ ــ ــــوارد الطبيعيــ ــ ــ ــة المـ ــ ــ ــ ــادي بكميــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــــي النمــ ــ ــ ــادة فـ ــ ــ ــ ــــرتبط الزيــ ــ ــ : تـ

ــــل  ــ ــ ــ ــــي المحتمـ ــ ــ ــ ــو الطبيعـ ــ ــ ــ ــ ــادة النمـ ــ ــ ــ ــ ــــى زيـ ــ ــ ــــؤدي إلــ ــ ــ ــ ــام يـ ــ ــ ــ ــ ــواد الخـ ــ ــ ــ ــ ــــي والمـ ــ ــ ــــن اْلراضــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ــــث إن المزيـ ــ ــ ــ ــة  حيـ ــ ــ ــ أي دولــ
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ــــب  ــ ــ ــ ــ ــة الواجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوارد الطبيعيـ ــ ــ ــ ــ ــــى المـ ــ ــ ــ ــ ــة عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن اْلمثمـ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الزراعيــ ــ ــ ــ ــ ــادن واْلراضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفط والمعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو، ويعـ ــ ــ ــ ــ ــ حدوثـ

ــــل ا ــ ــ ــ ــــن أجـ ــ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــ ــ ــتخداميا توافرىـ ــ ــ ــ ــ ــــريطة اســ ــ ــ ــ ــــن شـ ــ ــ ــ ــادي  لكـ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــــي النمـ ــ ــ ــ ــــى فـ ــ ــ ــ ــتويات أعمــ ــ ــ ــ ــ ــــى مسـ ــ ــ ــ ــــول إلـ ــ ــ ــ لوصـ

 بكفاءة عالية وبالشكل اْلمثل، حيث إن شرط توافر الموارد الطبيعية مرتبط بكفاءة استخداميا. 

o ــــو المــــــــــــوارد البشــــــــــــرية ــ ــ ــ ــة النمــ ــ ــ ــ ــ ــية لعمميـ ــ ــ ــ ــ ــادر الرئيســ ــ ــ ــ ــ ــــن المصـ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ــــة وتوافرىـ ــ ــ ــ ــــدي العاممــ ــ ــ ــ ــم اْليـ ــ ــ ــ ــ ــدُّ حجــ ــ ــ ــ ــ : يعـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــادة فيـ ــ ــ ــ ــ ــادي والزيـ ــ ــ ــ ــــمن االقتصــ ــ ــ ــ ــكانية ضـ ــ ــ ــ ــ ــادة السـ ــ ــ ــ ــ ــة لمزيـ ــ ــ ــ ــ ــة كنتيجـ ــ ــ ــ ــ ــــدي العاممـ ــ ــ ــ ــوافر اْليـ ــ ــ ــ ــ ــــي أن تتـ ــ ــ ــ ــــن الطبيعـ ــ ــ ــ و، ومـ

ــــدر  ــ ــ ــ ــكانو، وتجـ ــ ــ ــ ــادة ســ ــ ــ ــ ــــق زيــ ــ ــ ــ ــــن طريـ ــ ــ ــو عــ ــ ــ ــ ــة لديــ ــ ــ ــ ــــوى العاممــ ــ ــ ــ ــادة القـ ــ ــ ــ ــا زيــ ــ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــــن لبمــ ــ ــ ــ ــــع يمكـ ــ ــ ــــي الواقــ ــ ــ ــة  ففــ ــ ــ ــ أي دولــ

ــادي،  ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــــدالت النمـ ــ ــ ــ ــــي معـ ــ ــ ــ ــادة فـ ــ ــ ــ ــ ــمان الزيـ ــ ــ ــ ــ ــة لضـ ــ ــ ــ ــ ــــر كافيـ ــ ــ ــ ــدىا  يـ ــ ــ ــ ــ ــة وحـ ــ ــ ــ ــ ــة العمالـ ــ ــ ــ ــ ــــى أن كميـ ــ ــ ــ ــارة إلـ ــ ــ ــ اْلشــ

نما نوعية القوى   العاممة وما تمقتو من تدريب ميني وتحصيل عممي وميارات خاصو بالعمل.وا 

o  ــــول ر س المـــــــــــــــال المـــــــــــــــادي ــ ــ ــ ــ ــ ــــمل اْلصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي باالدخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم رأس المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرتبط مفيــ ــ ــ ــ ــ ــ : يـ

ــــراكم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــث إن تـ ــ ــ ــ ــ ــا  حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيارات، و يرىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالت تجاريـ ــ ــ ــ ــ ــــب، ومحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانع، ومكاتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن آالت، ومصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ المختمفــ

ــــل ــ ــ ــ ــــي تمويـ ــ ــ ــ ــاىم فــ ــ ــ ــ ــ ــــول يســ ــ ــ ــ ــار وأصـ ــ ــ ــ ــ ــــن ادخــ ــ ــ ــ ــال مــ ــ ــ ــ ــ ــ نيا أن  رأس المـ ــ ــ ــ ــ ــــن شــ ــ ــ ــ ــــي مــ ــ ــ ــ ــتثمارات والتــ ــ ــ ــ ــ ــــن االسـ ــ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــ المزيــ

ــارود ــ ــ ــ ــ ــو ىــ ــ ــ ــ ــ ــــوذج النمــ ــ ــ ــ ــو نمــ ــ ــ ــ ــ ــير لــ ــ ــ ــ ــ ــا يشــ ــ ــ ــ ــ ــــب مــ ــ ــ ــ ــادي بحسـ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــــن النمــ ــ ــ ــ ــــى مــ ــ ــ ــ ــتويات أعمــ ــ ــ ــ ــ ــــى مســ ــ ــ ــ ــــود إلــ ــ ــ ــ -تقـ

ــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل التعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تمويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخرات فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــال المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراكم رأس المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىم تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًا أن يسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ايضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــار، ويمكـ ــ ــ ــ ــ ــ دومــ

ــين ا ــ ــ ــ ــ ــــري وتحســ ــ ــ ــ ــ ــال البشـ ــ ــ ــ ــ ــــوين رأس المــ ــ ــ ــ ــــى تكــ ــ ــ ــ ــاعد عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي يسـ ــ ــ ــ ــــر الــ ــ ــ ــ ــــدريب  اْلمــ ــ ــ ــ ــــي والتــ ــ ــ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ ــ ــارات التقنيــ ــ ــ ــ ــ لميــ

ــــدرة  ــ ــ ــــن قــ ــ ــ ــــر م مــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــو عمـ ــ ــ ــ ــــى أنــ ــ ــ ــارة إلــ ــ ــ ــ ــــدر اْلشـ ــ ــ ــة، وتجــ ــ ــ ــ ــة المنتجــ ــ ــ ــ ــوة العاممـ ــ ــ ــ ــادة القــ ــ ــ ــ ــــي زيــ ــ ــ ــارز فـ ــ ــ ــ ــــدور البــ ــ ــ ــا الــ ــ ــ ــ ليـ

ــة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن االنتاجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرورة أن يحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس بالضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاج إال أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة االنتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي زيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيع رأس المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توسـ

 إنتاجية العامل.فاْلنتاجية ترتبط مع عامل التكنولوجيا وما ليا من أثر كبير في تحسين 

o  ــدة  العامـــــــــل الم سســـــــــي ــ ــ ــ ــة جيـ ــ ــ ــ ــة ذات نوعيـ ــ ــ ــ ــة تحتيـ ــ ــ ــ ــــى بنيـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــ ــــي أي دولـ ــ ــ ــادي فـ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــاج النمـ ــ ــ ــ : يحتـ

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــات فـ ــ ــ ــ ــ ــــع التطمعــ ــ ــ ــ ــــب مــ ــ ــ ــ ــاعي يتناســ ــ ــ ــ ــ ــ ــانوني واجتمـ ــ ــ ــ ــ ــالي وقــ ــ ــ ــ ــ ــــي مــ ــ ــ ــ ــار مؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى إطـ ــ ــ ــ ــاج إلــ ــ ــ ــ ــ ــــر يحتــ ــ ــ ــ ــــى آخــ ــ ــ ــ بمعنــ

ــة لتحق ــ ــ ــ ــ ــية الميمـ ــ ــ ــ ــ ــــل المؤسســ ــ ــ ــ ــم العوامـ ــ ــ ــ ــ ــــي أىـ ــ ــ ــ ــين اآلتــ ــ ــ ــ ــ ــاٍل، ويبـ ــ ــ ــ ــ ــادي عــ ــ ــ ــ ــ ــــو اقتصـ ــ ــ ــ ــــدل نمـ ــ ــ ــ ــــى معــ ــ ــ ــ ــــول إلـ ــ ــ ــ ــــق الوصـ ــ ــ ــ يــ

 ذلك: 
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 ــــة  -:القطـــــــــــاع المـــــــــــالي ــ ــ ــ ــتقطب ثقـ ــ ــ ــ ــ ــذٍب يسـ ــ ــ ــ ــــل جــ ــ ــ ــ ــدُّ عامـ ــ ــ ــ ــ ــال يعـ ــ ــ ــ ــــور والفعــ ــ ــ ــ ــالي المتطـ ــ ــ ــ ــ ــام المـ ــ ــ ــ ــــث إن النظــ ــ ــ ــ حيـ

ــــي  ــ ــ ــ ــــدخرات فـ ــ ــ ــ ــذه المـ ــ ــ ــ ــ ــــ  ىـ ــ ــ ــ ــادة ضـ ــ ــ ــ ــ ــــن إعـ ــ ــ ــ ــو يمكـ ــ ــ ــ ــة، وعميــ ــ ــ ــ ــ ــــات الماليـ ــ ــ ــ ــــف المؤسسـ ــ ــ ــ ــــي مختمـ ــ ــ ــ ــار فـ ــ ــ ــ ــ ــــدخرين لالدخـ ــ ــ المــ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــركات ممــ ــ ــ ــ ــ ــــييالت لمشـ ــ ــ ــ ــ ــــروض والتسـ ــ ــ ــ ــ ــاء القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي  ك عطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــام المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق النظـ ــ ــ ــ ــ ــــن طريـ ــ ــ ــ ــ ــــرى عـ ــ ــ ــ ــ ــــرة أخـ ــ ــ ــ ــ ــاد مـ ــ ــ ــ ــ ــ االقتصـ

 نموىا وازدىارىا وجعميا محركًا ميمًا لعممية النمو االقتصادي.يساىم في 

  ــــري  -:النظــــــــــــــام التعميمــــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــال البشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي رأس المــ ــ ــ ــ ــ ــتثمار فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــة النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب عمميــ ــ ــ ــ ــ تتطمـ

ــــات  ــ ــ ــ ــة والمعمومــ ــ ــ ــ ــ ــــع المعرفــ ــ ــ ــ ــــى جمــ ــ ــ ــ ــــدرة عمــ ــ ــ ــ ــيع القــ ــ ــ ــ ــ ــارات وتوســ ــ ــ ــ ــ ــة الميــ ــ ــ ــ ــ ــيم وتنميــ ــ ــ ــ ــ ــــق التعمــ ــ ــ ــ ــــن طريــ ــ ــ ــ ــتم عــ ــ ــ ــ ــ ــــذي يــ ــ ــ ــ والـ

 والتدريب يوفر لالقتصاد العمالة المنتجة المحتممة.وتحسين استخداميا، وعميو ف ن التعميم 

  ــبكات  -: البنيــــــــــــة التحتيــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــــل شــ ــ ــ ــ ــية مثــ ــ ــ ــ ــ ــــدمات اْلساســ ــ ــ ــ ــــق والخــ ــ ــ ــ ــــف المرافــ ــ ــ ــ ــــى مختمــ ــ ــ ــ ــتمل عمــ ــ ــ ــ ــ ــــي تشــ ــ ــ ــ والتــ

ــــيل  ــ ــ ــ ــ ــــرع وتســ ــ ــ ــ ــ ــة أن تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نيا مجتمعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن شــ ــ ــ ــ ــ ــا، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، و يرىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبكات الطاقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل، وشــ ــ ــ ــ ــ ــبكات النقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاالت، وشــ ــ ــ ــ ــ االتصـ

 قتصادية. عممية النمو االقتصادي باْلضافة إلى زيادة اْلنشطة اال

  ــــي  -االســـــــــــــتقرار السياســـــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــــر فـ ــ ــ ــ ــ ــا دور كبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ليـ ــ ــ ــ ــ ــتقرة والتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــية المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة السياسـ ــ ــ ــ ــ ــــل بالبيئــ ــ ــ ــ ــ ــــذي يتمثـ ــ ــ ــ ــ والـ

 .استقطاب رواد اْلعمال لجمب استثماراتيم

 

 طرق تحفيز النمو االقتصادي

ــادة   ــ ــ ــ ــــك زيــ ــ ــ ــُز ذلـ ــ ــ ــ ــُث يّحفــ ــ ــ ــ ــــدمات، حيـ ــ ــ ــمع والخـ ــ ــ ــ ــــى الســ ــ ــ ــــب عمـ ــ ــ ــــي الطمـ ــ ــ ــادة فــ ــ ــ ــ ــة الزيـ ــ ــ ــ ــادي نتيجـ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــــدث النمـ ــ ــ يحـ

ــــوفير  ــ ــ ــ ــ ــــن تـ ــ ــ ــ ــام، ويمكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواد الخـ ــ ــ ــ ــ ــــوارد والمــ ــ ــ ــ ــــن المــ ــ ــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــ ــتيالك الكثيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل اسـ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــنيع، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاج والتصـ ــ ــ ــ ــ ــــدل اْلنتــ ــ ــ ــ معــ

ــادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــدف زيــ ــ ــ ــ ــ ــة، بيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوارد المتاحـ ــ ــ ــ ــ ــــل لممــ ــ ــ ــ ــ ــتخدام اْلمثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق االسـ ــ ــ ــ ــ ــــن طريــ ــ ــ ــ ــ ــــات عــ ــ ــ ــ ــ ــــن المنتجـ ــ ــ ــ ــ ــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات المطموبــ ــ ــ ــ ــ الكميـ

ــ ــ ــ ــ ــــوارد.السـ ــ ــ ــــدر المـ ــ ــ ــــن ىــ ــ ــ ــــل مـ ــ ــ ــــى التقميـ ــ ــ ــافًة إلـ ــ ــ ــ ــــراد، إضــ ــ ــ ــــل اْلفـ ــ ــ ــــدل دخـ ــ ــ ــــع معـ ــ ــ ــــة، ورفــ ــ ــ ــــل كمفـ ــ ــ ــــي أن  ٚمع ب قـ ــ ــ ــا ينبغــ ــ ــ ــ كمـ

ــاىم  ــ ــ ــ ــ ــُث يسـ ــ ــ ــ ــ ــار، حيـ ــ ــ ــ ــــن االحتكــ ــ ــ ــ ــدًا عـ ــ ــ ــ ــــعار، بعيــ ــ ــ ــ ــــل اْلسـ ــ ــ ــمع ب قــ ــ ــ ــ ــ ــــراء السـ ــ ــ ــ ــــى شـ ــ ــ ــادرة عمــ ــ ــ ــ ــ ــتيمكة قـ ــ ــ ــ ــة المســ ــ ــ ــ ــ ــــون الفئـ ــ ــ تكــ

ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــــى النمـ ــ ــ ــــدوره عمــ ــ ــ ــــؤثر بـ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــ ــــركات، ممــ ــ ــ ــية لمشـ ــ ــ ــ ــة التنافسـ ــ ــ ــ ــــوير البيئــ ــ ــ ــــي تطـ ــ ــ ــــواق فـ ــ ــ ــذه اْلســ ــ ــ ــ ــــود ىـ ــ ــ ادي، وجـ

ــــن  ــ ــ ــ ــتقمة، مـ ــ ــ ــ ــ ــــة مسـ ــ ــ ــ ــــق ىيئـ ــ ــ ــ ــــن طريـ ــ ــ ــ ــية، عـ ــ ــ ــ ــ ــة التنافسـ ــ ــ ــ ــ ــــى العمميـ ــ ــ ــ ــــدورىا عمـ ــ ــ ــ ــــرف بـ ــ ــ ــ ــة أن ُتشـ ــ ــ ــ ــ ــــى الدولـ ــ ــ ــ ــــب عمـ ــ ــ ــ ــذا يجـ ــ ــ ــ ــ لـ
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ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفر عبرىــ ــ ــ ــ ــ ــة تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاله خاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول لمصــ ــ ــ ــ ــ ــــدف الوصـ ــ ــ ــ ــ ــدود، بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادل ال محــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عـ ــ ــ ــ ــ ــتوى تنافسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق مســ ــ ــ ــ ــ ــ نيا تحقيـ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

ــــو  ــ ــ ــ ــ ــــعي نحـ ــ ــ ــ ــا، لمســ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة إنتاجيـ ــ ــ ــ ــ ــــركات، وزيــ ــ ــ ــ ــ ــاءة الشـ ــ ــ ــ ــ ــــع كفــ ــ ــ ــ ــال، ورفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي إدارة اْلعمـ ــ ــ ــ ــار فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية، لالبتكـ ــ ــ ــ ــ ــًا تنافســ ــ ــ ــ ــ فرصــ

ــــع ال ــ ــ ــ ــ ــا.رفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي فييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــــدول  ٛنمــ ــ ــ ــ ــ ــادي لمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــــى النمـ ــ ــ ــ ــ ــــرة عمــ ــ ــ ــ ــ ــة الكبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الزراعيـ ــ ــ ــ ــ ــــؤثر القطاعــ ــ ــ ــ ــ تــ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــاء عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي، والقضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــين النمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تحسـ ــ ــ ــ ــ ــاعد عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي يســ ــ ــ ــ ــ ــاج الزراعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع اْلنتـ ــ ــ ــ ــ ــــدخل، فرفـ ــ ــ ــ ــ ــدودة الـ ــ ــ ــ ــ ــ محـ

ــدم  ــ ــ ــ ــافًة لمتقــ ــ ــ ــ ــــة، إضـ ــ ــ ــــدي العاممــ ــ ــ ــــن اْليـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــــى المزيــ ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــ ــة الزراعيـ ــ ــ ــ ــاج العمميــ ــ ــ ــ ــُث تحتـ ــ ــ ــ ــذاء، حيـ ــ ــ ــ ــ مين الغــ ــ ــ ــ ــــر، وتـ ــ ــ الفقـ

ــة التك ــ ــ ــ ــ ــ ــيل، واْلدوات الزراعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والمحاصــ ــ ــ ــ ــ ــــواق الزراعيــ ــ ــ ــ ــ ــــوير اْلســ ــ ــ ــ ــ ــــي تطــ ــ ــ ــ ــ ــاعاًل فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب دورًا فــ ــ ــ ــ ــ ــــذي يمعــ ــ ــ ــ ــ ــــوجي الــ ــ ــ ــ ــ نولـ

ــــو  ــ ــ ــ ــ ــة النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى عمميــ ــ ــ ــ ــ ــدة عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود بالفائــ ــ ــ ــ ــ ــــى يعـ ــ ــ ــ ــ ــاع، حتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا القطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ىــ ــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعفة العائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمدة، لمضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذور واْلســ ــ ــ ــ ــ كالبـ

 .ٛاالقتصادي لمدولة 

 أىمية النمو االقتصادي 

ــد  ــ ــ ــ ــــض الــ ــ ــ ــ ــــى بعـ ــ ــ ــــت عمــ ــ ــ ــ ــــي ُأجريـ ــ ــ ــة التــ ــ ــ ــ ــ ــــات التنمويـ ــ ــ ــير الدراســ ــ ــ ــ ــــو تشــ ــ ــ ــ ــادي ىـ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــــى أن النمـ ــ ــ ــة إلــ ــ ــ ــ ــ ول الناميـ

ــــتوى  ــ ــ ــ ــ ــاع مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــُث إن ارتفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل، حيــ ــ ــ ــ ــ ــــي أفضـ ــ ــ ــ ــ ــــتوى معيشــ ــ ــ ــ ــ ــــق مسـ ــ ــ ــ ــ ــــر، وتحقيــ ــ ــ ــ ــ ــــن الفقـ ــ ــ ــ ــ ــــتخمص مــ ــ ــ ــ ــ ــة لمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل طريقــ ــ ــ ــ ــ أفضـ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل بنسـ ــ ــ ــ ــ ــدار ٓٔالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر بمقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدل الفقـ ــ ــ ــ ــ ــــاض معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى انخفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤدي إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي ٖٓ-ٕٓ%، يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ %، ولمنمـ

 ٛأىداٌف عديدة منيا ما ي تي:

ــادي   ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــع النمـ ــ ــ ــ ــــر: يرفــ ــ ــ ــ ــتوى الفقـ ــ ــ ــ ــــل مســ ــ ــ ــا تقميــ ــ ــ ــ ــ ــال، ممـ ــ ــ ــ ــــريع وفعــ ــ ــ ــ ــكٍل سـ ــ ــ ــ ــــراد بشــ ــ ــ ــ ــــل اْلفـ ــ ــ ــــدل دخــ ــ ــ ــــن معــ ــ ــ ــ مـ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــــت عمـ ــ ــ ــ ــ ــــي أجريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت الدراســ ــ ــ ــ ــ ــ ــد أثبتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر، فقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوى الفقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيض مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تخفـ ــ ــ ــ ــ ــــؤدي إلــ ــ ــ ــ ــ ــــي  ٗٔيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ دولــ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــــــض بنســ ــ ــ ــد انخفــ ــ ــ ــ ــ ــة قـ ــ ــ ــ ــ ــــرة دولــ ــ ــ ــ ــــدى عشـ ــ ــ ــ ــــي إحــ ــ ــ ــ ــــر فــ ــ ــ ــ ــتوى الفقـ ــ ــ ــ ــ ــعينات، أن مســ ــ ــ ــ ــ ــــي ٚ.ٔالتسـ ــ ــ ــ ــادة فــ ــ ــ ــ ــ ــد الزيــ ــ ــ ــ ــ % عنـ

 %. ٔمعدل دخل الفرد بنسبة 

ــــزز   -ٔ ــ ــ ــ ــ ــــع: يعـ ــ ــ ــ ــ ــكيل المجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة تشـ ــ ــ ــ ــ ــــالل إعــ ــ ــ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــ ــ ــــراد، مـ ــ ــ ــ ــ ــــل اْلفـ ــ ــ ــ ــ ــتوى دخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن مسـ ــ ــ ــ ــ ــادي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ النمـ

ــدم  ــ ــ ــ ــــرورة عــ ــ ــ ــــع ضـ ــ ــ ــــر، مـ ــ ــ ــتوى الفقــ ــ ــ ــ ــّل مسـ ــ ــ ــ ــًا قـ ــ ــ ــ ــــدخل عاليـ ــ ــ ــع الــ ــ ــ ــ ــــتت لتوزيـ ــ ــ ــــاس التشـ ــ ــ ــان مقيـ ــ ــ ــ ــا كــ ــ ــ ــ ــــدخل، فكممـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــ توزيـ

  الربط بين النمو والمساواة في توزيع الدخل.
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ــاع   -ٕ ــ ــ ــ ــ ــــالل ارتفـ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــة  مـ ــ ــ ــ ــــرص وظيفيــ ــ ــ ــــق فــ ــ ــ ــ ــــى خمـ ــ ــ ــادي عمــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــــل النمــ ــ ــ ــــل: يعمــ ــ ــ ــ ــــرص عمـ ــ ــ ــــق فــ ــ ــ خمــ

ــــى ا ــ ــ ــــب عمــ ــ ــ ــــات الطمــ ــ ــ ــ ــين عمميـ ــ ــ ــ ــــوازن بــ ــ ــ ــا يــ ــ ــ ــ ــــر، كمــ ــ ــ ــــن الفقــ ــ ــ ــّد مــ ــ ــ ــ ــــى الحــ ــ ــ ــ ــاعد عمـ ــ ــ ــ ــــذي يســ ــ ــ ــــر الــ ــ ــ ــة، اْلمــ ــ ــ ــ ــــدي العاممــ ــ ــ ْليــ

 الييكمة االقتصادية والصناعات التحويمية، والتحسين من مستوى اْلنتاجية. 

ــــراد،   -ٖ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل لألفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية أفضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرص معيشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفير فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط، إنمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــًا فقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس ماديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــري: لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدم البشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع التقـ ــ ــ ــ ــ ــ دفـ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــــل عمـ ــ ــ ــ ــ ــيم، والعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحة والتعمـ ــ ــ ــ ــ ــتوى الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــين مسـ ــ ــ ــ ــ ــادة كتحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق زيـ ــ ــ ــ ــ ــــن طريـ ــ ــ ــ ــ ــتثمارية، عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوافز االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــافة الحـ ــ ــ ــ ــ إضــ

 اْلنفاق الحكومي، وانتظار عوائد ىذا اْلنفاق في المستقبل. 

ــادي   -ٗ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــن النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات  عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل النــ ــ ــ ــ ــ ــتوى الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعد ارتفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيم: يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحة والتعمـ ــ ــ ــ ــ ــــوير الصــ ــ ــ ــ ــ تطــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل، مـ ــ ــ ــ ــــدل الـ ــ ــ ــ ــاع معـ ــ ــ ــ ــ ــًا بارتفـ ــ ــ ــ ــ ــيم أيضـ ــ ــ ــ ــ ــ ثر التعمـ ــ ــ ــ ــ ــــراد، ويتـ ــ ــ ــ ــة لألفـ ــ ــ ــ ــ ــــحية المقدمـ ــ ــ ــ ــــدمات الصـ ــ ــ ــ ــين الخـ ــ ــ ــ ــ ــــى تحسـ ــ ــ ــ ن عمـ

 .خالل ارتفاع أعداد الممتحقين بالمدارس والجامعات، وىذا من ش نو تعزيز مستويات الدخل

 دوافع النمو االقتصادي

ــــع   ــ ــ ــ ــــن دوافــ ــ ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ــ ــ ــدان واحــ ــ ــ ــ ــ ــــف البمـ ــ ــ ــ ــــي مختمـ ــ ــ ــ ــــات فــ ــ ــ ــ ــــي المؤسسـ ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــ ــتثمارية المختمفـ ــ ــ ــ ــ ــــوافز االسـ ــ ــ ــ ــــوفير الحــ ــ ــ ــ ــدُّ تـ ــ ــ ــ ــ يعـ

ــــى  ــ ــ ــ ــافًة إلــ ــ ــ ــ ــ ــــو، إضـ ــ ــ ــ ــتثمار والنمـ ــ ــ ــ ــ ــــن االسـ ــ ــ ــ ــٍل مـ ــ ــ ــ ــ ــتويات لكـ ــ ــ ــ ــ ــــى مســ ــ ــ ــ ــا أعمـ ــ ــ ــ ــ ــــن خالليـ ــ ــ ــ ــــه مـ ــ ــ ــ ــادي، توضـ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ النمـ

 ٛدوافع أخرى منيا ما ي تي:

ــــة:  ٔ ــ ــ ــ ــ ــ ــار: )باْلنجميزّي ــ ــ ــ ــ ــ ــباب Innovation.االبتكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن اســ ــ ــ ــ ــ ــدًا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوجي واحــ ــ ــ ــ ــ ــــور التكنولــ ــ ــ ــ ــ ــار والتطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدُّ االبتكــ ــ ــ ــ ــ ــ (، يعــ

 عامًا.  ٖٓٔفي مجال التكنولوجيا عمى مدى التقدم، حيث شيد العالم تقدمًا ممحوظًا 

ــــة: ٕ ــ ــ ــ ــة: )باْلنجميزّي ــ ــ ــ ــ ــــروف اْلوليـ ــ ــ ــــرعة Initial conditions.الظــ ــ ــ ــ ــة سـ ــ ــ ــ ــًا لمعرفــ ــ ــ ــ ــ ــــرًا ميمـ ــ ــ ــــر مؤشــ ــ ــ ــ (، تعتبـ

 نمو االقتصاد في الدولة. 

ــــة: .ٖ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتثمار: )باْلنجميزّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقرار Investmentاالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول لالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتثمار إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدف االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (، ييـ

ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل بنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيم  االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن التعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــين كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوير وتحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراء اآلالت، وتطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانع، وشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المصــ

  والصحة.
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ــــة:  .ٗ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات: )باْلنجميزّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقرار المؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا Institutionsاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أنواعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات بكافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعى المؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (، تســ

ــا  ــ ــ ــ ــــوفر فييــ ــ ــ ــــي يتــ ــ ــ ــدان التـ ــ ــ ــ ــــي البمــ ــ ــ ــــي، ففـ ــ ــ ــاد الكمــ ــ ــ ــ ــــس االقتصـ ــ ــ ــــق ُأســ ــ ــ ــــالل تطبيــ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــتقرار، مــ ــ ــ ــ ــــى االسـ ــ ــ ــــول إلــ ــ ــ لموصـ

ــــدالت  ــ ــ ــ ــــع معـ ــ ــ ــ ــدة، ترتفـ ــ ــ ــ ــ ــية جيـ ــ ــ ــ ــ ــــة مؤسسـ ــ ــ ــ ــادي بيئـ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــــدل النمـ ــ ــ ــ ــاع معـ ــ ــ ــ ــ ــــي ارتفـ ــ ــ ــ ــا يعنـ ــ ــ ــ ــ ــا، ممـ ــ ــ ــ ــ ــتثمار فييـ ــ ــ ــ ــ االسـ

 أيضًا.

 إيجابيات النمو االقتصادي 

ــا   ــ ــ ــ ــ ــــو، وفيمــ ــ ــ ــ ــًا عميــ ــ ــ ــ ــ ــ ثيرًا ايجابيـ ــ ــ ــ ــ ــو تــ ــ ــ ــ ــ ــا أن لــ ــ ــ ــ ــ ــــدول، كمـ ــ ــ ــ ــاد الــ ــ ــ ــ ــ ــــي اقتصـ ــ ــ ــ ــاعاًل فــ ــ ــ ــ ــ ــادي دورًا فــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــــب النمــ ــ ــ ــ يمعـ

 ٜ ي تي بعض إيجابيات النمو االقتصادي:

o متوسط دخل اْلفراد.  رفع المستوى المعيشي لألفراد، عن طريق زيادة 

o  ــدمات ــ ــ ــ ــ ــــوير الخـ ــ ــ ــ ــــالل تطـ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــة، مـ ــ ــ ــ ــة البيئــ ــ ــ ــ ــ ــــى حمايـ ــ ــ ــو عمــ ــ ــ ــ ــ ــــع قدرتـ ــ ــ ــــع، ورفــ ــ ــ ــ ــــر المجتمـ ــ ــ ــــي تحضــ ــ ــ ــ ــاىمة فـ ــ ــ ــ المســ

 العامة، والبنى التحتية لمدولة.

o   ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراد. القضـ ــ ــ ــ ــ ــــالج اْلفــ ــ ــ ــ ــ ــة لعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الالزمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفير اْلدوات الطبيــ ــ ــ ــ ــ ــــالل تــ ــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ ــــات، مــ ــ ــ ــ ــ ــــدل الوفيــ ــ ــ ــ ــ ــــــض معــ ــ ــ ــ خفــ

 لمزيد من اْليدي العاممة.عمى الفقر، من خالل تخفيض معدالت البطالة، وتشغيل ا

o  .توزيع اْليرادات الضريبية والتدفقات المالية  ْلعادة ىيكمة السوق وت مين البنية التحتية 

o  ــد ال ــ ــ ــ ــ ــ ــادة العوائـ ــ ــ ــ ــ ــــ ت، زيــ ــ ــ ــ ــ ــية لممنشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرة التنافسـ ــ ــ ــ ــ ــع القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتثمار، ورفـ ــ ــ ــ ــ ــــدل االســ ــ ــ ــ ــ ــادة معـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل زيـ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ ــة، مـ ــ ــ ــ ــ ربحيــ

 وخفض معدل اْلنفاق الحكومي من خالل تدفق اْليرادات الضريبية. 

 سمبيات النمو االقتصادي

ــا   ــ ــ ــ ــ ــمبيات مـ ــ ــ ــ ــ ــذه السـ ــ ــ ــ ــــن ىــ ــ ــ ــ ــــدول، ومـ ــ ــ ــ ــاد الـ ــ ــ ــ ــــى اقتصــ ــ ــ ــ ــمبًا عمـ ــ ــ ــ ــ ــان سـ ــ ــ ــ ــــــض اْلحيــ ــ ــ ــــي بعـ ــ ــ ــ ــادي فـ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــــؤثر النمـ ــ ــ يــ

 ٗٔي تي:

 استخدام الموارد الطبيعية المحدودة كالنفط والمعادن.االعتماد عمى  

  حدوث التموث البيئي ب شكال المختمفة.  
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 سوء توزيع العوائد والدخل.  

 ارتفاع معدل التصحر  نتيجة إقامة المدن الحضرية عمى حساب اْلراضي الزراعية.  

 ارتفاع معدل الفقر الحقًا.ارتفاع التعداد السكاني في مراحل النمو اْلولى، مما يؤدي إلى   

ــادي    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُث يعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة، ودول رابحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدول، دول خاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعين مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظيــ

ــــرة،  ــ ــ ــــدول الخاســ ــ ــ ــــمى بالــ ــ ــ ــا يسـ ــ ــ ــ ــو مــ ــ ــ ــ ــت  عنــ ــ ــ ــ ــــفري ينـ ــ ــ ــــو صــ ــ ــ ــــى نمــ ــ ــ ــــول إلـ ــ ــ ــاح، والوصــ ــ ــ ــ ــــــض اْلربــ ــ ــــى خفـ ــ ــ ــــنخفض عمــ ــ ــ المـ

 والعكس.
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 المبحث الثالث

  والنمو االقتصادي الضريبية والعالقة بين االيرادات  تحميل تطور

ــــدول )  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن بيانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل )ٔيتضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنوات ٔ( والشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيمة االيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (، أن حصـ

ــــى  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروض عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي المفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الحظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراق ورفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتالل العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة واحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرب اْلخيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بعـ

ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عـ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة المساىسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت نسـ ــ ــ ــ ــ ــبالد، إذ بمغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل ٛ.ٜٛ) ٕٗٓٓالـ ــ ــ ــ ــ ــاىمة خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى نسـ ــ ــ ــ ــ ــــي أعمـ ــ ــ ــ ــ %(، وىـ

ــــة ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وبقيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة الدراســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ٓ.5ٜٖٕٖ٘مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفط، فضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادرات الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب تزايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــار، بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار دينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( مميــ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدمير البنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي وتــ ــ ــ ــ ــ ــــع اْلمنــ ــ ــ ــ ــ ــــدىور الوضــ ــ ــ ــ ــ ــبب تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى بسـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلخــ ــ ــ ــ ــ ــــريبية وااليــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــ ــــاض االيــ ــ ــ ــ ــ انخفــ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــاىمة مرتفعــ ــ ــ ــ ــ ــــب مســ ــ ــ ــ ــة وبنسـ ــ ــ ــ ــ ــنوات التاليــ ــ ــ ــ ــ ــــي الســ ــ ــ ــ ــــرة فـ ــ ــ ــ ــادة الكبيــ ــ ــ ــ ــ ــة بالزيــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيـ ــ ــ ــ ــتمرت االيــ ــ ــ ــ ــ ــة، اســ ــ ــ ــ ــ التحتيـ

ــعار العال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة اْلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب زيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا، ذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة أيضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي زيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وبالتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادرات النفطيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفط، وزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميـ

 اْليرادات النفطية. 

ــام  ــ ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيــ ــ ــ ــ ــــت االيــ ــ ــ ــ ــــى ) ٜٕٓٓانخفضـ ــ ــ ــ ــــي ٓ٘. ٕ.ٜٓٔالــ ــ ــ ــ ــــت فــ ــ ــ ــ ــد أن كانــ ــ ــ ــ ــ ــار، بعــ ــ ــ ــ ــ ــار دينـ ــ ــ ــ ــ ( مميــ

ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــة ) ٕٛٓٓعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات 5ٕٜٚٓٙٚبقيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي االيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي إجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىمة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت نسـ ــ ــ ــ ــ ــار، وانخفضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار دينـ ــ ــ ــ ــ ــ ( مميــ

ــــن ) ــ ــ ــ ــ ــام ٙ.ٜٗمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ) ٕٛٓٓ%( فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــام ٜ.ٜٓالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ٜٕٓٓ%( فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا التراجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب ىـ ــ ــ ــ ــ ــ ، وأن سـ

ــــك  ــ ــ ــــي تمــ ــ ــ ــالمي فـ ــ ــ ــ ــاد العــ ــ ــ ــ ــــيدىا االقتصـ ــ ــ ــد شــ ــ ــ ــ ــان قـ ــ ــ ــ ــــي كــ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ ــة الماليــ ــ ــ ــ ــــل اْلزمـ ــ ــ ــنفط بفعــ ــ ــ ــ ــعار الـ ــ ــ ــ ــار أســ ــ ــ ــ ــة االنييـ ــ ــ ــ نتيجـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــــدى انعكـ ــ ــ ــ ــــه مـ ــ ــ ــ ــــي توضـ ــ ــ ــ ــدة والتـ ــ ــ ــ ــــكس كاالمــ ــ ــ ــ ــــي لمبمـ ــ ــ ــ ــاد المحمـ ــ ــ ــ ــ ــــى االقتصـ ــ ــ ــ ــارجي عمـ ــ ــ ــ ــ ــــع الخـ ــ ــ ــ ــــل الوضـ ــ ــ ــ ــــي،  مـ ــ ــ ــ النفطـ

ــــت ) ــ ــ ــ ــة، إذ بمغــ ــ ــ ــ ــ ــنوات الالحقــ ــ ــ ــ ــ ــــي الســ ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيــ ــ ــ ــ ــــت االيــ ــ ــ ــ ــام ٓٓٔ. ٖ.ٛٚٚارتفعــ ــ ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــ ــار فــ ــ ــ ــ ــ ــار دينــ ــ ــ ــ ــ ( مميــ

ــــت  ) ٕٗٔٓ ــ ــ ــ ــ ــاىمة بمغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة%(  ٚ.ٜ٘وبنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرعان  نســ ــ ــ ــ ــ ــا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، إال أنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفط العالميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعار الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أســ ــ ــ ــ ــ تحسـ

ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمنت فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا انخفدشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت )ٕٙٔٓمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار ديٓ.ٜٗٙ.ٛٚ، إذ بمغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ( مميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىمة  عار، وقمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مســ

ــــٙ.ٖٛ) ــ ــ ــ ــــد %(، وىــ ــ ــ ــ ــدة مابعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىمة لممـ ــ ــ ــ ــ ــبة مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى نسـ ــ ــ ــ ــــل  ٖٕٓٓي ادنــ ــ ــ ــ ــ ــــاض اليائـ ــ ــ ــ ــــى االنخفــ ــ ــ ــ ــ ــــبب الـ ــ ــ ــ ــــزى الســ ــ ــ ــ ــ ويعـ

ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــــن زيــ ــ ــ ــ ــ ــــال عــ ــ ــ ــ ــ ــة فضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيـ ــ ــ ــ ــ ــــاض االيــ ــ ــ ــ ــ ــة وانخفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفط العالميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعار الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اســ ــ ــ ــ ــ ــــريبية  هفـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــ االيــ
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ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن المتابعـ ــ ــ ــ ــ ــــظ مـ ــ ــ ــ ــــكل يالحــ ــ ــ ــ ــ ــنفط وبشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ــة عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لمدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات العامـ ــ ــ ــ ــاد اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابقة أن اعتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــائية السـ ــ ــ ــ ــ االحصــ

ــــاس ــ ــ ــ ــ أســ ــ ــ ــ ــ ــــؤدي يــ ــ ــ ــ ــ ــنفط يـ ــ ــ ــ ــ ــعار الــ ــ ــ ــ ــ ــــاض اســ ــ ــ ــ ــة، إذ أن انخفــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات العامــ ــ ــ ــ ــيمة اْليــ ــ ــ ــ ــ ــــذب حصــ ــ ــ ــ ــاطر تذبــ ــ ــ ــ ــ ــو مخــ ــ ــ ــ ــ نجم عنــ

ــــاض  ــ ــ ــ ــ ــ ــــى انخفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وأن اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، خاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز الموازنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة عجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي زيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وبالتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات العامــ ــ ــ ــ ــ ــ اْليــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــــدر الرئيسـ ــ ــ ــ ــد المصــ ــ ــ ــ ــ ــة تعـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات  يالنفطيـ ــ ــ ــ ــة اْليــ ــ ــ ــ ــ ــــع اىميـ ــ ــ ــ ــــى تراجــ ــ ــ ــ ــــؤدي إلـ ــ ــ ــ ــــي تـ ــ ــ ــ ــة والتــ ــ ــ ــ ــ ــة العامـ ــ ــ ــ ــ ــــل الموازنــ ــ ــ ــ التمويـ

ــــعار ْلي  ــ ــ ــ ــاج أو اْلســ ــ ــ ــ ــ ــة اْلنتـ ــ ــ ــ ــ ــــع كميــ ــ ــ ــ ــال تراجـ ــ ــ ــ ــ ــان احتمــ ــ ــ ــ ــ ــــك فـ ــ ــ ــ ــــن ذلــ ــ ــ ــ ــــال عـ ــ ــ ــ ــــرائب، فضــ ــ ــ ــ ــا الضـ ــ ــ ــ ــ ــــرى وخصوصــ ــ ــ ــ اْلخـ

ــام  ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــــل فـ ــ ــ ــــل بالفعـ ــ ــ ــا حصـ ــ ــ ــ ــذا مـ ــ ــ ــ ــة وىــ ــ ــ ــ ــــرادات العامـ ــ ــ ــة اْليـ ــ ــ ــ ــكمة قمـ ــ ــ ــ ــــن مشـ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــــوف يزيـ ــ ــ ــــي سـ ــ ــ ــــبب داخمـ ــ ــ  ٕ٘ٔٓسـ

ــــ ــ ــ ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفط العالميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــعار الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت أسـ ــ ــ ــ ــا دون إذ انخفضــ ــ ــ ــ ــ ــادر ٕ٘ى مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع مصـ ــ ــ ــ ــ ــــرى جميـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلخـ ــ ــ ــ ــ ــــك االيـ ــ ــ ــ ــ $. وىنالـ

ــتم تكر  ــ ــ ــ ــم يــ ــ ــ ــ ــــي لـ ــ ــ ــة التــ ــ ــ ــ ــــرادات العامــ ــ ــ ــــومار اْليـ ــ ــ ــــمل )الرســ ــ ــ ــــي تشـ ــ ــ ــا، والتــ ــ ــ ــ ــدمات  ىــ ــ ــ ــ ــة، خــ ــ ــ ــ ــــالك الدولــ ــ ــ ــار أمــ ــ ــ ــ ــــرادات إيجـ ــ ــ إيــ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــة دورىــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى(. ولمعرفــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلخــ ــ ــ ــ ــ ــــن اْليـ ــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، و يرىــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىمات االجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنه، المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر، المــ ــ ــ ــ ــ ــدوائر لمغيــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

ــــرادا ــ ــ ــ ــ ــالي االيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اجمـ ــ ــ ــ ــ ــيام فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اْلســ ــ ــ ــ ــ ــدو فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعانة بالجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن االسـ ــ ــ ــ ــ ــة، يمكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل )ٔ) لت العامــ ــ ــ ــ ــ ــــذي ٔ( والشــ ــ ــ ــ ــ ــ (، والـ

ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــــت عـ ــ ــ ــ ــ ــــرى إذ بمغــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلخــ ــ ــ ــ ــ ــيمة اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحان حصــ ــ ــ ــ ــ ــــت ٕ.ٖٕٙ) ٕٗٓٓيوضـ ــ ــ ــ ــ ــا تراجعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار، كمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار دينــ ــ ــ ــ ــ ــ ( مميــ

ــا ) ــ ــ ــ ــ ــ ــتوى ليـ ــ ــ ــ ــ ــــى مســ ــ ــ ــ ــ ــــى أدنـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات إلـ ــ ــ ــ ــذه اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبية ليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة النسـ ــ ــ ــ ــ ــــبب ٚ.ٓاْلىميــ ــ ــ ــ ــ ــة، والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات العامـ ــ ــ ــ ــــن اْليــ ــ ــ ــ ــ %( مـ

ــــرار ــ ــ ــ ــد قـ ــ ــ ــ ــنفط بعــ ــ ــ ــ ــدات الــ ــ ــ ــ ــاع عائــ ــ ــ ــ ــــى ارتفــ ــ ــ ــــود الــ ــ ــ ــــات  يعــ ــ ــ ــــع العقوبــ ــ ــ ــــراق الحرفــ ــ ــ ــــى العــ ــ ــ ــة عمــ ــ ــ ــ ــة المفروضــ ــ ــ ــ ــالدوليــ ــ ــ ــ ــ ار صـ

ــادي( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت  -االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى بمغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعة حتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتويات متواضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذب ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى بالتذبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمرت اْليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ

ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيمتيا عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى )ٛ.5ٕٖٓٓ)ٜٕٓٓحصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبتيا إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت نسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار، وارتفعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار دينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات ٗ.٘( مميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن اْليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ %( مـ

ــــل ا ــ ــ ــ ــة بفعــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيــ ــ ــ ــ ــاىمة اْليــ ــ ــ ــ ــ ــبة مسـ ــ ــ ــ ــ ــــع نســ ــ ــ ــ ــــبب تراجــ ــ ــ ــ ــة، بســ ــ ــ ــ ــ ــام العامـ ــ ــ ــ ــ ــة عــ ــ ــ ــ ــ ــة العالميــ ــ ــ ــ ــ ــــت ْٜٕٓٓلزمـ ــ ــ ــ . بمغــ

ــد  ــ ــ ــ ــ ــا بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ــ ــ ــة لمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات العامـ ــ ــ ــ ــالي اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن اجمـ ــ ــ ــ ــــرى مــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلخـ ــ ــ ــ ــاىمة اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة مسـ ــ ــ ــ ــ ــــى نســ ــ ــ ــ ــــي  ٖٕٓٓأعمــ ــ ــ ــ ــ فـ

ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة ) ٕ٘ٔٓعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدارىا )ٚ.ٜبنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذه 5ٔ٘ٛ5ٜٜ%(، وبقيمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب ليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزي السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار   ويعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار دينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( مميــ

ــــرادات ال ــ ــ ــ ــاىمة االيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مسـ ــ ــ ــ ــــر فــ ــ ــ ــ ــــاض الكبيــ ــ ــ ــ ــــى االنخفــ ــ ــ ــ ــ ــاىمة الـ ــ ــ ــ ــ ــبة المســ ــ ــ ــ ــ ــــي نســ ــ ــ ــ ــادة فــ ــ ــ ــ ــ ــالي الزيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اجمـ ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــ نفطيــ

 االيرادات العامة نظرا النخفاض أسعار النفط العالمية.
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 يتضح مما تقدم ما يأتي 

ــعيفة او  . أ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل نسـ ــ ــ ــ ــ ــــريبية تشـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضـ ــ ــ ــ ــ ــدة االيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــباب عديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ْلسـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلجماليـ ــ ــ ــ ــ ــــن اْليـ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ مطومـ

ــــريبي ومغ ــ ــ ــ ــــرب الضـ ــ ــ ــا التيــ ــ ــ ــ ــمنيــ ــ ــ ــ ــــى يــ ــ ــ ــ ــادر عمـ ــ ــ ــ ــــريبي قــ ــ ــ ــ ــاز ضـ ــ ــ ــ ــميم جيــ ــ ــ ــ ــدم تصــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي وعـ ــ ــ ــاء الضــ ــ ــ ــ ــ ــم الوعـ ــ ــ ــ ر حجــ

ــــ ــ ــ ــ ــا  عرفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون ليـ ــ ــ ــ ــ ــالي أن تكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادية وبالتـ ــ ــ ــ ــ ــة االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التنميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لديمومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاْلموال الالزمـ ــ ــ ــ ــ ــة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات اْلجماليـ ــ ــ ــ ــ االيـ

 مواجية االيفاء بالديون وخاصة السيادية.القدرة عمى رفع مستوى اْلىمية االئتمانية لمحكومة ل

ــا  نا  . ب ــ ــ ــ ــ ــ ــــرا تابعـ ــ ــ ــ ــد متغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات وتعـ ــ ــ ــ ــــل االيــ ــ ــ ــ ــ ــــن مجمـ ــ ــ ــ ــــر مــ ــ ــ ــ ــ ــبة اْلكبـ ــ ــ ــ ــ ــــى النســ ــ ــ ــ ــ ــتحوذ عمـ ــ ــ ــ ــ ــة تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات النفطيـ ــ ــ ــ اْليــ

ــتقل ــ ــ ــ ــــر مســ ــ ــ ــنفط  لمتغيـ ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــالمي عمــ ــ ــ ــ ــــب العـ ــ ــ ــــرات الطمــ ــ ــ ــا لمتغيــ ــ ــ ــ ــــرا ت بعـ ــ ــ ــد متغيــ ــ ــ ــ ــــدوره يعــ ــ ــ ــــذي بـ ــ ــ ــنفط والــ ــ ــ ــ ــــعر الــ ــ ــ سـ

ــالمي ــ ــ ــ ــ ــ ــادي العـ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــــر ي والنمــ ــ ــ ــ ــذا المتغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أن ىـ ــ ــ ــ ــا يعنــ ــ ــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــ ــ ــذا نصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أن ىـ ــ ــ ــ ــ ــتقرارية وبمــ ــ ــ ــ ــ ــدم االســ ــ ــ ــ ــ ــ ف بعـ

ــــة ــ ــ ــ ــــوة اْلىميـ ــ ــ ــ ــادر قـ ــ ــ ــ ــــن مصــ ــ ــ ــ ــدرا مـ ــ ــ ــ ــد مصــ ــ ــ ــ ــ ــــورد يعـ ــ ــ ــذا  المــ ــ ــ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــ ــــدول الريعيــ ــ ــ ــ ــة لمـ ــ ــ ــ ــــول االئتمانيــ ــ ــ ــ ــــن أن نعـ ــ ــ ــ ــــال يمكـ ــ ــ فــ

ــــي  ــ ــ ــرا فــ ــ ــ ــ ــو كثيــ ــ ــ ــ ــــععميــ ــ ــ ــــون رفــ ــ ــ ــــن أن تكــ ــ ــ ــالي ال يمكــ ــ ــ ــ ــة وبالتــ ــ ــ ــ ــــك اْلىميــ ــ ــ ــــدول  تمــ ــ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــ ــاء ىــ ــ ــ ــ ــمبة اليفــ ــ ــ ــ ــية صــ ــ ــ ــ ارضــ

 بالتزاماتيا المالية وخاصة الديون السيادية.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل اســ ــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ن دورة ج. مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه بــ ــ ــ ــ ــ ــــراق يتضــ ــ ــ ــ ــ ــة لمعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الموازنــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات العامــ ــ ــ ــ ــ ــــل اْليــ ــ ــ ــ ــ تعراض ىيكــ

ــــدرة  ــ ــ ــ ــ ــــي قـ ــ ــ ــ ــ ــمل فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــو شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن يرافقـ ــ ــ ــ ــ ــــي ولكـ ــ ــ ــ ــ ــــراد النفطـ ــ ــ ــ ــ ــــي دورة اْليـ ــ ــ ــ ــ ــــي فـ ــ ــ ــ ــ ــــي الكمـ ــ ــ ــ ــ ــاد العراقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة لالقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــال بالنسـ ــ ــ ــ ــ ــ اْلعمـ

ــــراد ال ــ ــ ــ ــــاب اْليـ ــ ــ ــالي ذىــ ــ ــ ــ ــ ــــدورة وبالتـ ــ ــ ــار الــ ــ ــ ــ ــ ــة مسـ ــ ــ ــ ــــى مواجيــ ــ ــ ــ ــة عمـ ــ ــ ــ ــام ناْلدوات الماليــ ــ ــ ــ ــ ــــل العـ ــ ــ ــ ــدني التمويـ ــ ــ ــ ــــى تــ ــ ــ ــ ــــي إلـ ــ ــ فطــ

ــــي ــ ــ ــ ــ ــاط الكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر،  لمنشـ ــ ــ ــ ــ ــــودي. )دا ــ ــ ــ ــ ــ ــا الركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اتجاىيــ ــ ــ ــ ــ ــــدورة فــ ــ ــ ــ ــ ــــال الـ ــ ــ ــ ــ ــام معجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو القطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيمن عميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي ييــ ــ ــ ــ ــ الــ

ــــر ٕٙٔٓ ــ ــ ــ ــ ــو أكثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد وتجعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدرة االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــزز قـ ــ ــ ــ ــ ــا يعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ونوعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات كمـ ــ ــ ــ ــ ــذه االيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ىـ ــ ــ ــ ــ ــــب تنويـ ــ ــ ــ ــ ــا يتطمـ ــ ــ ــ ــ ــ ( ممـ

ــــدرة  ــ ــ ــــن قــ ــ ــ ــــع مـ ــ ــ ــا يرفــ ــ ــ ــ ــــراق بمـ ــ ــ ــــي العـ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــة االئتمانيـ ــ ــ ــ ــــز اْلىميــ ــ ــ ــمبة لتعزيـ ــ ــ ــ ــدة صـ ــ ــ ــ ــــون قاعــ ــ ــ ــة لتكـ ــ ــ ــ ــــر فاعميــ ــ ــ ــتقرارا واكثـ ــ ــ ــ اسـ

 (.ٕمالحظة الشكل ) اليفاء بالتزاماتيا المالية تجاه الدول المقرضةالحكومة عمى ا

ــنوات  ــ ــ ــ ــ ــ ــالي لمســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي االجمــ ــ ــ ــ ــ ــات  المحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنوي لمنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر النمــ ــ ــ ــ ــ ــبة تغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعراض نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل اســ ــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ -ٕٗٓٓد. مــ

ــــدول ) ٕ٘ٔٓ ــ ــ ــ ــــي الجــ ــ ــ ــ ــــكل )  ( ٕفـ ــ ــ ــ ــــرادات ( ٖوالشــ ــ ــ ــ ــــذب االيــ ــ ــ ــ ــــبب تذبــ ــ ــ ــ ــة بســ ــ ــ ــ ــ ــــرة ومتذبذبـ ــ ــ ــ ــــب متغيــ ــ ــ ــ ــذه النســ ــ ــ ــ ــ ــد ىــ ــ ــ ــ ــ نجـ

ــنفط  ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــالمي عمــ ــ ــ ــ ــــب العــ ــ ــ ــة الطمــ ــ ــ ــ ــــى طبيعــ ــ ــ ــعار عمــ ــ ــ ــ ــذه االسـ ــ ــ ــ ــــوع ىــ ــ ــ ــنفط لخضــ ــ ــ ــ ــعار الــ ــ ــ ــ ــــر اســ ــ ــ ــــبب تغيــ ــ ــ ــة بســ ــ ــ ــ النفطيـ
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ــــو  ــ ــ ــ ــــول نمــ ــ ــ ــ ــــة حصــ ــ ــ ــ ــدم امكانيــ ــ ــ ــ ــ ــالي عــ ــ ــ ــ ــ ــتقرا وبالتــ ــ ــ ــ ــ ــــر مســ ــ ــ ــ ــعا  يــ ــ ــ ــ ــ ــــي وضــ ــ ــ ــ ــاد العراقــ ــ ــ ــ ــ ــــع االقتصــ ــ ــ ــ ــيكون وضــ ــ ــ ــ ــ ــو ســ ــ ــ ــ ــ وعميــ

 ية والتبعية واالنكشاف نحو الخارج .اقتصادي في االقتصاد العراقي الذي يتسم بالريع

ــنوي ه.  ــ ــ ــ ــ ــ ــو السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر النمــ ــ ــ ــ ــ ــبة تغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعراض نسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل اســ ــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ ــــريبةمـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــ ــنوات  لاليــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓلمســ

ــــدول ) ــ ــ ــ ــ ــــي الجـ ــ ــ ــ ــذه إفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ىـ ــ ــ ــ ــ ــــبب (  نجــ ــ ــ ــ ــة بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة ومتذبذبـ ــ ــ ــ ــ ــــب متغيـ ــ ــ ــ ــــغر  لنســ ــ ــ ــ ــ ــــريبة وصـ ــ ــ ــ ــ ــية الضـ ــ ــ ــ ــ ــــعف السياســ ــ ــ ــ ــ ضـ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــالي واالداري ممــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي والفســ ــ ــ ــ ــ ــاء الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم الوعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقرا وباحجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر مسـ ــ ــ ــ ــ ــعا  يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وضـ ــ ــ ــ ــ ــدم امكانيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي عـ ــ ــ ــ ــ ــ لتــ

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــاد العراقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــادي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــو اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول نمـ ــ ــ ــ ــمع حصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراء السـ ــ ــ ــ ــ ــــرادات لشـ ــ ــ ــ ــ ــــك االيـ ــ ــ ــ ــ ــو تمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدم توجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب عـ ــ ــ ــ بســ

 .(ٗمالحظة ذلك في الشكل ) العامة 

ــبة و.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعراض نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبةامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي  اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي االجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات  المحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنوات  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لمسـ

ــــدول ) ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓ ــ ــ ــ ــ ــــي الجـ ــ ــ ــ ــة ٕفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة ومتذبذبـ ــ ــ ــ ــ ــــب متغيـ ــ ــ ــ ــ ــذه النسـ ــ ــ ــ ــ ــد ىــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاىم  (  نجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا ولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة جـ ــ ــ ــ ــ ومنخفضــ

ــــالل  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز النمـ ــ ــ ــ ــ ــــي تحفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي االجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات  المحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر كنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل كبيـ ــ ــ ــ ــ بشــ

ــــي  ــ ــ ــــب الكمـ ــ ــ ــــز الطمـ ــ ــ ــــي تحفيـ ــ ــ ــاىم فـ ــ ــ ــ ــــذي يسـ ــ ــ ــام والـ ــ ــ ــ ــاق العـ ــ ــ ــ ــادة االنفـ ــ ــ ــ ــــي زيـ ــ ــ ــاىمتيا فـ ــ ــ ــ ــــي مسـ ــ ــ ــــك فــ ــ ــ ــة ذلـ ــ ــ ــ ــــن مالحظـ ــ ــ ويمكـ

ــــكل ) ــ ــ ــ ــ ــــن .(٘الشــ ــ ــ ــ ــ ــد عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم يزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاالت لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الحـ ــ ــ ــ ــ ــــي احســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي فـ ــ ــ ــ ــ ــد الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن مالحظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ٙويمكـ ــ ــ ــ ــ ــ % وطيمـ

ــنوات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل   ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓالسـ ــ ــ ــ ــ ــــي االردن يشـ ــ ــ ــ ــ ــو فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن مثيمــ ــ ــ ــ ــ ــــل مـ ــ ــ ــ ــ ــو اقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل ٘ٔوىـ ــ ــ ــ ــ ــا يشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تركيـ ــ ــ ــ ــ %  ٕٕ% وفـ

  (ٕٚٔٓ% )منتدى االستراتيجيات االردني ، ٕٙواليونان 
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 مميار دينار( ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓ( نسبة اْليرادات النفطية والضريبية واْلخرى في االيرادات االجمالية لممدة من ٔجدول )

نسبة االيرادات  السنوات 
نسبة االيرادات  اْليرادات الضريبية النفطية 

نسبة مساىمة  اْليرادات اْلخرى الضريبية 
 االيرادات االخرى 

     ٕ 3 ٗ  ٘ ٙ  

2004 98.ٛ 1596 0.٘ 2362 0.7 

2005 97.5 4953 1.2 4919 1.2 

2006 95.5 3812 0.ٛ 18011 3.ٚ 

2007 94.5 12283 2.2 17873 3.ٖ 

2008 94.ٛ 9858 1.2 33582 4.ٕ 

2009 90.8 20505 3.7 30028 5.4 

2010 90.6 15035 2.1 50805 7.2 

2011 90.ٖ 24082 2.2 81576 7.٘ 

2012 92.9 23111 1.9 61799 5.1 

2013 92.6 25187 2.2 58707 5.1 

2014 95.7 25270 2.4 19607 1.ٜ 

2015 83.6 62405 6.6 91589 9.73 

 

جداول الحسابات الختامية  وبيانات منظمة اْلقطار العربية المصدرة  -الدائرة االقتصادية  -وزارة المالية المصدر: 

 لمنفط، بنك المعمومات.
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 (ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓتطور االيرادات الضريبة والنمو االقتصادي لممدة )( ٕجدول )

 السنة

 معدل النمو لاليرادات الضريبة% االيرادات الضريبة 

 النات  المحمي

 مميون دينار

ــو  ــ ــبة النمــ ــ ــادي نســ ــ ــ االقتصـ

 %السنوي 

ــرادات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة االي ــ ــ ــ ــ ــ ــ نسـ

ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريبية مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الضـ

ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات  المحم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الن

 %االجمالي 

ٕٓٓٗ 1596 - 282235.5  0.06 

ٕٓٓ٘ 4953 210.3 433044 -84.6 1.1 

ٕٓٓٙ 3812 -23.0 369104 -14.7 1.03 

ٕٓٓٚ 12283 222.2 391726 6.12% 3.1 

ٕٓٓٛ 9858 -19.7 382835 -2.26 2.6 

ٕٜٓٓ 20505 108.0 347418 -9.25 5.9 

ٕٓٔٓ 15035 -26.7 464759 33.77 3.2 

ٕٓٔٔ 24082 60.2 498748 7.31 4.8 

ٕٕٓٔ 23111 -4.0 702013 40.75 3.3 

ٕٖٓٔ 25187 8.10 731580 4.21 3.4 

ٕٓٔٗ 25270 0.3 2664204 264.17 0.9 

ٕٓٔ٘ 62405 146.9 199715.7 25.03- 3.1 

 الجدول من اعداد الباحثين اعتمادا عمى بيانات البنك المركزي ووازة التخطيط لسنوات مختمفة

; نسبة االيرادات النفطية 
83.6261914 

;  اإليرادات الضريبية
62415 

; نسبة االيرادات الضريبية 
6.635413255 

91589; اإليرادات األخرى  
نسبة مساهمة االيرادات 

9.738496349; االخرى   
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ــــــــى  المصـــــــدر  ــــــــات  ( 2الجـــــــدول   بيانـــــــات مـــــــن اعــــــــداد البـــــــاحثين اعتمـــــــادا عم وزارة التخطـــــــيط العراقيـــــــة لمســــــــنوات لبيان

 2002-2002) 

 

ــــدول ) ــ ــ ــ ــــات الجــ ــ ــ ــ ــــى بيانــ ــ ــ ــ ــادا عمــ ــ ــ ــ ــ ــاحثين اعتمــ ــ ــ ــ ــ ــداد البــ ــ ــ ــ ــ ــــن اعــ ــ ــ ــ ــــدر : مــ ــ ــ ــ ــــة ٕالمصـ ــ ــ ــ ــيط العراقيــ ــ ــ ــ ــ ــــات وزارة التخطــ ــ ــ ــ (  لبيانــ

 (ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓلمسنوات )
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ــــدول ) ــ ــ ــ ــــات الجــ ــ ــ ــ ــــى بيانــ ــ ــ ــ ــادا عمــ ــ ــ ــ ــ ــاحثين اعتمــ ــ ــ ــ ــ ــداد البــ ــ ــ ــ ــ ــــن اعــ ــ ــ ــ ــــدر : مــ ــ ــ ــ ــة (  ٕالمصـ ــ ــ ــ ــ ــيط العراقيــ ــ ــ ــ ــ ــــات وزارة التخطــ ــ ــ ــ لبيانــ

 (ٕ٘ٔٓ-ٕٗٓٓلمسنوات )

 العالقة بين االيرادات الضريبة والنمو االقتصادي( ٙشكل )
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-ٕٗٓٓ(  لبيانات وزارة التخطيط العراقية لمسنوات )ٕالمصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا عمى بيانات الجدول )
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 الرابع المبحث 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

ــــرادات  .ٔ ــ ــ ــ ــ ــ ــان اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك اراء مختمفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي وىنالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤثر عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرائب تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك ان الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ال شـ
ــــك اراء  ــ ــ ــ ــد ىنالـ ــ ــ ــ ــا توجــ ــ ــ ــ ــتمارات بينمــ ــ ــ ــ ــ ــبط االسـ ــ ــ ــ ــا تثــ ــ ــ ــ ــادي ْلنيــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــــى النمــ ــ ــ ــمبا عمــ ــ ــ ــ ــ ــــؤثر سـ ــ ــ ــــريبية تــ ــ ــ الضــ

ــــرورية  ــ ــ ــ ــــو وضــ ــ ــ ــ ــــريبية ميمـ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــان اْليـ ــ ــ ــ ــ ــــرى بــ ــ ــ ــ ــــرى تـ ــ ــ ــ ــية أخـ ــ ــ ــ ــ ــادية والمؤسســ ــ ــ ــ ــ ــة االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــز البنيــ ــ ــ ــ لتحفيـ
ــــك  ــ ــ ــ ــ ــــرادات وذلـ ــ ــ ــ ــذه اْليــ ــ ــ ــ ــ ــو ىــ ــ ــ ــ ــ ــتم توجيــ ــ ــ ــ ــ ــــب ان يــ ــ ــ ــ ــا موجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون تحفيزىـ ــ ــ ــ ــا ان يكــ ــ ــ ــ ــ ــو اذا اردنــ ــ ــ ــ ــ ــــة وعميــ ــ ــ ــ ــــي الدولــ ــ ــ ــ فــ
ــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــود تنظـ ــ ــ ــ ــة لجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد المتوقعـ ــ ــ ــ ــ ــــع العوائــ ــ ــ ــ ــ ــــك يرفـ ــ ــ ــ ــــي الن ذلــ ــ ــ ــ ــــكل رئيســ ــ ــ ــ ــ ــة بشـ ــ ــ ــ ــ ــمع العامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفير السـ ــ ــ ــ ــــدعم وتــ ــ ــ ــ بــ

 المشاريع.
ــبة من .ٕ ــ ــ ــ ــ ــــكل نســ ــ ــ ــ ــــراق تشــ ــ ــ ــ ــــي العــ ــ ــ ــ ــــريبية فــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــــه ان اْليــ ــ ــ ــ ــــن الواضــ ــ ــ ــ ــــي مـ ــ ــ ــ ــات  المحمــ ــ ــ ــ ــ ــــن نــ ــ ــ ــ ــو مــ ــ ــ ــ ــ خفضــ

ــات   ــ ــ ــ ــ ــبة النـ ــ ــ ــ ــ ــــى نسـ ــ ــ ــــريبية الــ ــ ــ ــ ــــرادات الضـ ــ ــ ــ ــبة اْليـ ــ ــ ــ ــادة نســ ــ ــ ــ ــ ــــن زيـ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــ ــا البـ ــ ــ ــ ــ ــادة فعاليتيـ ــ ــ ــ ــــل زيــ ــ ــ ــ ــالي وْلجـ ــ ــ ــ اْلجمــ
 المحمي اْلجمالي لكي تساىم بشكل إيجابي .

ــم  .ٖ ــ ــ ــ ــ ــــغر حجــ ــ ــ ــ ــــراق وصــ ــ ــ ــ ــــي العـ ــ ــ ــ ــــريبية فــ ــ ــ ــ ــــات الضــ ــ ــ ــ ــميم السياسـ ــ ــ ــ ــ ــــي تصــ ــ ــ ــ ــــور فــ ــ ــ ــ ــــك قصـ ــ ــ ــ ــــه ان ىنالــ ــ ــ ــ ــــن الواضــ ــ ــ ــ مـ
ــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدرة الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاض القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي انخفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي وبالتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادية الوعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدات والمؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يبية لموحــ

ــــز  ــ ــ ــ ــ ــ ــة لتحفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبية الفعالــ ــ ــ ــ ــ ــة الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي السياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن تبنـ ــ ــ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات البــ ــ ــ ــ ــ ــذه اْليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة فعاليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل زيــ ــ ــ ــ ــ وْلجــ
 اْليرادات الضريبية ودورىا اْليجابي في النمو االقتصادي .

ــــو  .ٗ ــ ــ ــ ــ ــــدل النمــ ــ ــ ــ ــ ــــي معــ ــ ــ ــ ــ ــنوية فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرات السـ ــ ــ ــ ــ ــير متغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تفســ ــ ــ ــ ــ ــدة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة متزايـ ــ ــ ــ ــ ــــريبية قــ ــ ــ ــ ــ ــــرادات الضــ ــ ــ ــ ــ ــــس اْليــ ــ ــ ــ ــ تعكـ
 قيقي مع مرور الوقت .االقتصادي الح
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 التوصيات 

ــــريبية  .ٔ ــ ــ ــ ــدة الضــ ــ ــ ــ ــ ــادة القاعــ ــ ــ ــ ــ ــــالل زيـ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــــريبية مــ ــ ــ ــ ــــرادات الضـ ــ ــ ــ ــادة اْليــ ــ ــ ــ ــ ــــى زيــ ــ ــ ــ ــــل عمـ ــ ــ ــ ــــراق ان يعمــ ــ ــ ــ ــــى العــ ــ ــ ــ عمـ
ــتوى  ــ ــ ــ ــ ــــى المســ ــ ــ ــ ــتقرار عمـ ــ ــ ــ ــ ــادة االســ ــ ــ ــ ــ ــــريبية وزيـ ــ ــ ــ ــادر الضــ ــ ــ ــ ــ ــــوع مصـ ــ ــ ــ ــــريبي وتنــ ــ ــ ــ ــيل الضـ ــ ــ ــ ــ ــاءة التحصــ ــ ــ ــ ــ ــادة كفـ ــ ــ ــ ــ وزيـ

 الكمي )التضخم و التقمب في النات  المحمي اْلجمالي (.

ــاد  .ٕ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اْلداء االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــتقرار فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن االســ ــ ــ ــ ــ ــــر مــ ــ ــ ــ ــ ــتويات اكبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق مسـ ــ ــ ــ ــ ــــى تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــــعى الــ ــ ــ ــ ــ ــــراق ان يســ ــ ــ ــ ــ ــــى العــ ــ ــ ــ ــ عمــ
 الكمي .

ــا  .ٖ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريبي الن زيادتيـ ــ ــ ــ ــد الضــ ــ ــ ــ ــ ــــز الجيــ ــ ــ ــ ــــى تعزيــ ــ ــ ــ ــدراتيا عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وقـ ــ ــ ــ ــ ــــود الحكومــ ــ ــ ــ ــــز جيــ ــ ــ ــ ــــروري ان تركــ ــ ــ ــ ــــن الضــ ــ ــ ــ مــ
ــــي  ــ ــ ــ ــ ــــز فــ ــ ــ ــ ــ ــــيض العجـ ــ ــ ــ ــ ــــى تخفـ ــ ــ ــ ــ ــــاس عمـ ــ ــ ــ ــ ــو انعكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي وأيضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــز النمـ ــ ــ ــ ــ ــــي تعزيـ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ذات أىميـ

 الموازنة العامة.

ــذ و  .ٗ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز ان تنفيــ ــ ــ ــ ــ ــــل إدارة وتحفيــ ــ ــ ــ ــ ــــم ْلجــ ــ ــ ــ ــ ــــروري وميــ ــ ــ ــ ــ ــــر ضــ ــ ــ ــ ــ ــــر امــ ــ ــ ــ ــ ــاءة يعتبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بكفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتثمارات العامــ ــ ــ ــ ــ ــ دارة االســ ا 
 النمو االقتصادي .
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 مقدمة

عدددددددددددد االنفددددددددددداق الحكدددددددددددومي االسدددددددددددتثماري الر يددددددددددد ة االساسدددددددددددية لتحريددددددددددد  النشدددددددددددا  االقتصدددددددددددادي فقدددددددددددد ي     
اصددددددددددبح وسددددددددددديلة لتحقيدددددددددددا التددددددددددراوا الرأسدددددددددددمالي فدددددددددددي جميددددددددددع القطا دددددددددددات االقتصدددددددددددادية   وا  االقتصددددددددددداد 

ت النفطيددددددددددددة العراقددددددددددددي يتصددددددددددددي بوصددددددددددددف  اقتصدددددددددددداد ريعددددددددددددي ا ددددددددددددادي الجاندددددددددددد  يعتمددددددددددددد  لدددددددددددد  ايددددددددددددرادا
ومصددددددددددددر اساسدددددددددددي لتمويدددددددددددل االنفددددددددددداق الحكدددددددددددومي  ا  تشدددددددددددكل م ددددددددددداهمة قطدددددددددددا  الدددددددددددنف  فدددددددددددي النددددددددددداتج 
المحلدددددددددددددددي االجمدددددددددددددددالي ن دددددددددددددددبة   يدددددددددددددددرة مدددددددددددددددع تراجدددددددددددددددع ن دددددددددددددددبة م ددددددددددددددداهمة االقطا دددددددددددددددات االقتصدددددددددددددددادية 
االخددددددددددددر بوا  العالقددددددددددددة بددددددددددددين االنفدددددددددددداق الحكددددددددددددومي االسددددددددددددتثماري والندددددددددددداتج المحلددددددددددددي االجمددددددددددددالي  يددددددددددددر 

ل مددددددددددة البحدددددددددث  لددددددددد  المدددددددددد  الطويدددددددددل جددددددددداءت نتيجدددددددددة فدددددددددر  النفطدددددددددي تمددددددددداد تمدددددددددو  معدومدددددددددة خدددددددددال
سدددددددددددل ية  لددددددددددد  االقتصددددددددددداد العراقدددددددددددي تتمثدددددددددددل  العقوبدددددددددددات االقتصدددددددددددادية  لددددددددددد  العدددددددددددراق ممدددددددددددا لددددددددددد  اثدددددددددددار

بانخفدددددددددددددددا  م دددددددددددددددتويات التشدددددددددددددددتيل فدددددددددددددددي القطا دددددددددددددددات االقتصدددددددددددددددادية و ددددددددددددددد ل  انخفدددددددددددددددا  الطاقدددددددددددددددات 
ب ولمددددددددددن بعددددددددددد الصددددددددددنا ية( و يرهددددددددددا مددددددددددن االسددددددددددبا –االنتاجيددددددددددة فددددددددددي القطا ددددددددددات ال ددددددددددل ية )ال را يددددددددددة 

بددددددددددددرات سددددددددددددمات اقتصددددددددددددادية جديدددددددددددددة تمثلدددددددددددد  بانهيددددددددددددار  2003اال ددددددددددددتالل االمريكددددددددددددي للعددددددددددددراق  ددددددددددددا  
 ألدامتهدددددددددددددددااالسدددددددددددددددتثمارات المقدمدددددددددددددددة لمعظدددددددددددددددا القطا دددددددددددددددات االقتصدددددددددددددددادية وقلدددددددددددددددة  ال نددددددددددددددد  االرتماايدددددددددددددددة

وتوسدددددددددددديعها لتددددددددددددر  ماليمتهددددددددددددا مددددددددددددع ال يددددددددددددادات ال ددددددددددددكانية والتطددددددددددددورات االقتصددددددددددددادية واالجتما يددددددددددددة   
الريعددددددددددي و يددددددددددر االنتدددددددددداجي فددددددددددي توجيدددددددددد  ال ياسددددددددددة االقتصددددددددددادية ممددددددددددا سدددددددددداها فددددددددددي واسددددددددددتمرار الطددددددددددابع 

تدددددددددددهور القطا ددددددددددات ال ددددددددددل ية والسدددددددددديما ال را يددددددددددة والصددددددددددنا ية   وتمدددددددددددي  الطددددددددددابع الريعددددددددددي الخدددددددددددمي 
ايددددددددددددادة  التوجدددددددددددد لالقتصدددددددددددداد العراقددددددددددددي لصددددددددددددالح االنشددددددددددددطة الع ددددددددددددكرية واالمنيددددددددددددة وترتدددددددددددد   لدددددددددددد  هدددددددددددد ا 

النفددددددددداق االسدددددددددتثماري فدددددددددي المجددددددددداالت االنتاجيدددددددددة م دددددددددتمرة فدددددددددي االنفددددددددداق االسدددددددددتهالوي  لددددددددد    ددددددددداب ا
والتنمويدددددددددددة   فمدددددددددددال  دددددددددددن فددددددددددديو  مظددددددددددداهر الف ددددددددددداد المدددددددددددالي واالداري فدددددددددددي جميدددددددددددع انشدددددددددددطة الدولدددددددددددة 
االقتصدددددددددددادية واالداريدددددددددددة واالمنيدددددددددددة   و دددددددددددد  وجدددددددددددود بي دددددددددددة اسدددددددددددتثمارية ماليمدددددددددددة و دددددددددددل هددددددددددد ا لددددددددددد  دور 

محلدددددددددددددي مبافدددددددددددددر فدددددددددددددي انخفدددددددددددددا   جدددددددددددددا االنتدددددددددددددا  وبالتدددددددددددددالي  دددددددددددددعي م ددددددددددددداهمتها فدددددددددددددي النددددددددددددداتج ال
 يباالجمالي  ير النفط
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 منهجية البحث

 شكلة البحث م _1

االنفدددددددددداق االسددددددددددتثماري  لدددددددددد   إثددددددددددر  مددددددددددا مددددددددددداالتددددددددددي  بت ددددددددددا لتتمحددددددددددور افددددددددددكالية البحددددددددددث         
 (ب2020-2004الناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة )

 فر ية البحث _2

 تج المحلي بين االنفاق االستثماري والناو ات داليل ا صايية   اثر جودو  بأ
 (ب2020-2004االستثماري في الناتج المحلي االجمالي العراقي للمدة ) لألنفاق اثروجد يال  بب

 اهداف البحث  _3

 االجماليبنفاق االستثماري والناتج المحلي  لي  الموء  ل  االت بأ
 ب(2020-2004تحليل تطور االنفاق االستثماري في العراق للمدة ) بب
 ب(2020-2004االجمالي في العراق للمدة )تحليل تطور الناتج المحلي  بت
قيددددددددددداس العالقدددددددددددة بدددددددددددين االنفددددددددددداق االسدددددددددددتثماري والنددددددددددداتج المحلدددددددددددي اإلجمدددددددددددالي فدددددددددددي العدددددددددددراق للمددددددددددددة  بث

(2004-2020) 
  منهجية البحث _4

ا تمدددددددددددددددد البدددددددددددددددا ثو   لددددددددددددددد  االسدددددددددددددددلوب الوصدددددددددددددددفي لتحليدددددددددددددددل الظددددددددددددددداهرة االقتصدددددددددددددددادية المتمثلدددددددددددددددة      
-2004المحلددددددددددددي االجمددددددددددددالي فددددددددددددي العددددددددددددراق للمدددددددددددددة ) لدددددددددددد  االنتددددددددددددا   وأثددددددددددددر االسددددددددددددتثماري  باألنفدددددددددددداق

 (ب2020
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 2020_2004الحدود ال مانية للمدة  ب1
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 هيكلة البحث  _6

منهجيددددددددددة لتددددددددددر  التحقددددددددددا مددددددددددن الفر ددددددددددية واهددددددددددداف البحددددددددددث تددددددددددا تق دددددددددديا البحددددددددددث الدددددددددد  مقدمددددددددددة و    
النظدددددددددددري  اإلطدددددددددددار لددددددددددد  تنددددددددددداول المبحدددددددددددث االول  مبا دددددددددددث  3االسدددددددددددتناجات والتوصددددددددددديات والبحدددددددددددث و 
تحليددددددددددل تطددددددددددور  ر دددددددددد  المبحددددددددددث الثدددددددددداني و مددددددددددا   االجمددددددددددالياالسددددددددددتثماري والندددددددددداتج المحلددددددددددي  لألنفدددددددددداق

   (2020-2004االنفدددددددددددددددداق االسددددددددددددددددتثماري والندددددددددددددددداتج المحلددددددددددددددددي االجمددددددددددددددددالي فددددددددددددددددي العددددددددددددددددراق للمدددددددددددددددددة )
فدددددددددددددي النددددددددددددداتج المحلدددددددددددددي  االنفددددددددددددداق االسدددددددددددددتثماري  أثدددددددددددددرتحليدددددددددددددل وقيددددددددددددداس  المبحدددددددددددددث الثالدددددددددددددث  وتنددددددددددددداول

 ب(2020-2004االجمالي في العراق للمدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ولالمبحث اال  

 االستثماري والناتج المحلي االجمالي لألنفاقالنظري  اإلطار

 االستثماري  اإلنفاق مفهو  1-1
 اخددر بمعندد  العينيددة األمددوال ر وس وينلتمدد تخصدد  التددي تلدد  االمددوال هددي             

 خفاجددة )التحتيددة  ال نيددة مشدداريع  لدد  االنفدداق مثددال القوميددة الثددروة لتنميددة تهدددف التددي تلدد 
 العلددي ) اقتصدداديا مددردوداا  لهددا ا  أي دخددالا  تعطددي التددي النفقددات هددو اندد    ومددا ب(2013 25
 فددي ايددادة صددورة فددي اجيددةاإلنت ال ددلع  لدد  الطلدد  فددي يتمثددل اندد    ايمدداا  وت ددين ب(2002 43

 صددورة فددي او بالخدددمات للقيددا  أسدداس بندداء فددكل فددي اوددا  سددواء الثابتددة اإلنتددا  وسددايل
 دوتشددديي الحديدددد سدددك  ومثلددد    اإلنتددا  لمشددرو ات بالن ددبة باإلنتددا  للقيددا  أسدداس و ددع
 المددال راس وتحصدديل تمددوين اندد    ايمدداا  وبدد ل  ب(27 نشددر  سددنة بدددو    الجنددابي) الطددرق 
 الطاقددة توسدديع منهددا والهدددف ماديددة  يددر أصددول و دد ل  ارا ددي مخدد و   نمدد الثابدد 

 انددد     لددد  أخدددر   ااويدددة ومدددن ب(2017 13  )ا يدددر االقتصدددادي النمدددو لتحقيدددا اإلنتاجيدددة
 الالامددة الرأسددمالية المعدددات  لدد  للحصددول الدولددة ق ددل مددن تخصصددها يددتا التددي المبددال 
 انددد    او ب(1988 120  و ددداوي  علدديال) والخددددمي ال دددلعي بشدددقي  المحلددي اإلنتددا  ل يددادة
 الدولددة لنشددا  المعددالا وا ددحة صددورة بإ طدداء الرأسددمالية للنفقددات الددوفيفي بالتق دديا ي ددمح

 هدد ا المددال بددراس والعمليددات  امددة بصددفة االسددتثمار نفقددات بددين يميدد   يددث االسددتثماري 
 والطاقددة والمندداجا المصددنعة والصددنا ات المحروقددات التاليددة القطعددات ومال ظددة  ددد يمكننددا

 والتربيدددة واإلداريدددة االقتصدددادية األساسدددية والمنشددداة المنتجدددة والخددددمات والدددري  والفال دددة
 للتنميدددة ال لديدددة والمخططدددات وال دددكن والثقافيدددة االجتما يدددة األساسدددية المنشددداة والتمدددوين

 وتحصدديل بتمددوين االنفدداق مددن النددو  هدد ا يعنددي اندد      ددر ممددا يتمددح ب(2016 65  قدددوري )
 االنفدداق يشددمل بدد ل  وهددو ماديددة  يددر  واصددول ارا ددي  مخدد و   مددن لثابدد ا المددالراس 
 فددكل فددي الحكومددة تدفعدد    مددا وددل و دد ل  العامددة المشددرو ات و األساسددية ال نيددة  لدد 

 النفقددات الدد  ينظددر التقليدددي االقتصددادي الفمددر وددا  لقددد   الخددا  لالسددتثمار ا انددات
 العامددة المرافددا تشددييد فتددرة وهددي دودةمحدد امنيددة بفتددرة تددرتب  نفقددات انهددا  لدد  االسددتثمارية

 النقدددي واالصدددار وددالمرافا  اديددة  يددر تمويليددة مصددادر خددالل مددن تمويلهددا يمكددن ثددا ومددن
 لوجهدد  وفقدداا  اسددتثنايية  دداالت فددي يكددو   ا  يمكددن التمويددل فددي المصددادر هدد     الدد  واللجددوء
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 تطددور اثدد ومددن االقتصددادي النشددا  فددي الدولددة مفهددو  تطددور مددع ولمددن المالسددي  نظددر
 تحقددا ا  يمكددن التددي الهامددة األدوات وأ ددد  ليهددااال تمدداد  ومددد  الحكوميددة النفقددة مفهددو 
 فددأ  التطددورات هدد     فددل فددي   اجتما يددة و دالددة اقتصددادي نمددو مددن المجتمددع اهددداف
  لدد    م ددرر و يددر مق ددوالا  يعددد لددا منتجددة  يددر نفقددة انهددا  لدد  الحكوميددة النفقددة الدد  النظددر
 مددن العديددد فددي الخاصددة النفقددات مددن إنتاجيددة اوثددر تمددو   وقددد ةمنتجدد أصددبح  لمونهددا

  ات الحكوميددة النفقددات نطدداق ات ددع المنطددا هدد ا مددن وانطالقدداا  لدد ل  والمجدداالت الحدداالت
 ليشددمل امتددد بددل التحتيددة ال ندد  المشددرو ات  لدد  فقدد  يقتصددر يعددد ولددا الرأسددمالي الطددابع
 الهيكلددة ال نيددة  لدد   ددالوة الحكوميددة النفقددات فددا   امددة وبصددفة العامددة المشددرو ات انشدداء
 الخددا  للقطددا  االقتصددادية واال انددات الشدداملة الصدديانة  لدد  االنفدداق ايمدداا  تشددمل فهددي

  لدد  الحكددومي االنفدداق و دد ل  اإلنتددا  ايددادة ثددا ومددن اإلنتاجيددة طاقتهددا ايددادة بهدددف
 الدد  ري االسددتثما االنفدداق خددالل مددن الدولددة وتهدددف   و يرهددا والتجديددد اال ددالل  مليددات
  جددا ايددادة الدد  يدديدي ووندد     لدد  االقتصددادي النمددو لتحقيددا اإلنتاجيددة الطاقددة توسدديع

 ممددا الخددا  االسددتثمار ايددادة الدد  يدديدي اندد     لدد  فمددالا  اإلنتددا  تملفددة وخفدد  التوفددي
 السددتثمار نفقددات تمثددل اندد    او فددي التوسددع  لدد  ويعمددل التوفددي  جددا مددن بالتددالي ي يددد

 العموميددة التجهيدد ات (ب2014 27 سددالطني  )مبافددرة  يددر قددةبطري االسددتهال  - ونفقددات
  لدد  وتمددو   للدولددة العامددة المي انيددة فددي العامددة النفقددات مددن الثدداني ال نددد برأسددمالي والنفقددات

 ال ددنوية التخصيصددات الدددفع ا تمددادات وتمثددل الدددفع با تمددادات وتنفدد  بددرامج رخدد  فددكل
 رخدد   ددمن الم ددطرة االلت امددات تطيددةلت دفعهددا او تحويلهددا او فيهددا التصددرف يددتا التددي

 ال ددنوي  الماليددة لقددانو   الملحددا الجدددول فددي النفقددات هدد     تق ددا  يددث المطبقددة ال ددرامج
 - :أبواب ثالث ال  وتتفر  القطا ات    
 .وا د طرف من المنف ة االستثمارات بأ

 .الدولة ق ل من الممنو ة االستثمار ا انات بب
 .دولةال براس مال األخر   النفقات بت

 لتجهيدد اتا  جددا ب يددادة تقددو  انهددا دامدد  مددا و يددرة بإنتاجيددة يتمتددع النفقددات مددن النددو  هدد اف
 بددرهن الدد ي و ندد  مينددارد جددو   ال ريطدداني االقتصددادي اوددد    مددا وهدد ا الدولددة بحددواة الموجددودة

 فددي ت دداها التددي االسددتثمار نفقددات خددالل مددن الدولددة تتدددخل االقتصددادي الر ددود فتددرة فددي اندد   
 الدولددة ت نددي فعنددد االسددتثمار ممددا ي اثددر خددالل مددن العددا  االقتصددادي التددواا   إ ددادة
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 االنفدداق هدد ا فددأ  االقتصددادي الر ددود فتددرة خددالل (مددثالا  سددريع طريددا بندداء) مددا اسددتثمار
 والقيددا  العمددال  لدد  األجددور توايددع خددالل مددن جديدددة دخددول خلددا فددي سي دداها االسددتثماري 

 فعاليددة تددرتب  لمددن االقتصددادي النشددا  يدد داد بالتددالي نالمددوردي لددد  األوليددة المددواد بطلبددات
 رجددع فددا ا المنشددداة مددداخيل مددن للم ددتفيدين بالن ددبة االسددتهال  بميددل الممددا ي  مددل
 الددددفع يددديخرو   بددد ل  فدددإنها االسدددتهال   دددو  لدددديها االدخدددار جانددد  االفدددراد هددديالء

 خطددر االسددتثمار نفقددات تشددكل وقددد المنفعددة تقددد  ال االسددتثمار  لدد  المتولددد االقتصددادي
 بشددكل باسددتمرار ومراق تهددا تقييدددها ينبتددي لدد ل  التمددخا  الددة فددي النقدددي الجاندد  لدد  
 بددراس والعمليددات  امددة بصددفة االسددتثمار نفقددات بددين نميدد   يددث الحكومددة طددرق  مددن مبافددر
 الدولدددة نشدددا  الددد ي االسدددتثمار لنفقدددات الدددوفيفي ياالتقددد  لددد  باالسدددتناد و لددد  المدددال

 المصدددنعة والصدددنا ات المحروقدددات قطا دددات فدددي االسدددتثمار لخدددال مدددن االسدددتثماري 
 والثقافيددة االجتما يددة والمنشدداة - او المنتجددة والخدددمات والددري  والفال ددة والطاقددة والمندداجا
 ايددادة الدد  هدد ا يدديدي اندد    (ب41-2016 40 االن ددة ) للتنميددة ال لديددة والمخططددات وال ددكن
 فددي ي يددد ممددا االسددتثمارية المشدداريع فددي نالعدداملي دخددول ارتفددا  وبالتددالي المنتجددين دخددول
 ب(2 36 وناصر   وايشية) لديها االستهال  م تو  

 
 الحكومي االنفاق اهداف 1-2

 مددن الحكددومي االنفدداق مددن الهدددف تحقيددا الدد  ت ددع  العددالا دول مددن دولددة  ددل            
 الحاجدددات وافدددبا  المجتمدددع اهدددداف تحقيدددا  لددد  قدددادر اقتصدددادي النهدددو  بواقدددع اجدددل

 :منها الحكومي االنفاق اهداف تخ   دة وهنا  العامة
 واجددورها مرتبدداتها وتقدددير جهددودها تقددويا  نددد االفددراد بددين الم دداواة  م دددأ تحقيددا ب1

 (ب2016 31 االن ة )
 وال ياسدددية واالجتما يدددة االقتصدددادية المدددواطنين  يددداة فدددي تولدددد    األثدددر معرفدددة ب2

 (ب2017 9  ا ير)االثر  به ا واالسترفاد
  ليهددا الم دداد فتددرة ففددي عددا تواالن بالم دداد المتعلقددة االقتصددادية للمشدداول معالجتهددا ب3

 مددن ممكددن  دددد او ددر تشددتيل خددالل مددن الفعددال الطلدد  ايددادة  لدد  جاهدددا تعمددل ا 
 هدديالء  لدد  تددوا  معينددة أجددور مقابددل واإلنتاجيددة الخدميددة المشدداريع فددي العاملددة القددوة

 منهددا  اجدداتها ألفدددبا  والخدددمات ال دددلع لدد   بأنفاقهددا سددديقومو   الدد ين العدداملين
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 الدددخول ايددادة ثددا االسددتخدا  ايددادة اسددتمرار ومددع الفعددال الطلدد  ايددادة يعنددي والدد ي
 الحدددي الميددل بارتفددا  ويتميدد و   المحددددة الدددخول  وي  مددن وانهددا السدديما الموا ددة

 الدد  يدديدي ممددا الفعددال الطلدد  فددي اوثددر ايددادة  ليددة يترتدد  الدد ي لالسددتهال 
 تحمددير والدد  نا يددة مددن ال ددوق  فددي والخدددمات ال ددلع مددن المعددرو  امتصددا 
 النمددو معدددالت ايددادة وبالتددالي أخددر   نا يددة مددن انتاجهددا مددن التوسددع  لدد  المشدداريع

 فددي اإلنتددا  ايددادة ي ددتهدف اندد    ايمدداا  وت ددين.( 2013 30  .خفاجددة) االقتصددادي
 و مددا.( 2015 16 بكددرين ) األسددعار م ددتو   ارتفددا  دو   والحيلولددة الم دداد أوقددات
 الم دداد  الددة فددي خاصددة االقتصدداد  لدد  التددي تطددرا التقلبددات ي عددالج اندد    فيدد  جدداء

 مقدددار فددي ال يددادة مددن الحددديث العصددر فددي للدولددة ت ددمح المحلددي الدددخل ف يددادة
 و ددادة و يرهددا ورسددو   ددراي  مددن  امددة أ بدداء او تمددالي  صددور فددي مندد    تقتطعدد   

 الوجددو  مختلددي  لدد  انفاقهدددا ايددادة  لدد  ةللدولدد المتا ددة المددوارد هدد   تحفدد  مددا
 توسدديع المشدداريع بأنشدداء الدولددة تقددو  االادهددار فددي امددا.( 2012 618  الم رو ددي)

 فددي لمددراي ا ايددادة  لدد  تعمددل ومددا) ونقديددة ماليددة سياسددات تط يددا منهددا القددايا
 خفاجدددة ) (التمدددخا معددددالت ارتقدددا  مدددن للحدددد ( الحكدددومي االنفددداق تخفددد 

 ب)2013 31
 تتطيددة  نددد المجتمددع افددراد لصددالح الماليددة األ بدداء توايددع فددي العدالددة م دددأ اتحقيدد ب4

 (ب2016 32 االن ة ) العامة النفقات
 يحقددا الدد ي النحددو  لدد  العددا  االنفدداق سياسددة  ليهددا ت ددير  امددة قوا ددد و ددع ب5

 (ب2017 4  ا ير) للدولة ال ياسةاالقتصادية
 فددي التوسددع خددالل مددن و لدد  راراسددتق  لدد  والمحافظددة الدددخل تنميددة الدد  تهدددف ب6

 مددن المشددتريات ايددادة الدد  يدديدي ممددا الخددا  االنفدداق جاندد  الحكددومي الدد  االنفدداق
 والتدددي الم ددتخدمة اإلنتاجيدددة المددوارد  لددد  طلبددداا ا ددافياا  فتمدددو   والخددددمات ال ددلع
 واالبتمددار والتنظدديا المددال العمددل وراس وهددي األربعددة اإلنتددا   ناصددر فددي تتمثددل

 (ب2016 37  وناصر ) وايشية
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 الحكومي االنفاق أهمية 1-3
 األثددر لهددا أدوار مددن ييديدد    ومددا يحققدد    مددا خددالل مددن االنفدداق أهميددة ت ددرا             

 مددن للعديددد االقتصددادي الم ددتو   تح ددن الدد  تددودي فهددي االقتصدداد القددومي فددي المثيددر
 .من تأتي الحكومي االنفاق أهميةفأ   ل ا النامية او المتقدمة ال لدا 
 الدولددة قامدد  أ ا والتعليميددة الصددحية الخدددمات  لدد  واألنفدداق االجتما يددة النفقددات ب1

 الدد  يدديدي  لدد  فددأ  تماليفهددا  ددن تقددل بأسددعار او بالمجددا  هدد ا الخدددمات بتأديددة
 ب(2016 73 )قدوري  منها للم تفيدينالحقيقية  الدخول ايادة

 )بشددير  االجتمددا ي التمامددلو  التنميددة لتحقيددا اساسدداا  الراميددة االجتما يددة النفقددات ب2
 ب(2016 5

 لددددفع الصدددنا ي الن ددديج لتقويدددة المدددرورية النفقدددات تمثدددل االقتصدددادية النفقدددات ب3
 ب(2016 5 )بشير  التحتية ال نية وتمتين االستثمار

 واجددورها مرتبدداتها وتقدددير جهددودها تقددويا فددي المجتمددع افددراد بددين العدالددة تحقيددا ب4
 ب(2017 14بكرين)

 التمثيددل ونفقددات العامددة األدوات ونفقددات العدالددة ونفقددات والدددفا  االمددن نفقددات تددوفير ب5
 ب(2017 14   ا ير) الخارجية والعالقات الدبلوماسي

 العامددة النفقددات لتتطيددة المجتمددع افددراد بددين الماليددة األ بدداء توايددع فددي العدالددة تحقيددا ب6
 ب(2015 15  )بكرين

 صددالح فددي منهددا للم ددتفيدين مبافددرة تتحددويال تحدددث االجتما يددة التحويليددة النفقددات ب7
 االقتصددادية التحددويالت ا  ومددا المرتفعددة الدددخول   دداب  لدد  المنخفمددة الدددخول
 األنشددطة بعدد  دخددول ت يددد  يددث  ينيددة صددورة فددي الدددخل توايددع إ ددادة الدد  تدديدي

  قدددوري ) االخددر الددبع    دداب  لدد  الدددول فددي األقدداليا بعدد  او االقتصددادية
 ب(2016 73

 الثقافددة نفقددات و دد ل  االجتما يددة والر ايددة الصددحة ونفقددات التعلدديا نفقددات تددوفر ب8
 االجتما يدددة  دددرا اال خدمدددة ت دددتهدف التدددي النفقدددات و مومددداا  العلمدددي والبحدددث

 ب(2018 14  ا ير)
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 نفقددات الدد  إ ددافة والمدداء والمهربدداء والمواصددالت والنقددل األساسددية الخدددمات تقددد  ب9
 الدددري  نفقدددات و ددد ل  التابدددات  مايدددة ونفقدددات ال را دددةو  الخارجيدددة التجدددارة د دددا

 ب(2017 14  ا ير) والصرف
 والقرطاسدددية والمهربددداء والميدددا  وااليجدددارات رسدددمية مهمدددات فدددي ال دددفر ب10

 ب(2016 28   خفاجة) االستهالوية واللواا  والمواد النقل وسايل ونفقات والصيانة
 الدولددة انيددةمي   مددن جدد ء العامددة النفقددات تمثددل ال ددرامج وا ددداد صدديانة ت ددهيل ب11

 األجهددد ة تقودهدددا محددددودة ب دددرامج  تدددرتب  وهدددي   ددداباتها  دددمن تددددخل بحيدددث
 النفقددات تق دديا خددالل مددن الح ددابات تلدد  ترتيدد  يمددمن بحيددث العامددة والو دددات

 ب(2016 34 االن ة ال رامج ) ه   وتنفي  وا داد صيانة  ملية وت هيل العامة
 واال انددددات م دددداهماتوال االجتمدددا ي المددددما  المجتمدددع الفددددراد تدددوفر ب12

 ب(2013 28 خفاجة ) والتعويمات التقا دية
 مفهو  الناتج المحلي االجمالي والمفاهيا االخر   ات العالقة 1-4
 يعرف الناتج المحلي االجمالي بطريقة االنتا  بان :    1-4-1 

ط  اجمددددددددددالي القدددددددددديا النقديددددددددددة لل ددددددددددلع والخدددددددددددمات النهاييددددددددددة المنتجددددددددددة داخددددددددددل االقتصدددددددددداد المحلددددددددددي بواسدددددددددد
 ناصددددددددددر االنتددددددددددا  الموجددددددددددودة داخددددددددددل المحددددددددددي  الجترافددددددددددي خددددددددددالل فتددددددددددرة امنيددددددددددة معيندددددددددد  تمددددددددددو   ددددددددددادة 
سددددددددددنةب اسدددددددددددماء اخدددددددددددر  للندددددددددداتج المحلدددددددددددي االجمدددددددددددالي بطريقدددددددددددة االنتددددددددددا  : النددددددددددداتج المحلدددددددددددي االجمدددددددددددالي 
بالقيمددددددددددددددددددددددددددددددددة الممددددددددددددددددددددددددددددددددافة او الندددددددددددددددددددددددددددددددداتج المحلددددددددددددددددددددددددددددددددي االجمددددددددددددددددددددددددددددددددالي بالقيمددددددددددددددددددددددددددددددددة النهاييددددددددددددددددددددددددددددددددةب 

 (7 2016)ال لما  البكر 
 ناتج المحلي االجمالي بطريقة الدخل بان :يعرف ال   1-4-2

اجمدددددددددددددددددالي دخددددددددددددددددددول  ناصدددددددددددددددددر االنتددددددددددددددددددا  ) العمدددددددددددددددددل   راس المددددددددددددددددددال  االر ( الموجددددددددددددددددددودة           
داخددددددددددددل المحددددددددددددي  الجترافددددددددددددي التددددددددددددي اسددددددددددددهم  فددددددددددددي العمليددددددددددددة االنتاجيددددددددددددة )اي فددددددددددددي الندددددددددددداتج المحلددددددددددددي 

تج المحلددددددددي االجمددددددددالي( خددددددددالل فتددددددددرة امنيددددددددة معيندددددددد  تمددددددددو   ددددددددادة سددددددددن ب وهنالدددددددد  اسددددددددماء اخددددددددر  للنددددددددا
 االجمالي بطريقة الدخل:

اجمددددددددالي الددددددددددخل مددددددددن  وامدددددددددل االنتددددددددا  او هيكدددددددددل تملفدددددددددة الندددددددداتج المحلدددددددددي االجمدددددددداليب  ي يدددددددددة  دددددددددر  
النددددددددددداتج المحلدددددددددددي االجمدددددددددددالي بطريقدددددددددددة الددددددددددددخل: يعدددددددددددر  بطدددددددددددريقتين  اجمدددددددددددالي الددددددددددددخل مدددددددددددن  وامدددددددددددل 

 (7 2016)ال لما  البكر  االنتا      النشا  وهيكل تملفة الناتج المحلي االجماليب
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 يعرف الناتج المحلي االجمالي بطريقة االنفاق بان : 2-4-3
اجمدددددددددددددالي قيمدددددددددددددة ال دددددددددددددلع الموجهدددددددددددددة الددددددددددددد  تل يدددددددددددددة الطلددددددددددددد  الملدددددددددددددي فدددددددددددددي المجتمدددددددددددددع )اي             

مجمددددددددددددددو  االنفددددددددددددددداق النهددددددددددددددايي( ويشدددددددددددددددمل االنفدددددددددددددداق االسدددددددددددددددتهالوي الخددددددددددددددا  واالنفددددددددددددددداق االسدددددددددددددددتثماري 
ات ناقصددددددددددددددا الددددددددددددددواردات( خددددددددددددددالل فتددددددددددددددرة واالنفدددددددددددددداق الحكددددددددددددددومي وصددددددددددددددافي التعامددددددددددددددل الخارجي)الصددددددددددددددادر 

 (8 2016)ال لما  البكر  امنية معينة تمو   ادة سنةب
 
 
 
 اهمية الناتج المحلي االجمالي 1-5
 

الندددددددددددداتج المحلددددددددددددي االجمددددددددددددالي يلخدددددددددددد  النشدددددددددددداطات االقتصددددددددددددادية التددددددددددددي قددددددددددددا  بهددددددددددددا المجتمددددددددددددع  ب1
 ب(6 2016 رال لما   البك) خالل فترة معينة  البا سنةب

 ليددددددددددد   ناصدددددددددددر االنتدددددددددددا  مدددددددددددن  وايدددددددددددد   مدددددددددددا تحصددددددددددللي يلخددددددددددد  الندددددددددداتج المحلدددددددددددي االجمدددددددددددا ب2
 ب(6 2016 رال لما   البك) نتيجة م اهمتها في االنتا  المحليب

الندددددددددداتج المحلدددددددددددي االجمدددددددددددالي يعت ددددددددددر ميفدددددددددددر اقتصدددددددددددادي هددددددددددا  يمكدددددددددددن اسدددددددددددتخدام  للتحلددددددددددديالت  ب3
االقتصدددددددددددددددادية وو دددددددددددددددع الخطددددددددددددددد  وال ياسدددددددددددددددات التنمويدددددددددددددددة  ومعرفدددددددددددددددة توجهدددددددددددددددات االقتصددددددددددددددداد 

 ب(7 2016 رالبك ال لما  ) الحاليةب
النددددددددددداتج المحلدددددددددددي االجمدددددددددددالي بطريقدددددددددددة االنفددددددددددداق  يمكدددددددددددن مدددددددددددن معرفدددددددددددة توجهدددددددددددات االسدددددددددددتهال   ب4

 ب(7 2016 رالبك ال لما  )للقطا ات الريي ية والم تهدفة 
التن دددددددددددديات االقتصددددددددددددادية  ألجددددددددددددراءت ددددددددددددتخد  ال السددددددددددددل ال منيددددددددددددة للندددددددددددداتج المحلددددددددددددي االجمددددددددددددالي  ب5

 ب(7 2016 رال لما   البك) الهامة لمتخ ي القراراتب
يمكدددددددددن اسدددددددددتخدا  ميفدددددددددر نصدددددددددي  الفدددددددددرد مدددددددددن النددددددددداتج المحلدددددددددي  مقيددددددددداس لم دددددددددتو  الم يشدددددددددة  ب6

 ب(7 2016 رال لما   البك)بشكل تقري يب
سددددددددددتخدام   ميفددددددددددر للمقارنددددددددددة بددددددددددين الدددددددددددول مددددددددددن نا يددددددددددة تحديددددددددددد م ددددددددددتو  االداء االقتصددددددددددادي ا ب7

 ب(7 2016 رال لما   البك) للدولةب
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  االستثماراالنفاق  ل   أثر 1-6 
 االقتصددادي النمددو تحقيددا فددي المهمددة االدوات أ ددد االسددتثماري  األنفدداق يعددد              

 فددي ايددادة " بأندد      ددرف فقددد االسددتثماري  االنفدداق مفهددو  تو ددح التعدداري  مددن العديددد وهنددا 
 أيمددا يشددمل ومددا " الم يددرة المصددانع وبندداء الجديدددة اآلالت فددراء مثددل الرأسددمالي االنفدداق

 العديددد وهنددا  .و يرهددا والتطددوير والبحددث االبتمددار ود ددا والمبدداني والج ددور الطددرق  ءبنددا
  امددة خدمددة تقددديا مثددل االسددتثماري  االنفدداق طريددا  ددن تقددديمها يمكددن التددي الخدددمات مددن

 الخددددمات بعددد  أل  المجتمدددع رغبدددات بإفدددبا  يتمثدددل  دددا  نفدددع تحقيدددا أي للجمهدددور
  وايدددها وتددأخر تماليفهددا ارتفددا  ب دد   الخددا   القطددا بهددا ي ددتثمر ال للمجتمددع المددرورية
 تطددوير إلدد  االسددتثماري  االنفدداق ي ددع  ومددا   بتهي تهددا الدولددة تقددو  الخدددمات هدد   وألهميددة
   االقتصدداد لتع يدد  وسدديلة و الدددول واادهددار تقددد  سددر البشددري  العنصددر أل  التعلدديا قطددا 
 القطا ددات مددن معددين ا قطدد بتنميددة االسددتثماري  االنفدداق  طريددا  ددن الدولددة تقددو  ومددا

 . أليدد  وافددة الت ددهيالت وتقددديا القطددا   لدد  إلدد  االسددتثمار توجيدد  باال تمدداد االقتصددادية
 معدددالت تحقيددا أجددل ومددن  (295 2013)الخفدداجي   وايددد  وتدد داد أدا   يرتفددع اومددن ثدد

 تحقيددا أجددل مددن االسددتثماري  االنفدداق فددي التوسددع مددن البددد االقتصددادي النمددو ن اليددة مدد
 االقتصدددادية المدددوارد إنتاجيدددة ايدددادة  دددن فمدددال يالتدددراوا الرأسدددمال  مليدددة يفددد تطدددور

 آليددة وإصددال  للمددوارد األمثددل السددتتالل طريددا  ددن االنتاجيددة العمليددات فددي الم ددتخدمة
 (ب8 2016)خنجر  االقتصادية القرارات وترفيد االقتصادي النظا 

 

 

 األجدددل فدددي ياإلجمدددال المجلدددي النددداتج  لددد  االسدددتثماري  اإلنفددداق أثدددر 1-7
               :القصير

 نمددو  لدد  تددأثير ولدد  الملددي الطلدد  مكونددات أ ددد هددو االسددتثماري  اإلنفدداق ا            
 الندداتج   لدد  مبافددر وقددع لدد  يكددو   سددوف انخفددا  أو ارتفددا  أو تتيددر أي وا  الندداتج
  و دد ل الملددي الطلدد  مكونددات  لدد  سددلبا يدديثر فإندد  االسددتثماري  اإلنفدداق يددنخف   ندددما
 العمالددة  جددا فددي انخفددا  إلدد  يدديدي الدد ي االسددتثمار يت دد   وبدددور  الدددخل  جددا  لدد 
 وهدد ا اإلجمددالي المحلددي الندداتج  لدد  االسددتثماري  اإلنفدداق مددن المتولددد يالتددأثير ال ددل  هدد ا

 إنتاجيددة مددع يتمافدد  ال  ددال يكددو   مددا  ددادة األجددر لأل  معددد الدددول مددن  دددد فددي يظهددر
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 مددن الع ددكري  اإلنفدداق ن ددبة ارتفددا  التخطددي  و دد ل  فددي  ددعي يكددو   سدد ب  وهدد ا العامددل
 نحددو يتوجدد  اإلنفدداق أ    يعنددي وهدد ا اإلنفدداق أوجدد  بقيددة مددع مقارنددة العددا  اإلنفدداق مجمددل

 ب(163 1997 ونعا  ( المحلي الناتج نمو  ل  سلبا تيثر إنتاجية  ير قطا ات
 
 األجدددل فدددي اإلجمدددالي المحلدددي النددداتج  لددد  االسدددتثماري  اإلنفددداق أثدددر 1-8

  :الطويل
 هيكددل تتيددر إلدد  تهدددف انفدداق أوجدد  نحددو االسددتثماري  اإلنفدداق الدولددة توجدد              

 الددوطني الدددخل فددي ايددادة يحدددث ممددا اإلنتاجيددة الطاقددة ايددادة خددالل مددن الددوطني االقتصدداد
 توجيدد  وهددو أال آخددر توجيهددا االسددتثماري  لإلنفدداق التوجيدد  هدد ا  لدد  يترتدد  طويلددة  مدددة بعددد
  ي يددة فددي األفددراد  لدد  تأثيرهددا خددالل مددن مبافددر  يددر أو مبافددر بالشددكل اإلنتاجيددة اردالمددو 

 فددي االسددتثمار طريددا  ددن فيددتا المبافددر بالتوجيدد  يتعلددا فيمددا المددوارد تلدد  اسددتعمال
 ق ددل مددن مبافددرة األربددا  وجنددي المشددرو ات تلدد  وادارة الدولددة ق ددل مددن العامددة المشددرو ات
 مددن الددربح  لدد  التددأثير خددالل مددن فيددتا المبافددر  يددر التوجيدد  أمددا   للدولددة تابعددة ميس ددات

 ( يددأتي مددا التوجيدد  هدد ا  لدد  ويترتدد  و يددر  واإلنفدداق  وأدواتهددا الماليددة ال ياسددة خددالل
 (:25 1999   الحا 
 باالقتصادي النشا  من معينة فرو  في االستثمار إل  اإلنتاجية الموارد توجي  -
 ب األخر   الدولة اقاليا من  دد نحو راداألف تصرف تح  التي الموارد توجي  -

 

 قانو  فاجنر مقابل الفر ية المين ية 1-9

تشددددددددددير النظريددددددددددة االقتصددددددددددادية المليددددددددددة الدددددددددد  وجددددددددددود  القددددددددددة بددددددددددين االنفدددددددددداق الحكددددددددددومي والندددددددددداتج        
وهنالدددددددددد   االجمددددددددددالي المحلددددددددددي االجمددددددددددالي  ددددددددددول العالقددددددددددة بددددددددددين االنفدددددددددداق الحكددددددددددومي والندددددددددداتج المحلددددددددددي 

   االتي:( ويمكن تلخيصهما GDP) آرايهماتتعاو ا  في مدرستا  ريي يتا  

 قانونا 1892االلماني ادولي فاجنر  ا   فاجنر: صاغ االقتصاديقانو  

قدددددددددانو  التوسدددددددددع الم دددددددددتمر للنشدددددددددا  الحكدددددددددومي   ويع دددددددددر هددددددددد ا القدددددددددانو   دددددددددن  القدددددددددة طويلددددددددددة اسدددددددددما  
ة للتنميدددددددددة   ويشدددددددددير االجددددددددل بدددددددددين االنفددددددددداق الحكدددددددددومي والدددددددددخل القدددددددددومي للددددددددددول التدددددددددي المرا ددددددددل المبكدددددددددر 
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ممدددددددددددددمو  هددددددددددددد ا القدددددددددددددانو  ا  ال ددددددددددددد  ية تتجددددددددددددد  مدددددددددددددن النددددددددددددداتج المحلدددددددددددددي االجمدددددددددددددالي الددددددددددددد  االنفددددددددددددداق 
الحكددددددددددومي  فال يدددددددددداد فددددددددددي معدددددددددددالت النمددددددددددو االقتصددددددددددادي تدددددددددديدي  تمددددددددددا الدددددددددد  ات ددددددددددا  نشددددددددددا  الدولددددددددددة 
ومدددددددددن ثدددددددددا ايدددددددددادة االنفددددددددداق الحكدددددددددومي بن دددددددددبة او دددددددددر مدددددددددن ن دددددددددبة ايدددددددددادة متوسددددددددد  نصدددددددددي  الفدددددددددرد مدددددددددن 

جمددددددددددالي   يددددددددددث يدددددددددديدي النمددددددددددو االقتصددددددددددادي الدددددددددد  ايددددددددددادة الطلدددددددددد  الملددددددددددي الدددددددددد ي الندددددددددداتج المحلددددددددددي اال
يددددددددديدي بددددددددددور  الددددددددد  ايدددددددددادة الحاجدددددددددة الددددددددد  ايدددددددددادة االنفددددددددداق الحكدددددددددومي والددددددددد  ايدددددددددادة المدددددددددوارد المتا ددددددددددة 
للقطددددددددا  الحكددددددددومي لتمويددددددددل هدددددددد   ال يددددددددادة فددددددددي االنفدددددددداق  ددددددددن طريددددددددا المددددددددوارد اال ددددددددافية الناتجددددددددة مددددددددن 

لفر ددددددددددددية والقايلددددددددددددة بوجددددددددددددود  القددددددددددددة بددددددددددددين النمددددددددددددو النمددددددددددددو االقتصددددددددددددادي  و لدددددددددددد   لدددددددددددد  فددددددددددددا  هدددددددددددد   ا
االقتصدددددددددادي واالنفددددددددداق الحكدددددددددومي تدددددددددد ا فدددددددددي جوهرهدددددددددا نظريدددددددددة اقتصددددددددداد جانددددددددد  الطلددددددددد    يدددددددددث يدددددددددتا 

الددددددددد  التددددددددددخل الفعدددددددددال مدددددددددن الحكومدددددددددة فدددددددددي االقتصددددددددداد مدددددددددن خدددددددددالل االنفددددددددداق  وتدددددددددوفير المدددددددددال  الدددددددددد وة
تقرار  مدددددددددددن اجدددددددددددل تحفيددددددددددد  الطلددددددددددد   لددددددددددد  ال دددددددددددلع والخددددددددددددمات و دددددددددددما  النمدددددددددددو االقتصدددددددددددادي واالسددددددددددد

ووفقدددددددددا لقدددددددددانو  فددددددددداجنر فدددددددددا  هندددددددددا  ثدددددددددالث اسدددددددددباب تعمدددددددددل  لددددددددد  ايدددددددددادة دور الحكومدددددددددة فدددددددددي النشدددددددددا  
 االقتصادي:

ا  الطلددددددددددد   لددددددددددد  ال دددددددددددلع ينمدددددددددددو مدددددددددددع ارتفدددددددددددا  معددددددددددددالت التحمدددددددددددر والتصدددددددددددنيع ومدددددددددددن ثدددددددددددا  ب1
 التوسع من اجل  ما   فاءة االداء االقتصاديب

والر ايدددددددددددة االجتما يدددددددددددة تدددددددددديدي التنميدددددددددددة االقتصدددددددددددادية الددددددددددد  التوسدددددددددددع فددددددددددي الخددددددددددددمات الثقافيدددددددددددة  ب2
 والتعليا والتي تيدي ال  ارتفا  االنفاق الحكوميب

 وتمويل اال تمارات الط ي يةب إلدارةالتدخل الحكومي  ب3

اي ا  ال يددددددددددادة فددددددددددي االنفدددددددددداق الحكددددددددددومي ي ددددددددددرر  الدددددددددددور الدددددددددد ي تل بدددددددددد  الحكومددددددددددة فددددددددددي المجتمددددددددددع      
لحقددددددددددوق الملميددددددددددة  حددددددددددواف   ا  تنفدددددددددد  الحكومددددددددددة انددددددددددوا  مختلفددددددددددة مددددددددددن االنشددددددددددطة  تددددددددددوفير بي ددددددددددة مواتيددددددددددة

االجتما يدددددددددددددة ا دددددددددددددافة الددددددددددددد   األنشدددددددددددددطةللمناف دددددددددددددة ومندددددددددددددع اال تمدددددددددددددار و دددددددددددددما  القدددددددددددددوانين وتحويدددددددددددددل 
نفقدددددددددات الددددددددددفا  الدددددددددوطني وادارة ال ي دددددددددة  هددددددددد ا الددددددددد  جانددددددددد  ا  التددددددددددخل الحكدددددددددومي فدددددددددي االقتصددددددددداد قدددددددددد 

الندددددددددداجا  ددددددددددن نظددددددددددا  ال دددددددددوق والتخ يدددددددددد  مددددددددددن فدددددددددداهرة الفقددددددددددر  التفددددددددداوتيكدددددددددو  مددددددددددن اجددددددددددل تصددددددددددحيح 
 (ب258 2018 دوالثروة )  د الحميوا ادة توايع الدخل 

 أ ق هددا ومددا (النظددا  سددادت التددي الحددادة االقتصددادية األامددة أثددر  لدد  :المين يددة الفر ددية
 جددو   ال ريطدداني االقتصددادي 1929) الرأسددمالي - نظريددة فهددرت و يددر  و دداد  الددة مددن
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 الملدد  الطلدد  مكونددات  أ ددد الحكددومي لإلنفدداق بالتددة أهميددة تعطدد  والتددي يندد و مينددارد
 الطلدد  ايددادة هددو  لدد  مددن الريي ددي الهدددف و ددا  الماليددة  ال ياسددة أدوات وأ ددد الفعددال
 مددن  لدد  ويددتا الطويددل  األجددل فدد  مثاليددة نمددو معدددالت لتحقيددا  ددروري  وشددر  الفعددال
 .القددوم  الدددخل ايددادة  لدد  لحكددوميا اإلنفدداق أثددر يو ددح الدد ي الممددا ي آليددة خددالل
 الدددخل إلدد  الحكددومي اإلنفدداق مددن تمتددد العالقددة سدد  ية أ  يفتددر  الميندد    فالتوجدد  لهدد ا

 ومفهددو   الشددرايية القددوة ايددادة ثددا ومددن  جديدددة فرديددة دخددول خلددا  لدد  قدرتدد    ددر القددوم 
 وبالتددإل   العددا  لإلنفدداق الخاصددة الميدد ة  لدد  ي ددتند المين يددة النمددا   وددل فدد  الممددا ي

 ب(259 2018 د  د الحمي) خارج  ومتتير الحكومي اإلنفاق يعامل
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 نيالمبحث الثا
 (2020-2004تحليل تطور االنفاق االستثماري والناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة )

 االنفاق االستثماري  1_2
يددددددددد  النمدددددددددو يعدددددددددد االسدددددددددتثمار بشدددددددددقي  الحكدددددددددومي والخدددددددددا  مدددددددددن العوامدددددددددل المهمدددددددددة الم ددددددددداهمة فدددددددددي تع  

االقتصدددددددددددددددادي وا دددددددددددددددداث التطدددددددددددددددور  لددددددددددددددد  م دددددددددددددددتو  نددددددددددددددداتج األنشدددددددددددددددطة االقتصدددددددددددددددادية إال إ  درجدددددددددددددددة 

الم ددددددددداهمة هددددددددد   فيمدددددددددا يتعلدددددددددا باالسدددددددددتثمار الحكدددددددددومي تحديدددددددددداا تعتمدددددددددد  لددددددددد  إيدددددددددرادات تصددددددددددير الدددددددددنف  

الخدددددددددا  إلددددددددد  الخدددددددددار  ومدددددددددن ثدددددددددا فدددددددددإ  االسدددددددددتثمار الحكدددددددددومي سدددددددددوف يتدددددددددأثر بدرجدددددددددة   يدددددددددرة بالعوامدددددددددل 

 العالميةب ال وق واإلقليمية ألسعار النف  الخا  في والمتتيرات الدولية 

 االستثمار الحكومي وبرنامج تنمية األقاليم 2_2

ت ددددددددرا أهميددددددددة اإلنفدددددددداق االسددددددددتثماري الحكددددددددومي مددددددددن خددددددددالل  وندددددددد  يشددددددددكل جدددددددد ءاا مددددددددن اإلنفدددددددداق العدددددددددا  

الدددددددددد ي ي دددددددددداها فددددددددددي إنشدددددددددداء واقامددددددددددة مجمو ددددددددددة واسددددددددددعة مددددددددددن المشدددددددددداريع التنمويددددددددددة وتطددددددددددوير المنشدددددددددد ت 

ات القايمددددددددددددة  اليدددددددددددداا فددددددددددددي قطا ددددددددددددات وأنشددددددددددددطة االقتصدددددددددددداد القددددددددددددومي لدددددددددددد ل  فددددددددددددا  اإلنفدددددددددددداق والميس دددددددددددد

الحكددددددددومي يرتمدددددددد  بشددددددددكل أساسددددددددي  لدددددددد  اإلنفدددددددداق  لدددددددد  ال نيددددددددة التحتيددددددددة إلدددددددد  جاندددددددد  اإلنفدددددددداق  لدددددددد  

المشدددددددداريع اإلنتاجيددددددددة  ومددددددددن ثددددددددا فددددددددا  هدددددددد ين االنفدددددددداقين لي ددددددددا منفصددددددددلين تمامددددددددا وانمددددددددا هنددددددددا  تددددددددداخل 

ين  ويرجددددددددددع  لدددددددددد  أساسددددددددددا لصددددددددددعوبة تحديددددددددددد اآلثددددددددددار المبافددددددددددرة و يددددددددددر بينهمددددددددددا ممددددددددددا جعلهمددددددددددا متمددددددددددامل

و يدددددددددددر مبافدددددددددددرة لمدددددددددددل صدددددددددددني فدددددددددددي توليدددددددددددد القيمدددددددددددة الممدددددددددددافة ورفدددددددددددع القددددددددددددرة اإلنتاجيدددددددددددة لألنشدددددددددددطة 

 االقتصاديةب ويمكن تق يا األنفاق االستثماري  ل  نو ين هما:
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 . األنفاق االستثماري المباشر في مختلف فروع اإلنتاج1

الصددددددددددنا ية وال را يددددددددددة والنقددددددددددل واالتصدددددددددداالت والتربيددددددددددة والتعلدددددددددديا بببب الدددددددددد  ويتمثددددددددددل أقامدددددددددد  المشدددددددددداريع 

والتددددددددددددي يترتدددددددددددد   ليهددددددددددددا سددددددددددددلع وخدددددددددددددمات  اصددددددددددددل إنتاجهددددددددددددا يدددددددددددديدي إلدددددددددددد  ايددددددددددددادة الندددددددددددداتج القددددددددددددومي 

اإلجمدددددددددددالي  هددددددددددد   ال يدددددددددددادة تخفدددددددددددي مدددددددددددن المدددددددددددتو  التمدددددددددددخمية وتع يددددددددددد  رصددددددددددديد الميددددددددددد ا  التجددددددددددداري 

ا ايدددددددددادة العدددددددددر  الملدددددددددي ف يدددددددددادة وبمدددددددددا ي دددددددددمح بتحقيدددددددددا فددددددددداي  فدددددددددي ميددددددددد ا  المددددددددددفو ات  ومدددددددددن ثددددددددد

 الصادرات وهك اب

 . األنفاق االستثماري غير المباشر2

ويتمثدددددددددددل بالمبدددددددددددال  المخصصدددددددددددة إلقامدددددددددددة الهياودددددددددددل األساسدددددددددددية وال نددددددددددد  االرتماايدددددددددددة الالامدددددددددددة لتحفيددددددددددد  

إلقامتهددددددددددا إلدددددددددد  مدددددددددددة  ةوأمددددددددددالنشددددددددددا  االقتصددددددددددادي وتدددددددددديدي إلدددددددددد  ايددددددددددادة اإلنتددددددددددا ب إ  تحتددددددددددا  الحدددددددددد  

   هددددددددا  لددددددد  الحكومددددددددة ولدددددددي   لددددددد  القطددددددددا  الخدددددددا ب و لدددددددد  الدددددددر ا مددددددددن  امنيدددددددة طويلدددددددة  لدددددددد ا يقدددددددع

 لددددددددددد  فدددددددددددا  النشدددددددددددا  االسدددددددددددتثماري الحكدددددددددددومي يمثدددددددددددل جددددددددددد ءاا مدددددددددددن مكوندددددددددددات الموااندددددددددددة العامدددددددددددة فدددددددددددي 

العدددددددددددراق إ  إ  هددددددددددد ا اإلنفددددددددددداق سدددددددددددييدي ال قدددددددددددا إلددددددددددد  أ دددددددددددداث إ دددددددددددافات فدددددددددددي التدددددددددددراوا الرأسدددددددددددمالي أو 

قا ددددددددددددة الماديدددددددددددة لتحقيدددددددددددا معددددددددددددالت النمدددددددددددو ايدددددددددددادة الموجدددددددددددودات الرأسدددددددددددمالية الثابتدددددددددددة والتدددددددددددي تشدددددددددددكل ال

ود دددددددددا مشدددددددددداريع االسددددددددددتثمار وتأهيددددددددددل ال ندددددددددد  التحتيددددددددددة والنهددددددددددو  بددددددددددالواقع التنمددددددددددوي والخدددددددددددمي وخلددددددددددا 

فدددددددددر  العمدددددددددل فدددددددددي االقتصددددددددداد العراقددددددددديب وفدددددددددي هددددددددد ا المجدددددددددال يعدددددددددد المنهدددددددددا  االسدددددددددتثماري الحكدددددددددومي 

داة األساسددددددددددددية مددددددددددددن أهددددددددددددا أدوات ال ياسددددددددددددات االقتصددددددددددددادية المليددددددددددددة   يددددددددددددث يعددددددددددددد هدددددددددددد ا ال رنددددددددددددامج األ

لتنفيدددددددددد  أولويددددددددددات م دددددددددديرة أ مددددددددددار وتنميددددددددددة االقتصدددددددددداد العراقددددددددددي فددددددددددي  ددددددددددوء أهددددددددددداف وخطدددددددددد  التنميددددددددددة 
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الوطنيدددددددددددددة وسياسدددددددددددددات اإلصدددددددددددددال  االقتصدددددددددددددادي وفقدددددددددددددا لألسددددددددددددد  والمبددددددددددددداد  التدددددددددددددي تعكددددددددددددد  درجدددددددددددددة 

 األولويات المرورية للمر لة المق لةب

ختالف المدددددددددددة ال منيددددددددددة ووفقدددددددددداا لمددددددددددا تقددددددددددد  فددددددددددإ  اتجاهددددددددددات تطددددددددددور اإلنفدددددددددداق االسددددددددددتثماري تتبدددددددددداين بددددددددددا

والمرا دددددددددددل التنمويدددددددددددة التدددددددددددي مدددددددددددر بهدددددددددددا االقتصددددددددددداد العراقدددددددددددي   دددددددددددر تطدددددددددددور  التددددددددددداريخي وفدددددددددددي  دددددددددددوء 

متطلبددددددددددددات ال ياسددددددددددددة االقتصددددددددددددادية والتنمويددددددددددددة  يددددددددددددث ال يدددددددددددد ال االقتصدددددددددددداد العراقددددددددددددي يعتمددددددددددددد بصددددددددددددورة 

أساسددددددددددية  لدددددددددد  مصدددددددددددر وا ددددددددددد والمتمثددددددددددل بدددددددددداإليرادات المتحققددددددددددة  ددددددددددن تصدددددددددددير الددددددددددنف  الخددددددددددا  إلدددددددددد  

مويددددددددددددل م دددددددددددديرة التنميددددددددددددة واأل مددددددددددددار فيدددددددددددد  مددددددددددددع محدوديددددددددددددة اإليددددددددددددرادات األخددددددددددددر    إ  فددددددددددددي الخددددددددددددار  لت

 ددددددددددوء تنفيدددددددددد  األهددددددددددداف األساسددددددددددية للخطدددددددددد  االقتصددددددددددادية والتنمويددددددددددة فددددددددددي بندددددددددداء التنميددددددددددة االقتصددددددددددادية 

المتواانددددددددة فددددددددا  االسددددددددتثمارات الجديدددددددددة تحدددددددددد معدددددددددل النمددددددددو والتطددددددددور فددددددددي ال لددددددددد مددددددددع  ددددددددما  تحقيددددددددا 

والددددددددددخول بدددددددددين المحافظدددددددددات واألقددددددددداليا وصدددددددددوالا إلددددددددد   االسدددددددددتثماراتم دددددددددتو  مدددددددددن العدالدددددددددة فدددددددددي توايدددددددددع 

تحقيدددددددددددا التدددددددددددواا  والعدالدددددددددددة فدددددددددددي هددددددددددد ا التوايدددددددددددع  لددددددددددد  م دددددددددددتو  اإلفدددددددددددراد وف دددددددددددات وفدددددددددددرايح المجتمدددددددددددع 

العراقدددددددددددي  افدددددددددددةب وفدددددددددددي  دددددددددددوء هددددددددددد ا التوجددددددددددد  نال ددددددددددد  وجدددددددددددود ت بددددددددددد ب فدددددددددددي تخصيصدددددددددددات ونفقدددددددددددات 

ن  ددددددددددا  وأخددددددددددرب إ  إ  ال ياسددددددددددة ال رنددددددددددامج االسددددددددددتثماري واختالفهددددددددددا مددددددددددا بددددددددددين ال يددددددددددادة والنقصددددددددددا  بددددددددددي

االسددددددددتثمارية  ثيددددددددراا مددددددددا تواجدددددددد  تحددددددددديات   يددددددددرة  لدددددددد  م ددددددددتو  االقتصدددددددداد العراقددددددددي وهدددددددد ا يعددددددددود إلدددددددد  

هيمندددددددددددة اإليدددددددددددرادات النفطيدددددددددددة فدددددددددددي تمويدددددددددددل هددددددددددد ا اإلنفددددددددددداق ومحدوديدددددددددددة و ددددددددددد لة مصدددددددددددادر اإليدددددددددددرادات 

ا  العدددددددددا  األخدددددددددر   إ  أ  تراجدددددددددع العوايدددددددددد النفطيدددددددددة و دددددددددد  انتظامهدددددددددا فمدددددددددالا  دددددددددن  دددددددددد  تمكدددددددددن القطددددددددد

مددددددددددن تنويدددددددددددع  وايددددددددددد  الماليدددددددددددة  ددددددددددددا الددددددددددنف  الخدددددددددددا  فددددددددددي العدددددددددددراق انعكددددددددددد   لدددددددددد   لددددددددددد   فددددددددددداءة أداء 



18 
 

اقتصددددددددداد   بصدددددددددورة  امدددددددددة تار ددددددددداا أثدددددددددارا سدددددددددل ية  لددددددددد  م ددددددددديرة التنميدددددددددة االقتصدددددددددادية واالجتما يدددددددددة فيددددددددد  

 .(2018الد مي )

 :1جدول 

 2020-2004خالل المدة تطور االنفاق االستثماري  

 السنة
 ماري االستثاإلنفاق 

 مليون دينار

معبببببببببببببدل النمبببببببببببببو نسببببببببببببببة 

 السنوي 

2004 1325.5  

2005 1238.2 6.58- 

2006 1906.8 53.99 

2007 1457.4 23.56- 

2008 3130.9 114.8 

2009 2425.4 22.5- 

2010 3353.6 38.2 

2011 4406.2 31.3 

2012 20755.8 
371.05 

 -30ب83 3464.70 2013
2014 83556 

 1ب231
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2015 70397.5 
 -7ب15

2016 67067.43 
 -7ب4

 5ب12  75490.1 2017
2018 80873.2 

7.1 
2019 37047.9 

-54.19 
2020 40256.8 8.66 

 )من  مل البا ثين( المصدر:

 : 1مخط  

 

 1جدول  :لمصدرا

بددددددددددرات سددددددددددمات اقتصددددددددددادية جديدددددددددددة تمثلدددددددددد  بانهيددددددددددار ال ندددددددددد   2003بعددددددددددد اال ددددددددددتالل االمريكددددددددددي  ددددددددددا  

وتوسددددددددددددديعها  إلدامتهددددددددددددداالسدددددددددددددتثمارات المقدمدددددددددددددة االرتماايدددددددددددددة لمعظدددددددددددددا القطا دددددددددددددات االقتصدددددددددددددادية وقلدددددددددددددة ا
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اإلنفاق االستثماري مليون دينار نسبة معدل النمو السنوي
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مدددددددددددددع ال يدددددددددددددادات ال دددددددددددددكانية والتطدددددددددددددورات االقتصدددددددددددددادية واالجتما يدددددددددددددةب واسدددددددددددددتمرار  مالامتهدددددددددددددالتدددددددددددددر  

الطدددددددددددابع الريعدددددددددددي و يدددددددددددر االنتددددددددددداجي لتوجهدددددددددددات ال ياسدددددددددددة االقتصدددددددددددادية الددددددددددد ي سددددددددددداها فدددددددددددي تددددددددددددهور 

الخددددددددددددددددمي والصدددددددددددددددنا يةب وتمددددددددددددددددي  الطدددددددددددددددابع الريعدددددددددددددددي  سددددددددددددددديما ال را يدددددددددددددددةالقطا دددددددددددددددات ال دددددددددددددددل ية وال 

لالقتصددددددددددداد العراقددددددددددديب فمدددددددددددال  دددددددددددن اسدددددددددددتمرار االنفددددددددددداق االسدددددددددددتهالوي الخدددددددددددا  والحكدددددددددددومي وال سددددددددددديما 

االنفدددددددددداق االمنددددددددددي الع ددددددددددكري الدددددددددد ي فددددددددددتح االبددددددددددواب واسددددددددددعا لشدددددددددديو  مظدددددددددداهر الف دددددددددداد المددددددددددالي واالداري 

بمددددددددددعي   هدددددددددد ا التوجددددددددددفددددددددددي جميددددددددددع انشددددددددددطة الدولددددددددددة االقتصددددددددددادية واالداريددددددددددة واالمنيددددددددددة وقددددددددددد اقتددددددددددر  

النتددددددددددداجي ممدددددددددددا اد  الددددددددددد  ارتفدددددددددددا  معددددددددددددالت االسدددددددددددتيراد هددددددددددد ا الو دددددددددددع اد  الددددددددددد  مروندددددددددددة الجهددددددددددداا ا

بدددددددددددروا ندددددددددددو  مدددددددددددن التنددددددددددداق  بدددددددددددين توجهدددددددددددات الدددددددددددواارات االنتاجيدددددددددددة الهادفدددددددددددة الددددددددددد  النهدددددددددددو  بواقدددددددددددع 

القطا دددددددددددات االنتاجيدددددددددددة وال سددددددددددديما واارة الصدددددددددددنا ة وال را دددددددددددة والتخطدددددددددددي  ومدددددددددددا تحتاجددددددددددد  لتنفيددددددددددد  تلددددددددددد  

نتدددددددددددداجي مددددددددددددن نا يددددددددددددة والتوجيهددددددددددددات االسددددددددددددتهالوية التوجيهددددددددددددات مددددددددددددن رفددددددددددددع لمعدددددددددددددالت االسددددددددددددتثمار اال

لددددددددددددواارة التجددددددددددددارة واالجهدددددددددددد ة االداريددددددددددددة العامددددددددددددة للدولددددددددددددة واالجهدددددددددددد ة االمنيددددددددددددة والع ددددددددددددكرية مددددددددددددن نا يددددددددددددة 

اخدددددددددر   وبدددددددددرا هددددددددد ا التنددددددددداق  بشدددددددددكل تنددددددددداق   ددددددددداد  لددددددددد  التخصصدددددددددات الماليدددددددددة ولمدددددددددن الظدددددددددروف 

تهالوية وتحديددددددددددا االمنيدددددددددة  يدددددددددر الم دددددددددتقرة ادت الددددددددد    دددددددددا هددددددددد ا التنددددددددداق  لصدددددددددالح االنشدددددددددطة االسددددددددد

لصددددددددددالح االنشددددددددددطة الع ددددددددددكرية واالمنيددددددددددة وترتدددددددددد   لدددددددددد  هدددددددددد ا التوجيدددددددددد  ايددددددددددادة م ددددددددددتمرة فددددددددددي االنفدددددددددداق 

 االسددددددددددددددددددددددتهالوي  لددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددداب االسدددددددددددددددددددددددتثماري فدددددددددددددددددددددددي المجددددددددددددددددددددددداالت االنتاجيدددددددددددددددددددددددة والتنمويدددددددددددددددددددددددة

 ب(2014،الم ي ي   ن)
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ق و ددددددددددد   ددددددددددن سدددددددددداير الدددددددددددول العربيددددددددددة  بأندددددددددد  يجمددددددددددع بددددددددددين وفددددددددددرة الميددددددددددا  وم دددددددددددا ات ينفددددددددددرد العددددددددددرا

ن ددددددددددبة  )يشددددددددددكل  مددددددددددع قلدددددددددة ن دددددددددد ية فدددددددددي  دددددددددددد ال دددددددددكا  الصددددددددددالحة لل را دددددددددةفاسدددددددددعة مددددددددددن األرا دددددددددي 

 -  ومدددددددددددددوارد طايلدددددددددددددة فدددددددددددددي الثدددددددددددددروات الط ي يدددددددددددددة العربيدددددددددددددة(% مدددددددددددددن أجمدددددددددددددالي سدددددددددددددكا  الددددددددددددددول  1ب9

 لرجال والن اء المتعلمينب و دد   ير من ا -خاصةا النف  الخا  والتاا الط يعي

وفمدددددددددددالا  دددددددددددن  لددددددددددد   فدددددددددددإ  العدددددددددددراق قدددددددددددد بددددددددددد ل جهدددددددددددوداا   يدددددددددددرة فدددددددددددي مجدددددددددددال التنميدددددددددددة االقتصدددددددددددادية 

واالجتما يدددددددددة  لددددددددد  مدددددددددد   قدددددددددود مدددددددددن الددددددددد من  ومدددددددددع  دددددددددل  لددددددددد   فدددددددددإ  ال لدددددددددد يعددددددددداني مدددددددددن اخدددددددددتالل 

الهيكدددددددددددل االقتصدددددددددددادي واإلنتددددددددددداجي  لددددددددددد  وجددددددددددد  العمدددددددددددو   فهنالددددددددددد  تشدددددددددددوهات  ميقدددددددددددة وخطيدددددددددددرة فدددددددددددي 

القطا يددددددددددة  و دددددددددد ل  أخطدددددددددداء فددددددددددي المرافددددددددددا  تالتناسدددددددددد ياهيكددددددددددل االقتصددددددددددادي  وخطددددددددددأ فددددددددددي ال نيددددددددددا  وال

البطالددددددددة أوثددددددددر  )ن ددددددددبةاإلنتاجيددددددددة القايمددددددددة  يمدددددددداف إلدددددددد   لدددددددد  تشددددددددو   ددددددددا  فددددددددي بنيددددددددة سددددددددوق العمددددددددل 

إ  ت ددددددددددود  ن ددددددددددبة  اليددددددددددة مددددددددددن  دددددددددد يفي التأهيددددددددددل والمهددددددددددارات الفنيددددددددددةب أ  البحددددددددددث فددددددددددي  %( 18مددددددددددن 

االقتصددددددددددددداد لددددددددددددد  جهدددددددددددددداا ال يقتصدددددددددددددر  لددددددددددددد  مجدددددددددددددال تحديدددددددددددددد مالمدددددددددددددح االقتصددددددددددددداد فدددددددددددددي العدددددددددددددراق يتط

   بل أن  ي تو   المجاالت ال ياسية واالجتما يةبفح  

تعكدددددددددد  تطددددددددددورات النمددددددددددو فددددددددددي االقتصدددددددددداد العراقددددددددددي ال سدددددددددديما  بإ صدددددددددداءاتوتتمثددددددددددل هدددددددددد   الميفددددددددددرات 

 تطورات أهمها: الناتج المحلي اإلجمالي
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مدددددددددالي أ دددددددددد الميفدددددددددرات المع دددددددددرة  دددددددددن م دددددددددتو  األداء االقتصدددددددددادي للدولدددددددددة يعدددددددددد النددددددددداتج المحلدددددددددي اإلج

وأ  تحليددددددددددددل نمدددددددددددددو الندددددددددددداتج وهيكلدددددددددددددة القطددددددددددددا ي مدددددددددددددن النقددددددددددددا  األساسدددددددددددددية لمعرفددددددددددددة أمددددددددددددداون الخلدددددددددددددل 

ومعالجتهدددددددداب وقدددددددددد فددددددددهد النددددددددداتج المحلددددددددي اإلجمدددددددددالي فدددددددددي العددددددددراق باألسدددددددددعار الجاريددددددددة ت بددددددددد باا وا دددددددددحاا 

دددددددددر بهدددددددددا ال لدددددددددد مدددددددددن  دددددددددروب وفدددددددددر  العقوبدددددددددات االقتصدددددددددادية  ليددددددددد  بعدددددددددد  نتيجدددددددددة للظدددددددددروف التدددددددددي م 

وأ  هدددددددددددددد ا الت بدددددددددددددد ب بحجددددددددددددددا الندددددددددددددداتج محكددددددددددددددو   ليدددددددددددددد  بالت بدددددددددددددد ب  ب1990 دددددددددددددد و المويدددددددددددددد   ددددددددددددددا  

بدددددددددإيرادات الدددددددددنف  التدددددددددي تعتمدددددددددد  لددددددددد  األسدددددددددعار العالميدددددددددة والتدددددددددي ال سددددددددديطرة  ليهدددددددددا سدددددددددو  أنددددددددد  أخددددددددد  

  لل ددددددددددددعر  و لدددددددددددد  المميددددددددددددات المنتجددددددددددددة والتددددددددددددي  اندددددددددددد  خا ددددددددددددعة للظددددددددددددروف االقتصددددددددددددادية وال ياسددددددددددددية

 االقتصاد العراقي( بريهي) ب2003ومن ثا  ل  الو ع األمني بعد التتيير في ني ا  

وت ددددددددددو صدددددددددورة هددددددددد ا الت بددددددددد ب فدددددددددي قيمدددددددددة النددددددددداتج المحلدددددددددي العراقدددددددددي باألسدددددددددعار الجاريدددددددددة مدددددددددن خدددددددددالل 

وهدددددددددددددد ا االرتفددددددددددددددا   2004( مليددددددددددددددو  دينددددددددددددددار  ددددددددددددددا   5ب282235(  فقددددددددددددددد بلدددددددددددددد  ) 2الجدددددددددددددددول رقددددددددددددددا )

ادية التددددددددددي  اندددددددددد  خددددددددددالل الت ددددددددددعينات وبعددددددددددد توقيددددددددددع مدددددددددد  رة الدددددددددد ي  صددددددددددل بعددددددددددد العقوبددددددددددات االقتصدددددددددد

 دددددددددددمن برندددددددددددامج ) الدددددددددددنف  مقابدددددددددددل التددددددددددد اء ( وأسدددددددددددتمر  1996التفددددددددددداها مدددددددددددع األمدددددددددددا المتحددددددددددددة  دددددددددددا  

وقدددددددددددد  -مليدددددددددددو  ديندددددددددددار  6ب39172   يدددددددددددث قددددددددددددر النددددددددددداتج المحلدددددددددددي 2007باالرتفدددددددددددا   تددددددددددد  العدددددددددددا  

 حققدددددددددددداا بدددددددددددد ل م 2011الدددددددددددد   2008 الندددددددددددداتج فددددددددددددي العددددددددددددراق بشددددددددددددكل   يددددددددددددر خددددددددددددالل الفتددددددددددددرة تدددددددددددددهور

)أنظدددددددددددددددر  2007فدددددددددددددددي  دددددددددددددددا   6.12بالمقارندددددددددددددددة مدددددددددددددددع معددددددددددددددددل نمدددددددددددددددو  -2.26بحدددددددددددددددوالي انخفدددددددددددددددا  

وقدددددددددددد سددددددددددداها فدددددددددددي نمدددددددددددو النددددددددددداتج المحلدددددددددددي للعدددددددددددراق تواصدددددددددددل  .(2014،الم ي ي   دددددددددددن)( 2الجددددددددددددول 

ارتفدددددددددددا  أسدددددددددددعار الدددددددددددنف  إلددددددددددد  م دددددددددددتويات قياسدددددددددددية فدددددددددددي األسدددددددددددواق الدوليدددددددددددة   مدددددددددددا سددددددددددداها التح دددددددددددن 
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عالميددددددددددة وايددددددددددادة  ايدددددددددددات صددددددددددادرات الددددددددددنف  خددددددددددالل هدددددددددد   الملحددددددددددوت الدددددددددد ي فددددددددددهدت  أسددددددددددواق الددددددددددنف  ال

المددددددددددددة فدددددددددددي بقددددددددددداء معددددددددددددالت نمدددددددددددو النددددددددددداتج فدددددددددددي العدددددددددددراق  ندددددددددددد م دددددددددددتويات مرتفعدددددددددددة بالمقارندددددددددددة مدددددددددددع 

ومدددددددددددن جانددددددددددد  آخدددددددددددر  تشدددددددددددير تقدددددددددددديرات  2007-2004معددددددددددددالت النمدددددددددددو الم دددددددددددجلة خدددددددددددالل األ دددددددددددوا  

مدددددددددددن )   ددددددددددد انخفافدددددددددددي العددددددددددراق باألسدددددددددددعار الثابتدددددددددددة إلددددددددددد   اإلجمددددددددددداليمعدددددددددددل نمدددددددددددو النددددددددددداتج المحلدددددددددددي 

ممدددددددددددددا يدددددددددددددددل  لدددددددددددددد  التمدددددددددددددخا الجددددددددددددددامح الدددددددددددددد ي  2016(  ددددددددددددددا  08ب2إلدددددددددددددد  ) 2011(  دددددددددددددا  7.31

 ب 2017يعاني من  ال لد  ليعود بالتح ن في  ا  

 :2جدول 

 2020-2004الناتج المحلي خالل المدة تطور  

 السنة
 الناتج المحلي

 مليون دينار
 بة النمو السنوي نس

2004 282235.5  

2005 43304.4 -84.6 

2006 36910.4 -14.7 

2007 39172.6 6.12 

2008 38283.5 -2.26 

2009 34741.8 -9.25 

2010 46475.9 33.77 
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2011 49874.8 7.31 

2012 70201,3 40.75 

2013 73158,0 4.21 

2014 266420.4 264.17 

2015 199715.7 25.03- 

2016 203869.8 2.08 

2017 221665.7 8.7 

2018 251064.5 13.26 

2019 952161.6 279.24 

2020 100962.9 -89.39 

 من  مل البا ثين(المصدر:)
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 :2مخط  

 

 2جدول  :لمصدرا

نخفددددددددددا  و تدددددددددد  االرتفددددددددددا  واال نمددددددددددا بدددددددددديثددددددددددا  دددددددددداود الندددددددددداتج المحلددددددددددي االجمددددددددددالي بمعدددددددددددالت متباينددددددددددة 

والتدددددددددي تعكددددددددد  بالدرجدددددددددة  2020 دددددددددا   -89.39 الددددددددد   معددددددددددل سدددددددددنوي انخفدددددددددا  فدددددددددي الوصدددددددددل الددددددددد  

النددددددددداتج المحلدددددددددي اإلجمدددددددددالي با تبدددددددددار  المكدددددددددو  األساسدددددددددي لددددددددد  أسدددددددددعار الدددددددددنف   لددددددددد   دهوراتاألولددددددددد  تددددددددد

  مقابدددددددددددل التراجدددددددددددع الوا دددددددددددح فدددددددددددي م ددددددددددداهمة القطا دددددددددددات ال دددددددددددل ية   األمدددددددددددر الددددددددددد ي يتطلددددددددددد  تفعيدددددددددددل 

دور القطا ددددددددات  يدددددددددر النفطيددددددددة بويدددددددددة جعددددددددل االقتصددددددددداد أوثددددددددر قدددددددددوة ومتانددددددددة فدددددددددي مواجهددددددددة الصددددددددددمات 

خلدددددددددددا بددددددددددددايل لتحويدددددددددددل  الخارجيدددددددددددة وتقليدددددددددددل ا تمددددددددددداد   لددددددددددد  مصددددددددددددر وا دددددددددددد للددددددددددددخل وال دددددددددددعي نحدددددددددددو

التنميدددددددددددة والتطدددددددددددور مدددددددددددن خدددددددددددالل تدددددددددددوفير مندددددددددددا  اسدددددددددددتثماري محلدددددددددددي وأجن دددددددددددي وتوسددددددددددديع دور القطدددددددددددا  

  .الخا  ليأخ  دور  في خلا قا دة إنتاجية سل ية 
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 :3جدول 

نددددددددددددداتج المحلدددددددددددددي اإلجمدددددددددددددالي خدددددددددددددالل المددددددددددددددة االتطدددددددددددددور االنفددددددددددددداق االسدددددددددددددتثماري ون دددددددددددددبة م ددددددددددددداهمت  ب 

2004-2020 

 االنفاق االستثماري  ال نة

 )مليو  دينار(

 اإلجماليالناتج المحلي 

 )مليو  دينار(

 ن بة الم اهمة

 4ب0 282235.5 1325.5 2004

 8ب2 43304.4 1238.2 2005

 1ب5 36910.4 1906.8 2006

 7ب3 39172.6 1457.4 2007

 1ب8 38283.5 3130.9 2008

 9ب6 34741.8 2425.4 2009

 2ب7 46475.9 3353.6 2010

 8ب8 49874.8 4406.2 2011

 5ب29 70201.3 20755.8 2012

2013 3464.70 73158.0 4.7 

2014 83556 266420.4 31.3 

 2ب35 199715.7 70397.5 2015
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2016 67067.43 203869.8 32.8 

2017 75490.1 221665.7 34 

 2ب32 251064.5 80873.2 2018

 8ب3 952161.6 37047.9 2019

 8ب39 100962.9 40256.8 2020

 المصدر: من  مل البا ثين
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الثالثالمبحث   
االنفاق االستثماري في الناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة  إثرتحليل وقياس 

(2004_2020)  
اق االسدددددددددددتثماري فدددددددددددي النددددددددددداتج فدددددددددددي قيددددددددددداس إثدددددددددددر االنفددددددددددد eviwesتدددددددددددا اسدددددددددددتخدا  برندددددددددددامج 

 (ب2020_2004المحلي االجمالي في العراق للمدة )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل:

االسدددددددددددددتثماري( بمقددددددددددددددار و دددددددددددددة وا ددددددددددددددة سددددددددددددوف ي يدددددددددددددد النددددددددددددداتج  )االنفدددددددددددداقا ا ااد المتتيددددددددددددر الم دددددددددددددتقل 

 b0و bıباندددددددددد  المعلمددددددددددات المحلددددددددددي اإلجمددددددددددالي )المتتيددددددددددر التددددددددددابع( بمقدددددددددددار الميددددددددددل مددددددددددن الندددددددددداتج يتمددددددددددح 

اقدددددددددل مدددددددددن الجدوليدددددددددة ويتمدددددددددح  لددددددددد  مدددددددددن اال تماليدددددددددة ألنهدددددددددا اوثدددددددددر مدددددددددن  T يدددددددددر معنويدددددددددة ال  قيمدددددددددة 

% مددددددددددددن المتتيددددددددددددرات الحاصددددددددددددلة فددددددددددددي الندددددددددددداتج 5ب10%ويتمددددددددددددح ا  االنفدددددددددددداق االسددددددددددددتثماري يشددددددددددددر  5

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/21   Time: 09:55   

Sample: 2004 2020   

Included observations: 17   
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     

     

C 109710.5 69864.09 1.570341 0.1372 

EXINV 2.393882 1.799821 1.330067 0.2034 
     

     

R-squared 0.105496 Mean dependent var 171015.4 

Adjusted R-squared 0.045863 S.D. dependent var 221616.5 

S.E. of regression 216474.9 Akaike info criterion 27.51847 

Sum squared resid 7.03E+11 Schwarz criterion 27.61649 

Log likelihood -231.9070 Hannan-Quinn criter. 27.52821 

F-statistic 1.769078 Durbin-Watson stat 2.209704 

Prob(F-statistic) 0.203367    
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% تشددددددددددددر ها االنحرافددددددددددددات  يددددددددددددر المو ددددددددددددحة او يشددددددددددددر ها  ددددددددددددد 5ب89المحلددددددددددددي اإلجمددددددددددددالي والبدددددددددددداقي 

غي       ر معنوي       ة مم       ا ي       دلل ان هنال       ك مت ي       رات  ة( فاهي       1.769078جدوليدددددددة )ال Fالخطدددددددأ امدددددددا 

وه     ي اكب     ر   Durbin-Watson statمس     تقلة أخ     را ل     م ن     درجها       من النم     وذ  ام     ا 

بمددددددددددددا يدددددددددددددلل ا  االنحرافددددددددددددات  يددددددددددددر اايفددددددددددددة وال توجددددددددددددد مشددددددددددددكلة فددددددددددددي االرتبددددددددددددا    R-squaredم            ن 

م ددددددددددتقل( لدددددددددددا تهددددددددددتا بددددددددددد  الدولدددددددددددة الدددددددددد اتي ن دددددددددددتنتج مددددددددددن  لددددددددددد  ا  االنفدددددددددداق االسدددددددددددتثماري )المتتيدددددددددددر ال

ال ي دددددددددتطيع بشدددددددددكل   يدددددددددر بحيدددددددددث يحفددددددددد  النددددددددداتج المحلدددددددددي اإلجمدددددددددالي  لددددددددد  النمدددددددددو وبالتدددددددددالي سدددددددددوف 

امتصدددددددددددا  االيددددددددددددي العاطلدددددددددددة  دددددددددددن العمدددددددددددل ولدددددددددددن ي دددددددددددتطيع ايدددددددددددادة متوسددددددددددد  نصدددددددددددي  الفدددددددددددرد مدددددددددددن 

 (1)للم يد من التفاصيل مراجعة ملحا رقا الدخل ب
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 االستنتاجات والتوصيات

 جاتاالستنتا

 اهمها:  ة من االستنتاجات ومنو في نهاية البحث تا التوصل لمجم

 القددددددددة بددددددددين االنفدددددددداق االسددددددددتثماري والندددددددداتج  بوجددددددددودق ددددددددول فر ددددددددية البحددددددددث التددددددددي تددددددددن  بددددددددا   ب1

 المحلي االجمالي ولمنها ه   العالقة  ير معنوية و ير  ات داللة ا صايية ب

بددددددددددين المتتيددددددددددر الم ددددددددددتقل   ممددددددددددا ي ددددددددددتوج  ا  تمددددددددددو  العالقددددددددددة مدددددددددديثرةوجددددددددددود هدددددددددد   العالقددددددددددة  ب2

 والمتتير التابع لمي يحف  الناتج بما ييدي ال  ايادة معدالت النمو االقتصادي ب

او  القدددددددددة مددددددددديثرة بدددددددددين المتتيدددددددددرين  دددددددددعي ال ياسدددددددددات الماليدددددددددة هدددددددددي سددددددددد     لعدددددددددد  وجدددددددددود   ب3

   بما ييدي ال  تحفي  الناتج بال يادة العالقة  ه    اتجا 

اإلجمددددددددددالي وبحيددددددددددث ق االسددددددددددتثماري والنددددددددداتج المحلددددددددددي هنالددددددددد   القددددددددددة طرديددددددددددة بدددددددددين االنفدددددددددداا   ب4

يددددددددديثر االنفدددددددددداق االسدددددددددتثماري  لدددددددددد  الندددددددددداتج المحلدددددددددي اإلجمددددددددددالي فددددددددددي االجدددددددددل الطويددددددددددل توجدددددددددد  

أوجددددددددددد  إنفددددددددددداق تهددددددددددددف الددددددددددد  تتيدددددددددددر هيكدددددددددددل االقتصددددددددددداد  نحدددددددددددوالدولدددددددددددة االنفددددددددددداق االسدددددددددددتثماري 

الددددددددددوطني مددددددددددن خددددددددددالل ايددددددددددادة الطاقددددددددددة اإلنتاجيددددددددددة ممددددددددددا يحدددددددددددث ايددددددددددادة فددددددددددي الدددددددددددخل الددددددددددوطني 

ة مددددددددددد  طويلددددددددددة وفددددددددددي االجددددددددددل القصددددددددددير ا  االنفدددددددددداق االسددددددددددتثماري هددددددددددوة أ ددددددددددد مكونددددددددددات بعددددددددددد

الطلدددددددد  الملددددددددي ولدددددددد  تددددددددأثير  لدددددددد  نمددددددددو الندددددددداتج وا  أي تتيددددددددر سددددددددوف يكددددددددو  لدددددددد  وقددددددددع مبافددددددددر 

  ل  الناتجب
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 التوصيات

نوجيددددددددددددد  الجهدددددددددددددات التنفي يدددددددددددددة ل يدددددددددددددادة معددددددددددددددالت  االسدددددددددددددتثمار الجديددددددددددددددة  لتحقيدددددددددددددا معددددددددددددددالت   ب1

مدددددددددددن المددددددددددددخرات المحليدددددددددددة السدددددددددددتخدامها باالسدددددددددددتثمارات  مرتفعدددددددددددة فدددددددددددي الددددددددددددخول ممدددددددددددا يرفدددددددددددع

 الجديدة 

و ددددددددددع القددددددددددوانين الالامددددددددددة والمشددددددددددددة لمحاربددددددددددة الف دددددددددداد الدددددددددد ي يدددددددددديثر سددددددددددلبا  لدددددددددد  معدددددددددددالت  ب2

 النمو االقتصاديب

ة ولي دددددددددد  االنفدددددددددداق  لدددددددددد  اوجدددددددددد  اسددددددددددتهالوية تدميريددددددددددة منتجدددددددددد  اتتفاقدددددددددداتوجدددددددددد  الدولددددددددددة نحددددددددددو  ب3

طني مددددددددددن خددددددددددالل ايددددددددددادة الطاقددددددددددة الددددددددددو هدددددددددددف الدددددددددد  تتيددددددددددر هيكددددددددددل االقتصدددددددددداد ي  يددددددددددر م ددددددددددررة 

وتتيدددددددددددر ندددددددددددو ي للقطدددددددددددا  الصدددددددددددحي والقطدددددددددددا  التعليمدددددددددددي وبقيدددددددددددة القطا دددددددددددات بمدددددددددددا اإلنتاجيدددددددددددة 

 بييدي ال  تح ين نو ية الحياة 

 لددددددددد  الجهدددددددددات المنفددددددددد ة اتخدددددددددا  الخطدددددددددوات مدددددددددن اجدددددددددل ايدددددددددادة االسدددددددددتثمارات ولمدددددددددل القطا دددددددددات  ب4

ت المحليددددددددة )اي بمددددددددا يدددددددديدي الدددددددد  تنويددددددددع مصددددددددادر الدددددددددخل   بمددددددددا ي ددددددددد  الفجددددددددوة فددددددددي المدددددددددخرا

الفجدددددددددددددددوة بدددددددددددددددين االسدددددددددددددددتثمار المر دددددددددددددددوب والمددددددددددددددددخرات المحليدددددددددددددددة المتا دددددددددددددددة ( لمدددددددددددددددي يصدددددددددددددددبح 

اقتصدددددددددداد تددددددددددابع لالقتصددددددددددادات االجن يددددددددددة والدددددددددد ي يكددددددددددو   ر ددددددددددة لددددددددددي   االقتصدددددددددداد الددددددددددوطني 

 للصدمات ال ل ية والمتمررة ب
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مدددددددددددن خدددددددددددالل تخصدددددددددددي  االمدددددددددددوال  لددددددددددد  الجهدددددددددددات التنفي يدددددددددددة االهتمدددددددددددا  بالقطدددددددددددا  ال را دددددددددددي  ب5

تدددددددددامين متطلبدددددددددات المجتمدددددددددع  ددددددددد اييا وبمدددددددددا يحقدددددددددا االمدددددددددن ميتددددددددد  بمدددددددددا يدددددددددتمكن مدددددددددن المافيدددددددددة لتن

الوقددددددددددد  للخدددددددددددار  وفدددددددددددي نفددددددددددد  االقتصدددددددددددادية التددددددددددد ايي والددددددددددد ي يعدددددددددددد ا دددددددددددد اسدددددددددددباب التب يدددددددددددة 

 بله ا القطا   مر لة النمو ال اتي  إلنجااموارد تمفي  تحقيا

 لددددددددددد  الجهدددددددددددات التنفي يدددددددددددة امتصدددددددددددا  االيددددددددددددي العاطلدددددددددددة  دددددددددددن العمدددددددددددل لمدددددددددددي ت ددددددددددداها فدددددددددددي  ب6

 في  الطل  الملي مما يدفع بتحفي  النمو االقتصادي في االقتصاد العراقي بتح
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 لمصادرا

 دار المددالي  والتشددريع العامددة الماليددة  لددا نشددر  سددنة بدددو   طدداهر  الجنددابي  ب1
 العراقب الموصل جامعة والنشر  للطبا ة المت 

 . ما  الصفاء  دار العامة  المالية (1999) طارق  الحا   ب2

 االسددتثماري  االنفدداق وفدداءة " جددري  وهيدد  وديددا  داود  سددها  سددمير الخفدداجي  ب3
   بتددداد جامعددة   واإلداريددة االقتصددادية العلددو  مجلددة  2003النمددو  لدد  وأثددر   

 ب(97) العدد  (23) .  .2013 للمدة العراق في االقتصادي - المجلد
 دراسددة  (2016) بكددر  بددن أ مددد والبكددر  الملدد    ددد بددن مهنددد ال ددلما   ب4

 .ال عودي العربي النقد ميس ة اإلجمالي  المحلي الناتج  ول وص ية
  الطبعددة المددالي والتشددريع العامددة الماليددة   ٢٠٠٢   فلدديح  ددادل  العلددي ب5

 العراقب الموصل  فر  والنشر  للطبا ة الجام ية الدار األول  
 الماليددة اقتصدداديات   ١٩٨٩ محمددود  وطددالل فلدديح  ددادل   و ددداوي  العلددي ب6

 الموصدددل  جامعدددة والنشدددر  للطبا دددة المتددد  دار الثانيدددة  ة الطبعددد العامدددة
 .العراق

أب ب دب محمددددددددددددد صددددددددددددالح سددددددددددددلما  الم ي ددددددددددددي ونمددددددددددددال قددددددددددددادر   ددددددددددددن  قيدددددددددددداس وتحليددددددددددددل  ب7

العالقدددددددددددة ال ددددددددددد  ية بدددددددددددين االنفددددددددددداق الحكدددددددددددومي االسدددددددددددتثماري والنددددددددددداتج المحلدددددددددددي االجمدددددددددددالي 

    ليدددددددددددددة االدارة واالقتصددددددددددددداد جامعة2011-1990 يدددددددددددددر النفطدددددددددددددي فدددددددددددددي العدددددددددددددراق للمددددددددددددددة 

 2014بتداد  

 المحلددي الندداتج فددي العددا  االنفدداق أثددر  ٢٠١٢  لددي  سددي   لددي الم رو ددي  ب8
  ٢٨ األول  والقانونيدددة  االقتصدددادية للعلدددو  دمشدددا جامعدددة مجلدددة اإلجمدددالي 

 منشورةب  ير
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 فددي الج ايددر  االقتصددادي النمددو  لدد  العمددومي االنفدداق إثددر  ٢٠١٦ االن ددة  ب9
 الج ايدددر ) يدددر وهدددرا   الت ددديير  و لدددو  والتجاريدددة االقتصدددادية العلدددو  وليدددة

 منشورة(ب
 

 االنفدداق بددين العالقددة تظهددر قياسددية دراسددة   ٢٠١٦   خميددرة   بشددير ب10
 االقتصدددادية العلدددو  وليدددة الج ايدددر  فدددي اإلجمدددالي المحلدددي والنددداتج الحكدددومي

  منشورة(ب الم يلة الج اير ) ير الت يير  و لو  التجارية والعلو 
 الحكدددومي االنفددداق دور  ٢٠١٥ ال ددداير  نالدددر م   دددد ر ددداب بكدددرين  ب11

 ) يدددر ال دددودا  العليدددا  الدراسدددات وليدددة ال دددودا   فدددي التمدددخا فدددي الجددداري 
 منشورة(ب

 النمددو  لدد  الحكددومي االنفدداق اثددر   ٢٠١٣    مدددا  امددل   خفاجددة ب12
 منشورة(ب ) ير فل طين    ة    التجارة ولية   االقتصادي

 لإلنفدداق التنمددوي  الدددور " نجددر خ   ددن محمددد هلل    ددد المددريا   ددد خنجددر  ب13
 االقتصدددادية للعلدددو  بتدددداد وليدددة مجلدددد  (1990)   العدددراق فدددي االسدددتثماري 

 (2016 (2013للمدة  – 42 العدد  (48) المجلد الجامعة 
العدددالي  بالمعهدددد االقتصددداد مددددرس (  دالحميدددد   دددانين   دالحميدددد خالدددد .د ب14

 النمدددو أثدددر لقيددداس راسدددةالشدددروق( د مديندددة المعلومددداتي وتمنولوجيدددا للحاسدددبات
 االستثماريب اإلنفاق  ل  االقتصادي

 تحليليددة وتحددديات  دراسددة فددر  . العراقددي بريهددي  االقتصدداد وددريا دب فددارس ب15

 ب   لية االدارة واالقتصاد جامعة بتدادالبشرية   والتنمية االقتصادية للميفرات

 النمددو ومعدددالت العددا  االنفدداق بددين العالقددة  ٢٠١٧  دد اب  اوتفدداء ا يددر  ب16
 االقتصاديةب القطا ات دايرة التخطي  واارة العراق  في والقطا ية اإلجمالية

اينددددددددد  جبدددددددددار   دددددددددد الح دددددددددين الد مي انتاجيدددددددددة االنفددددددددداق العدددددددددا  فدددددددددي العدددددددددراق وإفدددددددددكالية  ب17

التفدددددددددددددداوت ال منددددددددددددددي خددددددددددددددالل ال ددددددددددددددنة الماليدددددددددددددددة  رسددددددددددددددالة ماج ددددددددددددددتير فددددددددددددددي  ليدددددددددددددددة االدارة 

 2018ءبواالقتصاد ق ا العلو  االقتصادية  جامعة  ربال
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 وأثرهدددا االسدددتثماري  الحكدددومي االنفددداق سياسدددة  ٢٠١٤ هددداجر  سدددالطني  ب18
 الت ددديير  و لدددو  االقتصدددادية العلدددو  وليدددة الم دددتدامة  التنميدددة تحقيدددا  لددد 

 منشورة(ب ) ير الج اير سطي  
 تحقيدددا فدددي الحكدددومي االنفددداق ترفددديد م ددداهمة  ٢٠١٦ طدددارق  قدددوري  ب19

 و لدددو  والتجاريدددة االقتصدددادية لعلدددو ا وليدددة فدددي الج ايدددر  االقتصدددادية التنميدددة
 منشورة(ب ) ير الج اير  ب كرة  الت يير 

 والنقديدددة  الماليدددة وال ياسدددتين المدددال اقتصددداديات (1997 لددد  ) ونعدددا   ب20
 .سوريا الح ين  منشورات  1 الطبعة

 المحليدددة اإلدارة اصددال   ٢٠١٦ وفاطمددة ال هدددراء  بددالل وناصددر   وايشددة ب21
 العلدددو  وليدددة الج ايدددر  دارسدددة  الدددة للدولدددة مدددةالعا النفقدددات لترفددديد ومددددخل

 منشورة(ب الج اير ) ير تب ة  الت يير   و لو  التجارية والعلو  االقتصادية
فدددددددددددددي التحليدددددددددددددل القياسدددددددددددددي وبنددددددددددددداء وتقددددددددددددددير النمدددددددددددددا    ي دددددددددددددتخد  EVIEWSبرندددددددددددددامج  ب22

 االقتصادية
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 (1)ملحا رقا 

Time X Y xy x2 �̂� e ∑𝒆𝟐 (�̂� − �̅�) ∑(�̂�

− �̅�) 𝟐 

∑(𝒚 −
�̅�)2 

2004 1325.5 282235.
5 

3741031
55.3 

1756950.
25 

112883.
5525 

169351.9
475 

2868008
2139 

-58131.9 3379313
751 

3205939
5890 

2005 1238.2 43304.4 5361950
8.08 

1533139.
24 

112674.
5666 

-
69370.16
66 

4812220
008 

-58340.9 3403654
906 

8215874
914 

2006 1906.8 36910.4 7038075
0.72 

3635886.
24 

114275.
116 

-
77364.71
6 

5985299
288 

-56740.3 3219461
826 

9204761
114 

2007 1457.4 39172.6 5709014
7.24 

2124014.
76 

113199.
3055 

-
74026.70
55 

5479953
125 

-57816.1 3342702
826 

8822655
950 

2008 3130.9 38283.5 1198618
10.2 

9802534.
81 

117205.
467 

-
78921.96
7 

6228676
869 

-53810 2895510
793 

9124187
662 

2009 2425.4 34741.8 8426276
1.72 

5882565.
16 

115516.
5832 

-
80774.78
32 

6524565
606 

-55498.8 3080120
622 

9604686
227 

2010 3353.6 46475.9 1558615
78.2 

1124663
2.96 

117738.
5845 

-
71262.68
45 

 
5078370
198 

-53276.8 2838420
953 

7916791
151 

2011 4406.2 49874.8 2197583
43.8 

1941459
8.44 

120258.
3846 

-
70383.58
46 

4953848
986 

-50757 2576276
400 

7530125
386 

2012 20755.8 70201.3 1457084
143 

4308032
33.6 

159397.
3973 

-
89196.09
73 

7955943
771 

-11618 1349783
97.1 

8090922
168 

2013 20755.8 70201.3 1457084
143 

4308032
33.6 

159397.
3973 

-
89196.09
73 

7955943
771 

-11618 1349783
97.1 

8090922
168 

2014 3464.7 266420.
4 

9230667
59.9 

1200414
6.09 

118004.
5448 

148415.8
552 

2202726
6086 

-53010.9 2810152
644 

2483741
8731 

2015 70397.5 199715.
7 

1405948
5991 

4955808
006 

278233.
7679 

-
78518.06
79 

6165086
979 

107218.4 1149577
4621 

1766086
1600 

2016 67067.4
3 

203869.
8 

1367302
3541 

4498040
167 

270261.
9733 

-
66392.17
33 

4407920
679 

99246.56 9849878
813 

1425779
9492 

2017 75490.1 221665.
7 

1673356
5860 

5698755
198 

290424.
8512 

-
68759.15
12 

4727820
870 

119409.4 1425861
2815 

1898643
3684 

2018 80873.2 251064.
5 

2030438
9521 

6540474
478 

303311.
3572 

-
52246.85
72 

2729734
087 

132295.9 1750221
5623 

2023194
9710 

2019 37047.9 952161.
6 

3527558
7741 

1372546
894 

198398.
7617 

753762.8
383 

5.68158E
+11 

27383.34 7498475
32.7 

5.68908E
+11 

2020 40256.8 100962.
9 

4064443
273 

1620609
946 

206080.
4896 

-
105117.5
9 

1104970
7638 

35065.07 1229559
269 

1227926
6907 
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 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية دجلة الجامعة 
 كلية االدارة واالقتصاد 

 قسم العلوم المالية والمصرفية 
 
 

 تحليل مؤشرات االداء المالي في شركة بغداد لصناعة مواد التغليف
 لبة بحث تخرج تقدمت به الط

 بكر رسول وهيب
 اسماعيل ابراهيم محمد 

 محمد حميد حسين 
 عمار محمد جاسم 
 االمير علي عبد زيد 

 بإشراف
 الدكتور نبيل ابراهيم 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 قال تعالى:

)هَُو الَّذي َجعََل الشَّمَس ِضياًء َوالقََمَر نوًرا َوقَدََّرهُ َمناِزَل ِلتَعلَموا َعَدَد الِسِّنيَن َوالِحساَب   

ُل اآلياِت ِلقَوٍم يَعلَموَن(. هُ ذِلَك إِّلِّ بِالَحِقِّ يُفَِصِّ  ما َخلََق اللّـَ
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 االهداء
بنعمة تتم الصالحات الحمد هلل الذي بتوفيقه وتسهيل منه جل  بسم هللا والحمد والشكر هلل رب العالمين الذي  

في عاله اكملت مسيرتي العلمية وانتهت دراسة البكالوريوس لتفتح معي ان شاء هللا افاق حياة اخرى وهي  

 حياة الماستر بإذن هللا. 

إليكما ياقدوتي ونبراسي الذي   إليكما يامن  أهدي تخرجي إليكما يامن أحمل اسمكما بكل افتخار  ينير دربي 

فأنتم   فلم اوفي حقكم  او عبرت عن مشاعري  فيكم  أعطيتموني وال زال عطائكما بال حدود فمهما وصفت 

يامن   حياتي وسر وجودي  بسمة  يا  إليكي  الحبيب  ابي  بحياتي  لكم  أُدين  يامن  الحياه  هذه  في  لي  رحمة هللا 

ومصباح حياتي وضياؤها أمي الحبيبه إليكم ياسندي   دعائكي سر نجاحي يانبع الحنان وجنة الدنيا وقرة عيني

 واخوتي اليك وكل من شاركني فرحتي. 

اهدي تخرجي لكل صديق و رفيق درب في مختلف مراحلي الدراسية اهدي تخرجي ألساتذتي من اإلبتدائية  

كثير جداً، ليس فقط  الى اإلعدادية، الى الثانوية الى اساتذتي ودكاترتي في الجامعة الذي تعلمنا منهم الكثير ال

بالعلم بل باألخالق والمحبة والتسامح والتفاني والجد ورئينا من خاللهم الحياة بمنظور اخر حقاً هم شمعه  

 . اضاءة لنا الكثير من الطرق لحياتنا 

 

 لي من مساعدات وتسهيالت ه ( لما قدم الدكتور نبيل ابراهيم) دكتوري *شكر وتقدير الى 
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 المحتوياتجدول 
 الصفحة الموضوع 

 ll االية
 lll االهداء 

 lV المحتويات 
 1 المقدمة 

 2 منهجية البحث
 2 مشكلة البحث
 2 فرضية البحث
 2 أهمية البحث 
 2 هدف البحث 

 3 الحدود المكانية والزمانية للبحث
 5 االداء : المفهوم والعوامل المؤثرة فيه  :المبحث االول

 6 قياس االداء 
 7 مؤشرات االداء 

 10 الجانب التطبيقي المبحث الثاني 
 10 تحليل مؤشرات االداء في شركة بغداد لصناعة مواد التغليف

 14 معدالت النمو لثالث سنوات لعناصر قائمة المركز المالي للشركة 
 19 االستنتاجات 

 20 التوصيات 
 22 الملحق
 24 المصادر
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 المقدمة 

ما تعكسه  يتنامى االهتمام بإداء الوحدات االقتصادية ) االنتاجية والخدمية ( بهدف تحقيق الربح ، فضال عن 

 و اتساع لتلك الوحدة في معظم جوانبها وبالتالي زيادة االنتاج كما ونوعا . أمن تطور 

بغية التعرف على  وضمن هذا االطار تم استخدام تحليل بعض مؤشرات االداء ) ادوات التحليل المالي (  

نقاط القوة والضعف في تحركات عناصر قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية ( لشركة بغداد لصناعة  

 لتلك العناصر .  ولثالث سنوات ، فضال عن استخدام معدالت النممواد التغليف 

نشاط ، مؤشر الربحية ،  لذلك ركز البحث على استخدام مؤشرات التحليل المالي ) مؤشر السيولة ، مؤشر ال

  2016،  2015،  2014بناء على ما توفر من بيانات عن قائمة المركز المالي للسنوات ) ومؤشر النمو ( 

 . ) 
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 :  منهجية البحث  (1

الكتب والبحوث العلمية والتقارير  التحليلي مستندا على مجموعة من  الوصفي _  المنهج  البحث على    اعتمد 
 الرسمية والتي تناولت المؤشرات المالية لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف . 

 مشكلة البحث :  (2

باالرتفاع  تحركاتها    ومة المركز المالي لثالث سنوات  تتعلق مشكلة البحث حول تذبذب عناصر قائ
 على اداء الشركة .  رهاي ، وعدم اإلستقرار مما يعكس تأث (واالنخفاض 

 فرضية البحث :   (3

في عناصر قائمة المركز حالة من التذبذب وعدم االستقرار فرضية البحث التحقق من وجود   تتضمن 
 ما يعكس اثار سلبية على نشاط الشركة وضعف مساهمتها في الناتج الصناعي . وهذا ، المالي 

 

 أهمية البحث :  (4

مؤشرات التحليل المالي ثم بيان نقاط القوة  أهتم البحث باستعراض قياس اداء الشركة من خالل  
والتغلب على نقاط الضعف التي   لتجاوز العقبات التي تكتنف مسيرة الشركة ومحاولة وضع آلية ، والضعف

 . فيها  اإلداء كفاءة  ورفع ن يتعزيز الجوانب اإليجابية " نقاط القوة " لتحس و تعاني الشركة منها ، 

 هدف البحث :  (5

داء الشركة من خالل استخدام المؤشرات المالية لقائمة المركز المالي لثالث  إ بيان  يهدف البحث الى   
حيث تلعب مؤشرات التحليل المالي دورٌا مهما  ،  سنوات ، ثم كشف نقاط القوة والضعف لعناصر تلك القائمة  

الشركة   التي تعيق عمل  نقاط الضعف     اإلداء والبحث ستوى كفاءة  وتدني مفي قياس كفاءة اإلداء ، وبيان 
عن السبل الكفيلة لتجاوزها والحد منها ، اضافة إلى التعرف على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة والعمل  

 .  داءاإل وتطويرها من أجل تحسين كفاءة  دعمها على 
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 الحدود المكانية والزمانية للبحث :   (6
 حدود البحث المكانية : شركة بغداد لصناعة مواد التغليف .  -1
 ( . 2016 – 2014حدود البحث الزمانية : قائمة المركز المالي للسنوات )   -2

 

قد قسم البحث إلى مبحثين تناول المبحث االول الجانب النظري لتحديد مفهوم اإلداء والعوامل المؤثرة على  ل
اإلداء لبيان مدى تحقيق الشركة ألهدافها الموضوعة . أما المبحث الثاني فقد خصص اإلداء وقياس مؤشرات 

لعناصر   النمو  المالية ومعدالت  النسب  اإلداء من خالل  بتحليل مؤشرات  المتعلق  التطبيقي  الجانب  لتحليل 
 قائمة المركز المالي . 

يتم اآلخذ بها من قبل الشركة والتي   نأمل أنوخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العملية التي 
 .يمكن أن تساهم في تحسين مستوى إدائها وتطورها 
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 المبحث االول
 

الجانب النضري 
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 االداء : المفهوم والعوامل المؤثرة فيه 
 مفهوم االداء    ال : او

المراحل  ي  في كل مرحلة من  سائدة  كانت  التي  والنظريات  المدارس  باختالف   االداء  مفهوم  ختلف 
لدى   تحقيقها  تم  التي  النتيجة  هو  باألداء  يقصد  االداري  الصعيد  فعلى   . التنظيمي  الفكر  لتطور  التاريخية 

بأنه  ممارسة   البعض  . وعرفه  معينة  قياس  بوحدات  والمعبر عنها  ما  عل  {عمل  بفعالية القدرة  االنتاج        ى 
التي تستجيب لطلب السوق بما يسمح بتحقيق فائض  القليل من المواد ( للسلع والخدمات  ) باستهالك 

 (  35، ص  2015) قاسم محمد ، ،  ( 28ص ،   2012) السعيد بريش ، .  } لتحريك النظام االقتصادي

 العوامل المؤثرة على االداء  -ثانيا :

للشركة ( اذ    ة الداخلي  البيئة ما هو ذو طبيعة داخلية ) يخضع االداء لتأثير العديد من العوامل ، منها   
يمكن إلدارة الوحدة االقتصادية ) شركة ، مؤسسة ، ... الخ ( ان تتحكم فيها لزيادة آثارها االيجابية وتخفيض  

يصعب التحكم فيها ، لذا ال بد من التكيف    وهذه   ةالخارجي  البيئةومنها ما هو صادر عن  آثارها السلبية .  
   ( 50، ص 2014) علي وهيب ، ،  ( 40، ص 2010) فايز سليم ، معها . 

  -: العوامل الخارجية المؤثرة في االداء -1
ن  إفتتمثل العوامل الخارجية  في مجموعة المتغيرات والقيود التي تخرج عن نطاق التحكم ، وبالتالي  

آثارها قد تكون في شكل فرص يسمح استغاللها بتحسن االداء . وقد تكون خطرا يؤثر سلبا على اداء  
لشركة ، مما يستدعي ضرورة التكيف معها لتخفيف آثارها . خاصة اذا تميزت بعدم الثبات والتعقيد  ا

وهي    وقانونية،  سياسية  ،    تكنولوجية،    اجتماعية،    اقتصادية، وتنقسم هذه العوامل الى عوامل :  
 تتفاوت في درجة تأثيرها على اداء الشركة .  
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 -: االداءالعوامل الداخلية المؤثرة في  -2
الداخلية في مختلف المتغيرات الناتجة عن تفاعل عناصر الشركة الداخلية والتي تؤثر  تتمثل العوامل  

ان يتحكم فيها ويحدث فيها تغيرات تسمح بزيادة آثارها    " إدارة الشركة " على ادائها ، ويمكن للمدير
 االيجابية أو تقليل آثارها السلبية .  

حصرهاتتميز هذه العوامل :   صعوبة  وبالتالي  بينها،    بكثرتها  فيما  حيث ،    التداخل  من  التفاوت 
  العوامل التقنية : . ونتيجة لذلك تم تجميعها في مجموعتين رئيسيتين هما  درجة تأثيرها والتحكم فيها

البشرية) نوع التكنولوجيا ، نسبة االعتماد على اآلالت مقارنة بعدد العمال ( ،   ) التركيبة    والعوامل 
 العمر والجنس ( .    -البشرية للشركة 

ويبقى مجال العوامل المفسرة لألداء واسعا جدا وال يمكن تحديده وضبطه ، غير ان الدراسات   
ال أهم  ان  بينت  محيطها  واالبحاث  قبل  نفسها  الشركة  من  تأتي  المرتفع  االداء  تحقق  التي  عوامل 

 ، والذي ال يمكن أهماله.   (  60، ص 2015حميد مظلوم ، ) ،  ( 29، ص 2012.) السعيد بريش ، الخارجي 

 قياس االداء   -ثالثا :

استخدام    على  يعتمد  اذ   ، الشاملة  االدارية  العملية  في  المهمة  الحلقات  احدى  هو  االداء  تقييم  ان 
االنحرافات   وتحديد  الموضوعة  ألهدافها  الشركة  تحقيق  مدى  لفحص  والمؤشرات  المقاييس  من  مجموعة 

 االيجابية والسلبية ومعرفة أسبابها ، ومن ثم اقتراح المعالجة المناسبة لها .  

وانجازاتهم    كما  وصالحياتهم  العاملين  كفاءة  بقياس  تعني  التي  العملية  بانه   ، االداء  تقييم  يعرف 
الحالية   المسؤوليات  تحمل  على  قدرتهم  مدى  على  للتعرف  الحالي  عملهم  في  لتقلد  وسلوكهم  واستعدادهم 

دوات االساسية  مناصب أعلى في المستقبل . ومن خالل هذا التعريف يتضح ان تقييم االداء يعد أحدى اال 
التي تساعد على تحسين اداء الشركة من خالل التغذية العكسية الناتجة من مقارنة اداءها والنتائج التي تم  

 . (  49، ص  2015،  حميد مظلوم) التوصل اليها من قبل تلك الشركة .
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 مؤشرات االداء   رابعا :

استخدامها بناء على ما متوفر من بيانات عن قائمة  بعض مؤشرات االداء ، والتي تم  لقد تم تحديد   
، وكشف حساب االرباح والخسائر ، والموضحة    المركز المالي للشركة موضوع البحث ) الميزانية العمومية (

 (  78، ص 2014( ، ) علي وهيب ،  70، ص  2008) عبد الستار محمد ،  -( ، وهي : 1في الملحق ) 

 -:  مؤشرات السيولة ( 1

بين مصادر    توازن  اذا استطاعت تحقيق  بانها سياسة جيدة  للشركة  التمويلية  السياسة  يمكن وصف 
في    واستخدامات االموال . أي ان االدارة الجيدة هي التي تستطيع ايجاد توازن بين حاجات الشركة الى النقد 

ال الموجودات  في  االستثمارات  بقاء  المحافظة على  الوقت  نفس  القصير وفي  حاجات  االجل  متداولة ضمن 
 الشركة في االجل القصير .  

 نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

 -: مؤشرات النشاط( -2

و نقد . وتعد هذه  أوتستخدم هذه النسب لقياس سرعة تحول بعض الحسابات في الشركة الى مبيعات   
مكملة   وادارة  النسب  المدينة  ذممها  ادارة  في  وكفاءتها  الشركة  سيولة  تقيس  انها  حيث  من  السيولة  لنسب 

 مخزونها . 

   معدل دوران الموجودات المتداولة = المبيعات / مج الموجودات المتداولة -أ
 معدل دوران الذمم المدينة = المبيعات / الذمم المدينة    -ب

 -: مؤشرات الربحية( -3

من وتعكس    االرباح  توليد  على  الشركة  قدرة  تفحص  اذ   ، للشركة  الكلي  االداء  الربحية  مؤشرات 
وتعتبر من المقاييس الهامة لقياس فعالية سياسات ادارة الشركة االستثمارية والتشغيلية والتمويلية ،  مبيعاتها ،  

 دخل الى المبيعات . فضال عن استخدام التحليل الرأسي والذي يبين نسبة كل عنصر من عناصر قائمة ال
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 هامش مجمل الربح = مجمل الربح / المبيعات 

 -: مؤشرات النمو( -4

مدى التوسع والتقدم الذي تحققه الشركة على مر الزمن . فالنمو هدف مرغوب به  تقيس نسب النمو   
منتجاتها ، وزيادة عدد  ، اذ انه يمكن من : توسيع الشركة وتطوير منتجاتها ، تحسين طرائق االنتاج وجودة  
 الوظائف افقيا وعموديا ، مما يسمح بتدرج المدراء الى االعلى وخلق وظائف جديدة . 

 1- }المبيعات الحالية / المبيعات السابقة   {معدل نمو المبيعات = 
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 المبحث الثاني 
 

 الجانب التطبيقي 
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 الجانب التطبيقي 

 : * بتحليل الجانب التطبيقي للشركة تجدر اإلشارة إلى نبذة مختصرة عن الشركةقبل البدء      

الزعفرانية / المنطقة    –في محافظة بغداد   1962/ مايو / 27بتاريخ  ( IBPM )شركة أنشئت  •
 الصناعية . 

%  4% ، بينما القطاع الحكومة فقد كانت نسبته ال تزيد على 96تبلغ مساهمة القطاع الخاص  •
 فقط . 

الف دينار ، أما اليوم فإن رأس مالها بلغ   250برأس مال قدره  ( IBPM )شركة أنشئت  •
 ( مليار دينار .  1,080)

، انخفض عدد العاملين في الشركة ليصل  عامل  400عدد العاملين في الشركة عند اإلنشاء  •
 عامل فقط .  32إلى 

 .  2003بعد عام % فقط وذلك 9أما طاقتها اإلنتاجية فقد تدهورت لتصل إلى  •
 ( مليون دينار . 120فقط )  2018بلغت قيمة اإلنتاج لعام  •

 .............................................................................. 

مدير عام الشركة " المدير المفوض " المصدر : المعلومات أعاله جاءت في ضوء المقابلة التي أجريت مع السيد *
 2019/  3/  17فوزي خورشيد اسماعيل " وذلك يوم االحد الموافق  اإلستاذ

 

النسب  يتضمن    االداء من خالل  تحليل مؤشرات  ، االول هو  االداء  تحليل  في  شقين  الجانب  هذا 
   -المالية ، والشق الثاني يختص بمعدالت النمو لعناصر قائمة المركز المالي ، وكما يلي :

 تحليل مؤشرات االداء في شركة بغداد لصناعة مواد التغليف   -اوال :

الجانب مدى تطبيق مؤشرا  االداء والتي تم استخدامها  يعكس هذا  بناء على ما توفر من بيانات  ت 
  -وهي :الثة سنوات ، والموضحة في الملحق ، عن قائمة المركز المالي وكشف حساب االرباح والخسائر لث
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   -مؤشرات السيولة : (  1

 الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة نسبة التداول =  -أ
   29.17=  18290852/  533705534=   (  2014) نسبة التداول 
 67.47=   5307624/  358141519=   (  2015) نسبة التداول 
  7.5=  36917819/  278056451=   (  2016) نسبة التداول 

للسنوات )   المقارنة بين نسب التداول  التداول    2016  –  2014من خالل  ان نسبة    2016لعام  ( يتضح 
أكثر اعتدال فيما يخص تحقيق توازن بين حاجات الشركة الى النقدية في االجل القصير وفي نفس الوقت  
اما    ، القصير  االجل  في  الشركة  حاجات  المتداولة ضمن  الموجودات  في  االستثمارات  بقاء  المحافظة على 

ان الشركة ال تستخدم مواردها    ( كانت نسب عالية ، وهذا يعني   2015  –  2014نسب التداول للسنوات )  
بمعنى اخر أن ارتفاع النسبة تشير إلى تدني أو انخفاض كفاءة إداء استخدام   ،المالية المتاحة استخدام امثل  

 الموارد المالية في الشركة . 

سهلة   اصولها  من  االجل  قصيرة  التزاماتها  سداد  على  الشركة  قدرة  الى  النسب  هذه  تشير  ذلك  فضال عن 
الى نقدية . وتشمل هذه االصول كل من النقدية ، االوراق المالية قصيرة االجل ، الذمم المدينة ،  التحويل  

 -ويمكن حساب هذه النسب كما يلي :

 المخزونة(  / المطلوبات المتداولة   –نسبة السيولة السريعة = ) الموجودات المتداولة   -ب
 17.9= 18290852( /  204875771 – 533705534= )  (  2014) نسبة السيولة السريعة 
 27.3=  5307624( /  212725771 – 358141519= )  (  2015) نسبة السيولة السريعة 
 1.7=   36917819( /  212725771 – 278056451= ) (   2016) نسبة السيولة السريعة 

كس سيولة اكثر من بقية النسب ، مما  تع  2015يتضح من المقارنة بين نسب السيولة السريعة ان نسبة عام  
 كانت اكثر استجابة .   2015يعني ان قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية قصيرة االجل لعام 
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   -: النشاطمؤشرات   ( 2

 دوران الموجودات المتداولة = المبيعات / مج الموجودات المتداولة   معدل -أ
 مرة 0.20=   533705534/  110976300=  ( 4201) معدل دوران الموجودات المتداولة 
 مرة  0.13=  358141519 /46942100=  ( 2015)معدل دوران الموجودات المتداولة 
 مرة 0.4=  278056451/  116433567=  (  6201) معدل دوران الموجودات المتداولة 

هي اكثر من بقية االعوام ، االمر الذي يدلل ان    2014يتضح من المقارنة ان معدل دوران الموجودات لعام  
 كانت كبيرة نسبيا في توليد المبيعات .  2014مساهمة الموجودات المتداولة لعام 

 معدل دوران الذمم المدينة = المبيعات / الذمم المدينة    -ب
 مرة  1.2=  91376128/  110976300=  (  2014) معدل دوران الذمم المدينة 
 مرة  0.6=   68409187/  46942100=  (  5201) معدل دوران الذمم المدينة 
 مرة  2.2=  50975937/  116433567=  (  2016) معدل دوران الذمم المدينة 

(   2.2بلغت )    2016يتضح من المقارنة بين السنوات موضوع البحث ان نسبة دوران الذمم المدينة لعام  
وهي أفضل نسبيا من بقية السنوات ، االمر الذي يعكس ارتفاع قدرة الشركة في تحصيل الذمم المدينة لعام  

2016 . 

   -: الربحيةمؤشرات  (  3

 مجمل الربح = مجمل الربح / المبيعات  هامش   

 0.32  -=  110976300/   36547201 -=  (  2014) هامش مجمل الربح         

 1.7 -=  46942100/  84322914 -=  (  2015) هامش مجمل الربح         

 0.03=   116433567/  4529500=   (  2016) هامش مجمل الربح         
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خالل   )  من  للسنوات  االجمالي  الربح  هامش  كانت    2016  –  2014نتائج  خلق  (  أو  توليد  في  ضعيفة 
  0.03اذ بلغت  2016، مع تحسن طفيف لعام  2015،  2014االرباح ، اذ ظهرت بإشارة سالبة للسنوات 

 -مؤشرات النمو : ( 4

 1 –معدل نمو المبيعات = ) المبيعات الحالية  /  المبيعات السابقة (   

 1-(  2013/ المبيعات السابقة  2014) المبيعات الحالية =  (  2014) معدل نمو المبيعات        

                                   = ( 110976300  /179161200  )-1 

                                    =- 0.38 

 1-(  2014/ المبيعات السابقة  5201= ) المبيعات الحالية  (  5201) معدل نمو المبيعات      

                          ( =46942100  /110976300  )-1 

                                  =- 0.577  

 1-(  2015/ المبيعات السابقة   6201= ) المبيعات الحالية  (  6201) معدل نمو المبيعات     

                       ( =116433567  /46942100  )– 1 
                       =1.480 

حققت خالله    2016( يتضح ان عام    2016  –  2014من خالل مقارنة معدالت نمو المبيعات )  
( ، وهذا يعكس مدى التطور الحاصل في  1.480الشركة نمو في المبيعات بنسبة اكبر اذ بلغت ) 

 .   2016المبيعات لعام 
 ( مؤشرات التحليل المالي  1جدول ) 

 2016 2015 2014 البيان 
 7.5 67.47 29.17 نسبة التداول

 مرة 0.4 مرة  0.13 مرة  0.20 الموجودات المتداولة معدل دوران 
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 مرة 2.2 مرة 0.6 مرة 1.2 معدل دوران الذمم المدينة 
 0.03 1.7 - 0.32 - هامش مجمل الربح 
0.38 - معدل نمو المبيعات   -0.577 1.480 

 
( .    67.47اذ بلغت )    2015ان نسبة التداول حققت اعلى معدل في ميزانية  (  1يعكس الجدول )

وهي اعلى من    2014( مرة في ميزانية    0.20اما معدل دوران الموجودات المتداولة فقد بلغت )  
بقية السنوات . اما ) معدل دوران الذمم المدينة ، وهامش مجمل الربح ، ومعدل نمو المبيعات ( فقد  

بمقادير عام    ظهرت  ميزانية  في  )    2016اعلى  بلغت  ،    2.2اذ  على   1.480،    0.03مرة   )
 .  2015،  2014التوالي قياسا بنظيراتها في ميزانية 

 . معدالت النمو لثالث سنوات لعناصر قائمة المركز المالي للشركة  -: ثانيا

 2016 2015 2014 عناصر الميزانية 
 278058451 358141519 533705534 اجمالي الموجودات المتداولة 

 765613356 650088018 571810145 اجمالي الموجودات الثابتة 
 36817819 5307624 18290852 اجمالي المطلوبات المتداولة 

 

 معدالت النمو نستخدم الصيغة االتية :  الستخراج 

𝑟 =
n(ln ∑ ln 𝑦𝑥) − (∑ ln 𝑦)(∑𝑥)

n(∑𝑥2) −  (∑ 𝑥)2  

r  معدل النمو السنوي 

Y  المتغير المراد قياس معدل نموه 

N  السنوات(  )عددعدد المشاهدات 

X  ( ) (  2016 – 2014التسلسل الزمني ) السنوات 
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 -أجمالي الموجودات المتداولة :
 

 اجمالي الموجودات المتداولة   السنوات 
Y 

Ln Y X LnY X 2X 

2014 533705534 20.09535481 0 0 0 
2015 358141519 19.69643877 1 19.69643877 1 
2016 278058451 19.4433419 2 38.8866838 4 
 5 58.58312257 3 59.23513548  المجموع 

 
                2(3)-(59.23513548)(3) / 3(5)-=3(58.58312257)R 

= 175.7493677-177.7054064 / 15-9                        
= - 0.326                                                            

 بمعدل سالب لثالث سنوات .  الموجودات المتداولة نموت
 

 -: الثابتة أجمالي الموجودات
 

   الثابتة اجمالي الموجودات السنوات 
Y 

Ln Y X LnY X 2X 

2014 571810145 20.16431758 0 0 0 
2015 650088018 20.29261832 1 20.29261832 1 
2016 765613356 20.45618784 2 40.91237568 4 
 5 61.204994 3 60.91312374  المجموع 
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                2(3)-)(3) / 3(5)60.91312374 (-=3(61.204994)R 

= 183.614982-182.7393712/ 15-9                        
= 0.1459                                                       

 %14.5تنمو الموجودات الثابتة لثالث سنوات بمعدل 

 

 -: المطلوبات المتداولةأجمالي 
 

 المتداولة    المطلوباتاجمالي  السنوات 
Y 

Ln Y X LnY X 2X 

2014 18290852 16.7219116 0 0 0 
2015 5307624 15.48465484 1 15.48465484 1 
2016 36817819 17.4214925 2 34.842985 4 
 5 50.32763984 3 49.62805894  المجموع 

 
 

                2(3)-(49.62805894)(3) / 3(5)-=3(50.32763984)R 

= 150. 9829195-148.8841768/ 15-9                        
= 0.3497                                                       

 %34.9تنمو المطلوبات المتداولة لثالث سنوات بمعدل 
 معدالت النمو لعناصر قائمة المركز المالي (  2جدول ) 

 ( 2016 – 2014السنوات )  عناصر الميزانية 
 %32.6- الموجودات المتداولة اجمالي 
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 % 14.6 اجمالي الموجودات الثابتة 
 % 34.9 المتداولة  اجمالي المطلوبات 

  
الديون المستحقة على الشركة ، اي بمعنى هناك التزامات مالية بذمة  ( نسبة  2يعكس الجدول ) 

% ( ، وهذه ضرورة تسديدها خالل فترات مالية الحقة .  34.9الشركة للغير وهي تشكل نسبة ) 
فضال عما يعكسه الجدول من تدني معدل نمو الموجودات المتداولة بشكل حاد وملحوظ اذ بلغ      

 (-32,6 . ) % 
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 االستنتاجات
والتوصيات   
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 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات : 
( بانها اكثر اعتدال من بقية    2016أظهرت نتائج تحليل مؤشرات االداء لنسبة التداول لعام )   -1

اذ تعكس    2015  –  2014)    لألعوامالنسب   بين ( ،  التوازن ما  النسب ضرورة تحقيق  هذه 
النقدية في االجل القصير واالستثمارات في االجل القصير . لذلك عندما تظهر النسبة بشكل  

حساب  أعالي   على  يكون  وهذا  كبير  بشكل  بالنقدية  االحتفاظ  أما  ذلك  يعني  جدا  منخفض  و 
 االستثمارات أو العكس . 

اتها قصيرة االجل تعكسه نسب السيولة السريعة ، اذ اظهرت  أما قدرة الشركة على الوفاء بالتزام  -2
لعام   التزاماتها قصيرة االجل  سداد  كبيرة على  بقدرة  تتمتع  الشركة  ان  التحليل  ،   2015نتائج 

 فكانت متدنية .  2016، أما في عام  2014فهي افضل من عام 
ابات في الشركة الى  وعند االنتقال الى مؤشرات النشاط والتي تعكس سرعة تحول بعض الحس  -3

هي أعلى من بقية االعوام   2014مبيعات او نقد ، فان معدل دوران الموجودات المتداولة لعام  
الذي   ان  ، االمر  لعام  يدلل على  المتداولة  الموجودات  في  كانت كبيرة نسبيا    2014مساهمة 

 توليد المبيعات . 
تحصيل    -4 في  الشركة  في عام  أما سرعة  كانت  نقدية  الى  أفضل من    2016ديونها وتحويلها 

 ( ، وهذا يعني ارتفاع قدرة الشركة في تحصيل حساباتها المدينة .  2015،  2014االعوام ) 
، فأن  أما نسب الربحية والتي تعد مؤشرات مهمة حيث تعكس قدرة الشركة على تحقيق االرباح   -5

عام   الربح  مجمل  هامش  هي  متدكانت    2016نسبة  لكن  نسبيا  نية  باألعوام  االفضل  مقارنة 
نسبي  كونها  وبالرغم من   . االعوام    اٌ السابقة  مقارنة بنسب  لكن  والتي   2015،    2014متدنية 

  لألعوام ظهرت بإشارة سالبة . وعليه يمكن القول ان قدرة الشركة على تحقيق االرباح ضعيفة  
 على التوالي .   2016،  2015،  2014

عام    -6 في  الشركة  حققتها  نسبة  أعلى  فأن   ، النمو  مؤشرات  مراجعة  كانت    2016وعند  بينما 
 السابقة .   لألعواممنخفضة 
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اضافة لما تقدم يمكن القول ان مؤشرات االداء المالي أظهرت تباين ملحوظ خالل االعوام قيد    -7
نمو ، فضال عن  حققت تحسن طفيف في مؤشرات الربحية وال 2016الدراسة . فنالحظ في عام 

  . المدينة  الذمم  دوران  بجانب من جوانب  معدل  تهتم  المالية  النسب  بان كل من  يتبين  وعليه 
 تقييم االداء .  

 2016،    2015،    2014  لألعواموعند مراجعة معدالت النمو لعناصر قائمة المركز المالي    -8
% ( وهي نسبة  34.9( يالحظ ان أجمالي المطلوبات المتداولة حققت معدل نمو )    2جدول )  

هناك   يعني  الذي  االمر   ، و عالية  للغير  الشركة  بذمة  مالية  تسديدها    ي ضرور ال  منالتزامات 
خالل فترات مالية الحقة . فضال عما يعكسه الجدول من تدني معدل نمو الموجودات المتداولة  

 % ( .32.6 -بشكل حاد وملحوظ اذ بلغ ) 

 التوصيات : 

بما ان الشركة حققت نسب متدنية في توليد االرباح ، االمر الذي يتطلب اعادة النظر بكل الجوانب    -1
االنتاج  المتعلقة بتحقيق الربح ، من خالل زيادة المبيعات ، ودراسة السبل التي تحسن من مستوى  

  ، منتجاتها  تحديد عن  فضال  وجودة  الربح  ضرورة  نسبة  انخفاض  على  تؤثر  التي  أي    العوامل   ،
 بمعنى عمل دراسة شاملة ومعمقة لهذا الموضوع . 

لعام    -2 المالي  االداء  مؤشر  الشركة    2016ان  ادارة  من  يتطلب  الذي  االمر   ، طفيف  تحسن  حقق 
التي   االنخفاضات  وتفادي  فيها  القوة  جوانب  وتعزيز  لرفعها  السبل  كافة  عن  البحث  في  االستمرار 

 حدثت في االعوام السابقة .  
3-    ، القصير  االجل  في  واالستثمارات  القصير  االجل  في  للنقدية  التوازن  أو  االعتدال  في  االستمرار 

حتى ال تكون مغاالت لعنصر معين على حساب عنصر آخر ، وهذا ما أظهرته نسب التداول لعام  
2014 . 

لذي أختلف  على ادارة الشركة معالجة الخلل أو التدني الذي أظهرته بعض المؤشرات المالية ، وا   -4
خالل اعوام الدراسة . أي بمعنى عندما تحقق الشركة ارتفاع ايجابي ملحوظ في سنة معينة يليه  
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  انخفاض في السنة التالية ، وهنا على الشركة اعادة النظر والبحث عن أسباب الهبوط  والتدني 
 لتفادي الوقوع مستقبال في االخطاء السابقة . لمعالجته و الذي حصل 
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 الملحق
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 المصادر 

 تقييم اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وفق( ،  2015حميد مظلوم كاظم السعيدي )  -1

، رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية ، كلية االدارة واالقتصاد   مدخل بطاقة اّلداء المتوازن

 جامعة بغداد .  –

 

،) االردن : دار المسيرة للنشر   ادارة الجودة الشاملة ( ،  2008عبد الستار محمد العلي )  -2

 والطباعة (  

 
 

تقييم اداء الشركات العامة للصناعات المطاطية  ( ،  2015قاسم محمد عبد هللا البعاج ، واخرون )   -3

) العراق : مجلة  ،  2011 – 2010 – 2009في الديوانية باستخدام المؤشرات المالية للفترة 

 كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة( .  

 

أهمية التكامل بين ادوات مراقبة التسيير في تقييم اداء المنظمات  ( ،  2012السعيد بريش )   -4

   ، ) الجزائر : مجلة اداء المؤسسات الجزائرية ( . وزيادة فعاليته
 

 ، ) االردن : دار الحامد للنشر والتوزيع ( .  اّلدارة المالية( ،  2010فايز سليم حداد )   -5

 

تقييم كفاءة اّلداء اّلقتصادي لشركة ديالى العامة للصناعات  ( ،  2014علي وهيب عبد هللا )   -6

   واالدارية ( . ، ) العراق : مجلة العلوم االقتصادية (  2010 – 2001الكهربائية للمدة ) 

 

 

 

، ودليل الشركات المساهمة المدرجة   2017سوق العراق لألوراق المالية ، التقرير نصف السنوي  -7

 . 2016للسنة المالية 
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 اإلهداء

 

خ لاطهج اٌثؽس تىص١ه ِٓ اٌعٛائك، ِٚع لٌه ؼاٌٚ رفطَّا٘ا تصثاخ تفضً ِٓ ٔأْ ٕا ِهَّ

 .ِِّٕٚٗهللا 

، فٍمك وأٛا تّصاتح اٌعضك ٚإٌٍك فٟ ٌث١ً اٌرىّاي ٕاٚأصكلائ ٕاٚأـٛذ ٕاإٌٝ أت٠َّٛ 

 .اٌثؽس

 نئ١ً اٌمٍُ اٌّؽرهَ اٌكورٛن )اؼّك اٌؽ١ٍٕٟ( اٌىهاَ ٔالإٍٝ أٌرٔٚال ٠ٕثغٟ أْ 

ِّٓ واْ ٌُٙ اٌكٚن األوثه ٚ ٚاٌع١ّك اٌّؽرهَ )أ . ق ٌع١ك عثك اٌٙاقٞ اٌّه٘ط( ٚاٌى١ٍح

 ٕاٍُِأكذفٟ 

ح  ...ِٚكِّٞ تاٌّعٍِٛاخ اٌم١ِّّ

ظٟٔ  ٙكٞ ٌىُ تؽس ذفهُّ

ًَّ  -قاع١ًا اٌٌّٛٝ   .أْ ٠ُط١ً فٟ أعّانوُ، ٠ٚهولىُ تاٌف١هاخ -عىَّ ٚظ
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 الشكر والثناء

 

 لاي لائً

 «إلا ععىخ ٠كان عٓ اٌّىافأج فال ٠ععى ٌٍأه عٓ اٌشىه  »

 فٟ أعاو ٘ما اٌعًّ ٚاٌمٞ ٚصٍد اٚٚفمٕ ااٌمٞ أعإٔ شىه هللا ٌثؽأٗ ٚذعاٌٝٔ

 .تإناقذٗ إٌٝ ٘مٖ اٌكنظح ِٓ اٌعٍُ

 رمكَ تاٌشىه ٚاالِرٕاْ إٌٝ األٌرال اٌّشهف اٌمٞ ٌُٔ

 اٌم١ّح اٌرٟ تفضٍٙا ذُ ذؽم١ك اٌٙكف إٌّشٛق ٚٔصائؽُٗ  ثفً ع١ٍٕا ترٛظ١ٙاذُٗ ٠

 .ُٗ فٟ إعكاق ٘ما اٌثؽس، فعىا٘ا هللا ـ١ها ٚؼفظ

، أعأُٙ  عٍَٛ اٌّا١ٌح ٚاٌّصهف١حلٍُ اٌ  و١ٍــح قظٍح اٌعاِعحشىه ظ١ّع أٌاذمج ٔوّا 

 هللا عٍٝ أقاء

 .ٚظعٍُٙ ٔثهاٌا ١ٕ٠ه قنب اٌعٍُ اٌظهٚفتؽٛشُٙ فٟ ضً ٘مٖ 

 فشىها ظى٠ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج



 

 

 الصفحة الموضوع ت

 أ اٌَح 1

 ب االىذاء 2

 ج شكش ًثناء 3
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5 

 قائًح انًحتٌٌاخ

 انًقذيح

 

 ه-د

 ًلاأل ًثحثنا 6

 ينيدٍح انثحث

 يشكهح انثحث

 انثحث ىًٍحأ

 انثحث ىذافأ

 فشضٍاخ انثحث

 حذًد انضيانٍح ًانًكانٍح 

 أعانٍة خًع ًتحذٌذ انثٍاناخ

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

 انثانً ًثحثان 7

 يفيٌو االداء انًانً 

 اىًٍح تقٍٍى االداء انًانً

 انًانًاىذاف تقٍٍى االداء 

 يحذداخ تقٍٍى االداء انًانً

 انًعاٌٍش انًغتخذيح فً تقٍٍى االداء انًانً

 اندياخ انًغتفٍذج ين تقٍٍى االداء انًانً

 انعٌايم انًؤثشج عهى االداء انًانً

 

4 

4 

5 

5 

6 
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 انثانث  نًثحثا 8

 تحهٍم ًيناقشح االداء انًانً االعتشاتٍدً

 ًأىذافونثزج عن انًصشف 
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 تحهٍم انًذخالخ انفائضح ًانًخشخاخ انشاكذج
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هللا رب العالمٌن، الذي أنزل كتابه المبٌن هدى وبشرى للمؤمنٌن، وتحدى به الحمد 

الخلـق أن ٌــأتوا بمثلــه مجتمعــٌن، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبٌــاء 

 .والمرســلٌن محمــد وعلــى آلــه الطاهرٌن

  وبعد 

١دهج ٠ٚظٙده لٌده ِدٓ شٙك اٌعٙاو اٌّصهفٟ اٌعهالٟ ذطٛناخ عك٠دكج ـدالي اٌعمدٛق األـ

ا١ٌٍاٌدداخ ٚارظددهاءاخ اٌعك٠ددكج اٌرددٟ اذفددم٘ا اٌثٕدده اٌّهوددىٞ ٌرعى٠ددى اٌهلاتددح  ـددالي

 اٌّصانف ٚاٌٍّاّ٘ح فٟ ذط٠ٛه ٌٛق ناي اٌّاي .  اٌّصهف١ح ٚذط٠ٛه أٔشطح

اٌّالئّدح ٌرّىد١ٓ اٌّصدانف ِدٓ  ٚلك اٌدرٙكفد ٘دمٖ ارظدهاءاخ ذدٛف١ه اٌث١لدح اٌّصدهف١ح

 لددكنذٙا عٍددٝ إٌّافٍددح ِؽ١ٍددا ٚـانظ١ًددا ٌّٚٛاظٙددح اٌرؽددك٠اخذؽٍدد١ٓ أقاء٘ددا ٚذعى٠ددى 

اٌىص١هج اٌرٟ فهضرٙا اٌرطدٛناخ اٌرىٌٕٛٛظ١دح ٚاٌّعٍِٛاذ١دح اٌدٝ ظأدة ِدا فهضدٗ إٌظداَ 

ٍِددرعكاخ ِٚرغ١ددهاخ ٚاٌرددٟ اقخ اٌددٝ فٙددٛن ِٕافٍددح عا١ٌّددح ؼدداقج  اٌددكٌٟٚ اٌعك٠ددك ِددٓ

اَ ٌددٍع ٚـددكِاخ ظك٠ددكج ٚظًٙددا ٌٛظددٗ اِدد تعددك اواٌددح اٌؽددٛاظى اِدداَ إٌّظّدداخ ٚاٌٛلددٛف

ِىصددو ٚا٠ددكٜ  لاخ ٔٛع١ددح عا١ٌددح تاالعرّدداق عٍددٝ ذىٌٕٛٛظ١ددا عا١ٌددح اٌرطددٛن ٚناي ِدداي

 عاٍِح ِا٘هٖ ٚنـ١صح اٌصّٓ . 

ذٕرثدٗ ٌٙدمٖ اٌرؽدك٠اخ  اٌعٙداو اٌّصدهفٟ اٌعهالدٟ اْ رقاناخٌٚمٌه تاخ فٟ اٌضدهٚنٞ 

ّٓ االٌددرعكاق ٚ اْ ذٍددعٝ اٌددٝ ذطدد٠ٛه اٌددا١ٌة اٌعّددً ٚذم١ٕدداخ ذمددك٠ُ اٌفكِددح تّددا ٠ضدد

ٌٍرطدددٛناخ اٌٍّدددرّهج فدددٟ اٌث١لدددح االلرصددداق٠ح ٚا١ٌٍاٌدددح ٚاٌما١ٔٛٔدددح ٚـٍدددك  ٚاٌّٛاوثدددح

 . ٘مٖ اٌّرغ١هاخ االقانج اٌىفٛءج اٌماقنج ٌٍرعاًِ تفاع١ٍح ِع

٠ٍٚدرّك إٌظدداَ اٌّصددهفٟ اٌدرمهانٖ ٚلكنذددٗ فددٟ ذؽم١ددك اٌردٛاوْ تدد١ٓ ٔشدداطٟ االقـددان 

ددا فددٟ اٌهتؽ١ددح إٌّاٌددثح ٌؽٍّددح  طه٠ددك ذؽم١ددك األ٘ددكاف ٚاالٌددرصّان عددٓ ًٌ اٌّرّصٍددح اٌا

األِدداْ ٌٍّددٛقع١ٓ قْٚ اْ ذرعدده   االٌددُٙ ِددع ذددٛـٟ اٌؽددمن فددٟ االٌددرصّان ٌرؽم١ددك

: المقدمة  

 د



 

لٌده ؼ١ّٕدا تد١ٓ  ٚؼكاذٗ ٌٕمص فٟ ا١ٌٌٍٛح ِٓ شأٙا إضعاف لكنذٙا فٟ ذٍث١دح ٌدؽٛتاخ

 ِّا ٠عه  اٌصمح تٙا ٌال١ٙٔان .  ٌٍىتائٓ  اْ اٌهتؽ١ح ٚا١ٌٌٍٛح

ٚوفا٠ح ناي اٌّاي ذظً ارطان اٌدمٞ فدٟ ضدٛءٖ ذؽدكق ِتشدهاخ اقاء إٌظداَ اٌّصدهفٟ 

اٌردددٟ ٠ؽظدددٝ تٙدددا ِٛضدددٛ  ذم١ددد١ُ أقاء إٌظددداَ اٌّصدددهفٟ نأٜ األ١ّ٘دددح . ٚاواء ٘دددمٖ 

ِتشدددهاخ االقاء اٌّددداٌٟ ذؽ١ٍدددً  اٌّثاؼددس اْ ِدددٓ إٌّاٌدددة اْ ٠مدددَٛ تّدددا تٙددما اٌثؽدددس

 األٍٟ٘  انٞاٌّصهف اٌرعقناٌح ذطث١م١ح عٍٟ االٌرهاذ١عٟ 

ِددٓ  اٌّصددهف  ٚاٌددمٞ ٠عددك اٚلددك ظدداءخ ٘ددمٖ اٌكناٌددح تٙددكف اٌرعددهف عٍددٝ أقاء ٘ددم

اٌّصددانف اٌّر١ّددىج فددٟ اٌعٙدداو اٌّصددهفٟ اٌعهالددٟ فددٟ اٌمطددا  اٌؽىددِٟٛ ٚاالٍ٘ددٟ 

 ِثاؼس ذٕاٚي  شالشحذم١ٍُ ٘مٖ اٌكناٌح اٌٝ  ٌٚرؽم١ك ٘مٖ اٌغا٠ح ذُ

. االطدان إٌظددهٞ ٌٍثؽددس اٌصددأٟ ٚاشددرًّ اٌّثؽدسعٍددٝ ِٕٙع١دح اٌثؽددس اٌّثؽدس االٚي   

 إٌّصدددٛن ٌّصددهف االٌددرهاذ١عٟ اٌّدداٌٟ االقاء ِٕٚالشددح ذؽ١ٍددًاِددا اٌّثؽددس اٌصاٌددس 

 ٌالٌرصّان
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 األًلانًثحث 

 

 ينيدٍح انثحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ًلانًثحث اال

 ينيدٍح انثحث

 

 

 ال: يشكهح انثحثأً

 

طدددهاف اٌّصددهف تّددا ٠ؽمددك نضددا األقاء أذرضددّٓ ِشددىٍح اٌثؽددس فددٟ و١ف١ددح ذم١ددد١ُ 

 اٌعا١ٍِٓ . ٚواٌّاٌى١ٓ ٚاٌّٛقع١ٓ ٚاٌّمهض١ٓ ٚاٌثٕه اٌّهوىٞ  االٌرهاذ١ع١ح

الا أدٗ ٠ّصدً ِؽدًٛنا اٌاٌد١ًا فدٟ ل١داي  ٞ ِٕظّدحقاء ٘ٛ ِتشده إٌر١عدح إٌٙائ١دح ألْ األأ

اٌّدداٌٟ  وفدداءج ِٕظّدداخ االعّدداي ٚفاع١ٍرٙددا الٌدد١ّا االقاء اٌّمدداي تّتشددهاخ اٌرؽ١ٍددً

 . الٌرهاذ١عٟا

 

 ثانًٍا : أىًٍح انثحث

 

ِرعددكقج ٚاٌددكٚن اٌؽ١ددٛٞ  تددأطهافاْ ـصٛصدد١ح اٌعّددً اٌّصددهفٟ ٌٚددّاذٗ اٌّهذثطددح 

فدٟ اٌر١ّٕددح االلرصداق٠ح ٚاالظرّاع١دح ٌٍثٍددك ذثدهو ا١ّ٘ددح اٌّٛاؤدح تدد١ٓ  اٌىث١ده اٌدمٞ ٠ٍعثددٗ

اٚ ِتشدده ٚاؼدك عٍددٝ  ٌددقاءظأددة ٚاؼدك  ظٛأدة االقاء اٌّفرٍفدح ِددع اْ االعرّداق عٍدٝ

 .اٌّصهف١ح إٌّشأج ألقاءٌٍٛصٛي اٌٝ ذم٠ُٛ  ال ٠ىفٟاٌهغُ ِٓ ا١ّ٘رٗ 

ِٚٓ ٕ٘ا ٠ثهو ٘كف اٌثؽس فٟ ل١داي ٚذصد١ٕو اقاء اٌّصدهف فدٟ ضدٛء لدكنذٙا عٍدٝ 

اٌّصدهف١ح وّدا  إٌّشداجفدٟ تمداء ٚاٌدرّهان  اٌردأش١هاالٌدرهاذ١ع١ح لاخ األطهاف انضاء 

اٌّصددهف١ح لاخ ا١ّ٘ددح وث١ددهج ِددٓ تٕدداء ٚذطدد٠ٛه  إٌّشدد خذثددهو ا١ّ٘ددح اٌثؽددس ٌىددْٛ 

اٌّرغ١ددهاخ اٌث١ل١ددح  اٌّعرّددع ٚلاخ اشدده الرصدداقٞ ٘دداَ ؼ١ددس ٠ٙددرُ اٌثؽددس فددٟ قناٌددح

اٌكاـ١ٍددح ٚاٌفانظ١ددح اٌرددٟ ذددتشه عٍددٝ االقاء اٌّدداٌٟ االٌددرهاذ١عٟ ٚاٌردداٌٟ اٌرعددهف عٍددٝ 

٠ددك اٌّتشددهاخ ٚاٌرٙك٠ددكاخ اٌفانظ١ددح ٚاِدداوٓ اٌمددٛج ٚاٌضددعو اٌكاـ١ٍددح ٚذؽك اٌفدده 

اٌّصددهف ٚاٌّفدداطه اٌرددٟ ٠رعدده  ٌٙددا ٚذؽك٠ددك  اٌّا١ٌددح اٌرددٟ ذعثدده عددٓ ِددكٜ نتؽ١ددح
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٘ددمٖ اٌّصددانف  أل٘دكاف اٌّٛلدو االٌددرهاذ١عٟ ٚاال فدداق اٌٍّدرمث١ٍح ٚاٌهص٠ددا اٌصددؽ١ؽح

 . ٚلهاناذٙا اٌٍّرمث١ٍح اٌرٟ ذٍُٙ فٟ اقاء وفٛء ِمانٔح تإٌّاف١ٍٓ

 

 ثانثًا : أىذاف انثحث

 

 : ذؽم١ك اال٘كاف اٌرا١ٌح ٠ٍعٝ اٌثؽس اٌٝ

  ٛٛضددِت١دداْ و١ف١ددح ل١دداي االقاء اٌّداٌٟ االٌددرهاذ١عٟ ٌٍّصددهف ع١ٕددح اٌكناٌددح  - ١

 -: االٌرهاذ١ع١حٚتّا ٠ٍٕعُ ِع اال٘كاف األقاء االطان االفضً ٌرم٠ُٛ 

 .ذؽم١ك نتؽ١ح اٌّصهف تر٠ٕٛع أشطح ٚاعّاٌٗ- 

 .ْ ت١ٓ اٌهتؽ١ح ٚا١ٌٌٍٛحذؽم١ك ا١ٌٌٍٛح اٌّطٍٛتح ٌّٛاظٙح اٌرىاِاذٗ ٚاٌرٛاو- 

 .ذعى٠ى لكنج اٌّصهف عٍٝ ِٛاظٙح اٌّفاطه االٌرصّان٠ح اٌّفرٍفح -

 .ذؽم١ك اٌّالئّح إٌّاٌثح ٌهاي ِاي اٌّصهف ٚفك ١٘ىً ِرٛاوْ- 

ذشف١ص ٔمداط اٌمدٛج ٚاٌضدعو فدٟ اقاء اٌّصدانف ع١ٕدح اٌكناٌدح ٌغده  اٌرهو١دى  - ٢

 .ع١ٍٙا ٚاٌرعاًِ ِعٙا

 

 ساتعًا : فشضٍح انثحث

 

ا ِع ا٘كاف اٌثؽس ص١غح اٌفهض١ح االٌا١ٌح اٌرا١ٌح ًِ  : ٚأٍعا

 ٌٍّٕشدداج االٌددرهاذ١عٟفددٟ ذؽك٠ددك اٌّٛلددو  االٌددرهاذ١عٟذٍددُٙ ِتشددهاخ االقاء اٌّدداٌٟ 

 . اٌّصهف١ح
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 -: خامًسا : الحدود المكانية والزمانية لمبحث

 خ صمم  مسمم ةم  شمم    المصمم   أسمم  اذ لالسممتام    المنصمم   مصمم   اختيمم   تممم
 التأسمممي  شممد و  بم جمم  ع اقممم  وينمم   مليمم  ( 77) قمممو   ب ل  مممل ممموع ث ب أسممم ل
 تسمجيل وائم  /  التجم     زا   عمن  الصم و   35/;/4227 عم  49742/مم   الم قمم 
 9;;3 لسن ( 43) الم قم الش   ت ق ن ن بم ج  الش   ت
 (.خ ص  مس ةم  ش   ) لالستام   المنص   مص   ش    اسم تحت المعول 
 االقتص وي  المش  يع تم يل ع  المس ةم  ع  ةوعه المنص   مص   اختي   سب 
 ال ةني  الموخ ات تعبئ  خالل من للبلو االقتص وي النم  نس    عع أش  لد  ب  ع 

 اختي    تم المص   أةوا  ع  ة   االستام  ي  األنشة  مختل  ع   ت تيفد 
 الفت   الزمني  تلك اختي    يعزى  :423 لغ ي  4236 من للسن ات المبح ث المو 
 ةيئ  م قع على المنش    للمص   خت مي  حس ب ت من الع لي  البي ن ت ت عي  بسب 
  الصع ب ت األزم ت الى اض ع  الم لي  لأل  اق الع اق  س ق الع لي  الع اقي  األ  اق

 أواء على الت    تلك انع ست مم  تلك المو  خالل ب لبالو عصفت الت  لد ٚ و
 .المص ع  القة ث

 
 عادًعا : أعانٍة خًع ًتحذٌذ انثٍاناخ

ذُ االعرّاق عٍٝ اٌرمدان٠ه اٌٍد٠ٕٛح اٌّرّصٍدح تا١ٌّىا١ٔدح اٌعاِدح ٚوشدو االنتداغ ٚاٌفٍدائه 

ٚاٌردٟ ظدهخ قناٌدرٙا ٚذؽ١ٍٍٙدا عدٓ طه٠دك ذطث١دك  اٌثؽساٌّصهف ع١ٕٗ  اٌصاقنج عٓ

تاٌهتؽ١دح ٚاٌّفداطهج ٚاٌٍد١ٌٛح ِٚالئّدح ناي اٌّداي ٚاٌردٟ ٚاٌفاصدح  اٌّتشهاخ اٌى١ّح

 ِعكالذٙا تعكق اٌّهاخ .  ذىْٛ تعضٙا عٍٝ شىً ٍٔة ِل٠ٛح
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 المبحث الثانً

 

 االطار النظري

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثانً

 االطار النظري

 مفهوم األداء المالً :

لمنظمدداا األعمددال بصددورة عامددة  المممددةٌعددد مومددوم األداء المددالً مددن المودداهٌم    

والمصدارف بصدوره خاصده، اذ مدن خاللده ٌمكدن صعطداء صدورة كاملدة وشداملة عددن 

فضدال عددن  سدٌر أنشدطة المصدرف واعمالده علدى مسدتوى البٌادة الداخلٌدة والخارجٌدة،

عددد األداء المدالً المحددور الددراٌت الدذي تنصددب حولدده جمدود منظمدداا ا عمددال ٌذلدك 

ة خاصدة المصدارف كافدة التدً تسدعى بشدكل دؤوب الدى تأدٌدة بصورة عامة وبصدور

وبالتالً فأن تقٌٌم األداء المدالً ٌدتم مدن خاللده التعدرف علدى  وظااوما بكواءة وفاعلٌه،

 نقاط القوة والضعف فً أداء المصرف.

لذا ٌعرف األداء المدالً المصدرفً علدى انده عملٌدة رسدمٌة منمجٌدة ٌدتم مدن خاللمدا    

 ، حمددد ابددو -4تحدٌد نقاط القوة والضعف ورصدها وقٌاسما وتسجٌلما وتطوٌرها )

 عمددان، ، والتوزٌدد  والنشددر للطباعددة الوكددر دار ،)المصددارف ادارة( صدداحب، رضددا

،امدا األداء المدالً فمدو النتٌجدة  فعدل ألي( بمعنى ان األداء ٌعد الندات  الحتمدً .٢٠٠٢

 النمااٌة لنشاط المؤسساا المالٌة كالمصارف

 أهمٌة تقٌٌم األداء المالً :

ٌمكن حصر أهمٌة تقٌدٌم األداء المدالً فدً تدوفٌر معداٌٌر ٌمكدن اسدتخدامما مدن قبدل    

 هدذا مدن جاندب أهددافالمصرف لقٌدات مددى نجدال الدذي حققتده علدى طرٌدق تحقٌدق 

بالمعلومداا الالزمدة ألادرال التخطدٌط  المختلودة،كما انده ٌدزود المسدتوٌاا اردارٌدة 

 آخددر بمددن جاندد والموضددوعٌة بالدقددةوالمتابعددة وبمددا ٌضددمن اتخدداذ قددراراا تتسددم 

 واهمٌة تقٌٌم األداء المالً فٌما ٌلً :

 األسدوء.ٌظمر التقٌٌم المدالً مددى التطدور الدذي حققده المصدرف فدً مسدٌرته نحدو  4

  .المماثلةعن طرٌق نتاا  األداء زمنٌا من مده الى أخرى ومكانٌا بالمصارف 
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بددٌن  وا نسددجام.تسداعد عملٌدده تقٌددٌم األداء المدالً فددً افصددال عددن درجده المواامددة ٢

 المعتمدة وعالقتما بالبٌاة التنافسٌة للمصرف، واستراتٌجٌاااألهداف 

لمختلدددف المسددددتوٌاا اردارٌدددة فددددً  .تدددوفٌر تقٌددددٌم األداء المعلومددداا الضددددرورٌة3

الدوطنً  ا قتصدادالمصرف ألارال التخطدٌط واتخداذ القدراراا وتحدٌدد دورهدا فدً 

 وآلٌاا تعزٌزه.

 اهداف تقٌٌم األداء المالً :

 تطمح المصارف من خالل أداءها المالً لتحقٌق المدفٌن الراٌسٌٌن التالٌٌن:   

 العالقددةذاا  الممكندة.صنجدال المصدرف مدن خدالل سدعٌما لمواصدلة كافدة النشداطاا 4

هددذا تددوفر المعلومداا للجمدداا األخددرى خددار  المصددرف  المددالً وٌتضددمنفدً األداء 

 لتحقٌق شوافٌة العمل.

.الوصول الى السٌاساا والدراساا التً تعمل علدى تحسدٌن كوداءة األداء المصدرفً ٢

ٌة لتحقٌق ذلك بصدورة مسدتمرة وٌتضدمن هدذا قاعددة البٌانداا وتقرٌر البحوث المستقبل

 ومعلوماا مالٌة عن الوض  المالً للمنظمة.

 محددات تقٌٌم األداء المالً :

تدنجم محدددداا تقٌددٌم األداء المددالً مددن بعددل حددا ا الضددعف التددً تددالزم المنطددق   

 : اآلتٌةالذي ٌستند علٌه نظام تقٌٌم األداء المالً ومن ابرز هذه المحدداا 

.تباٌن آراء المدٌرٌن والعاملٌن حول موداهٌم ومصدطلحاا األداء قدد ٌكدون ندات  عدن 4

 اخدتالفخلوٌتمم العلمٌدة أو العملٌدة أو مكندون شخصدٌتمم ممدا ٌقضدً بالضدرورة الدى 

فمممددم لمدددلو ا المعدداٌٌر وتوسددٌر النتدداا  التددً ٌددتم التوصددل الٌمددا عبددر عملٌددة تقٌددٌم 

 األداء المصرفً.

.عندما تتبنى صدارة المصرف مقاٌٌت اٌر ذاا عالقة وثٌقدة بالنشداط المدراد تقٌٌمده، ٢

علٌمدا فدً عملٌدة  ا عتمدادفضال عن تغاضً بعل العاملٌن عن المعلوماا المطلوب 

  بعدم أهمٌة مثل هذه المعلوماا.  عتقادهمالتقٌٌم 
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 عٌة.تخوً ضعف أداء بعل مجا ا العمل الور الكلٌة.مقاٌٌت األداء 3

 المعاٌٌر المستخدمة فً تقٌٌم األداء المالً :

ومدن ثدم البحدث  لالنحرافدااتستخدم المعداٌٌر كدأداة للمقارندة بالنسدب الوعلٌدة األبدرز   

 عن األسباب المؤدٌة لذلك ،وٌتم تصنٌف المعاٌٌر الى :

ٌعتمدد هدذا المعٌدار علدى المصدرف ذاتده عدن طرٌدق سددنواا :  التارٌخٌاة.المعااٌٌر 1

أسدلوب  اسدتخداممدن خدالل  اتجاهاتدهعمله السابق اذ ٌمكن رؤٌدة تطدور الحاصدل فدً 

تسددتعد المصددرف فددً  ا تجاهددااوان معرفددة هددذه  متعددددةالمقارندداا عبددر سددنواا 

 ضً.وٌقوم هذا المعٌار بدراسة أداء المصرف فً الما المستقبلٌةتخطٌط عملٌاتما 

ٌستوٌد المحلل المالً بدرجه كبٌدرة مدن المعداٌٌر القطاعٌدة فدً  .المعاٌٌر القطاعٌة :2

تقٌٌم األداء اذ هذه المعاٌٌر اساسا جٌدا لمقارنة المصدرف ومتابعتده دورٌدا عدن طرٌدق 

صجددراء المقارندداا النسددب المالٌددة لمصددارف تعمددل فددً القطدداة نوسدده وخددالل المدددة 

 ما.الزمنٌة نوسما التً تقارن ب

هً تلك النسب التدً اصدبح اسدتعمالما فدً حقدل التحلٌدل المدالً .المعاٌٌر المطلقة : 3

متعارف علٌه فً جمٌد  المجدا ا وٌأخدذ علدى هدذا المعٌدار أنده مؤشدر مدالً ضدعٌف  

المدلول لكونه ٌعتمدد علدى رٌجداد صدواا مشدتركة بدٌن المصدارف متعدددة وقطاعداا 

 مختلوة فً طبٌعة عملما.

 المسدتقبلٌةهدً تلدك المعداٌٌر التدً تعتمدد عدادة علدى الخطدط :  لمساتهدفةا.المعاٌٌر 4

للمصددرف والتددً تمثددل الموازندداا التخطٌطٌددة وهددذه المعدداٌٌر ٌسددتوٌد منمددا المحلددل أو 

ارداراا للتحقددق مددن مدددى تطبٌددق الخطددط الموضددوة فالمحلددل المددالً ٌقددوم بمقارنددة 

سددواء  انحرافددااذا كانددا هندداك المعداٌٌر المسددتمدفة مدد  التحقددق ومددن ثددم ٌحددد فٌمددا أ

فدً عملٌدة التخطدٌط أو  المممدةصٌجابٌة أو سلبٌة وتعد المعاٌٌر المستمدفة من مؤشدراا 

  الرقابة.
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 الجهات المستفٌدة من تقٌٌم األداء المالً :

 هناك العدٌد من الجماا التً تستوٌد من نتاا  تقٌٌم األداء المالً :

: تحتددا  ادارة المصددرف الحصددول علددى بٌاندداا مالٌددة مددن اجددل .إدارة المصاارف 4

تحدٌددد مددواطن القددوة والضددعف لتقٌددٌم الربحٌددة ومخدداطر المنافسددة واتخدداذ القددراراا 

والتموٌلٌدددة  وا سدددتثمارٌةلتصدددحٌح األداء المدددالً علدددى مختلدددف األنشدددطة التشدددغٌلٌة 

 لغرل تحقٌق المدف األسات وهو تعظٌم قٌمة المصرف.

عملٌاتده  : ٌتم صجراء تقٌٌم األداء المالً كلمدا اعداد المصدرف هٌكدل .متخذي القرار 2

 المصدددرفٌوناذ ٌحتدددا   ا سدددتثمارااوتصدددوٌة  وا سدددتحواذخدددالل عملٌددداا الددددم  

 الى تحدٌد األهداف المحتملة وتحدٌد قٌمة المصرف. ا ستثمارٌون

 مرةثالمسددتى األمددوال : ٌمددتم المسدداهمون بصددوه اساسددٌة بالعااددد علدد.المساااهمون 3

فددً المشدارٌ  المعمولدة مددن قبدل المصددرف  ا سدتثمارااالحالٌدة والمسدتقبلٌة وسددالمة 

 باألسمم التً ٌمتلكما أو ٌتخلى عنما. ا حتواظفمو ٌبحث عما اذا كان من األفضل 

: تسددتخدم بعدل المؤسسداا التابعددة للدولدة مؤشدراا التحلٌددل شارافٌة اال.السالطات 4

رقابه األسعار وفً تحصٌل الضرااب ورقابده المصدارف التدً تتمتد  بددعم المالً فً 

حكددومً وكمددا تسددتخدم نتدداا  تقٌددٌم األداء المددالً فددً صعددداد الخطددط المسددتقبلٌة علددى 

 المستوى الكلً أو القطاعً وفرل الضرااب.

: ٌقددوم الزبددون بةفددادة مددن تقٌددٌم األداء المددالً للمصددرف قبددل ان ٌتخددذوا .الزبااائن 5

ا ا ٌداة فكلما قل اجل ا ٌداة اهتم الزبدون بسدٌولة المصدرف كمدا وٌتدولى فدً قرارا

حددٌن كلمددا زاد اجددل ا ٌددداة اهددتم الزبدداان بربحٌددة المصددرف كمددا وٌتددولى المصددرف 

فكدددل  المصدددرفٌةللزبدددون قبددل تقددددٌم التسددمٌالا  ا اتمدددانًا سددتعالم  عدددن المركددز 

مم فدً خلدق القددرة الذاتٌدة لمدا مصرف ٌراب فً التأكد قروضده المقدمدة للزبداان تسد

 على تسدٌد تلك القرول الممنوحة.
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 العوامل المؤثرة على األداء المالً :

فالعوامددل  والخارجٌددة الداخلٌددةٌتددأثر األداء المددالً المصددرفً بمجموعدده مددن العوامددل 

امددا  اردارة سدٌطرةٌمكدن الحدد مددن تأثٌرهدا او تقلٌدل حددتما كونمددا تقد  تحدا  الداخلٌدة

علٌما و  حتى تقلٌدل حددتما بوصدوما تقد  خدار   السٌطرةفال ٌمكن  الخارجٌةالعوامل 

 اردارةقدراا 

 : الداخلٌة.العوامل 1

 تتمثل ب :

علددى كودداءة اسددتخدام  السددٌطرةعلددى التكددالٌف وكددذلك  السددٌطرةالكفاااءة المالٌااة :  أ.

علددى مصددادر  السددٌطرةلدددى المصددرف بصددورة فاعلددة اضددافه الددى  المتاحددةالمددوارد 

 المالٌدةٌعرفده الدبعل بالكوداءاا  ارجدراءااالتموٌل التً ٌعتمد علٌما المصرف وهذه 

والمعتمدددة فددً قٌددات األداء المددالً للمصددرف وتشددٌر  المممددةاذ تعددد احددد المقدداٌٌت 

 بٌن المخالجاا والمدخالا. العالقةالكواءة المالٌة الى 

المددؤثرة علدى األداء المددالً وٌعددد حجدم المصددرف مدن العوامدل  حجام المصارف : ب.

للمصرف وقد ٌكون تأثٌره اٌجابً او سلبً اذ ٌعزى تصنٌوه مدن حٌدث حجمده صدغٌر 

او متوسدط او كبٌددر فضددال عددن وجددود عددة مقدداٌٌت لحجددم المصددرف منمددا : اجمددالً 

 رأت المال وعدد فروة المصرف واجمالً الموجوداا.

تكنولوجٌدا المعلومدداا  قددمتماتدً األسدالٌب واألدواا ال : المساتخدمةالتكنولوجٌاا  ج.

 التنافسددٌة المٌدزةمددن اجدل الحصدول علددى  والمعرفدةزادا اهمٌده اسدتخدام المعلومدداا 

وتحسدٌن قدددرة المصددرف وتعظددٌم كواءتدده مدن خددالل الددربط الددداخلً والخددارجً عددن 

طرٌددق تدددفق البٌاندداا والمعلومدداا وانسددٌابٌتما وبالتددالً تحسددٌن عملٌدده صددن  القددرار 

 ٌؤدي الى تحسٌن األداء المالً.والذي بدوره 

 : الخارجٌة. العوامل 2

  فً األداء المالً بالتالً : المؤثرة الخارجٌةصنوا العوامل 
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ونعندً بمدا الظدروف السٌاسدٌة للبلدد الدذي ٌقد  فٌدده  أ.العوامال القانونٌاة والسٌاساٌة :

المصرف والتً تجبره على ا نصٌاة لمدا مد  قٌدد القدوانٌن الحاكمدة لتحركاتده او التدً 

علٌده ان ٌكدون بداٌده تامدة بمدا عندد تعاملده مد  الزبدون او الخصدم. فضدال عدن الدتحكم 

عندد تعاملده مد  السٌاسً والقانونً من قبل دولة اخدرى بدةجراءاا المصدرف المتخدذه 

 أستثماراا خارجٌه فً تلك الدولة.

وهً العاداا والتقالٌد والمعتقدداا التدً تدؤمن بمدا  ب.العوامل األجتماعٌة والثقافٌة :

 المجتم  الخاصة بالتعامل م  طبٌعة انشطة المصرف والخدماا التً ٌقدمما.

ندداك مجموعددة وهددً العوامددل المتعلقددة باألقتصدداد الكلددً فم ج.العواماال األقتصااادٌة :

واسعة مدن األدبٌداا التدً تددعم تدأثٌر عوامدل األقتصداد الكلدً علدى اداء المصدرف اذ 

ٌعدد اسددتقرار سٌاسدة األقتصدداد الكلدً والنددات  المحلدً ا جمددالً مدن ناحٌددة والتضددخٌم 

 وعدم األستقرار السٌاسً من ناحٌة اخرى.

بدٌن األداء وهٌكددل هنداك فرضدٌتان متنافسددتان فٌمدا ٌتعلدق بالعالقده  د.هٌكال الساو: :

 السوق كما تما مناقشتما والورضٌاا هً :

الورضددٌة األولددى : هددً األداء التقلٌدددي لسددلوك السددوق اذ ٌوتددرل ان هٌكددل السددوق 

السوق ٌؤثر على سلوك المصارف مدن خدالل اسدعار منتجاتمدا او سٌاسداا األسدتثمار 

 التً تنتمجما وهذا بدوره ٌترجم الى األداء الخاص بالمصرف.

رضٌة الثانٌدة : هدً فرضدٌة السدوق الكودوء التدً تدم انشدااما مدن الوااقدة للمصدارف الو

الراادة اي المصارف التً تمتلدك تمٌدز عدالً فدً السدوق اي انده كلمدا ازدادا الكوداءة 

التشغٌلٌة للمصدرف كدان قدادرا علدى زٌدادة حصدته السدوقٌه ومدن ثدم ربحٌتده ومدن ثدم 

 زٌاده فعالٌته السوقٌة.
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 المبحث الثالث
 تحميل ومناقشة االداء المالي االستراتيجي

 ٌالٌرصّان إٌّصٛن ٌّصهف االٌرهاذ١عٟ اٌّاٌٟ األقاء ٚالع عٍٝ اٌرعهف ٌغه 

 ٌرم١١ُ اٌّصهف فٟ األقاء ٘ما عٓ اٌّعثهج اٌّتشهاخ ٚذؽ١ًٍ قناٌح ِٓ التك

 ٚت١اْ اٌّتشهاخ ٘مٖ ذعىٍٙا اٌرٟ إٌرائط ـالي ِٓ ذمكِٙا اٌرٟ ٚاٌفكِاخ أٔشطرٙا

 ِٚا اٌٛطٕٟ االلرصاق فٟ اٌهئ١ٍح اٌّصانف ِٓ وٛٔٙا ف١ٙا اٌركاِط اٚ اٌرمكَ ِكٜ

 اٌّؽٛن ٘ما ذضّٓ  اٌفا ، اٌمطا  ٠ّصً وٛٔٗ ِّٙح ذ٠ّٕٛح ٍِت١ٌٚح فٟ ذؽرٍّٗ

 ٌٍفمهج أِا ، اٌّصهف١ح ارٔراظ١ح ذغ١ه ذؽ١ًٍ ٔؽٛ ِٕٙا األٌٚٝ أصهفد نئ١ٍح فمهذ١ٓ

 ٌٚغه  اٌهاوكج، ٚاٌّفهظاخ اٌفائضح اٌّكـالخ ٚذؽ١ًٍ ٌم١اي فم٘ثد   اٌصا١ٔح

CRS - Malmquist اٌصاترح اٌؽعُ عٛائك أّٔٛلض ٔرائط ٌرعه  ار٠عاو  أْ تّعٕٝ 

اٌصاترح اٌؽعُ غٍح تّهؼٍح ذّه أٞ األِصً، اٌؽعُ ٍِرٜٛ عٕك ذعًّ اٌّصانف ظ١ّع  

 

 نثزج عن انًصشف ًاىذافو

 تأعٍظ انًصشف -1

( ـٍّدح ٥٥أًٌ اٌّصهف وشهوح ٍِاّ٘ح ـاصح تدهأي ِداي ِدكفٛ  تاٌىاِدً لدكنٖ )

ٚـٍّدددْٛ ١ٍِدددان ق٠ٕدددان عهالدددٟ، ٚذدددُ ذأ١ٌٍدددٗ تّٛظدددة شدددٙاقج اٌرأٌددد١ً اٌّهلّدددح  

وانج اٌرعددددانج/ قائددددهج ذٍددددع١ً ٚاٌصدددداقنج عددددٓ ٚ ١٣/4/٢22٥فددددٟ  ٢2٥٢2َ.َ/

اٌّعددكي، ذؽددد اٌددُ  ١442( ٌٍددٕح ٢١اٌشددهواخ، تّٛظددة لددأْٛ اٌشددهواخ اٌّددهلُ )

 شهوح ِصهف إٌّصٛن ٌالٌرصّان شهوح ٍِاّ٘ح ـاصح

ؼصٍد ِٛافمح اٌثٕده اٌّهودىٞ اٌعهالدٟ/ اٌّك٠ه٠دح اٌعاِدح ٌّهالثدح اٌصد١هفح ٚاالئرّداْ، 

ِدٕػ اٌشددهوح )ِصددهف إٌّصددٛن  عٍددٝ ٢2/٢/٢22٦فددٟ  4/٣/٣٦3تىراتدٗ لٞ اٌعددكق 

ٌالٌرصّان(  اظداوج ِّانٌدح اٌصد١هفح اٌدرٕاقا ٌمدأْٛ اٌّصدانف إٌافدم تاٌدُ )ِصدهف 

َ.َ.ؾ( تعددك اْ اٌدرىًّ اٌّصدهف اعددكاق إٌظداَ اٌدكاـٍٟ ٌشددهوح -إٌّصدٛن ٌالٌدرصّان

 ِصهف إٌّصٛن ٌالٌرصّان

 ١2/٤/٢22٦ٚلددك تاشدده اٌّصددهف عٍّددٗ ترمددك٠ُ ـكِاذددٗ اٌّصددهف١ح ٌٍعّٙددٛن ترددان٠ؿ 

  ِٓ ـالي فهعٗ اٌهئ١ٍٟ فٟ تغكاق شُ ذٌٛع ١ٌشًّ عكقا ِٓ ِؽافظاخ اٌعهاق

ٚؼصً اٌّصهف ا٠ضا عٍٝ ِٛافمدح اٌثٕده اٌّهودىٞ اٌعهالدٟ/ اٌّك٠ه٠دح اٌعاِدح ٌٍهلاتدح 

عٍددٝ اٌرؽ٠ٛددً اٌفددانظٟ عٍددٝ اظدداوج ِّانٌددح اعّدداي اٌرٌٛددظ تث١ددع ٚشددهاء اٌعّددالخ 

  ٢٣/٣/٢22٦فٟ  3/١/٣٤4٦تُٙ اٌّهلُ ٚلٌه تّٛظة ورا ١٢١االظٕث١ح ذؽد نلُ 
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 اىذاف انًصشف انشئٍغح -2

٠ٙدكف اٌّصدهف اٌدٝ ذمدك٠ُ ِفرٍدو اٌفددكِاخ اٌّصدهف١ح فدٟ ضدٛء اٌمدٛا١ٔٓ ٚاألٔظّددح 

اٌٍددائكج ٚـٍددك أٌٚددع ِعدداالخ اٌرعدداْٚ ِددع اٌّصددانف اٌؽى١ِٛددح ٚاأل١ٍ٘ددح فددٟ أطددان 

ٚاٌّا١ٌح ٌٍكٌٚدح اٌعهال١دح ٚاْ ٠ىدْٛ ٍِداّ٘ا فعداال فدٟ قعدُ اٌٍّد١هج  ا١ٌٍاٌح ارلرصاق٠ح

اٌر٠ّٕٛددح ٌثٕدداء الرصدداق عهالددٟ ؼددده ٍِٚددرمه ِٚرمددكَ. ٠ّٚدداني اٌّصددهف ٔشددداطاذٗ 

اٌّصهف١ح ٚاالٌدرصّان٠ح ٚاٌر١ٍ٠ّٛدح تاشدهاف اٌثٕده اٌّهودىٞ اٌعهالدٟ ٚنلاتردٗ تّٛظدة 

٠دح شدهٚط ِهفمدح ترهاـ١صدٙا ٚلدأْٛ اٌشدهواخ إٌافدم ٚأ ٢22٣ٌٍدٕح  ٥٦اٌمأْٛ نلدُ 

أٚ ذصددان٠ؽٙا اٌفاصددح تّّانٌددح االعّدداي اٌّصددهف١ح ٚاٌصدداقنج عددٓ اٌثٕدده اٌّهوددىٞ 

اٌعهالدٟ، ِٚدٓ ا٘دُ ا٘دكاف اٌّصدهف اٌٍددعٟ اٌدٝ اٌدرمطاب ٚقائدع اٌعّٙدٛن ٌدٛاء فددٟ 

اٌؽٍداتاخ اٌعان٠ددح اٚ اٌرددٛف١ه ٚغ١ه٘دا ٚذٛف١فٙددا فددٟ ِفرٍدو االٔشددطح اٌّصددهف١ح ِددٓ 

اٌّصددهف١ح )إٌمك٠ددح ٚاٌرعٙك٠ددح( ٌىتائٕددٗ فددٟ اٌؽٍدداب اٌّىشددٛف ـددالي ِددٕػ اٌرٍدد١ٙالخ 

ٚـصُ اٌىّث١االخ أٚ ِٕػ اٌمدهٚ  ٚاصدكان ـطاتداخ اٌضدّاْ ٚاظدهاء اٌؽدٛاالخ ِدٓ 

ٚاٌٝ اٌعهاق ٚذعرثه ٍِأٌح ؼّا٠دح اِدٛاي اٌّدٛقع١ٓ ٚاٌٍّدا١ّ٘ٓ ِدٓ ـدالي تٕداء افضدً 

 فٌٍّصه فٟ ِمكِح اال٘كاف اٌهئ١ٍح اٌعاللاخ ِعُٙ ِٚع اٌىتائٓ عِّٛا

 

 االنشطح ًانخذياخ انتً ٌقذييا انًصشف -3

اظرداو اٌّصدهف ٚتفردهج ل١اٌد١ح ِّانٌدح إٌشداط اٌّصدهفٟ ٚاالئرّدأٟ نغدُ اٌظددهٚف 

اال١ِٕددح غ١دده اٌٍّددرمهج اٌرددٟ وأددد ٌددائكج عٕددك تكا٠ددح ِثاشددهج اٌّصددهف ترمددك٠ُ ـكِاذددٗ 

هف١ح ،وّددا عّددً اٌّصددهف عٍددٝ ذعى٠ددى ٚذٌٛدد١ع عاللاذددٗ اٌّصدد ٢22٦ٌٍعّٙدٛن ٌددٕح 

عدٓ طه٠دك ِهاٌدد١ٍٗ ِثاشدهج أٚ ِددٓ ـدالي تٕده لطدده اٌدٛطٕٟ اٌددمٞ ٠عرثده اٌشدده٠ه لٞ 

 اٌؽصح االوثه فٟ نأي ِاي اٌّصهف

٠مَٛ اٌّصهف تّّانٌدح ِفرٍدو االٔشدطح االٌدرصّان٠ح فدٟ اٌدكاـً ٚاٌفدانض تاالضدافح 

ع اٌددٝ االٔشددطح اٌّصدددهف١ح االـددهٜ اٌّرّصٍدددح تفددرػ اٌؽٍدداتاخ اٌعان٠دددح ٚلثددٛي اٌٛقائددد

تّفرٍو أٛاعٙا ٚ ٠عًّ اٌّصهف عٍٝ ذٛف١دو فٛائضدٗ إٌمك٠ح)تعدك ذٍث١دح ٌٚدك ؼاظدح 

االٔشدطح االـددهٜ ٌٍّصدهف ِصددً اٌؽددٛاالخ اٌفانظ١دح ٚاالئرّدداْ إٌمدكٞ( فددٟ ِعدداالخ 

عك٠ددكج اّ٘ٙددا ذٛف١فٙددا فددٟ االئرّدداْ إٌمددكٞ ٌددٛاء ودداْ تدداٌعّالخ اٌٛط١ٕددح أٚ االظٕث١ددح 

اٌّىشدٛف ٚاٌفصدُ ٚاٌمدهٚ  ٚاتر١دا  اٌصدىٛن  ٚفٟ ِفرٍو أٛا  االئرّاْ ،اٌؽٍداب

اٌٍّددؽٛتح عٍددٝ اٌّصددانف االـددهٜ ٚؼٍددة اٌرع١ٍّدداخ إٌافددمج، ؼ١ددس ٠فرددان اٌىتددْٛ 

ٔٛ  ِع١ٓ أٚ أوصه ِٓ ٘مٖ االٔدٛا  ٚؼٍدة اؼر١اظدٗ ٚطث١عدح عٍّدٗ ٚاٌغده  ِدٓ طٍدة 

٘ما االئرّاْ. ومٌه فاْ االئرّاْ اٌرعٙكٞ ٠شىً ظأثدا ِّٙدا ِدٓ ٔشداطاخ اٌّصدهف ِدٓ 

الي ـطاتدداخ اٌضددّاْ اٌكاـ١ٍددح ٚاٌفانظ١ددح ٚاالعرّدداقاخ ٠ٍٚددعٝ اٌّصددهف ظا٘ددكا ـدد

  . ٌر١ٌٛع اعّاٌٗ فٟ ٘ما اٌّعاي
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اعرّك اٌّصهف ١ٌاٌح ِىٕٕح اٌعّدً اٌّصدهفٟ ٚلٌده ِدٓ ـدالي ذىص١دو اٌدكٚناخ اٌردٟ 

ذرعٍددك تّعدداي اٌددرفكاَ اٌرهؼ١ددً االٌىرهٚٔددٟ ٚاعددكاق اٌعددكاٚي ٚت١أدداخ اٌٛضددع اٌّدداٌٟ 

 اٌرٛلفاخ ٚصد١أح االٔظّدح اضدافح اٌدٝ ذدكن٠ة ِىصدو فدٟ أظّدح اٌّدكفٛعاخِٚعاٌعح 

(RTGS) اضافح اٌٝ تهِعح اٌع١ٍّاخ اٌّصهف١ح وافح ٚاٌرٟ ٠ّانٌٙا اٌّصهف  

ٚذ١ّٕددح ٚذطد٠ٛه لات١ٍدداذُٙ ِددٓ ـدالي اشددهاوُٙ فددٟ  ِٕرٍددث١ٗوّدا ٠ٙددرُ اٌّصددهف تدأِٛن 

ٜ ٌى٠داقج ٚذطد٠ٛه وفداءذُٙ اٌكٚناخ اٌرٟ ٠م١ّٙا اٌثٕده اٌّهودىٞ ٚتعدل اٌعٙداخ االـده

ٚذؽٍدد١ٓ اقائٙددُ اٌّصددهفٟ فددٟ ِفرٍددو اٌّعدداالخ ٌددٛاء اٌّرعٍددك ِٕٙددا ترطدد٠ٛه اٌٍغددح 

االٔى١ٍى٠دددح تّدددا ٠رعٍدددك تاٌّعددداي اٌّصدددهفٟ أٚ ِدددا ٠رعٍدددك تاٌّعددداي اٌرمٕدددٟ ٚاٌدددرفكاَ 

اٌىِٛث١ددٛذه فدددٟ ذأق٠ددح االعّددداي اٌّصدددهف١ح ٚاٌددرفكاَ االٔرهٔدددد ٚٔظددُ ِىٕٕدددح اٌعّدددً 

تإٌشداط اٌّصددهفٟ اٌفدا  تاالعرّدداقاخ اٌٍّدرٕك٠ح ٚاٌؽددٛاالخ  عٍددكِدا ٠راٌّصدهفٟ أٚ 

اٌفانظ١ددح ٚـطاتدداخ اٌضددّاْ ِٚؽددٛن اٌهلاتددح اٌّصددهف١ح ِٚىافؽددح غٍدد١ً االِددٛاي 

 .ِٚؽٛن اٌٍالِح اٌّصهف١ح ٚوشو ذى١٠و اٌعٍّح اٌّؽ١ٍح ٚاالظٕث١ح

 

 انتطٌساخ انحاصهح فً سأط يال انًصشف انًذفٌع -4

( ـٍّدح ٚـٍّدْٛ ١ٍِدان ق٠ٕدان )ِدكفٛ  تاٌىاِدً( ٥٥ٖ )أًٌ اٌّصهف تهأي ِاي لكن

و٠دداقج  ١2/١١/٢223ٚلددك الدده فددٟ اظرّددا  ا١ٌٙلددح اٌعاِددح ٌٍّصددهف إٌّعمددك ترددأن٠ؿ 

( ٌددرْٛ ١ٍِددان ٚـٍّددّائح ١ٍِددْٛ ق٠ٕددان ٦20٥% ِٕددٗ ١ٌصددثػ )١2نأي ِاٌددٗ تٍٕددثح 

ٚلددك ذّددد  ٢222/ٌددُٙ ِددٓ ـددالي نٌددٍّح ظددىء ِددٓ االنتدداغ اٌصدداف١ح اٌّرؽممددح عدداَ 

ّصاقلح عٍدٝ ِؽضده ا١ٌٙلدح اٌعاِدح ِدٓ لثدً قائدهج ذٍدع١ً اٌشدهواخ /ٚوانج اٌرعدانج اٌ

،وّدددا ذّدددد و٠ددداقج نأي ِددداي  ١4/١/٢224ٚاٌّدددتنؾ فدددٟ  4٥٤تىراتٙدددا لٞ اٌعدددكق 

( ـٍّددح ٌٚددثعْٛ ١ٍِددان ق٠ٕدان تمددهان ا١ٌٙلددح اٌعاِددح ٌٍّصددهف فددٟ 2٥اٌّصدهف اٌددٝ )

ع١ً اٌشددهواخ تىراتٙددا لٞ ِٚافمددح قائددهج ذٍدد ١١/٥/٢224اظرّاعٙددا إٌّعمددك ترددان٠ؿ 

ٚلٌدده ِددٓ ـددالي نٌددٍّح االنتدداغ اٌصدداف١ح اٌّرؽممددح  ٢١/2/٢224فددٟ  ١34٤١اٌعدكق 

 ٚظىء ِٓ االؼر١اط١اخ ٢223ـالي عاَ 

 فشًع انًصشف -5

ِددٓ  ١2/٤/٢22٦تاشدده اٌّصددهف عٍّددٗ ترمددك٠ُ ـكِاذددٗ اٌّصددهف١ح ٌٍعّٙددٛن ترددان٠ؿ 

ـالي فهعٗ اٌهئ١ٍٟ فدٟ تغدكاق ٚنغدُ ؼكاشردٗ ٚاٌظدهٚف اٌصدعثح اٌردٟ ِده تٙدا اٌعدهاق 

اعرّك اٌّصهف ١ٌاٌح االٔرشدان اٌدكاـٍٟ ِدٓ ـدالي فدرػ تعدل اٌفدهٚ  قاـدً ٚـدانض 

اقا اٌددٝ اٌعددكانج ٚاٌّددالءج اٌّا١ٌددح تغددكاق ِددٓ اظددً ذٌٛدد١ع ذمددك٠ُ ـكِاذددٗ اٌّصددهف١ح اٌددرٕ

ذددُ فدرػ فده  فدٟ ظأددة اٌىدهؾ ِدٓ تغددكاق   اٌىتدائٓ، ؼ١دسٌّصدهفٕا ٚلكنذدٗ فدٟ وٍددة 

ٚفدرػ ِىردة فددٟ فٕدكق إٌّصدٛن تثغددكاق ٚفدرػ فدهٚ  فددٟ ِؽافظداخ اٌٍد١ٍّا١ٔح ٚانت١ددً 

لاَ اٌّصهف تفرػ فدهع١ٓ ٌدٗ، االٚي فدٟ ِؽافظدح ودهتالء  ٚاٌصدأٟ فدٟ  ٢2١2ٚـالي 

ذددُ  ٢2١١ثصددهج ٚتاشدده اٌفهعدداْ عٍّّٙددا ٔٙا٠ددح اٌعدداَ اٌّددموٛن ٚفددٟ ٌددٕح ِؽافظددح اٌ
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افررداغ فده  ِؽافظددح إٌعدو ٠ٍٚدعٝ اٌّصددهف اٌدٝ ذٌٛد١ع أشددطرٗ اٌّصدهف١ح ٌرشددًّ 

ِؽافظاخ اـهٜ ِٓ اٌعهاق تٙدكف ذؽم١دك اال٘دكاف إٌّشدٛقج ٌٍّصدهف ٌٍفردهج اٌماقِدح 

٠دكج ضدّٓ ـطردٗ ٌعداَ ٌرغط١ح اٌّؽافظاخ وافح ، ٠ٚعّدً اٌّصدهف عٍدٝ فدرػ فدهٚ  ظك

٢2١١ 

 

 

 

 نهًصشف أعاله ، ي نتقشٌش انغنٌانالعتثًاس انًصذس:  انًنصٌسيصشف  لانحاصهح عهى سأط يا اخانتطٌس

 

 : تحهٍم تغٍش اإلنتاخٍح : ثانٍا

 ٢2١٣ - ٢2١2ِٓ ـالي ذؽ١ًٍ ت١أداخ ذغ١ده إٔراظ١دح اٌّصدهف ع١ٕدح اٌثؽدس ٌٍفردهج ) 

اٌددرٕاقا إٌددٝ ذؽ١ٍددً ذط٠ٛددك اٌث١أدداخ ، ٚذؽ١ٍٍٙددا  ، عثدده ذطث١ددك ِتشدده ِاٌّى٠ٍٛددد( 

، ٚفددٟ (  ٢2١٣ - ٢2١٢ٚ) (  ٢2١٢ ٢2١١، ) ( ٢2١١ - ٢2١2تددصالز ِهاؼددً ) 

ودً ذؽ١ٍدً ٌد١رُ ذٛضدد١ػ اٌرغ١ده اٌرمٕدٟ، ذغ١ده اٌىفدداءج، ذغ١ده ارٔراظ١دح اٌى١ٍدح، ٚاٌىفدداءج 

اٌّدكـالخ ألّٔدٛلض فٟ اٌفرهج األٌٚٝ ٚاٌصا١ٔح. ٚلك ذدُ اٌدرفكاَ اٌّم١داي لٚ اٌرٛظدٗ ٔؽدٛ 

، تّعٕدٝ أْ ظ١ّدع اٌّصدانف ذعّدً عٕدك ٍِدرٜٛ اٌؽعدُ  ( CRS ) عٛائك اٌؽعُ اٌصاتردح

 . األِصً، أٞ ذّه تّهؼٍح غٍح اٌؽعُ اٌصاترح
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 : 2۲11 - 2۲1۲تحهٍم تغٍش اإلنتاخٍح نهعايٍن 

تداْ ٕ٘دان ِشدا٘كاخ ٌدعٍد (  ١تفصٛ  اٌرغ١ده اٌرمٕدٟ ٠الؼدن ِدٓ ـدالي اٌعدكٚي ) 

ٚ٘ددما ٠عٕددٟ أٔددٗ ٠شددٙك ذمددكِا  ذمدكِا ذم١ٕددا ذّصٍددد فددٟ ِصددهف   إٌّصددٛن ٌالٌددرصّان  

%( ٌدد٠ٕٛا، ٚتفصددٛ  ذغ١دده اٌىفدداءج ٠الؼددن تددأْ ٕ٘ددان ِشددا٘كاخ  ١٢ذم١ٕددا تٍٕددثح ) 

ٌدعٍد و٠دداقج فددٟ ذغ١دده اٌىفدداءج ذّصٍددد فددٟ وددً ِددٓ ِصددهف   إٌّصددٛن ٌالٌددرصّان  

ٍدرفكَ ِددكـالخ ألدً فددٟ اٌفردهج اٌصا١ٔددح ِدٓ أظددً إٔردداض ٠ٚ٘دما ٠عٕددٟ أْ ٘دمٖ اٌّصددهف 

١ه إٌددٝ و٠دداقج اٌىفدداءج فددٟ اٌفرددهج اٌصا١ٔددح ِمانٔددح تاٌىفدداءج فددٟ ِٚددٓ شددُ ٠شدد ٚؼددكج ٚاؼددكج

 اٌفرهج األٌٚٝ ، 

 CRS Malmguistاألنًٌرج  2۲11 - 2۲1۲قٍى تغٍٍش اإلنتاخٍح انكهٍح نهعايٍن (  1اندذًل ) 

 

 

( ٠شدد١ه اْ ٕ٘ددان  ِشددا٘كاخ  ١إِددا تفصددٛ  ذغ١دده ارٔراظ١ددح اٌى١ٍددح فدداْ اٌعددكٚي ) 

ٌعٍد انذفاعاً فٟ ارٔراظ١ح اٌى١ٍح ذّصٍدد فدٟ ِصدهف   إٌّصدٛن ٌالٌدرصّان  ، ٚ٘دما 

%( ٌد٠ٕٛا ً، ِٚدٓ شدُ فدأْ ّٔدٛ ارٔراظ١دح  ٥تكٚنٖ أقٜ إٌٝ ّٔٛ ارٔراظ١ح اٌى١ٍدح تٍٕدثح ) 

 - ٢2١١تٍدثة اٌرغ١ده اٌرمٕدٟ . ٚ٘ىدما تإٌٍدثح ٌٍفردهج ) ؼكز تٍثة ذغ١ه اٌىفاءج ٌٚد١ً 

عٍدددٝ (  ٣ٚ ) (  ٢اٌّٛضدددؽح فدددٟ اٌعدددك١ٌٚٓ ) (  ٢2١٣ - ٢2١٢ٚاٌفردددهج ) (  ٢2١٢

 اٌرٛاٌٟ

 

  CRS – Malmquistألنًٌرج  2۲13 - 2۲12قٍى تغٍٍش اإلنتاخٍح انكهٍح نهعايٍن (  2اندذًل )  : 

 

 

 

انتغٍررررررررررش  أعى انًصشف 

 انتقنً

تغٍرررررررررررررررش 

 انكفاءه

تغٍش اإلنتاخٍرح 

 انكهٍح 

انفترررشج انكفرراءج 

 االًنى

انكفرراءج انفترررشج 

 انثانٍح 

 ١22 2٣0١3 ١0٤2 ١0٣2 ١022 يصشف انًنصٌس نالعتثًاس

انتغٍرررررررررررش  أعى انًصشف 

 انتقنً

تغٍررررررررررررررش 

 انكفاءه

تغٍش اإلنتاخٍح 

 انكهٍح 

انكفرراءج انفتررشج 

 االًنى

انكفرراءج انفتررشج 

 انثانٍح 

يصرررررررررررررشف انًنصرررررررررررررٌس 

 نالعتثًاس
١ ١ ١ ١22 ١22 
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  CRS – Malmquistألنًٌرج  2۲13 - 2۲12قٍى تغٍٍش اإلنتاخٍح انكهٍح نهعايٍن (  3اندذًل ) 

 PIM - DEA VER 3.2 ) )  انًصذس : ين أعذاد انثاحث تاالعتًاد عهى يخشخاخ تشنايح

 

: تحهٍم انًذخالخ انفائضح ًانًخشخاخ انشاكذج ثانثا   

فضدال عددٓ ذؽك٠ددك اٌّصددانف غ١ده اٌىفددٛءج ـددالي فرددهج اٌثؽدس اٌّّرددكج ألنتددع ٌددٕٛاخ 

، أٞ اٌرددٟ ٌددُ ذٍددرط١ع ذؽم١ددك اٌىفدداءج فددٟ اٌددرفكاَ اٌّددٛانق اٌّراؼددح،  ٢2١٣ – ٢2١2

٠عّددً ذؽ١ٍددً ذط٠ٛددك اٌث١أدداخ عٍددٝ ذددٛف١ه اٌّعٍِٛدداخ ؼددٛي و١ّدداخ عددكَ اٌىفدداءج فددٟ 

اٌّدددكـالخ ٚاٌّفهظددداخ اٌّصدددهف١ح، عثددده ذؽك٠دددك اٌّدددكـالخ اٌفائضدددح اٌردددٟ ٌدددُ ٠دددرُ 

فضدددال عدددٓ ذؽك٠دددك اٌدددرفكاِٙا أشٕددداء ع١ٍّدددح أٔرددداض ٚذمدددك٠ُ اٌفدددكِاخ اٌّصدددهف١ح ، 

اٌثؽددس ٌددُ ذٍددرط١ع إٔراظٙددا إٌددٝ أْ اٌّصددانف ع١ٕددح  اٌّفهظدداخ اٌهاوددكج اٌرددٟ ذشدد١ه

   ٢2١2ذؽ١ًٍ اٌّكـالخ اٌفائضح ٚاٌّفهظاخ اٌهاوكج ٌعاَ ١ك تشىً ظ

 

 . انًذخالخ انفائضح 1

 اٌىٛاقن( اٌّكـالخ اٌفائضح، اٌّرّصٍح تاٌٛقائع، ٚذىا١ٌو ٠٤الؼن ِٓ اٌعكٚي )

  اٌٛقائع ٠رضػ أْ اٌّكفٛعح ٚاٌّصان٠و األـهٜ. فثفصٛ اٌٛف١ف١ح، اٌفٛائك

 .ذٍرصّه تاٌصٛنج األفضً  ٌُّٚرٍه ٚقائع فائضح ٠ إٌّصٛن ٌالٌرصّان ٌُ هفِص

 هفِص( تأْ  ٤اٌٛف١ف١ح اٌفائضح ،٠ث١ٓ اٌعكٚي) أِا تفصٛ  ذىا١ٌو اٌّالواخ 

ذّرٍه ذىا١ٌو اٌىٛاقن اٌٛف١ف١ح فائضح ٌُ ذٍرصّه تاٌصٛنج  إٌّصٛن ٌالٌرصّان

( ٢٣٦٦إٌّصٛن ٌالٌرصّان   ٚاٌثاٌغ لكن٘ا ) األفضً ٟٚ٘ وً ِٓ ِصهف  

تفصٛ  اٌفٛائك اٌّكفٛعح إِا .ئضح اٌٛف١ف١ح اٌفا اٌىٛاقنأقٔٝ ذىا١ٌو  ١ٍِْٛ ق٠ٕان

ٌُ ١ٍْٛ ق٠ٕان ( ٤٥2ِاٌثاٌغ لكن٘ا )هف فٛائك ِكفٛعح فائضح ِص ّرٍه ٠اٌفائضح 

  .ذٍرصّه تاٌصٛنج األفضً

انتغٍرررررررررررش  أعى انًصشف 

 انتقنً

تغٍرررررررررررررررش 

 انكفاءج

تغٍرش اإلنتاخٍرح 

 انكهٍح 

انكفررراءج انفترررشج 

 االًنى

انكفررراءج انفترررشج 

 انثانٍح 

 ١22 ١22 ١ ١ ١ يصشف انًنصٌس نالعتثًاس
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 : . انًخشخاخ انشاكذج2

ٛب ذؽ١ٍدً ذط٠ٛدك اٌث١أداخ ٚاٌّرّصٍددح  ف١ّدا ٠رعٍدك تاٌّفهظداخ اٌهاودكج اٌردٟ ٠ؽددكق٘ا أٌٍد

( ٠شد١ه إٌدٝ أْ 4) تاالئرّداْ إٌمدكٞ، اٌفٛائدك اٌٍّدرٍّح ٚار٠دهاقاخ األـدهٜ فداْ اٌعدكٚي

 .ٕ٘ان ائرّاْ ٔمكٞ ناوك، ٌُ ٠رُ إٔراظٗ تشىً ظ١ك 

١ٍِدْٛ ( 3966تٍدغ لدكن٘ا )هف ذّرٍده اٌفٛائدك اٌٍّدرٍّح اٌهاودكج ّصداٌومٌه ٠الؼن تأْ 

هف إ٠دددهاقاخ ّرٍددده ِصدد٠  ار٠ددهاقاخ األـدددهٜ اٌهاوددكج ؼ١ددس إِددا تفصدددٛ ق٠ٕددان .

(  ٢2١٣ٚ ) (  ٢ 2١١ٚ٘ىدما تإٌٍدثح ٌٍفردهج )  أـهٜ ناوكج ٌُ ٠درُ إٔراظٙدا تشدىً ظ١دك.

 عٍٝ اٌرٛاٌٟ  ( 7) ( 6ٚ )( 5اٌّٛضؽح فٟ اٌعكاٚي  )

 CRS – Malmquistألنًٌرج   2۲1۲ نعاو انًذخالخ انفائضح ًانًخشخاخ انشاكذج قٍى (  4اندذًل ) 

ذىددددددددددددددددددا١ٌو  اٌٛقائع  أٌُ اٌّصهف

 اٌىدددددددددددددددددٛاقن

 اٌٛف١ف١ح 

اٌفٛائددددددددددك 

 اٌّكفٛعح

اٌّصددددددددانف 

 االـهٜ 

االٔرّدددددداء 

 إٌمكٞ

اٌفٛائدددددددددددك 

 اٌٍّرٍّح 

ار٠ددددهاقاخ 

 االـهٜ

إٌّصدددددددددددددددددددددددددٛن 

 ٌالٌرصّان

١٦٥٦3٤٥ ٢٣٦٦ ١2 ٢3٥٦4 332 ٣4٤٤١٣ ٦٦ 

 

 CRS – Malmquistألنًٌرج   2۲11 نعاو انًذخالخ انفائضح ًانًخشخاخ انشاكذج قٍى (  5اندذًل ) 

ذىددددددددددددددددددا١ٌو  اٌٛقائع  أٌُ اٌّصهف

 اٌىدددددددددددددددددٛاقن

 اٌٛف١ف١ح 

اٌفٛائددددددددددك 

 اٌّكفٛعح

اٌّصددددددددانف 

 االـهٜ 

االٔرّدددددداء 

 إٌمكٞ

اٌفٛائدددددددددددك 

 اٌٍّرٍّح 

ار٠ددددهاقاخ 

 االـهٜ

إٌّصدددددددددددددددددددددددددٛن 

 ٌالٌرصّان

١4٣١ ١٤٤١4١٣ ٢٤34١ 2٦2 ٢22 ٤2٢3 ٣٢42 

 

 CRS – Malmquistألنًٌرج   2۲12 نعاو انًذخالخ انفائضح ًانًخشخاخ انشاكذج قٍى (  6اندذًل ) 

ذىدددددددددددددددددددا١ٌو  اٌٛقائع  أٌُ اٌّصهف

 اٌىددددددددددددددددددٛاقن

 اٌٛف١ف١ح 

اٌفٛائددددددددددك 

 اٌّكفٛعح

اٌّصدددددددددانف 

 االـهٜ 

االٔرّدددددداء 

 إٌمكٞ

اٌفٛائدددددددددددك 

 اٌٍّرٍّح 

ار٠ددددهاقاخ 

 االـهٜ

 ٤٥٢٥2 ٢222 3٦2 ٤٥٢٥ ٦4٦٦ ١٥323 ٢22٦ إٌّصٛن ٌالٌرصّان
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 CRS – Malmquistألنًٌرج   2۲13 نعاو انًذخالخ انفائضح ًانًخشخاخ انشاكذج قٍى (  7اندذًل ) 

ذىددددددددددددددددددا١ٌو  اٌٛقائع  اٌّصهفأٌُ 

 اٌىدددددددددددددددددٛاقن

 اٌٛف١ف١ح 

اٌفٛائددددددددددك 

 اٌّكفٛعح

اٌّصددددددددانف 

 االـهٜ 

االٔرّدددددداء 

 إٌمكٞ

اٌفٛائدددددددددددك 

 اٌٍّرٍّح 

ار٠ددددهاقاخ 

 االـهٜ

إٌّصدددددددددددددددددددددددددٛن 

 ٌالٌرصّان

٢٣2١٤3 ١2٢١٣ ٢٢٢4 ٥٣٥١٥ 2٢ ٥٣٤ ٥٢2٤2٥ 

 االستنتاجات والتوصيات
تن  لمت الو اسم  عم  المب حممث م ضم ث االواء المم ل  االسممت اتيج   مسشم ات قي سمه عمم  

ممممن خمممالل مجم عممم  ممممن المتغيممم ات تعبممم  عمممن االواء مصممم   المنصممم   لالسمممتام   
تممم الت صمل المى مجم عم  ممن االسممتنت ج ت  المم ل  االسمت اتيج  .  ممن خمالل التحليمل

الت صمي ت التم  ممن   من عم ب بعمبيم ن ع ضد   بن ًءا علمى ةمذ  االسمتنت ج ت يم
 المص   ع  االست ش و بد  ع  زي و   ف ءتد   ع عليتد  االمت قع ان تفيو اوا   ةذ

 : تحقيق اةواعد  االست اتيجي 
 

 أوال: االستنتاجات
يعممو تقمم يم االواء الممم ل  االسممت اتيج  عم مال اس سممًي   ج ة ًيمم  عمم  تةمم ي  النشمم ة  .3

 . التن عسي الميز   المص ع   بن ء
تشمم ل االسمم لي  االحصمم ئي  ال ميمم   الن عيمم  الشمم مل  عنصممً ا اس سممًي   مدًممم  عمم   .4

 . االست اتيج  تق يم االواء الم ل 
تمامل عمليم  تقم يم االواء عمليم  مسمتم    ضم   ي  لتفعيمل  لتحسمين اواء المنشم ت  .5

ة المنتمممم  بمممه ممممن تشمممخيا االيج بيممم ت  السممملبي ت ممممن نشممم  المصممم عي  لمممم  تتميمممز
 .  مح  ل  التع مل مع تحقيق االةوا 

تممم تحقيممق ع ضممي  البحممث ب عتبمم   مسشمم ات االواء الممم ل  الشمم مل   ال ليمم   مممن  .6
الف عيممم  تسممممدم مع عممم  نتمممم ئ  االواء المممم ل  االسممممت اتيج  المت  مممممل  خمممالل عن صمممم ة 

 .للمص  
علمى مخم ة  االسمتام   ممن خمالل المسشم ات المعبم   عندم  لتقليمل الخسم ئ   التأ يو .7

 . ب الستام  ات نتيج  الخلل ع  العملي  االئتم ني  المتعلق 

17 



 

تميمز عم  مسشمم ات االواء مصم   المنصم   لالسمتام   اتدم ت نتم ئ  التحليمل ان  .8
عمممم   ةمممذا يع مممم  نجممم ح االوا   عممم  ةممممذا المصممم   األخممم ى     مصممممالال لممم  عمممن 

  . المتميز  التخةية  التنتيم ب تج   ال ص ل الى ةذ  الم  ن 
 
 

 ثانًيا: التوصيات
 
ضم   ي  اعتمم و مسشم ات االواء المم ل  االسمت اتيج  الشم مل   بصم    مسمتم   ممن  .3

 . االست اتيجي  أس   سليم لتق يم االواء للم ازن  بين االةوا   قبل المص   
علممى اجمم اء الو اسمم ت  البحمم ث مممن قبممل  حممو  ا  قسممم متخصمما بدممذا  التأ يممو .4

لتنسمميق  تحويممو الفمم ا  اسممتغاللد  السممتام    و اسمم  ح جمم ت  المنشممأ عمم  المصمم   
ب سمتخوام القمو ات  التقنيم ت الحويام    لصم ا  االلمم   الجمدم   لتقمويم اعضمل الخموم ت
 .  بة ق  االئتم ن  شد وات االيواث

علممى النشمم ة ت الحويامم  عمم  العمممل المصمم   ي  االشممت اك عمم   التأ يمموضمم      .5
لتحقيمممق االيممم اوات  االةمممالث المتغيممم ات البيئيممم  الجويمممو    ضمممع  الم ليممم  أل  اقسممم ق 

 .الزب ئن الجوو لخلق ال وائع  جذ  االست اتيجي ت
العمممل علمى تق يمم  الم  ممز التن عسم  للمصمم   مممن خمالل مع لجمم  نقمم ة الضممع   .6

الحويامم   تشممجيع حم الت االبت مم    االواث  اعممواو البمم ام  التة ي يمم    ت تسم يق الخمموم
 . للع ملين

ضم     بنم ء  تةم ي  اق عم  مصم عي   وعمم الم ع  المصم ع  لموى الجمدم    بنم ء  .7
 . المتب ول  لتحقيق اةوا  االة ا  المشت    جس   الاق 

بت سمميع ع  عممه ضمم     قيمم م المصمم   التجمم  ي لممم  تميمز بممه مممن م قمم  اعضممل  .8
 .  بي   لتشمل من ةق جغ اعي 

القيمم م ب لو اسمم ت  االختبمم  ات لتحويممو الزبمم ئن الممذين يسممتحق ن مممنحدم تسممديالت  .9
لمع عم  التمموعق ت النقويم  لتجنمم  مشم  ل عمموم التسمويو  ا تفمم ث المموي ن  مصم عي  اسممتن ًوا

  .المتعا  
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 العربية :الو أ
 : التقارير -أ

 لسن  الخت مي   الحس ب ت السن ي التق ي    المنص   لالستام   مص   .3 .
4224 

 :الكتب -ب
  النش  للةب ع  الف   وا   )المص    اوا  ( ص ح    ض    حمو اب  -3

 .4224 عم ن     الت زيع
 ال اذ    اهلل عبو ال حمن عبو مسيو  الو  ي  عواي حسن عالح   الحسين  -4

 4222 للنش    ائل وا  عم ن  مع ص   است اتيج  موخل البن ك
   )المح سبي  البي ن ت ب ستخوام الم ل  التحليل( الحليم عبو محم و الخاليله   -5

 7;;3 اال لى  الةبع 
  االعص ح الم لي  للقس ئم الم ل  التحليل) ي س   سع و   ةي  خ لو ال ا ي  -6

 4222   عم ن  الةب ع    الت زيع للنش  المسي   وا  ( المح سب 
 وا    (  م  موخل –  العملي ت االنت ج اوا  ( محمو  الست   عبو   العل  -7

 4222   عم ن  الةب ع    الت زيع للنش   ائل
 5:;3 شم   عين م ت  )البن ك اوا  ( سيو الد ا ي  -8
 اال لى  الةبع  )البن ك اوا  ( احمو محف ب  ج و   سليم زي و    مض ن -9

 7;;3   عم ن  النش   للةب ع  الصف ء وا 
 الا ني   الةبع  ) مع ص  تحليل  موخل الم لي  االوا  ( ص لح  مني    ةنوي -:

 الم ت  االس نو ي 
  عم ن  (االست اتيجي  االوا  ) غ ل  سعو   ي سين. ;:;3 الحويث  الع ب 
 ::;3 الب ز  ي  وا 
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 : واالطاريح الرسائل -ج
 االواء عم   اا ةم  االسمت اتيج  التحليمل( ت عيمق  يحيمى الموين محم  القةم    -3

 ;;;3 المستنص ي   الج مع    منش    غي  م جستي   س ل   ) الم ل 
 – لمصم عي  ا للمنشم ت االسمت اتيج  المم ل  االواء) عةيم  مدموي الجبم  ي  -4

 ج معم   االقتصم و  االوا    ليم  م جسمتي   سم ل  ( مق  نم تةبيقيم  و اسم 
 4226 الق وسي  

 االواء تقم يم عم   اا ةم  االسمت اتيجي  المحووات) جعف   ص وق احمو   شعب ن -5
 6;;3 المستنص ي   الج مع   االقتص و  االوا    لي  م جستي    س ل    (
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.ُشكر َو َتقدير  
نتوجه بجزيل الشكر  في انجاز هذا البحث كما وأعاننا ووفقنا والمعرفةلنا دروب العلم  أنار هلل الذي الحمد

الذي لم يبخل  (عماد عاشور) األستاذخص بالذكر المشرف نفي انجاز هذا البحث و إلى كل من ساندناواالمتنان 

ألساتذه أعضاء لجنه ما نخص بالشكر اكالتي كانت عوناً لنا في أتمام هذا البحث  القيمةعلينا بتوجيهاته ونصائحه 

كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في أتمام هذا البحث  ,المناقشة الذين وافقوا على مناقشه هذا البحث وقراءته

 نسأل هللا عز وجل أن ينال إعجابكم

 .وهللا ولي التوفيق
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 المقدمه
 في العالم مجتمع أي في الحركة بؤرة بحق وهو ، واالجتماعية االقتصادية القطاعات كل محور المصرفي القطاع يعد     

 توجيهها إلى ثم والمؤسسات اإلفراد  والشركات لدى الموجودة الف ائضة األموال جذب مسؤولة يتحمل القطاع هذا ..
 خليةأنواعها الدا  اختالف على المصرفية الخدمات تقديمه إلى إضافة للتمويل حاجة األكثر االقتصادية القطاعات

 المراكز سالمة بغية ضمان الرق ابة عملية إلى القطاع هذا إخضاع إلى الحاجة تؤكد المصرفية االلتزامات وهذه ، والخارجية
 البد الغايات وتلك الهدف هذا الى الوصول يمكن وحتى ، والمساهمين المودعين حقوق على حف اظاً  للمصارف المالية

 سليم مالي بموقف المصرفي النظام وحدات من وحدة تتمتع كل أن تتطلب والتي المصرفية السالمة مبدأ تحقيق من
 ذات وفي المالي الوسيط بدور والقيام مطلوباتها وموجوداتها إدارة على اإلدارية والكف اءة القدرة لديها وتكون

 وخفض السيولة من جيد مستوى على الحف اظ الى ، إضافة كف ايته متطلبات وتحقق المال راس عن األخطار تدار الوقت
واستمرار   لنمو والالزمة األساسية الضمانات من يعتبر المالي األداء تقييم أن وبما . ممكن حد أدنى الى التشغيل مخاطر

القوائم المالية لعينة من المصارف االسالمية   على تطبيقية بدراسة الباحثين ق ام لذلك ، خاصةً  واإلسالمية عامةً  المصارف
 بمثابة نفسه الوقت في وهي المالي، التحليل مدخالت لعمليات تعد المالية القوائم أن باعتبار ، العاملة في العراق  

 لعملية ف ائدة أكثر لتكون وتفسيرها، وتحليلها القوائم هذه دراسة الضروري كان من لذلك المحاسبي، للنظام المخرجات
 من التوصيات مجموعة تقديم ثم ومن إلسالمية،ا للمصارف المالي األداء تقييم في يساعد ، وبما القرارات اتخاذ

 األداء كف اءة رفع في تسهم والتي بدورها إليها، التوصل تم التي والنتائج التطبيقية الدراسة ضوء على والمقترحات
 .اإلسالمية للمصارف المالي
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 المستخلص
كثر الوسائل المستخدمة في تقييم األداء المالي  التحليل بواسطة نسب السيولة التي تعد من ا  يهدف البحث لتحقيق

للمصرف ،وذلك لكونه مؤشرا لما حققه المصرف من خالل المق ارنة مع الفترات السابقة لمعرفة الوضع المالي خالل فترات  
 .البحث  

المص ارف االس  الميه  وت م اب راز مفه  وم الس يوله وادواته  ا وك ذلك مفه وم االداء الم  الي وتقي يم االداء الم  الي وت م التع رف عل  ى  
ه  ي المص رف ال  وطني االس المي ومص  رف االي  الف   يه الت ي كان  ت عين  ة البح ثوكيفي ه اس  تثمار االم وال فيه  ا والمص ارف االس  الم

 االسالمي وكذلك المصرف العراقي االسالمي
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(الفصل االول)   

:منهجيه البحث/المبحث االول  

  :مشكلة البحث: أوال 
إن بعض المصارف تعاني من مشكلة فائض او عجز السيولة النقدية وهذا أمر غيرمرغوب البحث ب تتمثل مشكله

كان من الممكن  ئدوتؤدي إرتفاع نسبة السيولة النقدية عن المطلوب إلى ضياع فرض ربحية وبالتالي ضياع عوا
بالتضخم النقدي بسبب إنخفاض القوة الحصول عليها لو أن هذه االموال كانت قد استثمرت ،كما تتأثر النقدية الزائدة 

الشرائية باإلضافة إلى ذلك ما يشير فائض السيولة النقدية الى عدم كفاءة إدارة النقدية في المصارف مما يسئ الى 
كما إن عجز السيولة لة أثار سلبية مثل حدوث خلل في تمويل المشروعات اإلستثمارية السارية وعدم مقدرة  سمعتها

بلة مسحوبات العمالء الطارئة وسداد اإللتزامات تجاهـ الغير في مواعيدها وحدوث مشكالت مع المصرف على مقا
أن االسالميه  لذلك يجب على المصارف  البنك المركزي وربما يقود ذلك احياناً  إلى اإلساءة إلي سمعة المصرف

رات لتساهم في التنمية اإلقتصادية تدير السيولة النقدية برشد لتحقيق األمان وأقصي ربحية مشروعة من اإلستثما
واإلجتماعية وأن اإلخالل بهذا التوازن يسبب أثار سيئة ولهذه المسالة العديد من التساؤالت لتحقيق الدراسة والبحث 

  :منها
 

اوطبقت معايير تؤدي  لهادوات تؤدي الى رفع كفاءة السيووضعت عوامل واساليب و سالميهالمصارف االهل 

لسيوله وهل المصرف األسالمي يطبق سياسات تؤدي الى رفع كفاءة السيوله؟الى رفع كفاءه ا  

 : أهمية البحث :ثانيًا 
تأتي أهمية البحث من أهمية التحليل بواسطة نسب السيولة التي تعد من اكثر الوسائل المستخدمة في تقييم األداء  

الوضع المالي  رنة مع الفترات السابقة لمعرفةالمالي للمصرف ،وذلك لكونه مؤشرا لما حققه المصرف من خالل المقا
 .خالل فترات البحث 

   أهداف البحث  : ا ثالثً 
 :اآلتية األهداف تحقيق إلى البحث یسعى

 .عريف بالسيولة المصرفية ومؤشرات قياس وتقييم السيولهالت-1
 التقييم  عملية ع بيان الجهات المستفيدة منالتعريف باألداء المالي من حيث المفهوم واألهمية م-2

 .اإلسالمي  عن التعرف على بعض صيغ التمويل التعريف بالمصارف اإلسالمية من حيث المفهوم فضال-3

 . للمصارف اإلسالمية  ي0المال األداء وتقييم السيولة لقياس وأدوات أساليب معرفة-4
 :البحث ةفرضي:  رابعاً 
عينة البحث لفترة البحث  نسب السيوله للمصارف االسالميهیمكن من خاللها تقييم  ان استخدام نسب السيولة     

 .الى اكتشاف نقاط القوة والضعف في أداء هذا المصرف ذلك سيؤدي و المحددة 
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  الحدود المكانية والزمانية:  خامسا
 :التي تتمثل حدود البحث في ا

 المصرف الوطني األسالمي ومصرف أألیالف األسالمي،اقي اإلسالمي لالستثمارالمصرف العر : الحدود المكانية  .1
 .م2212-2212: الحدود الزمانية  .2

 :أساليب جمع البيانات: سادسا
حوث وشبكة تم االعتماد على مجموعة من الكتب والمؤلفات والدوريات واالطاريح الجامعية والب: الجانب النظري -1

 .المعلومات الدولية ذات الصلة بموضوع البحث 
 .استخدم الباحثين في الجانب العملي البيانات المتاحة لديهم عن أنشطة المصرف عينة البحث : : الجانب العملي -2
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  :الدراسات السابقه/المبحث الثاني

 دراسات سابقة: المبحث الثاني 
التقليدية  و اإلسالمية للمصارف المالي األداء تقييم " بعنوان ( 2013 ) نشواتي عمار دمحم و الغصين راغب دراسة

  (مقارنة تحليلية دراسة camel (نموذج  مؤشرات باستخدام األردنية
 cameنموذج باستخدام مقارنتها و األردنية التقليدیة و اإلسالمية للمصارف المالي األداء تقييم إلى الدراسة هذه هدفت
 وقد تم العمالء لجمهور العامة الثقة مستوى  على المالي األداء انعكاس مدى دراسة و( 2212-2222) الفترة خالل
 يينبنك و تقليدیا بنكا 13 في متمثلة للدراسة كعينة األردن في العاملة التقليدیة و اإلسالمية المصارف جميع اختيار
 المتعدد الخطي االنحدار تحليل و المالية النسب المتوسطات بين الفروقات لدراسةt- test اختبار ،تم استخدام ينإسالمي
 المصارف تحقيق إلى الدراسة توصلت . العامة الثقة مستوى  على مجتمعة و منفردة المالي األداء متوسطات اثر لدراسة

 المصارف في العمالء لجمهور العامة الثقة مستوى  أن إلى و اإلسالمية المصارف من أفضل مالي ألداء التقليدیة
 .التقليدیة للمصارف بالنسبة إليه التوصل تم ما عكس على لها المتحقق المالي األداء من رئيسي بشكل ينشأ اإلسالمية
 النسب باالستخدام التقليدية و اإلسالمية المصارف أداء مقارنة " بعنوان 2004 السروجي فتحي عنان دراسة

 "المالية
 خالل األردن في التقليدیة المصارف أداء مع األردني اإلسالمي المصرف أداء مقارنة إلى الدراسة هذه هدفت
 وتم والسوق، والنشاط والربحية السيولة نسب تحت تندرج مختلفة مالية نسب تسعة باستخدام( 2221-1992)الفترة

 يوجد انه إلى الدراسة وتوصلت البنوك، تلك أداء بين داللة ذات فروقات وجود من للتحقق t_test_راستخدام اختبا
 عدم فتبين الربحية نسب أما التقليدیة، البنوك لصالح والفارق  السيولة نسب في إحصائية داللة ذات فروقات هناك
 فروقات وجود عدم السوقية القيمة إلى السهم على العائد ونسبة الودائع استثمار نسبة أظهرت بينما فروقات، وجود
 داللة ذات فروقات وجود فتبين الدفترية القيمة إلى السوقية القيمة ونسبة الموارد توظيف نسبة أما داللة، ذات

 اإلسالمي المصرف أداء یكون  بان الدارسة توقعت كما .التقليدیة والمصارف اإلسالمية المصارف بين إحصائية
 .مستقبال للربحية بالنسب التقليدیة المصارف أداء من أفضل األردني
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 (الفصل الثاني)
(المبحث األول ) 

:المصرفية ألسيولهمفهوم   

المااادة أقاارب إلااى متفاوتااة وكلمااا كاناات  المتعااارف عليااه أن الساايولة صاافة طبيعيااة تكساابها المااواد المختلفااة باادرجات أن

مثال المااء يأخاذ شاكل اإلنااء  فياهواخذ الشكل المرغوب وضاعها  التشكيل السيولة الكاملة ، كلما كانت قدرتها اكبر على

يملكهاااا األفاااراد  التااي)أمااا مااان الناحياااة االقتصااادية فالمقصاااود بالساايولة هاااي سااايولة عناصاار الثاااروة .فياااه الموضااوع

. ...والمعاادات واألحجااار الكريمااة  واآلالتوالعقااارات  والمؤسسااات والتااي يعباار عنهااا بقيمااة نقديااة معينااة، كاألراضااي

 ياراد اقتصااديتعبيار )والسايولة  (حاجاة الشاخص الحاائز عليهاا إلشباعوخدمات أخرى  سلع إلىومدى سهولة تحويلها 

قصاايرة األجاال يمكاان  اسااتثمارات وقااد تتحقااق الساايولة فااي (.منااه بقاااء النقااد باادون اسااتثمار ليلبااي المتطلبااات العاجلااة 

أن من أكثر عناصار الثاروة سايولة هاي النقاود  في بريطانياموجودة  السائلة وهي االستثماراتتصفيتها بسرعة وتسمى 

المطروحاة لالساتهالك ومان  جميع أنواع السلع والخادمات إلىقدرتها الغير محدودة والكاملة على التحول إلى  ، بالنظر

 ليال تحوتلبية او اإليفاء بالتزاماته بشاكل عاجال وذلاك مان خاال تتمثل بمقدرة المصرف على)هذا المنطلق فأن السيولة 

 (.بسرعة وبدون خسارة تذكر سائل إلى نقد هموجودات

النقدية أو ما يتوفر لها من  األموال هو ما تحتفظ به المؤسسات المالية ومنها المصارف من)فأن السيولة  وعليه

 (في قيمتها خسائر موجودات سريعة التحول إلى نقدية وبدون

البنك المركزي حيث يكون مستعدا لتقاديم  هو ي األنظمة المصرفية ككلالعلم إن المصدر النهائي واألخير للسيولة ف مع

 المناساب کااف لتحقياق النماو ياطياالستبدال حسابات ودائعهام بنقاود تاوفر احت لمودعينل األموال الكافية لتلبية أي طلب

للمصااارف علااى تجنبااه الفقااري  العمااود وبهااذا فااان الساايولة التامااة تكااون ،والودائااع لتلبيااة حاجااات المجتمااع التمويليااة 

 (2002:260،الشمري)أمواله الغير سائلة بعض الخسارة من خالل اضطراره إلى تصفية

 :المصرفيه ألسيولهمؤشرات قياس وتقييم -ثانيا

(اهم المؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة)  

 ۔:األحتياطات األولية  -1

متاى شااءت ودون عنااء او اياة خساائر  كانهاا اساتخدامهاوهي عباره عن نقدية جاهزة تحتفظ بها المصاارف حياث بأم

 للمصرف وتشمل مكوناتها حسب ما تم ذكره تذكر وهذه الموجودات التحقق اية عوائد

وجميعهااا متااوفره فااي خاازائن ( كاناات بالعملااة المحليااة أو العمااالت األجنبيااة  سااواء) المسااكوكات واوراق النقااد  -1

 .تقدير هذه الفقره علم أن للخبره المتوفرة بأدارة المصرف دور فيعلى شكل نقدية سائله ، مع ال المصرف

المصاارف االحتفاااظ باحتياااطي قااانوني لاادى  أرصااده لاادى البنااك المركاازي والمصااارف األخاارى حيااث ينبغااي علااى-2

المصارف  حماياة الماودعين كماا أن هاذا االحتيااطي ياؤثر فاي قادرة لمركزي من اجلا البنك المركزي يتحكم به البنك

 (.من أجمالي الودائع%  20النسبة  في العراق)ى منح القروض لعمالئه او خلق النقود المشتقه عل
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 .األرصدة الدائنه بالعمالت االجنبيه لدى المصارف في خارج البلد -3

المصاارف  مقدمااه ماان عمااالء انوني وهااذه الصااكوكصااكوك تحاات التحصاايل والتااي ال غبااار علااى وضااعها القاا -4

 .لمنطقاةا بالمصرف مع العلم ان الصكوك المساحوبه علاى عماالء فاي نفاس الى حسابات العمالءتها لتحصيلها واضاف

 (2002:50عصام الدين )  سيولة أعلى منها في مناطق بعيده الجغرافية للمصرف تكون ذات 

ساالمة المركاز الماالي والتنافساي لاه ماان  مصارف والمحافظاه علاىال لسايوله ا  طياات تعتبار عاامال واقياان هاذه االحتيا

تعزز من ثقة عمالء المصرف مع العلام إن زياادة هاذه االحتياطياات عان  خالل إيفاءه بالتزاماته دون تأخير ، كما إنها

ف وان اإلدارة المصار دي بالضارورة إلاى تقليال حجام االئتماان الممناون وبالنتيجاة علاى ربحياةؤساوف ياالحد المقرر

تحقياق هادف تضاع سياساة متوازناة ماابين السايولة وباين  الحكيمة للمصرف تستطيع من خاالل خبراتهاا وتجاربهاا أن

 .الربحية 

 ً  ۔: (األحتياطات الثانوية ) السيولة شبه النقدية  .ثانيا

 عبااارة عاانهااي و قصاايرة إلااى ساايولة وهااي عبااارة عاان موجااودات يمكاان تحويلهااا بساارعة ودون عناااء خااالل فتاارة

 تجاريااة المخصااومة وأذونااات الخزانااةواألوراق ال(سااندات السااهم وواأل كاااألوراق الماليااة)ثمارات قصاايرة األجاال اساات

الحكوماة بإصادارها  فهاي تلاك الساندات قصايرة األجال التاي تقاوم)) TreasuryBondsبحواالت الخزيناة  المقصودو

يااه اإلياارادات المقبوضااة ماان اجاال تغطم كفايااة لغاارض الحصااول علااى األمااوال خااالل ظااروف معينااة أهمهااا هوعااد

االحتياطياات األولياة  فاي تادعيمهم تمتاز هذه االحتياطيات بقصر اجل االستحقاق وضاعف العائاد ، كماا تساا ((النفقات

 .وأيضا في تحقيق بعض اإلربان للمصارف

 Liquidity Ratiosنسب السيوله . ثالثا

 :نسب  النقدية وهي أربعة لية وذلك لتقييم إدارة السيولةإن هذه النسبة تعتبر من أهم المؤشرات الما

 =نسبه الرصيد النقدي-1

نقد في الصندوق نقد لدى البنك المركزي ارصده سائله اخرى

اجمالي الودائع
 ×111 

  تحسين هذه النسبة االلتزامات المالية ويمكن وهي تمثل أو تشير الى العالقة بين موارد المصرف النقدية وصافي

 ۔:عن طريق

 .األقتراض من البنك المركزي بضمان األوراق المالية  .1

 إيداعات جديدة من المؤسسات واألفراد .2

 لعمالئهسداد قروض سبق أن أقرضها المصرف  .3

 زياده راس مال المصرف في شكل نقدي  .4

االئتمانياه لزبائنااه ماع العلام انااه كال مااازادت هاذه النساابه ساتؤدي بالنتيجااه الاى قيااام المصارف بزياااده مانح التسااهيالت 

 (2000:109، مفلح دمحم) .وخلق المزيد من حسابات الودائع وبالعكس
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 :نسبة االحتياطي القانوني  -2

بنك المركزي مضاافا إلياه التجارية لدى ال بما إن االحتياطي القانوني هو عبارة عن الودائع التي تحتفظ بها المصارف

 االحتياطي عادة ما يكون إجبارية وهو يكون على نوعين االحتياطي من النقد مع العلم إن هذا

 احتياطي إلزامي  -1

 احتياطى التغطية -2

تباه بذماة رالوفاء بااللتزامااث المالياة المت وتمثل هذه النسبة عن مدى قدره الموجودات النقدية في البنك المركزي على

 ۔:وتكون بالصيغة التاليه المصرف 

 

 االرصده النقديه للبنك=                                        نسبه االحتياطي القانوني 

                             -------------------------------------------------------------------------------------------   

 (مبلغ مقترض من البنك المركزي+االرصده المستحقه لدى المصارف+حواالت وخطابات دوريه مستحقه الدفع+ودائع والصكوكاجمالي ال)          

 %(20)وقد حددت تعليمات البنك المركزي العراقي هذه النسبة ب

ريخ والسالف لادى الزباائن وفقاا لتاوا وتادل علاى مقادرة المصاارف علاى اساترداد القاروض:نسبة السييولة العامية -3

بين تحصايل هاذه القاروض ومانح قاروض وسالف جديادة ، ويعتبار مان  االستحقاق وبدون خسارة في القيمة والمالئمة

كماا اناه مان الضاروري أن يتأكاد المصارف مان مقادرة . المؤشرات على سالمة السياسات التي تتبعها المصارف أكفأ

المصارف إلاى مراجعاة  أو قاد يرجاع. ل ائتماانيالقرض الذي يطلبه قبل إن يقرر منحاه أي تساهي المقترض على سداد

 (2000:109 ،مفلح دمحم) سالمة مركزه المالي أو النظر في مركز العميل المقترض للتأكد من

 :نسبه السيوله القانونيه-4

                 اوراق تجاريه وماليه (+ارصده لدى البنك المركزي(+)نقديه وذهب لدى المصرف(+)احتياطيات ثانويه+احتياطيات لوليه= )نسبه السيوله النقديه

 ( اذونات الخزينه(+)واستثمارات

             ____________________________________________________________________________     

 وحواالتبات صكوك وخطا(+)ستحقات المصرفم(+)المبالغ المقترضه من البنك المركزي(+اجمالي الودائع بالعمله المحليه)                         

  (مستحقه ألدفع

 

كحاد أقصاى فاي األنظماة  (35% -%30)وهو من النسب المطلوب توفرها لدى المصرف بالقاانون وتتاراون ماا باين

الوفاااء  علااى(  وشاابه النقديااة النقديااة)وان هااذه النساابة تعكااس ماادى قاادرة االحتياطيااات األوليااة والثانويااة  األقتصااادية

، دمحممفلاح ) .من أهم المؤشارات فاي مجاال تقيايم إدارة السايولة بالتزامات المصرف المالية خالل جميع الظروف وهو

، 110 :2000) 
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 (المبحث الثاني) 

 لالداء المالي االطار النظري

مفهوم األداء المالي: أوال  

نسبة إلى عطاء ات وكذلك يعطي الفرصة ألعليها من العملي النتائج التي يحصل" عبر عن األداء بمفهوم واسع بأنه 

أن  ". النتائج السابقة والمعايير والمقارنة مع المصارف األخرى ويمكن التعبير عنه بمؤشرات مالية وغير مالية

مفهوم األداءعلى مستوى المصارف ومنها المصارف التجارية ال يختلف كثيرا عن منظمات األعمال األخرى إذ أن 

األداء وغالبا ما نجد الكتاب المصرفيين يعرفون األداء المالي المصرفي على وفق  ؤشرات األداء متقاربة لقياسم

 هذه األطار

طريق الحسابات أو المعايير السوقية والعائد على الموجودات، إذ يعد مقياسة  أن أداء المصرف يمكن قياسه عن"  

رفالمص محاسبية مقبول بشكل واسع لقياس ربحية  

الوسائل الالزمة وأوجه النشاط المختلفة والجهودالمبذولة لقيام المصارف بدورها، " و يقصد باألداء المالي المصرفي 

(2002:242 سالم،) "وتنفيذ وظائفها في ظل البيئة المحيطة لتقديم الخدمات المصرفية التي تحقق األهداف  

أولى المخطط وهو ع ومن ثم قياس المتحقق ومقارنته م بأنه مايحققه المصرف من أهداف مخططة"عنه ركما عب ."

(2001:39الكرخي )  ".الخطوات على مستوى األداء الذي تمارسه المصارف للنهوض بمستواها األقتصادي  

هو عملية اشتقاق مجموعة من المؤشرات تهتم في تحديد اهمية االنشطة التشغيلية و المالية فاألداء المالي المصرفي 

(2006:3  ،مطر) .المصرفي للمصارف ألداء المالي ائم المالية وذلك الستخدامها في تقييم اوخالل القو  

عليه يتضح أن األداء المالي المصرفي هو النتيجة النهائية لنشاط المصرف المقيمة بمقاييس يمكن من خاللها معرفة 

   .هماتم تحقيقه من أهدافه الفعلية ومقارنتها باألهداف المخطط

:تقييم األداء المالي المصرفي  -:ثانيا  

اً خل تقييم األداء شيوعا وأستخدامأن أستخدام أسلوب التحليل المالي بأستخدام النسب المالية يعد من أوسع مدا

أداء المصارف التجارية بسبب وجود عدد من األسباب التي تدعم عملية قياس وتقييم األداء المالي  دوخاصة عن

إمكانية دراسة وتقييم األداء المالي المصرفي لتحقيق التخطيط المالي في مالية والب المصرفي بواسطة النس

بالمركز المالي في الماضي والحالة التي وصل اليها في الحاضر  المصارف مما توفره تلك المؤشرات من معرفة

أساس سليم  وضع خطة للمستقبل على لغرضا أستخداماته والوقوف على االتجاهات العامة لمصادر األموال و

 أو الضرورية التحسينات الممكنة إمكانية مقارنة نتائجها مع مؤشرات النسب للمنافسين، وتساعد في توضيحو

إذ .التي يجب مراعاتها عند التحليل بأستخدام النسب الماليةأ ومن االشياء السيما إن كان أداء المصرف منخفض

المصرف، النها التعطي معلومات فعالة عن وضع المصرفعلى أداء  واحدة للحكم اليمكن استخدام نسبة مالية  
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بجزء أو ناحية  كن إذا كان التحليل المالي متعلقعلى المصرف، ول بل يمكن استخدام مجموعة من النسب للحكم

ألعطاء صورة عن الوضع  أثنتين قد يكون كافيمعينة فقط من وضع المصرف فأن أستخدام نسبة واحدة أو

  (2004:204 ،زروق). وبالمطل

مفهوم تقييم األداء المالي/ثالثا  

أهداف معينة محددة مسبقا، فهاذه العملياة  يقصد بتقييم األداء المالي تلك العمليات التي تقيس األداء الجاري وتقوده إلى

ه علاى ألنا الفعلي، وأسلوبا لمقارنة األداء المحقاق بالهادف المخطاط، اء تتطلب وجود أهداف محددة مسبقة لقياس األد

ا يوجااه األداء بحيااث يتفااق مااع الهاادف أو المعيااار المحاادد لهااذا األداء ماان قباال، ويطلااق عليهااه أساااس نتااائج المقارناا

مساتنديه تؤكاد صاحة وساالمة  وهذا النوع من الرقابة ال يحقق األهداف المرجاوة مناه دون رقاباة( رقابه تقييميه)ايضا

اهتمامهااا باااألدوات المحاساابية كالموازنااات  بجاناابه بااة االقتصاااديالبيانااات المسااتخدمة كااأدوات للتحلياال، فهااذه الرقا

تام تنفياذه مان أعماال، وماا قاد يكاون  نشاط السالطات العاماة بقصاد متابعاة ماا تهدف إلى مراجعة و والتكاليف النمطية

(992:152خليل الشماع ) .، ومدى تحقيق النتائج المستهدفةأشراف صاحب التنفيذ من  

للمصارف المالي األداء أهميه  

إن التوسع في حجم أنشطة المصارف اإلسالمية واستقطابها للعديد من المتعاملين واستخدامها للعديد من وسائل 

المالية لوحدها ال تمكن إدارة المصرف من رقابة  فالقوائم و تقويم أداء تلك الوسائل، لياالستثمار، يستوجب تحل

 مغزى محدد، وداللة معينة في تشخيص سمات ومتغيرات األداءمؤشرات ذات  شكل األداء، إال بعد صياغتها على

المصرف  إدارة كما أن هناك جهات عديدة أخرى تحتاج إلى التحليل المالي وتطلبه، وبشكل خاص دورية،بصوره 

موالجمهور بوجه عا الضريبية والمصرف المركزي والمودعون والمالكون والسوق المالي والسلطة  

:ألهمية على النحو اآلتيتم ترتيب عناصر ا وقد  

حتياجات ألرفة مدى تلبية صيغة االستثمار المهم مع من حتياجات العمالءألعرفة مدى تلبية وسائل االستثمار م-1

يحرف التوسع في تقديمها والعكس صحاالحتياجات فعلى المص تلك العمالء ، فإذا كانت الصيغة تلبي  

هذه الصيغة للعمالء من التعرف على مخاطرها وهل هي مخاطر عالية بد قبل تقديم  ال معرفة مخاطر هذه الصيغة-2

أو منخفضة متوسطة وأ    

من أهمية تقويم أداء الصيغة معرفة مدى تلبيتها الحتياجات المصرف  إن المصرفرفة مدى تلبيتها الحتياجات مع-3

عائدا مناسبة أم ال في ضوء مخاطر التطبيق الصيغة وهل تحقق هذه .  

يريد التعرف على المشكالت والمعوقات التي تصادفه عند تطبيق  فالمصرف تطبيقهاكالت ومعوقات معرفة مش-4

 هذه الصيغة

لتعرف على مدى لار يهدف المصرف من تقويم أداء وسائل االستثم حيث هيعرفة مدى منافستها للصيغ التقليدم -5

أداره المصارف التقليديه والمصارف االسالميه _لمدمحم سوي. لتقليدية المقدمةاالصيغة للصيغ   هذهة إمكانية منافس

(1992 :422 ،سويلم ) 
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:يالجهات المستفيدة من عملية تحليل وتقويم األداء المالي للمصرف فه  

إدارة المصرف -أ  

ل الوظاائف اإلدارياة باعتباار أن التحليا ضارورة ممارساة: تهتم إدارة المصرف بتحليل وتقييم األداء ألسباب عديدة منها

المالي يمثل التغذية العكسية للمعلوماات عان األداء الاذي يقاارن باالخطط لتحدياد مادى االنحرافاات وتصاحيحها، وأيضاا 

ضرورة التوفيق بين هدفي سيولة المصرف وربحيته، وإذا كانت المنشآت عموماا تهاتم بالتحليال الماالي لغارض متابعاة 

مان تمويال المصارف متاأت مان 10 /9ياره، ألن أكثار مانالسيولة بوجه خااص، فاإن المصارف يهاتم باذلك أكثار مان غ

دورية مان دراساة العالقاات باين الفقارات الفرعياة  بصوره اإلدارة المطاليب وبخاصة الودائع، و أيضا ما يطلبه مجلس

هاذا إلاى جاناب التقاارير الدورياة المطلاوب تحضايرها إلاى  للميزانية العمومية وقائمة الدخل ماع مجماوع تلاك الفقارات،

وضرورة الموازنة بين ربحية استخدام الودائع وأسس العمليات المصارفية الساليمة،  راقبين من المصرف المركزي،الم

وإذا  الاخ.. ومدى الوفاء بأهداف المصرف، ومدى تطبيق سياسات استخدام األماوال، وعالقاة األداء الفعلاي بالمساتهدف

دوريااة بصااوره دارة النقديااة تراقااب نتااائج التحلياال المااالي كاناات إدارة المصاارف عمومااا تهااتم بالتحلياال المااالي، فااإن اإل

وبتواقيت متقاربة، ألنها تعني بإدارة االحتياطات األولية، والتحول منها إلى االحتياطيات الثانوياة، وباالعكس لاذلك فهاي 

السايولة أو ز  ياوبياع أو شاراء االساتثمارات لتعز بحاجة لمعرفة مدى وتوقيت الحاجة الشراء األماوال بالساوق وبيعهاا ،

اسااتخدامها، وجدولااة اسااتحقاقات االسااتثمارات قصاايرة األجاال، ومواجهااة الضااغوط اليوميااة والموساامية والدوريااة علااى 

(2001:29، توفيق) سيولة المصرف، وكيفية استجابة المركز النقدي لها  

المصرف المركزي -ب   

المصارف، و عن تنفيذ السياسة النقدية  لىمسؤول عن الرقابة ع( بصفته السلطة النقدية)إن المصرف المركزي 

المركزي أداء مهماته لصالح االقتصاد الوطني، فإنه يجب أن  فبوسائلها الكمية والنوعية، ولكي يستطيع المصر

بالشكل  يحصل على مؤشرات دورية ولغرض توحيد البيانات المالية واالئتمانية الواردة له من المصارف وصياغتها

المصارف تقديم هذه المؤشرات  السياسة النقدية وأهدافها، فإن المصرف المركزي يطلب منالذي يخدم أغراض 

بجداول ذات تفاصيل محددة من قبله، تكشف وتفصح عن فقرات القوائم المالية والعالقات المطلوبة بينها، تتضمن هذه 

اء التحليل المالي الدوري وربما الجداول المطلوبة من المصرف المركزي الكثير من المؤشرات التي هي حصيلة إجر

المفاجئ وفي ضوء دراسة هذه التحليالت المالية واالئتمانية الدورية، تقوم إدارات المصرف المركزي كل حسب 

   إلى تعديل أدائه بما يحفظ ويصون طبيعة مهامها، وبخاصة إدارة الرقابة على المصارف، بتوجيه المصرف المعني

.ثنائية التي قد تبعده عن السالمةويحمي المصرف من اإلغراءات االست حقوق المودعين والمالكين،  

المودعون_ج  

  وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجاتالمصرف هو منشأة مالية وسيطة تقبل الودائع من الجمهور وتستثمر 

مرهون والخدمات، فاإليداع هو الركن األول في عمل المصرف غير أن استمرار حصول المصرف على األموال 

بقدرته على تلبية كل ما يقع عليه من مسحوبات، وعلى انتظام وتطور مستوى المنتجات والخدمات المصرفية التي 

يقدمها للمودعين وبكفاءة وفاعلية بسبب هذه الطبيعة الخاصة لهيكل تمويل المصرف، فإن للمودعين مصلحة كبيرة 

ناك احتياطيات نقدية فائضة عن حاجات المصرف، وبالتالي في توافر السيولة بمستويات مناسبة، وبدون أن تكون ه

(2001:29،توفيق) .تعرضه إلى خسائر تشغيلية تضعف من متانة رأس المال   
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المالكون والمساهمون_د  

تتحمل مجموعة المالكين أو المساهمين حسب طبيعة ملكية المصرف المخاطرة النهائية، فالمساهمون ال يحصلون 

ً دورية مالم يحقق المصرف ربح بصوره وزعةلمعلى األربان ا وهناك قيود تفرضها التشريعات أو تعليمات . سنويا ا

نسب توزيع األربان واحتجازها سنويا، كما أن حقوق الملكية هي آخر ما تسدد في حال  المصرف المركزي حول

مجموعة األساليب المهمة لذلك يحتل التحليل المالي موقعا خاصا ضمن .تعرض المصرف للصعوبات أو للتصفية

التي تساعد المساهمين في الرقابة على عمليات المصرف، وال بد من تمكين المساهمين من تفهم المؤشرات الدورية 

للتحليل المالي يفترض أن تعكس التقارير السنوية الموجهة للمساهمين والمتضمنة الحسابات الختامية العديد من نتائج 

نسب مالية وائتمانية دورية وجداول وأشكال إحصائية ومقارنات مع الماضي ومناقشة التحليل المالي على شكل 

النتائج المحققة، كما أن التحليل المالي يعكس مدى قدرة المصرف على تنفيذ الخطط والموازنات التي أقرت 

ا أن هذه المؤشرات ، كم(بالرقابة على التنفيذ)للمستقبل من قبل المساهمين كأداء مستهدف، وهو ما يصطلح عليه 

ءالالزمة لتصحيح الخلل في األداتوجه المساهمين نحو اتخاذ اإلجراءات   

السوق المالي والهيئة العامة لسوق المال-و   

يراقب السوق المالي المؤشرات المتنوعة عن أداء المصرف وذلك من قبل جهات عديدة، وهناك الرقابة المعلوماتية  

لسوق المال لمعرفة مدى التزام المصرف بالشروط والتعليمات، ومتابعة عمليات السوق  التي تهتم بها الهيئة العامة

دورية لكي بصوره المقبولة، وتتولى الهيئة إعداد ونشر المعلومات المتنوعة والمبوبة وذلك  من حيث وفائها بالقواعد

في األوراق المالية  نما أن المستثمريثم إن هناك مجموع صناع السوق المتداولين ، ك.تستفيد منها الجهات المتعددة 

يراقبون أداء المصرف والمصارف األخرى المدرجة في السوق المالي، ويقارنون بين أداء المصرف وغيره من 

المصارف، وذلك بهدف إعادة النظر في المحافظ االستثمارية، وفي مناخ االنفتان والتحرير من القيود، يهتم 

. سنويا  ؤشرات األداء لغرض االستثمار أو عدمه في األسهم المصرفية المتداولةالمستثمرون من خارج القطر بم

        ب توزيع األربان واحتجازها سنوياوهناك قيود تفرضها التشريعات أو تعليمات المصرف المركزي حول نس

                                                                   ( 2001:29، توفيق) 

السلطة الضريبية-ك  

دوريا على المصرف ، فهي بحاجة  السلطة الضريبية باعتبارها تمثل الدولة في تخمين وجباية الضرائب المستحقة

ألحكام الضريبية، لذلك فإن القوائم تنفيذها ل یإلى تحليل دقيق لمصادر اإليراد وأوجه التكاليف والمصروفات، ومد

 المصرف مالية مفصلة، تساعد السلطة الضريبية كثيرا على ممارسة مهماتها اتجاه بتحليالت ززةالمالية السنوية المع

.بعقلية متفهمة، وقرارات دقيقة  

الجمهور-ل  

ق الجمهور في تعامله مع ويحق المصرف، األول واألخير من الخدمات المصرفية هو الجمهور المتعامل مع المستفيد

وبمواقع منتشرة قريبة من . لتطور ومتنوعة دقيقة معاصرة لو سريعة المصرف خدمات فعالة، منخفضة التكلفة

 وتجهيزاته مستجيبة الحتياجات المتعاملين مع المصرف، ال بد أن يكون موقع المصرف الجمهور، مواقع وجود

 فإنه البد أن يكون المصرف قادرا بالديمومة، تصفت تجاه التعامل معه، كمنشأة مالية والعاملين فيه، عوامل جذب با

خدماته مثلما يطلب الجمهور،  أداء على نجان المصرف رياألخ الحكمو دام األموال بأمان وربحية مناسبةعلى استخ

(2001:20،احمدتوفيق)هو الحكم االخير على نجان المصرف في االداء الذي  
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(المبحث الثالت)   

للمصارف االسالميه االطار النظري  

 مفهوم المصارف اإلسالمية :

تعامل بالفائدة أخذا وعطاء تهدف إلى ت مؤسسة، مصرفية ومالية وسيطة ال على انه)صرف اإلسالمي يعرف الم

تحقيق الربح وتلتزم في جميع أعمالها وأنشطتها بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ، أي انه يعتمد على تحريم 

(الربا ويعمل على تحقيق مصلحة المجتمع  

وغيره من المصارف الربوية ، فهو يركز على  اإلسالمي شكل واضح بين المصرفوان كان يفرق ب في،فهذا التعر

شرطأ كافياً ،  سيل لكنه التعامل بالفائدة ، وهذا الركن يعد ضروريا لقيام المصرف اإلسالمي ، عدم ركن واحد وهو

في الثالثينات  ايلمانمصارف االدخار في أ مثل لفائدة ،بديلة ل نظما فبعض المصارف في دول غير إسالمية اعتمدت

نيالعشر القرن من  

على العقيدة اإلسالمية ، وتسعى إلى تحقيق  عملها مؤسسة عقائدية تعتمد في )ويعرف المصرف اإلسالمي بأنه كما

باجتناب  االلتزام عن طريق تجميع األموال وتوجيهها نحو الصالح العام ، مع شرعاً، المصالح المادية المقبولة

 الودائع بالفائدة بل يتلقاها لقاء حصة من األربان تحدد يتلقى بوصفه تعامل محرم شرعا ، كما انه الالتعامل الربوي 

 .(د نسبتها بالطريقة نفسهاتحد األربان ال مبلغها ، وال يمنح التمويل بالفائدة وإنما يمنحه لقاء حصة من نسبتها

(34 :1999. ،هاشم الدكتور)  

من حيث إطارها الفلسفي وآلية عملها وذلك  التقليدية المية تختلف عن المصارفمما تقدم إن المصارف اإلس ويتضح

:يعلى النحو األت  

إن المصارف اإلسالمية تزاول نشاطها في إطار الشريعة اإلسالمية وفي ظل العدالة االجتماعية واالقتصادية ، -1 

.الروحيه التي ترى في االنسان جوهر التقدم والرفاهيه أي إنها تعمل باتجاه تحقيق القيم   

أشكاله ملك  فالمال بجميع، وان البشر مستخلفون فيه  جل وعالإلسالمية ترى في المال انه ملك هللإن المصارف ا-2

.الكون   ی خالق سبحانه وتعالهلل  

إلنسان من الضيق والعوز والجهل ، لذا ل خالص إن المصارف اإلسالمية ترى أن التنمية االقتصادية واالجتماعية-3

.شاملة مادية فحسب وإنما روحية وأخالقية وأنها تنمية ستياإلسالمية ل المصارف فان التنمية من وجهة نظر  

.االكتناز يوجه لغرضوال المجتمع  الخدمة إن المال في اإلسالم يجب أن يوجه ويحرك من اجل االستثمار الفاعل-4  

وهذه الحوافز هي حوافز روحية  المدخرات الفائده الستقطابسعر ريمية تعتمد الحوافز غإن المصارف اإلسال-5

الحوافز المادية ، فاإلسالم يوفق بين  تفوق في أهميتها إن مثل هذه الحوافز المستثمرون یريواجتماعية وعقائدية ، و

.عدالةالمصارف اإلسالمية تذهب في تحقيق هذه ال الرون والمادة ، ولهذا فان مهمة  

إن المصارف اإلسالمية هي في واقعها مصارف استثمار ، ذلك إن االستثمار هو الشريان الحيوي بالنسبة لها ،  -6

.وان نجان المصارف اإلسالمية وبقاءها يعتمد بالدرجة األساس على كفاءتها االستثمارية  
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تمد البحث عن فرص يل بالمشاركة، تعإن المصارف اإلسالمية باعتبارها مصارف استثمارية أو مصارف تمو -2

  .تقابل إيجابا مع المجتمع ، وتدعوه للمشاركة في نشاطها اإلنساني التنموي للصالح العامالتنمية ، والحالة هذه ت

الحنيف هي مصارف اجتماعية  اإلسالم اإلسالمية وقواعد عةيإن المصارف اإلسالمية بحكم تمسكها بالشر -2

(1999:32هاشم)االجتماعي من خالل مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الثروات التكافل اتق أعلى درجتحق إنسانية  

در االموال لدى المصارف االسالميهمصا/ثانيا  

المصادر الداخلية لألموال في المصارف  تنقسم مصادر األموال في المصارف اإلسالمية إلى مصدرين وهما

:والمصادر الخارجيه اإلسالمية  

-:بالنقاط اآلتية ألموال في المصارف اإلسالميةالمصادر الداخلية ل يمكن توضيح   

في حالة )واالحتياطيات واألربان المرحلة  تتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع: حقوق المساهمين -1

حقوق المساهمين وفيما يلي مناقشة لبنود(تحققها  

والمساهمين عند إنشائه  نيفي األموال المدفوعة من المؤسسيتمثل رأس مال المصارف اإلسالمية  :رأس المال -أ

 ريمن أجل توف المصارف أو مقابل زيادة رأس المال والتي تلجأ إليها، ألسهم المصدرة ل االسميةمقابل القيمة 

ما ال س المال في األصول الثابتة ميستغرق جزء كبير من رأ ما وعادة ،مصادر تمويل داخلية ذات آجال طويلة 

.منه بصورة كبيرة في التمويل االستفادة كن منيم  

اإلحتياطيات ب :   

 وتقتطع من نصيب المساهمين وال تتكون إال من األربان أو فائض سابقه وهي تمثل أرباحا محتجزة من أعوام

 اطيياالحتياطيات منها االحت من لمصرف ، وتوجد عدة أنواعجل تدعيم وتقوية المركز المالي لمن أ األموال

 یمصدرأً من مصادر التمويل الذاتي أو الداخلي للمصرف وه االحتياطيات النظامي ، وتعد   اطييقانوني واالحتال

ونظرا لحداثة نشأة ، ى المصرف لدهميتها في ضمان حقوق المودعين الطبيعة نفسها الرأسمالية من حيث أ تأخذ

المصارف  بالمقارنة بحجم الودائع في بعض بعض المصارف اإلسالمية فما زالت االحتياطيات تمثل نسبة محدودة

  (2001:245،ابو المصطفى).اإلسالمية

: ج األرباح المرحلة   

تمثل أربان محتجزة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية بناء على قرار من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية 

.وذلك ألغراض مالية واقتصادية  

ف المخصص: صات المخص-د أجل استهالك أو تجديد أو مقابلة النقص في  بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من يعر 

والمخصص عبء يجب تحميله ، قيمة األصول أو من أجل مقابله إلتزامات معلومة ال يمكن تحديد قيمتها بدقة تامة 

.ارباحا على اإليراد سواء تحققت أربان أم لم تتحقق  
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وال في المصارف اإلسالميةألمالمصادر الخارجية ل/ثالثا :  

الودائع المختلفة بالمصارف اإلسالمية وتتضمن  ألموال في المصارف اإلسالمية علىتشتمل المصادر الخارجية ل

حسابات االستثمار ( االستثمارودائع  )حسابات التوفير ( ع االدخارية الودائ )ئع تحت الطلب الحسابات الجارية الودا

.القروض الحسنة من المؤسسات المالية اإلسالمية، االستثمار  صكوك، (ة دفاتر االدخار اإلسالمي )  

-:توضيحها بالنقاط اآلتية ن، ويمك   

بها األفراد أو  عهدتالطلب بأنها النقود التي ي تعرف الوديعة تحت: (الحسابات الجارية)الودائع تحت الطلب -1

بهذه  الجارية لغ مساو لها إليهم عند الطلب ، والحساباتبردها أو برد مب ريالهيئات إلى المصرف على أن يتعهد األخ

فيتم في حرص شديد  ريوأما استخدامها في األجل القص السمة ال يمكن االعتماد عليها في توظيفات طويلة األجل

 المؤثرة فيها العوامل ودراسة، بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدالت السحب اليومية  ذلك وحذر بالغ ، ويتم

المركزية ومؤسسات النقد ، وتعد األربان المتحققة عن  المصارف یمع األخذ في الحسبان نسبة السيولة لد، بدقة 

آلن المصرف ضامن لرد هذه  نظرا وليس من حق أصحاب الودائع(المساهمين )هذه األموال من حق  تشغيل طريق

 الخراج)لك األموال وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية تشغيل واستثمار ت نتيجة الودائع وال يتحمل المتعامل أي مخاطر

(بالضمان  

، لدى المصارف اإلسالمية  الودائع تعد الودائع االدخارية أحد أنواع:  حسابات التوفير(ودائع االدخارية ال)-2

 وتنقسم إلى قسمين هما

حسب العائد من الربح أو الربح وي من ويستحق هذا الحساب نصيبا :حساب االدخار مع التفويض باالستثمار  - أ

 هي ودائع االستثمار نتيجةلمتعامل اإليداع أو السحب في أي وقت يشاء، ول ويحق الخسارة على أقل رصيد شهري

.(الغنم بالغرم)للقاعدة الشرعية  األموال وتخضع هذه، قيام المصرف اإلسالمي باستثمار تلك األموال   ,  

.ويكون حكمه حكم الحساب الجاري ربحا وهذا النوع ال يستحق :ار حساب االدخار دون التفويض باالستثم - ب  

الشرعي  يلوهي البد، اإلسالمية  بالمصارف ت عد  صكوك االستثمار أحد مصادر األموال: صكوك االستثمار -3

 طرف حيث أن المال من، وصكوك االستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد المضاربة  ، لشهادات االستثمار والسندات

ذلك إلى نوعية  رجعيوقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة و(المصرف )والعمل من طرف آخر (صحاب الصكوك أ)

:األشكال اآلتية االستثمار توزيع أربان صكوك االستثمار ، وتأخذ صكوك(الغنم بالغرم ) قاعدة وتحكم، الصك   

 حيث يقوم، المقيدة  بةالمضار يحكم هذه الصكوك عقد :صة لمشروع معين صكوك االستثمار المخص-أ

سواء كانت أنشطة تجارية أم عقارية أم صناعية أم  لهايتمو في المصرف بإختيار أحد المشاريع التي يرغب

ب للحصول االكتتاويكون الكتتاب العام استثمار لهذا المشروع ويطرحها ل بإصدار صكوك يقوم ثم، زراعية 

لمشروع ، ويتم توزيع ل م تحديد مدة الصك طبقا ل لمدة التقديريةويتالشركة الجديدة  لتشغيل الزمعلى التمويل ال

على أن تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل ، شهور  ستة جزءا من العائد تحت الحساب كل ثالثة شهور أو

ً  دالمصرف على جزء من الربح مقابل اإلدارة تحد ويحصل بالمشروع .كالص يف نسبته مقدما  
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الصك أحد أدوات االدخار اإلسالمية  هذا ويعد، يحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة : تثمار العام صك االس - ب

 هذه وتطرن، هذه الصكوك المحددة المدة غير المحددة لنوع النشاط  بإصدار حيث يقوم المصرف اإلسالمي

حت حساب التسوية النهائية في األربان ت من تاب العام يستحق الصك عائدا كل ثالثة شهور كجزءالصكوك لالكت

تحدد  اإلدارة المالي للمصرف ويحصل المصرف على جزء من األربان مقابل المركز نهاية العام وطبقا لما يظهره

(2003 :365شريف علي) .نسبته مقدما في الصك  

، المصارف اإلسالمية ت عد  دفاتر اإلدخار اإلسالمية أحد أنواع الودائع االدخارية ب: دفاتر االدخار اإلسالمية -4

ويمكن السحب واإليداع بهذه الدفاتر في أي وقت ، وهذا النوع من الدفاتر مطبق في بعض المصارف اإلسالمية 

ويا وفقا لنتائج ومنها المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية في أي دولة ويتم صرف العائد لهذه الدفاتر سن

وعلى أن تتم التسوية في نهاية ، سنوي تحت حساب العائد ح م صرف عائد ربلمصرف ويمكن أن يتالنشاط الفعلي ل

 العام

تقوم ، انطالقا من مبدأ التعاون بين المصارف اإلسالمية والمؤسسات : ودائع المؤسسات المالية اإلسالمية -5

 یسالمية التي تعانبإيداع تلك األموال في المصارف اإل، بعض المصارف اإلسالمية التي لديها فائض في األموال 

ودائع جارية ال يستحق أو في صورة ، عائد  عنها إما في صورة ودائع استثمار تأخذ، من عجز في السيولة النقدية 

 عنها عائد

تلك  إصدار أحد مصادر األموال متوسطة األجل بالمصارف اإلسالمية  ويتم اإليداع تعد شهادات :شهادات اإليداع -6

كما الشهادة من سنة إلى ثالث سنوات تراون مدة وت ة لتناسب مستويات دخول المودعين كافةالشهادات بفئات مختلف

بدفع القيمة االسمية  العقاري مصرفي ي برم بناًء على رغبة العميل ، يتعهد بموجبه المصرف عقد) وتعرف على أنها

 فق مدة الشهادة ، ويعني إن المصرفمن معدل فائدة يحدد على و د العميلياستحقاقها على أن يستف خيللشهادة بتار

(2003:365،شريف علي) .(فائده ثابته لعميل بأنه قد أودع مقدار محدد وبنسبة إشعار ل يعطي  

هناك عدة أوجه الستخدمات األموال لدى المصارف  -:استخدامات االموال لدى المصارف االسالميه/ثالثا

ة أو السلم واالستصناع التي تقوم على بيع وشراء الموجودات، المرابح)اإلسالمية، فمنها ما يقوم على الموجودات 

مثل المشاركة )، أو تقوم على المشاركة في األربان (واإلجارة التي تقوم على بيع منافع هذه الموجودات

  .والمحافظ والصناديق االستثمارية( األوراق المالية)والمضاربة، أو على الصكوك 

باح ر التكلفة مضافاً إليها هامش راإلسالمي لعميله نوعاً معلوماً من الموجودات بسعالمصرف  هعقد يبيع:المرابحه-1

تموياال المااواد الخااام، اآلالت وتسااتخدم المصااارف اإلسااالمية المرابحااة لمقابلااة متطلبااات التموياال مثاال . متفااق عليااه

ب تمويل لتمويل حاجاات محادودة ولتوضيح مبدأ المرابحة، يتقدم العميل إلى البنك بطل. وتمويل التجارة قصيرة األجل

يقااوم العمياال بوضااع مواصاافات للساالعة التااي يرغااب بشاارائها ماان حيااث . مثاال بضااائع، مااواد خااام، اآلالت أو غيرهااا

عندئٍذ يقوم المصرف اإلسالمي وبعد قناعته بمدى جدوى المشروع باعالم العميال بمقادار .السعر،النوع وما شابه ذلك

بعادها . وإذا تام االتفااق ياتم توقياع عقاد المرابحاة باين البناك والعميال. عن سعر السلعة الربح الذي سيأخذه البنك زيادة

وهذا النوع من المرابحة يسامى المرابحاة . يقوم البنك بشراء السلعة ومن ثم بيعها للعميل بالسعر الذي تم االتفاق عليه

علاى  ببياع موجاودات اشاتراها البناك بنااءالمصرف اإلسالمي ببساطة بإبرام عقد مع عميلاة  لآلمر بالشراء حيث يقوم

. مضافاً اليه هامش ربح متفق عليه بناء على وعد من العميل قد يكون ملزم أو غيار ملازم طلب العميل وبسعر التكلفة

.ومن الجدير بالمالحظة أن البضاعة ستكون في ملكية البنك قبل بيعها للعميل على أساس المرابحة  
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تحويل البضاعه باسم المصرف/////////////////ميلتحويل البضاعه باسم الع  

 

 

ربح                   دفع قيمه البضاعه     +دفع قيمه البضاعه  

يوضح الشكل أعاله أن البنك يشتري البضاعة من المورد ثم يقوم العميل بشرائها من البنك بسعر متفق عليه والذي 

باسم العميل في وقت شرائها من البنك ويقوم العميل بتقديم ضمانة يتم دفعة بشكل مؤجل حيث يتم تحويل البضاعة 

ومن الجدير بالذكر أن المرابحة  (119ص_ 2002سنه_زروق) للبنك عادة تكون رهن البضاعة لصالح البنك

من إجمالي حجم التمويل التي تقدمه البنوك اإلسالمية وهذا ما يعتبر من المآخذ على عمل % 20-20تشكل ما نسبته 

.لبنوك اإلسالمية التي تستوجب طبيعة عملها التوجه نحو النشاطات التي ينجم عنها المشاركة في الربح والخسارةا . 

المضاربة-2 .  

من صيغ التمويل التي تمارسها المصارف اإلسالمية هي المضاربة، وتوصف المضاربة بانها عملية استثمارية تقوم 

يقوم فيه رب (. أي الطرف المختص باستثمار المال)ارب أو العامل على اتفاق بين طرفين هما رب المال والمض

ويتم توزيع األربان (أو مقدم العمل)مؤسسة أو نشاط يديره رب العمل بصفته مضارباً بالمساهمة برأسمال في  المال

سبب سوء التي يتم تحقيقها وقت شروط عقد المضاربة، ويتحمل رب المال الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر ب

ويمكن تنفيذ تمويل المضاربة اما على أساس مقيد أو . سلوك المضارب، أو اهماله أو اخالله بالشروط المتعاقد عليها

ففي حالة األساس المقيد، فإنه يسمح رب المال للمضارب بالقيام باستثمارات خاضعة لمقاييس استثمارية . مطلق

أما في حالة األساس المطلق، فإن . عرضات لمخاطر القطاع أو الدولةومن أمثلة ذلك حجم الت. محددة أو قيود معينة

: 203، حنظل،أحمد). رب المال يتيح للمضارب استثمار األموال بحرية في ضوء مهارات المضارب وخبرته

2012)  

/والشكل التالي يوضح طبيعة عقد المضاربة  

ظمه على رأس المالعوائد منت  

 

 دفعات رأس المال

اله يتضح أن آلية عمل عقد المضاربة تتمثل في قيام البنك بتزويد المضارب بالتمويل الالزم لنشاط من الشكل أع

معين وال يقوم األخير بالمساهمة بالتمويل بل ينحصر دوره فقط في إدارة المشروع مقابل أجر يؤخذ كنسبة من 

مشروع للخسائر، فإن البنك يتحمل كافة وفي حالة تكبد ال. أربان المشروع ويدفع المتبقي من األربان إلى البنك

.ما لم تكن ناجمة عن إهمال من طرف المضارب المبالغ  
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 المورد
المصرف 
 االسالمي

 العميل

 المصرف االسالمي المضارب االستثماري/النشاط التجاري 



 

.المشاركه-3  

وهي اتفاقية أو عقد بين المصرف اإلسالمي والعميل للمساهمة في رأس المال بنسب متساوية أو متفاوتة في إنشاء 

موجود منقول، سواءاً على أساس دائم أو متناقص مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم، أو في تملك عقار، أو 

وتتم المشاركة في األربان التي يدرها المشروع أو العقار أو  مصرف بشكل متزايدبحيث يشتري العميل حصة ال

. الموجود وفقاً لشروط اتفاقية المشاركة في حين تتم المشاركة في الخسائر وفقاً لنصيب المشارك في رأس المال

آلية نشاط المشاركة بالشكل التاليويمكن توضيح   

 

 ملكيه40%

 

 ملكيه60%

وبنسب قد تكون متساوية لمساهمة في رأس مال المشروع والعميل في افي نشاط المشاركة يقوم كل من المصرف 

حقاً تدريجياً فإن العميل سيقوم بشراء حصة المصرف في المشروع الوفي حالة المشاركة المتناقصة . أو متفاوتة

.مستقالً عن عقد الشراكة ويجب أن ال يتم اشتراطهما في عقد الشراكة” البيع والشراء“ويكون  مدى مدة العقد على  

اإلجارة-4 .     

أما اإلجارة . عبارة عن تملك المنافع مقابل األجرة وهناك نوعان من اإلجارة إجارة تشغيلية و إجارة منتهية بالتمليك

استئجار أصل معين أو استخدامه بواسطة مستأجر في مقابل قيام هذا األخير بسداد  التشغيلية فهي اتفاق يتم بمقتضاه

أما اإلجارة المنتهية بالتمليك فهي شكل من  (المؤجر)مبالغ دورية لفترة زمنية محدودة في العقد إلى مالك األصل 

ة أما بشراء الموجود مقابل ثمن عقود اإلجارة التي تقدم للمستأجر خياراً بامتالك الموجود عند نهاية فترة اإلجار

رمزي أو بدفع القيمة السوقية أو بموجب عقد هبة، أو دفع قسط اإلجارة خالل فترة اإلجارة شريطة أن يتم الوعد 

على الوفاء بجميع التزامات اإلجارة  بشكل منفصل ومستقل عن عقد اإلدارة األساسي، أو يتم ابرام عقد هبة معلق

 ً .عند تحقق ذلك فتنقل الملكية تلقائيا  
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 الشريك العميل المصرف االسالمي

 مشاركه



 

:ويمكن توضيح آلية عقد اإلجارة بالشكل التالي  

 تاجير االصل الى العميل

 دفع قيمه االصل 

 

 

 دفع اقساط االيجار

 دفع قيمه االصل

 

من الشكل أعاله، يتضح أن المصرف يقوم بشراء األصل من المورد، ثم يقوم المصرف بدوره بتأجير األصل إلى 

أما في حالة اإلجارة المنتهية بالتمليك فإن . فعات أقساط منتظمة حيث يبقى األصل باسم المصرفالعميل لقاء د

.بشكل تدريجي طيلة مدة العقد أو في نهاية انتهاء العقد األصل يحول باسم العميل أما  

  السلم-5

اً تسلم في تاريخ مستقبلي يقصد بالسلم بأنه اتفاق لشراء سلعة من نوع معين بكمية وجودة محددة، بسعر محدد مسبق

ويدفع المصرف اإلسالمي بصفته المشتري كامل سعر الشراء عند إبرام عقد السلم، أو في غضون فترة . محدد

(2000:21، حسن).الحقة ال تتجاوز يومين أو ثالثة أيام  

:والشكل التالي يوضح آلية نشاط السلم  

صل في تاريخ مستقبليتسليم اال///////////////////////////توريداالصل في تاريخ مستقبلي  

 العميل المصرف االسالمي مالك البضاعه
 

دفع قيمه االصل مقدما////////////////////////////دفع قيمه االصل عند االستالم  

وفي بعض الحاالت يقوم المصرف اإلسالمي بإبرام عقد سلم مدعوم بعقد سلم آخر بحيث يتم بيع سلعة بنفس 

السلم الموازي للمصرف عقد ويتيح . بموجب عقد سلم إلى طرف غير البائع األصليمواصفات السلعة المشتراه 

اإلسالمي بيع سلعة وتسليمها في المستقبل بسعر محدد مسبقاً، وبذلك يغطي مخاطر األسعار المتعلقة بعقد السلم 

(2012:20، حنظل،أحمد) .ويكون المصرف بذلك في حل من حيازة السلعة وتخزينها األصلي،  
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 المستاجر المصرف االسالمي المورد



 

االستصناع-6 .  

يقصد بعقد االستصناع على أنه اتفاق مع عميل على بيع أو شراء أصل ربما لم يتم انشاؤه بعد، على أن تتم صناعته 

 .أو بناؤه وفقاً لمواصفات المشتري النهائي وتسليمه له في تاريخ مستقبلي محدد بسعر بيع محدد سلفاً 

:مليه االستصناعوالشكل التالي يوضح االليه التي تتم فيها ع  

تسليم االصل في تاريخ مستقبلي//////////////////////////////تسليم االصل في تاريخ مستقبلي  

 المصنع المصرف االسالمي العميل

 

دفع سعر الشراء عند االستالم/////////////////////////////////////////الدفع بناء على االنجاز  

 ايير قياس األداء للمصارف اإلسالمية مع: خامسا 

 :األسس التي يستند إليها في وضع المعايير. 1

 :يستند وضع معايير تقويم أداء المصارف اإلسالمية إلى ما يلي

من المعروف والمقرر أن أهم ما يجذب المتعاملين مع المصارف اإلسالمية : الطبيعة اإلسالمية لهذه المصارف  -ا

ولذا فإن أول معيار للحكم على أداء . كونها تسير في أعمالها على وفق أحكام الشريعة  اإلسالمية للتعامل معها؛ هو 

 .هذه المصارف يجب أن يبين مدى التزامها بهذه األحكام

أصحاب الفوائض المالية؛ المصارف اإلسالمية؛ بصفتها مؤسسات مالية؛ تقوم على جذب المدخرات من –ب 

المصارف هو مدي قدرتها على جذب المدخرات ؛وجذب مدخرين ايير الحكم على أداء هذه وبالتالي فإن من أهم مع

 .جدد

العالقة بين المصارف اإلسالمية وأصحاب هذه المدخرات تكيف شرعا على أنها مضاربة شرعية؛ المصرف  –ج 

أمين على مال فيها هو المضارب و أصحاب المدخرات  يمثلون أرباب المال ومن المقرر شرعا أن المضارب 

المضاربة ال يضمن المال إال إذا قَصر أو تعَدي  ؛ وبالتالي يلزم وجود معيار للحكم على مدى التزام المصرف بأداء 

 .هذه األمانة 

يهدف أصحاب المدخرات من تسليم أموالهم للمصرف إلى استثمارها والحصول على عائد مناسب ؛وبالتالي  –د 

للحكم على مدى كفاءة المصرف في استثمار هذه األموال من خالل معدل العائد الذي فإن األمر يتطلب وجود معيار 

 .يحققه لهم

 

 

 

 

 

 

 

22 



 

وهذا يتطلب وجود معايير لبيان مدى قدرة المصرف   مدى القدرة على تشغيل كافة األموال المتاحة للمصرف –ه 

 .على التشغيل األمثل لهذه األموال، وكذلك إدارة السيولة 

صارف بصفة عامة لها دور كبير في االقتصاد القومي أو الوطني؛ فهي بمثابة القلب في جسم اإلنسان الم –و 

وبالتالي فإنه للحكم على أداء واألموال بمثابة الدم الذى يغذى االقتصاد القومي لكى يمكنه الحياة بشكل سليم؛ 

 :د معايير تبين ما يلىالمصارف يلزم التعرف على مدى خدمتها لالقتصاد القومي من خالل وجو

 .والصناعة والتجارة  والخدماتالزراعة :األموال ما بين قطاعات التوزيع القطاعي الستخدامات - 1

 .وبين الخارجبين الداخل  توزيع استثماراتها–  2

 .توزيع االستثمارات حسب المدة بين طويلة األجل وقصيرة األجل–  3

استثمارها إما بنفسها أو بواسطة رجال األعمال ويقاس نجاحها في ذلك تجمع المصارف المدخرات لتشغيلها و –ز 

باستخدام أدوات تمويل واستثمار تتميز بالتعدد والمرونة والسهولة وهذا يقتضى وجود معايير للتعرف على مدى 

 . توافر هذه المواصفات في المصارف اإلسالمية

مدى نجان  ولذا فإن األمر يتطلب وجود معايير لقياس من أهم  أنشطة المصارف أداء الخدمات المصرفية ، –ط 

 .المصرف في هذا المجال

إذا كانت األربان تمثل المعيار األساسي لنجان أي مشروع اقتصادي ، فإن هذه األربان تأتى نتيجة كفاءة إدارة  –ى 

  .كل العمليات ، وهذا ما يتطلب وجود معايير لقياس كفاءة اإلدارة في ذلك

لية االجتماعية من األمور التي أصبح لها دور كبير في قياس األداء في المشروعات بشكل ؤوفإن المس وأخيرا –ك 

 (2001:40، الكرخي).عام مما يتطلب التعرف على مدى أداء المصارف اإلسالمية لهذه المسئولية

 المعايير التفصيلية لقياس أداء المصارف اإلسالمية .1
 :المقترحة لقياس أداء المصارف اإلسالمية في اآلتي في ضوء ما سبق ذكره في الفقرة أوال، نوجز المعايير

- :معايير لبيان مدى االلتزام الشرعي وضمان التأكد من هذا االلتزام وتمثل هذه المعايير في اآلتي : القسم األول
وذلااك لمساااعدة إدارة المصاارف والعاااملين بااه علااى أداء مساائوليتهم فااي االلتاازام : وجييود هيئيية شييرعية بالمصييرف-1

 .عي في جميع معامالت المصرف الشر
إذا كاان وجاود الهيئاة الشارعية لمسااعدة اإلدارة والعااملين علاى االلتازام الشارعي ، فاإن :وجود الرقابة الشيرعية. 2

األمر يتطلب وجود آلية للتأكاد مان هاذا االلتازام، وال يمكان االعتمااد علاى الهيئاة الشارعية للقياام باذلك ، ولاذا يتطلاب 

 :مستقل للرقابة الشرعية يقوم على ما يلياألمر وجود نظام 

وجاود إدارة أو قساام داخاال المصاارف للرقابااة الشاارعية الداخليااة يتبااع لجنااة المراجعااة المشااكلة ماان بعااض أعضاااء .  أ

 مجلس اإلدارة المستقلين

وجااود مااراقبين شاارعيين ال يقاال عااددهم عاان اثنااين لمراجعااة أعمااال المصااارف ماان النااواحي الشاارعية ، ويقااوم . ب 

 عملهم على األساس المؤسسي المهني وليس كما هو حادث بالنسبة للهيئة الشرعية على أساس االستشارية الفردية ، 

ً  وهااذا يتطلااب أن يكااون المراقبااون الشاارعيون هااؤالء مااؤهلين علميااا   وأن تحاادد مساائولياتهم بدقااة وأن يكونااوا  وعمليااا

معااايير عماال محااددة والتااي أصاادرتها هيئااة المحاساابة مسااتقلين عاان إدارة المصاارف وأن يعتماادوا فااي أعمااالهم علااى 

 .والمراجعة السابق ذكرها وكذا المعايير الشرعية التي أصدرها المجلس الشرعي بالهيئة

وجود إدارة للرقابة الشرعية بالمصرف المركزي في الدولة مثلما هو الحال في قيام المصرف المركزي  – ج

ة على كل المصارف ، وهذا ما أخذت به بعض الدول مثل السودان وماليزيا بالرقابة المالية والقانونية والمصرفي

 .والبحرين
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 :معايير لقياس مدى قدرة المصرف على جذب المدخرات، وهي كاآلتي: القسم الثاني 
 الودائع أول الفترة –الودائع آخر الفترة = معدل النمو في الودائع -1

                                     ____________________ ×111 

 الودائع أول الفترة                                            

 

 عدد الحسابات أول الفترة –عدد الحسابات آخر الفترة =معدل جذب عمالء جدد -2

                        ________________________________×111 

 عدد الحسابات أول الفترة                                      

 

 = معدل القدرة على الضمان األخير للودائع ( : الضمان العام)مدى كفاية الموارد الذاتية  –3

 111×أجمالي الودائع / حقوق الملكية                     

 111×االستثمارات / حقوق الملكية= معدل هامش األمان 

 

 :األمثل للموارد المتاحة, ويتم التعرف على بالمؤشرات التالية مدى قدرة المصرف على التوظيف_ 4

 111×الموارد المتاحة/ التمويل واالستثمار=     معدل توظيف الموارد                

 111×مجموع الودائع / التمويل واالستثمار=   معدل توظيف الودائع                
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 (الجانب العملي:  الفصل الثالث) 
 عينة البحث: أوال 

 : المصرف الوطني اإلسالمي. 1

بموجب إجازة التأسيس الصادرة من البنك المركزي العراقي والمرقمة ( كشركة مساهمة خاصة)تأسس المصرف 

مليار دينار عراقي مدفوع بالكامل وصل بتاريخ ( 25)برأس مال قدره  5/5/2005في ( 26023/ش. م)

، مليار دينار عراقي وفقا للسقوف الزمنية المقررة في تعليمات البنك المركزي العراقي( 251)لى إ 29/2/2013

كما حصلت موافقة البنك المركزي العراقي على ممارسة أعمال الصيرفة الشاملة والسمان للمصرف بالتوسط ببيع 

ولكن الظروف األمنية 2005 /26/9في ( 9/3/2641)رة برقم وشراء العمالت األجنبية وحسب اإلجازة الصاد

وذلك بعد تغيير مالكيه والتحسن النسبي  2010حالت دون ممارسته النشاط المصرفي الفعلي حتى شهر نيسان 

 للظروف األمنية في البلد

 :يالف اإلسالمي اإلمصرف . 2

الصادرة  بموجب شهادة التأسيس" مصرف البركة لالستثمار والتمويل"تأسس مصرف إيالف اإلسالمي تحت اسم 

دينار عراقي ( ملياري)برأس مال مقداره  2001/أذار/ 12في ( 2222)مــن دائــرة تسجيل الشركـــات رقـــم 

، باشر 2001/ايار/30في  9/3/224وبعد صدور إجازة ممارسة الصيرفة من البنك المركزي العراقي المرقمة 

 . 2001/حزيران /23عمله من خالل فرعه الرئيسي بتاريخ 

- :صدر قرار دائرة تسجيل الشركات المتضمن التعديالت التالية على شهادة التأسيس  22/6/2002يخ بتار

مساهمة  –شركة مصرف إيالف اإلسالمي "إلى " مصرف البركة لالستثمار والتمويل"تعديل اسم الشركة من . أ

 ".خاصة

ــة إعمال الصيرفة الشاملة ضمن االطــار ممارس) تعــديل المادة الثالثــة من عقــد الشركة وجعل نشاطهــا . ب

 (.مساهمة خاصــة –اإلسالمي 

يتولى المصرف القيام بمختلف األنشطة المصرفية التجارية والتخصصية واالستثمارية المحلية والدولية وبأشراف 

 .ورعاية البنك المركزي العراقي بواسطة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات العراقية

 .BELFولديه رمز خاص  2011مصرف إيالف اإلسالمي في سوق العراق لألوراق المالية سنة تم إدراج 
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 :المصرف العراقي اإلسالمي . 3

تم استكمال اإلجراءات القانونية . 1992ديسمبر  19تأسس المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار و التنمية في 

مليار دينار عراقي اعتبارا من ( 250)يصبح رأس المال الحالي للمصرف لتعديل رأس المال وتم إقرار الزيادة ل

 .1993فبراير  23وبدأ مزاولة نشاطه بكامل صالحياته من قبل البنك المركزي العراقي يوم  .5/3/2014تاريخ 

طليعة يقود المصرف العراقي اإلسالمي . وعمل المصرف على مشاركة عجلة التنمية االقتصادية والنمو في البالد

المصارف األخرى في العراق كونه أول مصرف إسالمي، يعمل عن طريق ابتكار وتطوير المعامالت المصرفية 

. وخاصة في ظل اإلطار السياسي واالقتصادي الراهن، وفقا ألنظمة وأحكام الشريعة اإلسالمية الدارجة في العراق 

ركة المصارف الحكومية العاملة آنذاك في تقديم بدأ المصرف العراقي اإلسالمي من خالل فرعه الرئيسي، بمشا

وأنظمة  الخدمات المالية لألفراد والشركات، وبدأ أيضا االستثمار في مختلف القطاعات االستثمارية وفقا ألحكام

و منذ التأسيس سعى المصرف العراقي اإلسالمي لترسيخ وتأكيد القيم اإلسالمية في التعامالت الشريعة اإلسالمية 

 .ة والمصرفية المالي

مناقشة تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية عينة البحث باعتماد النسب والمؤشرات المشتقة من بنود : ثانيا 

  .وفقرات القوائم المالية والتقارير السنوية 

تجاه وهي النسبة التي تعرض قدرة المصرف على توفير السيولة لإليفاء بالتزاماته المتنوعة : نسبة السيولة  .1

واقتصرت نسبة السيولة علة نسبة واحدة . العمالء ، واهمها  تلبية طلبات سحب الودائع ومنح التسهيالت المختلفة 

وهي نسبة السيولة النقدية التي تقيس قدرة المصرف على مواجهة طلبات السحب التي يقوم بها أصحاب الودائع 

 الجارية واالدخارية واالستثمارية 

 :معادلة األتية وتقاس من خالل ال

 (104ص:2012ال شبيب،() وع الودائع مجم/ النقدية = نسبة السيولة ) 
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  0212-0212للمدة ( عينة البحث ) سيولة لمجموعة من المصارف اإلسالمية الخاصة لنسبة ا

 المصرف

 السنوات

الوطني 
 اإلسالمي

العراقي 
 اإلسالمي

إیالف 
 اإلسالمي 

متوسط 
النسبة 
 العامة

  

2212 111 182 241  121% 

2211 98 112 122 

2212 11 122 192 

2212 24 122 122 

2214 82 141 122 

2212 22 122 121 

 111 122 82 المتوسط

 .2212-2212من عمل الباحثين استنادا إلى بيانات العينة للمدة : المصدر 
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لسيولة النقدية للمصارف اإلسالمية عينة البحث كانت عالية بالمقارنة مع متوسط ان نسبة ا(  1)نالحظ من الجدول 

اذ كانت اعلى متوسط نسبة محققة بالنسبة لعينة البحث هي . النسبة العامة ماعدا المصرف الوطني اإلسالمي 

لقدرة العالية والتي تعود إلى مصرف إيالف اإلسالمي وهي اعلى من متوسط النسبة العامة مما يعكس ا%( 121)

التي يمتلكها المصرف على الوفاء بالتزاماته ، فضال عن ذلك نالحظ ان اعلى نسبة للسيولة للمصرف السابق ذكره 

والسبب يعود إلى ارتفاع النقدية مقارنة بانخفاض الودائع ، واستمرت النسبة بالتغير صعودا  2010كانت عام 

 .نسبة عالية اذا ما قورنت بالنسبة السابقة وهي %( 152)نسبة  2015ونزوال حتى بلغت عام 

ربحية  فرص يؤدي إلى ضياع إلى المطلوبة النسبة عن النقدية السيولة نسبة ارتفاعولكن البد اإلشارة هنا إلى ان 

 الزائدة النقدية تتأثر قد استثمرت، كما كانت األموال هذه أن لو عليها الحصول الممكن من كان عوائد ضياع وبالتالي

كفاءة  عدم إلى النقدية السيولة فائض يشير ما ذلك إلى للنقد، فضال القوة الشرائية انخفاض بسبب النقدي لتضخمبا

 إلى واالنسياب عن التداول األموال حبس أن سمعتها، كما إلى يسئ مما اإلسالمي المصرف في النقدية إدارة

المصرف العراقي اإلسالمي فقد جاء بالمرتبة الثانية  إما.  اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام تحرمه أمر المشروعات

وارتفاع هذه النسبة يعكس القدرة العالية التي يمتلكها المصرف على %( 136)والذي حقق متوسط نسبة بلغت 

وجاء المصرف الوطني %( . 126)والبالغة  2010وحقق المصرف اعلى نسبة له عام . اإليفاء الفوري بالتزاماته 

ثالثة والذي حقق نسبة اقل من متوسط النسبة العامة مما يعكس انخفاض في قدرة المصرف على الوفاء بالمرتبة ال

 سلبية آثار له السيولة عجز أنولكن %( . 112)والبالغة  2010اذ حقق المصرف اعلى نسبة له عام  .بالتزاماته 

 العمالء مسحوبات مقابلة على لمصرفا مقدرة وعدم السارية المشروعات االستثمارية تمويل في خلل حدوث منها

 إلى أحيانا ذلك يقود المركزي وربما البنك مع مشكالت وحدوث مواعيدها في الغير تجاه االلتزامات الطارئة وسداد

 أن اإلسالمية المصارف ومما تقدم يمكن القول على وجوب  .عامة بصفة اإلسالمي المصرف سمعة إلى اإلساءة

التنمية  في لتساهم االستثمارات من مشروعة ربحية أقصى تحقيق و لتحقيق األمان شدبر النقدية السيولة تدير

 بالصيغ األموال استثمار عالوة على وجوب. سيئة اثأرا يسبب التوازن بهذا اإلخالل وأن واالجتماعي االقتصادية

 ضرورة الربوية مع  ائدالفو بنظام التعامل وحرمة اإلسالمية ومبادئ الشريعة أحكام وفق اإلسالمية واألدوات

 ال أنه منه يفهم به، قد االحتفاظ الواجب أكثر من نقدي فائض اإلسالمي، فوجود المصرف سمعة على المحافظة

 اإلسالمي لمشكالت، المصرف يعرض قد نقدي عجز وجود أن األموال، كما يجمد استثماري وأنه برنامج لديه يوجد

 .منه أموالهم سحب والمستثمرون يهرعون إلى لمودعونا يجعل مما به الثقة فقد إلى يقود وهذا
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 (االستنتاجات والتوصيات)

 :االستنتاجات

تحتفظ المصارف االسالميه عينه البحث بسيوله نقديه عاليه األمر الذي يعني حرمان المصارف األسالميه من -1

 تحقيق عوائد مجزيه نتيجه عدم استغالل تلك السيوله المتاحه لها

ن مشاكل السيوله بالمصارف االسالميه معظمها راجعه بألساس الى طبيعه عالقتها بلمصارف المركزيه وان ا-2

عجز السيوله في المصارف االسالميه تؤدي الى عدم قدرتها على تمويل مشروعاتها االستثماريه وعدم مقدره 

  المصرف على مقابله مسحوبات العمالء الطارئه

 رف األسالميه من فائض في السيولهتعاني الكثير من المصا-3

أن تدير السيوله النقديه برشد لتحقيق االمان وتحقيق اقصى ربحيه مشروعه من  جب على المصارف األسالميه ي-4

 االستثمارات لتساهم في التنميه األقتصاديه وان االخالل بهذا التوازن يسبب اثارا سيئه
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  :التوصيات

نة البحث زيادة االهتمام بتقييم أدائها المالي للوقوف على نقاط الضعف والقصور ومعالجتها ، على المصارف عي.1

فضال عن معرفة نقاط القوة وزيادتها لتطوير األداء المالي للمصرف بما يتماشى مع الظروف الحالية لكي يستطيع 

 .منافسة المصارف األخرى

دريبية لزيادة معرفتهم وتطويرها في مجال إجراء دراسات ضرورة االهتمام بإدخال كادر المصرف بدورات ت-2

 تقييم أداء المصارف ألجل إجراء دراسات مستقبلية من شانها زيادة كفاءة المصرف وفاعليته 

 و الربحية على اإليجابي تأثيرها بسبب اإلسالمية في المصارف تنميتها و الودائع جذب على أكبر بشكل التركيز-3
 مع لكن و  الودائع هذه بمزايا لعمالء المصرف المستمرة التوعية خالل من ذلك و ، المالي ءاألدا على بالتالي

 و أهدافه حتى يحقق اإلسالمية االستثمار صيغ عبر الودائع هذه لمبالغ المستمر باالستثمار قيام المصرف ضرورة
 . واحد بآن معه المتعاملين أهداف

 دور من العنصر لما لهذا اإلسالمية، المصرفية الخدمات بأهمية هورالجم توعية نحو الجهود من المزيد بذل-4
 برامج تبني خالل من اإلسالمي، وذلك العمل المصرفي مكانة ورفع اإليرادات وتحقيق العمالء استقطاب في رئيسي

 .المجال هذا في المتخصصة الكفاءات وتوظيف فاعلة إسالمية تسويقية مصرفية وسياسة مناسبة توعية
ى إدارة البنوك االستعانة بالخبرات العلمية والعملية الكفوءة القادرة على تقديم االستشارة حول كيفية التخلص عل-5

مما يفتح أمامها فرص أكبر للنجان والتقدم وإحراز مركز تنافسي إدارة الموجودات بشكل أفضل  من النقد الفائض و

 .أفضل في السوق المحلي والخارجي
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مصادرال  

ه وامكانيات تطبيقها كاداه التحسين المستمر في المقارنه المرجعي2111يد رشيدالكرخي نزار عبد الحم -1

كليه االداره واالقتصاد جامعه بغداد(1)ت المحليه العراقيه للعلوم واالداره مجله رقمالمنظما  

31ص,111عدد,مجله االقتصاد االسالمي(الثانيه الحلقه)المصارف االسالميه , حنظل,أحمد-2  

     2111,يه والتطبيقالمصارف االسالميه بين النظر, توفيق احمد-3

242ص,111عدد,د االسالميمجله االقتصا,سالم حسن الزحيلي  -4  

الطباعه الثانيه دار الصفاء للنشر "اسس مفاهيم وتطبيقات,االداره والتحليل المالي,عمار سويلم -5

1111,عمان,والتوزيع  

2112,بال دار نشر,ألشمريخالد -6  

1112 ,بالدار,االقتصاديهمجله العلوم الماليه و,ألشماع ليلخ -2  

2111,ألدار الجامعيه للطباعه وألنشر,وجهات نظر مصرفيه, مفلحدمحم  -1   

2114,دار الجواهري ,البنوك االسالميه,زروقعيسى  -1  

1111,مركز دراسات الوحده العربيه,محددات االداء االقتصادي للمصارف االسالميه, معماد هاش -11  

" الطبعه االولى"الرقابه الداخليه على التسهيالت المباشره في البنوك االسالميه,ابوالمصطفى عبد الكريم -11

21111,مكتبه المجتمع العربي للنشر والتوزيع  

1115,(5),االقتصاد االسالمي في دراسات,السيوله في المصارف االسالميه,حسن سالم مطر-12  

دار القدس للنشر ,المصارف االسالميه ودورها في تقييم االداء,ال شبيبعبد العزيز -13

2112نيسان,العراق,والتوزيع  

24العدد,مجله المسلم المعاصر,المصارف االسالميه واثرها في تطوير االقتصاد الوطني,شريف علي-14  
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قا,علا ة'ر%ه#ج       
ي#لعلا 789لاو يلاعلا 34لع1لا ةرازو  
هعما=لا هلجد ة3ل:        
ة3ف,B#لاو ة3لا#لا م%لعلا 4@ق      
 

ة'را#1Nسالا ع'راL#لا حا=ن يف اهرودو ةHدا1Bقالا FوE=لا ةسارد  
  
 يف س%'ر%لاPZ ةداهش ل3ن تا7ل1Vم Uم ءSج %هو ة3ف,B#لاو ة3لا#لا م%لعلا 4@ق ىلا مEق#لا P89 عو,Lم
ة3ف,B#لاو ة3لا#لا م%لعلا  

:ه*ل)لا دا#عأ  
`داه 3U@ح E#8م نا,فغ  

S'Sع هللا7Eع ,ماع  
عV3م E#حا يلع  

U@8لا 7Eع نانEع راcم  
d3ه هN4 3@8تU  

 
فا0شأ-  

يضار فلخ U@ح .د.م  
 

ه 1442                                                      دا#غ-                   م2021  





 
P@4 ح,لا هللا#U 34ح,لا  

 
NْOََلِإ َلKِْنُأ Iِ?َّلا Hَْلِعْلا اEُتوُأ Bَیِ?َّلا =0ََ>َو ﴿  

﴾ ِ#Uَ[ِNْلا Kِ<Kَِعْلا Zِا0َِص ىَلِإ Iِ#ْهَ>َو UَVَّْلا Eَُه RِّOََر Bِْم  
 

NH`علا يلعلا هللا ق#ص  
 

 (       6 هeالا  )أ*س ةرEس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ءاEهإ  
P@4 لا هللاk` قفوcامود ي PZلا يت,3@م لEلصو ى1ح يناعرو ه3سارm انأ ا#ل Pالا يق3ف%تامو  نالا ه Pاo 

 ةا83لا يف `cEس ىلا يب ,1pف3ل تا8rللا هkه ,1rنا Uم لوأ ىلا يحا=نو يج,pت `Eهأ
 ....يبأ
 د%ج%لا يفام ىلغا ىلا فو,rلا mل7Eت ا#هم د%#Bلا ي1c#لعو ه,هاVلا اهتا%عد ل3تا,1ب ي1cفح Uم ىلاو
 ....يمأ
 
 ... يت%خأ ىلا

 ...ي#لعلا ي3Z4 P8Nلا `Eهأ ءا7حالا ع3#ج ىلاو يناSحأو يحا,فأ ̀,dاLمو `vEعو `cEس
 ل: عم `Eهج ة,#ث 4ه3لأ `Eهأ 4مالا يق,ب 14هی Uم ل: ىلا هف,ع#لاو 4لعلا P8x لغcLمو 9حاP ل: ىلا
 ...نا1cمالاو 8xلا
 
...اهئاعEب ي1c:راش حور ل}ل ي1ح,فو يج,pت `Eها اHvأو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

,یEقتو ,Zش  
 ...4لعH 4لام نا@نالا 4لع,4لقلاP 4لع `kلا Eo#8لا
 د.م( لضافلا ذا1سألل نا1cمألا r34عو ,LZلا �لاPp مEقأ هلاس,لا هkهل يئاهنإ ىلع ه,Zشو Eo#ح Eع~و
 لصا%1م Eهج Uم هلkبام ىلعو ,,#1@م داشر�و 3S#1م ءاVعو عفان 4لع Uم اcل همEقام ىلع)فلخ U@ح
 نإف ل#جو تارا7ع Uم 17m: ا#همو ,ةلاس,لا هkه ما#تإ ى1ح 789لا ةلح,م ةHاEب Uم ه3ج%تو حBنو
 ..هقح ءافHإ Uع ةSجاع لrت ,LZلا تا#لك
 ,غBلا Uم 4لعلا xح يف اس,غ Uیkللا S'S'Uعلا `Eلاو ىلا ,یEق1لاو ,LZلا تارا7ع ى#سأP مEقتأ ا#ك
 ا#هل ءاعEلا إلا �لمأ الف نالا ه3لإ mلصو ا#3ف هللا EعP لvفلا ا#هل نا:و ,�3فنو يلاغ ل: يل امEقو
PV%حو ,#علا ل@U لا غ%ل~و ل#علا=cنا... 
 ه3لا#لا م%لع 4@ق �3ئر ىلاو )ه3لهالا هلجد ةعماج( 3E#ع ىلا ل'S=لا ,LZلاP مEقتأ نأ ين,@'و
 هkه يغ%لب يف ,73: لvف 4هل نا: ا#ل 4@قلا ةkتاسا ع3#ج ىلاو )ي3c@8لا E#حأ د.م.أ( ه3ف,B#لاو
 ..هلح,#لا
 وأ ة,3غص هماهسإ هل mنا: وأ , ةB38ن يل مEق وأ ,افو,عم يل EFسأ وأ , ن%علا Eی يل Eم Uم ل}لو
 ,یEق1لاو ,LZلا �لاخ يcم هلف ل#علا اkه زا=نإ يف ة,73ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تا'%81#لا ة#ئاق  
ه8فBلا 4قر ع%ض%#لا   

ةeالا أ  

ءا#هالا ب  

0ی#قlلاو jk0لا ج  

تا>UlE]لا د  

ةم#ق]لا 1  

1-2 Up*لا ةrNهqم : لوالا Up*]لا   

 ,=و#rلا ةسارد :يناsلا Up*]لا 3 - 7
zئاwxلا,فا#ها,ةN]ها.مEهفم  

8-20 يقl(*Nلا }ناrلا :pلاsلا Up*]لا   

تاجاlqlسالا 21  

تاNصlEلا 21  

عجا0]لاو رداx]لا 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

هم#قم  
 لب ي=3تا,1سإلا �1pV3لل ةماهلا تاودألا EFحإ تاعو,L#لا 334قتو ةHدا1Bقالا FوE=لا تاسارد ,17عت
 ي1لا ة'را#1Nسالاو ةHدا1Bقالا ةLVنألا فلp1م يف تاعو,L#لل ة3=3تا,1سالا ةرادإلل ةلاعفلا ة3=هc#لا
 ,#علا EFم ىلع ة'را#1Nسالا تارا,قلا عcص ىلإ `د�ی ي=3تا,1سإ ,}فP ل7ق1@#لا ىلإ ,crلا Uم ZU#ت
 .)ة,dاp#لا( Eكأ1لا مEع Uم ةZc#م ةجرد لقأP عو,L#لل يضا,1فالا
 Uم ة3لاع ةجرد ىلع ة3#لع ةادأ ن%}1ل ةHدا1Bقالا ة',crلا xلص Uم F%=لا ةسارد mق7Nناو mع7ن �لkلو
 Uم ةعPاcلاو Eكأ1لا مEعو ة,dاp#لا Uم ة3cعم ةجرد ل� يف ة'را#1Nسالا تارا,قلا ةعاcص 4عEل ة3#هألا
 ة',crلاف تارا,قلا �لت ىلع يلا1لاP ,ث�تو ل7ق1@#لاP �لع1ت ة3جراخو ة3لخاد ة,N3: تا,3غ1م د%جو
 H#ZU يلا1لا~و ا73@ن ةردان اهنأP ف�3%1لاو را#1Nسالل ةحا1#لا ةHدا1Bقالا درا%#لا ىلإ ,crت ةHدا1Bقالا
 �لع1ت ةلLZم كاcه Eج%ی هنأ ا#: تامpEلاو عل@لا جا1نإل اهف�3%ت cEع ةدEع1م تاما1pEسا اهل ن%HZ نأ
 FوE=لا ةسارEل 4لع د%جو ىلإ ةجا8لا تأLن يلا1لا~و ةحا1#لا لئا7Eلا Uم لیEب را13خاو �1pB3ب
 را,ق ,17عH اkهلو .عاضوألا �لت ل� يف ة'را#1Nسالا تارا,قلا ذاpتال ة3#لعلا ة3=هc#لا عvت ةHدا1Bقالا
 xعHB ي1لا ةHدا1Bقالا تا,3غ1#لا Uم EیEعلاP هdا7ترال اه,Vخأو ةHدا1Bقالا تارا,قلا 4هأ Uم را#1Nسالا
 `د�ت ي1لا ة~%غ,#لا ةHدا1Bقالا راثآلا Uم EیEعلا ه3لع xت,1ی را,قلا اkه حا=cف انا3حأ اه:%ل@1c7� Pلا
 ا#ل ة~%غ,#لا ,3غ راثالا Uم EیEعلا ه3لع xت,1ی هلLف نأ ا#: ,ةHدا1Bقالا ة1c#3لا لEعم با,Vضا ىلإ
 ةحا1#لا ةHدا1Bقالا درا%#لل Eی7Eتو عا3ض Uم ه3لع xت,1ی

  Up*لا ةrNهqم: لوالا Up*]لا
  :Up*لا ةNلاkشإ-
 تاعو,L#لل ة3لا#لا FوE=لا ةسارEب ةقلع1#لا xنا%=لا ىلع ,Nكأ ف,ع1للو , �7س ام ىلع ا@3سأت
 =#م Iأ ىلإ  : يلا1لا لؤا@1لا ح,HV ̀را#1Nسالا را,قلا ذاpتا ة3ل#ع يف اهنزو �لk:و ,ة'را#1Nسالا
 ؟Iرا]lsسالا را0قلا ذاwتا يف ةNلا]لا =و#rلا ةسارد Hها�ت
 :يف لl[sت ةNع0ف ةل�سأ ة#ع ىلإ 0IهrEلا لا��لا ا?ه ي�فe نأ Np e[kBح
 Uم فلp1ت اهنأ مأ ؟ة'را#1Nسالا تاعو,L#لل ة'را=1لا ة83~,لا 34قت يف ,3یاع#لا �فن ىلع E#1عH له -
 ,خآل عو,Lم
 ة3لا#لا FوE=لل �3قEلا ي#لعلا ل3ل18لاو ةسارEلا ى17cت ة1pBBم ة3م%#ع تا@س�م كاcه له -
 با8صأ 1N#,'U@#لا ءال�هل كو,1م ,مأ هنأ مأ ؟اه3kفcت ل7ق 1N#,'U@#لا ف,U dم ةح,1ق#لا تاعو,L#لل
 ؟ع'راL#لا

 ؟ ةHدا1Bقا FوEج تاذ ةسارEلا 3Eق عو,L#لا نا له -
 :ةNلاlلا ةN�Nئ0لا ةNض0فلا حH �0ت تالؤا�lلا ه?ه ىلع ة-اجإلل  .:ثحبلا ةیضرف



 , ̀را#1Nسإ عو,Lم `أل FوE=لا ةسارد لحا,م Uم ة#سا8لاو ة,3خألا ةلح,#لا ة3لا#لا FوE=لا ةسارد ,17عت
 ة3@3ئ,لا ة3ض,فلا ة8ص را13خإ نإ )عو,L#لا xحاص(,#1N@#لل يئاهcلا را,قلا ذاpتإ فق%1ی اه3لعو
 :ة3لا1لا ة3ئS=لا تا3ض,فلا ة8ص EFم ىلع ناه,7لا لالخ Uم ىل=1ی
 اهلLف وأ اهحا=ن ة3ناZمإ د8Eت P839 ع'راL#لا 3kفcت �7@ت ي1لا ةسارEلا يه FوE=لا ةسارد -
 ا#: , ة'را#1Nسإلا تاعو,L#لا ل'%#ت ة3ل#ع يف ا#ه3لع E#1عH ة3جراخ F,خأو ة3لخاد رداBم كاcه -
Hp13هلا فلZمألا يل'%#1لا لNم لU مL,1سإ عوN#خآل ̀را, Pلا ع%ن فال1خإ#L,هل'%#ت �#نو عو. 
 تاقف1Eلا 3mق%1ب 14هتال ي1لا ,3یاع#لا ما1pEساP ةHدا1Bقا FوEج اذ 789لا 3Eق ̀را#1Nسالا عو,L#لا -
  ةEHقcلا تاقف1Eلا 3mق%1ب 14هت ي1لا ,3یاع#لاو ةEHقcلا
 .:Up*لا ةN]هأ
 ع'راL#لل xساc#لاو 34ل@لا را13خالا يف ةHدا1Bقالا FوE=لا ةسارد ة3#هأ �لcVم Uم 789لا ة3#هأ يتأت
 ام اkه ة'را=1لا ة83~,لا r4عت ي1لا ع'راL#لا را13خا لالخ Uم �لk:و ة3ئا%Lعلا Uع ا3EعP ة'را#1Nسالا
 اه3لع دا#1عالا Uم را,قلا 1pkم ZU#ت ة3#لع ة3S:رو جهcم عضو عم ةلشافلا ع'راL#لا Uم 8Eلا ىلإ `د�ی
 .ة'را#1Nسالا ع'راL#لا 334قتو ةسارد Uع
.:Up*لا فا#هأ  
 ق,Vلاو 3xلاسألا ةف,عمو تاعو,L#لل ة3لا#لا FوE=لا ةسارد ة3ل#عل يق1V73لاو ̀,crلا راdإلا ح3ض%ت
 ةل%هسو انامأ ,Nكأ عو,L#لا لع=ت ي1لا ةل3ف}لا ق,Vلا ةساردو اهل يلا#لا xنا=لا 334قت يف ةم1pE@#لا
 ترا,قلا ذاpت�و ةسارEلا يف ةEعا@#لا تانا3~و تام%لع#لا تام1Sل@مو ةسارEلا تا3لآ1N#, P@#لا E'وSتو
 3kفcت نأPL ̀را#1Nسإلا را,قلا ذاpتإ يف ة3لا#لا FوE=لا ةسارد ة#ها@م EFم ةف,عمو ة8~,#لاو ة7ئاBلا
 لالخ Uم �لذو,صاخ لPLZ ةVس%1#لاو ة,3غBلا تاعو,L#لاو ماع لPLZ ة'را#1Nسإلا تاعو,L#لا
 ة3ل#ع ةءاف: EFم ىلع ة7c3#لا كال#لا فاEهأ �3ق8ت يف ة'را=1لا اه831~ر ة3لاعف تا7ثإل ا3لام اه#33قت
 34ل@لا ̀را#1Nسالا را,قلا ذاpتال ل3لE: اهعفاcم ح3ض%تو FوE=لا ةسارد داEعا ة3#هأ زا,باو يلا#لا 334ق1لا
 ,dاpم Uم ل3لق1لاو اهب ما3قلا تا7ل1Vمو ةHدا1Bقالا FوE=لا ةسارد يف ةع17#لا �سألا ح3ض%تو
 .ة'را#1Nسالا ع'راL#لا
 )�ئاBخ ,فاEهالا , ة3#ها , م%هف#لا , FوE=لا ةسارد( : يناNلا 789#لا
 اkه ,هنأPL �لع1#لا را,قلا ة3با%ص EFم ىلع هع%ن نا: ا#هم ̀را#1Nسإ عو,Lم `أ حا=ن فق%1ی
 ع'راL#لا ةل#=ل وأ عو,L#لل FوEج ةسارEب ما3قلا وأ ءا,جإل ة=13ن ن%HZ )̀را#1Nسإلا را,قلا(,3خألا
 اkه يف ق,1Vلا 4ت , FوE=لا ةسارEب ةقلع1#لا xنا%=لا فلN, P#p1كأ ما#لإللو �لذ ىلع اءاc~و .ةح,1ق#لا
 :ة3لا1لا ¥اقcلا ىلا xلV#لا
 
 



	

	

  : =و#rلا ةسارد مEهفم :الوا
                                               :اهز0بأ =و#rلا ةسار#ب ةقلعl]لا NHهاف]لا Bم #ی#علا كاqه
 ي7cت ض,غP ةحا1#لا لئا7Eلل  ة3ل3ل8ت �سأ ىلع اءاcب اه33cعت ̀,=pV� Hم را#1Nسإ Uم ةءاف}لا - 
 )15:2004:فو,عم( .لvفألا را,قلا

 ة3ل3ل8ت �سأ ىلع ام عو,Lم Uم اهق3ق8ت H#ZU ي1لا Eئا%فلا EFم يف 789ت ة3ل#عو ة',rن ةسارد -
 )38:2007:ل'وز( 34ل@لا را,قلا ي7cت ض,غP ,حا1#لا لئا7Eلل

 3Uعم ̀را#1Nسإ عو,Lم ة3حالص EFم 334ق1ل ̀,=ت ي1لا ةلما}1#لا ة1pBB3لا تاسارEلا Uم ةع%#=م -
 H#ZU ى1ح ح83ص لPLZ هر%7ع Uم Eبال `kلا �',Vلا وأ ,@=لا اهنأP فص%تو ,ةدEع1م فاEهأ �3ق18ل
 .ةد%cL#لا فاEهألا)r34:18:2001علا( �قk` H8لا xساc#لا را#1Nسإلا را,ق ذاpتإ

 ل3ل18لا يف يvقت ي1لا تانا73لاو تاسارEلا Uم دEع Uم ةن%Z#لاو ةعPا11#لا لحا,#لاو ةLVنألا ةل@لس -
 يف اعس%ت وأ اEیEج عو,L#لا  اkه نا: ءا%س ,همEع Uم 3Uعم ̀را#1Nسإ عو,Lم ءاLنإ را,قإP يئاهcلا
 FوE=لا ةسارEل نإف ,ةقPا@لا 34هاف#لا ىلإ ةفاضإلاP",خآ عو,P#L 4ئاق عو,Lم لالحإ وأ 4ئاق عو,Lم
 ة3EHه#1لا تاسارEلا ةفا: 1v#Uت عس%#لا م%هف#لا Uم FوE=لا ةسارEف .�3ض ,خآو عس%م م%هفم
 ىلإ ل%ص%لا ى1ح ة'را#1Nسإ ة,}ف: اه1ب ckم اkهو ةحا1#لا ة'را#1Nسإلا ص,ف ىلع 14ت ي1لا ة3لB3ف1لاو
 ةر,7م ن%}ت ال ي1لا ص,فلا »عP »فرو اHدا1Bقإ ةر,7م U}ت ي1لا ص,فلا »ع ل%7قP يئاهcلا را,قلا
 .ةHدا1Bقإلا ة3حاcلا Uم
�لا مEهف]لا Npح Bم امأ NV لاو?I eقlx0 لا =و#ج ةسارد[jلح0م ىلع ع>راlNB: 
 . ة'را#1Nسإلا ة,}فلا ىلع ف,ع1لا ةلح,م يه: ةق-اس ةلح0م
 . 334ق1لا ةلح,م يه : ةقحال ةلح0مو
 
 ةسارد , ة'را#1Nسإلا ص,فلا ىلع ف,ع1ل ةسارد 3Uب 33S#1لا 14یام ا7لاغ م%هف#لا اkه قاVن يفو
 لحا,#لا �ل1ل يئاهcلا ض,غلا نإف تاعو,L#لا FوEج لحا,#ل تا#3@ق1لا دEعت Uع ,crلا »غ~و,FوE=لا
 k` H814لا ,مألا ,را17خإلا ل8م ة'را#1Nسإلا ص,فلا ل%7ق وأ »ف,ب 34لس يئاهن را,ق ىلإ ل%ص%لا %ه
 EFم ةف,ع#ل ةل3لB3ف1لاو ة3EHه#1لا تاسارEلا Uم ةلما}1م ةل@ل@P ما3قلا ̀را#1Nسإلا را,قلا `1pkم ىلع
 .اه7نا%ج ع3#ج Uم ةحا1#لا ة'را#1Nسإلا ص,فلا FوEج
 عو,L#لا xنا%ج ل}ل ةلماLلا ة3#لعلا ةسارEلا يه FوE=لا ةسارد نأ ل%قلا H#ZU ,ةقPا@لا تاف',ع1لا Uم
 14ی 39ح ,ةق#عم ة3لB3فت F,خأو ة3EHه#ت ة3لوأ تاسارد لZش يف ن%}ت ي1لاو ,ةح,1ق#لا تاعو,L#لا وأ
 ا#P هرا,ق 1pkی نأ ة'را#1Nسإلا را,قلا xحاBل ح13ت ا#: ,لNمألا لی7Eلا را13خإ ىلإ لص%1لا اهلالخ Uم
 .اهق3ق8ت يف xغ,ی ي1لا فاEهألا عم 4ئال1ی
 :=و#rلا ةسارد ةN]هأ :اNناث



 ,7ع اه31#هأ دا1Eشإ حالی اهب ة7Vت,#لا تال3ل18لاو ةHدا1Bقإلا FوE=لا ةسارEب ¬',ع1لا راdإ يف
 �لت Eصر H#ZU ة3جراpلاو ة3لخاEلا تا,3غ1لاP ءي#لا ي3ZماcیEلا يلا8لا دا1Bقإلا ل� يفو .UمSلا
 ة3لا1لا ,صاcعلا يف ة3#هإلا

 ىلإ ل%ص%لا ىلع Eعا@ت 39ح ,ينالقعلاو 3Eش,لا ̀را#1Nسإلا را,قلا ذاpتإل ةادأ FوE=لا ةسارد ,71عت -
 ىلع �لذ �cV7'و , الNمأ اما1pEسإ ,#1N@#لل ةحا1#لا را%#لا ما1pEسإل ة'را#1Nسإلا لئا7Eلل لvفأ را13خأ
 .صاpلاو ماعلا ,#1N@#لا

 ةرcEلاP ف1Bت ي1لا ةدا1Bقإلا درا%#لل ءف}لاو لNمألا �1pB3لا �3ق8ت ىلع FوE=لا ةسارد Eعا@ت -
 اkه FوEج N7mت ي1لا ,3یاع#لا ةع%#=م ىلإ لص%ت ةادأ ىلإ �1pB3لا ة3ل#ع جا81ت 39ح,ةc@73لا
 درا%#لا �pB3ت تاعو,L#لا 334قت ىلع ل#عت ي1لا را#1Nسإلا ,3یاعم يهو ,همEع Uم �1pB3لا
 .هاوEج N7mت `kلا عو,L#لل

 عو,L#لا ةرEق EFم را13خإ ىلع ,E :73ح ىلإ ل#عت يلا ة3سا@8لا تال3ل8ت FوE=لا ةسارد م1pE@ت -
 هkه mنا: اذإ امو ,خلإ..ين%ناقلاو يسا3@لا , `دا1Bقإلا �83#لا يف ,3غ1لا ,dاpم ل#8ت ىلع
                         .يضا,1فإلا ه,#ع لالخ ة3ل7ق1@#لا عو,L#لا تاHدا1Bقإ ىلع اPا=Hإ وإ ا7لس ,ث�1س تا,3غ1لا

 را#1Nسإل Eئاع ال ي1لا ص,فلا Eع17@تو ,درا%#لا عا3ضو ,ئا@pلا ل#8تو ,dاp#لا ,#1N@#لا cx=ت -
 .ح,1ق#لا عو,L#لا Uم Eئاعلا �3ق8ت ة3ناZمإ د8Eتو اه3ف
 .Eكأ1لا مEع Uم ةZc#م ةجرد لقأP 14ت ة'را#1Nسإلا تارا,قلا ذاpتإ ة3ل#ع لع=ت -
 .ةض,ق#لا ة3لا#لا تا@س�#لاو ك%7cلا يف همEع Uم ض,قلا داد,1سإ لk` HZلا نا#vلا ةPاP#N ,17عت -
 .ه#=ح عم �فا%1#لا عو,L#لل لNمألا ف3لا}1لا ل3Zه ىلإ ل%ص%لا ىلع Eعا@ت -
 Eعا@ت يلا1لا~و ةفل}ت لقأE Pئاع ,7كأ يVعk` Hلا عو,L#لا ل'%#1ل لNمألا ل3Zهلا `8Eت ىلع ل#عت -
 .اه3Eش,تو ل'%#1لا ف3لا}ت »3فpت يف
 ةHدا1Bقإلا FوE=لا تاسارد داEعإP ,3#ع1لاو ءاLنالل يلوEلا �7cلا لNم ة3لوEلا ل'%#1لا تا@س�م م%قت -
 .ة1c#3لا تاعو,Lم ةماقإل اهتEعا@مو ضو,قلل اه#EHقت cEع
 تاجا13حالا ةهجا%#ل �لذو درا%#لا يف ةc@73لا ةرcEلل ةماعلا ةلLZ#لا لح يف FوE=لا ةسارد 4ها@ت -
 Uم ة#ئاق إلا يهام ناEل7لا »عP اهEعت ي1لا ة1c#3لا �Vخ نأP اc#لع اذإف ,ع#1=#لا دا,فأل ةEیا1S#لا
 نا اهل Eب الف ة3ئا#نإلا اه=ما,ب �3ق8ت اهcم ة3ماcلا ةصاخ لوEلا تدارأ ام اذإ هنإف, ة'را#1Nسالا ع'راL#لا
 ما1pEسالا �3ق18ل ةمزاللاو ة3ساسألا ةل3س%لا لN#ت اهن%}ل �لذو ,ة,73: ة3#هأ FوE=لا ةسارEل يVعت
 ازوا=ت يcعت ي1لاو ةلشافلا ع'راL#لا زوا=1لو اkلو .اهیEل ةحا1#لا ةHدا1Bقالا درا%#لل لNمألا ع'ز%1لاو
 لا%مألل نامألا Uم F%1@م ,3ف%ت ىلع Eعا@ت FوEج ةسارEب ما3قلا Uم Eبال ,لا%مألا يف ,ی7kتو رEهل
 .اهرا#1Nسا دا,#لا



	

	

 H=x تا7ل1Vمو ¥و,ش اهل نأ الإ ,FوE=لا ةسارEب ما3قلا ة3#هأ Uم 4غ,لا~و هنأ ىلا ةراشإلا رE=تو
 ه3لع ف,ع1لا 314س ام %هو ,تالا=#لاو Uیدا3#لا فلp1م يف �1V73لل ة8لاص ن%}1ل اهب ءافHإلاو اهما,1حا
 .يلا1لا xلV#لا لالخ Uم
  :=و#rلا ةسارد فا#هأ:اsلاث
 : يلیام زا=HإP اهcم ,:kن ,اهق3ق8ت ىلإ FوE=لا ةسارد ىع@ت ي1لا فاEهألا Uم EیEعلا كاcه
 )18:2003:ح%1فلا(
 .را#1Nسإلل ةلی7Eلاو ةحا1#لا ص,فلا Eی8Eت -
 FوEج وأ,FوE=لا تاسارد تاHدا1Bقإ ةاعا,#ل �لذو ,اه,'%Vتو ع'راL#لا EH4ق1ل ¥ا#نأو 3xلاسأ عضو -
 ,اه3ف فا,سإلا 3Uع1ی ال ةHدا1Bقإ ةسارد يه FوE=لا ةسارد نأ ىcع#F PوE=لا ةسارد
 ,ة3ج%ل%c}1لا ة3حاcلا Uم mنا: ءا%س ع'راL#لل ة3ساسألا يحا%cلا عP=#3 ةصاpلا 34هاف#لا �3#عت -
 خلإ.....ة3لا#لا وأ ,ةc3فلا

 4=ح Eی8Eت فEهب �لذو �'%@1لا يف ةل#ع1@#لا ةر%1V#لا 3xلاسألاو ة3ق'%@1لا ةسارEلا ىلع 3S:,1لا -
 .يجراpلاو يل8#لا xلVلا

 .تاعو,L#لا ل3غLت يف م1pE@#لا تاc3ق1لا عا%نأ را13خاو Eی8Eت -
 .ة#ئاقلا تاعو,L#لل ة3عس%1لا جما,7لاو �pVلا ,3ف%ت ة3ناZمإ Eی8Eت -
 دا1Bقإلا 3U~و تاح,1ق#لا �لت 3Uب ة3لدا17لا راثآلاو ة'را#1Nسإلا تاح,1ق#لل ةHدا1Bقإلا راثآلا Eی8Eت -
 ,3ثأ1لا يف اهرود 733Uت لالخ Uم تاعو,L#لا �لت ة3#هأ زا,بإ هcمو ,ا3لودو ا3#3لقإ ةفلp1#لا هتا'%1@مو
 .اهب ,ثأ1لا ةجردو ة3#لاعلاو ة3ل8#لا ةHدا1Bقإلا ة3سا3@لا تاها=تإ ىلع
 :Iرا]lsسإلا عوj0]لا حاrن لماEع:اع-ار
 ,هdاLن �3ق18ل ةم1pE@#لا ة3=تا,1سألاP ةV~,1#لا لما%علا �لت يه ̀را#1Nسإلا عو,L#لا حا=ن لما%ع
 اقفوو د8E#لا mق%لا يف هما#ت عو,L#لا ةVخ Eی8Eت ىلع Eعا@ت ي1لا تاc3ق1لاو تاودألا ىلع لL1#تو
 )246:2005:جن%ی( : يلی ام ىلع لما%علا هkه لL1#تو ,ةع%ض%#لا ة3نا3S#لل

 .هحا~رأو ه=ئا1نو عو,L#لا فاEهأ -
 .ه3Eیأتو عو,L#لا 4عEب هما1Sلاو ل3ف: 33Uعت -
 .ة7ساc#لا تاراه#لا ما1pEساو ,xساcم �',ف لLZ3ت 14ی -
 .هNی8Eت ةاعا,م عم �3قد يcمز لوEج عضو 14ی -
 .ل#علا ةVخ لحا,م 3kفcت ءاcثأ ل#علا ةئS=ت ل3Zه ةقد ىلع °اف8لا -
 .را,#1سإP عو,L#لا ,dاpم ة7قا,مو ةعجا,م -
 .ل#علا ,3س Uم Eكأ1لاو لاBتإ تاقالع ةماقاو ,'راق1لا داEعإ ,3باEت عضو -



 :يف لN#1ت ة@3ئر ¥اقن ثالث U#ض عو,L#لا حا=ن لما%ع ,Bح H#ZU ,ةقPا@لا لما%علا ىلع اءاc~و "اذإ
 )14:2007:̀,783لا(
  .ةرادإلا ة3حالص -
  .عو,L#لا ة3حالص -
 .ة73²لا ة3حالص -
  
 )zئاwxلا ,هذاwتإ فو�0,هعاEنأ ,همEهفم( :Iرا]lsسإلا را0قلا :ا�ماخ
HعE 1سإلا را,قلاN#لا ̀راc1@#لل حجاN#, لاpلا را,قلا �لذ صاk` عت ىلإ `د�یr34 د%#صو حا~رألا 
 ̀را#1Nسإلا را,قلا نإف ةلوEلل ةc@7لاP امأ ,ةHدا1Bقإلاو ة3ق%@لا اه1#3ق r34عتو ,ق%@لا يف ة@س�#لا
 3Uب ةحا1#لا ةHدا1Bقإلا درا%#لل لNمألا ع'ز%1لاو ما1pEسإلا �3ق8ت يف 4ها@k` Hلا را,قلا %ه حجاcلا
 ةEH=م ,3غ ن%}ت تاعو,Lم يف درا%#لا هkه Eی7Eت Uم ففHp %8ن ىلع ةفلp1#لا تاما1pEسإلا
  .اHدا1Bقإ
 ,هعا%نأ ,هBئاBخ, ̀را#1Nسإلا را,قلا م%هفم Uم ل: لواcت يلی ا#3ف 314س , �لذ ىلع اءاc~و اkل
 .هذاpتإ فو,�و
 :Iرا]lsسإلا را0قلا مEهفم .1
 :%ه ̀را#1Nسإلا را,قلا اه3cب Uم ̀را#1Nسإلا را,قلاP ةقلع1#لا ¬'راع1لا Uم EیEعلا كاcه
 ,يع%ض%مو كرEم ,يعاو لPLZ ةZc##لاو ةحا1#لا لئا7Eلا 3Uب ةلضاف#لا ىلع م%قت ي1لا ة3ل#علا �لت_
 "ةHدا1Bقإلا تا7لق1لاP اه,ثأ1ل �لذو تا3ل#علا xعصأ Uم يهو
 ي1لا تاسارEلا Uم ةع%#=م ىلع ي7c#لاو ,لقألا ىلع 3UلیEب 3Uب را13خإلا ىلع م%قk` Hلا را,قلا �لذ_
 )x2005: 28-29لV#لا 7Eع( "را13خإلا ة3ل#ع �7@ت
 ةاش,لا أ7Eم ىلع H@1cE را,ق ل: :%ه ̀را#1Nسإلا را,قلا نأP ل%قلا 3U H#ZUقPا@لا 3Uف',ع1لا لالخ Uم
 ,7كألا Eئاعلا وذ را#1Nسإلا لv3فت 14ی 39ح ,لقألا ىلع ,Nكألا لv3فت يcعت ي1لاو ,ةHدا1Bقإلا
 ة3ل#ع يلت ي1لا ة,3خألا عو,Lم را13خا ةلح,#لا Uع ,7عH هنأP هفBc3ت 14ی ةلح,#: %هو .لقألا ةفل}1لاو
 .ةح,1ق#لا تاعو,L#لا ةل#ج 3Uب Uم 3Uعم لv3فت هلالخ Uم 14ی `kلاو ,FوE=لا ةسارد
 )45-43 :2005:}ل)]لا #*ع(:Iرا]lsسإلا را0قلا عاEنأ .2
 : يلی ام ة>را]lsسإلا تارا0قلا Hهأ Bم
 Uم 3Uعم دEع 3Uب Uم ةلا8لا هkه يف ̀را#1Nسإلا را,قلا ذاpتإ 14ی :را]lsسإلا تا>Eلوأ #ی#Uت تارا0ق -أ
 مامأ ,N#1@#لا حB7'و ,فاEهأل �فن 3E@=ت لجأ Uم �3ق18لا ةZc##لاو ةل#81#لا ة'را#1Nسإلا لئا7Eلا

 4ث Uمو ,ة3cعم ةc3مز ة,1ف الخ ةعفcم وأ µاع Uم ه3لع د%عHام ىلع اءاcب لvفألا لی7Eلا را13خإ ة3ل#ع
H3ت,1ب م%قx 1سإلا تا'%لوألاN#ئاعلا نأ ان,17عإ اذإف ,ة'راE 1سإلا ىلعN#لا %ه راk` H8Z4 فتv3هنإف هتال 



	

	

H3ت,1ب م%قx 7لاE1سإلا لئاN#ة'را d7هل اقkلا ا#Eلا �فنو ,لخL1سإلا ةفل}ت ىلع دا#1عإلا 4ت اذإ ءيN#را 
 .ة'را#1Nسإلا لئا7Eلا 3xت,1ل ساسأك
 هلا%مأ را#1Nسإل Eحاو لیEب ,#1N@#لا مامأ ن%HZ ةلا8لا هkه يف :را]lsسإلا �فر وأ لE*ق تارا0ق _ب
 m#ت `kلا لی7Eلا ل7قH نأ ه3لع ,#1N@#لا ةلا8لا هkه يفف ,را#1Nسإ نود اهب °اف1حإلا وأ 3Uعم ¥اLن يف
 �3ضأ را13خإلا ةحا@م حB7ت اcه Uمو ,3kف1cلا ة3ناZمإ مEعل هvف,ی وأ ةل3لB3ف1لا FوE=لا ةسارد هل
PZN3, مU 8ت تارا,قEیE تا'%لوألا. 

 يف U}لو ,ة'را#1Nسإلا ص,فلا Uم EیEعلا Eج%ت تارا,قلا Uم ع%cلا اkه يف :اNلدا*ت ةعنا]لا تارا0قلا _ج
 ¥اLن را13خإ Uم ,#1N@#لا H#ZU ال �لذ نإف 3Uعم ¥اLن يف ص,فلا هkه EFحإ ,#1N@#لا را13خأ ةلاح
 يعاcص عو,Lم يف را#1Nسإلا را13خأ 4ت اذإ الN#ف ,F,خألا ةLVنألا الدا7ت عH#c لوألا ¥اcLلاف ,,خآ
 �فن يف ى3U Hv8عم ¥اLن يف لیEب را13خإ cEع `أ , يحالف عو,Lم يف ل%خEلا عH#c �لذ نإف
 .,خآ ¥اLن يف ,خآ لی7Eب mق%لا
 يف تارا,قلا 1pkت نأ H#ZU 39ح :#كأlلا م#عو ة�0اw]لاو #كأlلا فو�0 يف ة>را]lsسإلا تارا0قلا _د
 ردان عض%لا اkهو ,ةdا@~و ةل%ه@P را,قلا ة3ل#ع 14ت 4ث Uمو ة,dاp#لا مEعcت دا}ت 39ح ,Eكأ1لا فو,�
 عقا%لا يف عئاLلا ,مألا %هو ,ة,dاp#لا Uم ة3cعم ةجرد يف 14ت ترا,قلا xلغأ نإف �لkل ,ثو8Eلا
 ن%}ت ي1لا تالا8لا يهو Eكأ1لا مEع ةلاح يف 1pkت ة'را#1Nسإ تارا,ق د%جو ىلإ ةفاضإلاP اkه ,يل#علا
 جا8ت 39ح ,را#1Nسإلا لا=م يف ثEح ا#لق تارا,ق يهو ,U 100%م ة%قP ب,1قت ة,dاp#لا ةجرد اه3ف
 .مEق1لا Uم ة3لاع ةجرد تاذ 3xلاسأ �V73ت يف ة,73: ةقد ىلإ
 ة'را#1Nسإ تارا,ق دا=Hإ H#ZU 39ح : يفصEلا لNلlUلاو ي] لا لNلlUلا ىلع #]lعت يlلا تارا0قلا _ ـه
 ل3ل18لا ىلع �قف E#1عت تارا,ق وأ ,م%3لا اc#لاع يف ثو8Eلا ةل3لق يهو �قف يفص%لا ل3ل18لا ىلع E#1عت
 اه3ف 14ی ي1لا ة'را#1Nسإلا تارا,قلا ه3لع xلغH يل#علا عقا%لا U}لو ,ثو8Eلا ةل3لق F,خألا يفو ي#}لا
  .اعم ي#}لاو يفص%لا 3Uل3ل18لاk Pخألا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9لاNلا 789#لا
)ح,1قم عو,L#ل FوEج ةسارد(يق1V73لا xنا=لا  

 عوj0]لا فصو .1
 يف F,@3لا ةلجد ةفض ىلع  عقا%لاو  )  ( ةعdاقم )         ( ة#ق,#لا  ةعVقل ا ىلع L3Eم عو,L#لا

 نpSمو كا#سألل �قف#: م1pE@ت ف,غلا Uم ةع%#=م ىلع ̀%81'و لص%#لا ةcیEم يف  نا,فغلا يح
 3UلZ1#م ,3غ 3Uض%ح ىلا ةفاضإلاP عار1Sسالاو ة3~,1لاو 3xس,1لل ضا%حاو تامالع1ساو ةرادإ ةف,غو
 ءاcثاو ة3باهرإلا ·عاد تاPاBع ة,3Vس ءاcثا 79عو را,ضأ ىلا  عو,L#لا ض,عت Eق و )�سألا �قف(
 ةق,سو  عو,L#لا يف ف,غلا Uم دEع ق,حو هتا'%81م 8V34تو �قف#لا p,'xت 4تو ة',Z@علا تا3ل#علا
 ةفا: ةق,سو ضا%حالا 3U~و ,هcلا Uم ها3#لا لقن 3xبانا xلغاو تاساVغلاو تاvp#لاو UئاZ#لا ةفاك
 با%بالاو  ةرانالا 3xكا,تو ة3ئا~,ه}لا كالسالاو تا%لباقلاو ة3ئا~,ه}لا ة,3V@لا تاح%ل
 را,ضالاو �قا%cلا P@7x فق%1م عو,L#لا ا3لاحو عو,L#لل يجراpلا جا3@لا Uم 4@قو ةB83لا �فا,#لاو 
 عفرو فcr3تو ةمادا ىلا جا81'و ما%عا ةع~را ckم كو,1م ةماع  ةر%PB  عو,L#لا و ه3ف mثEح  ي1لا
 �قا%cلا لا#كاو هل3هأت  ةداعاو  عو,L#لا ضرا لما: يVغت ي1لا شا8Lلاو لاغدالاو ضاقنالا
 .ه3ف تاEع#لاو
  عوj0]لا ف#ه .2
 ع#1=#لل ةمpEلا هkه EH4قتو عار1Sسالاو ة3~,1لاو  اهنSخو كا#سألا �قفم ل3هأت ةداعا ىلا عو,L#لا فEهی
 . ة7',قلا تاB7قلاو ةروا=#لا �dاc#لاو يلص%#لا

  عوj0]لا عقEم .3
 ةر%Bلا يف 73Uم ا#:و لص%#لا ةcیEم يف  نا,فغلا يح يف F,@3لا ةلجد ةفض ىلع  عو,L#لا ماق3س
 اما Eی8Eت ب%جو( اه,3جأت وا اهئا,1N#, PL@#لا م%ق3س ع~,م ,1م )(دوP8E ة3ضرا ةحا@م ىلعو. ة'%=لا

 تاجا13حا نا ا#لع ةcیE#لا  Uم x',ق عق%#لا ن%3Zسو ) ةفل}لا با@ح لجأل اه,3جأت وا اهءا,ش
 ة73²لل �یEص عو,L#لاو ،عو,L#لا ه3ف dU%31س `kلا لص%#لا ةcیEم يف ة,ف%1م عو,L#لا تامSل1@مو
 . ث%ل1لا Uم اه3لع فا8'و
  عوj0]لا تار0*م .4
  : اهqم ع>راj]لا Bم عEن ا?kه ةماقإل ةeداlxقالا تار0*]لا Bم #ی#علا Oلاqه
 دا,فا Uم ةعساو ة8',ش ل7ق Uم ة~%لVمو ة'رو,ض تا=c1م Uم ضو,ع#لا ةدا'ز يف عو,L#لا ة#ها@م .أ
  يلئاعلا كاله1سالل يلص%#لا ع#1=#لا ةصاخو ع#1=#لا

 تامpEلا ة3ع%ن 3U@8تو ة@فاc#لا حور �لخ يف 4ها@H ع'راL#لا هkه لNم ةماقإل ج'و,1لا نا .ب
  . ع#1=#لل ة3Lع#لا F%1@م 3U@8ت ىلع اPا=Hا �Zعcی ا#م راعسالا »فخ يلا1لا~و دا,فألل ةمEق#لا



	

	

 H8@U ا#م ة~راv#لاو زا1cكالا Uع ا3EعP جا1نالا نا3Eم %8ن لا#لا سار ه3ج%ت يف عو,L#لا 4ها@H .ت
 . ةحا1#لا ة3لا#لا تاناZمالا لالغ1سا Uم

  . ةHدام وا ة',m PLنا: ءا%س ةحا1#لا ة3ل8#لا درا%#لا لالغ1سا ةجرد عفر يف عو,L#لا 4ها@H .ث
  ق�Eلا ةسارد .5
 حBفH ا#م ل'%Vلا لجالا F%1@م ىلع ى1حو ,B3قلا لجالا يف عو,L#لا ر%Vت ىلع  تا,ش�#لا لEت
 ةقcV#لا ناZس ل7ق Uم عو,L#لا تا=c1م ىلع xلVلا نا Uع الvف اEج ة=ئار عو,L#لا ق%س نا
 لص%#لا ةEH#ل يناZ@لا %#cلا را17عالاk Pخالا عم ةEعا1Bم ,ئات%~و هP ناهH@1 ال ة7',قلا �dاc#لاو
 .))1( �8ل#لا عجار حا~رالو ةعق%1#لا تادا,یالاو فل}لا Uع ل3صاف1لا Uم S'E#ل(
 كا#سالا عو,Lم 334قت يف ةم1pE@#لا ,3یاع#لا .6
  ةNناsلا ةلح0]لا- را]lsسالا NNHقت
  ةe#قqلا تاقف#lلا ¢NقlEب lHهت ال يlلا N0یاع]لا ما#lwسا :الوا
  لا]لا سار ىلع #ئاعلا ل#عم .أ
 100* ) را#1Nسالل ة3لوالا ةفل}لا / ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا ( = لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 +2* 35.234.000( /ة7جو 2*)56.250.000((  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم

117.375.000  ((*100   
 ة3ناNلا ةلح,#لا جئا1ن نا ةdا@7ب هنال ة3ناNلا ةلح,#لل ¬'راB#لا ىلا ىلوالا ةلح,#لا ¬'راBم ةفاضا 4ت
  ف3لا}1لا xناج Uم ىلوالا ةلح,#لا تالخEم ىلع E#1عت
 100*)187843000 / 112500000 (  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 ةEئافلا لEعم عم را#1Nسالا ىلع Eئاعلا لEعم ةنراقم cEعو %59.9  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 Uم ,7كا Eئاعلا لEعم نا E=ن  %9 ةغلا7لاو UیEفا,لا ف,Bم يف ةEئافلا ,عس `ا ق%@لا يف ةEئا@لا
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ ةلح,#لا هkه يف عو,L#لاف ة3لعو ةEئافلا لEعم

 اه3لا فاvم ة3ناNلا ةلح,#لا يف 713Uج%لل ¬'راB#لا( ة3لوالا را#1Nسالا ةفل}لا = داد,1سالا ة,1ف .ب
  ) 713Uج%لل( ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا / ) ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت
 112500000 /187843000 = داد,1سالا ة,1ف
 `kلا هلام سار عج,H@1 نا ,#1N@#لا ناZمإP ,هشا ةع7س ا7',قتو ةcس يcعH ةcس 1.7 = داد,1سالا ة,1ف
  ه,#1Nسا
  ةe#قqلا تاقف#lلا ¢NقlEب lHهت يlلا N0یاع]لا ما#lwسا : اNناث
 ة,Lع ةE#ل 4كا,1#لا pB4لا لماعم * ة3فاBلا حا~رالا = ةEHقcلا تاقف1Eلل  ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلا .أ

 ) 13Uلح,#لل ة1باNلا ف3لا}1لا + ة,3غ1#لا ف3لا}1لا( ة3ل}لا ةفل}لا – تا%cس



 ةEئا@لا ةEئافلا ,عس ه@فن %ه pB4لا لEعم را17عا ىلعو ي#كا,ت لpB4 PLZلا لماعم x@8ن
Pلا#Bقمو فراE1سا~و %9 هراpEيلا1لا ن%ناقلا ما:  

1/(1+r)n 
  pB4لا لEعم %ه :را : نا 39ح
 U 1...... 10م ن ناو ، تا%c@لا دEع :ن
 ن)1+0.09(/1
 6.4177 = تا%cس ة,Lعل 4كا,1#لا pB4لا لماعم ىلع ل8Bن
 = ل8Bن )ةلخاEلا(ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ن%ناق �V73ت cEعو

  راcید ن%3لم722 = 6.4177*112500000
 ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت ( ة3ل}لا ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا ىلع ل8Bن ا#ك
 ̀,=H ة3لعو ةEحاو ةcس يف �قف �فcت ال ف3لا}1لا هkه نا ا#~و ةc@لا يف )ة3ناNلاو ىلوالا( 713Uج%لل
  ة3لا8لا ة#3قلاU P}لو ة3ل7ق1@م ةجراخ ةEHقن تاقف1E: ة3لا8لا اه1#3ق جا,1pسا
 نا را17عاP اه#pBن ال `ا  اهc1س يف �فcت اهنألو ةلح,#لا يف ة1باNلا ةفل}لا( = ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا

  ىلوالا ة7ج%لل ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ة3ناNلا ةلح,#لا ما3قل ساسا اهرا17عاP ةcس لوا mف,ص
 ) تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم يف  اه~,vن 4ث ةc@لا لالخ ة3ناNلاو
 ن%3لم 569.6= ) 6.4177 *  70.468.000( +  117.375.000= ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا
  راcید
 ة#3قلا – ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلاف
  ح~ر راcید ن%3لم 125 =569.6 -722= ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا
  ة7ج%م ةقلV#لا ة#3قلا نال ةHدا1Bقا FوEج تاذ عو,L#لاف
 ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا / ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة83~,لا را3عم .2
 راEق#E Pئاع ىلع ل8Bنو Eحاو راcید �فcن اcنا �لذ يcعH ا#م  1.266 =722/570 =ة83~,لا را3عم
 FوEج تاذ عو,L#لا ىcع#P ا8جان ̀را#1Nسالا را,قلا ,17عH اkلو )1.266 (`ا  راcید Uم ,7كا
  ةHدا1Bقا

  يلخاEلا Eئاعلا لEعم را3عم .3
 ، ة7ج%م ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل ىندا B4خ لEعم را3ع#لا اkه يف راp1ن
 �V7ن 4ث Uمو ة7لاس ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل عفت,م B4خ لEعم راp1نو
 مEع لما%عو لا#لاو دا1Bقالا 4لاع يف ة3عقاو ,3غ ةلاح يهو ة#c1rم ةEHقcلا تاقف1Eلا نا ا#~و را3ع#لا
 اهل: ف3لا}1لاو ة,3غ1م تا3#}لاو ة,3غ1م راعسالا نال ( ةHدا1Bقالا ع'راL#لا ءاLنا ة3²ب 8Z4ت ي1لا Eكأ1لا



	

	

 ,17عت تا,3غ1#لا هkه ل}ف ل7ق1@#لا ىلع ةVلس اcیEل �3ل ةdا@7ب هنأل �3قد لPLZ اه,یEقت H#ZU ال
  تانا3ب Uم ,ف%1م ام x@ح اcتاPا@ح ن%}1سو اهب 18Z4لا H#ZU ال ة3جراخ
 ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلا =  ةلخاEلا  ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا

  تا%cس
 B432%خ لEعم راcp1س
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 راcید ن%3لم 329.6 =2.9304 * 112.500.000= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا
 راcید323 =)2.9304 * 70.468.000( +  117.375.000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 3ZUلو ىلعا pB4لا لEعم راcp1س نالاو  ة7ج%م ة#3قلاف  ن%3لم 6.6 =323 -329.6 = ةجراpلا

35% 
 راcید ن%3لم 305.4 =2.71504 * 112.500.000= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا
 راcید308 =)2.71504 * 70.468.000( +  117.375.000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
  ة7لاس ة#3ق يهو راcید ن%3لم 2.6- =308 -305.4 = ةجراpلا
  يلخاEلا Eئاعلا لEعم ن%ناق �V7ن نالاو
 ع%#=م / ة7ج%#لا ة#3قلا *) pB4لا يلEعم 3Uب ق,فلا ( + لقالا pB4لا لEعم = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
  ة7لا@لا ةراشا نوEب 3U#3قلا
  %34 =)2.6 +6.6( / 6.6 *) %3 ( + %32 = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
 . U 34%م لقا EئاعP ل7قH ال ,#1N@#لا ة3لع
  ةsلاsلا ةلح0]لا- را]lsسالا NNHقت
  ةe#قqلا تاقف#lلا ¢NقlEب lHهت ال يlلا N0یاع]لا ما#lwسا :الوا
  لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم .أ



 100* ) را#1Nسالل ة3لوالا ةفل}لا /   ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا (= لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 +2* راcید74.734.000(  /ة7جو 2*)88.200.000((  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم

117.375.000  ((*100   
 ة3ناNلا ةلح,#لا جئا1ن نا ةdا@7ب هنال ة3ناNلا ةلح,#لل ¬'راB#لا ىلا ىلوالا ةلح,#لا ¬'راBم ةفاضا 4ت
  ف3لا}1لا xناج Uم ىلوالا ةلح,#لا تالخEم ىلع E#1عت
 100*)266843000 / 176400000 (  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 ةEئا@لا ةEئافلا لEعم عم را#1Nسالا ىلع Eئاعلا لEعم ةنراقم cEعو %66  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 لEعم Uم ,7كا Eئاعلا لEعم نا E=ن  %9 ةغلا7لاو UیEفا,لا ف,Bم يف ةEئافلا ,عس `ا ق%@لا يف
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ ةلح,#لا هkه يف عو,L#لاف ة3لعو ةEئافلا

 اه3لا فاvم ة3ناNلا ةلح,#لا يف 713Uج%لل ¬'راB#لا(ة3لوالا را#1Nسالا ةفل}لا = داد,1سالا ة,1ف .ب
  ) 713Uج%لل( ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا / ) ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت
 176400000 /266843000 = داد,1سالا ة,1ف
 `kلا هلام سار عج,H@1 نا ,#1N@#لا عH@1V3 ,هشا ة3نا#ثو ةcس يcعH ةcس 1.5 = داد,1سالا ة,1ف
  ه,#1Nسا
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ را#1Nسالا ,17عH را3ع#لا اkه �فو يcعHام
  ةEHقcلا تاقف1Eلا 3mق%1ب 14هت ي1لا ,3یاع#لا ما1pEسا : ا3ناث
 ة,Lع ةE#ل 4كا,1#لا pB4لا لماعم * ة3فاBلا حا~رالا = ةEHقcلا تاقف1Eلل  ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلا .أ

 ) 13Uلح,#لل ة1باNلا ف3لا}1لا + ة,3غ1#لا ف3لا}1لا( ة3ل}لا ةفل}لا – تا%cس
 ةEئا@لا ةEئافلا ,عس ه@فن %ه pB4لا لEعم را17عا ىلعو ي#كا,ت لpB4 PLZلا لماعم x@8ن
Pلا#Bقمو فراE1سا~و %9 هراpEيلا1لا ن%ناقلا ما:  

1/(1+r)n 
  pB4لا لEعم %ه :را : نا 39ح
 U 1...... 10م ن ناو ، تا%c@لا دEع :ن
 ن)1+0.09(/1
 6.4177 = تا%cس ة,Lعل 4كا,1#لا pB4لا لماعم ىلع ل8Bن
 = ل8Bن )ةلخاEلا(ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ن%ناق �V73ت cEعو

 تادا,یا: راcید ن%3لم1132082280 = 6.4177*176400000
 ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت ( ة3ل}لا ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا ىلع ل8Bن ا#ك
 ̀,=H ة3لعو ةEحاو ةcس يف �قف �فcت ال ف3لا}1لا هkه نا ا#~و ةc@لا يف )ة3ناNلاو ىلوالا( 713Uج%لل
  ة3لا8لا ة#3قلاU P}لو ة3ل7ق1@م ةجراخ ةEHقن تاقف1E: ة3لا8لا اه1#3ق جا,1pسا



	

	

 نا را17عاP اه#pBن ال `ا  اهc1س يف �فcت اهنألو ةلح,#لا يف ة1باNلا ةفل}لا( = ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا
  ىلوالا ة7ج%لل ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ة3ناNلا ةلح,#لا ما3قل ساسا اهرا17عاP ةcس لوا mف,ص
 ) تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم يف  اه~,vن 4ث ةc@لا لالخ ة3ناNلاو
 959.240.784=) 6.4177 *149468000( +  117.375.000= ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا
  راcید ن%3لم
 ة#3قلا – ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلاف
 ن%3لم 172.841.496 += 959.240.784 -1132082280= ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا
  ح~ر راcید
  ة7ج%م ةقلV#لا ة#3قلا نال ةHدا1Bقا FوEج تاذ عو,L#لاف
 ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا / ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة83~,لا را3عم .2
 Eحاو راcید �فcن اcنا �لذ يcعH ا#م  1.180 = 1132082280/959.240.784 =ة83~,لا را3عم
 ىcع#P ا8جان ̀را#1Nسالا را,قلا ,17عH اkلو )1.180 (`ا  راcید Uم ,7كا راEق#E Pئاع ىلع ل8Bنو
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ عو,L#لا

  يلخاEلا Eئاعلا لEعم را3عم .3
 ، ة7ج%م ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل ىندا B4خ لEعم را3ع#لا اkه يف راp1ن
 �V7ن 4ث Uمو ة7لاس ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل عفت,م B4خ لEعم راp1نو
 مEع لما%عو لا#لاو دا1Bقالا 4لاع يف ة3عقاو ,3غ ةلاح يهو ة#c1rم ةEHقcلا تاقف1Eلا نا ا#~و را3ع#لا
 اهل: ف3لا}1لاو ة,3غ1م تا3#}لاو ة,3غ1م راعسالا نال ( ةHدا1Bقالا ع'راL#لا ءاLنا ة3²ب 8Z4ت ي1لا Eكأ1لا

 ,17عت تا,3غ1#لا هkه ل}ف ل7ق1@#لا ىلع ةVلس اcیEل �3ل ةdا@7ب هنأل �3قد لPLZ اه,یEقت H#ZU ال
  تانا3ب Uم ,ف%1م ام x@ح اcتاPا@ح ن%}1سو اهب 18Z4لا H#ZU ال ة3جراخ
 ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلا =  ةلخاEلا  ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا

  تا%cس
 B4 16%خ لEعم راcp1س
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 راcید ن%3لم853 =4.8332 *176400000= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا



 840 = )4.8332 *149468000( +  117.375.000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ىلع لc8Bل ىلعا pB4لا لEعم راcp1س نالاو ة7ج%م ة#3قلاف  ن%3لم+13 =840 -853 = ةجراpلا
 3ZU 20%لو ة7لاس ة#3ق
 راcید ن%3لم 740 =4.1924 * 176400000= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا
 ن%3لم 744 =)4.1924 *149468000( +  117.375.000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
  ة7لاس يهو راcید ن%3لم-4- =744 -740 = ةجراpلا
  يلخاEلا Eئاعلا لEعم ن%ناق �V7ن نالاو
 ع%#=م / ة7ج%#لا ة#3قلا *) pB4لا يلEعم 3Uب ق,فلا ( + لقالا pB4لا لEعم = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
  ة7لا@لا ةراشا نوEب 3U#3قلا
  %19.5 =)4 +13( / 13 *) %4 ( + %16 = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
 . U 20%م لقا EئاعP ل7قH ال ,#1N@#لا ة3لع
  ةع-ا0لا ةلح0]لا- را]lsسالا NNHقت
  ةe#قqلا تاقف#lلا ¢NقlEب lHهت ال يlلا N0یاع]لا ما#lwسا :الوا
  لا]لا سار ىلع #ئاعلا ل#عم .أ
 100* ) را#1Nسالل ة3لوالا ةفل}لا /   ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا (= لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 +2*49.178.100(  /ة7جو 2*)52.497.900((  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم

117.375.000  ((*100   
 ة3ناNلا ةلح,#لا جئا1ن نا ةdا@7ب هنال ة3ناNلا ةلح,#لل ¬'راB#لا ىلا ىلوالا ةلح,#لا ¬'راBم ةفاضا 4ت
  ف3لا}1لا xناج Uم ىلوالا ةلح,#لا تالخEم ىلع E#1عت
 100*)215731200 / 104995800 (  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 ةEئافلا لEعم عم را#1Nسالا ىلع Eئاعلا لEعم ةنراقم cEعو %48.7  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 Uم ,7كا Eئاعلا لEعم نا E=ن  %9 ةغلا7لاو UیEفا,لا ف,Bم يف ةEئافلا ,عس `ا ق%@لا يف ةEئا@لا
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ ةلح,#لا هkه يف عو,L#لاف ة3لعو ةEئافلا لEعم

 اه3لا فاvم ة3ناNلا ةلح,#لا يف 713Uج%لل ¬'راB#لا(ة3لوالا را#1Nسالا ةفل}لا = داد,1سالا ة,1ف .ب
  ) 713Uج%لل( ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا / ) ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت
 104995800 /215731200 = داد,1سالا ة,1ف



	

	

  ه,#1Nسا `kلا هلام سار عج,H@1 نا ,#1N@#لا عc13U H@1V3س ا7',قت يcعH ةcس2.05 = داد,1سالا ة,1ف
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ را#1Nسالا ,17عH را3ع#لا اkه �فو يcعH ام
  ةEHقcلا تاقف1Eلا 3mق%1ب 14هت ي1لا ,3یاع#لا ما1pEسا : ا3ناث
 ة,Lع ةE#ل 4كا,1#لا pB4لا لماعم * ة3فاBلا حا~رالا = ةEHقcلا تاقف1Eلل  ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلا .أ

 ) 13Uلح,#لل ة1باNلا ف3لا}1لا + ة,3غ1#لا ف3لا}1لا( ة3ل}لا ةفل}لا – تا%cس
 ةEئا@لا ةEئافلا ,عس ه@فن %ه pB4لا لEعم را17عا ىلعو ي#كا,ت لpB4 PLZلا لماعم x@8ن
Pلا#Bقمو فراE1سا~و %9 هراpEيلا1لا ن%ناقلا ما:  

1/(1+r)n 
  pB4لا لEعم %ه :را : نا 39ح
 U 1...... 10م ن ناو ، تا%c@لا دEع :ن
 ن)1+0.09(/1
 ةEئافلا ,عس ه@فن %ه pB4لا لEعم ن%HZ امcEع تا%cس ة,Lعل 4كا,1#لا pB4لا لماعم ىلع ل8Bن
 6.4177 =  %9 `ا ق%@لا يف Eئا@لا
 = ل8Bن )ةلخاEلا(ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ن%ناق �V73ت cEعو

 تادا,یإ: راcید ن%3لم673.831.546  = 6.4177*104995800
 ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت ( ة3ل}لا ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا ىلع ل8Bن ا#ك
 ̀,=H ة3لعو ةEحاو ةcس يف �قف �فcت ال ف3لا}1لا هkه نا ا#~و ةc@لا يف )ة3ناNلاو ىلوالا( 713Uج%لل
  ة3لا8لا ة#3قلاU P}لو ة3ل7ق1@م ةجراخ ةEHقن تاقف1E: ة3لا8لا اه1#3ق جا,1pسا
 نا را17عاP اه#pBن ال `ا  اهc1س يف �فcت اهنألو ةلح,#لا يف ة1باNلا ةفل}لا( = ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا

  ىلوالا ة7ج%لل ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ة3ناNلا ةلح,#لا ما3قل ساسا اهرا17عاP ةcس لوا mف,ص
 ) تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم يف  اه~,vن 4ث ةc@لا لالخ ة3ناNلاو
 ن%3لم 180.497.059=) 6.4177 *98356200( +  117.375.000= ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا
  راcید
 ة#3قلا – ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلاف
 ن%3لم 493334487 +=  180.497.059 -673.831.546= ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا
  ح~ر راcید
  ة7ج%م ةقلV#لا ة#3قلا نال ةHدا1Bقا FوEج تاذ عو,L#لاف
 ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا / ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة83~,لا را3عم .2



 Eحاو راcید �فcن اcنا �لذ يcعH ا#م  3.733 = 673.831.546/180.497.059 = ة83~,لا را3عم
 ىcع#P ا8جان ̀را#1Nسالا را,قلا ,17عH اkلو )3.733 (`ا  راcید Uم ,7كا راEق#E Pئاع ىلع ل8Bنو
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ عو,L#لا

  يلخاEلا Eئاعلا لEعم را3عم .3
 ، ة7ج%م ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل ىندا B4خ لEعم را3ع#لا اkه يف راp1ن
 �V7ن 4ث Uمو ة7لاس ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل عفت,م B4خ لEعم راp1نو
 مEع لما%عو لا#لاو دا1Bقالا 4لاع يف ة3عقاو ,3غ ةلاح يهو ة#c1rم ةEHقcلا تاقف1Eلا نا ا#~و را3ع#لا
 اهل: ف3لا}1لاو ة,3غ1م تا3#}لاو ة,3غ1م راعسالا نال ( ةHدا1Bقالا ع'راL#لا ءاLنا ة3²ب 8Z4ت ي1لا Eكأ1لا

 ,17عت تا,3غ1#لا هkه ل}ف ل7ق1@#لا ىلع ةVلس اcیEل �3ل ةdا@7ب هنأل �3قد لPLZ اه,یEقت H#ZU ال
  تانا3ب Uم ,ف%1م ام x@ح اcتاPا@ح ن%}1سو اهب 18Z4لا H#ZU ال ة3جراخ
 ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلا =  ةلخاEلا  ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا

  تا%cس
 B4 20%خ لEعم راcp1س
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 راcید ن%3لم440.2 =4.1924 *104995800= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا
 412.3 =)4.1924 *98356200( +  117.375.000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ىلعا pB4لا لEعم راcp1س نالاو ة7ج%م ة#3قلاف  ن%3لم+27.9 =412.3 -440.2 = ةجراpلا
 3ZU 25%لو ة7لاس ة#3ق ىلع لc8Bل
 راcید ن%3لم374.9 =3.5705 * 104995800= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا
 ن%3لم 468.6 =)3.5705 *98356200( +  117.375.000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا



	

	

 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
  ة7لاس يهو راcید ن%3لم-94- =468.9 -374.9 = ةجراpلا
  يلخاEلا Eئاعلا لEعم ن%ناق �V7ن نالاو
 ع%#=م / ة7ج%#لا ة#3قلا *) pB4لا يلEعم 3Uب ق,فلا ( + لقالا pB4لا لEعم = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
  ة7لا@لا ةراشا نوEب 3U#3قلا
  %21.1 =)94 +27.9( / 27.9 *) %5 ( + %20 = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
 . U 21.1%م لقا EئاعP ل7قH ال ,#1N@#لا ة3لع
  لحا0]لا ةفا لو عوj0]لل را]lsسالا يلا]جا NNHقت
 104994200+ 176400000+ 112500000 = ة'%cس 713Uج%لو لحا,#لا ةفا}ل تادا,یالا ع%=م
  ا'%cس راcید ن%3لم 393894200=
 ف3لا}1لا + ةعPا,لا ةلح,#لل ة1باNلا ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا يف ة1باNلا ف3لا}1لا = ف3لا}1لا ع%#=م
  عو,L#لا ل3غLت لحا,م ل}ل ة,3غ1#لا
 +70468000 +120000000 +117.375.000 = ف3لا}1لا ع%=م

  راcید ن%3لم 555667200 = 237375000+318292200  = 98356200+149468000
 
  ةe#قqلا تاقف#lلا ¢NقlEب lHهت ال يlلا N0یاع]لا ما#lwسا :الوا
  لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم .أ
 100* ) را#1Nسالل ة3لوالا ةفل}لا /   ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا (= لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
   100*) 555667200 / 393894200(  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 ةEئافلا لEعم عم را#1Nسالا ىلع Eئاعلا لEعم ةنراقم cEعو %70.8  =لا#لا سار ىلع Eئاعلا لEعم
 Uم ,7كا Eئاعلا لEعم نا E=ن  %9 ةغلا7لاو UیEفا,لا ف,Bم يف ةEئافلا ,عس `ا ق%@لا يف ةEئا@لا
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ  ةفا: لحا,#لا هkه يف عو,L#لاف ة3لعو ةEئافلا لEعم

 اه3لا فاvم  ةفا: لحا,#لا يف 713Uج%لل ¬'راB#لا(ة3لوالا را#1Nسالا ةفل}لا = داد,1سالا ة,1ف .ب
 ةفا}لو ) 713Uج%لل (          ة'%c@لا ةEHقcلا تاقف1Eلا / ) ةعPا,لا ةلح,#لاو ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت
  لحا,#لا
 393894200 /555667200 = داد,1سالا ة,1ف
 عH@1V3  ةفا: لحا,#لاP عو,L#لا لاغ1شا لاح يف فBنو ةcس ا7',قت يcعH 1.4 = داد,1سالا ة,1ف
  ه,#1Nسا `kلا هلام سار عج,H@1 نا ,#1N@#لا
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ را#1Nسالا ,17عH را3ع#لا اkه �فو يcعH ام
 



 
  ةe#قqلا تاقف#lلا ¢NقlEب lHهت يlلا N0یاع]لا ما#lwسا : اNناث
 ة,Lع ةE#ل 4كا,1#لا pB4لا لماعم * ة3ل}لا تادا,یالا = ةEHقcلا تاقف1Eلل  ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلا .أ

 ة1باNلا ف3لا}1لا + ي#كا,1لا pB4لا لماعم * ة,3غ1#لا ف3لا}1لا( ة3ل}لا ةفل}لل ة3لا8لا ة#3قلا – تا%cس
 ) 13Uلح,#لل
 ةEئا@لا ةEئافلا ,عس ه@فن %ه pB4لا لEعم را17عا ىلعو ي#كا,ت لpB4 PLZلا لماعم x@8ن
Pلا#Bقمو فراE1سا~و %9 هراpEيلا1لا ن%ناقلا ما:  

1/(1+r)n 
  pB4لا لEعم %ه :را : نا 39ح
 U 1...... 10م ن ناو ، تا%c@لا دEع :ن
 ن )1+0.09(/1
 ةEئافلا ,عس ه@فن %ه pB4لا لEعم ن%HZ امcEع تا%cس ة,Lعل 4كا,1#لا pB4لا لماعم ىلع ل8Bن
 6.4177 =  %9 `ا ق%@لا يف Eئا@لا
 = ل8Bن )ةلخاEلا(ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ن%ناق �V73ت cEعو

 اهناP ا#لع تا%cس ة,Lعلوة3ل: تادا,یإ: راcید را3لم2.527.894.807  = 6.4177*393894200
  ة3ل7ق1@م تاقفEت اهرا17عاP اهل ة3لا8لا ة#3قلا اcج,1pسا `ا ةم%pBم
 ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ىلوالا ةلح,#لا ف3لا}ت ( ة3ل}لا ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا ىلع ل8Bن ا#ك
 ̀,=H ة3لعو ةEحاو ةcس يف �قف �فcت ال ف3لا}1لا هkه نا ا#~و ةc@لا يف )ة3ناNلاو ىلوالا( 713Uج%لل
  ة3لا8لا ة#3قلاU P}لو ة3ل7ق1@م ةجراخ ةEHقن تاقف1E: ة3لا8لا اه1#3ق جا,1pسا
  ىلوالا ة7ج%لل ة,3غ1#لا ف3لا}1لا اهل فاvم ةفا: لحا,#للو  ة1باNلا ةفل}لا( = ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا
 ) تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم يف  اه~,vن 4ث تا%cس ة,Lع لالخ ة3ناNلاو
   2.280.078.852 = ) 6.4177 *318292200( +237375000= ف3لا}1لل ة3لا8لا ة#3قلا
  راcید ن%3لم
 ة#3قلا – ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3فاBلا ة3لا8لا ة#3قلاف
 247.815.955 += 2.280.078.852 -2.527.894.807= ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا
  ح~ر راcید ن%3لم
  ة7ج%م ةقلV#لا ة#3قلا نال ةHدا1Bقا FوEج تاذ عو,L#لاف
 ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا / ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة83~,لا را3عم .2



	

	

 Eحاو راcید �فcن اcنا �لذ يcعH ا#م1.11 = 2.527.894.807/2.280.078.852 =ة83~,لا را3عم
 ىcع#P ا8جان ̀را#1Nسالا را,قلا ,17عH اkلو )1.11 (`ا  راcید Uم ,7كا راEق#E Pئاع ىلع ل8Bنو
  ةHدا1Bقا FوEج تاذ عو,L#لا

  يلخا#لا #ئاعلا ل#عم راNعم .3
 ، ة7ج%م ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل ىندا B4خ لEعم را3ع#لا اkه يف راp1ن
 �V7ن 4ث Uمو ة7لاس ة3فاص ةEHقن تاقفEت ىلع ل%8Bلا Uم ZU#1ن ي}ل عفت,م B4خ لEعم راp1نو
 مEع لما%عو لا#لاو دا1Bقالا 4لاع يف ة3عقاو ,3غ ةلاح يهو ة#c1rم ةEHقcلا تاقف1Eلا نا ا#~و را3ع#لا
 اهل: ف3لا}1لاو ة,3غ1م تا3#}لاو ة,3غ1م راعسالا نال ( ةHدا1Bقالا ع'راL#لا ءاLنا ة3²ب 8Z4ت ي1لا Eكأ1لا

 ,17عت تا,3غ1#لا هkه ل}ف ل7ق1@#لا ىلع ةVلس اcیEل �3ل ةdا@7ب هنأل �3قد لPLZ اه,یEقت H#ZU ال
  تانا3ب Uم ,ف%1م ام x@ح اcتاPا@ح ن%}1سو اهب 18Z4لا H#ZU ال ة3جراخ
 ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلا =  ةلخاEلا  ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا

  تا%cس
 B4 30%خ لEعم راcp1س
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 
 pB4لا لماعم * ةc@لا لالخ 713Uج%ل يل}لا دا,یالا = ةلخاEلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا
 راcید1217723919 =3.0915 *393894200= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا
 1221375336 =)3.0915 *318292200( +  237375000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
  راcید را3لم  
 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 لEعم راcp1س نالاو ة7لاس ة#3قلاف  ن%3لم3.7- =1221375336 -1217723919 = ةجراpلا
 3ZU 25%لو ة7لاس ة#3ق ىلع لc8Bل ىلعا pB4لا
 راcید ن%3لم1406399241 =3.5705 * 393894200= ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ف3لا}1لا + ىلوالا ةلح,#لا لالخ ف3لا}1لا = ةجراpلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا ج,1p@ن نالا
  تا%cس ة,Lعل ي#كا,1لا pB4لا لماعم *  ةc@لا لالخ 713Uج%لل ة,3غ1#لا



 =)3.5705 *318292200( + 237375000= ةجراpلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
 ن%3لم1136462300

 تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا – ةلخاEلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا = ة3فاBلا ةEHقcلا تاقف1Eلل ة3لا8لا ة#3قلا
  ه3لعو ة7ج%م ة#3ق اهنا ا#~و راcید ن%3لم 270 =1136462300 -1406399241 = ةجراpلا

  يلخاEلا Eئاعلا لEعم ن%ناق �cV7س
 ع%#=م / ة7ج%#لا ة#3قلا *) pB4لا يلEعم 3Uب ق,فلا ( + لقالا pB4لا لEعم = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
  ة7لا@لا ةراشا نوEب 3U#3قلا
  %29.9 =)3.7 +270( /270 *) %5 ( + %25 = يلخاEلا Eئاعلا لEعم
 . U 30%م لقا EئاعP ل7قH ال ,#1N@#لا ة3لع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 تاNصlEلاو تاجاlqlسالا
 .: تاجاlqlسالا

 ال يlلا N0یاع]لا ما#lwسا لالخ Bم ةeداlxقا =و#ج تاذ كا]سالا عوj0م نا Up*لا ةNض0ف لE*ق. 1
 ¢NقlEب lHهت  ىلا N0یاع]لاو )دادl0سالا ةl0ف ، �qEIلا #ئاعلا ل#عم( ةe#قqلا تاقف#lلا ¢NقlEب lHهت
 .) يلخا#لا #ئاعلا ل#عم راNعم ، ة0RUNلا راNعم ، ةNفاxلا ةNلاUلا ة]Nقلا راNعم( ةe#قqلا تاقف#lلا
 334ق1ل ة3فاضإ ,3یاعم عضو ة3ناZمإ انEجو ,ة'را#1Nسالا ص,فلا 334ق1ل ة@3ئ,لا ,3یاع#لا ةارد ء%ض يف -2
 .ال7ق1@م N3Uحا7لل اه:,1ن ع'راL#لل قدأ ل3صافت ء%ض يف N#,'U@#لاو ة'را#1Nسالا ص,فلا Uم لك
 ,1N#,'U@#لاP ةصاخ ,3یاعمو ة'را#1Nسالا ع'راL#لاP ةصاخ ,3یاعم Eی8Eتو 334ق1لا لBف ة3ناZمإ -3
 سا1²cسالا لالخ Uم ىلNم ,3یاعم ىلع ل%8Bلاو اهcم xساc#لا را13خاو نا173سا يف اهعضو ZU#'و
 .p1B3U#لا `أ,ب
 ىلإ ة3فص%لا ,3یاع#لا ل'%8تو ع'راL#لا 3Uب ةلضافم ل#ع Uم هd1ا@P 4غ,ب جمان,7لا اkه ZU#3س -4
 Uم را,قلا 1pkم ZU#ت ة#3ق وأ ةجرد عو,Lم ل}ل يVع3س 3Uعو,Lم ىلع جمان,7لا �V73ت يلا1لا~و ة3#ك
 .لئا7Eلا 3Uب ةلضاف#لا

 %ل ا#3ف ةc3ع#لا ة3م%8Zلا تا3²هلا يف را,قلا `1pk#ل ا8ضاو ار%Bت Vmعأ ة3لا8لا ,3یاع#لا -5
 سا3قلل ةلباق ماقرأ ىلإ ة3فص%لا اص%Bخ ,3یاع#لا mلو اهنأل ,xس%8م جمان,ب يف mعضوو mم1pEسا
 »عP ىلع لیEع1لا وأ ,#1N@#لا وأ عو,L#لا »فر وأ ل%7قP را,قلا 1pk#ل ة8ضاو تالالد يVعتو
 .ل%7قل �3ق18ل ل3صاف1لا

 .يلخاد ماrنو ةسا3س وأ ة'را#1Nسا ة@س�م ل: ةعd73و 4ئال1ی ا#P ,3یاع#لا ىلع لیEع1لا ة3ناZمإ -6
 ةص,فلا FوEج ىلع ,3ثأ1لا ةجرEل اع7ت فلp1ت ,ةفلp1م نازوأ ة'را#1Nسالا ص,فلا 334قت ,3یاع#ل -7
 .اهل%7ق EFمو ة'را#1Nسالا
 تاNصlEلا

 =و#rلا تاسارد ة#حو ل*ق Bم ةNل*ق�l]لا ةحl0ق]لا ع>راj]لا ل¦ ةسار#ل ة*ساq]لا N0یاع]لا دا]lعا.1
 عا)قلل ة*�qلا- تاعماrلا يف ة>راljسالا }تاk]لا وا ةماعلا ع>راj]لل §lw(Nلا ةرازو يف ةeداlxقالا
 . اهل ر0*م ال فNلا ت صاwلا عا)قلا وا  ةلو#لا لU[Nت م#عو فل لا لNلقlل صاwلا
 نا173سا ةرا#1سا B#34ت عم ةEح ىلع ل: ع'راL#للو 1N#,'U@#لل ,3یاعم Eی18Eل ةلBفم ةسارد داEعإ . 2
 .ة#ئالم اه,Nكأو ,3یاع#لا لvفأ را13خال `أ,لا لهأ ىلع ض,عت ةEیEج ,3یاعم 1v#Uت
 فراB#لا ى1حو ةc3ع#لا تاه=لاو را#1Nسالا تا3²ه ةفا: يف اهcم ةدافإلاو ة~,=1لا هkه 34#عت -3
 اkه ,ف%'و ,نا3حألا »عP يف ةسا@ح ن%}ت Eق ي1لا 334ق1لا تا3ل#ع يف لNمألا را,قلا ىلإ ل%ص%لل
 .لvفألا را13خال ل8لا جمان,7لا

 .را,قلا 4عد ة#rنأ U#ض مEق1م جمان,ب B#34ت -4



 
 رداx]لا
 ,ة'رZcEسالا ةعماج ,ةرا=1لا ة3ل: , ,ت%73#}لا ما1pEساP تاعو,L#لا ةرادا , ̀,783لا قداص Eعس -1
 .B,,12,2002م
 ة3عما=لا راEلا ,ة'را#1Nسالا تارا,قلا ذاpتال ةHدا1Bقالا FوE=لا تاسارد ,3E#8لا 7Eع xلV#لا 7Eع -2
 .19,2002,ة,هاقلا, ع'ز%1لاو ,cLلل

 ,ةلاعفلا ,3با1Eلاو ةسا3@لا : تاعو,L#لا ةرادإ يف عج,#لا ,3Uهاش ءاهب ة#ج,ت , جن%ی لر%ق~,ت -3
 .B, , ¥ 1, 246م ,ة3~,علا لc3لا ةع%#=م
 ,ع'ز%1لاو ,cLلل ءافص راد , تاعو,L#لا 334قتو  ةHدا1Bقالا FوE=لا تاسارد ,فو,عم را3ش%ه -4
 .15 , 2004 , ندرألا نا#ع
 ,cLلاو ةعاV7لل ءاف%لا راد , ة,3غBلا تاعو,L#لا ةراد�و FوE=لا ةسارد ,ل'وز 3Uمأ E#8م -5
 .B, , 2007, 38م ,ة'رZcEسإلا

 نود ,ت%73لا تاعو,Lمو ة'را#1Nسالا تاعو,L#لل ةHدا1Bقالا FوE=لا تاسارد ,r34علا 7Eع `E#ح -6
 .L,, 2001, 18ن راد
7- H837ع ىE غلاcج تاسارد , ح%1فلا %بأ يEوF لا#L,لا ةعما=لا راد , ناعو=EیEلل ةcL,, سإلاZcEة'ر, 
 .B,, 2003, 18م
 



	

	

 



	
	

 

يعارزلا جاتنالل ةیلھالا ةكرشلا حاجن وا لشفل ةیلیلحت ةسارد    

 

  ةیفرصملاو ةیلاملا مولعلا مسق ىلا مدقم ثحب

سويرولاكبلا ةداھش لین تابلطتم نم ءزجك  

ةیفرصملاو ةیلاملا مولعلا يف  

 

 

: ةبلطلا لبق نم مدقم  

دایج دعس يروج                                    داؤف ریثا دمحا  

يدھم يزوف لسر                                  دبع دياع سیم  

  سنوي قلاخلادبع بنيز                        نیسحلا دبع رصیق ةيآ  

                                                         

:ذا*سألا فا$شأ!  

میھاربأ لیبن د.م  

 

.م٢٠٢١                 دا#غ!                 .ه١٤٤٢
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  ةـــیألا

…………..  

مــیحرلا نــــمحرلا هللا مسب  
 

 ِدْنِع ْنِم ٌّلُك ِهِب اَّنَمآ َنوُلوُقَي ِمْلِعْلا يِف َنوُخِساَّرلاَو •
  اَنِّبَر
 
 

                           ميــظعلا هللا قدـــص
 
 

  ))٧((ةي0/ا :نارمع لٓا ةروـــس
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ریدقتلاو ركشلا  
...................................  

 ءاھنإ ىلع انناعأو انقفو يذلا نیملاعلا بر 0 دمحلاو ،میحرلا نمحرلا نمحرلا هللا مسب
 ةیمیلعتلا انتریسم انأدب بیرقلا سمألابف ،ةلماكتملا ةروصلا هذھب ھب جورخلاو ثحبلا اذھ
 ةیاغو ًابحو ًایماس ًافدھ ) صصختلا ( نأ انیأرف ،كابتراو ةبھرب قیرطلا سسحتن نحنو
 مھتمأ نوكت نأ نوملحی بابش حومط ھتایط يف لمحی انثحب نإو ،اھلجأل ریسلا قحتست

 .ممألا نیب ةماشلاك ةیبرعلا

 لیزجلا ركشلاب ھجوتن اننإف ،سانلا ركشی ال نم هللا ركشی ال ھنأ أدبم نم ًاقالطناو
 ثحبلا اذھ زاجنإل انتریسم يف انقفار يذلا ) میھاربأ لیبن ( روتكدلا ملعملا ذاتسألل
 امك ،يمیداكألا معدلاو ةءانبلا ھتاداقتناو ھتاھیجوت لالخ نم ةحضاو تامصب ھل تناكو

 عیمج ىلع معدلا نم ریثكلاب انتدفرو انعم تلمحتو تربص يتلا انتالئاع ركشن
.يونعملا وأ يداملا معدلا انل مدق نم لكو بابحألاو ءاقدصألا ركشنو ،ةدعصألا
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 ءادھالا
...................................  

ةلالضلا ىجد قش يذلا رونلا ىلا  
اھبابو ملعلا ةنیدم ىلا  

تقطن املك يل ءاعدلا تركذ يتلا هافشلا ىلا  
تضبن املكً احرف يب تدادزا يتلا بولقلا ىلا  

...قیرطلا يل اتءاضا نیتللا نیتعمشلا ىلا  
..ً.انانحوً افطع نازیزعلا انیادلاو ىلا  
...ائیش ينملعیس نمو ينملع نم ىلا  

.عضاوتملا اندھج مھیدھن  
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 تاــ.-ــ,ــ+ــ*لا
…………………… 

 -قر تا)'&%$لا
 ة%ف.لا

 1 ة#ألا
 2 *ی.ـق,لاو *(ـ'لا

 3 ءا.هألا
 4 تا56,78لا ة5ئاق

 5 ةم.ق5لا
 D6E 6لا ةBCه@م :لوألا لــ>فلا
 J*K@لا IناBلا:يناFلا لــ>ـفـلا

 ))تاO*'لا *Fعت((
10-7 

 7 ل'فلا م7هفم
 8 يلا5لا ل'فلا *هاJم

 9-10 نا5,لا جذ57ن
 11 يقUDC,لا IناBلا :EلاFلا ل>فلا

 12-22 تا678لا ل6ف4 123#لا يف يلا-لا ل+ل(#لا ما%$#سا
 23 تاCص7,لاو تاجا,@,سالا

 24 ةCعارZلا ةO*'لل يلا5لا OZ*5لا ة5ئاق
 25 *ئرا_cلاو حاaرألا *صا@ع با_ح

 26-27 رداـ>5لا
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 ةم=ق$لا
 ة>L4HلاKو ، ةHلا6لا اهترGق فعض ىلا <دAی ا6م <را>4لا اه:ا+ن يف يلا6لا ,5ع4لا وأ ل+فلا تا-,+لا (ع' هجا"ت

 ة-,+لا ه]ه Gعت ا]ل ، اهتاما4Qلا ق"فت ) اهتاد"ج"م ( اهل"صا نا Uم Tغ,لا' ةRرا>لا اهتاما4Qلا ةهجا"م عN4OHت ال

 ةoسا6Lلا ل"لmلا دا>lاو kلذ ة>لاعم 66jUلا Uم ذا ، سالفالا ةلح,م ىلا ل"ص"لا ةرو,cلا' Hbل ا]ه aUل . ةلشاف

  . هل

 <ا اهل"صا Uم ,oكا ة-,+لا تاما4Qلا اهLGع لpت ذا ، سالفالا ةجرد ىلا ل"ص"لا "ه ل+فلا تاجرد ىpقا امأ

  . ة,6N46لا اه,ئاNخ Nou' ةoلاس حpoت يلا6لا اهQ-,م يف aHUلا6لا ق"قح نا

 Nu l6jUن ة6Nخ يهو ، ةHلا6لا LNuلا لcفا ىلا لص"ت <]لا نا46لا جذ"6ن ما4xGسا l6jU را:الا ا]ه 6Uضو

 ةH>هLم لواLت لوالا ،  ل"pف ثالث ىلا |omلا NHTقت Tت ا]ل . ,pHقلا Gمالا يف حا>Lلا وا ل+فلا' 4LoAلا اهoج"6'

 لالخ Uم نا46لا ةلداع6ل �4OoHلا ءا,جا' 4Tها |لا5لاو ، نا46لا جذ"L6ل <,�Lلا uنا>لا لواLت ينا5لاو ، |omلا

 ) 2017 – 2012 ( ةLHمQلا ة,4فلل ,ئاxNلاو حاKرالا باNحو |omلا ع"ض"م ة-,+لل يلا6لا Q-,6لا ة6ئاق تاناHب
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 لوالا ل.فلا

  G%Hلا ةEFهCم

 : +*(لا ةل#"م

 ل+فلل تا-,+لا ض,عت ,:اT '6xه,Hغو 6N456,RUلاو ةHقا,علا ةHعاpLلا تا-,+لا يعو مGع' |omلا ةلj+م �لع4ت

 يلا6لا لHل4mلا ىلع دا46عالا نأ |Hحو ،ل+فلا' 4LoAلا يف ةlد,ف ةر"p' ةم6N4xGلا ةHلا6لا LNuلا ر"pقو الoقN4م

 ،ة-,+لا لoقN4ـم ىـلع mjTلا يف اهHلع دا46عالا l6jU ال ةلل�م جئا4ن يOعl ةد,فم ةر"p' ةHلام Nuـن ما4xGـسا'

 لكآت ىلإ <دAی ا6م ةHلا44م ,ئاNخ �قmت ي4لا تا-,+لا دGع داlدزا عم اH6سالو

  . يL:"لا دا4pقالا ىلع هروGب ,ثAی ف"س <]لاو تا-,+لا ه]ه ل+ف Tث Uمو لا6لا سأر

  : +*(لا ة/.ها

lN46G لاom| 6هأH4م هU 6هأH4لاو ل+فلا ع"ض"م ةLoA 'ل هG� علاGیG مU م فا,ـ:ألاLهT ) 6لاو ،  ةرادإلاN456,نو 

 ,Hثأت Uم هل ا6لو ،) ةHم"mjلا تاه>لاو  ،تا'اmNلا "oقا,مو ، ن"LئاGلاو ، فرا6pلاو ، ن"oقت,6لاو ن"Hلاmلا

 . يL:"ـلا داpـ4قالاو ة-,+لا �"N4م ىلع ,OHخ
 

  : +*(لا ف0ه

 Uم ةLس لoق ل+فلل تا-,+لا ض,ـعت تالاـ46حا' 4LoAلا يف اهHلع دا46عالا l6jU ةلHسو دا>lإ ىلإ |omلا فGهی

 Uم Gكأ4لاو ) Altman ( جذ"6نأ "هو تا-,+لا ل+ف' Aـ4Loلا جذاـ6ن Tهأ Gحأ �OoHت لالخ Uم ،لقألا ىلع هثوGح

  . ةHقا,علا ةHعاpLلا تا-,+ـلا يـف هما4xGـسا ةـHناjمإ

  : +*(لا ة/ض3ف

lلا م"قom| ض,ف ىلعHاهدافم ة – l6jU 4ساxG4لل نا46لا جذ"6نأ ماLoA 'لا تا-,+لا ل+فpLعاHقا,علا ةHة - .  

 : +*(لل ة/نام9لاو ة/نا#.لا دو0*لا

 .  يعارQلا جا4نالل ةHلهالا ة-,+لا : ةHنا6jلا |omلا دوGح -١

  . )٢٠١٧ –  ٢٠١٢( تا"NLلل يلا6لا Q-,6لا ة6ئاق : ةHنامQلا |omلا دوGح  -٢
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 CNOPلا MناEلا  / يناIلا ل.فلا

  ) تاSOTلا سالفا ( تاSOTلا IOعت

 

  :  لSفلا م'هفم

 وأ حا>Lلا ساHق ىلع لوالا Lpuی ذا ، يلام ينا5لاو <دا4pقا لوالا ، نام"هفم ام"6ع تا-,+لا يف ل+فلل

 ىلع uساLم Gئاع �Hقmت Uع اهQ>ع LGع ةلشاف ة-,+لا Gعتو ، لا6لا سأر ىلع Gئاعلا راGقم ىلع ادا46عا ل+فلا

 اهتاما4Qلا GیNGت ىلع ة-,+لا ةرGق مGع ينا5لا حض"Rو ، ةعق"64لا ,:ا6xلاو uسا4Lی <]لاو ,6N456لا لا6لا سار

 . ) 177 ، 2000 ، نو/خآو ، ما$ع *()م ما$ع (  . ةر,ق6لا اهHGعا"م يف ةق6N4mلا

 لR"6ت ةفل- اه6Lض Uمو فHلا4aلا ل- ةOHغن Uع ة-,+لا Gئا"ع Q>ع هنا' (( ل+فلا ) ل(ج ?ی0لا ءالع ( ف,عRو

 kل4ل ةعق"64لا ,:ا6xلاو uسا4Lی ,6N456لا لا6لا سار ىلع Gئاع �Hقmت ىلع ةرادالا ةرGق مGعو ، لا6لا سار

 . ) 188 ، 2004 ، ل<ج >ی*لا ءالع ( . )) تارا456سالا

  : تاSOTلا لSف باGسا

l6jU اl<سا زاoلا >(ح/لا *<ع حالص ( : يتالا' ل+فلا باEلاF ، 2000 ، 22 ( ، 

 .ةرادإلا ء"س -١

 . ةع64oلا ةHلR"46لاو ةRرا456سالاو ةHلHغ+4لا تاساNHلا ةlاف- مGع -٢

  . لماaلا' ةحا64لا ةHجا4نالا ةقاOلا لالغ4سا مGع -٣

 . ةعاNلا' ل"صالا ةHجا4ناو ةعاNلا' لماعلا ةHجا4نا فعض -٤

  . ةلما+لا ةد">لا ما�Lب ل6علا مGعو ةoقا,6لا فعض -٥

 ق"Nلا يف را,46سالاو ةNفا6Lلا ىلع ةرGقلا فعض يلا4لاKو حاKرالا ضافxناو فHلا4aلا عافترا ىلا <دAی لj- ا]هو

.  
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   ) 22 ،2001 ، راEعلا داشر ( :  يلا$لا لSفلا OهاNم

 . ة-,+لل يلا6لا لHjهلا يف لال4خالا -١
  . يLق4لا ر"4Oلا ة,یاNم Uم تا-,+لا (ع' ةرGق مGع -٢
 . ة-,+لا ةO+نا ةرادا يف ةRرادالاو ةHلا6لا ةءافaلا فعض -٣
 . لماعلا لا6لا سار ىلع ة'اق,لا فعض -٤
 . ةKm,6لا ةO+نالا ىلع ف,ع4لا يف ة-,+لا ل+ف -٥
 . ةCما,cلا تاgا_6لا دا.عا يف *Cخا,لا -٦

 . jیدر57لا تاق6,_م عفد يف *Cخا,لا -٧

 . ة_فا@5لا .یاZتو تاع5DCلا ضافcنا -٨

 . ةa6C*لا ين.ت -٩

 ) ١١ ، 2010 ، قاز/لا*<ع فKسو ، دL()م *Kحو ( -: تاSOTلا لSفCGa b&لا يف يلا$لا لFل%&لا ما=_&سا

 تا,ش6Aلا GیmGت ىلا ةفداهلا تاسارGلا ءا,جا يف تاN4HLلا ةlاGب ]Lم ةRjH,مالا ة64mGلا تاlال"لا يف ن"5حاoلا ¨+ن

 Uم ,a5Hل ل+فلا' 4LoAلا ع"ض"6ل ة,aoHلا ة6Hهالل kلذو ، يلا6لا ل+فلا تالا46حا' 4LoAلل اهب داش,4سالا l6jU ي4لا

 دا>lا يف ا"m>نو ، تا-,+لا ل+ف' 4LoAلل جذ"6نا ءاLب ةلوا6mل تاسارد ءا,جا' 5HUحاoلا Uم GیGعلا ماق Gقف ، تا©فلا

 : تاسارGلا ه]ه Uمو ، اهحا>ن oªث ي4لا جذاL6لا Uم ةع"6>م

  Altman 1968 ةسارد  -١

  Deakin 1972 ةسارد  -٢

  Argenti 1979 ةسارد  -٣

  Kida 1981 ةسارد  -٤

  Sherrod 1987 ةسارد  -٥

  Cammpell 1993 ةسارد  -٦
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 ( ، ) ٢٩-٩ ، 2010 ، قاز/لا*<ع فKسو ، دL()م *Kحو ( ) R ) Z.ModelساP ف3عNو : Altman نا.Fلا جذC.ن

  ) 117 ، 2013 ، *شار ةWXKYو ، فلخ يلع

lعG م 1968 ماعل نا46لا ل6عU هأو لوأT لواح ي4لا لا6عالاª لا زوا>تO,Rلق4لا ةقHGl4لا يف ةmلHي4لاو ، ل 

 ةHلا6لا LNuلا لHلmت يف ةNHO' ةHئاpحا Huلاسا ىلع اهHف Uی46Gعم تا-,+لا ل+ف' 4LoAلا يف ن"ق'اNلا اهم4xGسا

 ، دL()م *Kحو ( . ةلشافلا ,Hغو ةلشافلا تا-,+لا HUب 46HHQلا يف لcفالا اهنا' Gق4عl ةGحاو ةHلام ةNoن را4Hخال ،

 Uم اHGقعت ,5كا يئاpحا ب"لسأ  جذ"6نالا ا]ه ءاLب يف نا46لا م4xGساو . ) 12 ، 2010 ، قاز/لا *<ع فKسو

 ةع"6>م HUب ةOHخ ةقالع جا4L4سا Uم ب"لسالا ا]ه 6jUت |Hح ، <46HHQلا لHل4mلا ب"لسا ي6س GlTقلا ب"لسالا

 196 ، 2004 ، ل<ج >ی*لا ءالع ( . ةلشافلا ,Hغو ةلشافلا تا-,+لا HUب 46HHQلا يف لcفالا Gعت ي4لا تا,Hغ64لا Uم

( . 

 ةلشاف ,Hغ ة-,ش ) 33 ( و ، ةلشاف ة-,ش ) 33 ( اهLم ، ةHعاLص ة-,ش ) U ) 66م ةHLع نا46لا م4xGسا 

 ، ةلداعم ةغpH' اهعضوو ، ل+فلا' اهoج"6' أ4Loن l6jU ةHلام Nuن ) 5 ( يهو ةHلا6لا LNuلا لcفأ ىلا لص"تو

 -: يهو

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1Z = 1.2 X  

  : نا |Hح

1X = تاد"ج"6لا يلا6جا / لماعلا لا6لا سار يفاص 

2X = رالاK6لا حاm4<Q4حالاو ةHا:Hتاد"ج"6لا يلا6جا / تا 

3X = رأKق حاoلا ض,ف لc,ئاu / تاد"ج"6لا يلا6جا 

4X = قلاH6لا ةN"قHل ةm6لا ق"قN6هاHU / تاد"ج"6لا يلا6جا 

5X = 6لاoH6لا يلا6جا / تاعOل"Kتا 

 لaل ةLNoHلا ة6Hهالا Uع ,oعت ذا ةلاGلا تا,Hغ4م نازوا ل65ت ) 1 ، 0.6 ، 3.3 ، 1.4 ، 1.2 ( تالماع6لا اما

  . تا-,+لا همN4xGت ام ىلع ادا46عا ,Hغ4م

  : يهو ) نا46لا ( اهعضو ي4لا ,Hیاع6لا عم نراقتو ةلداع6لا ةH6ق Z ةH6ق ل65تو
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   . اcفLxم نا- اهئادا ن"aل ةلشاف تا-,ش Gعت ) 1.81 ( Uع ) Z ( لقl ي4لا تا-,+لا  -١

 اهئادا نال Ru,قلا �6Gلا ىلع ةلشاف ,Hغ تا-,ش Gعت ) 2.99 ( Uع ) Z ( اهیGل QRGی ي4لا تا-,+لا  -٢

  . اHلاع ناك

 uعlp وا اOس"4م اهئادا ن"lj ) 2.99 ( و ) 1.81 ( لماعم HUب ) Z ( اهیGل ن"lj ي4لا تا-,+لا  -٣

  . اهل+ف نأ+' Tساmلا 4LoAلا

 يهو ة-,+لا يف اه4سارد l<u ي4لا ةHلا6لا داع'الا Tهأ لوا4Lت جذ"L6لا ا]ه اه46Gعا ي4لا LNuلا نا ة�حالم R6jUو

 نا نا46لا حضوأ Gقو ، ) 12 ، 2010 ، قاز/لا *<ع فKسو دL()م *Kحو ( . ) Âا+Lلاو ، ق"Nلا ، ةKmH,لا ، ةل"NHلا (

 ةNoن ل65ت ي4لاو ) 3X ( يه ةلشافلا ,Hغ Uع ةلشافلا تا-,+لا ةع"6>م HUب لpفلا يف ة6هاNم LNuلا ,5كا

 تا-,ش اH6سالو حK,لا "ه تا-,+لا اهHلا ىعNت ي4لا فاGهالا Tهأ نا ذا ، يقLOم ,مأ ا]هو ، ةKmH,لا ساHق

  . صاxلا عاOقلا
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 يقhGF&لا MناEلا / HلاIلا ل.فلا

 ?ع ةkFl3م ةj(ن ىلإ ةراشإلا ر0]ت يعار9لا حاFنالل ة/لهالا ة3̀"لل يق/([Fلا \نا]لا ل/ل*Fب ء0(لا ل(ق     

 :* ة3̀"لا

 902 ةلmم / �ثا"لا ةحاس /  ةGح"لا يح / داGغ' ة�فاmم يف يعارQلا جا4نالل ةHلهالا ة-,+لا ª©+نأ •

 . ٦/٩/١٩٩٤ خRرا4ب ، 1 راد 32 قاقز

  .  % 100 ةصاخ ة6هاNم •

 غلب اهلام سأر نإف م"Hلا امأ ، راLید ) 110000000 ( هرGق يHNسأت لام سأ,ب ة-,+لا ª©+نأ •

 . راLید )227000000(

 ة-,+لل UجاوGلاو كا6سالا فالعا عpLHتو ob-و / كا6سالا �N"Rتو ةKH,تو ةL6Hت : ة-,+لا Âا+ن •

  . ,Hغللو

.............................................................................. 

-٢٢٦ ص ،  ٢٠١٧ ةجر*(لا تاi/jلا لKلدو ٢٠١٨ eYLfلا ف$ن /c/قaلا ، ةKلا(لا قاروألل قا/علا قLس : ر*$(لا*
٢٢٧ .  
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 -: تاSOTلا لSفCGa b&لا يف يلا$لا لFل%&لا ما=_&سا

 lعjb نا>لا ا]هu تOoH� م ( تالداعمAق يف  نا46لا ) تا,شHلا ساL<ل ل+فلا وا حاL+اÂ يهو ،  ة-,+لا 

:-  

 

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1Z = 1.2 X  

 

 : 2012 ماع
 

1X ) 2012( = لا يلا.جا / لماعلا لا.لا سار يفاص.CجCتاد  

  ةلوا64Gلا تاK"ل6Oلا – ةلوا64Gلا تاد"ج"6لا = )2012 (لماعلا لا6لا سار يفاص

80120822 = 114523215 – 34402393  

1X ) 2012(  = 80120822 / 232269909 

             = 0.34  

 

2X ) 2012( = رالاuلا حا.*F[9حالاو ةF/اw/لا يلا.جا / تا.CجCتاد  

           = 10634234 / 232269909 

           = 0.045 

 

3X ) 2012( = رأuق حا)لا ض3ف لz3لا يلا.جا / \ئا.CجCتاد  

  ةc,Roلا ةpح – حاKرالا = uئا,cلا ض,ف لoق حاKرا
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9840946 = ٧٩٣٢٨٨  - ١٠٦٣٤٢٣ 

3X ) 2012( =  9840946 / 232269909 

           =  0.042  

 

4X ) 2012( = لا ة./قلا|Cق*ل ة/قCلا يلا.جا / ?/.ها|.لا ق.CجCتاد  

           = 546000000 / 232269909 

           = 2.35  

 

5X ) 2012( = لا.)/ل[.لا يلا.جا / تاعCuتا 

           = 7608075 /  232269909 

           = 0.032  

 
 

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1= 1.2 X (2012)Z  

= 1.2 (0.34) + 1.4 (0.045) + 3.3 (0.042) + 0.6 (2.35) + 0.032 

= 2.051                                                                        

 . 2012 ماعل ¨س"4م ة-,+لا ءادا ن"lj اذا ) 2.99 ( و ) HU ) 1.81ب عقت Z ةH6ق نا ا6'
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 : 2013 ماع
 

1X ) 2013( = لا يلا.جا / لماعلا لا.لا سار يفاص.CجCتاد  

  ةلوا64Gلا تاK"ل6Oلا – ةلوا64Gلا تاد"ج"6لا = )3201 (لماعلا لا6لا سار يفاص

90638384 = 174288101 – 83649717  

1X ) 2013(  = 90638384 / 289927145 

             = 0.312  

 

2X ) 2013( = رالاuلا حا.*F[9حالاو ةF/اw/لا يلا.جا / تا.CجCتاد  

           = 9203200 / 289927145 

           = 0.031  
 

3X ) 2013( = رأuق حا)لا ض3ف لz3لا يلا.جا / \ئا.CجCتاد  

  ةc,Roلا ةpح – حاKرالا = uئا,cلا ض,ف لoق حاKرا

8410012 =9203300 -  ٧٩٣٢٨٨ 

3X ) 2013( = 8410012  / 289927145 

           =  0.029  

 

4X ) 2013( = لا ة./قلا|Cق*ل ة/قCلا يلا.جا / ?/.ها|.لا ق.CجCتاد  

           = 546000000 / 289927145 

           = 1.88 
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5X ) 3201( = لا.)/ل[.لا يلا.جا / تاعCuتا 

           = 7608075 /  289927145 

           = 0.026  

 

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1= 1.2 X )3(201Z  

= 1.2 (0.312) + 1.4 (0.031) + 3.3 (0.029) + 0.6 (1.88) + 0.026 

= 1.66                                                                        

 . 2013 ماعل ةراNخ ة-,+لا �قmت اذا ) 1.81 ( Uم لقا يهو ) ª ) 1.66غلب Z ةH6ق نا ا6'

 

 

 : 2014 ماع
 

1X ) 2014( = لا يلا.جا / لماعلا لا.لا سار يفاص.CجCتاد  

  ةلوا64Gلا تاK"ل6Oلا – ةلوا64Gلا تاد"ج"6لا = )4201 (لماعلا لا6لا سار يفاص

79603909 = 114140566 – 34536657  

1X ) 2014(  = 79603909 / 230546610 

             = 0.345  

2X ) 2014( = رالاuلا حا.*F[9حالاو ةF/اw/لا يلا.جا / تا.CجCتاد  

           = - 10267475 / 230546610 

           = - 0.044  
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3X ) 2014( = رأuق حا)لا ض3ف لz3لا يلا.جا / \ئا.CجCتاد  

  ةc,Roلا ةpح – حاKرالا = uئا,cلا ض,ف لoق حاKرا

11060763 =(-10267475) -  ٧٩٣٢٨٨ 

3X ) 2014( = 11060763  / 230546610 

           =  0.047  

 

4X )2014( = لا ة./قلا|Cق*ل ة/قCلا يلا.جا / ?/.ها|.لا ق.CجCتاد  

           = ٦٣٣٠٠٠٠٠٠ / 230546610 

           = 2.74  

 

5X )2014( = لا.)/ل[.لا يلا.جا / تاعCuتا 

           = 7608075 /  230546610 

           = 0.033  

 

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1= 1.2 X )4(201Z  

= 1.2 (0.345) + 1.4 (- 0.044) + 3.3 (0.047) + 0.6 (2.74) + 0.033 

= 2.184                                                                        

 . 2014 ماعل ¨س"4م ة-,+لا ءادا ن"lj اذا ، ) 2.99 ( و ) 1.81 ( HUب عقت يهو ) ª )2.184غلب Z ةH6ق نا
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 : 2015 ماع
 

1X ) 2015( = لا يلا.جا / لماعلا لا.لا سار يفاص.CجCتاد  

  ةلوا64Gلا تاK"ل6Oلا – ةلوا64Gلا تاد"ج"6لا = )2015(لماعلا لا6لا سار يفاص

98942091 = 133526745 – 34584654  

1X )2015(  = 98942091 / 252562539 

             = 0.391  

 

2X )2015( = رالاuلا حا.*F[9حالاو ةF/اw/لا يلا.جا / تا.CجCتاد  

           = ٢١٩٦٧٩٣٢ / 252562539 

           = 0.086  

 

3X )2015( = رأuق حا)لا ض3ف لz3لا يلا.جا / \ئا.CجCتاد  

  ةc,Roلا ةpح – حاKرالا = uئا,cلا ض,ف لoق حاKرا

21174644 =21967932  -  ٧٩٣٢٨٨ 

3X )2015( = 21174644  / 252562539 

           =  0.083  

 

4X )2015( = لا ة./قلا|Cق*ل ة/قCلا يلا.جا / ?/.ها|.لا ق.CجCتاد  

           = ٦٣٣٠٠٠٠٠٠ / 252562539 

           = 2.506  
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5X )2015( = لا.)/ل[.لا يلا.جا / تاعCuتا 

           = 11320000 /  252562539 

           = 0.044  

 

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1= 1.2 X )5(201Z  

= 1.2 (0.391) + 1.4 (0.086) + 3.3 (0.083) + 0.6 (2.506) + 0.044 

= 2.411                                                                        

 . 2015 ماعل ¨س"4م ة-,+لا ءادا ن"lj اذا ، ) 2.99 ( و ) 1.81 ( HUب عقت يهو ) ª )2.411غلب Z ةH6ق نا

 
 

    : 2016 ماع
 

1X ) 2016( = لا يلا.جا / لماعلا لا.لا سار يفاص.CجCتاد  

  ةلوا64Gلا تاK"ل6Oلا – ةلوا64Gلا تاد"ج"6لا = )2016(لماعلا لا6لا سار يفاص

97556409 = 136667187 – 39110778  

1X )2016(  = 97556409 / 309928231 

             = 0.314  
 

2X )2016( = رالاuلا حا.*F[9حالاو ةF/اw/لا يلا.جا / تا.CجCتاد  

           = 52839568 / 309928231 

           = 0.170  
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3X )2016( = رأuق حا)لا ض3ف لz3لا يلا.جا / \ئا.CجCتاد  

  ةc,Roلا ةpح – حاKرالا = uئا,cلا ض,ف لoق حاKرا

52046280 =52839568  -  ٧٩٣٢٨٨ 

3X )2016( = 52046280 / 309928231 

           =  0.167  

 

4X )2016( = لا ة./قلا|Cق*ل ة/قCلا يلا.جا / ?/.ها|.لا ق.CجCتاد  

           = 702000000 / 309928231 

           = 2.265  

5X )2016( = لا.)/ل[.لا يلا.جا / تاعCuتا 

           = 256040720 /  309928231 

           = 0.826  
 

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1= 1.2 X )6(201Z  

= 1.2 (0.314) + 1.4 (0.170) + 3.3 (0.167) + 0.6 (2.265) + 0.826 

= 3.35                                                                        

  .  2016 ماعل حا>ن ة-,+لا �قmت اذا ، ) 2.99 ( Uم ىلعأ يهو ) ª )3.35غلب Z ةH6ق نا
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    : 2017 ماع
 

1X ) 2017( = لا يلا.جا / لماعلا لا.لا سار يفاص.CجCتاد  

  ةلوا64Gلا تاK"ل6Oلا – ةلوا64Gلا تاد"ج"6لا = )2017(لماعلا لا6لا سار يفاص

100058000 = 151605000 – 51547000  

1X )2017(  = 100058000 / 346116000 

             = 0.289  
 

2X )2017( = رالاuلا حا.*F[9حالاو ةF/اw/لا يلا.جا / تا.CجCتاد  

           = 23752000 / 346116000 

           = 0.068  

3X )2017( = رأuق حا)لا ض3ف لz3لا يلا.جا / \ئا.CجCتاد  

  ةc,Roلا ةpح – حاKرالا = uئا,cلا ض,ف لoق حاKرا

22958712 =23752000  -  ٧٩٣٢٨٨ 

3X )2017( = 22958712 / 346116000 

           =  0.066  

 

4X )2017( = لا ة./قلا|Cق*ل ة/قCلا يلا.جا / ?/.ها|.لا ق.CجCتاد  

           = 690000000 / 346116000 

           = 1.993  
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5X )2017( = لا.)/ل[.لا يلا.جا / تاعCuتا 

           = 161334000 /  346116000 

           = 0.466  
 

             5 + 1 X 4+ 0.6 X 3+ 3.3 X 2+ 1.4 X 1= 1.2 X )7(201Z  

= 1.2 (0.289) + 1.4 (0.068) + 3.3 (0.066) + 0.6 (1.993) + 0.466 

= 2.32                                                                        

  .2017  ماعل ¨س"4م ة-,+لا ءادا ن"lj اذا ) 2.99 ( و ) 1.81 ( HUب عقت يهو ) ª )2.32غلب Z ةH6ق نا

 

 ) ١ ( لو0ج

 ) 2017 – 2012 ( تا�C|لل سا/قلا جئاFن

 Z  ة./ق تا�C|لا
2012 2.051 
2013 1.66 
2014 2.184 
2015 2.411 
2016 3.35 
2017 2.32 

 ةH6قلا Uم ىلعا يهو ) 3.35 ( Z ةH6ق ªغلب ذا T 2016لع حا>ن ªققح ة-,+لا ناف ) 1 ( لوG>لا لالخ Uم

 Z ةH6ق نال ، ¨س"4م نا- ة-,+لا ءادا ناف تا"NLلا ةHق' اما ، ) 2.99 ( يهو نا46لا اهل لص"ت ي4لا ةRراHع6لا

 1.66 (              Z ةH6ق ªغلب ذا 2013 ماع ءا45Lسا' ، ) 2.99 ( و ) 1.81 ( يهو ةRراHع6لا HTقلا HUب عقت

 . ) 1.81 ( ةRراHع6لا ةH6قلا Uم لقا "هو ين4Gم نا- اهئادا نا <ا ةراNخ ة-,+لا ªققح اLهو )
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 ) 2017 – 2012 ( تا�C|لل سا/قلا جئاFن

 Z  ة./ق تا�C|لا
2012 2.051 
2013 1.66 
2014 2.184 
2015 2.411 
2016 3.35 
2017 2.32 
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 تاFص'&لاو تاجا&C&سالا

 : تاجاF�Fسالا

 

 ، 2012 تا"NLلل ¨س"4م نا- يعارQلا جا4نالل ةHلهالا ة-,+لا ءادا نا ح4cی لHل4mلا جئا4ن لالخ Uم -١

 ، يلا"4لا ىلع ) HT Z ) 2.051 ، 2.184 ، 2.411 ، 2.32ق ªغلب ذا 2017 ،  ٢٠١٥ ، 2014

  . ) 2.99 ( ، ) 1.81 ( ةRراHع6لا ةH6قلا HUب عقت HTقلا نال

٢- Êت ,هGغلب ذا 2013 ماعل ة-,+لا ءادا يف ينª قH6ة Z ) 1.66 ( م لقا "هوU قلاH6ع6لا ةHراRلاو ةoةغلا 

  . ل+ف Gعl ا]هو ) 1.81 (

 Uم ىلعا يهو ) HT Z ) 3.35ق ªغلب ذا ة-,+لا ءادا يف m"Ëلم ر"Oت 2016 ماع جئا4ن ت,هÊا Tث -٣

  . ماعلا ا]ه يف ة-,+لا ه4ققح حا>ن ة'اG '65عl ا]هو ) 2.99 ( ةغلاoلاو ةRراHع6لا ةH6قلا

  : تا/صFCلا

 يفاp' ةل6465لا يلا6لا Q-,6لا ة6ئاق ,صاLع ر"4Oب ما46هالا يعارQلا جا4نالل ةHلهالا ة-,+لا ةرادا ىلع -١

 الcف ، تاع6oHلا ، uئا,cلا ض,ف لoق حاKرا ، تاH:ا4Hحالاو ة6m4<Qلا  حاKرالا ، لماعلا لا6لا سار

 . حا>Lلا �Hقmت يLعl <]لا يلاعلا ءادالا ىلا ¨س"64لا ءادالا Uم لاق4نالل ، تاK"ل6Oلاو تاد"ج"6لا Uع

  . kلذ را,aت مGعل هLo>ت Tث 2013 ماعل ءادالا يف ين4Gلا ا]ه ouس <]لا للxلا xHÌ+ت -٢

 تداق ي4لا لئاس"لا ما4xGسا' را,46سالل Qفاح Gعl 2016 ماعل اهئادا يف ة-,+لا ه4ققح <]لا حا>Lلا نا -٣

  . حا>Lلا' را,46سالا "mن راHعم ن"Hjل ، هHلا
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 ) 2017 – 2012 ( تا�C|لل يعار9لا جاFنالل ة/لهالا ة3̀"لل ) ة/مC.علا ة/نا9/.لا ( يلا.لا 3̀9.لا ة.ئاق

 ) يقا7ع را3ید ن/.لم (                                                                                  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ةلوا34.لا تاد/ج/.لا

 15257000 104031890 64524149 100436510 146276045 79511159 د/ق7لا
 2014000 4004931 6146840 - - - ترا.:3سا

 9592000 9592166 55205006 2266056 2266056 2266056 نو?<.لا
 124742000 19038200 7649750 11438000 25746000 32746000 ن/7ی4.لا

 151605000 136667187 133526745 114140566 174288101 114523215  ةلوا34.لا تاد/ج/.لا جم
       ة3با:لا تاد/ج/.لا

 ة.GقلاF ة3باث تاد/ج/م
  ة3IJف4لا

117542676 115435026 116202026 118832776 173057026 194307000 

 204000 204018 204018 204018 204018 204018 ةلجM.لا ةJرادالا تاقف7لا
 194511000 173261044 119036794 116406044 115639044 117746694 ة3با:لا تاد/ج/.لا جم

 346116000 309928231 252562539 230546610 289927145 232269909 تاد/ج/.لا يلا.جا
 ةلT/J لJ/.3لا رداRم
  لجالا

      

 ي.سالا لا.لا سار
 ع/ف4.لا

575000000 575000000 575000000 575000000 575000000 575000000 

 280431000- 304182547- 357022115- 378990047- 368722572- 377132484- تاTGا3Gحالا

 لJ/.3لا رداRم جم
T/Jلجالا ةل 

197867516 206277428 196009953 217977886 270817453 294569000 

 ةRGIق لJ/.3لا رداRم
 لجالا

      

 793.288 793.288 793.288 793.288 793.288 793.288 ^ئاI\لا تاRGR<ت
 51547000 39110778 33791366 33743369 82856429 34402393 ن/7ئا4لا

 لJ/.3لا رداRم جم
  لجالا ةRGIق

34402393 83649717 34536657 34584654 39110778 51547000 

 346116000 309928231 252562539 230546610 289927145 232269909  لJ/.3لا رداRم يلا.جا

 . 227ص ، 2017 ةجر<>لا تاP7Qلا ل.لدو L3/M 2018لا ف=ن 7I7قGلا ، ة.لا>لا قاروالل قا7علا ق/س / ر<=>لا
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Pرالا با|ح 3صا�ع �عuلاو حاk|لل 3ئا|�C2017 – 2012 ( تا ( 

 ) يقا7ع را3ید ن/.لم (

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ة]YGZ>لا حاWرالا
 تا.^ا.Gحالاو

10634234 9203200 -10267475 21967932 52839568 23752000 

 793288 793288 793288 793288 793288 793288 ة`7I_لا ة=ح
 ة.ق/Lلا ة>.قلا
 b.>هاL>لا ق/قYل

546000000 546000000 633000000 633000000 702000000 690000000 

 161334000 256040720 11320000 7608075 7608075 7608075  تاع.`>لا

 ، 2017 ةجر<>لا تاP7Qلا ل.لدو L3/M 2018لا ف=ن 7I7قGلا ، 7ئاdLلاو حاWرالا باLح ، ة.لا>لا قاروالل قا7علا ق/س / ر<=>لا

 .  226-227ص
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 ردا.$لا

 يف حا]�لا �FC|م سا/قل يلا.لا ل/ل*Fلا تاودا ف//�ت ، ) u ) 2000لاOلا 6Uح,لاoGع حالص -١

  ) هار"4-د ةلاسار ، دا4pقالاو ةرادالا ةHل- ، لص"6لا ةعماج : لص"6لا ( ، لا.عالا تا"�م
 

 ة/ل(قF|.لا ة�0ق�لا تاقفF0لاP �(�Fلا ، ) 2015 ( قاز,لاoGع <Aل را6عو ، ي46H6لا ى6HG lmHح ساoع -٢

PساFk0لا �/یاقم ماF0غ' ( ، ي(سا*.لا 0ئاعلاو �0ق�لا �فG4قالا م"لعلا ةل>م : داpداlرادالاو ةRة ، 

 . ) 84 دGعلا ، G 21ل>6لا ، داGغ' ةعماج
 

 

 – يلا.لا ل"فلاP �(�Fلا ةلاد تا"�.لا ءاقP ل/ل*ت ، ) 2000 ( نو,خآو ، ماpع m6Gم ماpع -٣

 UیGفا,لا ةHل- ةل>م : داGغ' ( ، ة.ها|.لا ة/ندرالاو ة/قا3علا تا3̀"لا ?م ة�/ع ىلع ة/ق/([ت ةسارد

  . ) ع'ا,لا دGعلا ، م"لعلل

 

  . ) عRز"4لاو ,+Lلل ة-,oلا راد : نا6ع ( ، يلا.لا ل/ل*Fلاو ة/لا.لا ةرادالا ، ) 2001 ( راOعلا داشر -٤

 

 ةwاسCلا تا3̀ش �3عت تا((|م ل/ل*ت يف يضا3Nلا لخ0.لا ماFk0سا ، ) HT ) 2009لس HG>م m6Gم -٥

 ) ةرا>4لا ةHل- ، ةHف"6Lلا ةعماج ، ةRرا>4لا تاسارGلل ةGیGج قافآ ةل>م : ةHف"6Lلا ( ، ة/ندرالا ة/لا.لا

.  

 

 ىلع ة/ل/ل*ت ةسارد – تا3̀"لا ل"فل ة/لا.لاو ةNرادالا با(سالا 0ی0*ت ، ) 2010 ( ساoع يلع -٦

 . ) 25 دGعلا ، ةعما>لا ةlدا4pقالا م"لعلل داGغ' ةHل- ةل>م : داGغ' ( ، ة/ندرالا ?ماFzلا تا3̀ش

 

 ل/ل*Fلا ماFk0ساP تا3̀"لل ل"فلاP �(�Fلا ، ) 2013 ( يoعaلا Gشار ةK5HLو ، يبا-,لا فلخ يلع -٧

  . ) 94 دGعلا ، ة6N4Lp,Rلا ةعما>لا ، دا4pفالاو ةرادالا ةل>م : داGغ' ( ، قا3علا يف يلا.لا
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 �(�Fلا يف يلا.لا ل/ل*Fلا \/لاسا ماFk0سا ، ) m6G ) 2010م قاز,لاoGع فHسو ، "مر د"m6م HGحو -٨

Pلا ة.ها|.لا تا3̀"لا ل"فlلا ة.ها|.لا تا3̀"لا ?م ة�/ع ىلع ةسارد : ة/عا�lة/قا3علا ة/عا� 

 ، لص"6لا ةعماج ، UیGفا,لا ةL6Hت ةل>م : لص"6لا ( ، ة/لا.لا قاروالل قا3علا قCس يف ةجر0.لا

  . ) G 32ل>م ، 100 دGعلا ، دا4pقالاو ةرادالا ةHلك

 

 ةHعما>لا تاع"6Ooلاو a4uلا ةR,یGم : uلح ( ، ة/لا.لا RئاCقلا ل/ل*ت ، ) 2004 ( لoج UیGلا ءالع -٩

( .  

 

 

 



 
 

1 
 

1 

 

                                                         
لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق  دراسة مقارنة بين قائمة المركز المالي: موضوع البحث

 التمور وشركة بغداد لممشروبات الغازية

( قسم ) العموم المالية والمصرفية( االدارة واالقتصاد)بحث مقدم الى جامعة )دجمة ( كمية 
 كجزة من متطمبات نيل شهادة البكالوريوس

 من:تقدم به كل 

 احمد صالح عبيد الطالب:

 ياسين كامل ضامر الطالب:

 عبد الرحيم حسين هاله الطالب:

 عباس الطالب : ايمان خميل

 سالم سعدأالطالب : 

 ابراهيم نبيل 0بأشراف: د

 

م 2021                             ه                                                                                                                             1442  

العراق جمهورٌة                               

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة  

دجلة جامعة   

واالقتصاد اإلدارة كلٌة  

والمصرفٌة المالٌة العلوم قسم  



 
 

2 
 

2 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

هُْفِسُكْ  َأْحَسنُْتْ  َأْحَسنُْتْ  نْ أٔ ) نْ  ِِلَ
ِ
فَلَهَا ۚ  َأَسأُْتْ  ۖ  َوا

َذا
ِ
لَ  َدَخلُوهُ  ََكَ  الَْمْسِجدَ  َوِلَيْدُخلُوا ُوُجوَهُكْ  ليسوئوا اِْلِٓخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ  فَا ة   َأوَّ وا َمرَّ ُ  (تَْتِبرًيا عَلَْوا َما َوِلُيَتّّبِ

 

 (7سورة االسراء اآلٌة ) 

 اهداء

إلى وطنً الحبٌب و شهداء العراق والواجب والى كل من ضحى من اجل امن 

وامان هذا الوطن الحبٌب وإلى كل من ساعدنا فً العلم والمعرفة والى أساتذة 

كافة  / قسم العلوم المالٌة والمصرفٌةواالقتصاد اإلدارةكلٌة جامعة دجلة /

وله الشكر  نالما بذله من جهد فً توجٌه (الدكتور نبٌل ابراهٌم)وبالخصوص 

والتقدٌر والى كافة اخوانً واخواتً الطلبة أوجه لهم تحٌاتً وجهدي المتواضع 

 .. 

 

 

 :المقدمة

بيدف تحقيق الربح ، فضال عن يتنامى االىتمام باالداء المالي لموحدات االقتصادية ) االنتاجية والخدمية ( 
 ما تعكسو من تطور او اتساع لتمك الوحدة في معظم جوانبيا وبالتالي زيادة االنتاج كما ونوعا .

 

 : وضمن هذا االطار هناك عدة طرق لمرقابة المالية

 ) نظام العائد عمى االستثمار ) نظام دو بونت  
   الستخداماوكشف او تقرير المصادر و  
   االداء المالي ) ادوات التحميل المالي (ومؤشرات  



 
 

3 
 

3 

ولذلك تم استخدام تقييم مؤشرات االداء المالي بغية التعرف عمى جوانب القوة والضعف في تحركات عناصر  
قائمة المركز المالي لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ، وشركة بغداد لممشروبات الغازية ، فضال عن 

 لتمك العناصر واجراء المقارنة بينيم . استخدام معدالت النمو 

اذ يعد التحميل المالي من اىم ميام الوظيفة المالية ، باعتباره قراءة ودراسة وترجمة المعمومات التي تتضمنيا 
مضمونيا واعطاء صورة تساعد عمى فيم الييكمية المالية ، والسياسات القوائم المالية ، ثم تحميميا لفيم 

شركات موضوع البحث ، فضال عن تشخيص الوضع المالي ليا ، االمر الذي يساعد المتبعة من طرف ال
 عمى رسم الخطط وتوجيو السياسات المالية لتمك الشركات .

 مؤشر الربحية،  مؤشر النشاط،  مؤشر السيولةلذلك ركز البحث عمى استخدام مؤشرات التحميل المالي ) 
 عن قائمة المركز المالي ( بناء عمى ما توفر من بيانات  مؤشر النمو، 

 (  ،   2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور لمسنوات ) _

 ( .    2015 , 2016 , 2017وشركة بغداد لممشروبات الغازية لمسنوات ) _ 

 

 :البحثمنهجية  (1
التحميمي مستندا عمى مجموعة من الكتب والبحوث العممية  –اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي 

 والتقارير الرسمية والتي تناولت المؤشرات المالية لمشركتين موضوع البحث . 
 
 
 

  :البحثمشكمة  (2
مشكمة البحث حول تذبذب عناصر قائمة المركز المالي لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق تتعمق 

التمور لخمس سنوات ، ولشركة بغداد لممشروبات الغازية لثالث سنولت ، وتحركاتيا ) باالرتفاع 
 واالنخفاض ( ، وعدم االستقرار مما يعكس تاثيرىا عمى اداء الشركتين . 

 



 
 

4 
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  :البحثفرضية  (3
التحقق من وجود حالة من التذبذب وعدم االستقرار في عناصر قائمة المركز تتضمن فرضية البحث 

 المالي ، وىذا ما يعكس اثار سمبية عمى نشاط الشركتين وضعف مساىمتيما في الناتج الصناعي . 
 

 : اهمية البحث (4
مؤشرات التحميل باستعراض قياس االداء المالي لمشركتين موضوع البحث من خالل اىتم البحث 

القوة والضعف ، ومحاولة وضع آلية لتجاوز العقبات التي تكتنف مسيرة المالي ثم بيان نقاط 
الشركتين والتغمب عمى نقاط الضعف التي تعاني منيا ، وتعزيز الجوانب االيجابية ) نقاط القوة ( 

 لتحسين ورفع كفاءة االداء المالي فييا . 
 : هدف البحث (5

لقائمة المركز المؤشرات المالية االداء المالي لمشركتين من خالل استخدام ييدف البحث الى بيان 
المالي لخمس سنوات لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ، ولثالث سنوات لشركة بغداد 

، تين ناصر قائمة المركز المالي لياتين الشركعلممشروبات الغازية . ثم كشف نقاط القوة والضعف ل
حيث تمعب مؤشرات التحميل المالي دورا ميما في قياس كفاءة االداء المالي ، والبحث عن السبل 

الشركتين عمى التي تتمتع بيا نقاط القوة الكفيمة لتجاوزىا والحد منيا ، أضافة الى التعرف عمى 
 دعميا وتطورىا من أجل تحسين كفاءة االداء المالي .

 : والزمانية لمبحثالحدود المكانية  (6
 المكانية:حدود البحث  -1

 0الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  -أ 
 0شركة بغداد لممشروبات الغازية  -ب 

 حدود البحث الزمانية : -2
 (  2017 – 2013) ة لتصنيع وتسويق التمور لمسنوات العراقيقائمة المركز المالي لمشركة  -أ 
 (  2017 – 2015قائمة المركز المالي لشركة بغداد لممشروبات الغازية لمسنوات       )  -ب 
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لتحديد مفيوم االداء المالي والعوامل المؤثرة الجانب النظري لقد قسم البحث الى مبحثين تناول المبحث االول 
يا الموضوعة . اما المبحث لبيان مدى تحقيق الشركتين الىدافعمى االداء وقياس مؤشرات االداء المالي 

بتحميل مؤشرات االداء المالي من خالل النسب المالية المتعمق الجانب التطبيقي الثاني فقد خصص لتحميل 
ومعدالت النمو لعناصر قائمة المركز المالي . وخمص البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات العممية 
 التي نامل ان يتم االخذ بيا من قبل الشركتين والتي يمكن ان تساىم في تحسين مستوى ادائيا وتطورىا . 

 

 الجانب النظري

 الداء : المفهوم والعوامل المؤثرة فيها

 

 : مفهوم االداء   اوال :

ختمف مفيوم االداء باختالف  المدارس والنظريات التي كانت سائدة في كل مرحمة من المراحل ي 
ىو النتيجة التي تم تحقيقيا لدى  :باألداءالتاريخية لتطور الفكر التنظيمي . فعمى الصعيد االداري يقصد 

     القدرة عمى االنتاج بفعالية  {البعض بأنو  وعرفوممارسة عمل ما والمعبر عنيا بوحدات قياس معينة . 
) باستهالك القميل من المواد ( لمسمع والخدمات التي تستجيب لطمب السوق بما يسمح بتحقيق فائض 

 ( 35، ص 2015) قاسم محمد ، ،  ( 28، ص 2012بريش ، ) السعيد .  } لتحريك النظام االقتصادي

 

 : العوامل المؤثرة عمى االداء -ثانيا :

( اذ ) البيئة الداخمية لمشركة يخضع االداء لتأثير العديد من العوامل ، منيا ما ىو ذو طبيعة داخمية  
يمكن إلدارة الوحدة االقتصادية ) شركة ، مؤسسة ، ... الخ ( ان تتحكم فييا لزيادة آثارىا االيجابية وتخفيض 

وىذه يصعب التحكم فييا ، لذا ال بد من التكيف البيئة الخارجية  آثارىا السمبية . ومنيا ما ىو صادر عن 
،    1980) هشام احمد حسبو ، ،  ( 50، ص 2014) عمي وهيب ، ،  ( 40، ص 2010) فايز سميم ، معيا . 

 .  ( 5ص



 
 

6 
 

6 

  -: العوامل الخارجية المؤثرة في االداء -1
فإن  تتمثل العوامل الخارجية  في مجموعة المتغيرات والقيود التي تخرج عن نطاق التحكم ، وبالتالي

سمبا عمى اداء  آثارىا قد تكون في شكل فرص يسمح استغالليا بتحسن االداء . وقد تكون خطرا يؤثر
بعدم الثبات والتعقيد  لشركة ، مما يستدعي ضرورة التكيف معيا لتخفيف آثارىا . خاصة اذا تميزت ا

 ، وتنقسم ىذه العوامل الى عوامل :
  وقانونية سياسية، ،تكنولوجية ،اجتماعية ،اقتصادية 
  ( 10، ص 2006) سعيد عبد الحميد ، وىي تتفاوت في درجة تأثيرىا عمى اداء الشركة .  
 

 

 -: العوامل الداخمية المؤثرة في االداء -2
تتمثل العوامل الداخمية في مختمف المتغيرات الناتجة عن تفاعل عناصر الشركة الداخمية والتي تؤثر 

ان يتحكم فييا ويحدث فييا تغيرات تسمح بزيادة آثارىا " إدارة الشركة " عمى ادائيا ، ويمكن لممدير
 االيجابية أو تقميل آثارىا السمبية . 

 :العواملتتميز ىذه 
   بكثرتها وبالتالي صعوبة حصرها _ 

  بينهاالتداخل فيما _ 
  التفاوت من حيث درجة تأثيرها والتحكم فيها_ 
  ىما:ونتيجة لذلك تم تجميعيا في مجموعتين رئيسيتين  

 نسبة االعتماد عمى اآلالت مقارنة بعدد العمال (  التكنولوجيا،نوع  ) التقنيةالعوامل 
 العمر والجنس ( .  -) التركيبة البشرية لمشركة  العوامل البشرية

ويبقى مجال العوامل المفسرة لألداء واسعا جدا وال يمكن تحديده وضبطو ، غير ان الدراسات  
واالبحاث بينت ان أىم العوامل التي تحقق االداء المرتفع تأتي من الشركة نفسيا قبل محيطيا 

 .الخارجي 

 ،( 60ص ،2015 مظموم،) حميد  ،( 29ص ،2012 بريش،) السعيد 
 والذي ال يمكن أهماله.  
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 :قياس االداء  -ثالثا :

ىو احدى الحمقات الميمة في العممية االدارية الشاممة ، اذ يعتمد عمى استخدام :تقييم االداء ان  
مجموعة من المقاييس والمؤشرات لفحص مدى تحقيق الشركة ألىدافيا الموضوعة وتحديد االنحرافات 

 االيجابية والسمبية ومعرفة أسبابيا ، ومن ثم اقتراح المعالجة المناسبة ليا . 

بانو العممية التي تعني بقياس كفاءة العاممين وصالحياتيم وانجازاتيم  :اء تقييم االدكما يعرف  
وسموكيم في عمميم الحالي لمتعرف عمى مدى قدرتيم عمى تحمل المسؤوليات الحالية واستعدادىم لتقمد 
مناصب أعمى في المستقبل . ومن خالل ىذا التعريف يتضح ان تقييم االداء يعد أحدى االدوات االساسية 

الناتجة من مقارنة اداءىا والنتائج التي تم التغذية العكسية لتي تساعد عمى تحسين اداء الشركة من خالل ا
 (  49، ص 2015،  حميد مظموم) التوصل الييا من قبل تمك الشركة .

 

 

 : مؤشرات االداءرابعا :  

لقد تم تحديد بعض مؤشرات االداء ، والتي تم استخداميا بناء عمى ما متوفر من بيانات عن قائمة  
( ، وكشف حساب االرباح والخسائر ، الميزانية العمومية المركز المالي لمشركتين موضوع البحث ) 

،  2014ب ، ( ، ) عمي وهي 70، ص 2008) عبد الستار محمد ،  -( ، وىي : 1والموضحة في الممحق ) 
 .(  200، ص  1993) محمد صالح الحناوي ، وجميل احمد ، ( ،  20، ص  2014، ) زياد نجم عبد ،  ( 78ص

 

 -: مؤشرات السيولة ( 1

يمكن وصف السياسة التمويمية لمشركة بانيا سياسة جيدة اذا استطاعت تحقيق توازن بين مصادر  
واستخدامات االموال . أي ان االدارة الجيدة ىي التي تستطيع ايجاد توازن بين حاجات الشركة الى النقد في 

متداولة ضمن حاجات االجل القصير وفي نفس الوقت المحافظة عمى بقاء االستثمارات في الموجودات ال
 الشركة في االجل القصير . 
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 نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطموبات المتداولة

 -:النشاطمؤشرات ( -2

وتستخدم ىذه النسب لقياس سرعة تحول بعض الحسابات في الشركة الى مبيعات أو نقد . وتعد ىذه  
الشركة وكفاءتيا في ادارة ذمميا المدينة وادارة النسب مكممة لنسب السيولة من حيث انيا تقيس سيولة 

 مخزونيا .

 معدل دوران الموجودات المتداولة = المبيعات / مج الموجودات المتداولة  - أ
 معدل دوران الذمم المدينة = المبيعات / الذمم المدينة   - ب

 -: مؤشرات الربحية( -3

الشركة عمى توليد االرباح من  وتعكس مؤشرات الربحية االداء الكمي لمشركة ، اذ تفحص قدرة 
مبيعاتيا ، وتعتبر من المقاييس اليامة لقياس فعالية سياسات ادارة الشركة االستثمارية والتشغيمية والتمويمية ، 

 فضال عن استخدام التحميل الرأسي والذي يبين نسبة كل عنصر من عناصر قائمة الدخل الى المبيعات .

 المبيعات هامش مجمل الربح = مجمل الربح /

 -:النمومؤشرات ( -4

تقيس نسب النمو مدى التوسع والتقدم الذي تحققو الشركة عمى مر الزمن . فالنمو ىدف مرغوب بو  
، اذ انو يمكن من : توسيع الشركة وتطوير منتجاتيا ، تحسين طرائق االنتاج وجودة منتجاتيا ، وزيادة عدد 

 المدراء الى االعمى وخمق وظائف جديدة .الوظائف افقيا وعموديا ، مما يسمح بتدرج 

 

 

 1- }المبيعات الحالية / المبيعات السابقة   {معدل نمو المبيعات = 
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 المبحث الثاني / الجانب التطبيقي
 

 دء بتحميل الجانب التطبيقي لمشركتين ، تجدر االشارة الى نبذة مختصرة عنهما :قبل الب     

 ( *:  Iraqi Date Processing & Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور )  الشركةاوال (( 

 

  العراقية لتصنيع وتسويق التمور في محافظة بغداد / منطقة الشالجية / خمف شركة الأنشئت
 . 29/1/1989جامع براثا ، بتاريخ 

  اما مساىمة  % ،1.314% ، بينما القطاع المختمط  26.129تبمغ مساىمة القطاع العام
% ، ومساىمة 72.536% ، ومساىمة القطاع الخاص 0.015القطاع التعاوني فقد بمغت 

 % . 0.006النقابات المينية 
  ( دينار ، أما اليوم فإن رأس ماليا بمغ  50000000برأس مال تأسيسي قدره )  شركةالأنشئت

 ( مميار دينار . 172250)
.............................................................................. 

، ص   2017ودليل الشركات المدرجة  2018*المصدر : سوق العراق لألوراق المالية ، التقرير نصف السنوي 
180  . 

 

 

 

ىذا الجانب شقين في تحميل االداء ، االول ىو تحميل مؤشرات االداء من خالل النسب يتضمن  
  -المالية ، والشق الثاني يختص بمعدالت النمو لعناصر قائمة المركز المالي ، وكما يمي :
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 عراقي ( ) مميون دينار التمورالعراقية لتصنيع وتسويق مشركة لقائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية ( 

 2013 2014 2015 2016 2017 
      الموجودات المتداولة

 204.515611 474.427155 5541.860798 8370.262539 5257.394167 النقد
 1160.942391 1684.994341 1444.02302 1207.69481 1038.006226 المخزون
 11292.865 11068.42869 10196.92257 5848.999773 12322.56313 المدينون

 - - - 0.115423 0.115423 اعتمادات مستنديو لشراء مواد
 516.624267 661.308563 - 3358.684931 - استثمارات مالية قصيرة االجل
 13174.94727 13889.15875 17182.80639 18785.75748 18618.07895 مجموع الموجودات المتداولة

      الموجودات الثابتة
الثابتة بالقيمة الموجودات 

 الدفترية
1711.679678 2853.562193 4112.973379 7027.637257 5705.195269 

 977.86625 - 99.31525 10.070809 0.070809 مشروعات تحت التنفيذ
 84.302566 84.302566 1110.976038 639.063505 630.982255 استثمارات مالية طويمة االجل
 6767.364584 7111.939823 5323.264667 3502.696507 2342.732742 مجموع الموجودات الثابتة

 19942.31185 21001.09857 22506.07105 22288.45398 20960.81169 اجمالي الموجودات
المطموبات طويمة االجل 

 )مصادر التمويل طويمة االجل(
     

 15303.93796 17073.77161 19125.84892 20105.52846 18708.51832 حقوق المساىمين 
 19.005281 19.005281 19.005281 19.005281 19.005281 التخصيصات طويمة االجل 

مجموع المطلوبات طوٌلة االجل 
)مجموع مصادر التموٌل طوٌلة 

 االجل(
18727.5236 20124.53372 19144.85421 17092.77689 15322.94324 

        المطموبات قصيرة االجل        
) مصادر التمويل قصيرة االجل 

 ) 

     

 4618.241933 3907.194979 3360.090143 2162.793553 2232.161385 نالدائنو 
 1.126703 1.126703 1.126703 1.126703 1.126703 تخصيصات قصيرة االجل

مجموع المطموبات قصيرة االجل 
مجموع مصادر التموٌل )

 ( قصٌرة االجل

2233.288088 2163.920256 3361.216846 3908.321682 4619.368636 

    اجمالي 
                    المطموبات 
) مجموع مصادر         

 التمويل (

20960.81169 22288.45398 22506.07105 21001.09857 19942.31188 

 .  180، ص   2017ودليل الشركات المدرجة  2018التقرير نصف السنوي  المالية،سوق العراق لألوراق  :المصدر
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 العراقية لتصنيع وتسويق التمور : شركة التحميل مؤشرات االداء في  -: االولالشق 
 

يعكس ىذا الجانب مدى تطبيق مؤشرات االداء والتي تم استخداميا بناء عمى ما توفر من بيانات عن قائمة 
  -المركز المالي وكشف حساب االرباح والخسائر لخمسة سنوات ، وىي :

 لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ( مؤشرات التحميل المالي 1جدول ) 
 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
= الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة نسبة التداول  8.33 8.68 5.11 3.55 2.85 

المخزون  –نسبة السيولة السريعة= ) الموجودات المتداولة 
 ( / المطلوبات المتداولة 

7.8 8.1 4.6 3.1 2.6 

 0.26 0.38 0.27 0.38 0.52 معدل دوران الموجودات المتداولة
دوران الذمم المدينة معدل  0.79 1.24 0.45 0.48 0.31 

 0.51 - 0.17 - 0.01 0.05 - 0.10 هامش مجمل الربح
 0.33 - 0.15 0.36 - 0.25 - - معدل نمو المبيعات

 

 ( . 8.68اذ بمغت )  2014حققت اعمى معدل في ميزانية  نسبة التداول( ان  1يعكس الجدول ) 

وىي اعمى من بقية  2013( مرة في ميزانية  0.52فقد بمغت )  المتداولةمعدل دوران الموجودات اما  
 السنوات .

 ( مرة ، 1.24اذ بمغ )  2014اعمى نسبة عام  معدل دوران الذمم المدينةكما حقق  

 ، 2013( في ميزانية  0.10بمغ )  هامش مجمل الربحفضال عن ذلك فان  

 . 2016في ميزانية  ( 0.15بمغ  )  ومعدل نمو المبيعات 
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  -السيولة:مؤشرات 

  التداول:نسبة  -1
( يتضح ان نسبة التداول لعام   2017 – 2013من خالل المقارنة بين نسب التداول لمسنوات ) 

أكثر اعتدال فيما يخص تحقيق توازن بين حاجات الشركة الى النقدية في االجل القصير  2017
وفي نفس الوقت المحافظة عمى بقاء االستثمارات في الموجودات المتداولة ضمن حاجات الشركة 

انت نسب عالية ، وىذا ( ك 2014،  2013في االجل القصير ، اما نسب التداول لمسنوات ) 
يعني ان الشركة ال تستخدم مواردىا المالية المتاحة استخدام امثل ، بمعنى اخر أن ارتفاع النسبة 

 خدام الموارد المالية في الشركة تشير إلى تدني أو انخفاض كفاءة إداء است

 ( نسبة التداول 1شكل ) 

 

 

 
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 نسبة السيولة السريعة :  -2        
سيمة التحويل الى قدرت الشركة عمى سداد التزاماتيا قصيرة االجل من اصوليا تشير ىذه النسب 

 الى نقدية ، وتشمل ىذه االصول كل من النقدية ، االوراق المالية قصيرة االجل ، الذمم المدينة ، 
تعكس سيولة اكثر من بقية  2014يتضح من المقارنة بين نسب السيولة السريعة ان نسبة عام 

عمى سداد التزاماتيا ، مما يعني ان قدرة الشركة  2013النسب تمييا نسبة السيولة السريعة لعام 
 2017كانت اكثر استجابة ، اما نسبة السيولة السريعة لعام  2014المالية قصيرة االجل لعام 
 ( .  2.6فكانت متدنية اذ بمغت ) 
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  -: النشاطمؤشرات   

 معدل دوران الموجودات المتداولة :  -1

ىي اكثر من بقية االعوام ، االمر الذي يدلل ان  2013يتضح من المقارنة ان معدل دوران الموجودات لعام 
كانت كبيرة نسبيا في توليد المبيعات ، تمييا في ذلك لألعوام  2013مساىمة الموجودات المتداولة لعام 

2014  ،2016  . 

 

 ( معدل دوران الموجودات المتداولة 2شكل ) 

 
 

 معدل دوران الذمم المدينة :  -2

(  1.24بمغت )  2014يتضح من المقارنة بين السنوات موضوع البحث ان نسبة دوران الذمم المدينة لعام 
وىي أفضل نسبيا من بقية السنوات ، االمر الذي يعكس ارتفاع قدرة الشركة في تحصيل الذمم المدينة لعام 

2014 . 
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 ( معدل دوران الذمم المدينة 3شكل ) 

 
 

  -:مؤشرات الربحية 

 الربح:هامش مجمل -   

( كانت ضعيفة في توليد أو خمق  2017 – 2013من خالل نتائج ىامش الربح االجمالي لمسنوات ) 
اذ بمغت  2013مع تحسن طفيف لعام  2017،  2016،  2014االرباح ، اذ ظيرت بإشارة سالبة لمسنوات 

0.10  
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 ( هامش مجمل الربح 4شكل ) 

 
 

 -مؤشرات النمو :

                        المبيعات:معدل نمو -  

( يتضح ان معدالت النمو كانت  2017 – 2014من خالل مقارنة معدالت نمو المبيعات ) 
. وىذا يعكس مدى  0.15اذ بمغ  2016متدنية وبإشارة سالبة ، باستثناء معدل نمو المبيعات لعام 

 التدني الحاصل في المبيعات . 
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 نمو المبيعات( معدل  5شكل ) 

 
 

 

 معدالت النمو لخمس سنوات لعناصر قائمة المركز المالي لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور: -الشق الثاني :

 

 2017 2016 2015 2014 2013 عناصر الميزانية
اجمالي الموجودات 

 المتداولة
18618.07895 18785.75748 17182.80639 13889.15875 13174.94727 

اجمالي الموجودات 
ةالثابت  

2342.732742 3502.696507 5323.264667 7111.939823 6767.364584 

 اجمالي المطموبات
متداولةال  

2233.288088 2163.920256 3361.216846 3908.321682 4619.368636 

 معدالت النمو نستخدم الصيغة االتية : الستخراج 
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 –التقني  االنتاجية والتغير –التحميل االقتصادي في قطاع الصناعة التحويمية   ( ، 2014نبيل ابراىيم محمود )  :المصدر 
  .  239، ص، دار البداية ناشرون وموزعون ، االردن  دراسة قياسية

r معدل النمو السنوي 

Y المتغير المراد قياس معدل نموه 

N )عدد المشاىدات )عدد السنوات 

X  ( ) ( 2017 – 2013التسمسل الزمني ) السنوات 

 -أجمالي الموجودات المتداولة :
 

 اجمالي الموجودات المتداولة  السنوات
Y 

Ln Y X LnY X X2 

2013 18618.07895 9.831888374 0 0 0 
2014 18785.75748 9.840854281 1 0.840854281 1 
2015 17182.80639 9.751664534 2 19.50332907 4 
2016 13889.15875 9.538863869 3 28.61659161 9 
2017 13174.94727 9.486072371 4 37.94428948 16 
 30 86.90506445 10 48.44934343  المجموع

 
R=5(86.90506445)-(48.44934343)(10) / 5(30)-(10)2                 

= 434.5253223 -484.4934343 / 15-9                        

=8.3 -                                                                                           

 تنمو الموجودات المتداولة بمعدل سالب لخمس سنوات .
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 -: الثابتةأجمالي الموجودات 
 

  الثابتةاجمالي الموجودات  السنوات
Y 

Ln Y X LnY X X2 

2013 2342.732742 7.759073365 0 0 0 
2014 3502.696507 8.161288381 1 8.161288381 1 
2015 5323.264667 8.579842053 2 17.15968411 4 
2016 7111.939823 8.869530316 3 26.60859095 9 
2017 6767.364584 8.819867012 4 35.27946805 16 
 30 87.20903149 10 42.18960113  المجموع

 
R=5(87.20903149)-( 42.18960113)(10) / 5(30)-(10)2                 

= 436.0451575-421.8960113/ 15-9                        

= 2.358                                                                           

 % (  لخمس سنوات . 235.8تنمو الموجودات الثابتة  بمعدل ) 
 -: المطموبات المتداولةأجمالي 

 
  المطموبات المتداولةاجمالي  السنوات

Y 
Ln Y X LnY X X2 

2013 2233.288088 7.711230257 0 0 0 
2014 2163.920256 7.679676789 1 7.679676789 1 
2015 3361.216846 8.120058344 2 16.24011669 4 
2016 3908.321682 8.270863323 3 24.81258997 9 
2017 4619.368636 8.438013316 4 33.75205326 16 
 30 82.48443671 10 40.21984203  المجموع
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R=5(82.48443671)-( 40.21984203)(10) / 5(30)-(10)2                 

= 412.4221836 -402.1984203/ 15-9                               

= 1.7                                                               

 % (  لخمس سنوات . 170.3بمعدل )   المطموبات المتداولةتنمو 
 

 النمو لعناصر قائمة المركز المالي معدالت(  2جدول ) 
 لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور 

 ( 2017 – 2013السنوات )  عناصر الميزانية
 %- 832.8 اجمالي الموجودات المتداولة

 % 235.8 اجمالي الموجودات الثابتة
 % 170.3 اجمالي المطموبات المتداولة

  
المستحقة عمى الشركة ، اي بمعنى ىناك التزامات مالية بذمة ( نسبة الديون  2يعكس الجدول ) 

% ( ، وىذه ضرورة تسديدىا خالل فترات مالية الحقة .  170.3الشركة لمغير وىي تشكل نسبة )
فضال عما يعكسو الجدول من تدني معدل نمو الموجودات المتداولة بشكل حاد وممحوظ اذ بمغ     

( 832.8 - . ) % 
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 ( :  2017 – 2015ثانيا (( شركة بغداد لممشروبات الغازية لمسنوات ) 

 

 :* قبل البدء بتحميل الجانب التطبيقي لمشركة تجدر اإلشارة إلى نبذة مختصرة عن الشركة     

  شركة أنشئت( BSD )  الزعفرانية / المنطقة  –في محافظة بغداد   1989/ 7/  18بتاريخ
 الصناعية .

  10% ، بينما القطاع الحكومة فقد كانت نسبتو ال تزيد عمى 89تبمغ مساىمة القطاع الخاص %
 % فقط .1والقطاع المختمط 

  شركة أنشئت( BSD )  دينار ، أما اليوم فإن رأس ماليا بمغ  70000000برأس مال قدره
 ( مميار دينار . 177,333)

.............................................................................. 

: المعمومات أعاله جاءت في ضوء المقابمة التي أجريت مع السيد مدير عام الشركة " المدير المفوض "  *المصدر
 .  2019/ 3/ 24األستاذ "حيدر عبد المحسن البصام" وذلك يوم االحد الموافق 

ىذا الجانب شقين في تحميل االداء ، االول ىو تحميل مؤشرات االداء من خالل النسب ن يتضم 
  -المالية ، والشق الثاني يختص بمعدالت النمو لعناصر قائمة المركز المالي ، وكما يمي :
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،  2015لمسنوات  ( BSD)  قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية ( لشركة بغداد لممشروبات الغازية
 عراقي (مميون دينار ) 2017،  2016

 2017 2016 2015 الموجودات ) االصول ( المتداولة
 23838.0634 24098.4762 62937.20872 نقود 

 61916.75496 51360.84288 48654.63584 المخزون
 9685.289749 4621.411526 6278.696439 المدينون

 95440.10811 80080.73062 117870.541 المتداولةمج الموجودات ) االصول ( 
     الموجودات الثابتة :

 163007.3901 101087.3139 89890.62787 القائمة بالقيمة الدفترية 
 62080.81135 949.884829 1402.480742 نفقات إيراديو مؤجمة

 1638.870537 81412.53994 17697.28541 المشروعات تحت التنفيذ
 46.376642 46.376642 46.376642 االستثمارات المالية طويمة االجل

 226773.4486 183496.1153 109036.7706 مج الموجودات الثابتة
 322213.5567 263576.8459 226907.3116 اجمالي الموجودات

المطموبات طويمة االجل ) مصادر التمويل 
 طويمة االجل ( :

   

 177333.3333 133000 133000 رأس المال المدفوع
 129312.9621 104407.1531 83680.12199 االحتياطيات

 306646.2954 237407.1531 216680.1219 مج المطموبات طويمة االجل
در التمويل االمطموبات قصيرة االجل ) مص

 قصيرة االجل ( :
   

 5647.577033 5168.374556 4308.403987 التخصيصات 
 9919.684257 21001.31824 5918.785709 الدائنون

 15567.26129 26169.6928 10227.18969 مج المطموبات قصيرة االجل 
 322213.5567 263576.8459 226907.3116 اجمالي المطموبات

                  . 179، ص 2017ودليل الشركات المدرجة  2018سوق العراق لألوراق المالية ، التقرير نصف السنوي  -1 المصدر :
 لقد تم تحويل االرقام من مميار دينار الى مميون دينار ، من قبل الباحث .                                  -2
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 شركة بغداد لممشروبات الغازية  : تحميل مؤشرات االداء في  -: االولالشق 
 

يعكس ىذا الجانب مدى تطبيق مؤشرات االداء والتي تم استخداميا بناء عمى ما توفر من بيانات  
  -عن قائمة المركز المالي وكشف حساب االرباح والخسائر لثالث سنوات ، وىي :

 

  ( مؤشرات التحميل المالي 3جدول ) 
 في شركة بغداد لممشروبات الغازية 

 2017 2016 2015 البيان
 6.13 3.06 11.5 =الموجودات المتداولة / المطموبات المتداولةالتداول نسبة

المخزون (  –نسبة السيولة السريعة=) الموجودات المتداولة 
 / المطموبات المتداولة 

6.76 
1.09 2.15 

 مرة3.09 مرة 3.30 مرة 2.04 معدل دوران الموجودات المتداولة
 مرة 30.5 مرة   57.3  مرة 38.3 معدل دوران الذمم المدينة

 0.14 0.14 0.12 ىامش مجمل الربح
 0.11 0.09 0.16 معدل نمو المبيعات

 

( . اما معدل  11.5اذ بمغت )  2015( ان نسبة التداول حققت اعمى معدل في ميزانية  3يعكس جدول ) 
، وىو اعمى من بقية السنوات . بينما  2016( مرة في ميزانية  3.30دوران الموجودات المتداولة فقد بمغ ) 

( مرة . اما ىامش مجمل  57.3اذ بمغ )  2016حقق معدل دوران الذمم المدينة اعمى نسبة لو في ميزانية 
 الربح ، ومعدل نمو المبيعات فكان متدني نسبيا لألعوام قيد الدراسة  .

 

 -:مؤشرات السيولة 

 التداول:نسبة  -1

 2016( يتضح ان نسبة التداول لعام  2017 – 2015لتداول لمسنوات ) من خالل المقارنة بين نسب ا
أكثر اعتدال فيما يخص تحقيق توازن بين حاجات الشركة الى النقدية في االجل القصير وفي نفس الوقت 
المحافظة عمى بقاء االستثمارات في الموجودات المتداولة ضمن حاجات الشركة في االجل القصير ، اما 
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( كانت نسب عالية ، وىذا يعني ان الشركة ال تستخدم مواردىا  2017،  2015التداول لمسنوات ) نسب 
المالية المتاحة استخدام امثل ، بمعنى اخر أن ارتفاع النسبة تشير إلى تدني أو انخفاض كفاءة إداء استخدام 

 الموارد المالية في الشركة .

 نسبة السيولة السريعة : -2

ىذه النسب الى قدرة الشركة عمى سداد التزاماتيا قصيرة االجل من اصوليا سيمة فضال عن ذلك تشير 
 التحويل الى نقدية . وتشمل ىذه االصول كل من النقدية ، االوراق المالية قصيرة االجل ، الذمم المدينة ،

نسب ، مما تعكس سيولة اكثر من بقية ال 2015يتضح من المقارنة بين نسب السيولة السريعة ان نسبة عام 
 كانت اكثر استجابة .  2015يعني ان قدرة الشركة عمى سداد التزاماتيا المالية قصيرة االجل لعام 

 

  -النشاط:مؤشرات 

 المتداولة:معدل دوران الموجودات  -1

ىي اكثر من بقية االعوام ، االمر الذي يدلل ان  2016يتضح من المقارنة ان معدل دوران الموجودات لعام 
 كبيرة نسبيا في توليد المبيعات . كانت 2016مساىمة الموجودات المتداولة لعام 

  المدينة:معدل دوران الذمم  -2

( 57.3بمغت )  2016يتضح من المقارنة بين السنوات موضوع البحث ان نسبة دوران الذمم المدينة لعام 
وىي أفضل نسبيا من بقية السنوات ، االمر الذي يعكس ارتفاع قدرة الشركة في تحصيل الذمم المدينة لعام 

2016. 

  -الربحية:مؤشرات 

 الربح:هامش مجمل 

( كانت متدنية نسبيا في توليد أو خمق  2017 – 2015من خالل نتائج ىامش الربح االجمالي لمسنوات ) 
( ، بينما حقق تشابو  0.12)  2015االرباح فضال عن تقارب النسب ، اذ بمغ ىامش مجمل الربح لعام 

 ( . 0.14حيث بمغ )  2017،  2016لمسنوات 
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  -النمو:مؤشرات 

 المبيعات:معدل نمو 

. 2016انيا متدنية ، وخاصة لعام ( يتضح  2017 – 2015من خالل مقارنة معدالت نمو المبيعات ) 
 .  عدم حصول نمو في مبيعات الشركة لمسنوات موضوع البحث وىذا يعكس 

 

 بغداد لممشروبات الغازيةمعدالت النمو لثالث سنوات لعناصر قائمة المركز المالي لشركة  -: الشق الثاني

 2017 2016 2015 عناصر الميزانية
 95440.10811 80080.73062 117870.541 المتداولةاجمالي الموجودات 

 226773.4486 183496.1153 109036.7706 اجمالي الموجودات الثابتة
 15567.26129 26169.6928 10227.18969 اجمالي المطموبات المتداولة

 معدالت النمو نستخدم الصيغة االتية *: الستخراج 

  
                   

             
 

r معدل النمو السنوي 

Y المتغير المراد قياس معدل نموه 

N )عدد المشاىدات )عدد السنوات 

X  ( ) ( 2017 – 2015التسمسل الزمني ) السنوات 

 .  239، ص المصدر السابق ( ،  2014: نبيل ابراىيم )المصدر *
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 -المتداولة:أجمالي الموجودات 
 

 اجمالي الموجودات المتداولة  السنوات
Y 

Ln Y X LnY X X2 

2015 117870.541 11.67734219 0 0 0 
2016 80080.73062 11.29079054 1 11.29079054 1 
2017 95440.10811 11.46625419 2 22.93250838 4 
 5 34.22329892 3 34.43438692 293391.3797 المجموع

 
R=3(34.22329892)-( 34.43438692)(3) / 3(5)-(3)2                 

= 102.6698968 -103.3031608 / 15-9                        
= -0.1055 
 تنمو الموجودات المتداولة بمعدل سالب لثالث سنوات .

 

 -: الثابتة أجمالي الموجودات
 

  الثابتة اجمالي الموجودات السنوات
Y 

Ln Y X LnY X X2 

2015 109036.7706 11.59944045 0 0 0 
2016 183496.1153 12.11994878 1 12.11994878 1 
2017 226773.4486 12.33170677 2 24.66341354 4 
 5 36.78336232 3 36.051096 519306.3345 المجموع

 
 

 
R=3(36.78336232)-( 36.051096)(3) / 3(5)-(3)2                 

= 110.350087 -108.153288/ 15-9                        
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= 0.36                                                            
 %  .36تنمو الموجودات الثابتة لثالث سنوات بمعدل 

 -: المطموبات المتداولةأجمالي 
 

 المتداولة  المطموباتاجمالي  السنوات
Y 

Ln Y X LnY X X2 

2015 10227.18969 9.232805109 0 0 0 
2016 26169.6928 10.17235726 1 10.17235726 1 
2017 15567.26129 9.652925353 2 19.30585071 4 
 5 29.47820797 3 29.05808772 51964.14378 المجموع

 
 

R=3(29.47820797)-( 29.05808772)(3) / 3(5)-(3)2                 

= 88.4346239 -87.17426316/ 15-9                        
= 0.21005                                                     

 % 21 تنمو المطموبات المتداولة لثالث سنوات بمعدل 

 

 
                                     معدالت النمو لعناصر قائمة المركز المالي(  4جدول ) 

 لشركة بغداد لممشروبات الغازية 
 (2016 – 2015السنوات )  عناصر الميزانية

 %10.55- اجمالي الموجودات المتداولة
 %36 اجمالي الموجودات الثابتة

 % 21 اجمالي المطموبات المتداولة
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( نسبة الديون المستحقة عمى الشركة ، اي بمعنى ىناك التزامات مالية بذمة 4يعكس الجدول ) 
ضرورة تسديدىا خالل فترات مالية الحقة . فضال % ( ، وىذه 21الشركة لمغير وىي تشكل نسبة ) 

عما يعكسو الجدول من تدني معدل نمو الموجودات المتداولة بشكل حاد وممحوظ اذ بمغ            
 (-10.55   . ) % 

 

مقارنة بين مؤشرات االداء المالي                                               (  5جدول ) 
 تصنيع وتسويق التمور، وشركة بغداد لممشروبات الغازية لمشركة العراقية ل

 شركة بغداد لممشروبات الغازية  الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور 
( كانت اكثر اعتدال من بقية النسب  2017التداول لعام )  نسبة

( اذ تعكس ىذه النسب ضرورة تحقيق  2016 – 2013لالعوام ) 
التوازن ما بين النقدية في االجل القصير واالستثمارات في االجل 

 القصير .

( ىي اكثر اعتدال من  2015التداول لعام )  ان نسبة
 بقية النسب .

اما قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا قصيرة االجل تعكسو نسب 
كانت  2017يولة السريعة لعام السيولة السريعة ، فان نسبة الس

 ( . 2.6متدنية اذ بمغت ) 

تتمتع الشركة بقدرة كبيرة عمى سداد التزاماتيا قصيرة االجل 
 . 2015لعام 

الى مؤشرات النشاط والتي تعكس سرعة تحول بعض  وعند االنتقال
الحسابات في الشركة الى مبيعات او نقدية ، فان معدل دوران 

 ىي اعمى من بقية االعوام .  2013الموجودات المتداولة لعام 

النشاط ، فان معدل دوران الموجودات أما مؤشرات 
 ىي أعمى من بقية االعوام .  2016المتداولة لعام 

الشركة في تحصيل ديونيا وتحويميا الى نقدية كانت في أما سرعة 
 وىي أفضل من بقية االعوام . 2014عام 

اما سرعة الشركة في تحصيل ديونيا وتحويمييا الى نقدية 
 وىي افضل من االعوام االخرى .  2016كانت في عام 

اما نسب الربحية والتي تعكس قدرة الشركة عمى تحقيق االرباح 
 ت متدنية لعموم سنوات الدراسة . فكان

 نسب الربحية فكانت متدنية لعموم سنوات الدراسة .اما 

نمو المبيعات كان متدني لعموم سنوات الدراسة اما معدل  . 2016اما مؤشرات النمو فان أعمى نسبة حققتيا الشركة في عام 
 . 

 المصدر / من اعداد الباحث . 
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 االستنتاجات والتوصيات

 

 :  االستنتاجات

بما ان مؤشر الربحية يعد من المؤشرات الميمة ، عمى اعتبار ان ىدف اية وحدة اقتصادية ىو  -1
تحقيق االرباح ، وخاصة شركات القطاع الخاص ، فان الشركتين لم تحقق ارباح بالمستوى المطموب 

 . مما يعد مؤشر عمى تدني االداء المالي لمشركتين . 
لمشركة العراقية لتصنيع   2017اما مؤشرات السيولة فان نسبة التداول كانت معتدلة في عام  -2

  2015وتسويق التمور ، اما لشركة بغداد لممشروبات الغازية فقد حققت ىذه النسبة اعتدال في عام 
 ىي افضل من بقية 2014، فقد كانت نتائج عام الديون وتحويميا الى نقدية اما سرعة تحصيل  -3

السنوات لمشركة العراقية اتصنيع وتسويق التمور ، اما شركة بغداد لممشروبات الغازية فنيا حققت 
 . 2016افضل نسبة في عام 

 :  التوصيات

حققت نسب متدنية في توليد االرباح ، االمر الذي يتطمب اعادة النظر بكل  تينبما ان الشرك -1
الجوانب المتعمقة بتحقيق الربح ، من خالل زيادة المبيعات ، ودراسة السبل التي تحسن من مستوى 
االنتاج وجودة منتجاتيا ، فضال عن ضرورة تحديد العوامل التي تؤثر عمى انخفاض نسبة الربح ، 

 ل دراسة شاممة ومعمقة ليذا الموضوع .أي بمعنى عم
االستمرار في االعتدال أو التوازن لمنقدية في االجل القصير واالستثمارات في االجل القصير ، حتى  -2

ال تكون مغاالت لعنصر معين عمى حساب عنصر آخر ، وىذا ما أظيرتو نسب التداول لعام 
 لشركة بغداد لممشروبات الغازية . 2015لمشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ، و   2017

عمى ادارة الشركتين معالجة الخمل أو التدني الذي أظيرتو بعض المؤشرات المالية ، والذي أختمف  -3
خالل اعوام الدراسة . أي بمعنى عندما تحقق الشركة ارتفاع ايجابي ممحوظ في سنة معينة يميو 

دة النظر والبحث عن أسباب اليبوط  والتدني  انخفاض في السنة التالية ، وىنا عمى الشركتين اعا
 الذي حصل لمعالجتو ولتفادي الوقوع مستقبال في االخطاء السابقة .
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 المصادر 

 

 تقٌٌم اداء المشروعات الصغٌرة والمتوسطة على وفق،  ( 5102) حميد مظلوم كاظم السعيدي  -1

، رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية ، كلية االدارة واالقتصاد  مدخل بطاقة االداء المتوازن

 جامعة بغداد . –

 

،) االردن : دار المسيرة للنشر  ادارة الجودة الشاملة( ،  2002عبد الستار محمد العلي )  -2

 والطباعة ( 

 
 

لصناعات تقٌٌم اداء الشركات العامة ل، (  5102) قاسم محمد عبد هللا البعاج ، واخرون   -3

، ) العراق  5100 – 5101 – 5112المطاطٌة فً الدٌوانٌة باستخدام المؤشرات المالٌة للفترة 

 : مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة( . 

 

أهمٌة التكامل بٌن ادوات مراقبة التسٌٌر فً تقٌٌم اداء المنظمات ، (  5105) السعيد بريش   -4

  ، ) الجزائر : مجلة اداء المؤسسات الجزائرية ( . وزٌادة فعالٌته
 

 ، ) االردن : دار الحامد للنشر والتوزيع ( . االدارة المالٌة،  ( 5101) فايز سليم حداد   -5

 

تقٌٌم كفاءة االداء االقتصادي لشركة دٌالى العامة للصناعات ،  ( 5102) علي وهيب عبد هللا   -6

 ، ) العراق : مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ( . (  5101 – 5110الكهربائٌة للمدة ) 

 

 

 

ودليل الشركات المساهمة المدرجة  ،2017التقرير نصف السنوي  المالية،سوق العراق لألوراق  -7

 .2016للسنة المالية 

 

دور استخدام ادوات التحلٌل المالً فً تقٌٌم االداء المالً لمؤسسة ،  ( 5102) سارة قدوري  -2

 – 5105تصادٌة ، دراسة حالة مؤسسة التسوٌة واشغال الطرق بورقلة خالل الفترة ) االق

، رسالة ماجستير ، قسم علوم التسيير ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ( 5102

 الجزائر .  –التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 

 

االنتاجية  –االقتصادي في قطاع الصناعة التحويمية التحميل  ،  ( 2014) نبيل ابراىيم محمود   -9
 .، دار البداية ناشرون وموزعون ، االردن   دراسة قياسية –التقني  والتغير



 

 

 

 

 

 

 

لى مجلس قسم إلعلوم إلمالية وإلمصرفية في كلية دجلة إلجامعة وهو جزء من  بحث مقدم إ 

 إلحصول على درجة إلبكلوريوس في إلعلوم إلمالية وإلمصرفية متطلبات

 

 عداد طلبة المرحلة الرابعةمن إ 

 زهراء محمود جاسم

 زهراء منعم رحيم

 نور عادل شاكر

 اية عمار عبد السالم

 فاطمة عبد الرحمن صالح

 

 المدرس الدكتور بإشراف

 بني الم علي حسين

 2021بغداد 

 

 جمهورية إلعرإق

 وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

 جامعة دجلة

 قسم إلعلوم إلمالية وإلمصرفية
 

دراسة مقارنة لقياس كفاءة اداء مصرفي بغداد 
 والشرق االوسط



 
أ 

 
 .................................................................................................أةيال

 

              

ن والقلم و ما ﴿

   ﴾ يسطرون

 1 االية –سورة القلم                                                                                                 



 
أ أ

 
 .............................................................................................أءادهال

 

 

 

 

 

 لى من اوقدو شعلة العلم والمعرفة في عقوقناا

 لكم نهدي هذا الجهد المتواضع اساتذتنا ...

 

 

 



 
 .................................................................................. الشكر والتقدير ب

 . بدأناختُم ما بـه نو باسمه إن شاء هللا  فتتح ،نبتدأ و نباسمه تعالى 

وأفضل الصالة وأتم التسليم على صاحب الوحي األمين محمد )ص( الذي اقتدينا بهديه عبر العصور قائدا ، 

 وتأسينا به معلما وسرنا على نهجه لنعلم الكتاب والحكمة فكان لنا على الدوام داعيا إلى هللا وسراجا منيرا.

ما اقتد بهم مقتد حق االقتداء إال اهتدى واســــــــــــــتقام. وما أنكر منكر عملهم  وعلى آله الطيبين األطهار الذين

 وفضلهم بظلم إال ضاع في الظالم.

وعلى صــــــــــــــحبه المنتجبين األخيار الذين كانوا حوله كالنجوم واألقمار. وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن 

 اووفقن اناوبعد حمد هللا وشــــــــــــــكر  الذي هد تبعهم بإحســـــــــــــــان من العلماء والمجاهدين والعاملين إلى يوم الدين.

 من صعوبات واعترافا بالفضل ألهله. االصبر والتحمل لما واجهتن االنجاز هذا العمل وألهمن

 الكثير. نامن معين علمهم وقدموا ل االكرام كافة الذين سقون ناتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتن

لما بذله من جهود كبيرة من خالل  علي حسين بني الم.دالفاضل أستاذي توجه بجزيل الشكر والتقدير إلى نو 

 نعمة التواضع. ة. وفقه هللا وأدام عليبحثاإلشراف على إعداد ال اء مدةآرائه وتوجيهاته القيمة أثن

 اهذ هم بتحمل عناء مناقشــــةتوجه بالشــــكر والتقدير لذســــاتذة األفاضــــل أعضــــاء لجنة المناقشــــة كافة لتفضــــلنو 

 وعن العلم والعلماء خير الجزاء. اواألفكار القيمة. فجزاهم هللا عنو إغنائها باآلراء السديدة  بحثال

 شكر  شكرًا خالصًا لـه وحـد  . نعود فن ان شكر الخلق من شكر الخالق ولكننوالشك ا

 

 الباحثون



 
 ......................................... قائمة المحتويات وقائمة الجداول واالشكال ت

 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة المحتوى ت

 أ االهداء 1
 ب الشكر والتقدير 2
 ت  واالشكال قائمة المحتويات وقائمة الجداول 3
 1 المقدمة 4
 4 - 2 الفصل االول : منهجية البحث 5
 8 - 5 مفاهيم عامة حول كفاءة االداءالفصل الثاني :  6
 13 - 9 الدراسة التحليلية لبيانات عينة البحثالفصل الثالث :  7
 15 - 14 الفصل الرابع : نتائج البحث 8
 17 - 16 المصادر 9
 

 واالشكال قائمة الجداول

 رقم الصفحة الشكل و عنوان الجدول ت

 10 - 9 ( بيانات البحث1جدول ) 1
 11 - 10 ( النسب المالية2جدول ) 2
( االتجككككككككال الةككككككككام لنسككككككككبة الةائككككككككد ع كككككككك  ح ككككككككو  الم كيككككككككة لمصككككككككر  1الشكككككككككل ) 3

 بغداد والشر  االوسط
12 

لمصكككككككر  بغكككككككداد  المط وبكككككككات( االتجكككككككال الةكككككككام لنسكككككككبة الةائكككككككد ع ككككككك  2الشككككككككل ) 4
 والشر  االوسط
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 المقدمة
 



 
 ............................................................................................ المقدمة 1

 المقدمة

 ل ك فددددددددددديلة ل ع ددددددددددد ةك لبددددددددددد ةبعدددددددددددسة ددددددددددد ة  سك  ة ل    يددددددددددد ةيعدددددددددددسة كفدددددددددددك ة ي  ددددددددددد ة  ددددددددددد   ة  س  ة ددددددددددد ة

ةف ةبققيمةع لة ل ؤ   ة   بص سي .س   ة لب ةب  عسة إل

 سي ،ةف دددددددددددد ة لق دددددددددددد  ة لصدددددددددددد  ع ة   بصددددددددددددبخبلددددددددددددفة قدددددددددددد ييتة ل  دددددددددددد   ة دددددددددددد خب فة ل ؤ  دددددددددددد  ةكةةةةةة

ك ل خ جددددددددددد  ة ددددددددددد ةصددددددددددد ف ة بددددددددددد  ة ةب دددددددددددك ة  سيددددددددددد ةع ددددددددددد   ةعددددددددددد ةك ددددددددددد  لة إل ة ل دددددددددددسخ  ددددددددددد  ةفددددددددددد 

س  ةلل ؤ  دددددددددد  ة   بصدددددددددد سي ةيددددددددددبمة دددددددددد ةخدددددددددد لة يدددددددددد تة ددددددددددسخلة لدددددددددد  ن،ة  ع دددددددددد ة  ة يدددددددددد تة  دددددددددد   ة  

   ةفدددددددددد ة  ددددددددددتةك دددددددددد  ة دددددددددد ةيكجددددددددددسةصددددددددددعك  ةفدددددددددد ة ل ق   دددددددددد ة ددددددددددي ة ل دددددددددد ة دددددددددد سمة ددددددددددلة خدددددددددد  ة دددددددددد ل ،ة

،ةكل ددددددددد ة ددددددددد  ة ل كفدددددددددك ةيعقدددددددددسة    يددددددددد ةبقيددددددددديمة ل ددددددددسخ  ة ل  سيددددددددد ة  ليددددددددد  لددددددددد  مة ددددددددد ة ة لق دددددددد  ةعلددددددددد 

ة   ةلسخكلةعك  لة ك ي ةك ح   ي ةبؤ  ةعل ةع لي ة لبقييم. لقي تة 

ةيبع  دددددددددلة ددددددددد ل قكسةك  ددددددددد   ة ل قدددددددددكسة  ع ددددددددد ة ددددددددد  ة لق ددددددددد  ة ل صددددددددد ف ةفعدددددددددكة  ددددددددد  ة ددددددددد ل ة مة  ددددددددد ةةةةة

س  ةفددددددددددددد ة ددددددددددددد  ة لق ددددددددددددد  ة يددددددددددددد تة  ددددددددددددد   ة  ليددددددددددددد ةك خ ج بددددددددددددد ة  ليددددددددددددد ةلددددددددددددد ل ةفددددددددددددد  ة  ة سخ بددددددددددددد ة  

ة   ةس  .  ة ل  لي ة ل    ل ةب ك ة  علةك ك لق  ع

  دددددددددد ةس ددددددددددد ةك ب  جعدددددددددد ةك  عيددددددددددد ةك ددددددددددد ةةب دددددددددددك ة يفددددددددددد  ةلس   دددددددددد  ة ل ق   ددددددددددد ةفدددددددددد ة ددددددددددد  ة لق دددددددددد  ة ك ةةةةة

كةللجعددددددددد  ة ل    دددددددد ة ل  دددددددددؤكل ةعدددددددد ة ددددددددد   ةة كيددددددددد  ة ددددددددك  ةل بخددددددددد ة لقدددددددد   ة  ةبع ددددددددد ة ؤ دددددددد   ة ة ل   دددددددد 

ة ة لع  ق. لجع زة ل ص ف ةف

ة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول : منهجية البحث



 
ول ..................................................ال 2

أ
 ..................................فصل ال

 ول : منهجية البحثالفصل ال 

 مشكلة البحث : – ولا أ

تمااااااااااا العراميااااااااااا اخعرا ارلهاااااااااااتعراتا اهاااااااااااتعرا  ياااااااااااتع م  ااااااااااا ع ااااااااااا ع ه اااااااااااتعتت ااااااااااا ع  ام ااااااااااا  ا عرا ااااااااااا ه   ع

را اااااااااااااا ه ه عوهااااااااااااااض عرام اااااااااااااا  اعتخااااااااااااااا ع  اااااااااااااا عرا  اااااااااااااا  عراميااااااااااااااا  عر عهت ااااااااااااااضعرا ه ااااااااااااااتعورا ااااااااااااااضاع

امورا ت ااااااااااا  عر مااااااااااااعرااااااااااااضاعمااااااااااا عرامم ااااااااااا عر عهااااااااااا   لع  ااااااااااا ع خ  اااااااااااتعر ر عراميااااااااااااخ عو اااااااااااو عهاااااااااااض ع

راميااااااااااا اخع  ياااااااااااتع    ااااااااااا عت ااااااااااا  عراااااااااااا عت  ااااااااااا عر  ااااااااااا علااااااااااا اعمم ااااااااااا عمااااااااااا عر ا ااااااااااا  عا م ااااااااااا همه  ع

ر ماااااااااااعراااااااااااضاعه اااااااااا نع اااااااااار ع  اااااااااا عهااااااااااض عرامياااااااااااخع اااااااااا عرامور  ااااااااااتع ااااااااااه عرام اااااااااا  اعوراا  هاااااااااات عو ع

را  ااااااااا  عرامياااااااااا  عرا  اااااااااوم عورا  ياااااااااتعرااااااااااضاع ااااااااا وا عهااااااااا  اعتع اااااااااه ع اااااااااهم ااااااااا عر خااااااااا نع  مااااااااانعرام   

 عم ااااااااا  تعرا  اااااااااتعهم ااااااااا عر عتيااااااااا  ع  ات ااااااااا  نع ااااااااا عراا  هاااااااااتعا اااااااااض عراميااااااااا اخ عااااااااااضا ع ااااااااا   ااااااااا ع 

عر ت ع:

    تعراميااااااااااا اخع ه اااااااااااتعرا  اااااااااااتعمااااااااااا عراوياااااااااااونعراااااااااااا عم اااااااااااتوه تعم  وااااااااااااتعمااااااااااا عهااااااااااانعر اااااااااااتععععع

ع؟ع خ   عر  ر ع؟عوره م ع   عر  خ  

 اهمية البحث : –ثانيا 

مااااااااا ع ااااااااامنعم  ل ااااااااات عامو اااااااااو عم ااااااااا ع يويااااااااا ع ااااااااا عرا  ااااااااا  عرامياااااااااا  ععرا  اااااااااتعرهمهتااااااااا  ااااااااا عتر 

راااااااااااا عوهاااااااااااوعمو اااااااااااو عميااااااااااا  اعر ماااااااااااورنعومااااااااااا عت   اااااااااااتعمااااااااااا ع ور ااااااااااا عا م ااااااااااا همه  ع  ااااااااااامع ااااااااااا عر ع

را  اااااااااتعر ااااااااات  عرااااااااااا ع ه  ااااااااا تعماااااااااا عورلااااااااا ع ماااااااااانعراميااااااااا اخع ه ااااااااااتعرا  اااااااااتعو  اتاااااااااا ا ع ااااااااا  عرا تاااااااااا   ع

عرات ع وخعه ينع  ه  ع ت   عورل هت.
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أ
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 داف البحث :ها –ثالثا 

عه   عرا  تعرا عت   عر ت ع:ععععع

ع.عله لع خ   عر ر عرامي اخع ه تعرا  تع نع   ع   .ع1

.عرام  ا ااااااااااااتع ااااااااااااه عرامياااااااااااا اخع ه ااااااااااااتعرا  ااااااااااااتعوم ا ااااااااااااتعره ماااااااااااا ع اااااااااااا  عر  خاااااااااااا  ع اااااااااااا عر ااااااااااااترمنعع2

عمي  اعرمورات.

عرا  ه ت..عرات اخع   عرامخ هه عرا  متعا خ   عر  ر عوراتا ه ع ونعرامخ هه عع3

 فرضية البحث : –رابعا 

عت   عرامي اخعرا ارلهتعراتا اهتعرا  يتعم توه تعم  واتعم ع خ   عر  ر ععععع

 حدود البحث : –خامسا 

.عرا اااااااااااا و عرام   هااااااااااااتع:عوت و ااااااااااااتعماااااااااااا عمياااااااااااااخع راااااااااااا ر عومياااااااااااااخعرا ااااااااااااا عر و اااااااااااا عو مهماااااااااااا عع1

عميا   ع  ي  عتت رونعر  م م ع  ع و عرا ار عاموار عرام اهت.

وار هااااااااااتعرا اااااااااا  عع2003.عرا اااااااااا و عرا م  هااااااااااتع:عوت و ااااااااااتعماااااااااا ع   اااااااااا تع م هااااااااااتعر تاااااااااا رتعماااااااااا عرا اااااااااا  عع2

عم  ه  .ع18 عوا و عرا ه   تع  وهتع   ع   عرام  ه رتع   تع2020

ع

ع

ع



 
ول ..................................................ال 4

أ
 ..................................فصل ال

 منهج البحث : –سادسا 

ا ااااااااااا عر تمااااااااااا عرامااااااااااا   عراوياااااااااااخ ع ااااااااااا عاااااااااااا    عرا  اااااااااااتع اااااااااااور عراا  ااااااااااا عرا  اااااااااااااعروعرا م ااااااااااا ع و ااااااااااا ع

ه ااااااااضرع ار اااااااا تعورامتم اااااااانع اماااااااا عرا ه  اااااااا تع اااااااا عر اااااااات ار عرا  اااااااا عراتاااااااا عراماااااااا   عر   اااااااانع اااااااا عم اااااااانع

ع وخعت تم ع م  ارت.

 مصادر البحث :  –سابعا 

ع.عرامي  اعر واهتع:عوت و تعم عرات  اهاعرام اهتعا مي اخع ه تعرا  ت.ع1

.عرامياااااااااااا  اعرا   وهااااااااااااتع:عوتاااااااااااا عام  اااااااااااا عماااااااااااا عرا تاااااااااااا عرا ا هااااااااااااتعور ا  هااااااااااااتعوراا اااااااااااا  نعور  اااااااااااا اه عع2

عورا  وتعرام  وا عوم ع   تعرام  وم تعرا واهت.راا م هتع

 هيكل البحث :  –ثامنا 

عل  عرا  تعإا عأا  ع يونعو م عهأت ع:ععععع

عراخينعر ونع:عم  اهتعرا  ت

عراخينعرا    ع:عمخ هه ع  متع ونع خ   عر  ر 

عراخينعرا  اتع:عرا ار تعرات  ه هتعا ه   تع ه تعرا  ت

عرا  تراخينعراار  ع:ع ت   ع

ع
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 مفاهيم عامة حول كفاءة االداء:  الفصل الثاني

 : المصرفية مفهوم كفاءة االداء – والا أ

لقدددددددددد  لددددددددددا لقدرددددددددددع  للحددددددددددنوا جنالددددددددددن  قدددددددددد د    ا ددددددددددد ع  دددددددددد   ل دددددددددد      دددددددددد  ل ادددددددددد  ل   للدددددددددد  ر لدددددددددد   

(،    ر)ل ددددع  حلدددد ا Xu & Liu, 2017 :12 ل دددد )    ج  غلددددن  ادددد  لدددد    ددددل    دددد  

 للحدددددددددددنوا  ددددددددددد   ل ا  دددددددددددن   ل  دددددددددددد ر   اددددددددددد   ددددددددددد   ل ا  دددددددددددن     ل دددددددددددن ر    )دددددددددددد   ددددددددددد  و  ددددددددددد  

 ردددددددددددد   ل جددددددددددددن       ل قادددددددددددد    ل ل د دددددددددددد   دددددددددددد  ل قردددددددددددد     دددددددددددد   ل )د ددددددددددددن   دددددددددددد   ل دددددددددددد  د   ل لن دددددددددددد  

 2013، ل  ا  دددددددددددددد   ل  ددددددددددددددد ر     ل قردددددددددددددد   )د ددددددددددددددن   قرادددددددددددددد  جدددددددددددددد  ا  لل حدددددددددددددد    لادددددددددددددد    للرجدددددددددددددد 

(،   ذ ردددددددددددددددد ل     ل ددددددددددددددددن رر    ل  ددددددددددددددددد ر      ردددددددددددددددد  لجردددددددددددددددددا ل لحددددددددددددددددنوا  ل  ددددددددددددددددد ر  جن لجند ددددددددددددددددن 26:

  دددددددددددر   للققدددددددددددرا    و  ل ا  ددددددددددد   ل  دددددددددددد ر   لحد رددددددددددد   لقردددددددددددرا    و  ل دددددددددددان    ل  دددددددددددد ر  للددددددددددد   ددددددددددد  

 لدددددددددددد  جن لجند ددددددددددددن    ا  )لرددددددددددددند  دددددددددددد   ا ن دددددددددددد   ل رن ددددددددددددن   ل ل  ر   لل دددددددددددددرقن   لقنا اردددددددددددد    دددددددددددد   

 .(140: 2013  د  ي، قطنع  ل نل    ل  د       ل  دنار   ل درد ن     ل

 لقددددددددددددع  ل ا  ددددددددددد   ل  دددددددددددد ر   للحددددددددددد وا ج الدددددددددددن  للددددددددددد  ل دددددددددددلطر  ل  رددددددددددد   ل ددددددددددد  د     ل دددددددددددن ر       

 ل لن دددددددد  ا دددددددد  ل قردددددددد   لجددددددددد  دددددددد د  دددددددد   لق   دددددددد  ج  دددددددد   دددددددد د  دددددددد   للدددددددد د،  ي  لددددددددل لا  لاددددددددن    دددددددد  

   دددددددددددددد    دنددددددددددددلن ل     ددددددددددددد   ددددددددددددد   طن للددددددددددددن  ل ن رددددددددددددد    لج دددددددددددددر   ددددددددددددد   لددددددددددددد   ل قرقلددددددددددددن ل   دددددددددددددا

(،  ل دددددددددن  د دددددددددد    ددددددددد   الددددددددددن  دددددددددد   113: 2015 ل ال دددددددددن   ل نلردددددددددد   ددددددددد   لدددددددددد   )دددددددددد    لقادددددددددد ي، 

 دددددددددد دا  ل  دددددددددددع   دددددددددد  ل) ددددددددددرك  دددددددددد  د    ل  رللددددددددددن ج ددددددددددن ر قدددددددددد     دددددددددد   دجددددددددددن    لادددددددددد   جن دددددددددد  

 (.315: 2016 ل) ن د  ج   ج ل      ن ، 
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 أنواع الكفاءة المصرفية : -ثانيا 

 ا  لل  ر ل   رن لن     ل  ندع  ل    ل  :لق ا  للحنو     

.  للحدددددددددددددددنوا  لا دددددددددددددددجر  : لقددددددددددددددددع  للحدددددددددددددددنوا  لا دددددددددددددددجر  ل  ددددددددددددددد     ل)دددددددددددددددنذ  لقدددددددددددددددد د جنالدددددددددددددددن    ددددددددددددددد ع  1

 ل )د دددددددددددن   ل    رددددددددددد  ل  ددددددددددد ا  دددددددددددن  ق ددددددددددد      ددددددددددد     ددددددددددد ع  ل ددددددددددد )    ل    رددددددددددد  ل   ددددددددددد ا اح دددددددددددلن 

لقارددددددددددددددد      ي ج قاددددددددددددددد   الدددددددددددددددن  قردددددددددددددددن  ل لحدددددددددددددددنوا  ددددددددددددددد  و لناددددددددددددددد  لحدددددددددددددددنوا (، 8: 2017،  ل  رددددددددددددددد  

ل)  دددددددددر  ل ا  دددددددددلر      لددددددددددد   )ددددددددد   لقطدددددددددنع  ل   ددددددددد   ددددددددد   ددددددددد     لدددددددددد    لقدددددددددن ا   ددددددددد    ددددددددد ا 

 لق ددددددددددد   لل)  دددددددددددد   ل لاددددددددددد  ل  ا  ددددددددددددن    دددددددددددد   ل د  ددددددددددد ، ج قادددددددددددد      دددددددددددذ   ل ا  ددددددددددددن  لق دددددددددددد  

 دددددددد  احدددددددد   لقطددددددددنع   رنددددددددن  دددددددد  احدددددددد   لل) ددددددددك  لددددددددلا  لق  ردددددددد   دددددددد  )دددددددد    قندادددددددد  احدددددددد   لا ددددددددج  

 (.45: 2014 ،      ل)  ا  د      النج   حرن

 ل ا ددددددددددددنا   دددددددددددد  .  للحددددددددددددنوا  لحاردددددددددددد  : ر ددددددددددددرد  حلدددددددددددد ا  للحددددددددددددنوا  لحاردددددددددددد      للقاردددددددددددد   لدددددددددددد   قدددددددددددد دا  2

 ل  دددددددددددددد     دددددددددددددد   لجددددددددددددددد  دددددددددددددد د   لدددددددددددددد   دددددددددددددد   ل )د ددددددددددددددن  جن ددددددددددددددل)  ا  ل قددددددددددددددن رد  ل لن دددددددددددددد   دددددددددددددد  

(، ج قاددددددددددددددد   قددددددددددددددد دا  ل  ددددددددددددددد ا   ددددددددددددددد   ل  ددددددددددددددد    لددددددددددددددد     ددددددددددددددد  28: 2008 ل ددددددددددددددد )     ل دددددددددددددددنر ، 

 ل ددددددددد )  ،     ددددددددد   ددددددددد دا  ل  ددددددددددع   ددددددددد  ل قرددددددددد     دددددددددا ادددددددددنل   )د دددددددددن  ج  دددددددددل    قدددددددددر   ددددددددد  

   )  ددددددددد   ددددددددد   ددددددددد       ددددددددد   ل ددددددددد  د   ل لددددددددد  دا،  لقددددددددد  لدددددددددذل   لا دددددددددج  جدددددددددر   ل )د دددددددددن   ل ل ققددددددددد  

    ل )د دددددددددددددددن   ل د ددددددددددددددد   اددددددددددددددد    لدددددددددددددددد       ل ددددددددددددددد )   دنجلددددددددددددددد ،     لا دددددددددددددددج  جدددددددددددددددر   ل ددددددددددددددد )   

 (6: 2016 ل قرقر    ل  )    ا    لد       ل )د ن  دنجل     ر ، 

.  للحددددددددددنوا  لل)  ددددددددددر  : رقل دددددددددد   حلدددددددددد ا  للحددددددددددنوا  لل)  ددددددددددر    دددددددددد    دددددددددد   )لرددددددددددند  لل ددددددددددلر    3

 ددددددددد   ل دددددددددد )   لأدددددددددد  لق ردددددددددد   للل حددددددددد ،     )لرددددددددددند  لل دددددددددلر    دددددددددد   ل )د دددددددددن   غددددددددددد   لق ددددددددددرا 
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 اددددددددددد  ن ر) دددددددددددك   دددددددددددا  ل دددددددددددد     ل دددددددددددنل  ل  ددددددددددددلن ،  رلددددددددددد     لددددددددددد   ل)  ددددددددددد  ل)  دددددددددددرن لحدددددددددددا 

(،  ي ج قادددددددددددددددد      للحددددددددددددددددنوا 66: 2014  دددددددددددددددد    ا دددددددددددددددد دي،  ل دددددددددددددددد  د  ل ا ددددددددددددددددط  ذ    لقر دددددددددددددددد    

 لل)  دددددددددددر   دلجطددددددددددد  جقددددددددددد دا  ل ا دددددددددددنا   ددددددددددد   )لردددددددددددند  ل ددددددددددد ر     دددددددددددد   ددددددددددد   ل ددددددددددد )   لأدددددددددددد  

ل)حدددددددددددددر   للل حددددددددددددد      )لردددددددددددددند  لل دددددددددددددلر    ل د ددددددددددددد   ددددددددددددد   ل )د دددددددددددددن  لأدددددددددددددد   ردددددددددددددن ا  ل ددددددددددددد )   

 (.115: 2015  لقا ي، 

 العوامل المؤثرة على كفاءة االداء : – ثالثا

 (  ل  :59: 2006ر ل  لق را لق      ل اددا      للحنوا  ل  د ر    ل    ،      

.  لق   ددددددددددددددد   ل  ) رددددددددددددددد  : لللددددددددددددددد    ددددددددددددددد   ل رن دددددددددددددددن      درددددددددددددددد    ل نلرددددددددددددددد   ل لجقددددددددددددددد   ددددددددددددددد   جددددددددددددددد   1

 ل  دددددددددددددع،   للدددددددددددد  لقل دددددددددددد    دددددددددددد   د دددددددددددد   ل ان  دددددددددددد  جددددددددددددر   ل  ددددددددددددندع،   ددددددددددددذ   لق   دددددددددددد    رقلددددددددددددن 

 لدددددددددددددذل    دددددددددددددا     لقن ددددددددددددد    ددددددددددددد   ل ط  جدددددددددددددن  للق ددددددددددددد  جنل دددددددددددددر ل    لقن ددددددددددددد    ددددددددددددد   قددددددددددددد    ل  لرددددددددددددد

  ل       .

.  لق   ددددددددددددد   ل)ند رددددددددددددد  :   ددددددددددددد  للق ددددددددددددد  جنل رن دددددددددددددن   ل)ند رددددددددددددد   ل حد نددددددددددددد    ددددددددددددد   ل  دددددددددددددندع  2

 ددددددددددددد   لل دددددددددددددرقن   ل نلردددددددددددد    لاق ردددددددددددد   دددددددددددد   جدددددددددددد   ل ل  دددددددددددد    لجادددددددددددد   ل دلدددددددددددد ي   ل لق قدددددددددددد  جن ددددددددددددقند 

ق قددددددددددد  ج  دددددددددددا    ل دددددددددددن   لحن ددددددددددد ا،    دددددددددددا    لرنطردددددددددددن   لاق رددددددددددد   ل حد نددددددددددد    ددددددددددد   ل  دددددددددددندع   ل ل

  ل  ا       ج لن.
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 طرق قياس الكفاءة المصرفية : -رابعا 

     ا    نلرب  لل  ر ل)  لن  ل  ن ج       رن   للحنوا  ل  د ر      لا ب  ل نلر   لل  لدل    ن ن 

 ل  ر   لا ب  ل نلر       ل  ر   لجرنان    لق   ا  ل نلر  جطد   )ل ح  ل     لل  ر   لد      لل  ر     ق 

(، 143 - 141: 2011لل  ر  الن       ن ،  ذ  جن نن    ل   لطد   لل ر    )د    ج )ندي    ن  ، 

  ر ل  لق را طد   رن   للحنوا  ل  د ر   ل    ل  :

  ل حر ا   لل  ر ر               و  قنررد لقلجد :  ل نلر   لا ب جن ل)  ا  ل  د ر   للحنوا  رن .  1

  لق   ا      ل  د ر   ل ان    د ل   لذي  ل  ل د  للط د         ن ، الن   لل  ر  ل ل) ا  لل    للن  

  لل  ر     ر  لجد   ان      ل  د    لق   آللر    نل     ن     دا إ طنو      ن دا لق  لا  ل نلر 

   دلن    ل  ندر  لنلجا       ل ن ر     ل ن ر   لا نطن  لن    ا   ر لحر  ر ل) ا   ج   لذي  ل نل 

 رقلجد  ل نل   لل  ر   ن  ل جا   جنلا ج    ن   ل ان ر ،  لل ندر    ل دلن    ل  )در    ل  لد در   لل  ر 

  لل   ن      ل  د ا ل جرنان  لح ر ر   د    رلن    ر   ل  ر    ل نلر    لد نج   لل)طرط          ن ن

 ل     )ل ح  جطد   ل نلر    لق   ا  لجرنان  ل  ر  رلا  ر   ل نل ،      و     ن  الن     د     ل نلر 

 .    ن  الن   لل  ر   ل نلر   لا ب  ل  ر     ق    لل  ر   لد     لل  ر 

  لل ر  جنلطد   ل  د ر   للحنوا لقرن  ا  ر  ل رر  ر ل :   لل ر  جنلطد   ل  د ر   للحنوا  رن .  2

  لق    ر    )طنو        ا   لد         ن ن  لق ا  ق    غرد لا  ذج  ل)طر   لجد    لقل   طدرق 

  ق    لا  ذج  إل  ن    للق رد لقل    طدرق   ل أ ح   لجرنان  ل  ر  طدرق  طد لن   ا      لقرن   ا 

 . ل د  لل  ر   طدرق   لق    ر   للل ح      طدرق   ل  ر   ل   طدرق  طد لن   اجر 
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 الدراسة التحليلية لبيانات عينة البحث:  الفصل الثالث

 : بيانات البحث – ولا أ

   لسددددددددددم ثغ لم دددددددددد ط  ح دددددددددد      ل دددددددددد      سدددددددددد  جمددددددددددل حث مدددددددددد    لح دددددددددد  مدددددددددد   ل قدددددددددد  ثلقدددددددددد   دددددددددد       

  كم  ه  محث  ط   لج  ل  أل   :

 ( بيانات البحث1جدول )

 مصرف الشرق الوسط مصرف بغداد

حقوق  السنة

 الملكية

حقوق  السنة الربح المطلوبات

 الملكية

 الربح المطلوبات

2004 8634 53243 2863 2004 13433 162107 4982 

2005 55921 262168 2372 2005 27359 292136 11097 

2006 59489 271720 9694 2006 35782 263602 5682 

2007 76107 287617 22497 2007 50449 356333 16196 

2008 93341 449569 21949 2008 63840 505827 14027 

2009 109169 693024 18618 2009 75547 481992 12230 

2010 118878 842273 16211 2010 84098 496027 10075 

2011 139619 735647 24972 2011 127892 516847 21625 

2012 207252 1093402 29638 2012 187747 631223 28588 
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2013 291262 1473642 38797 2013 202779 571400 24467 

2014 292419 1535086 32847 2014 307072 376001 4291 

2015 268488 1281048 13261 2015 276967 397163 6620 

2016 282821 917602 20009 2016 287361 369489 11750 

2017 276942 813210 7404 2017 261151 509539 58155 

2018 266742 846795 3868 2018 267467 533282 2295 

2019 273641 859102 10837 2019 269826 388405 78677 

 المصدر : الباحثين بالعتماد على 
 .2019 - 2003لالعوام  . التقارير السنوية لمصرف بغداد 1
 .2019 - 2003 السنوية لمصرف الشرق الوسط التقارير.  2

 ثانيا . احتساب النسب المئوية :

مسدددددددددحغ  لح  ددددددددد  بةددددددددد   ددددددددد   لمةكثدددددددددغ  مسدددددددددحغ  لح  ددددددددد      ح مددددددددد مح   كسدددددددددل    سددددددددد   لقددددددددد   ددددددددد   سددددددددد  

 بة   لم ة ح   لةم  طث   ك م  م   ح  لمس  كم  ه  محث  ط   لج  ل      :

 ( النسب المالية2جدول )

 مصرف الشرق الوسط مصرف بغداد

العائد على حقوق  السنة

 الملكية

العائد على 

 المطلوبات

العائد على حقوق  السنة

 الملكية

العائد على 

 المطلوبات

2004 33% 5% 2004 37% 3% 

2005 4% 1% 2005 41% 4% 
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2006 16% 4% 2006 16% 2% 

2007 30% 8% 2007 32% 5% 

2008 24% 5% 2008 22% 3% 

2009 17% 3% 2009 16% 3% 

2010 14% 2% 2010 12% 2% 

2011 18% 3% 2011 17% 4% 

2012 14% 3% 2012 15% 5% 

2013 13% 3% 2013 12% 4% 

2014 11% 2% 2014 1% 1% 

2015 5% 1% 2015 2% 2% 

2016 7% 2% 2016 4% 3% 

2017 3% 1% 2017 22% 11% 

2018 1% 0% 2018 1% 0% 

2019 4% 1% 2019 29% 20% 

 Excelمخرجات برنامج المصدر : الباحثين بالعتماد على 
 ثالثا . مقارنت نتائج النسب المالية للمصارف عينة البحث :

  لح    بة   ق    لمةكثغ لةم   ف بثمغ  لح  : مق  مغ    ج ة  لح   لمسحغ . 1

مسدددددددددحغ  لح  دددددددد  بةددددددددد   قددددددددد    لمةكثددددددددغ  ق ثحددددددددد   مةدددددددد  م ددددددددد     جددددددددد ة (    1ث ضددددددددك مددددددددد   ل ددددددددكل       

 لحددددددددد   لم ددددددددد ط  ح ددددددددد      ل ددددددددد      سددددددددد       ل جددددددددد ة حدددددددددث   ثمدددددددددغ  لمسدددددددددح ث  ضددددددددد    طددددددددد    بددددددددد    

 ك مددددددددددددددددددد  كة ددددددددددددددددددد  ل ددددددددددددددددددد   م ددددددددددددددددددد ف  ل ددددددددددددددددددد      سددددددددددددددددددد   لح   ددددددددددددددددددد   2019   2017   2005
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ك مددددددددد   لمسدددددددددحغ  طقددددددددد  2005لالسددددددددد غم  ك  حة ددددددددد   كحددددددددد  طجددددددددد ة حدددددددددث   لمسدددددددددحغ لةم ددددددددد طث  طددددددددد   لحددددددددد   

 % طق .4%  م  لم  ف ح     طك م  41لم  ف  ل       س   لح     لالس غم   

 ( التجاة العام لنسبة العائد على حقوق الملكية لمصرف بغداد والشرق الوسط1الشكل )

 
 Excelمخرجات برنامج المصدر : الباحثين بالعتماد على 

 

 لةم   ف بثمغ  لح  : مق  مغ    ج ة  لح   لمسحغ  لح    بة   لم ة ح   . 2

 ق ثحدددددددددد   مةدددددددددد  م ددددددددد     جدددددددددد ة  لحدددددددددد     لم ة حددددددددد   بةدددددددددد (    مسدددددددددحغ  لح  دددددددددد  2ث ضدددددددددك مدددددددددد   ل ددددددددددكل  

لم دددددددددددد ط  ح دددددددددددد      ل دددددددددددد      سدددددددددددد       ل جدددددددددددد ة حددددددددددددث   ثمددددددددددددغ  لمسددددددددددددح ث  ضدددددددددددد    طدددددددددددد    بدددددددددددد    

ك    سدددددددددددددددد   لح   دددددددددددددددد  لالسدددددددددددددددد غم    ك مدددددددددددددددد  كة دددددددددددددددد  ل دددددددددددددددد   م دددددددددددددددد ف  ل دددددددددددددددد   2019   2017

طقدددددددددد  ك مدددددددددد   لمسددددددددددحغ لم دددددددددد ف  2019ث   لمسددددددددددحغ لةم دددددددددد طث  طدددددددددد   لحدددددددددد    حة دددددددددد   كحدددددددددد  طجدددددددددد ة حدددددددددد

 طق . %1%  م  لم  ف ح     طك م  20 ل       س   لح     لالس غم   
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 لمصرف بغداد والشرق الوسط المطلوبات( التجاة العام لنسبة العائد على 2الشكل )

 
 Excelمخرجات برنامج المصدر : الباحثين بالعتماد على 
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 الفصل الرابع : نتائج البحث

 اوال . االستنتاجات :

. هناااااااااعا  لناااااااااع  لاااااااااعل ين ااااااااالى  يمعلاااااااااف ل ااااااااا    ااااااااا    ي    اااااااااى   يمعلاااااااااف ل ااااااااا   ي    لاااااااااع  ي  ااااااااا    1

   اااااااااااااف   لغااااااااااااف ف    اااااااااااا    يياااااااااااا    ف  اااااااااااا    اااااااااااا    ي  ااااااااااااا      م اااااااااااا    اااااااااااا  ل لااااااااااااى   اااااااااااا   ى

  يليعلى  يظ     يف خ  ى ي       .

. ي  اااااااااا   لغااااااااااف ف شااااااااااف    ل اااااااااا   اااااااااا    اااااااااا    يياااااااااا    ف  اااااااااا   اااااااااا  ناااااااااا    ف ااااااااااف لع     ااااااااااف  2

  عن   ن  ع     لع   ي      ل   خ ل  ي ف   ي ل  ثى.

 يفاااااااااا     اااااااااا   ين اااااااااا   ي عي ااااااااااى  ي  ل اااااااااالى ي ااااااااااعي    اااااااااا    يياااااااااا    ف  اااااااااا   هاااااااااا    ااااااااااع  اااااااااافل .  3

   ي  عف  ل    ى     ى  ش      فنل.ل         لغ ل  ي    

 عناااااااااااا    ااااااااااااعف   يل   اااااااااااال     ااااااااااااى  فناااااااااااال  ل ع لااااااااااااى  2019     يغع ااااااااااااى  2011.  اااااااااااا   يمااااااااااااعل  4

ي  ااااااااااا   لغاااااااااااف ف    ااااااااااا    ييااااااااااا    ف  ااااااااااا   ل ع لاااااااااااى   ااااااااااا    يلناااااااااااا  ي   ااااااااااا    يم  شااااااااااا  خااااااااااا ل 

 ه ه  ي ف    ض  شعلى ل    ؤ س     ل  ي  ع    يم  ش ى  يلنع  ى  يخع ى.

 التوصيات : ثانيا .

ل ااااااااااا   ي  اااااااااااع    يم  ش اااااااااااى  يلنع  اااااااااااى    لناااااااااااف  ااااااااااا   ي  اااااااااااعف   ف لاااااااااااع   ااااااااااا  خااااااااااا ل  يااااااااااافخ ل .  1

  فخعل خف ع  نف ف      لى    شلل  ي لعل  ي        نف ف     
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. لياااااااااا ل  ي ف لااااااااااا رااااااااااغ   ل اااااااااا  ل اااااااااا   ااااااااااع    ياااااااااا ل    ن ااااااااااع  ف لااااااااااا    فااااااااااى  ل اااااااااا   ي  اااااااااا    2

  ن ع.      لغ ل ه ه  ي    ف  ل ي ف  ف لع  

.  ل ناااااااااا  ل اااااااااا    ااااااااااا   لغااااااااااف ف  فنللاااااااااااع   ياااااااااا      ي  اااااااااااعع  ي  اااااااااا     ااااااااااا  لمااااااااااض  ي ااااااااااان     3

 ااااااااااااع    ثاااااااااااا   فااااااااااااع    اااااااااااا    اااااااااااالغ ل  اااااااااااا   فه  ل اااااااااااا    هاااااااااااا ه  ي ااااااااااااعل  ناااااااااااا      ل شاااااااااااا  لعين اااااااااااالى 

ي  ااااااااا   لغاااااااااف ف  ااااااااا  خااااااااا ل  ناااااااااع    ي  اااااااااعع  ي  ااااااااا      ي شااااااااا   ل ااااااااا  ن  نااااااااا   يخ ااااااااال   يم ااااااااال 

 ل    معينل ع.

 س   اااااااااا  ل  ي  ااااااااااع    اااااااااا      ااااااااااا  اااااااااا   ين اااااااااا   ي عي ااااااااااى  ي  ل اااااااااالى . ل شاااااااااا   ي  ااااااااااعف   اااااااااا   ؤ  4

     ف  يمعلف ي ل ف نع    لث        س  عل  ي    .
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 المصادر

قيلللللللللللللل ر ال بلللللللللللللل د  الكللللللللللللللل  ي  ب  لللللللللللللل   ا   كلللللللللللللل     لللللللللللللل  ال   بلللللللللللللل  " 2013الهيبلللللللللللللل    هلللللللللللللل    .1

"   لللللللللل ل  ك   لللللللللل ي     ا لللللللللل    بيميلللللللللل  ف لللللللللل  الكللللللللللل    الك  يلللللللللل   لللللللللل     لللللللللل ي  العشلللللللللل ا ي 

 ال  كع  اال الكي     غز .

قيللللللللللللل ر ال بللللللللللللل د  ال  لللللللللللللبي  ل ب للللللللللللل   الع بيللللللللللللل  ب  للللللللللللل   ا   م يللللللللللللل  " 2013فكللللللللللللل  ا   زي للللللللللللل   .2
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 (.35( الع  )12 ا  ا ي   الك   ) االق ل  ي 
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5. Xu, H & Liu, F 2017 “measuring the efficiency of Education 

and technology via DEA approach” Journal of soc, No(6). 
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 بسم للا الرحمن الرحيم 

 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ”  

 العظيمصدق للا 

 (7)اُل عمران 

 



 ج 
 

 

 اهداء 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ين عوالصالة والسالم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجم

ستقي ن, الى من  ناواعتزاز ناالى مصدر فخر ناوخالصة عمل نهدي ثمرة جهدنا

و  نامسيرت واالقدوة في الصبر والعطاء, الى من دعم وا, الى من كاننامنهم عزيمت

بدفئ قلوبهم   انوبسعة صدورهم وزود انوفي كل االوقات, الى من غمر انووازر

 االحياء اطال هللا بعمرهما  هاتناوام ائناابهللا بفضل دعائهم....  اواكرمن

 

, الى كل  ناواخوات نااخوتبأهتمام الى   ناالى من كانوا سنداً ومعيناً وتابعوا مسيرت

 . ناوزميالت نازمالئ من قريب او بعيد, الى كلاالهل واالقارب 

 

والى كل من احب العلم فعلم نفسه وتعلم من غيره, الى كل من سعى للنجاح 

والى كل من له فضل, الى كل من  ناوالتوفيق ويرجوه لغيره, الى كل من وقف بجانب

 .ناسعهم مذكرتولم ت ناهم في ذاكرت

 

 

 هديهم هذه الثمرة المتواضعة راجياً من للا التوفيق والقبول ن



 د 
 

 

 شكر وتقدير
 

الحمد هلل الذي الهمني الطموح والصبر والقدرة على اتمام هذا الجهد المتواضع,  

ويسرني ان اتقدم بعظيم الشكر واالمتنان الى استاذتي العزيزة مروة جمال الذي 

 الجهد ولم تبخل على بتوجيهاتها الكريمة ونصائحها القيمة.اشرفت على هذا 

 

واتقدم بعظيم الشكر والتقدير الى كافة االساتذة الكرام اعضاء الهيئة التدريسية في 

 كلية دجلة الجامعة االهلية كلية ادارة واقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية.

 

اعضاء لجنة المناقشة الموقرة, واشكر  كما اتقدم باالمتنان والعرفان لألساتذة الكرام 

 كل من اسهم في انجاز هذا الجهد سواء بالتشجيع او المساندة.
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 مقدمة

 

 

في ظل الحركة المتسارعة التي تشهدها االسواق والتطورات التكنولوجية وازدياد حدة المنافسة  

أصبح االحتفاظ بالحصة السوقية أو زيادتها من أكثر الصعوبات التي تواجه المنظمات , وهنا  

الى مناطق سوقية   التوجه  الى  المنظمات  دفعت  التي  المحيط االزرق  استراتيجية  غير  برزت 

المحيط    ( بالمنافسين  المزدحمة  السوقية  المناطق  عن  واالبتعاد  االزرق(  المحيط   ( مكتشفة 

الفرص  ازدياد  وبالتالي  جديدة  سوقية  مساحات  خلق  على  االستراتيجية  تعمل  لذلك  االحمر( 

تناول البحث  هذه االستراتيجة   ودورها في تعزيز الميزة وتقليل المخاطر . وبناءا على ذلك 

االول لمنهجية البحث أما المبحث الثاني  الفصلخصص  فصولوتضمن البحث ثالث سية التناف

وكيفية تعزيزها عن  استراتيجية المحيط االزرق والفصل الثالث تناول الميزة التنافسية  فتناول  

 . طريق استراتيجية المحيط االزرق
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 الفصل االول  

 منهجية البحث  

 أوال: مشكلة البحث 

هدف اساسي لجميع الشركات من اجل االستمرارية في السوق ,    امتالك الميزة التنافسية  عد  ي

واصبح هدفها البحث الدائم عن زبائن جدد واسواق جديدة خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين  

الشركات وانفتاح االسواق, لذلك كان البد لها من البحث عن استراتيجيات جديدة تستطيع ان  

فكان اتباع استراتيجية المحيط االزرق طريقة مثلى لمواجهة  قيق للميزة التنافسية  تحتحقق لها  

 المنافسة واالستحواذ على اسواق لم تصلها المنافسة وتكون بعيدة عن الصراعات التنافسية. 

 ثانيا: أهمية البحث

يستمد البحث اهميته من محاولة اغناء الجانب االستراتيجي لتحديد العالقة وتحليلها بين   .1

 . للشركات والميزة التنافسيةاستراتيجية المحيط االزرق 

عتباره  تتجلى اهمية البحث في التعريف اكثر على استراتيجية المحيط االزرق بأ .2

 .ة مصطلح حديث في علم االدار

تنافسية    االهمية الكبيرة .3 بقاءها في السوق في    لوجود ميزة  للشركات لضمان استمرار 

حديثة   استراتيجيات  الى  اللجوء  الشركات  على  فاصبح  الشركات  بين  الشديدة  المنافسة  ظل 

 .كالمحيط االزرق

 ثالثا: أهداف البحث 

على   .1 التعرف  الى  رئيسي  بشكل  البحث  في   دوريهدف  االزرق  المحيط  استراتيجية 

 .ت كاستراتيجية تنافسيةالشركا

لفت انتباه المدراء والعاملين الى استراتيجية المحيط االزرق كأستراتيجية تنافسية جديدة   .2

 .تساعد الشركات في ايجاد اسواق جديدة خارج حدود المنافسة

ال .3 الى  اقتراحات  في  منظمات  تقديم  منها  استنتاجات  لالستفادة  على  بناءا  ادائها  تحسين 

 البحث. 
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 الفصل الثاني

 استراتيجة المحيط االزرق

 

 استراتيجية المحيط االزرق  مأوال: مفهو

المصطلحات  من  يعد  اذ  االستراتيجية  االدارة  لمفهوم  تطوير  هو  استراتيجية  مفهوم  يعتبر 

 &kim) على يد الباحثين   2005الحديثة في علم االدارة , اذ ظهر هذا المصطلح في عام  

Mauborgne) 

االزرق    بالمحيط  سمي  وقد  حديثة  وتنافسية  تسويقية  كأستراتيجية  المصطلح  هذا  وطرحا 

 .لعدم تواجد سمك القرش فيه فيكون خالي من المنافسة الدموية

اذ تعد زيادة الحصة السوقية الهدف الرئيسي للمنظمات على اختالف منتجاتها السلعية او 

لذا تعد طريقة حديثة لفتح اسواق جديدة كي تحقق اقصى قدر من االبداع والكفاءة  الخدمية  

االرباح تعظيم  السوق   وبالنتيجة  فضاء  وتعني  اليوم  الموجودة  غير  الصناعات  كل  هي 

المنافسة   وتكون  المنافسون  اليه  يصل  لم  الذي  او  االن  حد  الى  يكتشف  لم  الذي  المجهول 

  وبينت بأنها   (kim,2005,33بة المنافسة لم توضع بعد )امراً غير مطروح الن قواعد لع

 (sloan,2006,33انتقال المنظمة من مساحة السوق الحالي الى مساحات جديدة)

أيضا واال    وعرفت  سابقاً  مختبر  غير  سوقي  فضاء  على  للحصول  المنظمة  استراتيجية 

( المنافسة  من  )رؤوف,  (yanp,33.2007نعتاق  انه320,2010اما  بين  فقد  الى    (  يشير 

منافسة. اخرى  منظمات  قبل  من  اكتشافها  يتم  لم  جديدة  سوقية  مجازي  ومواقع  تعبير  هي 

 ( saxtoft,2008لالسواق الجديدة بواسطة المبتكرين والمتحركين االوائل في الصناعة )
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 اهمية استراتيجية المحيط االزرق:ثانيا :

افترضت ان السوق العالمي هو المحيك  ان نظرية المحيط االزرق ببساطة هي نظرية 

االحمر, وقد اصبح لونه احمر بسبب شدة الصراع بين المتنافسين, فلم تعد المياه بلونها  

لذلك على اي مؤسسة او شركة او منظمة ان تتجه الى المحيط  الطبيعي وهو االزرق

ي من اهمها هي  االزرق الخالي من التنافس, النها بهذا سوف تتعدى الحدود التقليدية والت

التنافس, فالمنافسة دائما ال تكون في صالح المستهلك فعلى سبيل المثال : اصبحت شركات  

الهواتف تتنافس فيما بينها في صنع هواتف ذكية بها بعض االضافات التي ليس لها اي  

 وتتجلى أهمية إستراتيجة المحيط االزرق باالتي :   فائدة.

 اساس صحيحة اعادة بناء تفكير استراتيجي على  .1

 االعادة لتعمير سوق خالي  .2

 التركيز على اسواق تحتاج الى هذه المنتجات بالفعل .3

 تحقيق ريادة بالسوق الجديد  .4

 البعد عن التنافس الذي يخلق صراع دامي  .5

اهمية دور القيادة فيها النها هي المسؤولة عن تنفيذ المبادئ الضرورية لكي تحصل   .6

 الشركة او المؤسسة على النتائج 

هذه االستراتيجية ليست مقتصرة على الشركات فقط او المصانع ولكنها ايضا  ان  .7

يمكن تنفيذها على اي خطط تنموية والخروج من الصندوق الى افاق اعلى مثل 

 التعليم والصناعة والتجارة وكل مجال يحتاج الى سوق للترويج لما ينتجه 

 المنافسة الى التفرد تقع اهمية استراتيجية المحيط االزرق في قلب التفكير من  .8

استراتيجية المحيط االزرق تجعل قادة الشركات يفكرون في اعادة تعميم منهجية   .9

 الشركة بالكامل 

خلق صناعات جديدة تماما على الرغم من انه ال يداعي متطلبات المجتمع النه   .10

والتي انجذب لها   Googleاثبت انه مدخل فاعل جدا ومنتج ومثال ذلك خدمة  

هلكين اذ استفادوا من هذه الخدمة بشكل كبير حيث اصبح اليوم كل ماليين المست

 مستخدم لالنترنت يستعمل او يدرك اهميتها 

خلق تطبيقات جديدة واعادة تعريف االفكار مع محيط احمر موجود حاليا فالعديد   .11

من المنظمات اليوم تمارس نشاطات متعاكسة مثل محاولة خلق طرائق جديدة لدعم  

ية وتعظيم صافي العائدات ومراقبة المنافسين في كيفية اختراقهم  الكفاءة الداخل
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فان استراتيجية المحيط   للسوق, اي التركيز على النشاطات الداخلية والخارجية

 االزرق تجلب بعض المحددات على االبداع  

تنجح اهمية من انه يقدم لشركات االعمال مداخل تنافسية جديدة, مداخل ال يمكن   .12

 ى ان تنافسها بها على المدى القصيرللشركات االخر

كما تشجع هذه االستراتيجية على التفكير االبداعي مستمر لضمان عامل التميز  .13

وطرح المنافسين خارج اللعبة كما انها تحفز الشركات على ان تحاول باستمرار 

ابتكار اسواق جديدة بما يمكنها من السيطرة الكاملة والمستمرة على الطلب وخلق 

 يد طلب جد

 ابعاد استراتيجية المحيط االزرق ثالثا: 

يتمثل الهدف الرئيسي الستراتيجية المحيط االزرق في اعادة بناء حدود السوق للخروج من  

 المنافسة ومن ثم ايجاد المحيط االزرق عبر ابعاد هذه االستراتيجية المتمثلة باالتي: 

 متابعة المنظمات المماثلة او البديلة   -1

المنظمة التي تبحث عن التفرد ان تتمتع بمنطق اكثر شمولية من خالل امعان  ينبغي على  

النظر ومتابعة عمل نظيراتها التي تنتج سلعا او حزمة بديلة او مشابهة تؤدي الغرض ذاته 

او استخدام   توظيف محاسب  او في  والورقة  القلم  تفرضه منتجاتها كما في استخدام  الذي 

بدائل ذات اشكال مختلفة يمكنها  بعض البرمجيات لترتيب المصار يف الشخصية فجميعها 

ومتنوعة   مختلفة  اشكاال  تاخر  وخدمات  سلع  فهناك  العكس  وعلى  ذاته  الغرض  تؤدي  ان 

في  ولعل  منها  بالقرب  المطاعم  ووجود  السينما  دور  في  كما  نفسه  الغرض  تخدم  ولكنها 

( منظمة  )NetJetsتجربة  سنة  الجوي  النقل  لخدمات  ال2004(  في  المتحدة  (  واليات 

االمريكية دليال على قدرة بعض المنظمات على ايجاد المحيط االزرق قيامها  باعادة بناء  

بتحرير زبائنها الممثلين بالموظفين فوجدت ان هؤالء الزبائن  حدود السوق من خالل قيامها  

 ( 2010:232يكونون امام خيارين عندما يرغبون بالسفر )رؤوف, 

ة رجال االعمال او في الدرجة االولى على الطائرات التجارية  قيامهم بالسفر في درج -أ

 حيث تتفاوت طبيعة الخدمات المقدمة في كلتا الدرجتين 

موظفيها   -ب لنقل  بشراء طائرة خاصة  منظماتهم  المنظمة  قيام  فقامت  البعيدة  مهماتهم  في 

بها مع  ( من ملكية الطائرة ليشترك  1/16بعرض امكانية قيام زبائنها بشراء ما نسبته )

انهم   اي  سنويا  طيران  ساعة  خمسون  منهم  لكل  يخصص  اخر  زبون  عشر  خمسة 

يحصلون على طائرة خاصة بسعر تذكرة الرحلة بطائرة تجارية والسر في ذلك يكمن  



6 
 

في انخفاض التكاليف الثابتة الكبيرة التي تحاول منظمات الطيران ان تغطيها باستخدام  

طائرات ان  حين  في  فاكبر  اكبر  المطارات Netjets)  طائرات  وتستخدم  صغيرة   )

المحلية وتدار بطاقم اقل عدداً وبكلفة اقل ولعل ذلك يفسر نمو تلك المنظمة الذي بحدود  

 %( سنوياً  30-35)

 االنتقال عبر التكتالت االستراتيجية  -2

تتبنى   التي  تلك  او  ذاته  القطاع  ضمن  العاملة  منافساتها  بمتابعة  المنظمات  بعض  تقوم 

( تعمل في مجال صناعة Jaguar, BMW, Mercedesت متشابهة منظمات )استراتيجيا

بعضهم   على  التفوق  على  االقتصادية  السيارات  منتجو  يركز  حين  في  الفخمة  السيارات 

ضمن مجموعتهم االستراتيجية وال تعبر اهتماما لها ينتجه االخرون على اعتبار انهم ليسو  

جاد المحيط االزرق وهو االمر الذي استغلته منافسين وهي نظرية ظيقة يمكن تجاوزها الي

( قيامها  Toyota,Laxusمنظمة  خالل  من  القمة  (  سيارات  تماثل  نوعية  بتقديم 

(Jaguar,BMW,Mercedes  كسيارات الفئة  هذه  من  االدنى  للسيارات  اقرب  بسعر   )

(Cadilac,Licolin  فاستطاعت ان تستفيد من توجيهات كلتا )  االستراتيجيتين وايجاد محيط

 رؤوف(   ,323:2010ازرق لها ) 

 اعادة تحديد مجموعة الزبائن المستهدفين  -3

من   اختالفهم  من  الرغم  على  المستهدف  للزبون  عام  تعريف  على  المنظمات  معظم  تتفق 

ناحية القدرة على اتخاذ قرار الشراء وبشكل عام فان جميع المنظمات في مجال صناعة ما  

حة محددة من الزبائن ففي الصناعة الدوائية التركيز بشكل كبير يكون على  تستهدف شري

القرار   اتخاذ  المؤثرين في  التركيز  فئة  التقليدي في  المنطلق  الشراء وهم االطباء متجاهلة 

( لمنظمة  الذي  االمر  )المرضى(  لمنتجاته  المستخدمين  االلمانية  Nova Novdiskعلى   )

المجال واسعاً اليجاد محيط ازرق في صناعة االنسولين  المتخصصة في انتاج االنسولين  

الذي يستخدم من قبل مرضى السكر من خالل تركيزهم على المرض وقيامهم بتصميم قلم  

( الية   NovaPenحقن  بسهولة ويمتلك  للمريض حمله  يسمح  انسولين  يحتوي على عبوة   )

ولين وبذلك استطاعت  نقر تجعل من الممكن حتى للمريض الضرير ان يتحكم بجرعة االنس

 ,رؤوف( 324:2010الخروج من حالة المنافسة القائمة وايجاد محيط ازرق جديد لها )
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 متابعة السلع والخدمات المكملة  -4

الذي   الحل  بمثابة  تعد  التي  المكملة  والخدمات  السلع  في  القيم  بعض  اكتشاف  يتم  ما  عادة 

ت وقد  خدمة  او  السلعة  اختيارهم  عند  الزبائن  عنه  النجاح  يبحث  فرصة  الخدمة  كون  في 

( الهنكارية لصناعة الحافالت NABIوليس في المنتج ذاته وهو ما سعن الى تحقيقه منظمة )

التي تعمل وسط منافسة ترتكز على عنصر الكلفة وسعر البيع االدنى ووجدت ان عنصر  

الخدمات المكملة ككلفة الكلفة االعلى لم يكن كلفة تصنيع الحافلة بل الكلفة التي تترتب على  

الصيانة ما الصالح بعد الحوادث وقطع الغيار التي تحتاج الى تغيير مستمر بسبب وزن  

وبالتالي    الحافلة الحافلة  تصنيع  في  المعدن  من  بدال  الزجاجية  االلياف  باستخدام  فقامت 

الحافلة  وزن  ان  كما  للصدا  معرضة  غير  النها  الوقائية  الصيانة  كلف  خفض  من  تمكنت 

%( من المعدن فانعكس على تقليل استهالك الوقود وتخفيض  35-30اصبح اخف بمقدار )

الدخان العادم مما يجعلها سلعة ودودة للبيئة كما سمح ذلك للمنظمة باستخدام محركات اقل 

السعر   من  لحافالتها  اعلى  سعر  على  الحصول  استطاعت  وبذلك  قوة 

 ( 324:2010المعتاد.)رؤوف,

 لمنظمهلتجاه الوظيفي والعاطفي اعاده النظر في اال -5

المنظمات  ت  بين  المنافسه  المنفعه في  ف تباين اوجه  الكلفه وحساب  يركز على  البعض منها 

على الرغم من  و ك المشاعر واغراء الزبون عاطفيا  يحين تجد اخرى تنافسا في مجال تحر

ل هو في  ب نمن االثني حدةجذب معظم السلع نادرا ما يكون في جوهره وا ذلك فان المواطن

الغالب نتيجه االسلوب المنافسه السائد بين المنظمات التي تعتمد على االغراء الوظيفي نحو  

الجوده العاطفي  .التركيز على معيار  االتجاه  تركيز منظمات االخرى على  يزداد  في حين 

هذين   بين  االنتقال  عمليه  تمارس  فانها  السوق  في  االنفراد  الى  المنظمات  تسعى  وعندما 

الم هو  و  منظمه  سعىالنموذجين  طبقته  صناعه    (Swach)الذي  ميزانيه  حولت  التي 

المنتج   جوده  على  والتركيز  الوظيفي  االتجاه  الى  تميل  التي  االنالساعات  حالة  سياق  الى 

منظمه  قيام  في  العكس  نرى  حين  في  والموضه  الحداثه  على  والتركيز    العاطفي 

(Bodyshop) لعاطفه في مواد التجميل الى االتجاه الوظيفي  ل. منقادة بالتحول من صناعه

 (325:2010)رؤوف, .التجميل يقدم خدمات متنوعه الى دار و

 منظور الزمن.  -6

غبات و  رحجم التغير الكبير في ال  يالحظلتغيرات التي تحدث بمرور الزمن  لان المتتبع   

البيئه االمر  لحمايه  العالميه  الحركه  البيئي وظهور  الوعي  انتشار  نتيجه  انماط االستهالك 
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باتجاه خلق سوق جديد من خالل تحديد تاثير هذه التحوالت في   الذي يمثل فرصه حقيقيه 

قيمه   الزبائن تغيير  العمالها    ى وعل  لدى  واضح  مسار  لتحديد  واعمالها  المنظمه  انشطه 

  ان توجد مساحه سوق   (CISCO System)ي ظل هذا التوجه استطاعت منظمهمستقبال وف

للمعلومات  جديدة   التبادل سريع  على  المتزايد  الطلب  الى  فنظرت  بالنازعات  التفكير  عبر 

قناعه  الى  البطئ  فوصلت  حاسوب غير    ان  وشبكات  المعلومات  تبادل  تمثل الفي  متوافقه 

مستخ اعداد  تضاعف  مع  تتفاقم  التي  االنترنت  مشكله  سريع  فدمي  تبادل  بتقديم  قامت 

تركزت على ابتكار    (  CISCOلكن رؤية )  ال مثيل لها.  تصاالتللمعلومات في بيئه شبكه ا

من حركه التصفح لالنترنت تتم عبر    %(80)القيمه اكثر مما ركزت على التقنيه فاكثر من

تقارن  االجمال من  منتجاتها وهامش الربح ان النظر   %(60)  مساحه السوق الجديده هذه 

التحركات   ابعاد  بشكل  تظهر  االزرق  المحيط  استراتيجيه  انفا  المذكوره  االبعاد  الى 

د مساحات  االستراتيجيه للمنظمه لتاسيس عمليه اعاده بناء حدود السوق وصوال الى االيجا

 (325:2010بعد. )رؤوف,  جديده لم تطلق المنافسه

 

 استراتيجيه المحيط االزرق مبادئ تطبيق رابعا :

االول  االزرق  : المبدا  المحيط  ايجاد  ثم  ومن  السوق  حدود  بناء  المبدا  ي   اعاده  هذا  تداول 

التي تسعى باتجاه اعاده بناء    الشركهفمخاطر البحث التي يكافح ضدها كثير من الشركات  

تقييم نفسها و تقييم نموذج جديد    حدود السوق لالنفالت من المنافسه ينبغي عليها اعاده بناء

لمنافسه التي تمتلكها سوا كان تفضيالت الزبائن او جوده المنتج  اللشركه وتحديد محفزات  

معايير   او  سعر  االاو  لالستراتيجيه  اجماليه  صوره  لتكون  الشركه صناعيه  ستقوم  لتي 

 ( 322,2010)رؤوف,بتطبيقها.

الثاني  الصحيح   :المبدا  االستراتيجي  الترتيب  الى  للوصول  كليه  الصوره  على  التركيز 

ارقام   على  وليس  للموقف  االجماليه  الصوره  على  الحفاظ  االرقام من خالل  على  وليست 

ع تؤدي  التي  ك  ادةاالستراتيجيات  عدد  بين  االساس  الهدف  ضياع  البيانات  الى  من  بير 

كتشاف الفرص المتاحه الها الشركه  توينبغي االعتماد على الصوره الكليه التي سبق وكون

االداء  الشركه. طريق تطوير  المنافسه. عبر اعين زبائن  بيئه  الى  النظر  يساعد على  مما 

ً وفق  ( 322,2010)رؤوف, .مايتوقع وطموحات الزبائنومتطلبات الزبون ل ا
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ً كونمعد هذا المبدا ي :الثالث المبدا ً سياسا ا لتحقيق ابتكار القيمه حيث تحقق هذه المقارنه من   ا

المرتبطه   المخاطر  على    بايجادكافه  الطلب  من  اكبرعدد  تجميعها  خالل  من  جديد  سوق 

 وهما   يتينين تقليدتين قديمتارسمتحقيق تحدي ملالعرض الجديد 

النزعه للتقييم السوق الى شرائح اكثر دقه    :الخرىحاليين واالالتركيز على الزبائن    :االول 

 ( 2012)عباس,لتكيف مع االختالفات الدقيقه بين الزبائن في السوق.لوتفصيال 

الرابعال  لالستراتيجيه  :مبدا  الصحيح  الترتيب  الى  ذلك    :الوصول  لتنفيذ    السعي  ويعني 

الذي  الالشركه   بالترتيب  بتحديدها  قامت  التي  اهدافها  ستراتيجياتها  تحقيق  على  يساعدها 

وطموحات  مرحله  كل  في  الزبائن  متطلبات  الى  للوصول  الخبرات  وتوظيف 

 ( 322,2010)رؤوف,الزبائن

الخامس للمؤسسات :المبدا  الرئيسيه  الحواجز  في  :  تخطي  الخارجي  النجاح  يتطلب  حيث 

بين االقسا الخالفات  داخليا من خالل حل  نجاحا  تحقق  ان  الشركه  الداخليه  المنافسه من  م 

لتفادي   الزرقاء  اي  للمؤسسه  المحيطات  المياه  الى  الخروج  بعد  يتدفق ظهورها  مشكالت. 

االنتقاليه    الفترة  نتيجه اعاده توزيع االدوار فيها يتناسب مع التوسعات الجديده ولتجاوز هذه

 ( 119:2009)العزاوي واخرون, .في تاريخ المؤسسه

 

السادس التط  :المبدا  مع  النظريه  عن    : بيقاسس  االداره  مخاطر  لتقليل  السعي  في  وتمثل 

طريق تاسيس كل استراتيجيه تهدف الى استغاللها في المحيط االزرق التي تكون مصحوبه  

يجولتطبيق  با استراتيجيه  اي  نجاح  اعضاء  لتحقيق  جميع  من  اضافي  جهد  بذل    فريقب 

تحديد االرتباطات والتفسيرات والتوقعات وعندها فقط ستبحر الشركه الى تلك المياه  ب  العمل

 ( 13:2010)احمد,المفتوحه وستصل الى الميناء المنشود من النجاح.

 دوافع تبني استراتيجيه المحيط االزرق خامسا: 

وع قديما  الحاليه  السوق  استراتيجيات  الزمن    فااصبحت  التكنولوجيابعليها    ت فعل 

لمؤسسات  لستراتيجيه من الضروري  االتنفيذ    وعندصناعات الجديده الناشئه في السوق  وال

الى   تنظر  توجهات    ابعادان  يعطيها  مما  االستراتيجي  بالتخطيط  قيامها  عند  جديده 

يتم توضيح مدخل ودوافع  سب  دافها من خالل هذا المطلاستراتيجيه فعاله من اجل تحقيق اه

ان,  خ )حسينة دزرق وكذلك الشروط االساسيه المحيط االزرق.تبني استراتيجيه المحيط اال

49:2019 ) 
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  .دوافع تبني استراتيجيه المحيط االزرقو مدخل  .1

 يجاد محيطات زرقاء منها. العولمهال لمؤسسات باهناك العديد من المحفزات التي تدفع 

قدرت السريع    ه وما  التقدم  وغيرها  وسياسيه  واجتماعيه  اقتصاديه  تحديات  تطور  من  في 

االنتاجيه وحدي الدول    ة التقنيات  التجاريه بين  الحواجز  وازاله  المعلومات والمنتجات  تدفق 

الربح   هوامش  وتقلص  اسعار  نشوء حروب  الى  يؤدي  مما  الطلب  على  العرض  وارتفاع 

باندالللعديد من المؤسسات وفي دراسه اجراه   على معظم المنتجات وجد   2001عام  ا او 

فيها المنافسه كما اكد في دراسته    تشتد   ان معظم الماركات اصبحت مماثله الصناعه التي 

العالمات التجاريه اصبح صعب للغايه كل هذا كان بفعل منافسه الدمويه ان    تمييزعلى ان  

زرقاء. تبتعد هذه المؤسسات   اتايجاد محيط ةصح التعبير لذلك فهو يركز اكثر على محاول

 المنافسه وذلك بالتركيز ها على االبتكار وهما ويوضح الشكل التالي. عن 

 ( ازدياد الحاجة االستراتيجية المحيط االزرق 1الشكل ) 

 ابتكار القيمة
Valve in noratiton 

 الميزة التنافسية 
Competiton advantape 

 المنافسة 
Competiton 

 

وقت   زياده  وفي  على  واضح  دليل  هناك  ليس  العرض  في  العالميه  المنافسه  فيه  تتزايد 

  واق تعداد السكاني في العديد من االسالطلب العالمي بل تشير االحصائيات الى انخفاض ال

ظهرت   الذي  االعمال  مناخ  ان  القول  من  بد  وال  االستراتيجيات    فيهالمتقدمه  من  العديد 

ال االداره  في  سادذواالتجاه  العشرين    ي  القرن  ومع هفي  الزوال  الى  في طريقها  االن  ما 

ده المنافسه ضمن المحيطات الحمراء ستحتاج االداره الى اهتمام اكثر بالمحيطات  ش تزايد  

وعلى جديد. ي  نحو  الزرقاء  ازرق  محيط  والنشاء  المدراء  من  العديد  عليه  اعتاد  ما  فوق 

 : مدخلين هما

خلق صناعات جديده تماما على الرغم من انه يداعي متطلبات المجتمع اال انه اثبت    :االول

منتج و  جدا  فاعل  مدخل  خدمه    مثال  انه  اليه  (Google)ذلك  انجذب  من  الذي  الماليين  ا 

استفاد اذ  الخدمه  و الزبائن  االنترنت    من هذه  اليوم كل مستخدمي  بشكل كبير حيث اصبح 

التقليديه    (Google)يدرك اهميتها وخالل السنوات حققت   ما لم تحققه الشركات العمالقه 

 ( 49,2019)حسينة دخان, في عقود طويله
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العديد  فعاده تعريف االفكار مع محيط احمر موجود حاليا اخلق تطبيقات جديده و :الثاني

محاول خلق طرق جديده لدعم الكفاءه    ة مثلوم تمارس نشاطات متعاكسسسات اليمن المؤ

لسوق اي التركيز لالداخليه وتعظيم صافي العائدات ومراقبه المنافسين في كيفيه اختراقهم 

 ( 49,2019)دخان,على النشاطات الداخليه والخارجيه

 الشروط االساسيه في استراتيجيه المحيط االزرق  .2

  

 الكف عن مواجهه المؤسسات االخرى. :الشرط االول (1

عكس  توصيبمقارال  على  التقليديه  المقار  ه  طريقه  ب هذه  افضل  الن  المنافسين  بتجاهل  ه 

عنهم االبتعاد  في  وانما  مواجهتهم  في  تكمن  ال  المنافسين  على  على  ف  وتجاهلهم    للقضاء 

محور   وتجعله  بالزبون  تهتم  وان  المنافسين  على  تعرض  ان  المؤسسه 

 ( 50,2019)دخان,ا.تمامهاه

 تشجيع االبداع والتمسك باالصاله :ط الثانيرالش (2

شاء محيط االزرق فان االصاله تمثل  نالمثل الطريق الذي ال مفر منه  ياذا كان االبداعي   

الرئيس   يمكن    انشاء  في   حلنجالالمعيار  المحيط  والمالحقهالهذا  التقليد  ان  ال    مالحظه 

نذكر   اخرى  فضاءات  استكشاف  على  وال  تحسين  على  وال  تقدم  على  يساعدان 

التي فضلت عدم االهتمام بالمنافسين والتركيز على االبداع واالصاله اذ كان    (Apple)مثل

(Iphone) بالنسبه    اصيال  اابداع الحال  كان  كما  تماما  قويا  فضلت  لو  ايضا  ايباد  لوحه 

ا يخص طريقه التسويق وموضوع العرض بدال من البقاء  مل فييالتوجه نحو االبداع االص

وض  ضعيفه  افاق  على  غيرها.  مع  فيه  تنافس  كانت  الذي  القديم  الفضاء    ئيله في 

 ( 50,2019)دخان,للنمو
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 مقارنه بين استراتيجيه المحيط االزرق والمحيط االحمر سادسا: 

 مقارنه المحيط االزرق والمحيط االحمر. (2)الجدول رقم 

 المحيط االحمر  المحيط االزرق 

 خلق )انشاء( سوق جديد  •

 فضاء خالي من المنافسة  •

محاولة زيادة االرباح مع خفض   •
 التكاليف )معاً( 

محاولة انشاء وخلق طلب جديد غير   •
 مسبوق

 المنافسة في سوق حالي  •

 محاولة التغلب على المنافسة  •

االبداع والتكاليف) التوازن بين  •
 الموازنة بينهما(

استجابة المؤسسة الحتياجات السوق   •
 والطلب العالي

 

من خالل المقارنه بين كل من استراتيجيه المحيط االزرق واالحمر تركز هذه االخيره على  

الحالي السوق  في  لك  ة التنافس  محاوله  االخرى  المؤسسه    لفي  المؤسسات  على  تغلب 

تحركات   تكون  ما  وغالبا  فيها  والتكاليف  االرباح  بين  التوازن  يتم  ما  وغالبا  لها  المنافسه 

استراتيجيه المحيط االزرق يتمثل في    زالمؤسسه فيها استجابه الحتياجات السوق بينما تركي 

التكاليف مع    وذلك من اجل زياده االرباح مع خفض  ةانشاء سوق جديد خالي من المنافس

 ( 40,2019)دخان,تركيز المؤسسات على انشاء طلب جديد غير مسبوق

 مصفوفه انسوف استراتيجيه المحيط االزرق. سابعا: 

للكشف عن فرص   . اطارا(1957عام )  سوف ان  جوريطلقها ااتعتبر مصفوفه انسوف التي  

 ( 40,2011)المثني,لشركه حيث تتكون هذه المصفوفه من بعدين لالنمو 

 الي والمنتج الجديد حمنتج الاليتعلق بالمنتج ويتضمن  :البعد االول 

 يتعلق بالسوق ويتضمن السوق الحالي و السوق الجديد  :البعد الثاني 

 .لنمو تتضمن ما يلية لاستراتيجي دات قيا ةمصفوفه انسوف اربع تعطيو 

 ( 40,2011)المثني,
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م  يتتضمن هذه االستراتيجيه تقد  (:Market penetration)التغلغل في السوق  -1

منتجات الحاليه في السوق الحالي للحصول على حصه سوقيه وتعد هذه االستراتيجيه  

 البيئة الثابتة لنمو في لمناسبه 

تتضمن هذه استراتيجيه تقديم منتجات   (:Product Development)ر المنتجيتطو  -2

 السريع تطور التكنولوجي الوخاصه في الصناعات ذات االسواق الحاليه لجديده مطوره 

تتضمن هذه االستراتيجيه دخول   (:Market development)تطوير السوق  -3

اتباع هذه االستراتيجيه  بو تقوم الشركات   ةيه الى السوق جديدلمنتجات الشركه الحا

  .تها المركزيه في منتجاتها التي طرحها في االسواقئعندما تتمثل كفا 

االسواق   تقديم منتجات جديدهب  تتمثل هذه االستراتيجيه  (:Diversification) يعالتنو -4

هذه االستراتيجيه عندما تتوجه نحو النمو وخاصه   اتتتبع الشركوجديده و زبائن جدد  

  .غير جذابهواذا كانت الصناعه الحاليه في مرحله االنحدار 

محيط  ان  (2010)الدوري,بينو ضمن  العمل  نحو  الشركات  توجه  انسوف   همصفوفه 

المنتجات الحاليه في السوق الحالي يتمثل في    غلمر او محيط ازرق فقد اوضح ان تغلاالح

هو يتمثل بخلق محيط  فمحيط احمر شديد منافسات اما تقديم منتج جديد في السوق الحالي  

ى ردود فعل قويه المنافسين  من محيط احمر ويؤدي هذا التحرك االستراتيجي الضازرق  

 في السوق الحالي

هو يتمثل بخلق محيط ازرق نقي او اسواق فجديد في سوق جديد  الاما بالنسبه لتقديم منتج  

ً غير مستهدفه بينما يشكل تقديم منتج حالي في سوق جديد محيط ازرق غير مطروق حيث    ا

المنتج وس  ان  الحاليه  االسواق  في  نجاحه  اثبت  تقديوقد  يتم  غير  ف  جديده  االسواق  مه 

 مستهدفه

وجد فقد  سبق  ما  على  يوجه    ة الباحث  ت وبناء  مرجعيا  اطارا  تشكل  انسوف  مصفوفه  ان 

الشركات نحو البدائل المناسبه للنمو ضمن محيط احمر شديد المنافسه. والتوجه نحو النمو  

قيمه في  في اسواق جديده غير مستهدفه تتمثل في المحيط االزرق وذلك من خالل ابتكار ال

منتج  )او في اسواقها    (حالي  سوق   منتج جديد في سوق جديد او منتج جديد في)منتجاتها  

 (حالي في سوق جديد

 .(  مصفوفة انسوف وخيارات التوجه نحو محيط احمر او محيط ازرق 4ويبين الشكل )
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 مصفوفة انسوف وخيارات التوجه نحو محيط احمر او محيط ازرق

  المنتج الحالي  المنتج الجديد 

 تطوير المنتج 
 )محيط ازرق ضمن محيط ازرق( 

 التغلغل في السوق 
 )محيط احمر نقي(

 سوق حالي 

 التنويع 
 )محيط ازرق نقي(

 تطوير السوق
 )محيط ازرق غير مطروق( 

 السوق الجديد 

 

 

 : مثال على النجاح الذي حققته استراتيجيه المحيط االزرق

 ( Cirque dusoleilل)سيرك دو سولي  .1

كيم وماد   دتع بدا  التي  الصناعات  من  كندا  في  السرق  بدراستهصناعه  تحديد    ا بون  بهدف 

المحيط االزرق استراتيجيه  قام  (Bos)مبادئ  اكبر    ا وقد  الثقافيه في كندا    مظاهرالبدراسه 

س) سوليوهو  دو  عام    (Cirque dusoleilل)يرك  في  انشاؤه  تم  بواسطه 1945الذي   .

في اقل من   (Sirque dusoleilل)الطرق وقد حقق سيرك دو سولي    زفيعا  مجموعه من

قدر  عشرين يفوق  االيرادات ما  تحقيق  ةعاما من  العالميه على  السيرك    اكثر في    هصناعه 

 ( 36,2011)المثني, .من مائه عام

 

ا  تميزت حيث  جذابه  غير  صناعه  بانها  الفتره  تلك  في  السيرك  التحليل شصناعه  ار 

لوضع التنافسي في هذه الصناعه الى وجود التهديدات المتمثله في  لاالستراتيجي التقليدي  

بدائل في  التوفر    ان  قوه الزبائن بالمساومه كماو  )عازفي الطرق(قوه المجهزين بالمساومه

صناعه  لوالترفيه من المسارح والرياضه المتنوعه وغيرها يشكل تهديدا كبيرا    وعالم الله

في عدد المشاهدين مما ادى الى    كبيرادنيا  ت  لهذا فقد شهدت صناعه السيرك   السرك ونتيجه

االيرادات واالرباح ووصف وقد    ت تدني مستوى  بانها صناعه غير جذابه  السيرك  صناعه 

  ( Cirque dusolielسيرك دو سوليل )السبب الذي يكمن وراء نجاح    ان  ةاظهرت الدراس
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زبائن جدد بعيدا عن المنافسه    وجذبوفتح اسواق جديده  هبه  غير الجذا  يرك في صناعه الس

شعار تمثل  )  وقد  سوليل  دو  االتيه  (Cirque Dusoleilسيرك   .بالعباره 

 ( 36,2011)المثني,

 ("We reinvent the circus)رك ينحن اعدنا اختراع الس"

بين صناعه السيرك وصناعه فن المسرح من    (Cirque dusoleil)ليلوس   دو  ك ريجمع س

ذات القيمه للزبون  يرك . بالجمع بين خصائص السالصناعةخالل اعاده بناء وتنظيم محدود 

التعقيدات الذهنيه وبالتالي تمكن  بوالترفيه وخصائص المسرح المتمثله    ووالمتمثله في الله

وجد جديده  بخصائص  جديد  سوق  فتح  خارج    بمن  من  الزبائن  السيرك غير  صناعه 

 (Cirque dusoleilل)رح وبهذا تمكن سيرك دو سولياو رواد المس  كبارالوخاصه من فئه  

 Blue)من خلق عوامل قيمه جديده للزبائن وفتح اسواق جديده متمثله في المحيط االزرق

Ocean) 

الشكل )الخلق  -الدفع   -صليقالت  -االزاله)شبكه    (  3)يمثل  دوسوليل   Cirque(لسيرك 

dusoleil)  دوسوليلتمكن    حيث ترتيب    سيرك  اعاده  عليها    العواملمن  تتنافس  التي 

الس وصناعه  يصناعه  خال  فنرك  من  تمكنمسرح  كما  الرباعي  العمل  اطار  من   الل 

ا وفتح  للزبائن  جديده  قيم  بتقديم  الصناعه  عن  دو  االختالف  سيرك  بدا  وقد  جديده  سواق 

قيمه العلى عوامل    اهتمامهركز  فصناعات البديله  استراتيجيه من خالل النظر في ال  لسولي

 ( 37,2011)المثني, .هذا القطاع الجديد على زبائن في صناعه فن المسرح و ركز

 

من تحقيق. التمايز وخفض الكلفه في ان    (Cirque dusoleilدو سوليل)وقد تمكن سيرك  

الس صناعه  شركات  عليها  تتنافس  التي  العوامل  ازاله  خالل  من  عروض ك  ك ريواحد 

الى  والممشهورين  الممثلين  والالحيوانات   تؤدي  العوامل  هذه  ان  حيث  المتعدده  درجات 

دريبها  كلفه عاليه في احضارها وت  ذات  دعخاصه عروض الحيوانات التي تبكلفه والزياده  

بها   )تمكن  وبالتالي  والعنايه  دوسوليل  كما    من  (Cirque dusoleilسيرك  الكلفه  خفض 

ايجاد عوامل جديده لم تكن موجوده في صناعه  و  رفع  يز من خاللامن تحقيق التم  تمكن

والرقص  كالسيرك   والموسيقى  المتنوعه  والعروض  تم  والمسرح  التي  القصص  روايه 

المسرح فن  سوليبو   ابتكارها من صناعه  دو  سيرك  تمكن  من    (Cirque dusoleilل)هذا 

 الغاء المقايضه بين كلفه والقيمه وخلق و ايجاد محيط ازرق من اسواق جديده 
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 ( 3شكل )

 الخلق( لسيرك دوسوليل –الدفع  -التقليص -شبكة )االدلة

 االزالة 
عروض الحيوانات الممثلون المشهورون  

 المدرجات المتعددة 

 الدفع 
 متميز مسرح واحد 

 التقليص
العروض البهلوانية المزاح والدعابة الخوف  

 والمخاطر

 الخلق
رواية القصص بيئة نقية عروض متنوعة  

 موسيقي فنية ورقص 

 

  يرك دوسوليل بالشعار االتي شعار س  تمثلوقد 

السيركا نحن   اختراع  وهو شعار صادق يعبر عن    (We reinvent the Circus)عدنا 

تمك النتيجه  المبتكره في  دو سوليالقيمه  الس  ل ن سيرك  تقديم االفضل في صناعه   يرك من 

خالل  من  وذلك  جدد  زبائن  وجذب  جديده  اسواق  وخلق  معا  المسرح  فن  صناعه  وفي 

الس تجمع    يرك االختالف عن صناعه  جديده  وخلق صناعه  المسرح  فن  التقليديه وصناعه 

 ن بين الصناعتي 

 

 

 :شركة فورد موتور.2

عام   تي1908في  طراز  للسيارات  فورد  شركة  قدمت  للجميع.   (Model T) م  كسيارة 

فقط   لإلستخدام ُصممت  جيدة  وكانت  فقط  واحد  ولون  ومتوفرة    كنموذج  بها  الوثوق  ويمكن 

بأسعار معقولة. في حينها كانت صناعة السيارات ال تزال في نشأتها، ولكن كان هناك حوالي 

من صنّاع السيارات ينتجون سيارات مصنوعة حسب الطلب باهظة الثمن وغير موثوق    500

بإنتاج ضخم وب القياسية  للسيارات  ابتكرت شركة فورد عملية تصنيع جديدة  جزء ضئيل  بها. 

م إلى  1908% في عام  9من  T من أسعار السيارات األخرى. قفزت الحصة السوقية للنموذج

 .م عندما حلت كوسيلة نقل رئيسية محل عربات الخيول1921% في عام 61
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 :شركة أبل .3

على الرغم   .iTunes وجدت شركة أبل محيطها األزرق بتقديم خدمة تنزيل الموسيقى آيتونز

من أنه يتم تنزيل مليارات ملفات الموسيقى بشكل غير قانوني كل شهر فقد قامت أبل بإنشاء 

. كان من السهل استخدام الخدمة مما يوفر  2003أول تنسيق قانوني لتحميل الموسيقى في عام  

من    للمستخدمين بماليين  آبل  شركة  فازت  معقول.  بسعر  الفردية  األغاني  شراء  على  القدرة 

تقديم صوت   خالل  من  الموسيقى  من  نسخ  بقرصنة  يقومون  كانوا  الذين  الموسيقى  مستمعي 

ولمنتجي   لها  كبيراً  نجاحاً  آبل  شركة  حققت  والتنقل.  البحث  ميزات  جانب  إلى  الجودة  عالي 

طريق    وللمستمعينالموسيقى   توفير  عن  مع  جديد  سوق  من  األرباح  من  جديد  تدفق  إنشاء 

آيتونز تمثل  للموسيقى.  مالءمة  أكثر  الموسيقى  60نسبة   iTunes وصول  سوق  من   %

 .الرقمية العالمية
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 الفصل الثالث 

 ة التنافسي ةالميز

 : مفهوم الميزة التنافسية  اوال 

  الذهبيه لها كمنظمه او   ة تعني قدره المنظمه على جذب الزبائن وبناء المكان  الميزه التنافسيه 

لزبون قيمة ل  م وتحقيق رضاهم وبالتالي فان خلقمن قبله  ةلمنتجاتها وزياده القيمه المدرك

بل يعني     فحسب  وانخفاضهالسعر    من خالل الميزه التنافسيه ال يعني التركيز على جانب

وانخفاض  زالتركي السعر  ذلك في  دبل يعتمد على م    فحسب   هعلى  يات مختلفه سواء كان 

ب في رضا الزبون  صعن االستخدام والتي جميعها ت  جمةجوده المنتج واالمان المتحقق النا

عقالن,  عنه. التي  الهي    (18:2015)  االستراتيجيه  تطبيق  صياغه  على  المنظمه  قدره 

وتحقق الميزه   العامله في نفس النشاط  ات االخرى كز افضل بالنسبه للمنظمتجعلها في مر

والماديه   والماليه  الفنيه  والموارد  لالمكانيات  االفضل  االستغالل  خالل  من  التنافسيه 

التي    والتنسيقية االمكانيات  من  وغيرها  والكفاءات  القدرات  الى  باالضافه  المعلومات  و 

تعميم وتطبيق استر تمكنها من  والتي  المنظمه  بها  و تتمتع  التنافسيه  تحقيق  ياتيجياتها  رتبط 

ب التنافسيه  هماعدبالميزه  اساسيان  المدرك  :ان  على   ةالقيمه  المنظمه  وقدره  العميل  لدي 

الثمين وفاءتحقيق  المورد  كما    (2012,:430)انوال  او  التقنيه  او  المهاره  بانها  تعرف 

ه لهم المنافسون ويؤكد  المتميز الذي يتيح للمنظمه انتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدم

تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسين من وجهه نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف  

لهم   يحقق  حيث  منافسون  الوالتميز  له  يقدمه  ما  على  تتفوق  التي  والقيم  المنافع  مزيد 

 االخرون. 

 

 نشاتها : ثانيا 

المؤسسه بمجرد توصل  التنافسيه  الميزه  من    وتنشا  فعاليه  اكثر  جديده  اكتشاف طرق  الى 

ميدانيا   االكتشافات  هذه  تجديد  بمقدورها  يكون  حيث  المنافسين  قبل  من  المستعمله  تلك 

 بمعنى اخر بمجرد احداث عمليه ابداع بمفهومه الواسعو
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  التنافسيهثالثا:أهمية الميزة 

الدراسات واالبحاث في مجال    التنافسيه ال تخليب هناك من يعرف االداره االستراتيجيه الميزه  

الذي تصا التنافسيه هي االساس  الميزه  ان  التنافسيه  الميزه  غ  االداره االستراتيجيه من مفهوم 

الم وان  للمنفعه  التنافسيه  االستراتيجيه  لوموا  اقدراته  تنمي  نظماتحوله  ميزتها    دعم ردها 

  ها يمكنمما  ت السوق والمنافسين  نها سالح لمواجهه تحديا االتنافسيه النها تقل بدون هذه الميزه  

انها تمكن المنظمه من الحصول على حصه سوقيه اكبر من منافسيها    من االستجابه السريعه

لمنظمات تنميه    فزمما يعني زياده حجم مبيعاتها وارباحها تمثل الميزه التنافسيه المحرك والمح

اجل   من  والتطوير  البحث  الى  وتدفعها  وقدراتها  مواردها  الميزه  وتقويه  هذه  على  المحافظه 

التنافسيه الى تحقيق الربحيه الفائضه والتي تعتمد بشكل اساسي على ثالثه    الميزة  يؤدي امتالك 

فرضه الشركه  تعوامل تتمثل في القيمه التي يوليها المستهلكون لمنتجات الشركه والسعر الذي  

منتجات يتض  هاعلى  وعليه  القيمه  ان وتكاليف  التن   ح  الميزه  قيمه    تكمنافسيه  اهميه  خلق  في 

ميزه التنافسيه  تحت جوده المنظمه في اذهانهم تعد ال    احتياجاتهم وتضمن والئهم  للعمالء وتلبي

تعتمده  قويا  لمواجهه    سالح  المنافسالمنظمه  المنظمات  اي تحديات  تلبيه    ة  على  المؤسسه  قيام 

تقبل عن طريق خلق التقنيات  معرفتها التنافسيه وقدراتها على تلبيه احتياجات الزبائن في المس

 ( 47 :2012)معذي ايوب, .التي تمكنها من التكييف للفرض المتغيره االنتاجية والمهارات

التنافسيه من اجل االستمراريه الاكثر   الميزه  لتحقيق  التكنولوجيا  تعتمد على  الحديثه  منظمات 

المستمره في   التغيرات  بسبب  اف  التكنولوجياوذلك  المنظمات  ضلتغيير يان عدم مواكبه هذا  ع 

التكنولوجيا و االستفاده قدر االمكان من المميزات التقنيه الجديده التي    مواكبه التطورات  على

 ( 97 :2015خوجلي, )ونوعيتها.الخدمة  جوده  لىتعكس ع

 

 الميزة التنافسية  اهدافرابعا: 

ً ها اسمل تها في االسواق ما يجعلاريخلق قيمه للمنشاه بين نظ -1   .في تلك االسواق ا

  .الحصول على حصه سوقيه متميزه -2

  .جذب عمالء بصفه مستمره -3

  خلق والء خارج المنظمه -4

قاء المنظمه وتطورها في السوق المحلي او االقليمي الن الميزه التنافسيه تجعلها  ب -5

 دائما للحصول على رضا العميل وتحقيق الربح متطوره
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 :مصادر الميزة التنافسية:  خامسا

الوطني   التفكير االستراتيجي، اإلطار  التنافسية:  للميزة  بين ثالث مصادر  التمييز  يمكن 

 ومدخل الموارد.

 

 التفكير االستراتيجي:  .1

منافسيها من    تستند المؤسسات على استراتيجية معينة للتنافس بهدف تحقيق أسبقية على

القرارات   تلك  أنها  على  االستراتيجية  وتعرف  تنافسية،  مزايا  أو  ميزة  على  الحيازة  خالل 

الهيكلية التي تتخذها المؤسسة لتحقيق أهداف دقيقة، والتي يتوقف على درجة تحقيقها نجاح أو  

استراتيجيات التنافس إلى ثالث    "M.Porter"( وصنف  115:  2000،خليل فشل المؤسسة. )

 صناف أ

مع   (1 بالمقارنة  أقل  تكلفة  تحقيق  إلى  االستراتيجية  هذه  تهدف  التكلفة:  قيادة  استراتيجية 

المنافسين، ومن بين الدوافع التي تشجع المؤسسة على تطبيقها هي: توافر اقتصاديات  

والخبرة    –الحجم   التعلم  منحنى  التكلفة    –آثار  تخفيض  على  مشجعة  فرص  وجود 

 مكون من مشترين واعين تماماً بالسعر. وتحسين الكفاءة وكذا سوق 

المؤسسات   (2 عن  منتجاتها  تميز  أن  للمؤسسة  يمكن  واالختالف:  التميز  إستراتيجية 

خدمة   تقديم  بالمنتج،  خاصة  سمات  للمنتج،  مختلفة  تشكيالت  تقديم  خالل  من  المنافسة 

واسع   مدى  التكنولوجية،  الريادة  المتميزة،  الجودة  الغيار،  قطع  توفير  من  ممتازة، 

الخدمات المقدمة، السمعة الجيدة، وتتزايد درجات نجاح هذه االستراتيجية بزيادة تمتع  

 المؤسسات بالمهارات والكفاءات التي يصعب على المنافسين محاكاتها. 

تنافسية   (3 ميزة  بناء  إلى  االستراتيجية  هذه  تهدف  التخصص:  أو  التركيز  إستراتيجية 

من   السوق،  في  أفضل  مواقع  إلى  لمجموعة  والوصول  خاصة  حاجات  إشباع  خالل 

على   التركيز  أو  محدود  جغرافي  سوق  على  بالتركيز  أو  المستهلكين،  من  معينة 

 استخدامات معينة للمنتج )شريحة محددة من العمالء(. 

 اإلطار الوطني:   -٢

مزايا   أو  ميزة  على  الحيازة  على  القدرة  لها  يتيح  للمؤسسات  الجيد  الوطني  اإلطار  إّن 

ل بعض  تنافسية،  عن  نشاطها  قطاع  في  ورائدة  متفوقة  الدول  بعض  المؤسسات  نجد  ذلك 

المؤسسات في الدول األخرى. بحيث تملك الدولة عوامل اإلنتاج الضرورية للصناعة والممثلة 

العوامل  فالحيازة على هذه  التحتية،  والبنية  المالية  المعرفية،  الفيزيائية،  البشرية،  الموارد  في 



21 
 

بذاته،  يلعب دوراً مهماً ف قائماً  ي الحيازة على ميزة تنافسية قوية, وتشكل هذه العناصر نظاماً 

ومن نتائجه إطار وطني محفز ومدعم لبروز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية، وبالتالي يصبح  

 (. 16:2000اإلطار الوطني منشأ لمزايا تنافسية يمكن تدويلها) بوشناف,

 مدخل الموارد: -3

تجسيد   هذه  يتطلب  حيازة  أن  بحيث  لذلك،  الضرورية  والكفاءات  الموارد  االستراتيجية 

األخيرة بالجودة المطلوبة وحسن استغاللها يضمن لنا وبشكل كبير نجاح االستراتيجية، ويمكن  

 (121:  2000التمييز بين الموارد التالية: )خليل ،

 الموارد الملموسة: تصنف إلى ثالث أنواع:  (1

A. أن    :األولية  المواد المؤسسة  على  يجب  لذا  المنتجات،  جودة  على  بالغ  تأثير  لها 

 تحسن اختيار مورديها والتفاوض على أسعارها وجودتها. 

B.  المضافة القيمة  تحقق  والتي  المؤسسة  أصول  أهم  من  تعتبر  اإلنتاج:  معدات 

المؤسسة ضمان  على  يجب  لذا  منتجات،  إلى  األولية  المواد  تحويل  عن  الناتجة 

 يها وصيانتها، بهدف تحقيق فعاليتها ألطول وقت ممكن. سالمتها، تشغ

C.   الموارد المالية: تسمح بخلق منتجات جديدة وطرحها في السوق أو توسيعها في

نطاق أكبر كفتح قنوات جديدة للتوزيع، لذا يجب على المؤسسة أن تحقق صحتها  

ع وتطويره  التنافسي  موقفها  تعزيز  بهدف  عليها  وتحافظ  باستمرار  لى  المالية 

 المدى البعيد. 

 

 الموارد غير الملموسة: نميز فيها ما يلي:  -2

باإلعتماد على    :الجودة (1 عالية  سوقية  تحقيق حصص  إلى  المؤسسات  تسعى 

بتوقعات   الوفاء  على  الخدمة  أو  المنتج  قدرة  إلى  تشير  والتي  الجودة، 

الشاملة كسالح  الجودة  إلى مفهوم  المؤسسة  تزيد عنها وتستند  أو  المستهلك 

كسب  ا وكذا  الدولية،  السوق  ودخول  تنافسية  مزايا  على  للحيازة  ستراتيجي 

 ثقة المتعاملين. 

على    : التكنولوجيا (2 القادرة  الداخلية  الموارد  أهم  من  التكنولوجي  العامل  إن 

الميزة  على  تأثيره  مدى  من  أهميته  يستمد  بحيث  التنافسية  الميزة  إنشاء 

جيا المناسبة لها والتي تجعلها في  التنافسية، وعلى المؤسسة اختيار التكنولو 

 موضع أسبقية على منافسيها. 
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تنافسية، يجب على المؤسسة أن تكون في استماع    :المعلومات (3 في ظل بيئة 

تشكل   ألنها  مهماً  دوراً  المعلومات  تلعب  بحيث  البيئة  لهذه  دائمين  ويقظة 

مما   األسواق  متغيرات  وكذا  وتحركاتهم  المنافسين  خطط  الكتشاف  مصدراً 

 يسمح للمؤسسة باتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. 

الخاصة    المعرفة: (4 الجديدة  والمعارف  والعلمية  التقنية  المعلومات  تتضمن 

كما   مثالً،  البحث  مراكز  من  األخيرة  هذه  تستمدها  بحيث  المؤسسة  بنشاط 

 يمكن أن تنتجها من خالل حل مشاكلها التنظيمية واإلنتاجية، وتساهم المعرفة

تنافسية   مزايا  بخلق  يسمح  مما  مستمر  بشكل  اإلبداعية  القدرات  إثراء  في 

 حاسمة.

أي الدرجة الراقية من اإلتقان مقارنة مع المنافسين في    معرفة كيفية العمل: (5

تنافسية   مجاالت اإلنتاج، التنظيم والتسويق، وبالتالي اكتساب ميزة أو مزايا 

ال التجربة  من  المعرفة  هذه  وتستمد  المركزة فريدة.  والجهود  مكتسبة 

المؤسسة   على  يجب  وعليه  للمؤسسة،  الرئيسية  المهن  إلى  والموجهة 

المحافظة عليه وأن تحول دون تسريب أو تسويق معلومات عنه  للمؤسسات  

 المنافسة.

 

وهي    -3 تراكمية،  طبيعة  ذات  ألنها  المؤسسة،  أصول  من  أصل  الكفاءات  تعتبر  الكفاءات: 

   لمنافسينصعبة التقليد من قبل ا

 (2000:58وتصنف الكفاءات إلى صنفين)بوشناف,

الفردية: (1 والمهارات   الكفاءات  الفردية  الخصائص  بين  فصل  حلقة  تمثل 

 "Leboyer"المتحصل عليها من أجل األداء الحسن لمهام مهنية محددة  

 ، ومن بين الخصائص المرجعية للكفاءات الفردية:

القرار،   اتخاذ  فكرة  يملك  التعلم،  القيام به، سريع  يجب  بما  يقوم  الفرد حيوياً،  يكون  أن 

األتباع، ينشئ الجو المناسب للتطور، الوقوف في وجه مثيري المشاكل، متجه نحو قيادة  

إنساني   اآلخرين،  مع  جيدة  عالقات  يبني  مهرة،  مساعدين  يوظف  الجماعي،  العمل 

وحساس، حازم وواقعي، يوفق بين عمله وحياته الشخصية، يعرف نقاط ضعفه وقوته،  

 . يجعل األشخاص في وضعية مربحة، يتصرف بمرونة
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ودقيقة   إلى معايير موضوعية  باالستناد  الفردية  الكفاءات  الحيازة على  للمؤسسة  ويمكن 

في عملية التوظيف وكذا تكوين األفراد بشكل يتماشى مع المناصب التي يشغلونها حيث  

 ينتظر منهم مردودية أكبر.

المحورية:  (2 أو  الجماعية  أو    الكفاءات  المتميزة  بالكفاءات  أيضاً  تدعى 

وتعرف على أنها تلك المهارات الناجمة عن تظافر وتداخل بين  القدرات،  

موارد   بإنشاء  الكفاءات  هذه  تسمح  حيث  المؤسسة  أنشطة  من  مجموعة 

جديدة للمؤسسة فهي ال تحل محل الموارد، بل تسمح بتطورها وتراكمها.  

"J.Larregle" 

صول الملموسة كما تعرف أيضا على أنها تركيبة أو مجموعة من المهارات الفائقة، األ

الروتينيات   المستوى،  فائقة  التكنولوجيات  الخاص،  الطابع  ذات  الملموسة  غير  أو 

)التصرفات المنتظمة( والتي تشكل في مجملها أساساً جيداً وقاعدة لطاقات المنظمة على  

معين،   نشاط(  )أو  األعمال  مجال  في  متواصلة  تنافسية  ميزة  تحقيق  ثم  ومن  التنافس 

 ق مركز قيادة أو ريادة للمؤسسة. والهدف منها تحقي

تدعى محورية ألنه يتوقف عليها بقاء المؤسسة، تطورها أو انسحابها، ويجب أن تتوفر  

 فيها الخصائص التالية: 

 تتيح الوصول إلى عدة أنواع من األسواق.  -
 تساهم بشكل معتبر في قيمة المنتج النهائي الملحوظ من قبل الزبون.  -
 فسين. يصعب تقليدها من قبل المنا -

فالمؤسسة مطالبة بتجديد وتطوير كفاءاتها المحورية من خالل القدرات الديناميكية التي  

تتمتع بها، وتطوير هذه األخيرة )القدرات الديناميكية( على المدى البعيد، والتي تصنف  

 إلى أربع أصناف:

تنمية، توصيل وتبادل المعلومات أو المعرفة بين أعضاء المنظمة )رأس المال   -
 بشري للمنظمة(، والتعلم القائم على تجارب المؤسسة.ال
 اإلبداع الذي يستعمل الكفاءات المحورية الحالية من أجل إنشاء كفاءات جديدة.  -
 اكتشاف العالقات الموجودة بين الكفاءات وكيفية تطورها عبر الزمن.  -
والحيلولة  - للمؤسسة،  ملك  تبقى  أن  يجب  التي  المحورية  الكفاءات  على  الحفاظ 

 ن تدهورها. دو
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إن تهاون المؤسسة في االستثمار في الموارد والكفاءات يؤدي بها إلى تقادم هذه األخيرة  

بحيث   والكفاءات،  الموارد  تآكل  أو  تقادم  بين  فرقاً  ونميز  التنافسي،  موقعها  تراجع  وبالتالي 

مص ألن  استعمالها  عدم  عند  الكفاءات  تتقادم  حين  في  استعمالها  عند  الموارد  درها  تتقادم 

والمهارات  الكفاءات  هذه  فإن  ومهاراتهم،  كفاءاتهم  بإظهار  لهم  يسمح  لم  فإذا  األفراد، 

 (. 85:2012ستضمحل)وفاء,

تهدف المؤسسة للحيازة على ميزة تنافسية أكثر قوة، لذا تضفي نوعاً من الضبابية على  

مما يصعب على  الكفاءات والموارد التي أدت إلى هذه الميزة والتي تدعى "بالسبب المبهم"،  

 المنافسين تقليد ومحاكاة هذه الكفاءات والموارد، ومن ثم صعوبة تقليد هذه الميزة. 

ويكُمن الفرق بين الكفاءات المحورية وغير المحورية في كون الكفاءات المحورية تتميز  

 بـ:

 خلق القيمة أو المنفعة األساسية المباشرة للعميل. -
 فريدة وأفضل من التي يملكها المنافسون. تميزها عن المنافسين أي أنها  -

 

على    -4 المعتمدة  بالمنافسة  االهتمام  تزايد  ظل  في  التعلم:  نحو  الساعية  المنظمات  ظاهرة 

الكفاءات أو القدرات، برزت إلى حيز الوجود نظرية جديدة تفترض أن المعرفة هي المصدر 

 . (Ducker)من الدول األساسي للثروات سواءاً بالنسبة لمنظمة بمفردها أو لدولة 

بحيث تعد هذه النظرية من الموضوعات الحديثة في مجال اإلدارة حيث يهدف إلى بناء 

على  المعتمدة  الكفاءات  مفهوم  التصنيع  مجال  في  ظهر  كما  التعلم.  نحو  ساعية  منظمات 

عمليات   لتحقيق  المعرفة  نحو  والسعي  للقدرات  المؤسسات  اكتساب  ضرورة  أي  المعرفة، 

لى المستوى العالمي، والقدرة على تنفيذ معرفتها الفنية بشكل أفضل من الشركات التصنيع ع

والمحافظة   البشرية  للعناصر  أفضل  اختيار  خالل  من  معارفها  تنمية  على  والعمل  المنافسة، 

"مصنع   مصطلح  ظهر  وبالتالي  المستمر،  الفني  والتدريب  التعليم  من  مرتفع  مستوى  على 

أه مدى  إظهار  أي  األداء المعرفة"،  لرفع  بالمعرفة  المرتبطة  الكفاءات  على  الحصول  مية 

، إذن مصنع المعرفة هو منظمة ساعية نحو  (Roth)وتحقيق الوفورات في منظمات األعمال  

 التعلم وتعد المعرفة من أحد نواتجها األساسية.  

الكتساب   العامل  أو  الفرد  دفع  هو  النظرية  لهذه  الجديدة  التوجهات  أهم  المعرفة ومن 

واستيعابها وتنميتها بنفسه، ثم وضعها حيز التطبيق، لهذا الغرض يعتمد الفرد على التشخيص  

 الذاتي لكفاءته ومهاراته لتحديد الوسائل المناسبة التي تساعده على كسب المعرفة.
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 (: Lanciaux,2000 :59ولكي يتحقق هذا يجب توفر الشروط التالية)

 مل األخطاء، الثقة في النفس، مستوى معين من الطاقة. تقبل التغيير، القدرة على تح

         

 

 بناء الميزة التنافسية  سادسا: 

الشركة في صياغة   نجحت  الكلية   هااستراتيجيتإذا ما  التسويقية على وفق رسالتها واألهداف 
في   المنافسين  لمواجهة  تعتمدها  تنافسية  ميزة  لتحقيق  قد خططت  يعني  ذلك  فإن  الموضوعة، 

،ذات   بها  تعمل  التي  ليلة   الصناعة  بين  تتم  ال  التنافسية  الميزة  بناء  عملية  بأن  شك  وال 
بناءها، والتي قد   وضحاها، بل تحتاج إلى فحص دقيق لكل اإلمكانات والمصادر المتاحة في 
والمتعددة   الواسع  اإلنتاج  الصناعية وذات  الشركات  فترة زمنية طويلة وبخاصة في  تستغرق 

الشكل )  ويمكن األسواق ، بها١-٧أن يوضح  تمر  التي  المراحل  التنافسية في عملية   (  الميزة 
 ( 198-195ص -)د_ثامر البكري  .البناء ومدى عالقتها بعامل الزمن

 

بناء الميزة إلى خصوصية   تمثل الفترة االولى عملية  تبعاً  والتي قد تكون قصيرة او طويلة ، 
فيها   السائدة  المنافسة  وحجم  بها  تعمل  التي  السوق  تقدمها وطبيعة  التي  المنتجات  او  المنظمة 

تتيح   وكلما طالت فترة البناء كلما تطلب المزيد من االستثمارات ، واستخدام تكنلوجيا متقدمة 
وبقدر تعلق األمر في الجانب التسويقي،   ت الصناعة ،لها فرصة التفوق على منافسيها في ذا
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بناء الميزة التنافسية في هذه الفترة يتطلب توافق كبير مع عناصر المزيج التسويقي، لما   فإن 
لها من أثر كبير على زيادة حجم تأثير الميزة التنافسية في السوق وارتفاع المنحنى بأقل فترة  

خ بشكل  األمر  ويتأشر  ممكنة،  قبل  زمنية  من  المتحقق  الدعم  ومدى  التوزيع  عنصر  في  اص 
والمؤشر   الترويجي  بالجانب  األمر  وكذلك  التنافسية،  الميزة  لتعزيز  والموزعين  الوسطاء 
بفاعلية الحمالت وتأثيرها في الجمهور والسوق المستهدف، فضال عن عمليات التخطيط للمنتج 

 ( 197:2010يالبكر وسياسات التسعير المعتمدة.)

، التي تجنيها المنظمة من تحقيق الميزة التنافسية، فأنها تسعى ألن تكون أطول  ترة المنافعأما ف
مدة ممكنة وتعمل على إدامتها من خالل زيادة درجة تعقيد الميزة التنافسية بما ال يتيح الفرصة 

ناءها،  وقد ينعكس ذلك على ارتفاع الكلف المترتبة على ب  أمام المنافسين في تقليدها وبسهولة ،
 أو اإلمكانات والمهارات البشرية الالزمة لتنفيذها. 

يعني   بذلك  فإنها  السوق،  المتاحة في  بالفرص  التحكم  األكبر في  التأثير  الشركة  تمتلك  فعندما 
الفنية أو   امتالكها الميزة التنافسية. وقد تكون تلك الميزة على شكل عمليات التصنع أو التقنيات

استخدمت مهاراتها    Microsoftى سبيل المثال شركة مايكروسوفت  المهارات التسويقية. فعل
برنامج   تسويق  في  والتقنية  االستخدام،    Windowsالتسويقية  في  األكثر سهولة  كان  والذي 

وبما أتاح لها استغالل الفرص المتاحة وإدامة أمد الميزة التنافسية من خالل تطوير البرنامج  
المستجد  مع  تتوافق  جديدة  متطلبات    بإصدارات  ومواكبة  للحاسوب  المستخدمين  حاجات  من 

 . التقدم

تقليدية   أصبحت  قد  الشركة  تمتلكها  التي  التنافسية  الميزة  بأن  تعني  فإنها  االنحدار  فترة  أما 
وفقدت قوتها التأثرية في السوق، ويتأثر ذلك بانخفاض حجم المبيعات المتحققة. وقد يرجع ذلك 

تنافسية إلى أسباب كثيرة ومن أهمها، امت أفضل مما تمتلكه الشركة وقد  الك المنافسون لميزة 
يكون بمجال السعر أو الجودة، أو السرعة في عمليات التسليم وااليصال للمنتج أو المرونة في  
منحنى   أن  إلى  هنا  اإلشارة  المناسب  ومن  الخ.   ... والتسويق  اإلنتاج  متطلبات  مع  التعامل 

إلى القوة التأثيرية للمنافسين  انخفاض االنحدار للميزة التنافسية   تبعاً  قد يكون مريع أو بطيء 
 اآلخرين في السوق وحجم ما يمتلكونه من ميزة تنافسية جديدة. 

 ولكن التساؤل الذي يمكن أن يثار هنا هو كيف يمكن للمنظمة أن تبني ميزتها التنافسية ؟ 

إدارة الشركة في المدخل الذي يمكن اعتماده في   ذلك يكمن عن وجهة النظرفي الجواب على
والذي قد يبنى على ما تمتلكه الشركة من مهارات وقدرات مختلفة قياساً   بناء الميزة التنافسية ،

تتمثل بجاذبية السوق،  تتيحه البيئة التسويقية من فرص  بغيرها من الشركات األخرى، أو ما 
بالتالي يمكننا القول بأن هنالك مدخلين أساسيين لبناء  نمو الصناعة، احتياجات السوق ... الخ. و

 ( 200:2010الميزة التنافسية وهما )البكري 
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 مدخل البناء الداخلي:  -١

تستند وجهة النظر هذه على أساس ما تمتلكه المنظمة من موجودات )أبنية، معدات، مكائن، 
أولية، خبرة فتية، أموال ... الخ( يمكن  شهرة وعالمة تجارية( وموارد )مهارات بشرية، مواد  

من   التقليد  وصعبة  مميزة  تكون  والتي  التنافسية  الميزة  وبناء  خلق  في  مجتمعة  تسخيـرها 
 وبالتالي يمكن تسمية هذا المنظور بالمدخل المستند إلى القدرات.  المنافسين. قبل

بناء الميزة التنا يتم على  ومن وجهة نظر معمقة لهذا المدخل يرى البعض بأن  فسية يمكن أن 
في   المنافسين  مواجهة  في  األساس  لكونها  المنظمة  تمتلكها  التي  القوة  مكامن  تحليل  أساس 

ألنها تقوم على أساس إمكانية تحقيق النجاح   السوق، والتي يمكن تسميتها بوجهة النظر المتفائلة
 على ضوء ما تمتلكه من قوة وهي متفائلة بذلك.

  

ى فإنها تقوم على أساس معالجة نقاط الضعف أوال قبل أي شيء آخر،  أما وجهة النظر األخر
على بل  المسير،  عند  الرخوة  األرض  على  توضع  ال  القدم  بأن  القول  من  األرض   وانطالقاً 

معالجة   أساس  عل  لآلخرين  ومواجهتها  التنافسية  ميزتها  تبني  الشركة  فإن  وبالتالي  الصلبة. 
أوالً ، تعتريها  التي  الخلل  أن  و نقاط  المتشائمة على أساس  النظر  بوجهة  أيضاً  يمكن تسميتها 

لكي  المنظمة  في  الضعف  نقاط  معالجة  يتم  أن  قبل  ممكنة  وغير  تحقيقها  يصعب  النجاحات 
 تواجه المنافسين. 

  

  مدخل البناء الخارجي: -2

جهها  إدارة المنظمة التي تتبنى هذا المدخل ترى بأن تأخذ البيئة الخارجية كأساس في تحديد تو
البيئة   في  وتنفيذها  تحقيقها  يتم  التنافسية  الميزة  كون  من  ومنطلقين  التنافسية.  الميزة  لبناء 
الداخلية   بيئتها  على  التركيز  من  بدالً  أساساً  السوق  على  ستركز  فإنها  ولذلك  الخارجية، 

تي تحقق  وبالتالي فهي تعتمد على الفرص السوقية الجذابة لها لتحديد خياراتها الستراتيجية ال ،
 لها التميز في السوق.

وقد تسهم عوامل بيئية خارجية عامة في تسهيل بناء الميزة التنافسية وتتأثر بشكل خاص في  
إلى سوق األعمال. كما هو مثال في  تقدمها  التي  الحكومية  والقوانين والتسهيالت  التشريعات 

الخ،  ... والتصدير  االستيرادات  الكمركية،  الضريبية،  االنتعاش   فضـالً    اإلعفاءات  حالة  عن 
  االقتصادي الذي تشهده السوق.
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 سابعا: أبعاد الميزة التنافسية 

طالما  كانت   المنظمة  تعمل  مع  بيئة   متحركة  ومتغيره,  فإنه   يتوجب   عليها   أن   تكيف   أهدافها 

واستراتيجياتها  بما   يتوافق  مع  التغيرات  البيئة  سواء  كان  ذلك   بمشكلة  الموجب  أو  السالب  وأن 

 تختار البعد التنافسي الذي  يمكن أن  يحقق لها الميزة  التنافسية في  السوق التي تعمل بها. 

 اساسيين:  بعاملين مرهون التنافسي للبعد المنظمة اختيار أن شك  وال

 الثاني: والعامل العمليات( , )المدخالت التنافسية ميزتها بناء في المنظمة بمصادر يتمثل :األول

  الداخلية   البيئة  بين  الموازنة  حالة   عن  تعبير  فإنه   وبالتالي   الزبائن.   وحاجات  بالسوق   يتعلق

 والتهديدات(.  )الفرص الخارجية والبيئة والضعف( )القوة للمنظمة

  مستقر  تفوق  عن  للبحث   وتسعى  بالصدارة  تبقى   أن   تريد  التي   األعمال  المنظمات  فإن  وهكذا

 بها.  المحيطة التسويقية  وبيئتها قدراتها مع المتوفق التنافسي البعد تتبنى  أن  منافسها على

   هي التنافسية للميزة اساسية ابعاد اربع على  الباحثين اتفق وعموما

 الكلفة  -1

  يقصد   والذي  المنظمات.  من  الكثير  العتقاد  سعت  الذي  األقدم   التنافسي  البعد  األدنى  الكلفة  تعد

ً   الكلف   من  يمكن   ما  بأقل  المنتجات  وتوزيع  إنتاج  على  المنظمة  قدرة  به   في   بالمنافسين   قياسا

  السوق  في   تنافس   أن   خاللها  من   تستطيع  تفضيلية  ميزة   ستمتلك   فإنها   وبالتالي   الصناعة.  ذات

 عليه.  السيطرة وإمكانية

  النهائي   السعر  على  بالتالي  ينعكس  سوق  الكلفة  تخفيض  على  التركيز  بأن   شك   وال

 المستهلك   بها  يكون  التي   ألسواقا  في  وبخاصة  ,   تنافسية  ميزة  المنظمة  ويمنح   للمنتج

 ذلك. أساس  على  عدمه  من للمنتج شراءه يتوقف  والذي  األسعار, تجاه حساسية أكثر

 ومن ابرز العوامل التي تؤدي الى تخفيض الكلفة هي : 

 العاملين.  لدى والتعلم الخبرة منحنى  زيادة من المتحققة الوفورات -أ

  خزن   أنظمة  وجود  مع  األولية  المواد  في  وبخاصة  الموارد  في  األقل  االستثمار-ب

 متقدمة. 

  من   وسالمته   عليه  والمحافظة  المنتج  خصوصية   مع  تتوافق  توزيع   سياسية  اعتماد-ج

 التقادم.  أو التلف 
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  تأثير   نسبه  لتقليل  الشركة  موجودات  في  المتاحة  قاتالطا  استغالل  بمستوى   االرتقاء-د

 اإلنتاج.  من  الواحدة للوحدة الكلية الكلفة على  الثابتة التكاليف 

   الجودة -2

 ً  والتطور  العالم  دول  من  العديد  شهدتها  التي  االقتصادية  الرفاهية  حالة  إلى  انعكاسا

  أعلى   جودة  ذات  منتجات  على  للحصول  يسعى  الزبون  أصبح  فيها,  والثقافي  االجتماعي

ً   عامالً   السعر  يعد  ولم   والجودة,  السعر  بين  المفاضلة  على  اعتماداً    اتخاذه   في  حاسما

 خالل  من  الزبون  بطلبات  للفوز  تسعى  األعمال  منظمات  فأصبحت  الشراء.  لقرار

  ..  ورضاه الزبون توقعات   تحقق لمنتجات  تقديمها

 

 : خالل من الجودة بعد  يتحقق  أن ويمكن

 التعميم:  جودة (1

  وأن   الزبون,  بها  يرغب  التي  المتطلبات  مع   التصميم  مواصفات  مالئمة  درجة  وهي

  النشاط   دقة  على  باالعتماد  ذلك   ويتم  توقعاته,  مع  التطابق  من  كبيرة  درجة  على  تكون

  نشاط   بها  يتمكن  التي  والدرجة  المستهدف,  السوق  ورغبات  حاجات  تحديد  في  التسويقي

  ومن   التصميم.  وخصائص  مواصفات  إلى  والرغبات  الحاجات  تلك   ترجمه  من  العمليات

  ابتكار   في  وتنافس  تسابق  من  السيارات  صناعة  في  حصل  ما  هو  ذلك   على  األمثلة  أبرز

 الزبائن.  ورغبات لحاجات  استجابة وذلك   السيارات شكل في ومتباينة متنوعة  تصاميم

 المطابقة  جودة (2

  .   جهه  من   الزبائن  ورغبات  وحاجات  ,  قللسو  المقدم  المنتج  بين  التوافق  بدرجة  ويتمثل

  مستوى   إلى  تصل  أن  يمكن   والتي   ممكنة  درجة  أدنى   إلى  والتألف   المعيب  نسبه   وجعل

 .  الصغرى التلف  درجة

 جودة الخدمة   (3

  إرشادية,   تكون  قد  والتي  لها  الموافقة  الخدمات   على  شراءها  يتوقف   المنتجات  من  الكثير

  المنتج   قيمة   من  تزيد  أن  شأنها  من  منفردة   أو   مجتمعة  وهذه   ضمانات  صيانة,   تدريبية,

 الزبون.  قبل من وقبوله وجودته
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 المرونة   -3

  جديدة  حالة  فهو  وبالتالي  ,  التكنولوجي  واإلبداع  التطور  لحالة  نتيجة  البعد  هذا  جاء

  تقليدية.  أبعاد  والجودة  الكلفة  وأصبحت  الحياة  تعقيدات وعكستها  البيئة  متغيرات  أفرزتها

  بالسوق   ومتنوعة  مختلفة  مستويات  تقديم  في  المنظمة  قدرة  أنها:  بالمرونة  ويقصد

 المستهدف.

   هما: اساسيين  مجالين وللمرونة

  وتصميم   التكنولوجيا  مجال  في  الحاصلة  التطورات  مسايرة  في  المنظمة  قدرة  -أ

  في   يكمن   وسلوكه  المستهلك   أن  اعتبار  على  الزبائن,  تفضيالت   وفق  على  المنتجات

ً   طويلة  زمنية  لفترة  حالة   على  يبقى  ال   المنتج   فإن   وبالتالي   للتغير,  الدائمة   رغبته   نسبيا

 األحوال.  من  حال بأي

  وبحسب   النقصان  أو  بالزيادة  االنتاج  حجم  في   للتغير  االستجابة  في  المنظمة  قدرة  -ب

 على   والقدرة  الكافي  االستعداد  المنظمة  لدى  يكون  أن  يجب  وبالتالي  الطلب,  مستويات

 ومتقلبة.  مستقرة غير بيئة في العمل

 التسليم  -4

  الوقت   أًصبح  فقد  المعاصر,  الزمن  في   اإلنسان  حياة  أصاب  الذي  الكبير  للتعقيد  نتيجة

  يتخذها.   أن يمكن التي الشراء قرارات جوهر في كبيرة أهمية  ذو عامل

  سرعة   في  يتمثل  جديد  بعد  باعتماد   تنافس  بدأت  األعمال  منظمات  من   العديد  فإن   وعليه

  يتغاضى   وقد  أكبر,  كلف   يدفع  ان   في الستعداده  نظرا , الزبون  لطلب   واالستجابة  التسليم

 .  له المناسبة بالوقت حاجته على الحصول مقابل الجودة مستوى عن

  الجديد   المنتج  طرح  في  تسويقية  أو  إنتاجية   كانت  سواء  المنظمة  تقضية  الذي  الوقت  -أ

 بذلك.  الجمهور إلخبار اتصاالت ترويج عملية  عن  يسبقه أو يرافقه وما السوق إلى

  الوسيطة   الحلقات  إلى   والموجه  الزبون  من  الطلب  تلقي  عملية  تستغرقه  الذي  الوقت  -ب

 المصنع.  إلى مباشرة الموجهة أو السوق, في الموجودة

 الزبون. إلى المصنع أو ( السوق )  الوسيط من المنتج إيصال في المستغرق الوقت -ج



31 
 

 طرحة  فترة   ومنذ  للمنتج   الزبون   تسليم  عملية   تستغرقها  التي  الفترة  هذه  بأن  شك   وال

  تستجيب   ان  تستطيع  التي  المنظمة  أن  اعتبار  على  مهمة,  تنافسية  فرصة  تعد  بالسوق

  ينعكس   ما  وهذا  غيرها.  قبل  البيعية  الفرصة  تحقق  أن  يمكن  الزبون  لطلب  أكبر  بسرعة

  ذهنية   في  التجارية  العالمة  أو  للمنتج  متميز  موقع  تحقيق  في  التنافسية  قدرتها  على

  أدنى  إلى  المخزون  تقليل  إلى  يؤدي  للطلب  االستجابة  سرعة  كون  عن  فضالً   المستهلك.

 المتحقق.  الربح هامش على ينعكس  ما وهذا المخزون، من التالف  وتقليل ممكن حد
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 االستنتاجات والتوصيات

 

 االستنتاجات  أوال: 

التغيرات المتسارعة هي السمة الواضـحة لألعمـال التجاريـة المعاصـرة، حيـث أن  إن   .1

االتجاهات المعاصرة الرئيسية المتمثلة في زيادة حدة المنافـسة، والعولمـة، والتطـورات 

وما   الحياة  نمط  في  والتغير  االجتماعية،  المسؤولية  وتحقيق  المتسارعة،  التكنولوجية 

عالميـاً،  هم، وزيادة الطلب على المنتجـات  ذواق الزبائن ومتطلباتفي أ  يريرافقـه من تغ 

لقوى التنافس  ) Porter)والتضخم المالي ، باإلضافة إلى ما توصـل لـه نموذج بورتر

ح زيادة  من  مما    دة الخمس  أحمر.  محيط  بيئة  تشكل  الصناعة؛  جاذبية  وعدم  المنافسة 

لالنفالت من أسواق المنافسة وابتكار القيمة في   االستراتيجيشركة إلى التحرك  اليدفع  

 .محيط أزرق

تعتبر المنافسة تهديداً، وإنما فرصة للتحسين والتطـوير المستمر وابتكار القيمة، مما   ال .2

 غير تقليدي لدى إدارة الشركة  استراتيجيعن تفكير   ينم

خلق وإيجاد   إلى تحقيق التمايز وخفض الكلفة في آن واحد، فتعمل على  الشركاتتسعى   .3

 .عوامل قيمة جديدة في منتجاتها، ورفع بعض العوامل إلى مستوى أعلى مـن الـصناعة

ولكن يصعب عليها إزالة وخفض بعض العوامل إلى مستوى أدنى من الـصناعة بهـدف  

للمستهلكين   المعينة  المواصفات  إزالة  على  هذا  يقتصر  حيث  التكاليف،   مباشرةخفض 

الم بعض  في  العوامل  بهدف  بعض  المنتج  قطع  وحجـم  والتغليف  كاإلضافات  نتجات 

ذات   الشرائح  تالئـم  حتـى  وذلـك  المنتج،  جودة  على  التأثير  دون  أقل  بأسعار  تقديمها 

المنخفض.   مع    وهذاالدخل  يتعارض  إلى    استراتيجيةال  تدعو  ألنها  األزرق  المحـيط 

 .خفض العوامل التي ال تعود بالقيمة على الزبائن

المحيط األزرق بمثابة الفرصة الناجحة التـي تقود الشركة  استراتيجيةيعد تطبيق مبادئ  .4

إلى تحقيق الريادة التي تتمثل نتائجها في تحقيق نمو الشركة من خـالل تقـديم المنتجات  

المبيعات   ونمو  جدد،  زبائن  جذب  في  أثر  من  له  وما  جديدة،  أسواق  وإنشاء  المميزة 

 رباح والحصة السوقية واأل
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 التوصيات ثانيا: 

 

إن حدود الصناعة التي تتضمن حدوداً للمنافسين وحدوداً للزبائن المستهدفين، موجودة   .1

و الواقع.  أرض  على  وجود  لها  وليس  المديرين،  أذهان  في  علىفقـط  مـديري    لذلك 

شركات األعمال عدم تحديد المنافسين أو تحديد شرائح معينة مـن الزبـائن كأسـاس فـي  

التفكير  االستراتيجيالتخطيط   نحو  التوجه  يجب  وإنما  التقليدي،    االستراتيجي ،  غير 

والتركيز على تعظيم القيم في المنتجات والخدمات بهدف جذب غير الزبائن وتحويلهم  

 .إلى زبائن

الباحثين .2 فـي    يوصي  بـالتفكير  جديدة  خدمات  أو  منتجات  تقديم  عند  األعمال  شركات 

القـيم الجديدة التي لم يقدمها المنافسون والعمل على تقديمها، وذلك بهدف ابتكار القيمـة  

 .ودخـول أسواق جديدة في ظل المنافسة الشديدة

ن خالل أعين الزبائن،  على شركات األعمال أن تبحث عن االبتكار م  باحثينقترح الي .3

ولـيس من خالل أعين المنافسين، فتعمل على تحليل احتياجات السوق والزبائن بهدف 

 تحديد عوامل القيمة، واستغالل الفرص المتاحة بهدف تنمية وتطوير شركات ناجحة 

شركات األعمال أن تركز في أعمالها على رفع وإيجاد األنشطة التـي    نيوصي الباحثي  .4

تق إلى  الزبائن  تؤدي  وحاجات  رغبات  بناءعلى  الجديدة  الخدمات  أو  المنتجات  ديم 

بالقيمة   المتجـددة، وبالتالي زيادة رضا الزبون. وتقليص وإزالة األنشطة التي ال تعود 

على الزبائن، وال تعود على الشركة باإليرادات المطلوبة. وبالتالي تتمكن الشركات من  

 .حدتحقيق التمايز وخفض الكلفة في آن وا
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 اال هداء

 بدأأان بأأكرث من يد وقاسينا أأكرث من مه وعانينا الكثري من الصعوابت وها حنن اليوم امحلدهلل

 نطوي سهر الليايل وتعب الاايم وخاصة مشواران وهندي هذا التعب املبذول

 اىل س يد اخللقاىل منارة العْل و اال مام املصطفى 

 اىل رسولنا الكرمي محمد صىل هللا عليه وسْل

 اىل الينبوع اذلي اَل ميل العطاء اىل من حاكن سعادتنا خبيوط

 منسوجة من قلوهبن اىل اهماتنا احلبيبة

 اىل من سعوا وشقوا النعم ابلراحة والهناء اذلي مل يبخلوا بيشء

 نرتقي سْل احلياةمن أأجل دفعنا يف طريق النجاح اذلين علموان  أأن 

 حبمكة وصرب اىل أأابئنا الاعزاء 

 اىل من حهبم جيري يف عروقنا ويبهتج بذكرامه فؤادان اىل اخوتنا

 اىل من رسان سواي وحنن نشق الطريق معا حنو النجاح و اال بداع اىل

 زمالئنا وزميالتنا

 اىل من صاغوا لنا من علمهم حروفا ومن فكرمه منارة تنري لنا سرية 

 والنجاح اىل أأس تاذتنا الكرام العْل

 

 الباحثني



 

 
4 

 

 

 )) شكر وتقدير ((

 

امحلد هلل مس تحق امحلد والثناء ونشكرُه تعاىل اذلي أأس بغ علينا نعمة الصرب واال رصار وأأعاننا 

هناء متطلبات حبثنا هذا فهُل امحلدُ  وصِل اللهم عىل س يد الكونني والثقلني محمد  والشكرُ  عىل ا 

 الطاهرين .وأ َل الطيبني 

هِت  ِنْعَمتَكَ  َأْشُكرَ  أَنْ  َأْوِزْعيِن  َرب ِ  ﴿ يه  َوعىََلى  عيََله  َأنَْعْمَت  ال  تَْرَضاهُ  َصاِلًحا أمَْعَلَ  َوأَنْ  َواِِلَ

اِلِحنيَ  ِعَباِدكَ  يِف  ِبَرمْحَتِكَ  َوَأْدِخليِْن   ( 19)المنل : الٓية : ﴾الصه

الاس تاذ اِلكتور" أأمحد احلسيين " عىل لك نتقدم خبالص الشكر وعظمي الامتنان اىل 

وتعامل أأخوي وعطف  وتوجهيات سديدة قمية مالحظات علميةماقدمه من هجد كبري و 

خراج سبيل أأبوي فاكن اببُه مفتوحاً لنا يف أأي وقت يف اىل  الهنائية صورته يف البحث هذا ا 

جانب اخللق النبيل واِلمع املعنوي اذلي مشلنا به طيةل فرتة البحث مفهام كتبنا من لكامت 

ين به اىل أأس تاذان الفاضل  ..  الشكر والتقدير تقف عاجزة عن وصف الامتنان اذلي ند 

 ممتنني َُل دوام الصحة والتوفيق . 

لعلوم املالية واملرصفية لتعاوهنم ويطيب لنا بأأن نتقدم ابلشكر اجلزيل اىل اكفة أأساتذة قسم ا

ووقوفهم معنا طيةل الأربعة س نوات يف مسريتنا اِلراس ية فلهم منا وافر الاحرتام والشكر 

 .والتقدير 

 

 الباحثني 
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 ـة : ـــقـدمــالمـ

يعاني االقتصاد العراقي العديد من االختالالت الهيكلية التي كانت كفيلة أن تّوقع البلد في أزمة اقتصادية تفاعلت بدورها مع 

أزمات أخرى سياسية واجماعية لتضع البلد في مرحلة الخطر االقتصادي وقد حملت هذِه االختالالت الهيكلية في االقتصاد 

عدة سنوات حتى كونت نتائج اصبحت بحد ذاتها مشاكل مزمنة خيّمة على المجتمع كالتضخم العراقي طابع االستمرارية منذ 

والبطالة والمديونية .. الخ وكذلك ضعف التنمية االقتصادية والبشرية السيما عدم وجود سياسات اقتصادية او وجود سياسات 

في تحقيق تنمية اقتصادية دائمة بالرغم من امتالك وبالتالي لم تسهم اقتصادية خاطئة لم تسهم في معالجة تلك االختالالت 

هذِه الموارد تعرضت أما للهدر التي تتيح لهُ النمو اال أن  المادية والبشرية  االقتصاد العراقي الكثير من الموارد والمزايا

والدعم الدولي الواضح  2003المتمثل بالفساد السياسي واالداري أو سيء استغاللها بالرغم من التغيير السياسي الحاصل بعد 

وخفض الديون الخارجية اال أنها لم تسعف االقتصاد العراقي بل على العكس ازداد هيكل االقتصاد تشوهاً وخاصةً بعد أعتماد 

القطاع النفطي كمورد رئيسي و وحيد وهيمنتهُ على باقي القطاعات االخرى كالقطاع  الحكومات المتعاقبة على ايرادات

توجيهها والتي ركزت على االستغالل الكبير للموارد النفطية والزراعي والصناعي في تمويل موازنة الدولة العامة 

ذلك عدم اعتماد الدولة على جباية وكلألغراض األمنية والعسكرية على حساب االستثمارات التنموية  المادية والبشرية 

الضرائب  ولذا فقد تنامت الطبيعة االستهالكية للمجتمع على حساب الطبيعة االنتاجية الغير نفطية مما أدى الى تعميق حالة 

فضالً عن ذلك هناك مجموعة ضغوط خارجية اقتصادية وسياسية وعسكرية االختالالت الهيكلية والتشوهات في االقتصاد 

 ى تدمير البنى التحتية واإلنتاجية لالقتصاد العراقي .أدت ال

وفي بحثنا هذا سوف نركز على دور السياسىة المالية في معالجة هذِه االختالالت الهيكلية من خالل أحدى أدواتها 

 وهي الموازنة العامة .
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 منهجية البحث : 

 ث : ــبحــة الــميــاه -1

 وكيفية وسبل معالجتها . دراسة وتحليل االختالالت الهيكلية والتشوهات في االقتصاد العراقي

 حث : ــدف البــه -2

 وامكانيةالعراقي يهدف هذا البحث الى بيان دور السياسة المالية في معالجة االختالالت الهيكلية في االقتصاد 

 .التخفيف من واقع تلك االختالالت

 بحث : ـلة الــمشك -3

إن دراسة الواقع االقتصادي تجعلنا نقف على سيل هائل من المشاكل اإلقتصادية المتفاقمة التي غذاها الواقع 

ومن السياسي واإلجتماعي األمر الذي كان يسهم دائماً بتعزيز كل مشكلة تطفو على سطح هذا االقتصاد 

 مشكلة االختالالت الهيكلية .ضمنها 

 بحث : ــرضية الــف -4

تنطلق فرضية البحث من خالل رؤية مفادها ان االقتصاد العراقي في وضعه الراهن يتميز بأختالالت 

وكذلك رؤى مفادها بأن اداء بفعل التغيرات الهيكلية والسياسية التي حدثت فيه  ة قواسعة وعمي هيكلية

 العراق لم تكن بصالح معالجة تلك االختالالت .السياسة المالية في 

 النطاق المكاني والزماني :  -5

-2009ن )ـمابي تــراوحــتحث ضمن مدة زمنية ـعينة للبـكلية في العراق كـسيتناول البحث االختالالت الهي

2020 ). 

 دراسات الســابــقــة : ــال -6

راق، و لعايلية في ولتحالصناعة ع ااطلهيكلية في قت االختالالائي :تحليل رالسامء اسماأسة دار  -1

ع اطنة  قرومدم عو هع اطلقذا اية في هدإلقتصات العالقاف اضعب سباألى إسة دارلاه ذهت صلوت

 الصناعة في العراق )أطروحة دكتوراةألمامية في والخلفية ت ااطبرالتف اضعويلية ولتحالصناعة ا

 ( .1993مقدمة الى كلية األدارة واألقتصاد  , جامعة بغداد :

ه ذهت لوتناد لق، العراقي د إلقتصاالهيكلية في ت االختالال: ا شناوهد مجين سة حسيدار -2

ن مزء سة جودارية دإلقتصاالناحية ن امت الختالالت واراللتغيظري لنر ااطإلاسة دارلا

دى لى مإسة دارلاه ذهت صلوتو( 2003)م قبل عاد وبعق راللع يةدإلقتصات ارالمتغيا

ية والميزان التجاري )مجلة الكوت للعلوم دإلقتصات ااعاطللقج إلنتااختالل هيكل ا

 (2011االقتصادية ,العدد الخامس :
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 الــفــصــل الأول

 (الاخـتالالت الهـيلكية : مدخل مفاهميي)
 

 يلكيةــ الالت اله ــمفهوم الاخت: املبحث الأول 

 

 يلكيةــ الالت اله ــاب حدوث الاختــأأسب: املبحث الثاين 

 

يلكيــ تالل اله ــ اكل الاخ ــأأش:  املبحث الثالث 
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: مــفــهــوم االختالالت الهـيكلـيـة لالـمبـحث األو  

 مفهوم االختالالت الهيكيلة :

بر عن االبتعاد عن نقطة التوازن بين القوى المضادة من ناحية التأثير تعّ   حالةيعني مفهوم االختالل هو 

 واألدخار .ويعّبر اقتصادياً عن القوى المتضادة بمتغيري العرض والطلب أو متغيري االستثمار 

أن االختالل الهيكلي يظهر بصورة أختالل في العالقة أو عدم التساوي أو عدم التوازن بين نوع معين من 

 المتغيرات االقتصادية مع األخذ بنظر االعتبار األهداف التي ينبغي أن يصلها األقتصاد القومي  )الحصري

 ( 3: ص 2007, 

عناصر ومكونات الهيكل االقتصادي أو تغير خصائصه األساسية كما أنه يعني أختالل عالقات التناسب بين 

 (  45: ص 2010الى الحد الذي يمكن أن يؤثر في النمو االقتصادي واستقراره ) الكواز وأخرون , 

الى إن االختالل الهيكلي يمكن تحديده من خالل أحتساب   simon.kuznetsوقد أشار سيمون كوزنتس 

ل قطاع الى الناتج المحلي األجمالي وكذلك نسبة األهمية لأليدي العاملة لكل الفرق بين نسبة األهمية لك

قطاع الى األيدي العاملة على مستوى االقتصاد القومي أذ أن الفرق بين تلك النسب يعّبر عن درجة االختالل 

 (  46: ص  2002في االقتصاد ) النجفي , 

لي في االقتصاد بما يعنيه من أختالل عالقات التناسب وبناءاً على ماسبق يمكن القول بأن االختالل الهيك

بين العناصر المكونه له ُ , فأنه يؤدي الى نتائج االبتعاد شيئاً فشيئاً عن األهداف التي ينبغي الوصول اليها 

مما يؤدي في النهاية الى فقدان التوازن العام في االقتصاد الذي يؤثر بدوره في أستمراية النمو االقتصادي 

 حقيق الرفاهية االقتصادية وبالتالي الرفاهية االجتماعية .وت

أن االقتصاد عاجز عن أداء دوره في الحياة االجتماعية وهذا األمر يقود الى التدهور العام في وهذا يعني 

مما يعني عدم قدرة , البلد الذي يعاني من اختالالت مزمنة والتي غالباً ماتتسم بطابع األستمرارية والديمومة

 االقتصاد على التعافي تلقائياً األ بالتغير الجذري الملموس في السياسات االقتصادية المتبعة .
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أسـباب حـدوث االخـتالالت الـهـيكلـية :  الـمـبـحث الـثـاني  

 تعزى أسباب ظاهرة االختالالت الهيكلية الى : 

  -أوالً : أسباب عامة مفسرة لألختالالت الهيكلية :

تواجه معظم الدول النامية ومنها العراق معضالت اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلى الرغم من بعض 

االختالفات والتباينات المتواجدة على مستوى الدول النامية في كل من أفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية إالن 

لمسببة لالختالالت الهيكلية ) أن هناك بعض السمات والخصائص المشتركة والمتشابهة في هذِه الدول وا

 ( . 84: ص 2009ميشيل تودارو ,

 ومن االسباب العامة التي تؤدي الى االختالالت الهيكلية : 

 األسباب االقتصادية : -1

تعد األسباب االقتصادية من اهم األسباب المفسرة لالختالالت الهيكلية ونستطيع ان نستخلص األطر 

تمهد لالختالالت الهيكلية في الدول من خالل بيان المشاكل  العامة للمسببات اإلقتصادية التي

 :( 52: ص  2003اإلقتصادية التي تعاني منها تلك الدول )طه , 

ارتفاع معدالت النمو السكاني مقابل تراجع معدل النمو االقتصادي وتشير الدراسات إلى أن معدالت  -أ

 0.7دول النامية مقارنة مع معدل اليزيد عن )% ( سنوياً في ال 3 – 2.5النمو السكاني تتراوح مابين )

 % ( في الدول المتقدمة . 

: تعاني الدول النامية من انخفاض في كمية اإلنتاج للقطاعات  عـدم مـرونة الـجهـاز األنـتاجـي  -ب

الزراعية والصناعية , بسبب تدني مستوى االستثمار وانتشار االمية وعدم استخدام الوسائل التكنولوجية 

 يثة والقطاعات السلعية بشكل خاص .الحد

عدم كمال األسواق ومحدودية المعلومات مما يحول دون قيام سوق بالمعنى اإلقتصادي وذلك لعدد من   -ت

 :(  59-58: ص  1999األسباب , من بينها ) العبد هلل وأخرون ,

 

السكاني , فضالً عن عدم كفاية اإلنتاج المحلي للوفاء باحتياجات المجتمع , وذلك الرتفاع النمو  

 التشوه في نمط الستهالك تحت تأثير المحاكاة للغرب .

 الذي يأخذ مظاهر متعددة أبرزها:  هيمنة القطاع العام الطابع الغالب لألسواق في الدول النامية هو  

 القطاع العام لكثير من المنتجات واالستيراد .  سيطرة -

ة الواردات األجنبية وبخاصة في مجال بعض المؤسسات االقتصادية الخاصة لوكال سيطرة -

 السلع الغذائية . 

تقاسم كل من القطاعين العام والخاص احتكار السلع الوسيطة األساسية , وخاصة مصادرر  -

 الطاقة ومستلزمات اإلنتاج الزراعي .

 ارتباط حركة التجارة الخارجية باألسواق االحتكارية على الصعيد العالمي  -

 

تالزم إجراءات إطالق آليات السوق مع انتشار مظاهر الفساد التي تنجم عن حدة االختالالت   

االقتصادية والمالية , وقصور مؤسسات السوق وضعفها وبسبب ضعف الرقابة وتراجع دور الدولة 

 في ظل عمل اقتصاد السوق . 

نى التحتية والمشاركة في التقدم عدم وجود تنسيق بين القطاعين العام والخاص إلنشاء المشروعات للب  -ث

 اإلقتصادي للبلد . 

 عدم القدرة على الموائمة بين تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها لرفع اإلنتاجية .  -ج
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 2009ضعف شبكة الضمان االجتماعي والصحي لدى العاملين وأفراد المجتمع ) الشمري , البياتي ,  -ح

 ( .  479: ص 

إن ماسبق يمثل البعض من المشاكل االقتصادية التي تؤدي الى اختالالت هيكلية في القطاعات االقتصادية 

من خالل انخفاض متوسط دخل الفرد والذي يعني واقعاً أنخفاض الطلب الفعلي وعدم القدرة على االستثمار 

 ق معدل نمو الدخل . القومي مما يزيد من البطاله مع تزايد نسبة السكان بمعدالت مرتفعة تفو

 األسباب السياسية :  -2

من االختالالت الناجمة عن السيطرة االستعمارية كونها عملت على اندماج تعد التبعية اإلقتصادية 

االقتصادات النامية باالقتصادات المتقدمة , إذ تم فرض نمط من العالقات االقتصادية الدولية يقوم على 

دول النامية بأنتاج المواد األولية وتصديها إلى الدول المتقدمة مقابل أساس تقسيم العمل بشكل تتخصص ال

تخصص الدول المتقدمة بتصنيع هذه المواد وإعادة تصديرها على شكل سلع ومنتجات صناعية إلى أسواق 

الدول النامية مما أدى إلى اختالل الهياكل اإلنتاجية القتصادات هذه الدول جراء هذا التخصص , لقد سيطرت 

الدول المتقدمة )بفعل جذور سيطرتها االستعمارية على الدول النامية ( على حجم الفائض االقتصادي 

المتولد في اقتصادات الدول النامية , األمر الذي تسبب في تحويل األرباح الناجمة من هذا الفائض إلى 

ية أو سداد ألصل الدين , كما الدول المتقدمة على شكل خدمة الدين وشراء السلع االستهالكية , أو اإلنتاج

أن تحكم الدول المتقدمة في أسعار صادرات الدول النامية من المواد األولية , قد جعل معدل التبادل التجاري 

بشكل كبير لغير صالح الدول النامية مما أضعف إمكانيات الدول النامية في التقدم نحو التنمية االقتصادية 

المتقدمة  دول المتقدمة الى تأثر االقتصادات النامية بشكل كبير بظروف الدول وبذلك أدى النمو االقتصادي لل

بحيث اليمكن لهذه االقتصادات أن تؤثر في الظروف السائدة في األسواق بل كان عليها أن تقبل بكل ما 

تفرضه هذه األسواق وخاصة في مجال األسعار , فضالً عن أن تحكم وسيطرة الدول المتقدمة بأساليب 

وسائل اإلنتاج والتصنيع الحديثه واحتكار هذه الوسائل أدى إلى تخلف الدول النامية في هذا المجال مما و

 (  172: ص  2010يعني قصور التنمية فيها ) الشرفات , 

  األسباب اإلجتماعية : -3

دي والسياسي فقط إلقتصار ااطإلافي رال تنحصتي لالشاملة راهظوالـن الهيكلية مت االختالالرة ااهإّن ظ

وإنما تنعكس على جوانب الحياة اإلجتماعية الثقافية التي تمس حياة األفراد ذلك بأن انخفاض المستويات 

إتاحة الفرصة الكافية لتحقيق اإلجتماعية الثقافية تؤدي إلى ظهور كثير من النتائج التي يترتب عليها عدم 

التنمية , وتشكل عقبات عديدة تعترض ذلك وترتبط به بحيث أن العادات والتقاليد والقيم والدوافع 

والطموحات المرتبطة بالمستوى االجتماعي والثقافي المنخفض السائد في بلد ما يجعل من عملية التنمية 

:  2006ل ومن ابرز التأثيرات اإلجتماعية مايأتي )خلف , أمراً صعباً , ومن ثم يسهم في استمرار االختال

 ( 92ص 
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أشــكال االخـتالل الهـيكـلي :ث لالمبحث الثا  

تتخذ االختالالت الهيكلية في ظاهرها أشكاالً واسعه يمكن وصفها بصورة عامة بأختالالت سلعية         

ومالية ونقدية التي لها عدد من المسببات والنتائج وعلى هذا االساس يمكن تلخيص االختالالت على هذا 

 النحو األتي : 

 :أوالً : االختالل السلعي 

لسلع اه ـذلكلي على هب الطلار التيت مادلخوالسلع ن المحلي ما لناتجر اتياق فدكبة توامدم يعني عو 

ز لجهاانة رومدم بعـم لنامية تتسصادات اإلقتن األك ل,  وذ (  123: ص  2011ت )حسين مجيد , مادلخوا

طاع إلنتاجية للقدارت القوابيعية طلوارد المن والسكام احجن بيب لتناسدم اعن مك لب ذكواما ي، وإلنتاجيا

درة قوق تف، تفعةرمو نمت الدبمعن لسكاد ايزاتن أن ( , فضالً ع 670: ص  2007)أبو العال , االقتصادي 

)فليح خلف لسلعي ل االختالم افي تفاقم ساهـد قل، لعمرص افر فيوتدة ويازلك اتلب ستيعااعلى صاد إلقتا

دول لاه ذهفي ع تفارباالن يتسماك لالستهالط سولمتل الميدي والحل الميـن أن ا( , فضالً ع 55:ص 1988,

دى تهالكي لـسارغ افود جويعني ذي لن والسكاامنخفضة لغالبية د لتي تعاية ردلفول اخدلت اياونة بمسترمقا

دة , يدستهالكية جط انمان أعك ناهي، آلنيك االستهالو المتاحة نحول اخدلظم اجيه معويعني تذا هن ولسكاا

وك لـلســـن امدة يدجط نماع أتباو إنحت جهوتـد قل خدلع اتفارباز تمتان لسكان ايحة مرشك هناأي ان 

ن مد يدلجط النمت االدمعمع م جتماعية تنسجم اقيوخ سـن ري فضالً عـفرلتا ستهالكالامنها ، يكالستهالا

ت لحاجااجهة واعلى مدرة قار يجعلها غيولمحلية رات اخدلمف اضعذي ألر األم، اإلنتاجيةت العالقاا

 ( . 124: ص  2011ج )حسين شناوه ,إلنتاال هيكل ختالافي ب مما تسبدة يدلجاية رالستثماا

جهة وايع مطتستم لذا ل، لنامية دول الالمحلية منخفضة في رات اخدلمم احجق أن يتضح لنا مما سب   

وء للجدول إلى الطر اضامما ت، مادلخوالكلي للسلع رض العافي ص نقك هنا، أي أن يةرالستثمات الحاجاا

 لسلعي . ل االختالق افي خلب ا تسبـمماالستيرادات ،  قين طرلكلي عرض العافي ز لعجذا اهد لس

 :ثانياً : االختالل المالي 

رادات ين إيـبـوازن لتـق اتحقيـدم عب بـلعامة بسانة وازلماي ـلي فالمل االختالاحالة ن لنامية مدول الاتعاني 

 ( .  40ص  : 1990رة )الجنابي ,نة بصفة مستموازلمافي ز عجورة في صك لس ذينعك، ونفقاتهاولة دولا

من يحه ـضوتـن ة يمكـلناميدات ااـإلقتصاى ـه علرأثيـتـدى موالي ـلمل اتالـية لالخدإلقتصار اآلثاإّن  ا  

 ( :  58-55: ص  2012خالل االتي ) حيدر طعمة , 

اً ــتفاعاري ــلمحلم ااــلعن ايــدلــبء اعع اــتفارى ــلر إتمــلمســر والكبياالي ــلمــز العجــؤدي ايـد ق   -أ

ـدة لفائر اعاـسع أاـتفوارة ـناحيـن من يدلذا اهم حجدة ياوء زالسيما في ضد(، وئوالفط + األقساـراً )اكبي

ع اــتفــل اريمثإذ ة ــموللحكد يــدالي شــمق اــهــدوث إري حــفب بــا يتســممــرى، خأة ــناحيــن م

ـــر ألمـــدول، الـــن امـــر كثيـــدى مي لـــولحكق ااـــإلنفاي ـــاه فـــالتجـــد ايم بنداً متزااـــلعن ايــدلا

ل خـــديــــذ ئدعنل، وتقبـــلمساي ـــمي فـــولحكــــز العجدة ااـــيزلراً تمـــاً مسطغـــضب بـــيســـذي لا

 م، وأدواتاــلعن ايــدلــدار أدوات اصــب إلطالي يتــلمز االعجــف، ةــغرة مفــــي حلقـــفد اـــإلقتصا

 ز.لعجــذا اهــم حجــن مــد يزتن يــدلا

ـــــق تعميل ائـسـن وية مـساسأسيلة ، ولمحليارض المالي باالقتز العجل ايوسياسة تمون تكن أن نه يمكأ -ب

ـــــوال ألمب رؤوس احاـــــصأالح ـــــمي لصـــــولقل اخـــــدلاع ـــــيوزي تـــــفوت اـــــلتفا

ـل يولتماة ـسياسدام تخـساي ـفـت رطفأي ـلتاة ـلناميـدول الـض ابعـت كانك لذقاً لدامصء(، واـــــألغني)ا
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ي( ــلمحلم ااــلعن ايـدلــد ائوا)فــد بنــت ة تحــيليولتح ت اعاوفـدلمــم اا حجــبح فيهــصـد أقز، العجـب

 مة .ولحكدى الن لعامليور اجت أمخصصام حجن مر بكثير كثألعامة اة ــنوازلماي ــف

ة ـجدربـدت وعتماا ـنم، ٕوايـلمحلراض ااالقتـالي بـلمـز العجـل ايوة تمـسياسـد عنر ألمف اقويتم ل   -ت

ة ـمـدة أزحـق جي تعميراـلخل ايولتمانسبة ع تفاارعلى ب ترمما يت، جيرلخال ايولتماعلى رة كبي

ا ــا جعلهــة بمــلدوة للــالئتمانيــدارة الجــن امت عفــضــرة أيطخــرات شؤمــت ي بلغــلتن، وايــدلا

ت باوعــصــت خلقــدة ويدلجــروض القــن امــد يزلماى ــعلــول لحصاي ــف تباوعــصــن اني مــتع

ــروض لقايلة ــحصل تعماــســو اهــك لذي ــفب بــلســل الع، وةــلقائمــروض القاة ــمدي خــف

 تاــلهيئم وااــلعع ااطــلقت اكاــرشر ائــخسوة ــموللحكري اــلجــز العجــل ايوي تمــة فــجيرلخاا

ت يالــولتحاة ــنين ميزامــضــدرج يت اــلجهاه ــذهــز عجر أن اــباعتبــك ل، وذيةداــإلقتصا

( 201: ص  2006دوح ,  بوــر منها بالقروض الخارجية )أكبيــزء ي جــفــول ي تمــلتامالية ــسالرأ

. 

ت مدتخـــســـراض واالقتاة ـــيعملـــر ة عبـــلمحليـــدخرات الماة ـــي تعبئـــة فـــمولحكـــت انجحإذا    -ث

ن اــف، تهالكية(ــســراض اه ألغــجولم)واة ــنوازللمري اــلجــز العجــد اي ســفرات خـدلمـــك اتل

ر تثماـالسـوات اقنـن مي مـولقد ااـإلقتصاي ـة فـلمتاحرات اخدلمول ايعني تحدة يدة شطاــببســك لذ

، ميــولحكك اتهالــالساة ــمدة لخــجهومرات اــخادى ــلدي إاــإلقتصــو النمـدل اع معـفرتج لـلمنا

  للمستقبافي دي إلقتصاو النموالمعيشة وى امستوط هبم ثن مل، ولماس ارأم كراتــن مــض ا يخفــمم

ي ــفــم ئدابه ــشــز ة عجــلمحلياة ــلعملــل اي مقابــألجنبــرف الصر اعــسع اــتفارى ــعليترتب  -ج

ــوة لقـــض اى خفــلـــؤدي إتك لــذبوة ــة للعملـــجيرلخااة ــلقيمع ااـــتفرالـك ـلــزان المدفوعات وذمي

ـب جانـن مـذا ة هـبيذجاـر كثـواردات ألر اعاـسل أتجع، ولمنتجة محلياًت امادلخواية للسلع ـــلتنافسا

 ( . 65: ص  2003ب أخر )الحجار , جانن يبها مرتهوال وألمـروب رؤوس اهو

 ـورلجمهـراء اإلغن اـألحيض امة في بعولحكاليه طر إتضذي لر األمو اهدة: وئلفار اسعدة ياز -ح

ن أل، ميــولقد ااــإلقتصاي ـحة فــضواية ــنكماشر ااـثآه ــلون تكــسم، اـلعن ايــدلدوات اأــبب اـباالكتت

و نح رعاـألست اياوتـاه مسـتجاى ـلـك إلـؤدي ذيري، ولجال المارأس اتكلفة ن مد يزيدة لفائر افع سعر

ـد كعائـدة لفائر اعـسب اـحتسـد ابع، بحـرلـدل اى معـعلظوا افـي يحـلكن يـلمنتجك أن الع، وذتفارالا

 ــولنحاى ــعلم اتهــة لمنتجــلنهائير اعاــألســك ايرتحــن مــم لهــد ال بــفر، تثمــلمسل ااــلمرأس ال

خلي ــــدالم ااــــلعن ايــــدلاة ــــلسياسون تكــــسك لــــذبــــدل ولمعــــذا اهــــم لهــــق يحقــــذي ل

 م.لتضخب اصالً لتجنت أنها صممن إمم غرلاعلى ، لتضخميةا راــــآلثــــض ابع

مي ــولحكــراض االقتب ابــبس، ةــلمحليــدة الفائر اعاــسع أاــتفــؤدي اره يــنــك ألــن ذالً عــفض   -خ

ـــو نمون يكـــســـم ثـــن مم، واـــلعن ايـــدلـــل ايولتمـــب ألجانان يرتثمـــلمســـذب اى جـــلإ ــر،لكبيا

ــل يوتح، إذ أن ةــلدوة للــجيرلخااة ــنيويدلمــو انمب باــســن أبباً مــمي ســولحكاالي ـــلمـــز العجا

ى ـــلبية علـــسر اــثآه ـــلون يكــسرج اـــلخاى ـــلــب إلألجانـــق لمتحقم ااــلعن ايــدلــد ائوافط واــقسأ

ــدول لااتج ــنــن مــزء جــل يوى تحــلإجي راــلخم ااــلعن ايــدلد ايــدتســـؤدي يإذ ة ـــمدلقال ااــألجيا

ز عجم تفاقول إن لقن ايمكن. ولمعيشة للسكاوى امستقبالً بمست ــريضــذي لــر األمرج ااــلخاى ــلإ

ن مــزلــرور ابمول يتحــســذي ل، وااليــلمل اتالــالخاى ــلــؤدي إيـوف سـرى خـد أنة سنة بعوازلما

خلي ــدالم ااــلعن ايــدلاي ــفدة اــيــن زمــك لذى ــعلــب ترا يتــع مــمر تمــي مســهيكلــز ى عجــلإ

 .نية وطلالعملة اقيمة ور هدتو م،خــلتضت االــدمعع اــتف، وارجيراــلخوا
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 :ثـــالــثاً : االخــتــالل الــنـقدي 

، اـــة مـــلدوي ـــف(مخـــلتضا)رة اهـــدوث ظـــحب بـــأ بســـينشت تالالـــالخـــن امـــوع لنـــذا اهإن 

:  2007ل، أم سبب التوسع في عرض النقد )هجير أمين , خدليرات اتغن ناشئ عم لتضخا ناـــكـــواء أس

 (  203ص 

ت فقاـــدلتـم احجن يـبـب لتناسـدم اعـد(أو لنقـرض ا)عـود لنقاة ـي كميـفر لتغيالى دي إنقلل االختالر ايشيو

لعية ـــلسأي اة ـــلحقيقيت افقاـــدلتـــم احجن يـــبـــدي، ولنقـــروض المعاه ـــيمثلـــذي ل، أي اةـــيدلنقا

ل تالـــخــــود اجوي ـــا يعنــــمم(  183: ص  2006ت )خلف , ماـــدلخوالع ــــلســـرض ابعـــل لمتمثا

اتج ــا بالنــعنهــر لمعبت واماــدلخوالع ــلساة ــكميد واــإلقتصاي ــــة فـــلداولمتــــود النقاة ـــكمين يــــب

وى تــمســوق فل اــلفعاي ــلكلــب الطلاع ــفرى ــلــؤدي إا يــة ممــلثابتر اعاــالي باألســإلجماي ــلمحلا

: ص  2011أرتفاع المستوى العام لألسعار ) حسين شناوه , ي ــفس نعكــا يــممح اــلمتاي ــلكلاــرض لعا

ة ـلناميـدول الاي ــة فـنيويدلماكلة ـا مشــمنهل تالـالخب ابـتســرى خـل أمواعك اـهنأن ا ــ( , كم 125

ي ـع فـسولتاه ــنـن أالً عـ( , فض117: ص  2006نتيجة العجز المستمر في موازين المدفوعات ) خلف ,

ة  ـلدوية بالداــإلقتصاة ــطألنشـل اى مجمــعلر ثؤيــسـد لنقــرض اى عــة علـقابرلب ااــغيـود ولنقــم احج

: ص  2008اإلقتصاد القومي ) حداد , ي ـفو لنمواإلجمالي المحلي الناتج م اعلى حجر ثؤسيــم ثــن مو

 ةتنامي مشكلرار وتمـساي ـفم اهـا سـ( مم 142

: ص  2006م وظهور الفجوة التضخمية بفعل زيادة عرض النقد على الطلب عليه )عبد الجبار , لتضخا

ب بـــلي فتســـدولوى اتـــلمساى ـــلباً علـــسس نعكـــي تـــلمحلـــدي النقل اتالـــالخـــل امواع( , إن  53

ي ال ـلت، اة ـلناميـدول الطـور اة تـجودرة ـبحالط تبـرة تـليدولالة ولسي، وان اليةدولالة ولسياي ـــفـــص نق

ر يـدلتصاى ـتها علـدرقف عـضم بحكك ل، وذألجنبيةت العمالن اسع مدر واعلى قول ا بالحصـمح لهـتس

ى ــلإا ــحاجتهــد يزاتــرى، وخأة ــناحيــن ا مــنتهرومف عــضواجي ــإلنتاا ــهزجهاف عــة ضـنتيج

ج اـــإلنتاى ـــعلداً اـــعتماا ـــحتياجاتهاة ـــتلبيـــن ي عـــلمحلاها داـــقتصاـــز عجب بــبسد راتيــالسا

لة ويـلساي ـفـص نقل يحصن ان فأنه يمكم ثن موإلنتاجية  اتها دارقف ى ضعـــلـــؤدي إيـــذا ه، ويـــلمحلا

د اـالعتمـن اا مـيمنعه تهادااـقتصطـور اجة تف درضعان خاصة وئماً. دانقصاً ـل يمثـذا هويها ـدة لـليدولا

 ( .117: ص  2006عملتها ) خلف ,  ـرضيع عـسوى تـعل
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 الــفــصل الـثانـي

 (املـوازنـة الـعامـة : الـمفهـوم والأنـواع)

 

 هاتـعريف الـموازنـة الـعامـة ومـفهومـ :  املـبحث الأول 

 

 أأنــواع الـموازنـة الـعامـة: املـبـحث الـثانـي 

 

 كـنتيجة الـعـامة الـمـوازنـة عـجـز: الـمبحث الـثالـث 

الهـيـلكـية لالخـتـالالت
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 الـمبحث األول : تـعريف الموازنة الـعامـة ومـفهومـها

 تـعريـف المـوازنـة الـعامـة : أوالً : 

هنالك عدة تعاريف للموازنة العامة، تختلف بحسب اختالف وجهة نظر السياسات والفلسفة االقتصادية 

المتبعة في ّكل بلد ، لذا توجد عدة تعاريف لمفهوم الموازنة العامة، إال أن اغلب التعاريف تبدو أنها تختلف 

ى تحقيقها من خالل الموازنة العامة من حيث األلفاظ لكنها تتفق في الجوهر واألهداف التي تهدف الدولة إل

  وفيما يلي استعراض لبعض من تلك التعاريف :. 

أذ تّعرف الموازنة العامة : ) بأنها عبارة عن عملية توقع و أجازة لنفقات وإيرادات الدولة عن فترة زمنية 

 (  269: ص 1992مقبلة , سنة في المعتاد , تعبر عن أهدافها االقتصادية والمالية ( . ) حشيش , 

وكذلك ُعرفت الموازنة على أنها ) تقدير مفصل لإليرادات و النفقات العامة لمدة زمنية مقبلة غالباً ما تكون 

 (  32: ص  2005سنة وتعمل على تحقيق األهداف التي تتبناها الدولة ( . )الشايجي , 

ا الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها كما وّعـرفتها عدة قوانـين دولـية حيث عرفها القانون الفرنسي ) بأنه

أعباء الدولة، و وارداتها، ويأذن بها ويقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة 

 (  153: ص  2007االقتصادية والمالية ( . ) الشعراوي , 

أنها الجداول المتضمنة المعدل في العراق ) ب 1940لسنة  28وقد عرفها قانون أصول المحاسبات رقم 

 505: ص  2007تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية ( .)العلي , 

) 

 مـفـهوم الـموازنـة الـعامـة : ثانياً: 

تمثل الموازنة العامة إحدى أدوات الدولة التي تتولى بموجبها أدارة سياستها المالية من نفقات وإيرادات من 

اجل تحقيق األهداف التي تسعى إليها، ويرتبط عمل الموازنة العامة باالقتصاد الوطني، إذ يتم التحكم بها 

بالتالي فهي تعتبر األداة المباشرة لعمل المرافق من قبل الدولة تبعاً للوضع الذي يعيشهُ االقتصاد الوطني , و

  -العامة ولـذا يمكـن تحديـد المفاهيم الرئيسية للموازنة بضوء ماورد من تعاريف مختلفة لها بما يأتي :

والـذي ينظـر الـى كونهـا ارقـام حـسابية تـشمل االعتمـادات  : المفهوم المحاسبي للموازنة -أ

وااليرادات المتوقع تحصيلها خـالل فتـرة زمنيـة قادمـة عـادة تكـون المخصصة والمتوقع انفاقها 

سنة ولذا تتعامل المحاسبة مع هذا المفهـوم بالتـسجيل واظهـار النتـائج وفـق مـا تتطلبـه التقـسيمات 

 الواردة في الموازنة العامة . 

: تعتبر الموازنـة االداة الرقابيـة للـسلطة التـشريعية لمراقبـة اعمـال  المفهوم الرقابي للموازنة -ب

الـسلطة التنفيذيـة مـن خـالل االلتـزام باالعتمـادات المخصـصة كما لـصرفها لالنـواع المحـددة 

وضمن الفترة المخصصة لها للتحقق بان الوحدات قـد قامـت بتحقيـق االهـداف المطلوبـة وهـذا 

عليــه الموازنــة التقليديــة )موازنــة االعتمــادات( وال يهــتم المفهــوم الرقــابي  ماتؤكــد

 للموازنــة بالتخطيط واعداد البرامج .

 : هنا يعكـس البرلمـان )الـسلطة التـشريعية( فلـسفتة الـسياسية المفهوم السياسي للموازنة -ت

واالجتماعيـة لتحقيـق اهدافـه مـن خـالل الموازنـة في ادارة دفـة الحكـم مـن الناحيـة االقتـصادية  

العامــة اذ تعــد االرقــام مــن خــالل الوحــدات وتنــاقش مــع الــسلطة المركزيــة وفــق 
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ً والموجهـة العـداد مـشروع الموازنـة فـي ضـوء الـسياسة  الــضوابط والتعليمـات المعـدة سـلفا

 ب الحاكم . العامـة التـي يرغب بها الحز

: يعتبر فقهاء القانون بان الموازنة العامة للدولة هي قانون النها تمر  المفهوم القانوني للموازنة -ث

بنفس االجراءات التي يمر بها تشريع اي قانون وشمولها على احكام قانونية تنظم مالية الدولة كما 

 ان معظم الدساتير تتضمن اسس وقواعد اعداد الموازنة

 دولة من حيث االعداد الى التشريع وتصدر ارقامها بموجب قانون الموازنة السنوي .العامة لل 

 

: ان التغيـر الحاصـل فـي مفـاهيم الدولـة وتغيرهـا مـن لدولــة  المفهوم التخطيطي للموازنة -ج

الحارســة الــى الدولــة المنظمــة وممارســتها لمختلــف االنــشطة االقتــصادية ورغبــة 

ومـات فـي ايجـاد تـوازن حقيقـي لالقتـصاد القـومي اثـر علـى مفهـوم الموازنـة التقليـدي الحك

واصبح ينظـر اليهـا اي للموازنـة علـى كونهـا اداة اساسـية للتخطـيط واصـبح هنـاك ربـط بـين 

الرقــام بــضوء التقــديرات وبــين تحقيــق االهــداف واصــبحت المهمــة الجديــدة هــو التحليــل ل

 السياسات العامة . 

: يعـد التحـول المـشار اليـه فـي المفهـوم التخطيطـي لتدخل الدولة  المفهوم االقتصادي للموازنة -ح

المباشر في النشاط االقتصادي لغرض تحفيـز االقتـصاد القـومي برفـع معـدالت النمـو وتحقيـق 

داة التـي بواسـطتها يكـبح جمـاح التضخم او الكساد االسـتقرار االقتـصادي واصـبحت الموازنـة اال

: ص  2007االقتصادي وهي وسيلة لدعم التخطيط على المستوى القومي . ) سلوم و المهايني , 

96-97  ) 
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 الـمبحث الثـاني : أنواع الـموازنـة الـعـامـة

 

 االعـتمـادات :موازنة  –الـموازنـة الـتقلـيدية أوالً: 

ويطلق عليها أحياناً موازنة البنود بدل االعتمادات ويمكن اعتبار هذه الموازنة أقدم أنواع الموازنات والتي 

الزالت مسيطرة على معظم موازنات الدول ومنها العراق , أن مبدأ إعداد هذا النوع من الموازنات يستند 

فأن المدخالت لهذه الموازنة نها نوعاً من أنواع الصرف لذلك على أساس تقدير النفقات وفقاً لبنود يمثل كل م

تعتبر أنواع المصروفات ويجري تقسيم هذه المصروفات الى فقرات أكثر تفصيالً كالمرتبات ومايتعلق بها 

والسلع وأنواعها والصيانة , كما سّميت هذه الموزانة موازنة الرقابة وذلك النها تهدف الى فرض رقابة 

 ( . 106: ص  2007االنفاق العام )سلوم والمهايني ,  مركزية على

غ الـإلبـذ الموازنة  واتنفيـد عنـك التقديرات تلـق تحقيـن مـد البك ولـذبقا لرادات طإليت والنفقار ايدتقم يتو

م حجم التقديرات ضخيـتوع ـفربـك لـن المسائلة وذتها مرايـدلتقـدات حولط اتحتاذا لت  ... وفاراالنحن اع

ه ــذل هــي مثــفــذا ابي هــقرلــوم المفهم اتــاليهوتقوم بعملية عكسية بالنسبة لاليرادات , و للنفقات

محمد,منير شاكر ــل الموازنة العامة للدولة )هيكــم يحكس اــمج كاسـرالبــداد اعط وايطالتخــبت اــنوازلما

 :1996 ) 

 

  مـوازنـة البــرامـج واألداء :ثـانـياً : 

ً يبين فيه كيفية  1954في عام  ً تفصيليا تطبيق موازنة البرامج في وزارة الدفاع قد ديفيد نوفيك شرحا

األمريكية وشرح مضمونها وكان ذلك في تقريره المسمى اإلقتصاد والفاعلية في الحكومة بواسطة 

كذلك بدراسة قامت لجنة هوفر الثانية بدراسة إقتراح ديفيد و 1955اإلجراءات الجديدة للموازنة , وفي عام 

التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق موازنة األداء في أجهزة الحكومة الفيدرالية مما أدى الى ظهور مفهوم 

موزانة البرامج واألداء الذي جذب أهتمام الكثير من الدول وكذلك إهتمام األمم المتحدة التي أصدرت كتيباً 

ضح وة تطخوم هذا النوع من الموازنات بإنها , ويمكن تحديد مفه 1965بعنوان موازنة البرامج سنة 

م تــامج يــنرا للبــبقطفــددة، محت عاروشــمبرامج وكل ــي شــا فـعنهراً معبدات حوللددة لمحداف األها

ة ـيفوظل ـكـت ة تحـجدرلمامج رالبد ايدتحم ثدات حوية للــألساسف اائوظــلب اســة حــنوازلمــب ايوتب

م يتم ثد, حوانامج ربن إدارة مر كثذ أتنفوز ان امج كما يجـنربـن مـر كثـدة أحوالا دارةإلـذ اتنفـوز أن يجو

د التنفيذ البد من تمويل البرامج وعليه تدرج إعتمادات كل برنامج طبقاً عنأي لنفقة ابيعة طبقاً لب طيولتبا

 . (107: ص  2007لطبيعتها .) سلوم والمهايني ,

 

  والـبرمـجة :موازنة التخطيط ثـالـثاً : 

نشأ هذا النظام من الموازنات بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة عندما قامت مجموعة من المحللين في 

( األمريكية بطرح هذا النظام واستخدامه واضعة بذلك الوسيلة الالزمة للمساعدة في فهم RANDمؤسسة )

رة الدفاع األمريكية هذا النظام لتطوير نشاطات تبنت وزا 1962المشاكل المتعلقة بالدفاع الوطني , وفي عام 

 ( 1980حابلونسكي, مارك : التخطيط والمراقية . )

بدأت  1966وفي ة ـيكيرألمـدة المتحت ااـاليولاي ـه فـبيقطلت 1965وأمر الرئيس جونسون في صيف 

ي ـفم كان لمعالجة القصور اظـلنذا اهور هورة وأن ظكذلمالسنة انة وازبيقه على مطبتدة لمتحت االياولا

ــداف ألهن ايــبوة ــيرداإلــدات احوة للــعيرلفت ااــنوازلمن ايـبط بـرلاي ـفداء ألوامج ـرالباة ـنوازم

مج رالبن المفاضلة بيود اجدم وعط وفقر لقصياألجل اى ــعلداء ألوامج ــرالبت ااــنوازمر صاــقتالقومية وا

 ألفضل منها ر االختيا
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  المـوازنـة الـصفـريـة : –مـوازنـة األسـاس الـصفري رابـعاً : 

م لتقيي( على أنها اداة إدارية عملية  Peter A. Pyhrrقد عرفها الرائد االول لهذا النوع من الموازنة ) 

مج ــراى بــلمن برامج ذات افضلية متدنية اة ـلماليت اصاـلتخصياة ـمناقلدة توجيه وااعـى ـلـدف اتهق إلنفاا

ة ت الماليصاــلتخصيــم ال حجــتقليءة واــلكفواة ــلفاعلين اسيــى تحــلــؤدي ايــذا هوة ــة عاليــيولذات او

 ( 1999الكرخي : المعتمدة وإنها بإختصار إسلوب للتخطيط والموازنة . )

( على أن الموازنة الصفرية هي موازنة المحاوالت لتركيزها على اإلدارة في تقييم  Pyhrrوقد أكد )

النشاطات وعمل رزم للقرار وتحليل رزمة القرار وهذا اليعني ان مبدأ الصفر رمي كل شيء خارج 

لبدء من جديد وإنما إعادة التقييم من الصفر وتعطى األسبقية للبرامج ويمكن لبرنامج ان يترك الموازنة وا

 ( pyhrr, 1977لعدم جدواه أو يخفض أو يضاف اليه حسب الحاجة الفعلية . )

( حيث أوضح بأن الموارد االقتصادية النادرة والحاجة Katugampolaكان الباحث )إلتجاه س ابنفو

الكبيرة لإلنفاق تتطلب نظرة إبداعية في تقييم البرامج دعت الى إيجاد الموزانة الصفرية وقاعدة الصفر أي 

ــــن )الخدش( أي من ) الصفر( وتتجاهل هذا القاعدة اإلتجاهات ة مــــيفوظل ــــكأي  كل وظيفة 

ـرر لمقواه ـقيمتن اـا كـغ مهمـفي كل مبلرر تبب أن كل عملية يجق أي ان خية لإلنفايرلتأت اياولمستوا

وءة وإلغاءها وتخفيض اإلنفاق على لكفر اغيت لعملياف ايرتعب جوبعا يستذا طهومة دلقاالسنة افه في رص

 ( Katugampola : 1977األخرى وهكذا . )

يد في ترشيد اإلنفاق الحكومي في الدول النامية الى ويرى المرسي أن أسلوب الموازنة الصفرية يمكن أن يف

حد كبير , كما أنه يؤدي الى تحليل األنشطة والوظائف والبرامج الى جزئيات صغيرة , وهذا يتفق مع مبدأ 

المرسي تحليل النظم ومايحققه من مزايا كما أنه يستفيد من أساليب التحليل الكمي وموازنة البرامج واألداء . )

 :1987 )  

 

   الـمـوازنـة الـتــعـاقــديـة :خـامسـاً : 

ة ـــلدوة للـلعامانة وازلمر ايطوتح وصالت اجهاومن مرة الخياجه ولماية هي دلتعاقانة وازلمر اعتبان ايمك

م اـــي عـــة فـــيدلنوزلنياة ـــلماليوازرة اي ـــة فـــيدلتعاقاة ـــنوازلمـــق ابيطة لتـــلول محاـــت اوكانـــد لقو

ة ـة عالقـميولحكواة ـيذلتنفيـزة االجهن ايـة بـلعالقـون اتكان  ـوة فهـيدلتعاقاة ـنوازلموم اما مفهم , ا1996

ـددة تدفعها الحكومة قبل واثناء لكمي مقابل مبالغ محس اقابلة للقياددة محم مهاذ بمقتضاها تنفيم ة يتـيدتعاق

ــذا هــب جوبمات بين جهة منفذة والحكومة , وصفقد لعقم اظنها ناي اعليه ق تفاها على ما ذتنفيد بعو

ذون ينفن يــدبمتعاقــوز لفــرض استقبلية لغــلماا ــمجهرابويعها رشاــمطــرح ة بــمولحكــوم اتقــوم لمفها

ـرامج لبـك اتلـق تحقرط ان شـبـب لمناسـت اقولاي ـفوة ـة ممكنـل كلفـمج باقـرالبوايع رشاـلمـك اتل

 ( 115: ص  2007سلوم والمهايني , لها . ) طط لمخداف االهايع رلمشاوا
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 الـمبـحث الـثالـث : عـجـز الـمـوازنـة الـعـامة كـنتيجة لالخـتـالالت الهـيـكلـية

 أوالً : مـفـهوم وأنـواع عـجـز الـمـوازنـة :

إن عجز الموازنة العامة للدولة، ينمو و يتفاقم من خالل التباين الحاصل بين نمو النفقات العامة للدولة من 

األيرادات العامة من ناحية أخرى، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل المفهوم و أنواع عجز ناحية ونمو 

 الموازنة العامة للدولة .

 مفـهـوم عـجـز الـموازنـة الـعامـة :  -1

هناك تعريفات متعددة ومختلفة لعجز الموازنة العامة تستخدم في مجاالت وأغراض مختلفة، كمؤشر مهم 

 قتصاد من عدة نواح , ومن أبرز هذه التعاريف : ألثر الموازنة على األ

يعرف عجز الموازنة على أنه ) تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من األيرادات العامة ( . 

 ( 118: ص  2001)الفارس , 

ى إجمالي أما صندوق النقد الدولي فقد عرف العجز في الموازنة العامة أنه ) العجز الكلي الذي يركز عل

يرادات األاأليرادات العامة و النفقات العامة، في حين حدد مفهوم العجز الجاري بزيادة النفقات الجارية على 

في الموازنة العامة الجارية، ومن جانب آخر فقد عرف العجز الهيكلي بأنه الحالة  رية أي أنه ينحصرلجاا

التي تشير إلى إستمرار العجز المالي لسنوات متتالية بصورة مستمرة فيما يشير العجز المقصود إلى سلسلة 

دهور في من اإلجراءات التي تتخذها الحكومة عند تعرض االقتصاد إلى أزمة كساد إقتصادي ناتجة عن ت

 حجم الطلب الفعال مما يدفع الحكومة إلى زياد إنفاقها وتخفيض ضرائبها ( . 

و من خالل هذه التعاريف يمكننا القول أن عجز الموازنة العامة هو: ) تلك الحالة التي تكون فيها النفقات 

اق العام تفوق اإليرادات العامة أكبر بكثير من اإليرادات العامة، بمعنى آخر فالعجز ناتج عن أن زيادة اإلنف

 (  294: ص  2013العام ( . ) سالم , 

 أنواع عـجـز الـمـوازنـة :  -2

 :( 77: ص  2003إن لعجز الموازنة العامة للدولة أنواع متعددة ومختلفة نوضحها ) عبد المطلب , 

 يعبر العجز الجاري عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد والذي يجب  العـجز الـجاري :

تمويله باألقتراض , ويقاس هذا النوع من العجز بالفرق األجمالي بين مجموع انواع األنفاق 

واإليرادات العامة لكل الهيئات الحكومية مطروحاً منه اإلنفاق الحكومي المخصص لسداد الديون 

لسنوات السابقة بمعنى آخر هو الفرق بين اإلنفاق العام الجاري واإليرادات العامة المتراكمة من ا

 الجارية .

 وهو عبارة عن التعريف التقليدي للعجز المالي، فالعجز المالي يقيس الفرق :  العـجز الـشـامـل

 السالب بين إجمالي النفقات الحكومية متضمنة مدفوعات الفوائد وغير مشتملة على مدفوعات

اهتالك الديون الحكومية، وبين اإليرادات الحكومية متضمنة اإليرادات الضريبية وغير الضريبية، 

وغير مشتملة على الدخل من االقتراض، فالعجز الشامل يحاول توسيع مفهوم العجز ليشمل 

باإلضافة إلى الجهاز الحكومي جميع الكيانات الحكومية األخرى كالهيئات المحلية والهيئات 

مركزية والمشاريع العامة للدولة، ومنه يصبح العجز مساويا للفرق بين مجموع إيرادات الال

الحكومة والقطاع العام ومجموع نفقات الحكومة والقطاع العام، بحيث أن هذا العجز ال بد من 
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تغطية باقتراض جديد، إضافة إلى ذلك فهذا العجز يقدم صورة وافية لكل أنشطة الكيانات الحكومية، 

ون اقتصارها على الحكومة المركزية والتي ال تشكل إال جزءا منها، فالنظرة الشاملة للقطاع د

الحكومي تستدعي عدم استبعاد المؤسسات المالية الحكومية عند قياس العجز مثل الخسائر التي 

 يتكبدها البنك المركزي لقاء الوظائف التي  يقوم بها .

 ع من العجز على استبعاد الفوائد المستحقة على الديون،  فهذه : يستند هذا النو الـعـجز األسـاسـي

الفوائد هي نتيجة لعجز سابق وليست نتيجة للنشاط المالي الحالي للدولة فهذا النوع من العجز يقدم 

لنا صورة واضحة لنا عن السياسات الميزانية الحالية من خالل استبعاد الفوائد، ويهدف هذا المقياس 

مدى التحسن او التدهور الذي حدث على المديونية الحكومية نتيجة للسياسات  إلى التعرف على

الميزانية الجارية، ويقدم أيضا تقييما على مدى القدرة على تحمل العجز الحكومي، ويعرف هذا 

النوع من العجز بالعجز بدون فوائد الستبعاده لجميع اعتمادات الفوائد، حيث يهدف هذا المقياس 

لى تحسين أو تدهور مديونية الحكومة نتيجة للسياسة الميزانية الجارية، ولكن ما إلى التعرف ع

يؤخذ على هذا المفهوم استبعاده لعنصر عام من عناصر العجز في الدول النامية وهو الفوائد 

 المستحقة على الديون الخارجية، والتي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على هذه الدول.  

 العجز التشغيلي هو ذلك العجز الذي يمثل متطلبات االفتراض الحكومي  الـعـجز الـتشـغـيـلـي :

والقطاع العام مخصوما منه الجزء الذي دفع من فوائد من اجل تصحيح التضخم، وذلك من خالل 

معامل التصحيح النقدي ويحتوي سعر الفائدة المدفوع للدائنين جزءا من النقود لتعويضهم عن 

رتفاع األسعار، فمعظم الدول تعاني من معدالت التضخم، لذا يشترط الخسائر الناجمة نتيجة ال

الدائنون ربط قيم ديونهم وفوائدها بالتغيرات في األسعار، الن التضخم يعمل على تخفيض القيم 

الحقيقية للديون القائمة، وغالبا ما ال تكون الفوائد التي تدفع في تغطية خسائر انخفاض القيمة 

فية، وفي مثل هذه الحاالت يرتفع حجم غذا تم استخدام مقياس صافي احتياجات الحقيقية للديون كا

 لقطاع الحكومي من الموارد. 

 وهو مقياس يحاول ان يمحي أثر العوامل الطارئة او المؤقتة والتي تؤثر على  الـعجـز الـهيـكلـي :

طويل، ويستبعد هذا الموازنة العامة مثل تغيرات األسعار وانحراف أسعار الفائدة في المدى ال

المقياس مبيعات األصول الحكومية ألنها تمثل مردودا غير عادي، ويبين لنا هذا العجز عجز 

معدالت نمو اإليرادات الخاصة عن مسايرة معدالت نمو النفقات العامة بشكل دائم وغير مفاجئ 

مؤثرة على العجز  او مؤقت، فهو عجز دائم يستبعد أثر العوامل المؤقتة او العارضة والتي تكون

 (41: ص 2000المالي إضافة إلى التذبذبات في الدخل المحلي وأسعار الفائدة .) سيد البواب , 
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 ثـانـياً : أسـباب عــجـز الـمـوازنـة الـعـامـة للـدولـة : 

العامة و يرجع حدوث العجز في الموازنة العامة إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات في جانب النفقات 

 اإليرادات العامة، ويمكن بيان العوامل المؤدية إلى حدوثه .

 الـعـوامـل الـمؤديـة لـنمو الـنـفـقـات الـعـامـة :  -1

قد يحدث عجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة لتزايد في حجم اإلنفاق الحكومي، وتجاوزه لحجم اإليرادات 

 ( : 121: ص  2001تكون راجعة لعدة أسباب أهمها ) الفارس ,  العامة، هذه الزيادة في النفقات العامة

: والتي دعا التحليل الكينزي إلى اللجوء إليها في أوقات األزمات خاصة  سـياسـة الـتمويـل بالـعجـز -1-1

الكساد , حيث لجأت العديد من الدول إلى هذه السياسة كوسيلة من وسائل التنمية عن طريق إحداث عجز 

مقصود في موازناتها العامة، يمول عن طريق زيادة اإلئتمان المصرفي وطبع األوراق النقدية، لكن ثبت 

سياسة التمويل بالعجز قد فشلت في تحقيق أهدافها) تراكم رأس المال(، وكانت مسؤولة عن تفاقم عجز أن 

الموازنة والوقوع في مشاكل التضخم والمديونية)دول النامية( وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه الدول حقيقة 

 العمالة المتعطلة. كانت تعاني من بطالة مرتبطة بعدم وجود جهاز إنتاجي تام ومرن إلستيعاب 

: يؤدي التضخم أو تدهور القوة الشرائية للنقود إلى نمو  أثر التضخم أو تدهور القوة الشرائية للنقود -1-2

 اإلنفاق العام ودفعه نحو التزايد من خالل الموازنة العامة، وعلى نحو يزيد من عجز الموازنة العامة .

النوع من اإلنفاق ظاهرة عالمية، في ظل إستفحال عالقات : يعد نمو هذا  تزايد اإلنفاق العسكري -1-3

الصراع في العالم، غير أن داللة هذا اإلنفاق تكون بالغة في الدول المتخلفة التي يعيش الشطر األكبر من 

سكانها في  الفقر والجوع والبطالة والمرض، خاصة تلك التي تتعرض لتهديدات خارجية كبيرة ) مثل دول 

، وخطورة هذا النوع من النفقات أنه ال يتم فقط بالعمالت المحلية، وإنما أيضا بالعمالت الشرق األوسط(

 األجنبية .

إن تزايد النفقات العامة في غالبية البالد تظهر في :  زيادة أعباء الدين العام المحلي و الخارجي -1-4

تحسب عادة ضمن المصروفات الموازنة العامة، فالفوائد المستحقة على الديون الداخلية والخارجية 

الجارية، بينما تظهر مدفوعات أقساط الديون في باب التحويالت الرأسمالية، وفي ضوء تفاقم الدين العام 

الداخلي من جراء طرح المزيد من أذون الخزانة والسندات الحكومية و إغراق كثير من هذه البالد في 

ترة السبعينات فقد حدث ما يشبه اإلنفجار في مدفوعات خدمة اإلستدانة الخارجية) بلدان نامية( وبالذات في ف

 هذه الديون مما سبب لها إرهاقا ماليا .

: يرجع تزايد اإلنفاق العام في الدول إلى إتجاه  تزايد نسبة اإلستثمار العام إلى اإلستثمار الكلي -1-5

ع ذلك إلى ما تعانيه هذه الدول من الحكومات إلى القيام بدور المستثمر، تحقيقا للتنمية اإلقتصادية ويرج

نقص وتدهور شديدين في بنيتها األساسية، عالوة على إفتقارها لعوامل جذب وحفز اإلستثمار الخاص، 

 .األمر الذي إنعكس على زيادة نسبة اإلستثمار العام إلى اإلستثمار الكلي

على عنصر العمل في الحكومة إن الطلب  : سياسات التوظيف واألجور في الحكومة والقطاع العام -1-6

والقطاع العام يبتعد بدرجة كبيرة عن اإلقتصاد في التكاليف، وذلك ألن زيادة التوظيف في الحكومة والقطاع 

العام تتم بإعتبارها عنصرا مستقال و هدفا سياسيا إجتماعيا، وخاصة في الدول التي تعاني من  كثافة سكانية 

ظاهرة بطالة مقنعة مصحوبة بتزايد اإلنفاق العام على األجور  عالية، األمر الذي إنعكس في وجود

 والمرتبات والمعاشات وغيرها من المزايا العينية .
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يؤدي تدهور الوضع المالي لشركات القطاع العام إلى زيادة النفقات :  تمويل شركات القطاع العام -1-7

 ركات .الحكومية، ألنه يعني مزيدا من التحويالت الحكومية لهذه الش

: يرجع نمو اإلنفاق العام أيضا إلى اإلنفاق الحكومي المظهري غير  اإلنفـاق الحكومي المظهري  -1-8

الرشيد الذي يستخدم موارد مالية عامة ال يستهان بها على إقامة مباني حكومية فاخرة و مطارات ضخمة 

 ..الخ .

 

 عـوامـل تـراجـع اإليـرادات الـعـامـة : -2

ال يمكن لعجز الموازنة ان يظهر بسبب االرتفاع الكبير في اإلنفاق العامة ما دام االرتفاع في اإليرادات 

العامة يكون بنفس النسبة، ولكن يظهر هذا العجز إذا ارتفعت اإليرادات العامة بنسبة تقل عن نسبة ارتفاع 

، حيث يمكن أن نلخص منها مايلي )سالم , وتتجلى هذه العوامل بشكل بارز في الدول الناميةالنفقات العامة 

 ( : 299: ص  2013

يرجع سبب هذا الضعف إلى إنخفاض متوسط دخل الفرد، وعدم خضوع :  ضعف الطاقة الضريبية -2-1

أصحاب الدخول العليا وأصحاب الثروات للضرائب بسبب ما يتمتع به هؤالء من نفوذ سياسي  وإقتصادي 

 يمكنهم من منع أية إصالحات في المالية العامة من شأنها أن تزيد من أعبائها الضريبية. 

وذلك من خالل عدم تطويره وإثقاله بالتعقيدات التي تسهم بشكل كبير في  : جمود النظام الضريبي -2-2

 إضعاف موارد الدولة السيادية . 

: يلعب هذا العامل دورا كبيرا في تردي حصيلة الضرائب ويقصد به أن يقوم  التهرب الضريبـي -2-3

عه عن تقديم إقرار بدخله طبقا المكلف قانونا بدفع الضريبة من التخلص نهائيا أو جزئيا منها وهذا بإمتنا

 للقانون، أو أن يقدم إقرارا غير صحيح يتضمن بيانات خاطئة لتقدر على أساسه الضريبة . 

: حيث لعبت هذه  كثرة اإلعفاءات والمزايا الضريبية دون أن يقابلها توسع في األوعية الضريبية -2-4

يث ظهرت في السنوات األخيرة ظاهرة خطيرة اإلعفاءات دورا خاصا في تنامي عجز الموازنة العامة , ح

تمثلت في تسابق الحكومـات في منح إعفاءات ضريبية كبيرة ومزايا أخرى لنشاط رؤوس األموال األجنبية 

 الخاصة، أمال في إجتذاهاا بالرغم من أن كثيرا من تلك اإلعفاءات ال ضرورة لها . 

: التي تؤثر بشكل خطير في إضعاف وتدهور الموارد  ظاهرة المستحقات المتأخرة الدفع للدولة -2-5

 العامة للدولة . 

تعاني الكثير من الدول النامية من عدم استقرار إيراداتها  : تدهور األسعار العالمية للمواد الخام -2-6

المالية جراء اعتماد على صادراتها من المواد الخام، فتدهور األسعار العالمية للمواد الخام جراء األوضاع 

االقتصادية العالمية غير المستقرة يؤثر وينعكس بشكل كبير على الموارد المالية لهذه الدول، وهو ما يؤدي 

لى قلة حصيلة النقد األجنبي وحصيلة اإليرادات العامة وهو األمر الذي ينعكس سلبا على الموازنة العامة إ

 مسببا وقوع العجز. 
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 ثـالثـاً : مـخاطـر عـجز الـمـوازنـة الـعـامـة :

 (:68: ص 1999إن لعجز الموازنة العامة للدولة مجموعة  كبيرة من المخاطر أهمها )قطب , 

وقوع الدولة في حالة التضخم: عند زيادة نفقات الدولة عن إيراداتها تتجه الدولة إلى تغطية العجز   -1

بالجوء إلى مؤسسة اإلصدار النقدي وطبع كميات إضافية من األوراق النقدية فتزداد الكتلة النقدية فيرتفع 

 نخفض قيمة العملة .حجم الطلب الكلي مع بقاء العرض ثابتا ف ترجع األسعار ويحصل التضخم وت

 إن وجود العجز في الموازنة سيدفع الحكومة إلى اإلقتراض .  -2

إن وجود العجز في الموازنة العامة قد يؤدي إلى وجود خطر إفالس حيث تلجأ الدولة إلى اإلقتراض  -3

السنوات القادمة لسداد أقساط  األمر الذي سيترتب عليه وجود نفقات إضافية في موازنات لتغطية هذا العجز

القروض و فوائدها
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 الفصل الثالث

الاختالالت الهيلكية يف الاقتصاد العرايق ودور الس ياسة املالية يف 

 معاجلهتا

 

املبحث الاول : نظرة عامة عن الاقتصاد العرايق واختالالته الهيلكية 

 (2020 – 2009للفرتة )

 

 2009ل هيلك املوازانت العامة العراقية للفرتة )املبحث الثاين : حتلي

– 2020) 

 

املبحث الثالث : دور الس ياسة املالية يف التخفيف من حدة 

 الهيلكية يف الاقتصاد العرايقالاختالالت 
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 الفصل الثالث

 االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي ودور السياسة المالية في معالجتها

 (:2020 – 2009للفترة ) واختالالته الهيكلية : نظرة عامة عن االقتصاد العراقيالمبحث االول

 :العراقي متغيرات االقتصاد الكلي نظرة عامة في بعض  -1

قتصادية من اقتصاد بعد تغيير النظام السياسي في العراق أخذت السياسيات االقتصادية ومنها السياسة المالية في العراق مجرى جديد تحولت خالله الرؤية اال

اصالح القطاعات  لذلك طرحت الحكومة العراقية برامج  رؤية اقتصادية جديدة، فأدى التغيير السياسي إلى اعتماد مخطط إلى اقتصاد متجه العتماد آلية السوق

اذ واجه االقتصاد ترجم ذلك على شكل ستراتيجيات لمعالجة الواقع االقتصادي العراقي، و،  االقتصادية تتوافق ورؤية المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي 

سريع على االسواق الدولية والى السياسات االقتصادية حديات اقتصادية قسم منها يعود الى تراكمات الماضي والقسم االخر يعود الى االنفتاح الالعراقي ت

ن نمو اقتصادي االقتصاد الكلي بعدد كبير من المتغيرات ويسعى من خاللها إلى تحقيق األهداف االقتصادية م اذ يعمل 2003المتبعة منذ تغيير النظام في 

والعطاء تصور كامل وتشغيل كامل واستقرار اقتصادي والحد من التضخم وغيرها من األهداف، ويتم هذا من خالل سياسات اقتصادية كلية نقدية ومالية.

 االتية:عن الواقع االقتصادي للعراق سنتطرق الى المتغيرات االقتصادية الكلية 

 الى قيمة السلع المنتجة والخدمات المقدمة في االقتصاد، والتي ينتجها افراد المجتمع هذا المتغير يشيراذ : هرد منحصة الفالناتج المحلي اإلجمالي و 1-1

. ويسمى الناتج المحلي االجمالي أسمياً اذا كان مقاس ضمن القطاعات االقتصادية المحلية خالل مدة زمنية معينة وعادة ما تكون سنة والمؤسسات االنتاجية 

أهمية الناتج المحلي االجمالي هو توضيح مساهمة كل ذبلك فأن  وناتج حقيقي اذا كان مقاس باالسعار الثابتة لسنة معينة.باالسعار الجارية للسنة نفسها، 

 من نصيب الفرداما حصة الفرد من الناتج فهو  (.69، ص 2012منشد، وعلوش، )الوحدات والقطاعات االقتصادية في االنتاج على مستوى االقتصاد ككل 

 (.73، ص 2004اجمالي الناتج، يستخرج بقسمة اجمالي الناتج المحلي على عدد السكان في فترة زمنية معينة )عبد العزيز، والليثي، 

 االتي:( 1فقد تم اعداد الجدول )(، 2020 – 2009) فترةي العراق خالل الف ( وحصة الفرد منهاالسمي والحقيقي)الناتج المحلي االجمالي ولتوضيح حجم 

 (2020 – 2009) للفترةفي العراق  ( ومتوسط حصة الفرد من الناتجاالسمي والحقيقي)الناتج المحلي االجمالي  (1الجدول )

 السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي 

 باالسعار الجارية

 )مليون دينار(

نسب التغير 

 السنوية

)%( 

الناتج المحلي اإلجمالي 

باالسعار الثابتة 

(2007  =100) 

 )مليون دينار(

نسب التغير 

 السنوية

)%( 

متوسط حصة 

الفرد من الناتج 

المحلي باالسعار 

 الجارية

 )دينار(

نسب التغير 

 السنوية

)%( 

 ـــ 4423686.0 ـــ 124702075 ـــ 130642187 2009

2010 162064566 24.1 132687029 6.4 5456837.9 23.4 

2011 217327107 34.1 142700217 7.5 6518752.6 19.5 

2012 254225491 17.0 162587533 13.9 7431918.8 14.0 

2013 273587529 7.6 174990175 7.6 7795455.5 4.9 

2014 266332655 -2.7 178951407 2.3 7648994.9 -1.9 

2015 194680972 -26.9 183616252 2.6 5528730.4 -27.7 

2016 196924142 1.2 208932110 13.8 5444537.4 -1.5 

2017 225722376 14.6 201059363 -3.8 5968459.4 9.6 

2018 268918874 19.1 210532887 4.7 7053800.0 18.9 

2019 277884869 3.3 223075021 5.9 7102000.0 0.6 

2020 53886587* -80.6 45932105 -79.4 *6365436.1 -10.3 

 باالعتماد على: باحثينالمصدر: من اعداد ال

 (، الجهاز المركزي لالحصاء، مديرية الحسابات القومية.2019 – 2009) للفترةجموعة االحصائية السنوية وزارة التخطيط، الم -

 ، الجهاز المركزي لالحصاء، مديرية الحسابات القومية.2020 عامالثالثة ل المحلي اإلجمالي للفصول للناتج األولية وزارة التخطيط، التقديرات -

 .الباحثين  نسب التغير السنوية من عمل -

 * تقديرات أولية.

ً خالل ال جماليالمحلي االى ان قيمة الناتج ال السابقالجدول  يشير (، فالناتج االسمي سجل قيمة 2020 – 2009) فترةاالسمي والحقيقي في متزايد نسبيا

(، والناتج الحقيقي فقد %34.1 - %1.2سب تغير سنوية متصاعدة تراوحت ما بين )نبو ( مليون دينار،277884869 – 53886587تراوحت ما بين )

(. عدا االعوام %13.9 - %2.3ما بين )( مليون دينار، وبنسب تغير سنوية متصاعدة تراوحت 223075021 – 45932105سجل قيمة تراوحت ما بين )

مليون  53886587و 194680972و 266332655حيث كان قيمة الناتج خالل تلك االعوام  االسمي، لناتج المحليبالنسبة ل 2020و 2015و 2014

على  2014ة داعش في عام % على التوالي، يعود ذلك الى احداث سيطر-80.6% و-26.9% و-2.7دينار على التوالي، وبنسب سنوية سالبة بلغت 



 ختالالت الهيكيلة في االقتصاد العراقي الـفـصل الـثالـث                                                                                   اال

 
27 
 

 للناتجنسبة انخفاضاً بقيمة الناتج بال 2020و 2017كما سجل عامي  .2020محافظات عراقية، ولمواجهة االقتصاد العراقي الثار جائحة كورونا في عام 

% على -78.3% و-3.8ن سالبتين بلغتا ن دينار على التوالي، وبنسبتيوملي 45932105و 201059363فبلغت قيمتي الناتج للعامين المذكورين  الحقيقي،

صة الفرد منه فقد سجل ما حسينعكس على متوسط  االسمي ن اتجاه الناتج المحلي االجمالياجائحة كورونا.  التوالي، يرجع ذلك النخفاض اسعار النفط واثار

 2020و 2016و 2015و 2014سجلت االعوام (، كما %19.5 - %0.5( دينار، وبنسب متصاعدة تراوحت ما بين )7795455.5 – 4423686.0بين )

ً في متوسط حصة الفرد  من الناتج، حيث بلغت متوسط حصة الفرد خالل تلك االعوام حوالي   5444537.4و 5528730.4و 7648994.9انخفاضا

 رة لها سابقاً.ااالش تمسباب % على التوالي، ويرجع ذلك ال-5.3% و-1.5% و-27.7% و-1.9دينار على التوالي، وبنسب سالبة بلغت  6365436.1و

ما يتم تكوينه الكلي يقاس من خالل مؤشر تكوين رأس المال الثابت، الذي يمثل  القتصادعلى مستوى ا االستثماري ان النشاط ت:ل الثابمالا ستكوين رأ 1-2

في البلد، ذلك من خالل انفاق القطاع العام أو الخاص على  من انفاق على امتالك الموجودات الجديدة، مضافاً لها التحسينات والتجديدات للموجودات القائمة

 لتحليل اتجاهات تكوين رأس المال الثابت في االقتصادو (.156، 2007)رسن، ( وUnited Nation, 1963, P. 7المكائن واآلالت والمباني ... الخ )

 ( االتي:2فقد تم اعداد الجدول ) العراقي

 – 2009) فترةلخالل ا ونسب نموه السنوية في العراق (100=  2007)سعار الثابتة المال الثابت باالجمالي تكوين رأس ا ( 2الجدول )

2018) 

 نسب التغير السنوية

 (%) 

 اجمالي رأس المال الثابت

 )مليون دينار(
 السنوات

 2009 12418985.2 ـــ

113.9 26558090.2 2010 

3.1 27379586.9 2011 

28.0 35033925.9 2012 

43.5 50285093.8 2013 

8.8 54701738.7 2014 

-16.8 45528386.5 2015 

-42.6 26112655.9 2016 

22.6 32004040.3 2017 

-12.1 28147380.7 *2018 

المركزي (، الجهاز 2018 – 2009) للفترةجموعة االحصائية السنوية وزارة التخطيط، الم باالعتماد على: باحثينالجدول من عمل ال المصدر:

 لالحصاء، مديرية الحسابات القومية.

 .باحثين النسب التغير السنوية من عمل  -

 * تقديرات أولية.

اعد رأس المال صت (، حيث2014 – 2009) فترةان اتجاه اجمالي تكوين رأس المال الثابت كان في البدء متصاعد نسبياً خالل ال( 2الجدول )من يظهر 

كان  فترة(. وبعد هذه ال%113.9 - %3.1) نوحت ما بياتر ةنسب سنويبمليون دينار، و 54701738.7دينار، الى  نوملي 12418985.2الثابت من 

% -42.6( مليون دينار، وبنسب سنوية متذبذبة بلغت ما بين )45528386.0 – 26112655.9اتجاه اجمالي تكوين رأس  المال الثابت متذبذب ما بين )

- 22.6%.) 

ان العملية التجارية مع العالم الخارجي من خالل الصادرات واالستيرادات تترجم في الميزان التجاري للبلد الذي يعكس الوضع  :جيةالتجارة الخار 1-3

ية من جارة الخارجاالنتاجي للوحدات االقتصادية العاملة في البلد، ومدى قدرة االقتصاد المحلي على منافسة منتجات العالم الخارجي. ولتوضيح اتجاهات الت

 االتي: (3خالل تحليل اتجاهات الصادرات واالستيرادات فقد تم اعداد الجدول )

 (2019 – 2009) فترة( الميزان التجاري في العراق خالل ال3الجدول )

 السنوات

 االستيرادات

 )مليون دوالر أمريكي(

نسب التغير 

 السنوية

( % ) 

 الصادرات

 )مليون دوالر أمريكي(

نسب التغير 

 السنوية

( % ) 

 الميزان التجاري

) مليون دوالر 

 أمريكي (

نسب التغير 

 السنوية

( % ) 

(1) (2) (3) (4) (5  =1 – 3) (6) 

 ـــ 2082- ـــ 39430 ـــ 41512 2009

2010 43915 5.8 51764 31.3 7849 277.0 

2011 47803 8.9 79681 53.9 31878 306.1 

2012 59006 23.4 94209 18.2 35203 10.4 

2013 59349 0.6 89768 -4.7 30419 -13.6 

2014 58602 -1.3 85369 -4.9 26767 -12.0 

2015 48010 -18.1 51328 -39.9 3318 -87.6 

2016 34208 -28.7 41298 -19.5 7090 113.7 

2017 38766 13.3 57559 39.4 18793 165.1 
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2018 45736 18.0 87260 51.6 41524 121.0 

2019* 20903 -54.3 83101 -4.8 62198 49.8 

 المصدر:

 باالعتماد على: باحثين( من عمل ال3، 1االعمدة )

 (، المديرية العامة لالحصاء واالبحاث.2018 – 2009) للفترةالبنك المركزي العراقي، النشرات االحصائية السنوية  -

 ة.تجارات الءاصالمركزي لالحصاء، مديرية اح، الجهاز 2019والصادرات لعام  داتاستيراال تقريروزارة التخطيط،  -

 .باحثين ال( ونسب التغير السنوية من اعداد من قبل 5العمود ) -

 * تقديرات أولية.
نتيجة تأثير  ،مليون دوالر -2082عجزاً بمقدار  دي شهذال 2009ام ع( قد شهد فائضاً عدا 2019 – 2009) فترةان الميزان التجاري خالل الحيث يتبين 

 حوالي 2009جمالي الصادرات في عام ا. فقد بلغ بانخفاض االسعار واالزمة المالية العالمية وتردي الوضع االمني في بغداد الصادرات النفطية في الميزان

فقد استمر الميزان  باً في نموه السنوي،تذبذ شهد الميزان التجاري كما مليون دوالر. 41512حوالي عام ال ذلك وبلغت االستيرادات في مليون دوالر، 39430

 فائض الميزان ، ليرتفع%-13.6وبنسبة انخفاض بلغت مليون دوالر،  30419الى الذي انخفض  2013الى عام  المدروسة فترةخالل ال بالتصاعد في فائضه

 انخفاض متتاليةبنسبة ومليون دوالر،  3318و 26767 حواليعلى التوالي  2015و 2014خفض حيث بلغ الفائض في العامين ينلبعدها بنسبة طفيفة ثم 

لى تأثر االستيرادات بقانون التعرفة الكمركية الذي تم تفعيله، واالنخفاض النسبي في االنفاق الحكومي اعلى التوالي، قد يعود ذلك  %-87.6و %12بلغت 

( سجل الميزان التجاري نمواً في الفائض التجاري ما بين من 2019 – 2016) فترةوخالل الالذي يتجه جزء كبير منه ناحية الطلب على الّسلع المستوردة. 

 الخام. النفط من الصادرات نتيجة زيادة(. %165.1 - %49.8) ما بين تتراوحة تغير سنوي بنسبو، مليون دوالر  62198الى  7090

 

 االختالالت الهيكلية لالقتصاد العراقي: -2

 .Sيمكن تشخيص درجة االختالل الهيكلي في القطاعات االنتاجية من خالل ما قدمه االقتصادي  القطاعات االنتاجية:الهيكلي في  درجات االختالل 2-1

Kuzents  2002النجفي، )في قياس هذه الدرجة يتمثل بالفرق بين االسهام النسبي في الناتج لكل قطاع واالسهام النسبي في تشغيل القوى العاملة لكل قطاع ،

 تي:االك (2019 – 2009) فترةالنتاجية في العراق خالل الدرجة االختالل لهيكل القطاعات االذي يبين  (4الجدول ) عدادسيتم ا. لذا (47ص 

 (2019 – 2009) فترة( في العراق خالل الكـ )%درجة االختالل الهيكلي للقطاعات االنتاجية  (4الجدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 -5.1 -4.9 4.9- 4.5- 5.2- 3.5- 1.6- 1- 0.1 1.1 1 القطاع الزراعي

القطاع 

 االستخراجي
40.2 39.3 40.9 41.1 39.1 49.5 56.2 61.4 60.9 61 61.4 

قطاع الصناعة 

 التحويلية
-5.9 -7 -8.1 -7.2 -8.1 -8.2 -8.2 -9.2 -9.3 9.5- 9.8- 

(، المجلة الدولية للدراسات االقتصادية،  تصدر عن المركز 2019 – 2004) للفترةعات اإلنتاجية في العراق تحليل واقع القطا ،عامر شبل، المصدر: زيا

 .57، ص 2020، 22، ع في ألمانيا الديمقراطي العربي

على النسب كانت أ(، فوجود نسب موجبة وسالبةبسبب درجات لالختالل متباينة نسبياً )يالحظ من الجدول السابق ان القطاعات االنتاجية الثالث قد سجلت 

(، مما يشير الى هيمنة هذا %60.9 - %39.3وحت درجات االختالل ما بين )االدراسة، فتر فترةفي القطاع االستخراجي وبنسب اغلبها موجبة على طول 

 ته على تشغيل القوى النشطة اقتصادياً.القطاع على الهيكل االنتاجي في البلد، نتيجة هيمنته على الناتج الحقيقي مقابل قدر

(، لتشير الى وجود اختالل في كونه من %-5.9 - %-9.8الدراسة، تراوحت ما بين ) فترةسالبة على طول  اغلبها اما القطاع الصناعي فقد سجل نسب

ة االنتاجية لهذا القطاع، ليؤدي ذلك الى تراجع الدور القطاعات كثيفة العمل عكس ما هو المفروض ان يكون كثيف رأس المال، كذلك يشير الى انخفاض القدر

 التنموي لهذا القطاع.

( سجلت درجة االختالل 2011 – 2009) فترةة اخرى نسب موجبة، فخالل الشارت درجات االختالل الى نسب سالبة تارة وتارأبالنسبة للقطاع الزراعي ف

% (، ان ذلك يشير الى تدني مستوى -1 -% -5.1ك باالتجاه التناقصي فتراوحت ما بين )(، لتذبذب بعد ذل%1.1 - %0.1نسب موجبة تراوحت ما بين )

حية المدن لعدم القطاع الزراعي في امتصاص القوى النشطة اقتصادياً من العاملين، أي كون هذا القطاع ذو كثافة منخفضة للتشغيل نتيجة هجرة الفالحين نا

 .األراضي الزراعية تصحر رهابية، واتساع رقعةر األمنية من قبل الجماعات االوجود الدعم الحكومي لهم ولتعرضهم لألخطا

يمكن تشخيص اختالل اسهام القطاعات االنتاجية في تلبية االحتياجات المحلية للسلع المنتجة، ودورها في توفير السلع المعدة  :اختالل التجارة الخارجية 2-2

(. يتم ةعمالت عبر مؤشر انكشاف التجاري )اختالل التجارة الخارجيالالزمة لتغطية احتياجات االقتصاد من هذه الللتصدير من أجل ايراد العمالت األجنبية 

منتجين العاملين قياس هذا المؤشر كنسبة مئوية من قسمة مجموع الصادرات مع االستيرادات على الناتج المحلي االجمالي، ليعكس هذا المؤشر درجة اعتماد ال
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. لذا (.World Bank, 2013, P. 7) االنتاجية المحلية على الطلب األجنبي، واعتماد المستهلكين المحليين على المعروض األجنبي من السلعفي القطاعات 

من السلع، ( ليبين درجة انكشاف االقتصاد العراقي على العالم الخارجي، ودرجة اعتماده على ما تنتجه القطاعات االنتاجية األجنبية 5تم اعداد الجدول )

 وحساسية اقتصاده تجاه تغير المتغيرات الخارجية كاالسعار المحددة في االسواق العالمية.

 (2019 – 2009) فترة( في العراق خالل الدرجة االنكشاف التجاري كـ )% (5الجدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 62.9 62.5 50.2 49.2 54.4 60 63.6 70.3 68.6 67 70 درجة االنكشاف

(، المجلة الدولية للدراسات االقتصادية،  تصدر عن 2019 – 2004) للفترةعات اإلنتاجية في العراق ، تحليل واقع القطاعامر شبل، المصدر: زيا

 .62ص ، 2020، 22، ع في ألمانيا المركز الديمقراطي العربي

ارتفاع ، نتيجة %70.3 فبلغت نسبته 2012الدراسة كانت في عام  فترةبمالحظة جدول االنكشاف التجاري لالقتصاد العراقي فان اعلى مستوى  خالل 

 فترةالخالل  %49.2الى  %63.6من  نخفاضالصادرات النفطية لتعويض النقص في الواردات من العملة االجنبية. ثم لتتجه درجة االنكشاف التجاري لال

، ذلك خالل %62.9الى   %50.2، وبعده ذلك ارتفعت درجة االنكشاف من فترةخالل تلك القيمة الصادرات النفطية  تفاعالر نتيجة، (2016 – 2013)

 .من تغير في اسعار النفط والسلع المستوردة وبجائحة كورنا خارجيةال اتزمباالتأثر االقتصاد المحلي  نتيجة. (2019 – 2017) فترةال

 

 

 المبحث الثاني

 (:2020 – 2009تحليل هيكل الموازنات العامة العراقية للفترة )
 يراداتها ونفقاتها تظهر جانبين مهمين:اقراءة للموازنة العراقية ب

 .ت النفطيةيرادااالمنها هي  النسبة األكبرأن مة حيث اعيرادات الاال :ولاالالجانب 

 فيها.النسبة األكبر واألهم  تشكل (الرواتب واألجور) النفقات التشغيليةالعامة حيث أن النفقات  :الثانيالجانب 

 ن باالتي:يمبيرادات وهيكل النفقات للموازنة العامة للحكومة وكما هيكل االلين ال بد من الدخول جانبهذين ال وتحليل لمناقشة

التعبير  ها لتسهيل مهمةتالمتقاربة في نوعها وطبيع بوابتجميع بعض االالعامة في الموازنة العامة العراقية من  يراداتاال تتكون هيكل االيرادات العامة: -1

، المدخالت والسلعالمفروضة  والرسومالضرائب يرادات ا ة )عوائد بيع النفط الخام(،يرادات النفطياال :هينواع ثالثة ا هذه االيرادات الى ، لذلك جمعتعنها

، 2009)عبد عليوي،  .(يرادات غير المصنفةواال ممتلكات الدولة واإليرادات التحويلية يجارايرادات الرأسمالية واالشمل على )ت خرى وهياال تااليرادا

 (210ص 

 :ينيتالا( 1والشكل )( 6) جدولفقد تم اعداد ال العامة االيرادات يكله النسبية لمكونات هميةالولتحليل ا

 (2020 – 2009في الموازنة العامة العراقية للفترة ) واهميتها النسبية االيرادات العامة( هيكل 6الجدول )

 السنوات
 االيرادات النفطية

 )مليون دينار(

االهمية 

 النسبية

)%( 

 االيرادات الضريبية

 )مليون دينار(

االهمية 

 النسبية

)%( 

 االيرادات االخرى

 )مليون دينار(

االهمية 

 النسبية

)%( 

االيرادات مجموع 

 العامة

 )مليون دينار(

2009 47528262 94.3 2837239 5.6 42715 0.1 50408215 

2010 59794180 96.9 1309719 2.1 631413 1.0 61735312 

2011 76184138 94.1 2372154 2.9 23785 0.0 80934790 

2012 99657735 97.4 2583254 2.5 85909 0.1 102326890 

2013 116363805 97.5 2743806 2.3 189052 0.2 119296663 

2014* 97072410 92.1 2531373 2.4 5782840 5.5 105386623 

2015 78649032 83.6 5499324 5.8 9158880 9.7 94048364 

2016 69773400 85.4 6381801 7.8 5239781 6.4 81700803 

2017 76950225 97.4 6135130 7.8 4926066 6.2 79011421 

2018 77160392 84.2 9267417 10.1 5215856 5.7 91643667 

2019 93741110 88.8 6871135 6.5 4957440 4.7 105569668 

2020** 41346061 86.6 4028808 8.4 2386177 5.0 47761047 

متوسط النسب 

)%( 
 ـــ 3.7 ـــ 5.4 ـــ 91.5 ـــ

 المصدر:

 (، اعداد مختلفة لجريدة الوقائع العراقية. 2019 – 2009)  للفترةالجمهورية العراقية، قانون الموازنة العامة لجمهورية العراق  -

 فقد تم االعتماد على: 2014** بسبب عدم اقرار البرلمان العراقي موازنة عام 

 لمديرية العامة لالحصاء واالبحاث.، ا2014البنك المركزي العراقي، النشرة االحصائية السنوية لعام  -

 هي لغاية تشرين الثاني من نفس العام، فقد تم االعتماد على الموقع االلكتروني لوزارة المالية العراقية: 2020** الموازنة لعام 
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 ثين . الباحالنسب الواردة في الجدول من اعداد  -

 

 

 
 (.6باالعتماد على الجدول ) باحثينالمصدر: من عمل ال

فبلغ متوسط نسبة اهمية هذا النوع من  ،تشكل النسبة االكبر في تمويل الموازنة العامة العراقية لنفطيةات ادايرالان ا (1والشكل ) (6) جدوللاحظ من لمالا

 تادايرالجمل امفي لنفطية كانت اعلى نسبة السهام االيرادات او (،2020 – 2009خالل الفترة ) %91.5ما نسبته  مةالعات ادايرالا االيرادات بمجموع

بلغت على التوالي  نفطية ، وبايرادات%97.4و %97.5و %97.4 ليالتواعلى النسبة  بلغتحيث  2017و 2013و 2012ي االعوام فالعامة 

(، %96.9 - %83.6اهمية نسبية تراوحت ما بين ) في حين سجلت باقي االعوام قي،ار عراينمليون د 76950225و 116363805و 99657735

د اقتصلريعية لالالطبيعة الى ايؤشر ( مليون دينار خالل فترة الدراسة، ان ما سبق 116363805 – 41346061)بايرادات نفطية تراوحت ما بين 

ت ازاهتزالى ا قيالعراد اقتصالايعرض  ا، مممن ارتفاع وانخفاض اسعار النفط في االسواق العالمية رجيةالخات المتغيرا أثيرتوهذا يعرضه ل قيالعرا

خالل فترة الدراسة،  %5.4االهمية التي تلي تمويل الموازنة العامة فهي االيرادات الضريبية بمتوسط نسبته  اما .لهشا االقتصادي قعهاعنيفة تضر بو

مليون دينار، وباقي فترة الدراسة  9267417بلغت  من اجمالي االيرادات العامة، بايرادات ضريبية %10.1بلغت ف 2010فكانت النسبة االعلى في عام 

( من اجمالي االيرادات العامة، وقد بلغت االيرادات %8.4 - %2.1ي تمويل الموازنة العراقية نسب تراوحت ما بين )فتراوحت اهمية الضرائب ف

مليون دينار، هذا  التذبذب في االيرادات الضريبية يشير الى عدم جدية الحكومة باالعتماد على هذا النوع  (9267417 - 1309719ن )يب اية مالضريب

فالمالحظ من الجدول ان هذا النوع  ،من اجمالي االيرادات خالل فترة الدراسة %3.7 نسبتهمتوسط االخرى فساهمت ب تادايرالاباقي  من االيرادات. اما

نة، فقد من االيرادات كانت ذات اتجاه متصاعد نتيجة الحصول على مساعدات ومنح من الخارج ومحاولة الحكومة تمويل موازنتها من بيع حواالت الخزي

خالل هذه  ىخرألات ادايرالا حجمفي حين بلغت  من اجمالي االيرادات العامة وخالل فترة الدراسة، %5الى  %0.1د اهمية هذه االيرادات من تصاع

 دينار. نوليم (9158880 – 23785ما بين ) الفترة

 
 والتي تتركز في مشتريات ،استهالكية او استثمارية سواء كانت اتمصروفال على كافة في الموازنة العراقية ةعامتشتمل النفقات ال: ات العامةهيكل النفق -2

والضمان  التحويلية المختلفة لرفع المستوى المعيشي اتمصروفلى الاباإلضافة  ،والمؤسسات العامة السلع والخدمات لمختلف المرافق والدوائرالحكومة من 

 (212، ص 2009. )عبد عليوي، ةاالقتصادي ولمواجهة أثار التقلبات ،االجتماعي

 ي:تالا (2والشكل ) (7ات العامة فقد تم اعداد الجدول )نفقولتحليل االهمية النسبية لمكونات هيكل ال

 (2020 – 2009في الموازنة العامة العراقية للفترة ) واهميتها النسبية ( هيكل النفقات العامة7الجدول )

 السنوات
 النفقات التشغيلية

 )مليون دينار(

االهمية 

 النسبية

)%( 

 النفقات االستثمارية

 ) مليون دينار(

االهمية 

 النسبية

)%( 

مجموع النفقات 

 العامة

 )مليون دينار(

2009 54148081 78.3 15017442 21.7 69165523 

2010 60980694 72.0 23676772 28.0 84657468 

2011 66596474 68.9 30066293 31.1 96662767 

2012 79954033 68.3 37177897 31.7 117131930 

2013 83316006 60.2 55108602 39.8 138424608 

2014 52322003 89.2 6303456 10.8 58625459 
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السنوات

االهمية النسبية لعناصر االيرادات العامة في العراق( 1)الشكل 
(2020-2009)للمدة 

ية  االيرادات النفط
(مليون دينار)

االيرادات 
ون ملي)الضريبية 

(دينار

االيرادات االخرى
(مليون دينار)

مجموع 
االيرادات العامة 

(مليون دينار)
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2015 78248392 65.5 41214037 34.5 119462429 

2016 80149411 75.7 25746311 24.3 105895722 

2017 75217142 74.7 25454018 25.3 100671160 

2018 79508071 76.3 24650112 23.7 104158183 

2019 100059110 75.2 33048506 24.8 133107616 

2020 62141747 96.6 2219195 3.4 64360942 

متوسط النسب 

)%( 
 ـــ 28.0 ـــ 72.0 ـــ

 (.6نفس مصادر وهوامش الجدول ) المصدر:

 
 (.7باالعتماد على الجدول )باحثين المصدر: من عمل ال

 

 

زنة الموان ، يعني ذلك اإلى زيادة االنفاق الحكومي باالتجاه غير االنتاجي )االستهالكي( مقابل ضعف النفقات االستثمارية للحكومة( 7) جدوللافيتبين من 

ا هي اختالالا  من نياة تععاملا فبلغ متوسط اهمية النفقات التشغيلية ، ريةاستثمالات النفقاب التشغيلية على حسات النفقاعلى  افهي توجه تركيزه اتهافي نفق كليا

لتوظيف ا نتيجة التوسع في سياسات الحكومة في مسالةت النفقادة في نمو الزيا من اجمالي النفقات العامة، جاء ذلك نتيجة %72خالل فترة الدراسة نسبة 

وكانت اعلى نسبة  .ةيراقععن سيطرة داعش لالراضي ال والنفقات العسكرية لمواجهة االرهاب والنزوح االسري الناتجلحكومي، اع القطالتشغيل في او

مليون دينار، اما باقي االعوام  62141747من اجمالي النفقات العامة، وبانفاق تشغيلي بلغ  %96.6بنسبة  2020عام  يف للنفقات التشغيلية قد سجلت

 .(100059110- 52322003بين ) اوحت ماتر(، وبنفقات تشغيلية %89.2 - %60.2فتراوح اهمية النفقات التشغيلية من اجمالي النفقات العامة ما بين )

ا خالل فترة الدراسة، وة فاوتنسب مترية استثمالات النفقوسجلت ا  اتلنفقوكانت اقل نسبة ل من اجمالي النفقات العامة، %28 بلغ نسبتهبمتوسط نسبيا

نتيجة ازمة كورونا، وتراوحت  ةيلحكوما العامة، بسبب توقف اغلب المشاريع من اجمالي النفقات %3.4وبلغت  2020قد سجلت في عام  يةستثمارالا

 .( مليون دينار55108602 – 2219195( من اجمالي النفقات العامة، وبنفقات استثمارية تراوحت ما بين )%39.8 - %10.8ين )بما  سبباقي الن
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السنوات

االهمية النسبية لعناصر النفقات العامة في العراق( 2)الشكل 
(2020-2009)للمدة 

النفقات 
االستثمارية 

(مليون دينار)

النفقات 
التشغيلية 

(مليون دينار)

مجموع 
ة النفقات العام

(مليون دينار)
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 المبحث الثالث

 دور السياسة المالية في التخفيف من حدة االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي: 
من  ،دة اختالالته االقتصاديةحوالتخفيف من قي اراالقتصاد الع بالتالي يمكن استخدامها في تغيير واقع نشاط الدولة االقتصادي أثير فيت لهاة ليامة الساسيان ال

 تكون تحت ئية التي الارالش ق بالقوةلدية التي تتعاريالسياسة االو ،اسس غير سوقية ىلع هما يقرر المجتمع القيام ببق لالتي تتعنفاقية اال ةسياسضبط الخالل 

، النشاط االقتصاديالمباشر في  غيرتأثير المباشر واليضمن  ماب العامة موازنةالسياسة المالية وترجمتها بال لذا البد من اعداد د المجتمع،ارالتصرف المباشر ألف

ً يهفيذواعداد الحسابات الختامية لتقييم الموازنة و مدى تن ،ايهيل اثار الموازنة بعد تنفيذلموازنة او عند تحلا عدادة العند مرحذلك  داف الموضوعة هلأل ا وتحقيقيا

 (. 290، ص 2019ل مقرري السياسة المالية )كاظم، من قب

وضرورة إعادة  ،لة االقتصادكيه ديعالتي تسات يارسم السرجية والتي تؤثر على توجهات السياسة المالية تستوجب بمتغيرات خاسعار النفط ا تأثرات وان

 وتشدد من رقابة الدولة على أوجه انفاق ةياته الكليروكذلك على االقتصاد ومتغ ي،ليبإطارها العام والتفص قاته على الموازنةايق سيبتطب يالمال طيالتخط

وإصالح  مصادر الدخل عيواضحة لتنو مالية ةسياسب أن تكون هناك جيلذا  .ةير الضروريص النفقات غيفضالً عن العمل على تقل ،ومكافحة الفسادالمال العام 

لح، و)صا (20 – 18، ص 2017)حسن،  :ةيمن خالل اعتماد المقومات اآلت ،االعتماد على المورد النفط ليلى تقلا يضفية االقتصاد العراق بما يلكيه

 (11، ص 2013

  :صيرالق األمد على اساتيالس -1

 الطبقات كاهل أثقال عدم، وللمواطن يفيةالتكل والقدرة تنسجم للضرائب ةديجد أسعار ديوتحد يبيالضر التهرب من والحد يبيالضر النظام صالحا -أ

 .يرةالفق

 الصناعات هذه يلوتمو دعم أن السابقة العامة الموازنات تكشف إذ الخاص، القطاع نحو يجيالتدر والتحول للدولة المملوكة الصناعات لةكيه إعادة -ب

 مما ثيربك أقل اداير من ةمالية العاملل هيفتض ما وأن الخسائر، يف غارقة العامة المشروعات أغلب زالت فما االقتصادي، أدائها من سنحي لم

 . لتهاكهي وإعادة الشركات هذه عمل افايق طلبتي مما ودعم وأجور رواتب من لها الحكومة تخصصه

 :خالل من يةالمال الموارد ديوترش يليةالتشغ النفقات ضغط -ت

 . أخرى مجاالت يف هافيتوظ كنيم دوالر رييامل يحوال وفري امب ،فقط ةيرالفق لألسرية نيالتمو البطاقة مفردات عيوتوز اقتصاد 

 ية.المجتمع تياواألولو المتطلبات وفق على يع في الموازنات العامةالمشار دراجيكون ا 

ً مركز الممولة الشركات موظف نقل   فرسيو هذا ،ينسنت لمدة نيالموظف هؤالء رواتب نصف بدفع الدولة وتتعهد الخاص قطاعلل خاسرةوال يا

 .للدولة أموالً 

ً سنو الدولة تكلف يالت يةالوهم يعالمشار وكشف الفساد من للحد الدولة ومؤسسات دوائر كافة يف الرقابة ديتشد -ث  .الدوالرات راتيامل يا

 شأنه من اإلجراء وهذا االكتفاء، على األفراد تحفزية مغر فائدة وبأسعار ةيرصغ بفئات سندات إصدار يقطر عن العائل القطاع مدخرات تعبئة -ج

 . الضروري غير االستهالك صيتقل عن فضالً  للحكومة بها بأس ال أموال ريتوف

 

  :الطويل األمد على ساتالسيا -2

ً  قائمةية اقتصاد سةياس انتهاج ضرورة هو ديالبع المدى على العراق االقتصادي الوضع لمعالجة الالزمة يغالص أفضل -أ  ليع الهيتنو مبدأ على أساسا

وعن طريق سياسات مالية مشجعة لهذا النوع  يعيالر يالنفط القطاع على يالكل االعتماد خفضيث ينبح للدخل، مولدة ةيدجد قطاعات وخلق ياإلنتاج

 يكلالهيع لتنو المتاحة ياالمزا الستغالل مكثفة ةياستثمار برامج وضع تتطلب العراق االقتصاد يف ياإلنتاج لكيع الهيتنو يةعمل. من الصناعات

م وياالستخدام للطاقة مثل صناعة األلمن ةيفكث الصناعات أو ات،ويمياالبتروك صناعة مثل للنفط االستخدام ةفيكث الصناعات على يزبالترك االقتصادي

 .ى النفطعل ة األخرى المعتمدةفيوالصناعات الخف ،والصلب ديوالحد

واستثمار هذه األموال  ةيرادات النفطيادخار جزء من اإل قيعن طرل القادمة ايوكضمان لألج يمل كمصدر مالعيدي لثروة العراق ايإنشاء صندوق س -ب

 .متنوعة ةيمحفظة مال يف

 ية.األجنب الموازنة العامة بالعملة يلرفد وتمو يف ينيةحة الدايللبلد واالستفادة من الس يحايالقطاع الس طيتنش -ت

مهماً  فر للعراق مصدراً ويما ب، ة متخصصةيعبر التعاقد مع شركات عالم يعياف هدر الغاز الطبقتنويع مصادر التمويل للموازنة العامة عن طريق اي -ث

 .اد الغاز من الدول الجواريرد من استحيو ةيرادات الماليلال

بشرط أن تستغل هذه القروض  ين،للمزارع ةيقروض استثمار من خالل منح يار التوجه نحو دعم القطاع الزراعصيأن  يبغني يةالمال اتزمااللمواجهة  -ج

ة من خالل جنبيالعملة اال ريتوف ياهم فسيس يانويوالح ينشاطه النبات ةيوتنم يالقطاع الزراع طيأن تنش .ملزمة يةقانون بشروط يالمجال الزراع يف

 .راديل االعتماد على االستيوتقل ياالكتفاء الذات

 .ةيوحسب االختصاصات المهن ةيالقطاعات االقتصاد عيجم يف نيهؤالء العامل ليتأهل للقوى العاملة في المشاريع العامة ةيبيعداد مناهج تدرا -ح

 يأن تكون هذه الشراكة فو عن طريق دعم الشراكة بين القطاعين العام الخاص، ةيالنفقات المال يلإدارة االقتصاد وتقل يالدولة فغة دور ياإعادة ص -خ

، ة مناسبة للقطاع الخاص، مثل قطاع االتصاالت، قطاع الكهرباءياستثمار ا فرصهيوالمتاحة ف يةوالتكنولوج ةية التقنيزة من الناحيتمالقطاعات الم

العام  نيحكم شركات القطاعيالذي  ياإلطار القانون يت فاليات الخصخصة بشرط أن تكون هناك تعديإن هذه القطاعات مؤهلة لعمل إذ ،الخدمات قطاع

المخاطر  عيواإلفصاح عن جم ةيالشفاف ي، فضالً عن توخها الشراكةيالت تستند إلية التقاعد الشراكات وااللتزامات يذر وتنفياوإجراءات اخت ،والخاص

 .ا المال العاملهعرض تيقد  يالت
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: أوالً : االستـنـتاجـات   

( تبين ان القطاع االستخراجي هو اعلى 2019 – 2009ان درجة االختالل الهيكلي للقطاعات االنتاجية في العراق خالل الفترة ) -1

 . (%60.9 - %39.3تتراوح بين )النسب حيث كانت نسبته 

%(، لتشير -5.9 -% -9.8سجل القطاع الصناعي نسب سالبة لدرجات االختالل الهيكلي على طول فترة الدراسة تراوحت ما بين ) -2

الى وجود اختالل في كونه من القطاعات كثيفة العمل عكس ما هو المفروض ان يكون كثيف رأس المال، كذلك يشير الى انخفاض 

 . قدرة االنتاجية لهذا القطاعال

بالنسبة للقطاع الزراعي فأشارت درجات االختالل الى نسب سالبة تارة وتارة واخرى موجبة وذلك يشير الى تدني مستوى القطاع   -3

 . الزراعي في امتصاص القوى النشطة اقتصادياً من العاملين

موازنة العامة العراقية مما يؤشر الى الطبيعة الريعية لالقتصاد العراقي وهذا ان االيرادات النفطية تشكل النسبة االكبر في تمويل ال -4

يعرضه لتأثير المتغيرات الخارجية من ارتفاع وانخفاض اسعار النفط في االسواق العالمية، مما يعرض االقتصاد العراقي الى اهتزازات 

 . عنيفة تضر بواقعه االقتصادي

من اجمالي النفقات العامة وهذا يعني  %72بلغ متوسط اهمية النفقات التشغيلية خالل فترة الدراسة نسبة في الموازنة العامة العراقية  -5

زيادة االنفاق الحكومي باالتجاه غير االنتاجي )االستهالكي( مقابل ضعف النفقات االستثمارية للحكومة، مما يشير ذلك ان الموازنة 

 . اتهاالعامة تعاني من اختالالً هيكلياً في نفق
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 ثـانيـاً : التـوصـيات :

ضرورة ادراك الحكومة والقائمين على رسم السياسة المالية ظاهرة االختالالت الهيكلية التي يعانيها االقتصاد العراقي وادراك  -1

 .  هذه االسباباسبابها والعمل على معالجة 

 حث القائمين على اعداد الموازنة العامة على اهمية استخدام الموازنة العامة في معالجة االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي. -2

ند مرحلة اعداد السياسة المالية وترجمتها بالموازنة العامة بما يضمن التأثير المباشر وغير المباشر في النشاط االقتصادي، ذلك ع -3

ً لأل هداف اعداد الموازنة او عند تحليل اثار الموازنة بعد تنفيذيها، واعداد الحسابات الختامية لتقييم الموازنة و مدى تنفيذيها وتحقيقيا

 الموضوعة من قبل مقرري السياسة المالية في العراق.

عام والتفصيلي، وكذلك على االقتصاد ومتغيراته الكلية وتشدد ضرورة إعادة التخطيط المالي بتطبيق سياقاته على الموازنة بإطارها ال -4

 من رقابة الدولة على أوجه انفاق المال العام ومكافحة الفساد، فضالً عن العمل على تقليص النفقات غير الضرورية.

ة و ضغط النفقات التشغيلية وضع سياسات على االمد القصير مثل اصالح النظام الضريبي و إعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدول -5

 .  وترشيد الموارد المالية

وضع سياسات على االمد الطويل مثل تنويع الهيكل اإلنتاجي و إنشاء صندوق سيادي لثروة العراق يعمل كمصدر مالي وكضمان  -6

 .  لألجيال القادمة ، تنشيط القطاع السياحي للبلد ، تنويع مصادر التمويل للموازنة العامة
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دور تحلیل القوائم المالیة وعالقتھا باتخاذ القرارات
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 .شهادة بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

الطلبة إعداد

مخلد كريم جاسم

ميرفت أحمد صبيح   سجى كريم عباس

سرى صباح حسين      زينب توفيق عبد هللا

بإشراف

م.م عقيل عبد الكريم محمد

ميالدية 2021  هجرية   1442

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية دجلة الجامعة األهلية

قسم العلوم المالية والمصرفية



بسم هللا الرحمن الرحيم 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق 1اْقَرْأ ِباْسِم َربَِِّك الَِّذي َخَلَق ) ( َخَلَق اْلِْ
( َعلََّم 4( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )3( اْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم )2)

ْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ   (5) اْلِْ

صدق هللا العظيم 
سورة العلق

(5 -1) اآلية



أ

 االهداء

ھا قد شارفنا على اختتام رحلة استشراف المستقبل والبحث عن الذات بین زوایا التحدیات 

وحواجز الصعاب والمشقات لطالما كلفتنا ھذه الرحلة عناء االنتظار واالمتثال للقوانین  إل َ 

أننا ذللنا تلك المتاعب وتلك التحدیات بالجھد واالجتھاد واَ ال صرار والسھر والحرص 

والمتابعة المستمرة على الرغم من تلك الظروف االجتماعیة والقتصادیة التي رافقت ھذه 

الرحلة والتي فرضت ادواتھا وكانت حاجز إعاقة امام تحقیق اَلھداف في لحظات كنا نداعب 

أزیز الرصاص وصقیع البرد ولھب الصیف إال َ ان فسحة ا َال مل كانت تلوح في اَلفق وھذه 

الفسحة ھي بفضل من الذي كان نورا لنا في  

في مسیرتنا الغراء نحمده ونشكره على ما انعم علینا ووفقنا. 
 الدعم توفير سبيل في الحياة متاع عن تنازل   اللذانللوالدين  ونهدي هذا العمل المتواضع

 كنا لحظات في الهزيلة وقلوبنا نفوسنا في التحدي بذور وزرع والمستلزمات والمشورة

 المسؤوليةأدركنا  حتى االلتزامات تلك كل تنفيذ بصعوبة نشعر وال   شيء كل نجهل

 واجتهادكم وقفتكم يجازي شيء وال   امامكم مدين . وأنناالجد مضمار على وأصبحنا

 التضحيات لتلك وشكرا لكم شكرا المعرفة وبر التميز بر الى ايصالنا سبيل في وصبركم

منا كل التقدير والعرفان وندعو هللا لألحياء منهم ان  مفلك الحياة مدارس من مدرسة أنتم

يديمكم ذخرا لنا. والى من غدرنا الرحمة والخلود في الفردوس ومرافقة الحبيب محمد 

 صلى هللا عليه وسلم. 

الباحثون       



ب

والتقدير لشكرا

 المسيرة هذه اكمال على تشجيع او بكلمة ولو بصمة له كانت من كل الى والتقدير الشكر

 اول علمني الذي معلمي بالشكر وأخص ... والمقربين والزمالء صدقاءاال   من والرسالة

 المعلومة ايصال في الكريمة اناملهم خطتها جميلة بصمات لهم كانت اللذين واساتذتي حرف

 الكريم عبد عقيل (األستاذ والمحترم الفاضل استاذنا وخصوصا عجز او ملل او كلل دون

 الفضل له كان الذي المميز والحضور والكلمة والحكمة والتواضع الرفيع الخلق صاحب)

.وجه اتم على البحث اكمال فيمن بعد هللا 

حذوكم ونحذو الرسالة هذه ونحمل مانةاال   بهذه وسنلتزم لكم مدينون نحن لكم شكرا 

القلب من شكرا خطوة بكل

الباحثون   



ج
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مقدمة:

1

مقدمة:

 التأكد، عدم وحالة المنافسة فيه تزايدت عالم في القرارات اتخاذ عملية يصاحب الذي التعقيد أن

 على سهلة عملية تعد لم التمويل أو االستثمار أو التشغيل مجال في اإلدارية القرارات فإن لذلك

 وتوقعاته، المالي التحليل بنتائج دعمها دون الذاتية، الخبرة على اعتمادا بها القيام القرار متخذ

 ليس خارجية مؤثرات نتيجة أو الصدفة أو الحظ وليد أال يكون يجب والتقدم النجاح وأن خاصة

 طبعا يحتاج والذي المقبلة، للفترة تخطيط نشاطها من لها البد ولذلك تأثير، أي عليها للمؤسسة

 بعد إال إداري قرار اتخاذ أي عدم يعني وهذا االنحرافات، وتحديد األداء وتقييم التنفيذ رقابة إلى

 اكتشاف المالي يتسنى للمدير حتى الختامية، المالية للقوائم رقمي وتحليل معمقة دراسة إجراء

 التصحيحية اإلجراءات التخاذ الضعف مواطن وتحديد استغالل، أحسن واستغاللها القوة نقاط

 لها . الالزمة

 وظائف كباقي مستقلة كوظيفة المالية الوظيفة ظهور بداية منذ المالي التحليل ظهرومن هنا 

 المالي الوضع دراسة في التحليل باستخدام ميدانية دراسات أجريت حينما األخرى المنشاة

 على دراسة أجريت عندما ، 1900 عام األمريكية المتحدة الواليات في ذلك وكان .للمنشآت

 التحليل رافق ثم الشركات، هذه وضع لدراسة مالية نسب سبعة استخدام خالل من شركة  981

 رافق انه كما الوظيفة، هذه تطوير في األساس بوصفه عام بشكل المالية الوظيفة المالي

 الحرب بعد أصبح بحيث سواء حد على والمحاسبية المالية الوظيفة في حصلت التي التطورات

 أن إلى المحاسبة ووظيفة المالية اإلدارة وظيفة منها انطلقت التي األساسية القاعدة الثانية العالمية

 والمدارس الجامعات في يدرس بذاته مستقال وموضوعا المالية اإلدارة من يتجزأ ال جزءا أصبح

( 47 ص ، 2003 والعامري، الصياح) واالقتصاد المال مجال في المتخصصة
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 منهجية البحث: .1

البحث.مشكلة  أوال:

 إلى إخضاعها من خالل لقوائم الماليةالتحليل المالي ل استخدام أثر حولالبحث  مشكلة تتمحور

في  والقوة الضعفللوصول إلى نقاط  بينهما فيما والعالقة الربط وإيجاد دقيقة تفصيلية دراسة

 لحلولل رارات المناسبةقاتخاذ الو الرقابة أنظمة تقييم إلى باإلضافة المالية والسياسات الخطط

.السؤال التالييمكن صياغة مشكلة البحث في و المناسب.في الوقت  لذألك الالزمة والتوصيات

 المناسبة؟التحليل المالي على اتخاذ القرارات  تأثيرمدى  

.البحثأهمية  ثانيا:

 التالية:النقاط  في البحث هذا أهمية تكمن

التحليل المالي يعتبر من المواضيع التي نالت ومازالت تنال االهتمام الكبير ضمن اإلدارة  -1

 المالية.

للمنشاة.للتحليل المالي القدرة على تشخيص الحالة المالية الفعلية  إن -2

القرارات.مهمة في اتخاذ  أداةيعتبر التحليل المالي  -3

 ثالثا: الحدود الزمانية والمكانية للبحث.

الشركة العراقية إلنتاج وتسويق المنتجات الزراعية.حدود البحث المكانية. 

 (2017 – 2013الحدود الزمانية من عام )

 البحث.منهج  ثالثا:

 ومكوناتهاالقوائم المالية  ووصف استعراض في التحليلي المنهاج الوصفي على لبحثا اعتمد

من خالل  فيها،بيان نقاط القوة والضعف  في ودورهالمنشآت  في المالي التحليل ومضمون

 البحث. االطالع على الكتب والنشرات والدراسات ومواقع االنترنيت ذات الصلة بموضوع

 البحث. فرابعا: هد

وضع الشركة ونتيجة نشاطها وبيان يهدف البحث الى بيان أهمية التحليل المالي للوقوف على 

العراقية إلنتاج وتسويق المنتجات الزراعية وذلك من في القوائم المالية للشركة  لالتذبذب الحاص

 خالل استخدام النسب المالية في تحليل نشاطها.
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 البحث.مخطط  :خامسا

 يلي:وكما  مباحث خمسةقسم البحث إلى 

السابقة.منهجية البحث والدراسات  :المبحث االول

  .القوائم المالية : ماهيةالمبحث الثاني

 المبحث الثالث: ماهية التحليل المالي.

 المبحث الرابع: الجانب العملي.

 والتوصيات. : االستنتاجاتالمبحث الخامس
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 دراسات سابقة: .2

" المالي التحليل في المعاصرة "االتجاهات 1995 الحسيني دراسة -أ

 التي المختلفة والتطورات المعاصرة االتجاهات كافة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت قدو

 الهام الفرع لهذا الخالقة الطاقات إبراز جانب إلى المالي، التحليل جوانب من جانب كل في حدثت

 وقد .منه والمستفيدة المعنية الجهات من جهة كل وخدمة ككل عالمجتم خدمة في المعرفة فروع من

 جوانبه على اشتملت التي المالي التحليل في المعاصرة االتجاهات الدراسة هذه في الباحث ناقش

 دراسة ثم وبمخرجاته، به المعنية والجهات ومداخالته وأساليبه وأهدافه، ونطاقه، مفهومه المختلفة،

 ما وتوضيح تطورها، وآفاق وتجانسها المعاصرة االتجاهات مع دراسةال هذه اتساق مدى وتحليل

 .األخرى الجوانب على تنعكس االتجاهات هذه من كل كانت إذا

 كل ومعاونة التنمية، عجلة بدفع يسهم شيء لتفعيل المعاصرة االتجاهات بعرض الباحث قام وقد

 .السياسات ورسم القرار اتخاذ عملية ترشيد في المستخدمة األطراف

 قرار ترشيد في المالي التحليل دور" 2010 منصور بن موسى دراسة -ب

"الشركات بين االندماج

 الشركات بين االندماج قرار ترشيد في المالي التحليل يلعبه الذي الدور إبراز إلى الدراسة هذه دفته

 قيمة تسوية كيفية و االندماج في الداخلة الشركات قيمة تقدير في مساهمته كيفية توضيح خالل من

 ان إذ استثماريا قرار الشركات بين االندماج قرار أن إلى الباحث فتوصل،  الصفقة

 ةبالنسب استثمارا يعني عليها السيطرة او معها االتحاد او ما لشركة شركة شراء

 استثماري قرار ألي األساسية المبادئ نفس تطبيق يتطلب وتنفيذه الباقية للشركة

 يعني جديدة شركة شراء أن على فضال التكلفةو والعائد ةبالربحي يتعلق فيما خاصة

 ى وعل. األخرى هي قرارها ونتيجة المشترات الشركة قرار االعتبار بعين األخذ

 يظهر والحذر، وهنا والحيطة الدقة تحري يتطلب االندماج قرار اتخاذ فإن األساس هذا

 خالل من االندماج قرار اتخاذ ترشيد على يعمل المالي، حيث لتحليل الريادي الدور

 األكثر الطريقة تحديد عن فضال .التقييم وهي عملية خطوة أصعب في المساهمة

 .الصفقة قيمة تسديد في مالئمة



ماهية القوائم المالية     المبحث الثاني

5

 تمهيد:

 مجموعة احتياجات بيةللت التقارير أو المخرجات من عدد المحاسبية المعلومات نظام يوفر     

 لنظام فرعي كنظام المالية المحاسبة تيتم حيث ا،لهداخ ومن الوحدة خارج من المستخدمين من

 من مجموعة احتياجات بيلت التي المالية، القوائم من مجموعة بإنتاج المحاسبية المعلومات

 االقتصادية الوحدة إلدارة منفعة ذات اهكون إلى باإلضافة ذاه الخارجيين، المستخدمين

 مصادر مهأ من المالية القوائم وتعتبر (35, ص 2006 )رضوان: .فةلالمخت اهبمستويات

 من مهوغير الماليون ونللوالمح والمقرضون المستثمرون اهيلع يعتمد التي المعلومات

 القوائم ألن بالمنشاة قةلالمتع االقتصادية القرارات اتخاذ يةلعم في المنشأة بأمر تمةهالم األطراف

 سابقة، مالية فترة خالل المنشأة نشاط نتيجة عن وماتلمعلل الرئيسي المصدر تمثل المالية

 التي المالية والمعلومات بياناتلل منظم عرض يهف المحاسبي، النظام مخرجات مهأ من وتعتبر

 ىلع محدودة قدرة مهل من ذلك في بما م،هومستويات مهتخصصات فلبمخت اهمن مستفيدينلل تقدم

.اهمهف

 في التغير وقائمة الدخل وقائمة العامة الميزانية – األساسية المالية القوائم بين العالقة إن     

 البعض، اهبعض مع الترابط مبدأ أساس ىلع مبنية – النقدية التدفقات قائمة وحتى كيةلالم حقوق

 كافة بيلت أن اهبمفرد القوائم كلت من قائمة ألي يمكن ال لذلك البعض، اهلبعض ةلمكم اهأن كما

 .المالية التقارير مستخدمي احتياجات

 المالية: القوائم تعريف: أوال

(65, ص 2008 )الكبيسي: منها: نذكر المالية، القوائم عن التعاريف من الكثير ناكه     

 الخارجية، لألطراف المحاسبية وماتلالمع لتوصيل األساسية الوسيمة المالية القوائم تمثل" 

 السجالت خارج هامصادر وماتلمع ىلع تحتوي قد المالية القوائم أن من الرغم ىلوع

 ."المحاسبية

 حيث معينة، فترة خالل اهوأدائ منشأةلل المالي مركزلل يليكه عرض اهبأن القول يمكن كما     

 وتساعد الرشيدة االقتصادية القرارات التخاذ القوائم مستخدمي فئات فللمخت مالئمة تكون

(44, ص 2006 )الصفار: .المنشأة لموارد اإلدارة استغالل كفاءة تقييم في المنشأة أصحاب
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 من اهتدقيق يتم أن بعد لكوذ وماتلمعلل الرئيسية المصادر أحد المالية القوائم تشكل حيث     

 قبل من االقتصادية القرارات من العديد اتخاذ في اهيلع االعتماد ليتم الخارجي المدقق قبل

(65, ص 2000 )مطر:. اهمستخدمي

 السنة ايةهن في يصدر الذي ائيهالن المنتج المالية التقارير من جزء المالية القوائم تعد كما     

 المنشاة في حدثت التي المالية ياتلالعم جميع خصلت يهف المحاسبي، نظاملل المالية الفترة أو

 ذههو اهيلع المتعارف المحاسبية المبادئ من لعدد إعدادها يةلعم وتخضع المالية، الفترة خالل

 مةهالم وماتلالمع بعض ناكهو .المالية القوائم الهتشم أن يجب التي وماتلالمع تحدد المبادئ

 الحصول يمكن يةلتكمي وماتلمع إلى وتحتاج المالية، القوائم من اهيلع الحصول يمكن التي

(82, ص 2008 )الكبيسي: .المالية التقارير من اهيلع

المالية:أنواع القوائم  ثانيا:

(67ص,  2000 )مطر: تشمل القوائم المالية الرئيسية:

 المركز المالي.قائمة  -1

 قائمة الدخل. -2

.الملكيةقائمة التغير في حقوق  -3

 النقدية.قائمة التدفقات  -4

 ففي المحاسبية، والمبادئ يمهوالمفا الممارسات تاريخ عبر المالية القوائم ميةهأ تفاوتت     

 ميةهاأل حيث من األخرى المالية القوائم بين بارزة مكانة تحتل يزانيةالم هفي كانت الذي الوقت

 شركةلل المالي المركز تعكس اهأن باعتبار العشرين، القرن بدايات حتى السابع القرن منذ

 أفضل يه يزانيةالم أن تعتقد كانت والتي الوقت، ذلك سائدة كانت التي القانونية بالصورة

 الدخل قائمة لصالح جعتاتر ذهه النظر ةهوج أن إال اآلخرين، اتجاهزامات االلت لسداد ضمان

 نيةهالم واالتحادات المنظمات دور وازدياد القانونيين، محاسبينلل األمريكي دهالمع تشكيل منذ

(58, ص  2004: )علي .المحاسبية

 الحين ذلك ومنذ. متتاليتين قائمتين بين وصل ةلكص العمومية يزانيةالم إلى ينظر أخذ     

 الدخل قائمة مع التعامل تم ،1973 عام في المالية المحاسبة معايير سلمج تأسيس وحتى

 توليد ىلع اهوقدرت اإلدارة أداء بتقييم عالقة ذات وماتلمع تقدم اهألن ميةهأ األكثر اهباعتبار
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 ودهبج الحال ذاه وتغير ا،هوأعبائ القروض سداد لضمان األساسي الضمان وهو األرباح،

 المالية القوائم لمجموع متساوية ميةهأ درجة أعطى الذي المالية المحاسبة معايير سلمج

 في التغير وقائمة النقدية التدفقات وقائمة الدخل وقائمة يزانيةالم في ةلالمتمث األربع األساسية

 (60, ص  2004: )علي .كيةلالم حقوق

 بالشكل اهدور تؤدي أن اهل أريد إذا ةلومتكام بطةرامت القوائم ذهه تكون أن ويجب     

 فةلالتك وفق القياس مثل ا،هنفس القياس يةللعم تخضع اهألن كنتيجة بطاالتر ذاه ويأتي الصحيح،

 ةلمكم يهو كافة، المنشأة ياتلعم ىلع المزدوج القيد لتطبيق ونتيجة ا،هغير أو التاريخية

 ياتلوالعم االقتصادية المنشأة عن فةلومخت متنوعة وماتلمع تعكس يهف البعض، اهلبعض

 صورة تعكس أن تستطيع ال القوائم ذهه من مالية قائمة أية فإن وبالتالي ا،هتخص التي المالية

 واضحة صورة لتشكيل القوائم ذهه لجميع يحتاج والمستخدم ا،هبمفرد المنشأة حال عن واضحة

(34, ص  2000 واخرون: )الراوي .المنشأة ذهه عن

، التي مازال لها أرصدة ”األستاذ العام“وتشمل قائمة المركز المالي، كل الحسابات في دفتر      

مدينة أو دائنة، بعـد عمـل التسويـات الجرديـة وإقفال الدفاتـر. ويتم ترتيب هذه األرصـدة في 

قائمة المركز المالي بطريقة خاصة. ويمكـن وصف قائمة المركـز المالي، علـى أنها قائمة 

االستثمـار، بمعنى أنها تشتمل على عرض وتحليل لمصادر األموال )األموال المقترضة ورأس 

المال المملوك(، واستثمار هذه األموال في مختلف أصول المشروع )أوجه االستخدام(. وهذا 

عن مصادر األموال، واستخدامها، مرتبة طبقاً  بيانما هو األ ،الماليالوصف لقائمة المركز 

( Moscove ,Simkin : 2001,p167 ) تعارف عليها.لقواعد م

قائمة الدخل، فهي بيان اإليرادات والمصروفات، وصافي الربح أو صافي الخسارة،  أما     

 )مطر: .للنشاطالناتجة من عمليات المشروع، عن فترة محاسبية محددة، أي أنها بمثابة قائمة 

(75, ص 2000

 في المختلفة التغيرات عن اإلفصاح فيها يتم التغير في حقوق الملكيةبالنسبة إلى قائمة  أما     

 الجوانب وتحديد خسائر أو أرباح صورة في الدخل قائمة في التغير جانب إلى الملكية حقوق

,  2000 )مطر: .المدة نهاية في الملكية حقوق إلى الوصول ليتم الملكية حقوق على تؤثر التي

(76ص
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 النقدية في تحدث التي التغيرات لمعرفة القائمة هذه أعداد يتم التدفقات النقديةقائمة أما      

 الفترة خالل استخدامه وكيفية ومصادره النقد عرض يتم خاللها ومن المالية، الفترة خالل

(85, ص 2008 )الكبيسي: التمويلي.وتبعا للنشاط التشغيلي واالستثماري  المالية،

وإلى جانب هذه القوائم الرئيسية، هناك قوائم أخرى مساعدة أو فرعية، إلعطاء تفصيالت      

عن بعض البنود، التي تظهر بصورة مختصرة في القوائم المالية األساسية. وتُعّد هذه القوائم 

الفرعية، في الغالب، في صورة جداول. ومن أمثلة هذه الجداول، تلك التي تُعطي تفصيالت عن 

ي، واألراضي، واآلالت، ومجمع اإلهالك )االستهالك لألصول(، والمخزون السلعي، المبان

واالستثمارات طويلة األجل، وااللتزامات طويلة األجل، وتكلفة المبيعات، والمصروفات 

( Moscove ,Simkin : 2001,p187 ) .اإلدارية

عامة، بمعنى أنها تُظهر المركز تُعّرف القوائم المالية، الرئيسية والفرعية، بأنها تقارير      

المالي، ونتيجة األعمال للمشروع كوحدة واحدة. وتُعَّد هذه البيانات اإلجمالية بيانات تاريخية 

بطبيعتها. وهذه البيانات اإلجمالية العامة عن المشروع، ال يمكن استخدامها للحكم التفصيلي عن 

ولكن إدارة المشروع، تحتاج إلى عدد  قسم أو جانب من نشاط المشروع، خالل دورة التشغيل.

من التقارير التفصيلية أو اإلجمالية، عن أجزاء أو عن أوجه نشاط معين، ينفذها هذا المشروع. 

وهذه التقارير الداخلية، قد يتم إعدادها على أساس يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو ربع 

ً لطلب اإلدارة. ( يوضح القوائم 2لشكل رقم )وا (86, ص 2008 )الكبيسي: سنوي، أو طبقا

قائمة.المالية وعناصر كل 
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هذا المبحثالمصدر من أعداد الباحثين باالعتماد على مصادر 

 (:األهمية النسبية لقائمة المركز المالي )الميزانية ثالثا:

كانت الميزانية، في وقت من األوقات، تُعَّد أهم القوائم الناتجة عن المحاسبة. ولكن، بدا بعد      

للمشروع، هي من العوامل المتحكمة والمحددة لمركزه  االيراديةذلك واضحاً، أن المقدرة 

 المالي. كما بدأ مستخدمو القوائم المالية يشعرون بالحدود المفروضة على قائمة المركز المالي.

ونتيجة لذلك، كان انتقال األهمية النسبية من الميزانية وتحديد مراكز األموال، إلى األرباح 

كان اهتمام المحاسبين  ،1929قبل األزمة االقتصادية، عام والخسائر ونتيجة حركة األموال. ف

يتركز حول تحديد المراكز المالية للمشروعات، عن طريق تصوير قائمة المركز المالي 

)الميزانية(. أّما مشكلة تحديد صافي الربح أو الخسارة، فقد احتلت المركز الثاني. وكان الربح 

الذي يقضى بحصر ومقارنة صافي  الميزانية،مبدأ  يقاس، في أغلب األحوال، عن طريق تطبيق

القوائم المالية

قائمة التغير في 

 حقوق الملكية

قائمة التدفقات 

النقدية

قائمة الدخل

قائمة المركز 

المالي

األصول -

المطلوبات -

حقوق الملكية -

النقدية الداخلة والخارجة من التدفقات 

 أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل

 اإليرادات -

 المصروفات -

صافي الربح او الخسارة -

 سواء الملكية حقوق في التغيرات جميع

 أو المالك مع المعامالت عن الناتجة

 .غيرها

( عناصر القوائم المالية1شكل )



ماهية القوائم المالية     المبحث الثاني

10

أصول المشروع أول المدة وآخرها، وأي زيادة تدل على صافي الربح، وأي نقص يدل على 

 (14, ص 2009 حميدات: نصار، )ابو صافي الخسارة.

, ص  2000 واخرون: )الراوي ويرجع االهتمام بالميزانية في ذلك الوقت لألسباب التالية: 

36- 44) 

. كان االعتقاد سائداً، بأن نجاح المشروع يرتبط بحجم األصول، ومدى كفايتها، لسداد حقوق 1

 الغير، وحقوق أصحاب المشروع.

. كان من أهم أغراض الميزانية، هو تقديمها إلى البنوك للحصول على القروض الالزمة 2

ت، تعتمد على دراسة للمشروع. وكانت سياسة القروض المتبعة في البنوك، في ذلك الوق

ً مع حجم  ً طرديا المركز المالي للمشروع وفحصه، أي أن قيمة القرض كانت تتناسب تناسبا

 صافي األصول.

. كان الدائنون ينظرون إلى رؤوس أموال المشروعات، على أنها الضمان العام الوحيد 3

 لحقوقهم.

الميزانية، وتحديد مراكز األموال، ولعل هذه العوامل مجتمعة، هي التي أّدت إلى االهتمام ب     

في ذلك الوقت، عن طريق جرد أصول وخصوم المشروعات وتقويمها، وإعداد الميزانية في 

، حدثت تطورات اقتصادية 1930ولكن منذ األزمة االقتصادية، عام    أول المدة وآخرها.

ل االهتمام من وقانونية مهمة، أثّرت، إلى حد كبير، في الفكر المحاسبي، وأّدت إلى تحو

 اآلتي:العوامل، التي أدت إلى هذا التطور،  نوالخسائر. ومالميزانية إلى حساب األرباح 

(Schroeder, Richard : 2001,p243 )  

لفتت األزمة االقتصادية أنظار المحاسبين إلى أن مراكز األموال وحدها غير كافية،  -1

الربحية للمشروع، هي التي تعبر للحكم إلى مدى نجاح المشروعات. وأن المقدرة 

 تعبيراً صادقاً عن مدى كفاية اإلدارة وفاعليتها.

ً لسياسة االقتراض. فقد اتضح لهم أن  -2 تحـول اهتمام أصحاب البنوك إلى الربح، أساسا

كثيراً من المشروعات عاجزة عن سداد القروض، على الرغم من كبر حجم صافي 

عادة في أصول ثابتة أو متداولة، من الصعب  األصول. وذلك، ألن هذه القروض تتمثل

 تحويلها إلى نقدية سائلة، نتيجة األزمة االقتصادية.

أدرك الدائنون، للمرة األولى، أهمية المقدرة الربحية، إلى جانب حجم رؤوس األموال،  -3

كضمان عام لحقوقهم لدى الشركات.
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ألمر الذي أّدى إلى انتشرت قوانين الضرائب على األرباح التجارية والصناعية، ا -4

، عن الرأسمالية، وتصوير قائمة أرباح وخسائر االيراديةضرورة فصل العمليات 

 مستقلة، لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

ظهر كثير من المنازعات القضائية أمام المحاكم، فيما يتعلق بمشاكل توزيع الربح، مما  -5

حتى يمكن البت في هذه تتطلب ضرورة تحديد مفهوم الربح، وعناصره تفصيالً، 

المنازعات بصورة عادلة.

كل هذه العوامل، أّدت إلى تحول االهتمام من الميزانية وتحديد مراكز األموال، إلى حساب      

األرباح والخسائر، لتحديد صافي الربح القابل للتوزيع. وترتب على ذلك، ظهور فكرة تحديد 

بقصد فصل العمليات المتعلقة بتحديد الربح، عن  المشروع،األرباح عن طريق تحليل عمليات 

(70-67, ص 2009 حميدات: نصار، )ابو المشروع.تلك المتعلقة بتحديد مراكز األموال في 

قائمة “إن تحول االهتمام من الميزانية )قائمة المركز المالي(، إلى حساب األرباح والخسائر      

بحت عديمة األهمية أو المنفعة. إن الميزانية، ، ال يعنى بالضرورة أن الميزانية أص”الدخل

خاصة عندما تشتمل على بيانات مقارنة، في تواريخ زمنية مختلفة، توفر بيانات كثيرة للدائنين، 

والمساهمين الحاليين والمحتملين، وإدارة المشروع، والجمهور. ومن بين ما توضحه الميزانية 

سيولة في الفترة القصيرة، وااللتزامات، التي  من بيانات، مدى ما يتوافر لدى المشروع من

المشروع في المستقبل، ومصالح الدائنين وحقوق الملكية واالتجاهات المختلفة،  يواجهاينبغي أن 

لتطور تلك العناصر وما إذا كانت في مصلحة المنشأة أم ال. وبناء على ذلك، فإنه يمكن القول 

من الضوء على وضع المشروع ومركزه، ويضاف ذلك، إن قائمة المركز المالي تُْلِقي كثيراً 

بطبيعة الحال، إلى ما توفره قوائم الدخل من ضوء على نتيجة أعمال المشروع، من ربح أو 

(88, ص 2008 )الكبيسي: .خسارة

 المنشأة وأداء المالي المركز عن وماتلمع توفير إلى عام بشكل المالية القوائم دفهت     

 لذا الرشيدة، القرارات اتخاذ في المالية القوائم مستخدمي لمساعدة المالي المركز في والتغيرات

 ما ىلع يعتمدون الذين الخارجيين المستخدمين احتياجات من أساسا المالية التقارير دافهأ تنشأ

 لتخدم العامة حةلالمص نحو المالية التقارير دافهأ يهتوج يتم حيث المالية، القوائم مهل هتقدم

 جيدة، النقدية التدفقات توليد ىلع المنشأة قدرة مدى تحديد من مهوتمكن المستخدمين، من العديد

 .هيلع يرتكزون كمرجع والدائنين المستثمرين قرارات لتخدم اهصياغت ويتم
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 اإللمام بلتتط العام، الغرض ذات المالية التقارير دافهأ تحديد فإن ذكره تم ما أجل ومن 

(70 ص,  2004: )علي التالية: بالمقومات

 المالية. رتقاريلل الرئيسيين الخارجيين المستخدمين وتعيين حصر -1

 لألمور مهمعرفت درجة وفق المالية تقاريرلل الرئيسيين الخارجيين المستخدمين تصنيف -2

 المالية.

 وتوضيح تحديد مع المستخدمين، من فئة لكل وماتلالمع من االحتياجات طبيعة تحديد -3

 منها. المشترك الجزء

 المشتركة االحتياجات بيةلت دون تحول التي الممارسة في الضعف كزارم عن البحث -4

 المعلومات. من

 وماتلمعلل المشتركة االحتياجات بيةلت يضمن الذي المحكم الفكري اإلطار يتوفر أن -5

.المالية تقاريرلل المستخدمة الطوائف لكافة

المالية: القوائم دافهأ رابعا:

 (77-72, ص  2004: )علي بالتالي:أن أهداف القوائم المالية يمكن أجمالها      

 اتخاذ في فةلالمخت الفئات تساعد والتي بالمنشأة قةلالمتع وماتلالمع عن اإلفصاح -1

 أهدافها. تحقق التي الرشيدة، القرارات

 االقتصادية واألوضاع للتطورات بالنسبة التنبؤ من المالية القوائم مستخدمي تمكين -2

 وتوزيع التزاماتها وسداد النقدية التدفقات تحقيق ىلع اهوقدرت ةالمستقبلية، للمنشأ

 المساهمين. ىلع األرباح

 بالقيام اإلدارة كفاءة وتقييم اهدافهأ وتحقيق اهأموال استخدام ىلع المنشأة قدرة تقييم -3

 ةهمواج ىلع المنشأة قدرة ىلع مؤشر يعتبر الذي األمر ا،هإلي ةلالموك بالمسؤوليات،

 واستمرارها. اهبقائ ىلع والحفاظ اهمنافسي

 في راتوالتغي المنشأة وأداء المالي المركز عن وماتلمع توفير إلى المالية القوائم دفهت -4

 االقتصادية. راراتالق اتخاذ في المالية القوائم مستخدمي لمساعدة المالي المركز

 كافة توفر ال يهف ذلك ومع المالية القوائم مستخدمي لمعظم العامة الحاجات توفير -5

 القوائم ذهه ألن االقتصادية، راراتالق لصنع المستخدمين اهيحتاج التي وماتلالمع

السابقة. ياتلوالعم لألحداث المالية اآلثار كبير حد والى فقط تعكس
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 وإنما جامدة دافاهأ ليست المالية القوائم دافهأ أن إلى الدولية لمحاسبةر امعاي لجنة أشارت     

 ذهه هفي تعد الذي المجتمع لتناسب والسياسية والقانونية االقتصادية العوامل من بعدد تتأثر

 )الراوي يلي: ما اهمهأ المالية القوائم دافهأ من عددا حددت ذلك ضوء ىلوع القوائم،

 (76 -74, ص  2000 واخرون:

 اتخاذ في الستخدامها والدائنين ينلوالمحتم الحاليين المستثمرين تالءم وماتلمع توفير -1

 المالية. القروض ومنح القرارات االستثمارية

 التدفقات وتقييم والمقارنة التنبؤ ضاألغر والدائنين مستثمرينلل المفيدة وماتلالمع توفير -2

 ذههب المتعمقة التأكد عدم وحالة التوقيت أو غلالمب حيث من مهل بالنسبة المتوقعة النقدية،

 ىلع اهوقدرت االقتصادية الوحدة سيولة درجة وتقويم سةادر خالل من وذلك التدفقات.

 (.النقدية التدفقات قائمة) اآلجال ةلطوي أم قصيرة كانت سواء، بالتزاماتها الوفاء

 أخرى اماتزالت وأية الغير وحقوق كيةلالم بحقوق يتعمق ما كل توضح أن يجب -3

 المركز قائمة) الحقوق ذهه ىلع االقتصادية واألحداث ياتلالعم أثر إلى باإلضافة

 (.المالي

 أصول شكل في اهاستخدام وكيفية الموارد ىلع الحصول طريقة توضح أن يجب -4

 المستقبل. في باألرباح والتنبؤ األداء تقييم في تفيد وماتلمع وأية فةلمخت
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  تمهيد:

 ظل في أهميته ازدادت والذي السليم، المالي للتخطيط قصوى ضرورة المالي التحليل يعتبر     

 على التعرف المالي المدير على لزاما أصبح حيث االقتصادية، المؤسسات أنشطة وتوسع تعقد

 االقتصادية ونتيجة للتطورات المستقبلية، الخطط وضع في التفكير قبل للمؤسسة المالي المركز

 متكاملة صورة تقديم على قادرة للمؤسسات الختامية المالية القوائم تظهرها التي النتائج تعد لم

 التي المطلقة األرقام أن كما. المالي التحليل أدوات من أكثر أو بأداة تعزيزها دون النشاط عن

 لذلك األعمال، لمؤسسات المالية الوضعية عن صورة تقديم على قادرة تعد لم القوائم هذه تظهرها

 فشلها، أو نجاحها أسباب دراسة بهدف والتحليل والتدقيق للفحص البيانات تلك خضوع من البد

 .فيها والضعف القوة جوانب وبيان

  المالي:التحليل تعريف  أوال: 

 زمنية فترة خالل للمؤسسة المالية الحالة أو الوضعية دراسة عن عبارة هو المالي التحليل     

 التجارية المؤسسات أداء وتقييم القرارات اتخاذ في تستعمل معلومات على للحصول وذلك معينة

 (79،ص2000 )عقل:. والحاضر الماضي في والصناعية

 والمردودية النشاط تحليل أي للمؤسسة الحالة وتشخيص دراسة مرحلة أنه أيضا ويعرف      

 دراسة أي الماضية التاريخية المعطيات تحليل طريق عن المؤسسة وتمويل المالي والتوازن

 يتم أساسها وعلى المؤسسة مستقبل تخص وتنبؤات بتقديرات والقيام المالية للبيانات تفصيلية

 (35،ص 2000 )الزغبي: .الوضعية هذه لتحسين إجراءات اقتراح

 فيما واالرتباط المالية للبيانات التفصيلية الدراسة عن يخرج ال جوهره في المالي التحليل     

 البيانات هذه ظهور إلى أدت التي األسباب تفسير محاولة في مدلولها حول األسئلة وإثارة بينها،

 المالية السياسات في والضعف القوة نقاط اكتشاف على يساعد مما عليها، هي التي بالكيفيات

 (22،ص 2004 الحيالي:) .إظهارها على المؤسسة تعمل التي المختلفة

 بعد المالية للقوائم دراسة إال هو ما المالي إن التحليل القول يمكن السابقة التعاريف خالل من     

 على تساعد نتائج إلى الوصول أجل من معينة أدوات باستخدام وذألك المالئم، التبويب تبوبها

 .المناسبة القرارات واتخاذ األداء تقييم
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 المالي. التحليل أهداف ثانيا:

 تحقق وبكيفية متعددة، زوايا من المؤسسة أداء تقييم إلى عام بشكل المالي التحليل يهدف     

 مواطن تحديد بقصد وذلك المؤسسة، في مالية مصالح لهم ممن المعلومات مستخدمي أهداف

 ترشيد في لهم المالي التحليل يوفرها التي المعلومات من االستفادة ثم ومن والضعف، القوة

 حصر عام بشكل ويمكن (،40 ص، 2000 )الزغبي: بالمؤسسة العالقة ذات المالية قراراتهم

  (80ص،2000 )عقل: التالية: الجوانب في المالي التحليل أهداف

 للمؤسسة. الحقيقي المالي الوضع على التعرف -1

 االقتراض. على وقدرتها ديونها خدمة على المؤسسة قدرة معرفة -2

 المتبعة. والتشغيلية المالية السياسات تقييم -3

 اإلدارة. كفاءة على الحكم -4

 المؤسسة. في االستثمار جدوى تقييم -5

 .والتقويم بالرقابة الخاصة القرارات التخاذ المتاحة المعلومات من االستفادة -6

 إليها يتطلع التي واألهداف الغايات باختالف تختلف قد التحليل من المرجوة األهداف هذه     

 معرفة التحليل من الغرض يكون فعندما انفراد، على تحليل عملية بكل قيامه عند المالي المحلل

 ينصب التحليل موضوع فإن المستقبل، في عليه ستكون وما الحاضر في المؤسسة عمل نتيجة

 الغاية كانت إذا أما انخفاضها، أو زيادتها على المؤثرة والعوامل المؤسسة ربحية معرفة على

 قابلية معرفة على ينصب سوف التحليل موضوع فإن ائتمانية، تسهيالت تقديم المالي التحليل من

 والخصوم، األصول بين العالقة دراسة خالل من بالمستقبل التزاماتها تسديد على المؤسسة

 (43ص، 2004 )حنفي: .معينة فترة خالل االلتزامات تغطية على المؤسسة أصول ومقدرة

 لكل يتطلب مما تحقيقه، المراد الهدف باختالف يختلف المالي التحليل موضوع فإن وبالتالي     

 المالي. التحليل بموضوع المرتبطة المعلومة لصناعة األولية المادة تعتبر معينة، بيانات هدف

 المالي. للتحليل التاريخي التطور ثالثا:

 النسب البنوك استعملت حيث عشر، التاسع القرن نهاية في المالي بالتحليل االهتمام بدأ     

 كشوفاتها إلى استنادا وذألك بديونها، الوفاء على المؤسسة قدرة مدى تبين التي المالية
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)محمد،  .األجل الطويل التمويل مصادر على ينصب التحليل في االهتمام جل وكان. المحاسبية

 المالي.ويبين الشكل التالي هذا المدخل للتحليل  (.10،ص 2005 واخرون:

 المدخل القديم للتحليل المالي( 2الشكل )

 

 

 

 (23، ص 1995 )الحسني:المصدر 

 العشرينيات بداية في وظهر التحليل، هذا ضعف أتضح والتجارة الصناعة تطور مع ولكن     

 عدد باستعمال مختلفة قطاعات من مؤسسات على المبنية الدراسات بعض الماضي القرن من

 المؤسسات تصنيف خالل من وذألك التحليل هذا تطور ما سرعان لكن المالية، النسب من كبير

 .بسهولة المؤسسات بين المقارنة على ساعد ما وهذا االقتصادية، القطاعات وفق

 االدارة تقنيات تطور في كبير أثر (1929، 1933) العالمية االقتصادية لألزمة كان لقد     

 لألمن لجنة األمريكية المتحدة الواليات في أسست 1933 سنة ففي ،المالي التحليل وخاصة

 قطاع لكل المثالية بالنسب المتعلقة اإلحصائيات نشر في تساهم األخيرة هذه وبدأت ،والصرف

 في االهتمام توجيه إلى الفترة تلك في العالم في المؤسسات من العديد إفالس أدى وقد .اقتصاد

 (35 ص، 2005: امين )السيد وهما: أساسيتين قضيتين إلى المالي التحليل

 السيولة وضع بسبب إفالسها أعلنت أغلبيتها أن خاصة المؤسسات سيولة دراسة -1

 .استحقاقها عند المالية التزاماتها تسديد على قادرة غير أصبحت حيث لديها،

 عمليات أن هنا بالذكر والجدير المنافسة على وقدرتها المؤسسات ربحية دراسة -2

 في التفكير أن حيث أيضا، المالي التحليل تطور عوامل من كانت االستثمار

 .للمؤسسة المالي بالوضع الجيدة المعرفة يتطلب االستثمار

 تقنيات تطور في هام دور البناء إلعادةو ،الثانية العالمية الحرب بعد ما لفترة كان كما     

 بتحديد اهتمامهم وحزم دقة أكثر وبصفة والمقرضون المصرفيون أظهر حيث ،المالي التحليل

 ،القرن هذا من الستينات في التمويل وسائل وبالتالي المؤسسات وبتطور .أموالهم استعمال خطر

 )مثال( فرنسا في تكونت وقد الالزمة، التمويل ووسائل المؤسسات نوعية على االهتمام انصب

 وتأمين الجيد، االختيار بتأمين هدفها حدد والتي ،البورصات عمليات لجنة م 1967 سنة

نسب ومؤشرات  قوائم مالية التحليل المالي

 مالية متعددة

 اداء كلي او جزئي
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 )الحسني: .العمومي االدخار مساهمة إلى المحتاجة الشركات تنشرها التي المالية المعلومات

 جديدة نظرة خلق في ساهم بشكل نوعيتها وتحسنت المعلومات حجم تزايد وقد (24 ص، 1995

 مكمال منهما وأصبح كال ،الديناميكي التحليل إلى الساكن التحليل من تحول الذي المالي للتحليل

 مهمة جد لقفزات وتحقيقها نشاطها تطور إلى المؤسسات في المالي التحليل تعميم وأدى .لآلخر

 المالي.والشكل التالي يوضح المدخل الحديث للتحليل  .واإلنتاجية اإلنتاج في

 المدخل الحديث للتحليل المالي (3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيدة أداة لتصبح الزمن عبر تطورت قد المالي التحليل عملية أن السابقة األشكال من يتضح     

 ورسم الرشيدة القرارات اتخاذ في المساهمة ثم ومن واضحة ت ودالال مؤشرات إعطاء في

 المالية القوائم بتحليل القيام على قديما المالي التحليل عملية اقتصرت حيث المثلى، السياسات

 الكلي األداء تقيس المؤشرات هذه كانت سواء متعددة، مالية ونسب مؤشرات استخراج ثم ومن

 القوائم تحليل أساس على يقوم فأصبح تطور أن لبث ما التحليل ا هذ أن إال للمنشاة، الجزئي أو

 ومن وخارجية، داخلية مالية وغير مالية ومعلومات بيانات على الحصول إلى باإلضافة المالية

 بعملية للقيام الالزمة األدوات واختيار المتاحة والمعلومات البيانات كفاية مدى بدراسة القيام ثم

 ةيأرض توفر ومؤشرات دالالت
 المتاحة البدائل نيب للمفاضلة مالئمة

 اسةيالس ورسم د،يالرش القرار اتخاذ
 المثلى

 القوائم المالية

 المعلومات ةيكفا مدى

 المتاحة اناتيوالب

 المالي ليالتحل أدوات

 ليالتحل من الغرض
 المالي

 المالي ليالتحل نتائج

 القوائم المالية

 ومعلومات بيانات
 ة،يمال ريوغ ةيمال

  ةيوخارج ةيداخل
 

 المالي ليللتحل المتاحة والمعلومات اناتيالب

 (26 ص، 1995 )الحسني: المصدر

 



 المالي  التحليل اهيةم                                                  المبحث الثالث

 

18 

 مالئمة أرضية توفر ومؤشرات دالالت تعتبر نتائج إلى للوصول محددة أهداف ووضع التحليل

 .األداء لتحسين مثلى سياسات ورسم الرشيدة القرارات التخاذ المتاحة البدائل بين لالختيار

 المالي. التحليل مجاالت رابعا:

 لية:التا المجاالت في المالي التحليل يستعمل     

 المالي. التخطيط -1

 العمليات مسار تصف دقيقة مالية معلومات منظومة إلى المالي التخطيط عملية تستند     

 للخروج المسيرون يستخدمها المدروسة المالية المعلومات من المنظومة وهذه. للمؤسسة السابقة

 المالي المخطط يستخدمها التحليالت وهذه مستقبلية، بتحليالت وتتنبأ المؤسسة، أداء تقييم بدالئل

 ص، 2002 واخرون: كراجه) المستقبلية. تقديراته وضع عند ويستند إليها ،الخطط وضع   عند

130) 

  .االستثماري التحليل -2

 األمر ولهذا القرض، وسندات المنشآت أسهم في االستثمار تقييم في التحليل هذا يستعمل     

 سالمة على اهتمامهم ينصب حيث وشركات أفراد من المستثمرين لجمهور بالغة أهمية

 فحسب، والسندات األسهم تقييم على المالي التحليل قدرة تقتصر وال. عوائدها وكفاية استثمارهم

 واالستثمارات بها تتحلى التي اإلدارية والكفاءة نفسها المؤسسات تقييم لتشمل القدرة هذه تمتد بل

 (.132 ص ،2002 :واخرون كراجه) .المجاالت مختلف في

 .األداء تقييم تحليل -3

 تقييم على قدرة من لها لما المؤسسات أداء لتقييم مثالية أدوات المالي التحليل أدوات تعتبر     

 التي واالتجاهات وسيولتها، المالي، وتوازنها موجوداتها، إدارة في وكفاءتها المؤسسة، ربحية

 مجاالت في أو المجال نفس في تعمل أخرى بشركات أدائها مقارنة وكذلك النمو، في تتخذها

 عالقة لها التي األطراف معظم به تهتم التحليل من النوع هذا أن بالذكر الجدير ومن. أخرى

 (78 ص، 2005 :واخرون )الحناوي .والمقرضين المستثمرين ،اإلدارة مثل بالمؤسسة
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 .االئتماني التحليل -4

 في يواجها أن المتوقع األخطار على التعرف بهدف وذلك المقرض، التحليل بهذا يقوم     

 التقييم هذا نتيجة إلى استنادا العالقة هذه بخصوص قراره وبناء وتقييمها المقترض، مع عالقته

 والفعال المالئم اإلطار األخرى األدوات إلى باإلضافة المختلفة المالي التحليل أدوات وتعتبر

 (25 ص، 2004 )الشنطي: .المناسب القرار اتخاذ من المقرض يمكن الذي

 الخاصة. الحاالت بعض تحليل -5

 التصفية حياتها، في تتكرر ال والتي المؤسسة تواجه التي الخاصة المشاكل أو الحاالت من     

 للطرفين دقيقا ماليا تحليال تتطلب الحاالت هذه وجميع والتقييم، والشراء واالندماج واالنضمام

 إلى باإلضافة مؤسسة، لكل والخصوم واألصول الممتلكات، لجميع الشامل التقييم في يتمثل

 هذه على يترتب لما مؤسسة، لكل والسوقي واالئتماني واالستثماري المالي المركز تحليل

 وتبديل وتغيير جديدة شخصيات وظهور المؤسسات بعض شخصية اختفاء من الخاصة الحاالت

 (84 ص، 2005 :واخرون )الحناوي .مؤسسة لكل األساسي المالي الهيكل على

 .االندماج تحليل -6

 قيمة وتقدر التقييم، بعملية ةيالمشتر المنشاة تقوم أخرى، منشاة شراء منشاة رغبة حال في     

 المالية اإلدارة تتولى نفسه الوقت وفي لها، المستقبلي األداء تقدر كما شرائها، المرغوب المنشاة

 مدى على والحكم لها المقدم العرض تقييم ألجل التحليل عملية بنفس القيام المباعة للمنشاة

  (Brigham & Gerhardt: 2005, p80) .لها مالءمته

 

 .المالي التحليل من والمستفيدة المستعملة األطراف خامسا:

 لتلك استخداماتهم أغراض تتنوع كما التحليل، معلومات من المستفيدة األطراف تتعدد     

 هذه على المبنية قراراتهم ولتنوع جهة من بالمؤسسة عالقاتهم لتنوع وفقا وذلك المعلومات،

 من والمستفيدة المستعملة األطراف ومن. (85 ص، 2000 )مطر: أخرى جهة من المعلومات

 :يلي ما المالي التحليل معلومات
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 والمرتقبون. الحاليين المستثمرين -1

 المقرضون. -2

 المشروع. مالك -3

  اإلدارة. -4

 .الحكومية الهيئات -5

 المالي.التحليل  اساليبسابعا: 

 .المالية المؤشرات بواسطة المالي التحليل .1

 ،المالية الميزانية إلى للوصول المحاسبية الميزانية على تعديالت بإجراء المالي المحلل يقوم     

 (103 ص، 2004 :وفريد )السعايدة مبدأين: إلى باالستناد وهذا

  األصول سيولة درجة -أ

  الخصوم استحقاقية درجة -ب

 والطويلة األجل والمتداولة القصيرة الثابتة العناصر بين كمؤشر المدة االعتبار بعين آخذين     

 بإجراء وذلك المالية الميزانية إلى المحاسبية الميزانيةبتحويل  المالي المحلل يقوم أن بعدو

 المالية الوضعية وتحليل بالدراسة يبدأ ،والخصوم األصول صرعنا مختلف على تعديالت

  :في والمتمثلة المالي التوازن بمؤشرات تعرف مؤشرات على باالعتماد ،للمؤسسة

 العامل. المال رأس  -1

 على يطمئن المالي المدير تجعل التي المؤشرات أهم من العامل المال رأس صافي يعتبر     

 أن من الرغم وعلى المقبلة، السنة في مالية أزمات تواجه لن وأنها الشركة، سيولة مستوى

 أن إال المتداولة، األصول من المتداولة الخصوم نطرح حيث سهلة، بمعادلة تتم احتسابه طريقة

 المهم العمل هو الثقة من مقبول بمستوى تحظى المعادلة تلك أطراف مبالغ أن من التأكد

 (70 - 68 ص، 2004 )حنفي: :أصناف العامل المال ورأس المالي، للمدير والحيوي

 : الخاص المال رأس -أ

 :التالية بالعالقة ويحسب ،الثابتة األصول تمويل عن الخاصة األموال من المقدار وهو

 ثابتة. أصول – الخاصة األموال=  الخاص العامل المال رأس                  
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 :اإلجمالي العامل المال رأس -ب

 في وتتمثل للمؤسسة، االستغاللية الدورة ضمن تدخل التي األصول عناصر مجموع ويضم 

 :التالية بالعالقة ويحسب سنة، من أقل أو واحدة سنة لمدة تدوم التي األصول مجموع

 المتداولة. األصول مجموع=  اإلجمالي العامل المال رأس                  

 :الخارجي العامل المال رأس -ج

 : التالية بالعالقة ويحسب ،المتداولة األصول تمول التي الخارجية الديون من الجزء وهو 

 األجل والطويلة القصيرة الديون مجموع=  الخارجي العامل المال رأس                

 

 .المالية النسب بواسطة المالي التحليل .2

 إال الزمن من قرن من أكثر نحو من استخدامها وتم ظهرت قد المالية النسب أن من بالرغم     

 والدائنين المستثمرين قبل من عليها االعتماد يتم التي المالي التحليل أدوات إحدى تمثل إنها

 .االستثمارية قراراتهم اتخاذ في وغيرهم والبنوك

 الحاجة ازدادت ها، استخدام وطريقة تركيبها حيث من المالية النسب في للتطور ونتيجة هذا     

 أدوات أهم تعتبر المالية فالنسب ،(129 ص ،1995 تركي،. )منها المستفيدين جانب من اإليه

 بدورها تعتمد وهي سنوات، لعدة وعمل المقارنات للمنشاة المالي األداء لقياس المالي التحليل

 توزيعها التي سيتم وأرباحها المنشاة دخلل التنبؤ في عليها يعتمد التي المالية القوائم على

 .مستقبال

 بان المؤكد ومن المالي التحليل في األولى الخطوة هو ما لمنشاة المالية النسب تحليل ويعتبر     

 كفاءة بمعرفة تهتم التي المالية النسب تحليل من المستفيدة األطراف أبرز أحد هم المساهمين

 في االستثمار على العائد تحديد لها المهم من يكون لذلك مديونيتها، ونسب وربحيتها الشركة

 األرباح تزداد ثم ومن ربحيتها زادت اإلنتاجية الشركة كفاءة زادت فكلما المنشاة، أسهم

 وبالتالي السوق، في سهمها سعر تحسين على بدوره ذلك وينعكس المساهمين على الموزعة

 المالي المركز بتحليل المساهمين يهتم لذلك أعلى. أسهمها في االستثمار على العائد يصبح

 من ذلك ويتم( 70ص  ،2001 وفرح، الزري) أسهمها في االستثمار جاذبية مدى لتحديد للمنشاة

 مجموعة أساس على وتقوم المالي التحليل أدوات أحد باعتبارها المالية بالنسب يعرف ما خالل

 ,pilbeam, 2007) الشركة قيمة بخصوص رأي لتشكيل متغيرين بين المنطقية العالقات من

p.188). 
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 .المالية النسب تعريف :ثامنا

 :منها نذكر والتي المالية للنسب تعريفات عدة توجد     

 جدول من القيم هذه وتأخذ االستغالل، أو الهيكل على معنى ذات قيمتين بين عالقة هي -1

 (51 ص، 2000: الزبيدي) معا. منها أو الميزانية من أو االستغالل تحليل

 على أو كسر أو مئوية نسبة شكل في عنها التعبير يمكن مقدارين بين العالقة هي النسبة -2

 ,pilbeam) بالدنانير. أو باألسابيع أو باألشهر يكون قد األخيرة وهذا معامل شكل

2007, p.195) 

  المالية:انواع النسب  :تاسعا

 :السيولة نسب -1

 على والتعرف العامل المال رأس وتقييم تحليل إلى تهدف أو تقيس التي النسب تلك وهي     

 التي سيولة األكثر األصول لعناصر النسبية واألهمية القصير، المدى على المنشاة سيولة درجة

 شبيب، آل) سنة من اقل مدتها التي المتداولة االلتزامات تسديد في المنشاة إمكانية عن تعبر

 على يجب لذلك النقدية شبه أو النقدية من تسديدها يتم االلتزامات هذه أن وبما(. 60 ،ص 2006

 وتزيد تفوق ( نقدية إلى تحويلها يسهل التي) األصول هذه من كافية بمقادير تحتفظ أن المؤسسة

 وفريد، السعايدة). المشروع أصول سيولة عن التالية النسبة وتعبر المتداولة الخصوم مقدار عن

 ( 134 ،ص 2004

 :الربحية نسب -2

 االستثمارية والقرارات السياسات وكفاءة المشروع أعمال نتيجة تقيس التي النسب هي     

 على المنشاة قدرة النسب هذه تقيس كما. (76 ص ،2006 شبيب، آل) العلي اإلدارة في المتخذة

 السهم، قيمة أو الملكية حقوق أو الموجودات أو المبيعات من معين مستوى ضوء في أرباح توليد

 النسب هذه مقارنة وعند للمنشاة خارجية أموال رؤوس لجلب مهم توليدها على والقدرة فاألرباح

 األرباح من مرتفعة نسب توليد على معينة تمنشئا قدرة على يدل قد هذا فان تالمنشئا بين ما

 نسب تعتبر كما( 78 ص ،2003 :الدوري واخرون) نحوه. األموال رؤوس توجه وبالتالي

 السياسات من لعدد النهائية النتيجة هي فالربحية التشغيلية المنشاة لكفاءة مقياس الربحية
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 تظهر الربحية نسب خالل من المتحصلة المعلومات ان المالي، المدير اتخذها التي والقرارات

 (73ص ،2002 عباس،) المنتهية التشغيلية السنة خالل المنشاة بها عملت التي الكيفية

 :المديونية نسب -3

 األجل طويلة الديون خدمة على المنشاة مقدرة قياس على المديونية نسب تركز عام بوجه     

 المنشاة فان الديون تلك استحقاق ميعاد يحين عندما انه كما استحقاقها، ميعاد يحين عندما وسدادها

 االقتراض أو ( الملكية حقوق) الخاصة أموالها من إما الديون تلك سداد على قادرة تكون أن يجب

 ما غالبا األجل طويلة الديون تلك سداد على أو الحصول على المنشاة قدرة أن شك وال جديد، من

 فان هنا ومن المساهمين، من المال رأس على الحصول على المنشاة بمقدرة ترتبط أو تعتمد

 الدوري) معا وتقييمها  توضيحها يتم أن يجب الدائنين وحقوق المساهمين حقوق بين العالقة

 (80 ص ، 2003:  ،واخرون

 الطويل، المدى على للمنشاة المالي الوضع حول دقيقة مؤشرات يعطي النسب من النوع وهذا     

 والقروض السندات مثل المدى الطويلة والتزاماتها ديونها تسديد على المنشاة قدرة تبين كما

 .المال رأس إلى الديون مساهمة مقدار تبين بالتالي وهي األجل، طويلة

 عندها وتسمى الميزانية في الواردة البيانات على باالعتماد المديونية نسب حساب ويمكن     

 كراجه) التغطية بنسب حينئذ وتسمى الدخل قائمة بيانات على باالعتماد أو المالي، الرفع نسب

 ( 150 ص ،2002 :وآخرون

 :النشاط نسب -4

 استغاللها ومدى الموجودات إدارة في المنشاة إدارة وفاعلية كفاءة النشاط نسب تقيس     

 أو تحويل ا به يتم التي السرعة تبين ألنها التدوير بنسب أيضا النشاط نسب وتعرف لمواردها،

 .(62 ، ص1995 وغرايبة، خان) مبيعات إلى الموجودات تدوير

 المتمثلة السيولة نسب استخدام عن الناجم القصور معالجة النسبة هذه خالل من يمكن حيث      

 الحسابات هذه في تحدث التي التغييرات أن حين في للقياس، كأساس المتداولة الحسابات باعتماد

 بمعدل تهتم النشاط نسب أن نجد هنا ومن للمنشاة الحقيقية السيولة على كبير تأثير لها يكون قد

 (86 ص ،2003 واخرون: الدوري) بالنقد وتنتهي بالنقد تبدأ فهي الدوران،
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 :(األسهم) السوق نسب -5

 النقدية والتدفقات األرباح مع همالس سعر عالقة توضح المالية النسب من مجموعة هي     

 والمتوقع السابق الشركة وضع عن للمستثمرين صورة تعطي وكذلك للسهم، الدفترية والقيمة

(Brigham & Gerhardt , 2005, p154) أهم من( األسهم) بالسوق الخاصة النسب وتعتبر 

 هذه يستخدموا المالية لألوراق والمحللين االستثمار وبنوك والمقرضين المستثمرين الن النسب

 (31 ص ،2001 ،)الشديفات .وغاياتهم أهدافهم لتحقيق النسب

 يتزايد بدا قد المالي التحليل بموضوع الحالي الوقت في االهتمام أن يتبين تقدم ما على بناء     

 خدمات تقدم المالي التحليل ألغراض متخصصة مجموعات ظهرت حيث ،كبيرة بدرجة

 يتم أن الحالي الوقت في مقبوال يعد لم إذ ،المالية األسواق في للمتعاملين المالية االستشارات

 بعد الشائعات على واالعتماد العشوائية والحركة المضاربة بطريقة المالية األسواق في التعامل

 المتطورة العلمية األساليب استخدام على األسواق هذه في المتخصصين قدرة على الدليل قدم أن

 ( 91 ص ،1998 الرجبي،) .المجال هذا في
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 الزراعية.الشركة العراقية إلنتاج وتسويق المنتجات 

براس مال مقداره  1984هي أحدا الشركات مساهمة مختلطة تتبع القطاع الزراعي تأسست عام 

براس مال  2004المالية عام ( دينار وتم ادراجها في سوق العراق لألوراق 10000000)

 .(1رقم ) المساهمة للشركة موضحة في الجدول ة( دينار. ونسب360000000)

 (1جدول )

 القطاعات المساهمة في الشركة

 

 

 

 سوق العراق لألوراق الماليةالمصدر:     

 

 المالية لألوراق العراق سوق: المصدر

 

 نسبة المساهمة القطاع

 %49.06 العام

 %1.75 التعاوني

 %0.50 المختلط

 %48.68 الخاص
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 المالية لألوراق العراق سوق: المصدر

سيتم في الجانب العملي استخدام التحليل المالي بالنسب المالية لكل من قائمة المركز المالي وقائمة 

 (. وكما يلي:2017 – 2013األرباح والخسائر لألعوام )

 -مؤشرات السيولة: أوال: 

 نسبة التداول:  -1
 نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

( يتضح ان نسبة التداول لعام 2017 – 2013من خالل المقارنة بين نسب التداول للسنوات )
أكثر اعتدال فيما يخص تحقيق توازن بين حاجات الشركة الى النقدية في االجل القصير  2016

وفي نفس الوقت المحافظة على بقاء االستثمارات في الموجودات المتداولة ضمن حاجات الشركة 
كانت عالية جدا وهذا يدل على عدم تمكن الشركة  2015لعام  في االجل القصير، اما نسب التداول

بمعنى اخر أن  خدام مواردها المالية االستخدام االمثل وينعكس هذا على باقي السنواتمن است
 وكما .ارتفاع النسبة تشير إلى تدني أو انخفاض كفاءة إداء استخدام الموارد المالية في الشركة

 (.4) الشكل في موضح
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 : السريعة السيولة نسبة -2

 التحويل سهلة اصولها من االجل قصيرة التزاماتها سداد على الشركة قدرت الى النسب هذه تشير

 يتضح المدينة، الذمم االجل، قصيرة المالية االوراق النقدية، من كل االصول هذه وتشمل نقدية، الى

 تليها النسب بقية من أكثر سيولة تعكس 2014 عام نسبة ان السريعة السيولة نسب بين المقارنة من

 قصيرة المالية التزاماتها سداد على الشركة قدرة ان يعني مما ،2015 لعام السريعة السيولة نسبة

 اذ جدا متدنية فكانت 2016 لعام السريعة السيولة نسبة اما استجابة، أكثر كانت 2014 لعام االجل

 (.5) الشكل في موضح وكما (.0.36) بلغت

 (2جدول )
 نسب مؤشرات السيولة

 
 (4شكل )

 نسبة التداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 4.07 0.36 31.6 7.66 3.06 نسبة التداول 

 4.08 0.36 6.44 7.66 3.06 نسبة السيولة السريعة 
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 (5شكل )
 نسبة السيولة السريعة

 
 
 
 
 
 
 

 
 -النشاط:  تمؤشرا ثانيا:  

 معدل دوران الموجودات المتداولة:  -1
 المبيعات / مج الموجودات المتداولةمعدل دوران الموجودات المتداولة = 

هي أكثر من بقية االعوام، االمر الذي  2013يتضح من المقارنة ان معدل دوران الموجودات لعام 
كانت كبيرة نسبيا في توليد المبيعات، تليها في  2013يدلل ان مساهمة الموجودات المتداولة لعام 

  (.6) الشكل في موضح وكما .2017عام ذلك 

 معدل دوران الذمم المدينة:  -2
 معدل دوران الذمم المدينة = المبيعات / الذمم المدينة 

بلغت  2013ان الذمم المدينة لعام يتضح من المقارنة بين السنوات موضوع البحث ان نسبة دور 
وهي أفضل نسبيا من بقية السنوات، االمر الذي يعكس ارتفاع قدرة الشركة في تحصيل  (12.35)

  (.7وكما موضح في الشكل ) .2013الذمم المدينة لعام 

 (3جدول )
 نسب مؤشرات النشاط

 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 0.35 0.18 0.03 0.18 0.54 معدل دوران الموجودات المتداولة

 0.41 0.41 0.17 0.96 12.35 الذمم المدينةمعدل دوران 
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 (6شكل )
 معدل دوران الموجودات المتداولة

 

 

 

 

 

 

 (7شكل )
 معدل دوران الذمم المدينة

 

 

 

 

 

 

 -مؤشرات الربحية: ثالثا: 

 هامش مجمل الربح: -1

 هامش مجمل الربح = مجمل الربح / المبيعات

ان أفضل نسبة كانت لعام ( 2017 – 2013من خالل نتائج هامش الربح االجمالي للسنوات )
وكما موضح  .2017 - 2016بعدها اخذت باالنخفاض خالل األعوام  2014ويليها عام  2015

 (.8في الشكل )
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 (4جدول )
 مؤشرات الربحية نسب

 
 (8شكل )

 هامش مجمل الربح
 

 

 

 

 

 

 

 

 -النمو: مؤشرات رابعا: 

 معدل نمو المبيعات:    -1
 1-الحالية / المبيعات السابقة(  )المبيعاتمعدل نمو المبيعات =  

( يتضح ان معدالت النمو كانت متدنية 2017 – 2013من خالل مقارنة معدالت نمو المبيعات )
تحسن المبيعات وهذا يعكس  0.99اذ بلغ  2017تثناء معدل نمو المبيعات لعام وبإشارة سالبة، باس

 (.9وكما موضح في الشكل ). خالل هذا العام

 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 0.44 0.32 0.71 0.65 0.46 هامش مجمل الربح
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 (5جدول )
 مؤشرات النمونسب 

 

 (9شكل )
 معدل نمو المبيعات

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 0.99 0.57- 0.09- 0.0004-   معدل نمو المبيعات

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

20132014201520162017

معدل نمو المبيعات



 االستنتاجات والتوصياتالمبحث الخامس                                                                   

 

32 

 .االستنتاجات :اوال

 تظهرها التي الدفترية لألرقام الكمي المحتوى على قاصرة المالي التحليل عملية تعد لم .1

 هذه وراء فيما البحث في المالي المحلل اهتمام يتعدى وإنما المنشورة المالية البيانات

 .دالالت من األرقام

 للمستثمرين بالنسبة المخاطرة عنصر ويقلل المعلومات نوعية يحسن المالي التحليل .2

 ٠ للمنشآت المالي أداء تقويم على يساعد المالية النسب اسلوب استخدام

 باإلضافة سنوات، لعدة الواحدة المنشأة أداء ومقارنة تقويم على يعمل المالية القوائم تحليل .3

 ٠ مماثلة منشآت عدة أداء ومقارنة تقويم الي

يعد مؤشر الربحية من المؤشرات المهمة، الن هدف اية وحدة اقتصادية هو تحقيق  .4
االرباح، فان الشركة لم تحقق ارباح بالمستوى المطلوب. مما يعد مؤشر على تدني االداء 

 المالي لها. 
للشركة. ما نسبة السيولة  2016مؤشرات السيولة فان نسبة التداول كانت معتدلة في عام  .5

 هي أفضل من بقية األعوام. 2015السريعة فكانت لعام 
هي أفضل من بقية  2013سرعة تحصيل الديون وتحويلها الى نقدية، فقد كانت نتائج عام  .6

 السنوات.
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 .التوصيات :ثانيا

 تقليل ثم ومن المعلومات نوعية لتحسين المالي التحليل نسب استخدام المستثمرين على -1

 ٠ المخاطرة عنصر

 األداء تقويم في لمساعدتهم المالي التحليل نسب استخدام المالية القوائم مستخدمي على -2

 ٠ للمنشآت المالي

 قراراتها. كفاءة لزيادة المنشآت إدارة قبل من المالي التحليل تقارير استخدام ضرورة -3

االمر الذي يتطلب اعادة النظر  االرباح،حققت نسب متدنية في توليد  ةبما ان الشرك -4

ودراسة السبل التي  المبيعات،من خالل زيادة  الربح،بكل الجوانب المتعلقة بتحقيق 

 .منتجاتهاتحسن من مستوى االنتاج وجودة 

ادارة الشركة معالجة الخلل أو التدني الذي أظهرته بعض المؤشرات المالية، على  -5

 ولتفادي الوقوع مستقبال في االخطاء السابقة.

 

 

 



                       المصادر 

 

34 

 العربية:المصادر  اوال:

 عمان. الفكر، دار ،"األولى الطبعة المالي، والتحليل اإلدارة" 2000 محمد، هيثم الزغيبي، .1

 واالستثمار األداء ومراجعة تقييم ألغراض المالي التحليل" 2005 أحمد، لطفي أمين، السيد .2

 اإلسكندرية. الجامعية، الدار ،"البورصة في

  عمان. البداية، دار ،"المالي والتحليل اإلدارة،" 2004 عامر، شقر، أيمن، الشنطي، .3

  عمان. للنشر المستقبل دار ،"المالي والتحليل مقدمة"  2000 مفلح، عقل، .4

 الجامعية، الدار ،"الجدوى ودراسة المالي التحليل أساسيات" 2004 الغفار، عبد حنفي، .5

 اإلسكندرية.

 المالي والتحليل المالية اإلدارة" 2005 مصطفى، فريد، نهال محمد، ،حالحناوي، صال .6

  اإلسكندرية. الحديث، الجامعي المكتب ،"األعمال لمشروعات

الرائد،  مكتبة األولى، الطبعة ،"األعمال منظمات في المالية اإلدارة" 2002 عباس، علي، .7

 . نعما

العربي  القانوني المحاسب "،المالي للتحليل المعاصر المدخل" ،1995،  صادق الحسني، .8

 عمان.

 الصفاء دار األولى، الطبعة ،"المالي والتحليل اإلدارة" 2002 اخرون، الحليم عبد كراجه، .9

  مصر. والتوزيع، للنشر

 وعملي علمي منهج المالي التحليل في المعاصرة االتجاهات" 2004ناجي،  وليد الحيالي، .10

  عمان. الوراق، مؤسسة ،" متكامل

 مدخل المالي التحليل" 2005 الناصر، عبد نور، إسماعيل، إسماعيل، شاكر، منير محمد، .11

  عمان. للنشر، وائل دار الثانية، الطبعة ،"القرارات صناعة

 العلمية واالستخدامات واألدوات األساليب واالئتماني المالي التحليل" 2000 محمد، مطر، .12

 عمان. للنشر، وائل دار األولى، الطبعة ،"

 الطبعة المفتوحة، القدس جامعة منشورات المالية، القوائم تحليل، 1998،  تيسير الرجبي، .13

 فلسطين. القدس، األولى،

 المناهج دار األردن، األولى، الطبعة "،المالية اإلدارة مبادئ، " 2006،  دريد شبيب، آل .14

 عمان. للنشر،

 "،المالي والتحليل لإلدارة الوجيز الملخص،"  2004،  نضال وفريد، فيصل السعايدة، .15

  األردن. عمان، والتوزيع، للنشر العربي المجمع مكتبة األولى، الطبعة



                       المصادر 

 

35 

 الملك جامعة مطابع الثانية، الطبعة ،"المالية التقارير تحليل، " 1995،  إبراهيم تركي، .16

 سعود، السعودية.

 وائل دار األولى، الطبعة "،المالية األسواق،"  2001، ي غاز وفرح النافع عبد الزرري، .17

  والتوزيع، عمان. للنشر

الوراق،  مؤسسة "،بالفشل والتنبؤ األداء تقييم المالي التحليل،"2000، ة حمز الزبيدي، .18

  األردن. عمان،

 الطبعة "،الحاسوب باستخدام المالي التحليل،" 2003،  الدين نور وزناد، مؤيد الدوري، .19

 األردن. عمان، والنشر، للطباعة وائل دار األولى،

 الكتب مكتب الثانية، الطبعة ،"المالية اإلدارة،" 1995،  هشام وغرايبة، محمد خان، .20

 األردن. عمان، األردني،

للنشر  للطباعة وائل دار األولى، الطبعة ،"مالي وتحليل إدارة،" 2001، خلدون الشديفات، .21

  األردن. عمان،

 للقوائم المالي التحليل"،2000 سعادة، يوسف .د مراجعة وهيب، خالد .د الراوي، .22
 والطباعة، والتوزيع للنشر الميسرة دار األولى، الطبعة ،"المحاسبي واإلفصاح المالية

 عمان، األردن.
الجزءً الدولية، المحاسبة لمعايير وفقا ً المالية المحاسبة مبادئ ،(2004) الوهاب عبد علي، .23

ً.اإلسكندرية الجامعية، الدار الثاني،

المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية،  ر(، معايي2009حميدات، )وجمعة  محمد، نصار،أبو  .24

 األردن.، 2طدار وائل للنشر، 
 

الشامل في مبادئ المحاسبة، دار وائل للنشر  (،2008)الستار، عبد  الكبيسي، .25

 االردن.، ، عمان1ط والتوزيع، 
 

مبادئ المحاسبة المالية األسس العلمية والعملية في القياس  (،2006)رضا، هادي  الصفار، .26

  االردن.عمان،  والتوزيع،دار الثقافة للنشر  ،1ط المحاسبي، الجزء األول، 

إلى المعايير، دار  المبادئالنموذج المحاسبي المعاصر من  (،2006)جنان، رضوان حلوه  .27

   عمان.وائل للنشر، الطبعة الثانية، 
 

 
 
 
 
 
 



                       المصادر 

 

36 

 االجنبية:المصادر  ثانيا:

1. Brigham, Eugene F &Ehrhardt, Michael C (2005), "Financial 

Management" 11 edition, USA 

2. Pilbeam, keith (2007), "Finance & Financial Markets" 10 edition, 

England, Bristol. 

3. Moscove, S.A., Simkin,M.G., Bagranoff,N.A.( 2001), Core 

Concepts of Accounting Information System , 7th ed., John Wiley 

ً&Sons Ltd,England.  

4. Schroeder, Richard; Clark, Myrtle, and Cathey, Jack, 2001، 

Accounting Theory and Analyses, John Wiley & Sons, Inc،. USA.   

 

 :االنترنيتثالثا: مصادر 

1- http://www.isx- 

iq.net/isxportal/portal/homePage.html?currLanguage=ar 

 



  

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة دجلة األهلية

 قسم العلوم المالية والمصرفية

 

 عنوان البحث

 على اساس قياس كلف الجودة ABCو   ABMدور تقنية 

 

 

 مشروع بحث مقدم إلى قسم العلوم المالية والمصرفية

 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية

 

 مقدم من الطلبة 

 

 

 اشرافب

 الدكتور أحمد محمود حسين

 

 م2224 بغداد  ه  4112

 مجيد سعدونرفاه 

 

 

 ريم محمود فليح

 زينب أسعد سعدون

 

 

 صفا جاسم عداي

 عبير خضر سلمان

 

 



 
 

                          

ِ مِ ٱبِْســــــــــــــ َٰمِن ٱَّلله ـ  ْحـ ِحيــــــٱلره  مِلره

 

 

 

 

 

 

 المجادلةسورة 

 44 اآلية                                                             

 

 

 

 

 

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا )   يَْرفَعِ َّللاه

 (  اْلِعْلَم دََرَجات  



 
 

 

 

 

 

 داءـاإله
 

 . والدي الحبيبحقه.إلى من تقف حروف كلماتي عاجزة عن إيفاء 

 والدتي الحنونة. الحياة.إلى منبع الحنان وفردوس 

 إلى أغلى ما في الوجود رمز القوة والكفاح .. أخوتي وأخواتي

 إلى كل باحث ومنشغٍل بحب العلم والمعرفة

 إلى كل من يهتم برقي األمم

 أهدى إليهم ثمرة جهدي

 مع كل الحب واالمتنان

 



 أ
 

  
 شكر وتقدير

 

 

 

 

 

 

 

هللا وسالمه على سيد المرسلين وامام المتقين سيدنا  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وصلوات

 محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ..

وبعد , فإننا نتقدم بخالص الشكر إلى األستاذ المشرف الدكتور ) أحمد محمود حسين ( لما احاطنا به 

في إعداد هذا  من عناية واهتمام فقد كان لمالحظاته وتوجيهاته التي قدمها لنا , أثرها الواضح

 البحث المتواضع فله منا كل التقدير .

المساعد الدكتور )احمد شكرنا وامتنانا إلى السيد رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية , األستاذ 

( وكل اساتذتنا األفاضل الذين أسهموا في تعليمنا و أوصلونا إلى هذه المرحلة من الدراسة الحسيني 

 , حفظهم هللا .

 ام نتوجه بالشكر والتقدير إلى ممن لم تسعفنا ذاكرتنا ذكرهموفي الخت

 فجزاهم هللا عنا خير الجزاء , ونسأل هللا أن يمكننا من رد هذا الجميل على أتم وجه .

 

 الباحثون

 الباحثون



 

 ـج
 

 

 رقم الصفحة اسم الموضوع ت

 أ االهداء 1

 ب الشكر والتقدير  2

 ج قائمة المحتويات  3

 د قائمة الجداول  4

 د قائمة االشكال  5

 ه المستخلص 6

 1 المقدمة  7

 3 الفصل األول : منهجية البحث 8

 17-4 الفصل الثاني : الجانب النظري 9

 8-5 االدارة على اساس االنشطة المبحث االول : 11

 11-9 كلف الجودة  :الثاني  المبحث 11

12 
  ABC – ABMالمبحث الثالث: العالقة بين نظامي 

 وتكاليف الجودة
11-17 

 21-18 والتوصياتاالستنتاجات : الفصل الرابع 13

 19 االستنتاجات  14

 21 التوصيات  15

 22-21 المصادر  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المحتويات



 

 ـد
 

 

 

 

 رقم الصفحة الجدول عنوان  رقم الجدول

1 
 ABC – ABM وفوائد  مزاياجدول 

 
8 

2 
 نسب كلف الجودةجدول 

 
9 

 16 تصنيف أنشطة الجودةجدول  3

 

 قائمة االشكال

 رقم الصفحة الشكل عنوان  الشكل رقم 

1 
 ABC – ABMالعالقة بين نظامي  

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جداولقائمة ال



 

 ـه
 

 المستخلص

تطبيق مدخل اإلدارة على أساس األنشطة في تحليل وقياس تكاليف الجودة ويهدف البحث الى 
 والرقابة عليها.

القديمة فيها  الكلفويةاالنظمة المعلومات التي تُوافرها األساليب تمثلت مشكلة البحث باالتي ان 
قصور من ناحية تحليل وقياس التكاليف وخاصة التكاليف المتعلقة بالجودة مما ينعكس سلبا على 

 القرارات المتعلقة بتلبية رغبات الزبائن.

إن استخـدام أنظمة التكاليف التقليدية ال تساعد في التوصل الى واستند البحث على فرضية مفادها 
فة المنتج أو الخدمة المقدمــة , وال تقوي من عملية الرقابة على تلك الكلف , بيانات دقيقة عن كل

وبالتالي ينعكس ذلك على عملية اتخــاذ القرار , األمر الذي يتطلب استخدام أنظمــة أخرى تعالج 
 القصور في األنظمة المذكـورة , وتساعــد في ترشيد عملية اتخاذ القرارات االدارية

( ABCيساعد تطبيق نظام )اما اهم  االستنتاجات التي توصل اليها البحث فهي 
المنشأة على التعرف على مقدار التكاليف المنفقة لكل نشاط  وكذلك الربحية 
المتحققة من كل نشاط فضال عن التعرف على األنشطة التي لم تحقق ربحا 

تبعاد النشاط الذي ال يعود وبالتالي تستطيع المنشأة اتخاذ القرارات المناسبة باس
الحث على وبناًء على االستنتاجات توصل البحث الى اهم التوصيات  بالفائدة عليها.

استخدام األنظمة الحديثة  المبنية على األسس العلمية والسليمة في جميع 
الوحدات الصناعية, التجارية والخدمية التي تستخدم محاسبة التكاليف في 

اع المسؤولين في المنشأة بأهمية تطبيق تلك األنظمـة نشاطها مع ضرورة اقن
ألن من شأن تلك األنظمة تسهيل العمل وضمان حسن االداء ومن بين تلك 

(. نتيجة التغييرات ABCاألنظمة نظام التكاليف المبني على اساس األنشطة )
الهائلة في بيئة اإلعمال الحديثة وانفتاح األسواق والتطورات التكنولوجية في 
مجال الصناعة أدى كل هذا إلى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات من ناحية 
الجودة والسعر ، فضالً عن حاجة الشركات إلى معلومات تفصيلية واألساليب 
القديمة ال تلبي هذه االحتياجات من المعلومات أصبح أمام الشركات البحث على 

ض أتخاذ القرارات أساليب حديثة تساعد في توافر هذه المعلومات ألغرا
 مواجهة هذه التغيرات وتحسين مركزها التنافسي من ناحية السعر والجودة .
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 المقدمة 

تستخدم العديد من المنشآتت االقتصآادية نظآام المحاسآبة الماليآة والآذي يآتم بموجبآو تسآجيل وتبويآب 
والتآي تعبآر , وفي اعداد الحسابات الختامية والكشآوفات الماليآة , البيانات المتعلقة باألنشطة المالية 

نشآتت بتطبيآق نظآام عن نتائج االعمال والمركز المالي في لحظة زمنية  معينة , وعنآد قيآام تلآك الم
مثل التخطيط والرقابآة , محاسبة التكاليف تتوفر لديها بيانات تساعدها في اداء العديـد من الوظائف 

, ال سآآيما  اذا كآآان نظآام التكآآاليف المطبآآق علآآى درجآة عاليآآة مآآن الشآآمول حيآآث  واتخآاذ القآآرارات
افآة المسآتويات االداريآة, يستطيآـع تآوفير تآدفق للمعلومآات فآي الوقآت المناسآب وبشآكل مسآتمر ولك

وتجدر االشارة الى أن المحاسبة المالية تهتم بتوقير المعلومات المحاسآبية لططآراف الخارجيآة عآن 
المنشأة بينما تخآت  محاسآبة التكآاليف بتآوفير المعلومآات المحاسآبية لططآراف الداخليآة بالمنشآأة , 

وغير تفصيلية لططراف الخارجية , بينما كذلك تصدر المحاسبة المالية تقارير مالية بصورة مكثفة 
التقارير التي تصدرها المحاسبة الماليـة تكون تفصيلية طبقا لحاجة األطراف الداخلية فآي المنشآأة , 
وغالبآآا مآآا تكآآون المعلومآآات التآآي توفرهآآا أنظمآآة التكآآاليف التقليديآآة والمتمثلآآة بنظآآامي المراحآآل 

اعد في أحكام عملية الرقابة وترشآيد عمليآة اتخآاذ القآرارات واالوامر االنتاجية غير دقيقـة , وال تس
و الخدمة المقدمة وبالتالي ال نسآتطيع أوذلك لكون تلك األنظمة ال تعطي بيانات تفصيلية عن المنتج 

 تحديد تكاليف المنتج أو الخدمة بشكل دقيق.

سآتخدام تقنيآآـات ادارة ن االتجآاه الحآديث لكثيآر مآآن المنشآتت الخدميآة والتجاريآة والصناعيآآـة هآو اإ
الكلفة والذي يعتبر نظام التكاليـف المبني على اساس االنشطـة من بين تلك التقنيات وذلك لما يتميز 
بو من التوصل الى تكاليف دقيقآة للمنتجآات وتحسآين الرقابآـة علآى التكآاليف غيآر المباشآرة واتخآاذ 

 و التوقف عن انتاج منتجات معينة.أتمرار و االسأالقرارات االدارية المناسبة مثل تسعير المنتجات 

وبآآالرغم مآآن وجآآود المزايآآا المختلفآآة ألسآآتخدم نظآآام التكآآاليف المبنآآي علآآى اسآآاس األنشطآآـة كبآآديل  
لطنظمة التقليدية إال انو توجد بعض العيوب عنآد اسآتخدامو منهآا ارتفآاع التكآاليف المتعلقآة بتطبيقآو 

ي للتكاليف غيآر المباشآرة بشآكل نهآائي بسآبب وجآود وعدم القضاء على مشكلة التخصي  العشوائ
بعض الصعوبات في توزيع التكآاليف غيآر المباشآرة بدقآة علآى األنشآطة المختلفآة لصعوبآـة تحديآد 
محرك التكلفآة المتعلآق بآبعض األنشآطة بشآكل دقيآق, ولكآن المزايآا العديآدة التآي يتمتآـع بهآا النظآام 

 مما يشجع على تطبيقو. المذكور تفوق العيوب التي ترافق تطبيقـو

وطبقا لذلك  يسلط هذا البحث الضوء على هذا النظام من خالل تقسيمــو الى فصلين رئيسآين االول 
ومراحآل تطبيقآو والفآرق بينآو وبآين األنظمآة التقليديآة بينمآا   ABCخا  بمفهآوم ومقومآات نظآام 

 في ترشيدها   ABCخص  الفصل الثاني لعملية اتخاذ القرارات االدارية ودور نظام 
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 فصل األولال

 منهجية البحث

 مشكلة البحث 1-1

 في والمتعلقة العراقية البيئة في تعمل التي الصناعية الشركات في المتبعة التقليدية االنظمة دراسة خالل من
 توفير عدم هو االول ،البعد االبعاد، ثنائي قصور من تعاني انضمة انها اتضح المنتجات تكاليف حساب

 تكاليف احتساب عدم هو الثاني ،والبعد المنتج تخص قرارات اتخاذ لغرض  العليا لالدارة مفيدة معلومات
 . دقيقة بصورة المنتجات

 االداء على المرتكز االنشطة اساس على تكاليف نظام استخدام ان هل) التالي بالتساؤل البحث مشكلة تتمثل
(ABM)(ABC )قرارات اتخاذ على العليا االدارة تساعد معلومات وتوفير االنتاج تكاليف ضبط الى يؤدي 

 (. الربحية وتحسين سليمة

 فرضية البحث2-1

 االداء المرتكاز االنشاطة اسااس علاى التكااليف نظاام اساتخدام يمكان) مفادهاا رئيسة فرضية على البحث يرتكز
(ABM)(ABC )المصنع ربحية وتحسين االنتاج تكاليف لضبط .) 

 هدف البحث  3-1

 يهدف البحث الى: 

التعرف على الخصائص التي تتميز بها أنظمة التكاليف المبنيــة علاى أسااس األنشاطة والتاي تميزهاا عان   -1
 األنظمة التقليدية االخرى. 

التعرف على المؤشرات التي تتطلاب اساتخدام أنظماة التكااليف المبنياة علاى اسااس األنشطـاـة فاي عملياـة   -2
 الصنع او تقديم الخدمات.

 .اإلدارة على أساس األنشطة في تحليل وقياس تكاليف الجودة والرقابة عليهاتطبيق مدخل  -3

 بيان أهمية قياس تكاليف الجودة وانعكاسها على رسم السياسات المستقبلية للشركة . -4

 أهمية البحث 4-1 

يحققها بسبب تقنية من تقنيات إدارة الكلفة ,  وتنبع أهميته مــن المنافع التي ABM)  )(  ABC)  يعد نظام 
 تقديمـه معلومات عن تكلفة المنتج أو الخدمة , تساعد في عملية اتخـاذ القرارات.

كذلك يعد هذا النظام مفيادا مان ناحياة الرقاباة , حتاى عنادما تكاون تكلفاة المناتج أو الخدماـة كبيارة , حياث ياتم 
ة للتكلفة , فضال عن كونه أداة إدارياة رقابتها من خالل الرقابـــة على العوامل التي تحرك العناصر األكثر أهمي

قيمة تفصاـح عان جمياع النشااطات فاي المنشاأة , لكاون تطبيقاه يتطلاب تقسايم المنشاأة الاى عادد مان األنشاطة 
 لغرض حصر تكلفة كل نشاط بشكل سليم.     
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 الفصل الثاني 

 المبحث االول

 االدارة على اساس االنشطة

 االهداف(  –الطبيعة  –)المفهوم اوالً:  

تعمل الشركات فآي الوقآت الحاضآر وبشآكل مسآتمر علآى تحقيآق الرضآا لآدى المسآتهلكين , 
فالتميز بالنسبة للمنشأة يقاس بمدى رضا المسآتهلكين , فآاذا أمكآن للمنشآأة ان تعآرف وتحآدد 
ما يرغب فيو كل مستهلك وأمكنها تحقيق هذه الرغبات فذلك يعد بمثابة تميز بالنسبة للمنشآأة 

وتعمآآل المنشآآتت علآآى تحقيآآق رضآآا  (296,  9118)يوسآآف , السآآوق  عآآن مثيالتهآآا فآآي
المستهلكين مآن خآالل التركيآز علآى عوامآل نجآاح رئيسآية مثآل التكلفآة , الوقآت , الجآودة , 
التجديآآد و االبتكآآار , فالتكلفآآة تعآآد احآآد عوامآآل النجآآاح الرئيسآآية لآآذلك تسآآعى المنشآآتت الآآى 

شآرط المحافظآة علآى الجآودة او مسآتهلكيها تخفيض تكلفة مآا تقدمآو مآن منتجآات وخآدمات ل
النوعية , فالحفاظ على تكلفآة منخفضآة يآوفر للمنشآأة ميآزة تنافسآية قويآة  , واحآد االسآاليب 
التي تهدف الى زيادة الرضآا لآدى المسآتهلك وتخفآيض التكلفآة وزيآارة الربحيآة هآو اسآلوب 

التآي تمارسآها , وهنآاك الذي يركز علآى ادارة المنشآأة مآن خآالل ادارة االنشآطة   ABMالـ
  Atkinsonمآن ل آراء عديدة تناولت هذا االسلوب وفيمآا يآأتي توضآيح لآذلك فقآد اشآار كآ

Kaplan &  الآى ان االدارة حالمآا تتعآرف علآى تكلفآة المنتجآات عنآد تطبيآق نظآام التكلفآة
انهآا تقآوم بمجموعآة مآن االفعآال والتصآرفات لرفآع مسآتوى الربحيآة على اسآاس االنشآطة ف

للمنتجآآات وهآآي مجموعآآة القآآرارات االداريآآة المتخآآذة مآآن قبآآل االدارة التآآي تعتمآآد علآآى 
المعلومآآات حآآول االنشآآطة , وهآآو مآآا يعآآرف بآآاالدارة علآآى اسآآاس االنشآآطة , ومآآن هآآذه 

اعادة تصميم المنتجآات , اسآتراتيجية  القرارات اعادة تسعير المنتجات , استبدال المنتجات ,
واضآافا ان اسآتخدام  , فصآل المنتجآات   تحسين العمليات والمراحل , استثمار التكنولوجيآا 

فآآي اتخآآاذ هآآذه القآآرارات يتطلآآب تطبيآآق مجموعآآة مآآن الخطآآوات يمكآآن   ABMنظآآام الآآـ
 ( 02:  6222)المعيني ، تحديدها باالتي  

 
 النشطة التي تتكون منها المنشأة .ااعداد مخطط العمليات لتحديد   .9
 تحديد تكاليف كل نشاط .  .6
تحديد فر  التحسين )اعادة الهندسة للتخل  من الحاجة لطنشطة المضآيفة للقيمآة(  .3

. 
وضع أوليات التحسين )حذف االنشطة غيآر المضآيفة للقيمآة او تحسآين كفآاءة االداء  .4

 لالنشطة المضيفة للقيمة ذات التكاليف المرتفعة( . 
 توفير المبررات المالية )الخطة المالية( لجهود اعادة الهندسة .  .0
 تحديد ما هي االحتياجات لتخفيض تكاليف االنشطة .  .2
 عمل التغييرات المطلوبة .  .7
  متابعة المنافع المتحققة ومقارنتها بالتكاليف . .8
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   -س االنشطة :العالقة بين نظام التكلفة على اساس االنشطة ونظام االدارة على اساثانياً: 

يرتبط نظام االدارة علآى اسآاس االنشآطة بنظآام التكلفآة علآى اسآاس االنشآطة ارتباطآاً وثيقآاً مآع ان 
على االنشآطة بهآدف قيآاس كلآف انتآاج   ABCلكل منهما هدفو الخا  بو  , ففي حين يركز نظام 

وتحسآين كفاءتهآا                  يركآز علآى االنشآطة بهآدف ادارتهآا  ABMالمنتج او تقديم الخدمآة فآان نظآام الآـ 
كما ان نظام التكاليف على اساس االنشطة يوفر المعلومآات المتعلقآة بتكآاليف االنشآطة التآي تتكآون 

يسآتخدم هآذه المعلومآات بطرائآق مختلفآة فآآي  ABMمنهآا المنشآأة للقيآام بوظائفهآا , بينمآا نظآام الآآـ 
 ABC, اي ان نظآام الآـ  ن الربحيآة للشآركة سبيل تحسين قيمة الشركة في االسواق الماليآة وتحسآي

يقوم على تقسيم المنشأة الى مجموعة مآن االنشآطة يآتم فيهآا تخصآي  تكآاليف المآوارد المسآتخدمة 
من االت وعمل ومواد خام وتقنيات على االنشطة التآي تسآببت فآي اسآتنفاذ هآذه المآوارد ثآم توزيآع 

ن هآذه االنشآطة , وهآذا يتطلآب تحديآد االنشآطة تكاليف هذه االنشطة على المنتجات التي استفادت م
التي تتكون منها المنشأة وتحديد مجمعات التكلفة ومسببات التكلفة ومعدالتها , اما فآي ظآل نظآام الآـ 

ABM ضآيف قيمآة فيتم تحديد القيمة المستلمة مآن قبآل المسآتهلك لكآل نشآاط وتحديآد اي االنشآطة ت
قوم على مجموعة من التحليالت , هي تحليل االنشطة وحذف االنشطة التي ال تضيف قيمة , وهو ي

 ونظآام الآـ  ABCيوضح العالقة بين النظام الـ  9, وتحليل مسببات التكلفة وتحليل االداء والشكل 
ABM . ، ( 603:  6222) التميمي 
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فآي مفهومآو للمرحلآة الرابعآة مآن  ABCيعد نظامآاً متطآوراً لنظآام الآـ  ABMنظام الـ  فان وعليو 
علآآى سآآبع خطآآوات البآآد مآآن تحقيقهآآا للوصآآول الآآى  ABMمراحآآل تطآآوره , فقآآد ركآآز نظآآام الآآـ 
 ( 602:  6222) التميمي ،  -االهداف الذي اعد من اجلها , وهي : 

 التركيز على ادارة انشطة العمليات لتحقيق اهداف البنك التشغيلية االستراتيجية .  .9
التقليآآل مآآن تكلفآآة االداء وتقآآديم الخآآدمات وتوجيآآو االنشآآطة التآآي ال تضآآيف قيمآآة للخدمآآة  .6

 وصوالً الى خلق قيمة اقتصادية للبنك . 
التركيز على العمليآات واالنشآطة التآي تلبآي احتياجآات الزبآائن مرتفعآي الربحيآة والقآادرين  .3

 على الدفع . 
 . خلق مقاييس لالداء عن التكلفة والوقت والجودة  .4
وايجاد المقاييس الالزمة لتطبيقآو  دعم مفاهيم تقييم االداء الشامل على اساس بطاقة العالقات .0

 . 
 العادة تصميم وتنفيذ اداء الخدمات اثناء دورة حياتها . اعادة هندسة العمليات واالنشطة  .2
 دعم مفاهيم المشاركة باالراباح والمشاركة باالهداف وروح الفريق والعمل .  .7
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مآن تطبيقآو تتكامآل مآع الفوائآد والمزايآا يحقآق فوائآد ومزايآا  ABMومما سبق يتضح بأن نظام الآـ 
, حيث ان لكل منهما مجاالً يعمل فيو , ويتضآح ذلآك مآن خآالل  ABCالمتحقق من تطبيق نظام الـ 

 ( االتي : 9الجدول )

 . ABC-ABM( مزايا وفوائد 1جدول )

 ABC  ABM 

التركيز على توزيع التكاليف وتحميلها  1

 على وحدة الخدمة بدقة . 

التركيز على تخفيض التكاليف وتحميلها على  1

 وحدة الخدمة . 

قياس التكلفة التي يتوجب على االدارة  2

دفعها من خالل تحديد االنشطة الالزمة 

 الداء الخدمة .

دراسة اجراءات ادارة تلك التكلفة وتقليلها الى  2

ل درجة ممكنة دون التأثير على الجودة في اق

 االداء . 

التركيزعلى التكاليف الفعلية والتي حددت  3

 ضمن الميزانية .

التركيز على التكاليف التي سيتم دفعها على  3

 االنشطة المستخدمة لتحقيق افضل اداء ممكن .

قياس التكلفة عمودياً عن طريق مركز  4

 التكلفة . 

قياس التكلفة أفقياً من خالل عمليات البنك  4

 والتبادل فيما بينها . 

تحديد تكلفة المنتج بما تم استهالكه ومن  5

قبل االنشطة المستخدمة في االداء وتطوير 

 وتحسين القرارات التشغيلية .

تحديد تكلفة المنتج بهدف تحسين قرارات  5

التسعير والتطوير وتحسين المستمرين 

ستراتيجي وبما يحقق الربحية من للتخطيط اال

 الزبائن وتحليلها . 

 

 1(55:  2222المصدر :) المعيني ، 

في تخطيط ورقابةة   ABB – ABM – ABC)) دور أنظمة  2222ألمعيني , سعد سلمان عواد    

التكةةاليف فةةي الكليةةات األهليةةة :دراسةةة تطبيقيةةة فةةي كليةةة التةةرا  الجامعةةة (( رسةةالة ماجسةةتير  يةةر 

 منشورة / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد

 

 

 

 

 

                                                           
في تخطيط ورقابة التكاليف في الكليات األهلية :دراسة تطبيقية في كلية التراث    ABC –ABM  –ABB)) دور أنظمة  0222ألمعيني , سعد سلمان عواد   1

 الجامعة (( رسالة ماجستير غير منشورة / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد
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 المبحث الثاني

 كلف الجودة 

  انواع تكاليف الجودة وعالقتها بمستوى الجودةاوالً: 

 ترفق ادارة الجودة اربعة انواع من الكلف وهي : 

 كلفة الوقاية  -9

 كلفة التقديم -6

 كلفة الفشل الداخلي   -3 

  كلفة الفشل الخارجي  -4

وقد حدد مجموعة من الكتاب ما تمثلو نسبة كل كلفة من اجمالي كلف الجودة حسب الجدول االتي 
:- 

  

 النسب حسب الكتاب نوع الكلفة

Feigenbaum Juran and Grgna 

 %0.5 - %5 %5-%10 كلفة الوقاية 

 %10 - %50 %20 - %25 كلفة التقييم

 %25 - %40 %65 - %70 كلفة الفشل الداخلي

 %20 - %40  كلفة الفشل الخارجي

 %100 %100 مجموع كلف الجودة 

  ويمكن تجميع انواع الجودة تحت :

 تكاليف الرقابة وتتضمن تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم .  .9
 الداخلي والخارجي . تكاليف فشل الرقابة وتتضمن تكاليف الفشل  .6

فالصنف االول يتعلق بتكاليف التطابق والتي تمثل تكاليف االستثمار لضمان تنفيذ العمل بشكل 
صحيح للمرة االولى وفي كل مرة ومنع حدوث المشاكل . والصنف الثاني يتعلق بتكاليف عدم 

 للمرة االولى وفي كل مرة .التطابق والتي تنشأ من االخفاف في انجاز العمل بشكل صحيح 
 (.934: 6228)الخطيب،

 78:  6292) المسعودي ، وتتضمن تكاليف الجودة بأنواعها االربعة المفردات الكلفوية االتية : 
– 89 ) 

 ( نسب كلف الجودة2جدول )



 

12 
 

 : كلفة الوقاية 1

 وهي التكاليف التي تساعد على الوقاية والتخل  من الوحدات المعابة قبل حدوثها وتتضمن : 

تصميم العمليات , كلف التخطيط للجودة وتشمل كلف تصميم االالت الجديدة , اعادة  -أ
 الدراسات الخاصة باعادة تصميم المنتوجات . 

 كلف السيطرة على العمليات وتشمل كلف تحليل العمليات , تنفيذ خطط السيطرة على العمليات .  -ب
لعمل , وضع مقاييس لتلك ل كلف انظمة المعلومات وتشمل كلف تطوير البيانات المطلوبة -ت

 . البيانات
 التدريب داخل الشركة وخارجها .كلف التدريب وتشمل كلف برامج  -ث
 كلف العمل مع المجهزين , وهي كلف زيادة جودة مشتريات المواد الداخلة في االنتاج .  -ج

 : كلف التقييم  2

الجودة المتحقق عن طريق نظام مستوى وتعد هذه الكلف , كلفا وقائية لتحسين الجودة وتهدف الى تثمين 
 يساعد هذا النوع من الكلف االدارة في تحديد مشاكل الجودة وهذه الكلف هي : العمليات , اذا 

 كلف االختيار والفح  وهي كلف فح  المواد , قياس كلف العملية , كلف المعدات , الرواتب .  -أ
 كلف صيانة معدات القياس وهي الكلف المترتبة على اصالح معدات القياس .  -ب
كلف قياس العملية والسيطرة عليها وتتضمن كلف الوقت المصروف من العاملين لجمع البيانات  -ت

 الخاصة بمقاييس الجودة وتحليلها . 

 كلف الفشل الداخلي  – 3

د من جراء قيام الشركة بالتخل  من الوحدات وهي الكلف الناجمة من االخطاء وتتسبب بفقدان العائ

المعابة , كذلك كلف اعادة العمل نتيجة تكرار العمليات على تلك الوحدات وكلف المخلفات وهي على 

 النحو االتي : 

 كلف المخلفات واعادة العمل , وتتضمن كلف المواد وكلف العمل غير المباشر .  -أ

كلف التصحيح , وتنتج هذه الكلف من الوقت المصروف لتحديد اسباب الفشل وتصحيح مشاكل  -ب

 االنتاج . 

كلف فشل العملية , وهي الكلف الناجمة من استخدام المكائن لمدد اطول من المخطط لها , كذلك  -ت

 كلف تصليح المعدات اكثر من المخطط لو . 
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 كلف الفشل الخارجي  –رابعاً 

وتظهر هذه الكلف بعد ان يسلم المنتوج للمستهلك , وتعد من الكلف الصعبة القياس والتقدير , فليس من 

 السهل احتسابها او تقديرها ومن هذه الكلف : 

الكلف المتحققة نتيجة تذمر المستهلك , او الكلف المترتبة عن اعادة المنتوجات للشركة والتي  -أ

المنتوج , والغاء الطلبيات , والرسوم االضافية , واالجور تتضمن اعادة العمل على بعض فقرات 

 االضافية . 

 كلف المسؤولية القانونية عن المنتوج والناجمة من التسويات واالجراءات القانونية .  -ب

ومن الجدير بالذكر ان مجال الجودة يؤدي الى وجود عالقات تبادلية التأثير بين انواع التكاليف 

عملياً بالسياسات المعتمدة في ادارة الجودة ويمكن تضويح العالقة المتبادلة االربعة والتي ترتبط 

 . بين انواع التكاليف والجودة

 لثالمبحث الثا

 وتكاليف الجودة  ABC – ABMالعالقة بين نظامي 

 (ABCساس األنشطة )أأوال : مفهوم نظام التكاليف المبني على 

( حيث عرفه البعض )) بأنه هةو للةك النظةام الةذي ABCهناك العديد من التعاريف  الخاصة بنظام )

يقةوم علةى تجمية ع  التكةاليف  يةر المباشةرة لكةل نشةةاط مةن أنشةطة المنشةأة فةي مجمعةات للتكلفة ة ثةةم 

تخصةيص هةذا التكةاليف علةى المنةتج النهةائي او الخدمةةة المقدمةة موجهةات كلةف مبنيةة علةى العالقةةة 

النظام الذي يقوم اوال بتخصيص الموارد علةى األنشط  ة ة  يضا على انه )) للكأالسببية(( ,  وعرف 

          . التي استفادت منها , ثم تخصيص تكاليف هذا األنشطة وفقا لمع دل استفادتها من هذا األنشطة

وهنةةاك مةةن عرفةةه علةةى انةةه )) للةةك النظةةام الةةذي يركةةز علةةى تقسةةيم المنشةةأة الةةى عةةدد مةةن  األنشةةطة 

 الكلفة االساسي((عتبارها موقع االفرعية و

( على انه للك النظةام الةذي يقةوم علةى اسةاس تجميةع التكةاليف ABCومما سبق يمكن تعريف نظام )

 ير المباشرة للمنشأة في مجمعات الكلفة ليةتم توزيعهةا علةى المنةتج النهةائي بواسةطة مسةببات الكلفةة 

اتخةةال القةةرارات االداريةةة وللةةك للوصةةول الةةى كلفةةة أكثةةر دق ةة ة للمنةةتج النهةةائي ممةةا يةة دي الةةى دعةةم 

ويقوم هذا النظام على افتراض ان األنشطة التي تسةتهلك المةوارد المتاحةة هةي التةي تسةبب  , السليمة

التكةةاليف وان المنتجةةات او الخةةدمات تحةةد  التكةةاليف مةةن خةةالل األنشةةطة التةةي تحتةةا  الةةى عمليةةات 

ر المنتجةةات او الخةةدمات تصةةميم وتصةةنيع وتسوي ةة ق و يةةر للةةك مةةن العمليةةات االخةةر  حتةةى تظهةة

 ( 218ص : م2114,  عبد اللطيف )بالشكل النهائي المطلوب. 

   (ABCمقومات تطبيق نظام)ثانياً : 

:  2222) المعينةي ، :تتمثل اهم مقومات نظام محاسب  ة التكاليف المبني على اساس األنشطة بةاتتي 

82.) 
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 توزيعها ألداء النشاط.وهي تمثل العناصر االقتصادية التي يتم  : الموارد 

 وهةةي محةةور التركيةةز فةةي تةةل نظةةام تكةةاليف األنشةةطة. وبشةةكل عةةام يمكةةن تقسةةيم  : األنشةةطة

 نتا  منتج معين او تقديم خدمة الى أربع مجموعات وكاتتياألنشطة التي يمكن ان ت دي إل

o وحةدات  وهي األنشطة التي يتم اداؤها عند أنتا  كل وح ة دة مةن : أنشطة ترتبط بوحدة المنتج

 منتج معين. 

o وللك بغةض  : وهي األنشطة التي يتم اداؤها لكل دفعة انتاجي ة أنشطة ترتبط بالدفعة االنتاجية

 النظر عن عدد الوحدات المنتجة الخاصة بكل دفعة. 

o ويتم اداءها كلما كانة  هنةاك حاجةة لتةدعيم المجموعةات المختلفةة مةن  أنشطة ترتبط بالمنتج :

 هذا النوعية نشاط تغير مواصفات منتج معين.المنتجات, ومن أمثلة 

o ويةتم اداؤهةا لةدعم عمليةات المنشةأة بصةفة كليةة وتتعلةق  : أنشطة ترتبط بعمليات المنشأة ككةل

مداد بالخدمات االنتاجية واالدارية المختلفة وهةي أنشةطة تسةبب فةي حةدو   تكلفةة تتركةز باإل

منفصةل تمامةا عةن حجةم االنتةا   ومةن على انتا  منتجات او اداء خدمات معينة وللك بشةكل 

 يتعلق بأنشطة الش ون المالية  واالدارية والعالقات العامة امثلة هذا األنشطة ما

   (ABCمراحل تطبيق نظام )ثالثاً : 

         :  ( ويمكةةن أدراجهةةا بةةاتتيABCهنةةاك العديةةد مةةن المراحةةل يتطلةةب األخةةذ بهةةا عنةةد تطبيةةق نظةةام )

 (255:  2222) التميمي ، 

 يةةتم فيهةةا تحديةةد التكةةاليف المباشةةرة والتكةةاليف  يةةر المباشةةرة ليةةتم اسةةتخدام  المرحلةةة االولةةى :

 (.ABCمصادر التكاليف  ير المباشرة كخطوة اولى في نظام )

  المرحلة الثانية : يتم فيها تحديد موجهات الكل ف )العالقة السببية بين التكةاليف  يةر المباشةرة

والنشاط(, وتمثل االساس المالئم المستخدم لتوزيع كل نوع من انواع التكاليف التشغيلية علةى 

 أنشطة المنشأة المختلفة. 

 والقابلةةة للقيةةاس وتمثةةل مسةةتويات  المرحلةةة الثالثةةة : يةةتم فيهةةا تحديةةد أنشةةطة المنشةةأة المنفصةةلة

  الوتائف االدارية االوطأ مثل االتصال بالزبائن والعمل الهندسي. 

  المرحلة الرابعة : يةتم فيهةا تحديةد موجهةات الكلةف وتمثةل االسةاس المالئةم المسةتخدم لتوزيةع

 تكاليف كل نشاط على ا راض الكلفة )المنتجات أو الخدمات(. 

 يةةتم توزيةةع التكةةاليف  يةةر المباشةةرة علةةى كةةل نشةةاط وفةةق النسةةب  المرحلةةة الخامسةةة : وفيهةةا

         المستخرج ة في ضوء موجهات الكلف للتكاليف  ير المباشرة.

  المرحلةةة السادسةةة : وفيهةةا يةةتم توزيةةع تكةةاليف األنشةةطة علةةى كةةل منةةتج او خدمةةة وفةةق النسةةب

     المستخرجة في ضوء موجهات الكلفة لألنشطة .

  وفيها يتم الوصول الى الكلفةة الكليةة للمنةتج او الخدمةة وهةي تمثةل مجمةوع المرحلة السابعة :

 الكلف التي حصل عليها المنتج او الخدمة من كل نشاط .               
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(                       ABCالفااارق باااين األنظماااة التقليدياااة  لتحميااال التكااااليف نيااار المباشااارة وباااين نظاااام )رابعااااً : 

 (163ص  :م 1998 , يوسف ) :  التكاليف نير المباشرةفي تحميل 

تمآآآآآر عمليآآآآآة تحميآآآآآل التكآآآآآاليف غيآآآآآر المباشآآآآآرة بموجآآآآآب المآآآآآنهج التقليآآآآآدي بالشآآآآآكل ا تآآآآآي:                                
تخصآآي  عناصآآر التكآآاليف غيآآر المباشآآرة علآآى مراكـآآـز التكلفــآآـة اسآآتنادا الآآى بعآآض المقآآاييس 

   المعتمدة في التخصي .

تحميآآل تلآآك المراكآآز علآآى المنتجآآات النهائيآآة وذلآآك باستخآآـدام بعآآض المعآآـدالت أو  أسآآس التحميآآل 
المرتبطة بالحجم, مثل ساعات العمل المباشر أو ساعات عمل ا الت , هآذا ويالحآظ ان العديآد مآن 

مآع عآدد  عناصر التكاليف غير المباشرة ال ترتبط بهذه األسس كما ان قيمة تلك التكاليف ال تتناسب
الوحدات المنتجة فضال عن اختالف طبيعة التكآاليف غيآر المباشآرة, وبالتآالي فآأن المآنهج التقليآدي 
لتحميل التكاليف المذكورة يقوم  على أسآاس تحميآل تكآاليف مراكآز التكلفآة علآى المنتجآات النهائيآة 

ط العديآد مآن بنآود باستخدام بعض أسس التحميل المرتبطة بآالحجم دون األخآذ باالعتبآار عآدم ارتبآا
التكاليف غير المباشآرة بآالحجم ممآا قآد ينشآأ عنآو قآيم غيآر دقيقآة لعناصآر التكآاليف غيآر المباشآرة 

 ل ضمن تكلفة المنتجات النهائية .والتي تدخ

 

 ( فيكون بالشكل ا تي :                         ABCأما تحميل التكاليف غير المباشرة بموجب نظام )

  على األنشطة , ويتم في هآذه الحالآة حصآر اوجآو النشآاط الرئيسيآـة ويآتم تخصي  الموارد
هذا الحصر سواء كمراكز فرديآة او مجمعآة وهآو مآا يسآتدعي تقسآيم المنشآأة الآى مجموعآة 
من األنشطة االساسية وكل نشاط منو يصف جانبا مما تؤديو المنشآأة مآن عمليآات والوظيفآة 

مآواد, العمالآة, التكنلوجيآا( الآى مخرجآات ) سآلع او االساسية للنشاط هي تحويل المآوارد )ال
 خدمات( .

  تحميل تكلفة األنشطة على المخرجات, ويكآون ذلآك مآن خآالل تحميآل تكلفآة األنشطآـة علآى
المخرجآآات مآآن وحآآدات النشآآاط سآآواء كانآآت سآآلع او خآآدمات وفقآآا لعآآدد وحآآدات المنآآتج او 

لتكلفة كمقياس للطلب, ويقآاس طلآب الخدمة المطلوب أنجازها ويتم ذلك باستخدام موجهات ا
المنآآتج علآآى األنشآآطة بعآآدد المعآآامالت التآآي أنشآآئت مآآن اجآآل  موجآآو الكلفآآة. ويشآآير موجآآو 
الكلفة الى مجموعة من العوامآل او االحآداث المحآددة والتآي تآؤدي الآى حآدوث التكآاليف او 

 تؤثر عليها, ويجب ان تتوفر فيو الشروط التالية :    
o ياس .أن يكون قابال للق 
o .أن يكون قابال للتخصي  على كل منتج 
o  يجآآب احتسآآـاب موجآآو واحآآد للتكلفآآة لكآآل مجمآآع تكلفآآة. وعليآآو فآآأن نظآآام التكآآاليف حسآآب

األنشطة يقوم علآى اسآاس قيآاس تكلفآة المآوارد المستخدمآـة ألداء األنشآطة ثآم ربآط تكآاليف 
سآآتخدام مقآآاييس تعبآآر عآآن األنشآآطة بالمنتجآآات النهائيآآة التآآي تسآآتفيد مآآن تلآآك األنشطـــآآـة  با

  .احتياجات تلك المنتجات من األنشطة المختلفة

 .( 351ص :م 2111,  حسين )  ( وسبل معالجتهاABCمشاكل تطبيق نظام )خامساً : 
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مشكلة استغالل الطاقة المتاحة : حيث قد يتم استغالل الطاقة المتاحة بأحد األنشطة فآي ذات                  .9
الوقت الذي ينبغي فيو التصرف في التكاليف الثابتة غير المستغلة عن فتآرة النشآاط  ويمكآن 

لهآا علآى معالجة هذه المشكلة من خالل التصرف في هذه التكاليف غيآر المسآتغلة بعآدم تحمي
 المنتجات )سلع أو خدمات وأدراجها كمصروف او عبء عام( .                                                

مشكلة مالئمة بيانات نظام تكاليف األنشطة لخدمة القرارات , نظرا ألن المدى الزمني الذي  .6
يتطلآب االمآر ان تكآـون يغطيو نظام تكآاليف األنشآطة يمتآد ليشآمل ا جآل الطويآل لآذلك فقآد 

البيانات التي يعتمآد عليهآا  كمخرجآات هآي خلآيط مآن البيانآات التاريخيآة الفعليآة والتقديريآة 
وتواجو االدارة مشكلة الحصول على البيانات المالئمة لقراراتها في ظل نظام األنشطـة ممآا 

التقليدية , أو مآن  يستدعي اختيار البيانات التي تغطي نوعية ومدى القرار سواء من البيانات
                                                       بيانات نظام التكاليف حسب األنشطة لغرض معالجة هذه المشكلة.

مشكلة األنشطة وارتباطها بقيمة المنآتج : يتسآم نظآام تكآاليف األنشآطة بشآمولو علآى جميـآـع  .3
انسآة فآي مجمعآات النشآاط , قآد يتضآح ان أوجو نشاط المنشأة, ولكن عند تجميع اعمآال متج

هنآآاك نوعيآآة مآآن األنشآآطة ال تضآآيف قيمآآة للمنآآتج, وتكمآآن معالجآآة هآآذه المشآآكلة مآآن خآآالل 
حصآآآر واسآآآتبعاد تكآآآاليف األنشآآآطة التآآآي ال تضآآآيف قيمآآآة  مآآآن التحميآآآل علآآآى المنتجآآآات 

 واعتبارها أعباء عامة.  
مشآكلة عنآد تجميآع مجموعـآـة مآن مشكلة اختيار موجهات التكلفة لكآل نشآاط : تظهآر هآذه ال .4

الفرديآآة التآآي قآآد تكآآون غيآآر متجانسآآـة االمآآر الآآذي  يسآآتدعي ضآآرورة اسآآتخدام االسآآاس 
المناسب لتوزيع تكاليف األنشآطة المجمعآـة لهآذه األعمآـال ومآن ثآم تحميلهآا علآى المنتجآات 

 لمعالجة المشكلة المذكورة.
 

 ستخدام اإلدارة على أساس األنشطة:  قياس تكاليف الجودة والرقابة عليها باسادساً 

إّن نظم معلومات اإلدارة التقليدية تركز على البيانات المالية فقط وهذا يعتبر قصور في ظل بيئة اإلعمال 
التنافسية الحديثة ، وإنما يحتاج المدراء إلى معلومات أكثر تفصيال يمكن من خاللها تحديد كلفة المنتج بشكل 

ن العمليات وتوافر معلومات مرتدة أو عكسية في الوقت المناسب . ويمكن توافر هذه دقيق واستخدامها في تحسي
البيانات عن طريق نظام معلومات يهتم في البيانات المالية والغير مالية ومن خالل هذه البيانات يمكن للشركة 

نشطة الشركة مع تحقيق عملية التحسين المستمر وكذلك تزويد المدراء بمعلومات وتحليالت تفصيلية عن أ
وإدارة الجودة الشاملة.   اإلجراءات الضرورية للتحسين ، ومن هذه األنظمة نظام اإلدارة على أساس األنشطة 

وينصب تركيز نظام المعلومات اإلدارية على إدارة األنشطة وليس إدارة التكاليف ، وأن المعلومات المتعلقة 
لزبائن وتخفيض وقت التجهيز وتحديد كلفة المنتج أو الخدمة باألنشطة تساعد الشركة على سرعة االستجابة ل

بشكل دقيق مما يساعدها على تحسين قرارات التسعير وتسليط الضوء على األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة 
التي ال تضيف قيمة ، وهذه المعلومات عن األنشطة تساعد المدراء في تخفيض أو إزالة األنشطة غير المضيفة 

وتحسين األنشطة التي تضيف قيمة فضال عن تزويد الشركة بالمعلومات عن ربحية المنتج وتحديد للقيمة 
                                استخدام الموارد وتكلفة األنشطة وتعزيز القرارات اإلدارية التي تؤدي إلى التحسين

 .( 352م : ص2222) حسين , 

يرى البعض أن دور إدارة التكاليف على أساس األنشطة  في قياس تكاليف الجودة وتحليلها يتم من خالل 
في قياس تكاليف الجودة لكل منتج من منتجات الشركة عن  ABCاستخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة 

 ، الضمان (  طريق تحديد وتعريف أنشطة الجودة مثل ) نشاط التفتيش ونشاط أعادة التصنيع
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وكذلك يمكن لنظام التكاليف على أساس األنشطة استخدامو كوسيلة لتحديد أهداف التكلفة و تحديد مشآاكل الجآودة 
مثل ) المنتجات ذات الجودة الرديئة ، والعمليات ذات الجآودة الرديئآة ، مآوردين الشآركة ذوي الجآودة الرديئآة ( 

تكآون مفيآدة فآي  ABMاإلدارة علآى أسآاس األنشآطة  وهذا يساعد المدراء في التركيز على تكاليف الجودة . إمآا
إدارة تكاليف الجودة من خالل تصنيفها إلى أنشطة مضيفة للقيمآة وأنشآطة ال تضآيف قيمآة والمسآاعدة فآي إزالآة 
األنشطة التي ال تضيف قيمة ، ويمكن تطبيق هذا على أنشطة تكاليف الجودة وذلك باعتبار أنشطة التقييم والفشل 

يفة للقيمة والعمل على إزالتها، أما أنشطة الوقاية يمكآن اعتبارهآا أنشآطة مضآيفة للقيمآة والعمآل أنشطة غير مض
 (   362م : ص1111) دبيان ,  .على  تحسين أدائها من قبل الشركة

 ً  :  اإلدارة على أساس األنشطة ومستوى تكاليف الجودة األفضلسابعا

بمجرد تحديد األنشطة ومحركات التكاليف يتم تعيين التكاليف إلى األنشطة بشكل فردي ، ويمكن للمعلومات التي 
يتم الحصول عليها من خالل تتبع التكاليف ومحركاتها وخاصة أنشطة الفشل في مساعدة المدراء على فهم سآبب 

أدنآى مسآتوى ممكآن ، واإلدارة علآى أسآاس تكلفة أنشطة الفشل وكذلك تحديد سآبل تخفآيض تكآاليف الجآودة إلآى 
األنشطة تدعم فكرة المدخل الحديث ) صفر العيوب ( بشكل قوي ، وال يوجد هناك مستوى أمثل لتكاليف الجودة 
ألنو ال يمكن المفاضلو بين تكاليف الفشل والرقابة وهذا بسبب أن أنشطة الفشل أنشطة غير مضيفة للقيمة ويجب 

ما أنشطة الرقابة فتعتبر أنشطة مضيفة للقيمة ولكن بعض هذه األنشطة ال يتم تنفيذها بشكل العمل على إزالتها ، أ
كفؤءة والتكاليف الناتجة عن هذه األنشطة تعتبر تكآاليف غيآر مضآيفة للقيمآة وبالتآالي يمكآن تخفيضآها إلآى أدنآى 

  ( 142م : ص2222) مبارك , مستوى ممكن من خالل تحسين أداء هذه األنشطة. 

 

ً ثا  األنشطة التي تضيف قيمة والتي ال تضيف قيمة : منا

تم تصنيف تكاليف الجودة إلى وقاية وتقييم وفشل في ظل مداخل التصنيف التقليدية، أما في ظل نظام   
ABC/M  يمكن تصنيفها إلى أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غير مضيفة للقيمة ، واألنشطة التي تضيف قيمة هي

األنشطة التي تكون ضرورية لتلبية احتياجات الزبائن ، واألنشطة التي ال تضيف قيمة هي األنشطة التي تكون 
فشل في العملية ويمكن توضيحها غير ضرورية لتلبية احتياج الزبائن وإنما تحدث بسبب أخطاء أو إهمال أو 

 ( 111م : ص1112) مهدي ,  ( . 3حسب الجدول رقم )
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 ( 3الجدول )  

 تصنيف أنشطة الجودة

تصنيف تكاليف الجودة مضيفة للقيمة  (P.A.F)تصنيف تكاليف الجودة  النشاط
 وغير مضيفة للقيمة 

 مضيف للقيمة وقاية التصميم الهندسي
 غير مضيف للقيمة  فشل داخلي المواد المرفوضة 

 مضيف للقيمة  تقييم فحص المنتجات التامة
 مضيف للقيمة  تقييم  مواد الفحص 

 مضيف للقيمة وقاية  الصيانة الوقائية 
 غير مضيف للقيمة  فشل خارجي  أعادة تصنيع المنتجات 

 مضيف للقيمة وقاية تقييم المورد 
 غير مضيف للقيمة  فشل خارجي  الضمان 

 غير مضيف للقيمة  فشل داخلي  التخلص من الخردة 

 ( 371م : ص2222) ظاهر , المصدر: 

إّن قياس اإلنتاجية يتم من خالل قسمة كمية اإلنتاج الجيد على كمية المدخالت خالل مدة زمنياة  محاددة ، وأن 
أي عامل يكون سبب في توقف عملية اإلنتاج يكون له اثر علاى اإلنتاجياة وعملياة تحليال األنشاطة تسااعد فاي 

في إنتاج منتج أو خدماة يمكان تصانيفها  تسليط الضوء على هذه العوامل ، واإلجراءات المتكررة التي ساهمت
إلى أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غيار مضايفة للقيماة واألنشاطة المضايفة للقيماة هاي األنشاطة التاي تضايف 
قيمة للزبون أما األنشطة الغير مضيفة للقيمة هي األنشطة التي تضايف الوقات والكلفاة دون إضاافة قيماة إلاى 

 أنتااج منتجاات شطة أو القضاء عليها يمكن أن تساعد في تحقيق الزيادة فاي الزبون ، وإذا تم تخفيض هذه األن

 .( 365م : ص1111) جمعة , . بجودة عالية أو الزيادة في اإلنتاجية
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 ً  ABC - ABM: خطوات تطبيق نظامي تاسعا

 ABM  (Sippola,2008:123 - 125.)و ABC ان هذه خطوات يمكن من خاللها تطبيق نظام 

 العمليات الهامة وتحديد األنشطة الرئيسية واألنشطة الهامة .تحديد  .9
 تحديد المسئولين عن العملية . .6
 تحديد حدود العملية . .3
 تشكيل وتدريب فريق التحسين . .4
 وضع مخطط يوضح تدفق العملية . .0
 تحليل األنشطة . .2

 . تحديد مخرجات النشاط وقياسها 

 . التعرف على المستفيد من النشاط 

  المضافة .تحليل القيمة 

 . تحديد محركات التكلفة 

 . تحديد وقياس أداء األنشطة وأهداف األنشطة 

 ) جمع البيانات حول األنشطة ) أهداف التكلفة ، وتكاليف األنشطة ، تحسين العملية 

 . تحديد سمات النشاط األخرى 
 تحديد األنشطة الرئيسية والثانوية . 
 العملية . النشاط جوهر العملية أو اختياري أو محمل على 
سلوك التكاليف )متغيره ، ثابتة ، مباشرة ،غير مباشر ، يمكن تجنبها ، ال يمكن  

 تجنبها (
 أداء األنشطة وأداء عملية التخصي  . .7
 ملخ  للعمليات وإدارة التكاليف . .8
 وضع خطط التحسين . .1

 . تحديد موقع فر  التحسين المحتملة من خالل قياس األداء وتحليل القيمة 

  أولوية لفر  التحسين بواسطة تحليل باريتو واختيار األنشطة المهمة التي من أعطاء
 شأنها توفير فر  لتحسين .

  تصميم واختيار أفضل البدائل عن طريق تحليل محركات التكاليف أو عملية تصميم عملية
 جديدة .

 تنفيذ خطط التحسين . .92
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 الثالثالفصل 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات اوال:

  العمل باألنظمة التقليدية ال يساعد في التوصل الى بيانآات دقيقآة عآن كلفآة المنآتج او الخدمآة
يساعد في احكآام عمليآة الرقابآة وبالتآالي ال يسآاعد المنشآأة فآي اتخآاذ القآرارات المقدمة وال 

االداريآآة المناسآآبة خاصآآة فآآي حالآآة وجآآود العديآآد مآآن السآآلع او الخآآدمات التآآي تتعامآآل بهآآا 
 المنشأة.

 ( تطبيق نظامABC يساعد على تجميع التكاليف غير المباشرة للمنشأة في مواضآع الكلفآة  )
ى السآلع والخآدمات حسآب مقآدار االسآتفادة اسآتنادا الآى القآوائم والمسآتندات ليتم توزيعها عل

 المؤيدة لمقدار التكاليف المنفقة عليها.   

  توزيع التكاليف غير المباشرة على االنشطة مآن شآأنو المسآاعدة فآي تحديآد المسؤوليآـة لكآل
لطنشآطة وسآالمة عمليآة جزء مآن اجآزاء التكآاليف, وهآذا االمآر يسآاعد علآى التقيآيم السآليم 

 اتخاذ القرارات.

           عملية اتخاذ القرارات تتطلب توفر المعلومات الالزمة والمناسبة والتي تتوفر فيها خاصآيتي
 المالئمة والثقة لكون ذلك من مستلزمات عملية أتخاذ القرار.

 ( هنآآاك العديآآد مآآن المشآآاكل التآآي ترافآآق تطبيآآق نظآآامABCمنهآآا مشآآكلة اسآآتغالل )  الطاقآآة
( لخدمآآة القآرار ومشكلآآـة األنشآآطة وارتباطهآآا ABCالمتاحآة, مشآآكلة مالئمآآة بيانآات نظآآام )

 بقيمة المنتج فضال عن مشكلة اختيار مسببات الكلف. 

 ( يساعد تطبيق نظامABC  المنشأة علآى التعآرف علآى مقآدار التكآاليف المنفقآة لكآل نشآاط )
التعرف على األنشطة التي لآم تحقآق ربحآا  وكذلك الربحية المتحققة من كل نشاط فضال عن

وبالتآآالي تسآآتطيع المنشآآأة اتخآآاذ القآآرارات المناسآآبة باسآآتبعاد النشآآاط الآآذي ال يعآآود بالفائآآدة 
 عليها. 
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 التوصيات ثانيا:

  الحث علآى اسآتخدام األنظمآة الحديثآة  المبنيآة علآى األسآس العلميآة والسآليمة فآي جميآع
ارية والخدميآة التآي تسآتخدم محاسآبة التكآاليف فآي نشآاطها مآع الوحدات الصناعية, التج

ضآآرورة اقنآآاع المسآآؤولين فآآي المنشآآأة بأهميآآة تطبيآآق تلآآك األنظمآآـة ألن مآآن شآآأن تلآآك 
األنظمة تسهيل العمل وضمان حسن االداء ومن بين تلك األنظمآة نظآام التكآاليف المبنآي 

 (.ABCعلى اساس األنشطة )

   المآآوارد علآآى األنشآآطة وتحديآآد المسآآؤولية حتآآى نستطيآآـع يتوجآآب اعتمآآاد تخصآآي
 التوصل الى األنشآطة المضآيفة للقيمآة والتآي لهآا دور كبيآر فآي تحقيآق ايآرادات المنشآأة

 ء للمنشأة حتى نستطيع أتخاذ القرار المناسب بشأنها. يوتلك التي ال تضيف ش

 ة على الدراسات العلميآة ضرورة تجميع المعلومات الالزمة لعملية اتخاذ القرارات المبني
السآآليمة والخاضآآعة الآآى التحلآآيالت والمقارنآآات األفقيآآة والعموديآآة والتآآي تتمتآآع بدرجآآة 

 كبيرة من األمنية لضمان صحة عملية اتخاذ القرارات.

  ضرورة أشراك االفراد العاملين في عملية اتخاذ القرارات وذلك لضمان الحصول علآى
 لطداء ومنعا لحدوث المشاكل في العمل. الرضا الوظيفي والذي يعتبر حافزا

  القيام بتنظيم دورات وبرامج تدريبية لطفراد العاملين في المنشأة وبشكل دوري ومستمر
لغرض التعآرف علآى كآل مآا هآو جديآد فآي مجآال تقنيآات العمآل حتآى وان كآان االفآراد 

م علآآى العآآاملين مآآن اصآآحاب الخبآآرة والمهآآارة لكآآون تلآآك الآآدورات والبآآرامج تسآآاعده
تطبيق كل ما هو جديد في مجال عملهم وتآؤدي الآى اكتسآابهم الخبآرة والمعرفآة الالزمآة 

 للعمل.
 ( القيام بأجراء دراسآة تحليليآة  للمشآاكل التآي ترافآق تطبيآق نظآامABC والعمآل علآى )

ايجاد حلول لها, على ان يتم األخذ بنظر االعتبار المزايآا الكثيآرة التآي يتمتآع بهآا النظآام 
  ارها حافزا للتطبيق. واعتب
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 المصادر

 اوالً: المصادر العربية 

  عطا هللا خليل , خالد ابراهيم ,  محاسبة التكاليف المتقدمة ,  عمان , دار صفاء للنشر والتوزيع , حلمي حمد أ,  جمعة
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 بغداد / شارع المتنبي .
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نتقدددددددددا شكريددددددددن الشددددددددكر الددددددددة قسمتادددددددد  قسمددددددددل السددددددددل الك   ددددددددل  و   ددددددددل   دددددددد ا  ال   دددددددد     دددددددد  ال سدددددددد ا ال  لمددددددددل  

لكددددددددن  دددددددد   وال صددددددددرلمل ل دددددددد  ل  ددددددددا ل  ددددددددن  أ يددددددددل ش لدددددددددل ون دددددددد  ش لشددددددددكر   دددددددد    ا   أ دددددددد   ال م ددددددددل التد ي ددددددددمل  

 يقد  نه  ن ل د وأس  والر.

و ددددددددددد ل  ردددددددددددكرن  و قدددددددددددديرن  لس دددددددددددت   ال شدددددددددددر  ال دددددددددددد   الددددددددددددقت   أسددددددددددد    دددددددددددمن نددددددددددد    شاددددددددددد   ا       

لتف ددددددددسه شقادددددددد   ابرددددددددرا  أسددددددددة ندددددددد ا الاردددددددد  ولس  س  دددددددد   التدددددددد   ددددددددن أسمادددددددد  ش دددددددد  ول دددددددد ل  ددددددددد    ك نادددددددد   

 و ر ل أسما .

 ول ددد و دد   ددن شدد ل ل ل دد  ال ا  شددل لكاددل  أ دد   لس دد ا  ش لشددكر نت لدده  ن  يف  ادد  ق دد      

 .وا        الار  لتص يب

ولس ددددددددد  سمن لددددددددد   كتادددددددددل قسمدددددددددل السدددددددددل الك   دددددددددل و كتادددددددددل قسمدددددددددل ا اا   وا  تصددددددددد ا   ل   دددددددددل شددددددددددداا       

لدددددددددد وا الشدددددددددكر والتقددددددددددير أسدددددددددة الت ددددددددد مس  والت ددددددددد ون الددددددددد   اشددددددددددو  لاددددددددد  لددددددددد  الرصددددددددد   أسدددددددددة ال صددددددددد ا   

 ال س مل ال رو يل     ا الار .

و  يف  ادددددددد  ان ناراددددددددد  الدددددددددس  وأرلد ندددددددد   نساددددددددد  الددددددددد ين ردددددددد  ق ن  ن   اددددددددد   دددددددددس   ددددددددامن الد ا دددددددددل وقددددددددد ن        

  مر أ ن لا   نك ز     ا  الد ا مل.
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 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

 المقدمة :

سااااااااااااا ا  سااااااااااااا       ااااااااااااا  ال ااااااااااااا    ال   ااااااااااااا    القطااااااااااااا ر ال ااااااااااااا     الع ا ااااااااااااا   ااااااااااااا  ا   ااااااااااااا  يعااااااااااااا    

ا    ااااااااااا    ااااااااااا     ااااااااااا   ااااااااااا    وا ااااااااااا  لعااااااااااا  ولغ ياااااااااااا ا    و ااااااااااا ا  2003ج ااااااااااا ل   عااااااااااا  العااااااااااا   اإل

قطاااااااااا ر ال اااااااااا ل   اااااااااا  ال اااااااااا    ال   اااااااااا  اإلج اااااااااا ل     اااااااااا  وال  هاااااااااا  مياااااااااا     ساااااااااا   ا  طاااااااااا ر الط  ااااااااااا أ 

ال ااااااااااا      عكااااااااااا   ااااااااااع ا   ااااااااااا ر ال ساااااااااا وع ال ع  ااااااااااا  ل  ااااااااااواط ي  وميااااااااااا    الط اااااااااا    اااااااااااع الساااااااااا   و أ

لاااااااااااع الساااااااااااو  الع ا ياااااااااااا   ااااااااااا ع ا    ااااااااااا      اااااااااااع  ساااااااااااهي   ااااااااااا  قه     ال سااااااااااا و    وال ااااااااااا  سااااااااااا    اأ

طوي ااااااااااا ساااااااااا  قا  اااااااااا  و اااااااااا ل الساااااااااا   وال اااااااااا      اااااااااا ع   اااااااااا   و  الجااااااااااوا  وال اااااااااا  اساااااااااا غ     اااااااااا ا  

        ه    ع  كا الع ا .   يا  س        طو     ء   ع

ل ط ل اااااااااا    اااااااااا    اااااااااا  ال ااااااااااع  الع ا اااااااااا  أ ياااااااااا ء القطاااااااااا ر ال اااااااااا      وال اااااااااا  و  يجااااااااااا لمياااااااااا    ا     

    اااااااااااو    ااااااااااا ا    اااااااااااواال سااااااااااا     لااااااااااا    ال   اااااااااااو  ال   ااااااااااا    ااااااااااا   ضااااااااااا    ااااااااااا   هاااااااااااو  الااااااااااا  وا أ

ا    ااااااااااااااا  يا  ااااااااااااااا   ااااااااااااااا   ميااااااااااااااا    ال   جااااااااااااااا   ال   ااااااااااااااا   ااااااااااااااا  ال يااااااااااااااا    القطااااااااااااااا ر ل     ساااااااااااااااا  و ل

 ال   و ا    الع ا .

    ي  اااااااااااا   كاااااااااااا  ي اااااااااااا    ك اااااااااااا ء    ليااااااااااااا  لااااااااااااع  كاااااااااااا      القطاااااااااااا ر ال اااااااااااا و اااااااااااا  ال ع ااااااااااااو  أ     

جاااااااااو ا  ع   اااااااااا  سااااااااا     ااااااااا ك  ل ع ااااااااا  واساااااااااعا  اااااااااور  ااااااااا  و  ااااااااا م       اااااااااا  وك هااااااااا   و و عااااااااا ا  وأ

ع   ا  ا   ااااااااااا ر  ي اااااااااااا ا سااااااااااا  وله ااااااااااا وال ااااااااااا     ااااااااااا م   يااااااااااام ي  أس ساااااااااااي ي  أ   جياااااااااااا  ااااااااااا  الع  ياااااااااااا اأ

  ااااااااااا     أ  أ  اأ   جياااااااااااا  ع  ااااااااااا    يهااااااااااا    اااااااااااو     يسااااااااااااال   و اااااااااااا  يهااااااااااا   والع  ياااااااااااا أ  الع  ياااااااااااا اأ

 اااااااااوا  ال ااااااااا ك   ال ااااااااا   يا    ااااااااا    ااااااااا   و  وجو  ااااااااا   لااااااااا ل   ااااااااا     ااااااااا    أيكاااااااااو   سااااااااا  ي ا 

  س ا ك ي     ه  ل  وي  ال وجو ا  الع   ا.
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أ   ااااااااا كا  ااااااااا   طااااااااا ر ا   ااااااااا    أ ااااااااا    كاااااااااو    ااااااااا     وال ااااااااا ك   ال ااااااااا   يا   لهااااااااا   ااااااااا       

ار لااااااا   اااااااو     ااااااا    ال  ويااااااا    اااااااي   وطوي اااااااا اأجااااااا  وكااااااا   اااااااور  ااااااا   ااااااا ل اأ والهااااااا   ااااااا   ااااااامي   اااااااأ

    ااااااااا    اسااااااااا   ا   ااااااااا ل ال  ااااااااا ك   ااااااااا  و يما ااااااااا   ااااااااا  ال اااااااااور اأ ااااااااا   و ااااااااا  ال   ااااااااا ا ال ه  ياااااااااا  ااااااااا 

    اااااااااااااا    ا ساااااااااااااا ع  اااااااااااااا ك   القطاااااااااااااا ر ال اااااااااااااا     يجاااااااااااااا  أ  ي  اااااااااااااا    ااااااااااااااو   اااااااااااااا ء ال  اااااااااااااا    أ

   سااااااااا  لعااااااااا ا     قااااااااا  لوجاااااااااو    ااااااااا    ي ك هااااااااا  أال وجاااااااااو ا  الع   اااااااااا  و  و ااااااااا   ااااااااا   ولاااااااااا  عااااااااا  ا

 الط   ال  ماي  ل واط يه    ع الس   وال     . 
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 ول : منهجية البحثالفصل ال 

 مشكلة البحث : –وال أ

ل ق ييييييييييي  رلييييييييييي ر  قاييييييييييي ر ييييييييييي را  ييييييييييي  ر لكييييييييييعراق كيييييييييييعر للييييييييييية فر ل  يييييييييييقةر ل ييييييييييي   عرل ييييييييييي ق ر ل  يييييييييي قة ر  

ث ةر يييييييييييعر راطييييييييييي ق ليييييييييييرضر ييييييييييي ر ل   ييييييييييية ر ر، ل ييييييييييي   عرطيييييييييييق ألر  قاييييييييييي ر قاييييييييييي ر قر  ييييييييييياةر   ييييييييييي 

ق يييييييييييييا ر ل شييييييييييييي ةا ر ل ييييييييييييي   ا ر ك ييييييييييييي ر،ر خ ضر شيييييييييييييةق ر ييييييييييييي   عشييييييييييييية ألر ل ق يييييييييييييق   ر لث   ييييييييييييي ر 

 يييييييييييعر  رل ق ق   ويييييييييييي ر لث   يييييييييييي رق ل ييييييييييييعر ليييييييييييي ر  يييييييييييي ر  ييييييييييي ر    ييييييييييييةر    يييييييييييي  ر ل  يييييييييييي ر  ك ييييييييييييةر يييييييييييي ر

ر عر:    ةر ل  قا ،رلرلكر   ر شك  ر ل  ثرا ك ر  ر   غر  ل ط ؤ ر  

 ل ايييييييييق  عرق لدة  يييييييييعر  ييييييييي  ةر  قا وييييييييي ر يييييييييعر لدايييييييييدر  ييييييييي  ر ييييييييي ر طييييييييي ث ة ر لشيييييييييةك ر ل  اثييييييييي رلأررررر

ر ق ق   و ر لث    ر؟

 همية البحث :أ –ثانيا 

  ايييييييي ر ل  ييييييييثر يييييييي رخييييييييل ر  ة يييييييي رلق يييييييي  ر    يييييييي  ضر ويييييييي رق ييييييييقر لق يييييييي  ر ل يييييييي   عر يييييييي ر  ضيييييييي ر ر

 ييييييييير رر يييييييي ر ل طييييييييي ر ل  يييييييييثرل د ايييييييي ر و ييييييييي ر يييييييييعر  يييييييي   ر لييييييييي  ق  رل  شيييييييييا ر يييييييير ر لق ييييييييي  ،ر ضيييييييييلار

ضرا  يييييييييي در يييييييييي ر ايييييييييية ر يييييييييي ر لق   يييييييييي  ر الطيييييييييي خ   رق لييييييييييرر لق يييييييييي  رق ييييييييييقر  يييييييييي  ةر ل  قايييييييييي رق ق يييييييييي 

 ال   يييييييييي  ا ر  خييييييييييةنر خ ق ييييييييييا ر   ا  يييييييييي رلل   ييييييييييةر   يييييييييي  ر ك  يييييييييي ر ق يييييييييي ر يييييييييي ،ر   ضيييييييييي   ر ليييييييييي ر

 ر كيييييييييق ر ييييييييي رق  ييييييييي ر  ييييييييي رشيييييييييةك رق ر ا    ييييييييي ر  اثييييييييي ر ييييييييي ةر ل طييييييييي    رق  ر كييييييييي  ر ل  يييييييييثرة  ييييييييي ر 

رل ر    جر قاقا . رهر ل ا    ر خل رر     ركعرا  ر ل ق  ر  

ر



 

4 
 

 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

 هداف البحث :أ –ثالثا 

راطل ر ل  ثرل  قفر   عر:ررررر

.ر ل لييييييييية ر  ييييييييي ر  ييييييييي ر ل  قاييييييييي ر ل   يييييييييق رلشيييييييييةك رة  ييييييييي  ر يييييييييعر لق ييييييييي  ر ل ييييييييي   عرق  ة ييييييييي ر يييييييييعرر1

رطقفر للة فرلأقة فر ل  لا .

 لث   ييييييييييي ر ييييييييييي ر يييييييييييعر لدايييييييييييدر ل ق يييييييييييق   رةر  ييييييييييي  ةر ل  قاييييييييييي ر  ييييييييييياة رق قا ييييييييييي ر  .ر اييييييييييي  ر ييييييييييي ثار2

رل شةك ر ل  اث رلأ    ر ل اق  عرق لدة  ع.

رك ةر   ر ل ق ق   ر لث    ..ر ك ش  ر ضر   ةر  ر    ةر ل  قا رل ر  ثةر  ر3

رة ألر  ا  ر خصر للل  ر ا ر  غاة  ر ل  ث..ر ض ا ر    ةر ل ظةضرل   ثر آر4

 فرضيات البحث : -رابعا 

ر ط   ر ل  ثر ل ر ةضا ا رة اطا ا رك  ر       ر:ررررر

 يييييييييييييي ر قايييييييييييييي ر ييييييييييييييا ر  يييييييييييييي  ةر ل  قايييييييييييييي ر قا يييييييييييييي ر    يييييييييييييي  ا رر  ر الليييييييييييييي ر ل.ر ق يييييييييييييي ر ل يييييييييييييي ر ر1
رق ل ق ق   ر لث    .

 يييييييييييييي ر قايييييييييييييي ر يييييييييييييا ر  ييييييييييييي  ةر ل  قايييييييييييييي ر  ييييييييييييياة ر    يييييييييييييي  ا رر  ر اللييييييييييييي ر ل.ر ق ييييييييييييي ر ل ييييييييييييي ر ر2
رق ل ق ق   ر لث    .

 حدود البحث : –خامسا 

رط قعر ة ط ر ل  ل .كق  ر  رشةك ر    ا رق    رق فر  ل  ق ر ل ك  ا ر:رق ر.ر1
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قلغ ايييييييييي ر لليييييييييي  رر2004  يييييييييي   ر يييييييييي ر لليييييييييي  رد   ايييييييييي ر:رق كق يييييييييي ر يييييييييي رط طيييييييييي  رد  ايييييييييي ر .ر ل يييييييييي ق ر لر2

ر.2019

 منهج البحث : –سادسا 

قرلييييييييكر يييييييي ر ةاييييييييفر  خيييييييي  ر ل ا  يييييييي  ر ل ييييييييعر   يييييييي رر،لقيييييييي ر  يييييييي وجر ل  ييييييييثر ل يييييييي وجر لك ييييييييعر لقا طييييييييع

  يييييييييييي  ا رل ل يييييييييييق ر ال     ايييييييييييي ر ة يييييييييييي  جر ل يييييييييييد ر  لييييييييييي روييييييييييي ر ييييييييييي ر ل قيييييييييييي ةاةر لةطييييييييييي ا رل شييييييييييييةك ر ا  

(spssرق ط خة  ر ل    ر ل   ر ر لقا طا ر ضلار) ر رق  .ر  ر   ا ر   ر  ثةر

 هيكل البحث : –سابعا 

ر عر: ط ر ل  ثر ل ر ة  ر  ق رقك  را ررررر

رق ر:ر  و ا ر ل  ث..ر ل   ر  ر1

رق  ر الط خ   . ل   ر لث  عر:ر    ةر ل  قا رق ر.ر2

رثةر    ةر ل  قا ر عر ل ق ق   ر لث    ..ر ل   ر لث لثر:ر ر3

ر.ر ل   ر لة   ر:ر    جر ل  ث.ر4

ر

ر

ر

ر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : 

مصادر التمويل وأوجه 

 االستخدام
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 مصادر التمويل وأوجه االستخدام:  الفصل الثاني

 : مفهوم التمويل –اوال 

تتتتتتتتتتتتتوو ن تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  متف تتتتتتتتتتتت ا  لتتتتتتتتتتتت  ت رمتتتتتتتتتتتت   ذ أ  متتتتتتتتتتتت   راء االقتصتتتتتتتتتتتتهومما تتتتتتتتتتتتت    ف تتتتتتتتتتتت   ا تاختلفتتتتتتتتتتتت   

ا بتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتا   قهنمتتتتتتتتت  االنفتتتتتتتتته  ب رم تتتتتتتتت     منتتتتتتتتت  ا ا ت  متتتتتتتتت   تتتتتتتتت   لت  متتتتتتتت ه   تتتتتتتتتا  تتتتتتتتتذ  ا ت رمفتتتتتتتتته  أ

(ه 21: 2006 تتتتتتتتتتتتتتتوا  ا  ر تتتتتتتتتتتتتتت      لمقتتتتتتتتتتتتتتت ه  ارو ا  ه متتتتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتتتتر رم   تت متتتتتتتتتتتتتتت  اأ تتتتتتتتتتتتتتتت  مر ا  تتتتتتتتتتتتتتت

 ا  تتتتتتتتتتواو    ختتتتتتتتتته  ا  ز تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتو    ت تتتتتتتتتت مر   تتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتته  أ   تتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتذ د تتتتتتتتتتت  مر ا  بتتتتتتتتتته   ا ن ومتتتتتتتتتت 

 ختلتتتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتتت  ( ق تتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتر   لتتتتتتتتتتت  أ30: 2009 م تتتتتتتتتتته  صتتتتتتتتتتتم و ه بتتتتتتتتتتتهأ  ا   تتتتتتتتتتت  أ قتتتتتتتتتتته  ا ته تتتتتتتتتتت   

 تتتتتتتتت ا  ا  ز تتتتتتتتت   ت  متتتتتتتتت  ن تتتتتتتتته  ه  تتتتتتتتت اء   ت قتتتتتتتتتا ا  ل  تتتتتتتتت   تتتتتتتتتا ا تصتتتتتتتتت    لتتتتتتتتت  اأا   لمتتتتتتتتته  ا تتتتتتتتتت

ذات  أ   صتتتتتتتتتتتهور خهر متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتا  رمتتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتتها  تتتتتتتتتتتا  صتتتتتتتتتتتهور واخلمتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتا  رمتتتتتتتتتتت  ا ت  متتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت

 (.23: 1997قتراض  ا  ه رائ ه اأ

 لتتتتتتتتتتت   مقتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتهور  ( قتتتتتتتتتتتو رقتتتتتتتتتتتز1997ا ا ت رمتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتذ  قو تتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتتته رائ   متلتتتتتتتتتتت  أ     

 تتتتتتتتتتتتتت  ت  متتتتتتتتتتتتتت    تلتتتتتتتتتتتتتتد  ت تتتتتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتتتته  ما(  ت  متتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتترض     تتتتتتتتتتتتتته    متتتتتتتتتتتتتت   ق تتتتتتتتتتتتتت  ه  ا ت 

 ا   ل به (.

 أهمية التمويل : –ثانيا 

م  تتتتتتتتتتت  ا ت  متتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت ها   تتتتتتتتتتتواو ا  ل  تتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتهأ  ا  ا  ز تتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتت رار ن تتتتتتتتتتته  ه  ن تتتتتتتتتتترا  

 تتتتتتتتت ا   لتتتتتتتتت  ا  ل  تتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  تتتتتتتتتت  مر اأ  أل  متتتتتتتتت  ا قبمتتتتتتتتتر  ا تتتتتتتتتت  مقت تتتتتتتتتب ه ا ت  متتتتتتتتت ه  م تتتتتتتتت 
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ب تتتتتتتتتتتتق    تتتتتتتتتتتتت ره ق تتتتتتتتتتتته م تتتتتتتتتتتت  أختتتتتتتتتتتتذ ب تتتتتتتتتتتتض اال تبتتتتتتتتتتتتهرا   تتتتتتتتتتتت  ا ت تتتتتتتتتتتتبها أ نتتتتتتتتتتتتهء االختمتتتتتتتتتتتتهر بتتتتتتتتتتتتما 

 -ت  :  ا  ومر ا  ه    ا ت  تت    بهأ صهور ا ت  م   ا قب

 ت  متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  اقصتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتو  ت ه تتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتت  تونمتتتتتتتتتتتت  تقلفتتتتتتتتتتتت  ا. ا تقلفتتتتتتتتتتتت  :  ذ أا ا  تتتتتتتتتتتتومر مرقتتتتتتتتتتتتز أ  1

  بهختمتتتتتتتتتتهر ا  صتتتتتتتتتتهور اأقتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت  م بتتتتتتتتتتر  ن تتتتتتتتتته ب  تتتتتتتتتتو  ا فهئتتتتتتتتتتو  ا  تتتتتتتتتتن م ه أ  أنتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتا   

 تقلف    هرن  به بوائ  اأخرى     و   غفه  ا   ا   ا  ل ر  اأخرى.

. أ تتتتتتتتتتتر ا  صتتتتتتتتتتتهور  لتتتتتتتتتتت  ن تتتتتتتتتتتب  ا  وم نمتتتتتتتتتتت  :  ذ قتتتتتتتتتتتو مترتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتخوا  ب تتتتتتتتتتتض ا  صتتتتتتتتتتتهور  2

ا ت تتتتتتتتتتتتته ز  ل تتتتتتتتتتتتترق  به   هرنتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  ا  صتتتتتتتتتتتتتهور اأختتتتتتتتتتتتترىه أ ا تتتتتتتتتتتتتتى مر  لتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت ى ا  وم نمتتتتتتتتتتتتت 

 تتتتتتتت ا   لتتتتتتتته م   مر تتتتتتتت   لتتتتتتتت    تتتتتتتتور  ا  تتتتتتتترق   تتتتتتتت  ا تصتتتتتتتت    لتتتتتتتت  أما متتتتتتتتل ر ا  وم نمتتتتتتتت     تتتتتتتتت ى   تتتتتتتت

 تقلف   ذ  اأ  ا .

تتتتتتتتتتتت  مر اتتمه تتتتتتتتتتته  ا  تتتتتتتتتتترق  :  ذ تتفتتتتتتتتتتته    تتتتتتتتتتتذ  ا  صتتتتتتتتتتتهور .  تتتتتتتتتتتوى ا   تتتتتتتتتتت   أ  اال ت تتتتتتتتتتتهو  لتتتتتتتتتتت   3

لم تتتتتتتتته  تتتتتتتتت  ا تصتتتتتتتتت    لتتتتتتتتت  اأ تتتتتتتتت ا   نتتتتتتتتتو ه تتتتتتتتتتو   ا ته تتتتتتتتت  ا م تتتتتتتتته  تتتتتتتتتا تمتتتتتتتتتا   قهنمتتتتتتتتت  اال ت تتتتتتتتتهو  

    ا  ق  ا  نه  .  

ا  متتتتتتتتتتتت و ا  فر لتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتتخوا  ا  صتتتتتتتتتتتتهور :   تتتتتتتتتتتتو مقتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتتب ض ا   رلتتتتتتتتتتتتما ا   تتتتتتتتتتتتور  .  4

 لتتتتتتتت   تتتتتتتترض قمتتتتتتتت و  لتتتتتتتت  ا  تتتتتتتترقه  أق تتتتتتتتر  تتتتتتتتا غمر تتتتتتتته   تتتتتتتتو تقتتتتتتتت ا  تتتتتتتتذ  ا  متتتتتتتت و  تتتتتتتت   تتتتتتتتق   لتتتتتتتت  

    قه آ .قص   ل   ه مت  ت زم    ا أربهح أتو أ

أا  . ا  ر نتتتتتتتت  :   تتتتتتتتو تقتتتتتتتتت ا ب تتتتتتتتض ا  صتتتتتتتتتهور أق تتتتتتتتر  ر نتتتتتتتت   تتتتتتتتتا غمر تتتتتتتته بتمتتتتتتتتتا م قتتتتتتتتا  ل تتتتتتتتترق  5

 (.448: 2007تتص   لم ه   بو ا غفهره 
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 : المفهوم واالشكال مصادر التمويل طويلة األجل –ثالثا 

س ا  تتتتتتتتته    تتتتتتتتتا ا  تتتتتتتتتتو  االقتصتتتتتتتتتهوم  متتتتتتتتتت  ا تصتتتتتتتتت    لتتتتتتتتت  ا ت  متتتتتتتتت    متتتتتتتتت  اأ تتتتتتتتت   تتتتتتتتتا أ تتتتتتتتت ا  رأ

  تتتتتتتتتتتتتتو  ا  رمتتتتتتتتتتتتت  اا  رمتتتتتتتتتتتتت  اأ تتتتتتتتتتتتت ا  ا  ه متتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  أصتتتتتتتتتتتتتوار اأ تتتتتتتتتتتتت  ه   تتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتتنف تتتتتتتتتتتتت هه   تتتتتتتتتتتتت

قتتتتتتتتتتت ما االتتمه متتتتتتتتتتته ه   نتتتتتتتتتتتهد نتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتا أنتتتتتتتتتتت ا  اأ تتتتتتتتتتت   ربتتتتتتتتتتتهح  تاتت تتتتتتتتتتتهز اأاالقتصتتتتتتتتتتتهوم   متتتتتتتتتتتت  

 و ا  ا تتتتتتتتتوما  تتتتتتتتتما بتتتتتتتتتما  صتتتتتتتتتهور ا ت  متتتتتتتتت    ملتتتتتتتتت  اأ تتتتتتتتت   بتتتتتتتتتما   تتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتهز  م تتتتتتتتتو م تتتتتتتتت   اأ

 -ت  :  م    مل  اأ   بهأملهح  صهور ا ت  م قا  (57: 2001 ا  ومفه ه 

 : ت    ا   ه  ما( . اأ    ا  هوم   1

بىنتتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتتد م بتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتهتب  ا تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  تصتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتهئ    تتتتتتتتتتت   لقمتتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتته   م تتتتتتتتتتتر  ا  تتتتتتتتتتت   

   تتتتتتتتتت وا   ن تتتتتتتتتته    تتتتتتتتتته   ه  ملتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ا تصتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتت  تصتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتا أربتتتتتتتتتتهح ا  تتتتتتتتتترق  

تنه تتتتتتتت   تتتتتتتته م لقتتتتتتتت   تتتتتتتتا أ تتتتتتتت    تقتتتتتتتت ا   تتتتتتتتل  م  ا   تتتتتتتته    تتتتتتتتتو و  ب  تتتتتتتتوار  تتتتتتتته م لقتتتتتتتت   تتتتتتتتا أ تتتتتتتت   

ا  ه متتتتتتتتتتتتت    را اأا  هومتتتتتتتتتتتتت  قهبلتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتوا    تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   (ه  تقتتتتتتتتتتتتت ا اأ20: 2005ت تتتتتتتتتتتتتهو ه  

  (.109: 1997س  ه  ا  ن ه   تروااه  ت    تص  ا   ه      رأ

. اأربتتتتتتتتتتتتتهح ا  تت تتتتتتتتتتتتتز  : م تتتتتتتتتتتتتو ا ت  متتتتتتتتتتتتت  ب تت تتتتتتتتتتتتتهز اأربتتتتتتتتتتتتتهح  ل ن  تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتو  ت زم  تتتتتتتتتتتتته  لتتتتتتتتتتتتت   2

ا   تتتتتتتتتتتته  ما  تتتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتتتهئ  تت متتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتم    ا ذاتمتتتتتتتتتتتت  ا واخلمتتتتتتتتتتتت   لق متتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتا ا  تتتتتتتتتتتترقه ه  م تبتتتتتتتتتتتتر 

رلتتتتتتتتتتما  أل تتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتت  أ قتتتتتتتتتته  غمتتتتتتتتتتر  نه تتتتتتتتتتب   ل تتتتتتتتتترق   صتتتتتتتتتتور ختتتتتتتتتته    تتتتتتتتتتا  ختتتتتتتتتته ر   ه بتتتتتتتتتت  ا   

 متتتتتتتتتتتتوو بنتتتتتتتتتتهء  لتتتتتتتتتت  ن تتتتتتتتتتب  ت زمتتتتتتتتتت  اأربتتتتتتتتتتهح  ذ قل تتتتتتتتتته ارتفتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتو  ت زمتتتتتتتتتت  اأربتتتتتتتتتتهح قتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتو  

 (.68: 2000أتت هز اأربهح  ا  قس صتم   ا تنه  ه 
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  أربتتتتتتتتتتتتهح  تتتتتتتتتتتتا نصتتتتتتتتتتتتم  ا   تتتتتتتتتتتته  ما  تتقتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتتا اأ ت ت تتتتتتتتتتتت  االتتمه متتتتتتتتتتتته . االتتمه متتتتتتتتتتتته  :  3

 تتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتو م   ت  متتتتتتتتتتتت  ا  رقتتتتتتتتتتتتز ا  تتتتتتتتتتتته    ل صتتتتتتتتتتتتر   ا ر م تتتتتتتتتتتت   بنتتتتتتتتتتتت  ال ه أ تتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتهئض اأ

  تتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتو   ربتتتتتتتتتتتتهح ا  تت تتتتتتتتتتتتز   تتتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتتته   اتتتتتتتتتتتتتوه  تتتتتتتتتتتتهر ت تتتتتتتتتتتت  اأإل (ه  تفهومتتتتتتتتتتتته  74: 2016

و اتتمتتتتتتتتتته    تتتتتتتتتته    قتتتتتتتتتتهن ن  نتتتتتتتتتت ا   ختلفتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتا االتتمه متتتتتتتتتته ه  م  تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت مه   تتتتتتتتتت  ا  ته تتتتتتتتتتب   أ

ربتتتتتتتتهح متتتتتتتتراو ت لتتتتتتتت   لتتتتتتتت   تتتتتتتتزء  تتتتتتتتا اأ  ختلفتتتتتتتت  ا تتتتتتتتت   غمر تتتتتتتته  تتتتتتتتا اال تتتتتتتتمهء ا ئتتمه متتتتتتتته  ا  تتتتتتتت ار ا    

اتتمتتتتتتتتتتته    تتتتتتتتتتتا  رمتتتتتتتتتتت  اقت تتتتتتتتتتته    أ  تتتتتتتتتتترق قتتتتتتتتتتت ا ا ت  هر   تتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتر  ه   ت تتتتتتتتتتتز   ا تتتتتتتتتتتهو  ا تتتتتتتتتتتت

 تتتتتتتتتقه  ه ىد  ل  تتتتتتتتته  ماه  ت تتتتتتتتتو االتتمه متتتتتتتتته  با  تتتتتتتتتن م    تتتتتتتتت  نتم تتتتتتتتت   تتتتتتتتتذ د  لتتتتتتتتت هربهت تتتتتتتتتأ بلتتتتتتتتت   تتتتتتتتتا 

مه متتتتتتتتتتته (  تتتتتتتتتتتزء  تتتتتتتتتتتا ت تتتتتتتتتتت   ن تتتتتتتتتتته  االتتأ تتتتتتتتتتتا  صتتتتتتتتتتتهور ا ت  متتتتتتتتتتت  ا واخلمتتتتتتتتتتت     ا   صتتتتتتتتتتتهور   ا  ختلفتتتتتتتتتتت

 (.57: 1994  بو ا فتهحه  ا   ه  ما

 : المفهوم واالشكال مصادر التمويل قصيرة األجل –رابعا 

غتتتتتتتتتتترض ت  متتتتتتتتتتت  اتتمه هت تتتتتتتتتتته  به تتتتتتتتتتتته    تتتتتتتتتتتا ا ت  متتتتتتتتتتت   تل تتتتتتتتتتتى ا  ل  تتتتتتتتتتته  االقتصتتتتتتتتتتتهوم    تتتتتتتتتتتذا ا نتتتتتتتتتتت   

االئت تتتتتتتتها ال م قتتتتتتتتا أا تت تتتتتتتته ز بتتتتتتتتى  تتتتتتتتته   تتتتتتتتا اأتتتتتتتتت ا  ا تتتتتتتتو ر  ا  اتتتتتتتتتو   ا   تتتتتتتتور  ا  تتتتتتتتو   تتتتتتتتذا  تتتتتتتت 

 م تتتتتتتتتر  ا ت  متتتتتتتت  قصتتتتتتتتمر اأ تتتتتتتتت  بىنتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتد اال تتتتتتتتتزا  ا  ا تتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتواو ختتتتتتتت    تتتتتتتتتو  ال   تتتتتتتتهو  ب تتتتتتتتن 

نتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتذا أ تتتتتتتتتتتتت  أ(   تتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتما 140: 2015تزمتتتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتتن   اتتتتتتتتتتتتتتو   ا ن م تتتتتتتتتتتتت   ا خر تتتتتتتتتتتتت ه 

 االئت ها نذقر االت  :

 تتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتهء  تتتتتتتتتتتراء   تتتتتتتتتتت   بتتتتتتتتتتتهر   تتتتتتتتتتتا ومتتتتتتتتتتتا م نتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتت رو   . االئت تتتتتتتتتتتها ا ت تتتتتتتتتتتهر  : 1

 تتتتتتتتتت  ا ا ت تتتتتتتتتتهر  بىنتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتت م   قصتتتتتتتتتتمر  اأت تتتتتتتتتتها بمتتتتتتتتتت ه  م تتتتتتتتتتر  اأ   تتتتتتتتتته  غتتتتتتتتتترض   تتتتتتتتتتهو  بلتتتتتتتتتته 

متصتتتتتتتتتتت   لم تتتتتتتتتتته ا   تتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتا ا  تتتتتتتتتتت رو   تتتتتتتتتتتهء  تتتتتتتتتتتراء بلتتتتتتتتتتته    غتتتتتتتتتتترض ا  تتتتتتتتتتتته ر  ب تتتتتتتتتتتهه  اتمهنتتتتتتتتتتته 
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ه  منتتتتتتتتتور  لتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتا و ا  تتتتتتتتتر   و تتتتتتتتت  متصتتتتتتتتت   لم تتتتتتتتته بتتتتتتتتتو ا تقلفتتتتتتتتت   ذ  تتتتتتتتته تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتن  االئت تتتتتتتتتها

 - ذا ا ن    ا االئت ها االت  :

أ تتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتقه  االئت تتتتتتتتتها ا ت تتتتتتتتتهر  بتتتتتتتتتو ا تقلفتتتتتتتتت  تمتتتتتتتتتا متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  أ . ا ت تتتتتتتتته  ا  تتتتتتتتتهر  :  تتتتتتتتت  أتتتتتتتتتتو 

ا ت تتتتتتتتتتتهبه  ا  ومنتتتتتتتتتتت ه  متتتتتتتتتتتت  خ  تتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتت م   ب تتتتتتتتتتت    ا  ل  تتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتته    تتتتتتتتتتت   ت تتتتتتتتتتته 

  ختل  ا   لمه  ا ت  تن ى بما ا   رو  ا   تر .

 قتتتتتتتتتس ا ت تتتتتتتتته  ا  تتتتتتتتتهر  ا تتتتتتتتتذ  متتتتتتتتتت  و ا   تتتتتتتتت و   تتتتتتتتتو بتتتتتتتتتما ا بتتتتتتتتتهئ   ا   تتتتتتتتتتر    . ا ق بمتتتتتتتتتهال  : 

   بتتتتتتتتهر   تتتتتتتتا   م تتتتتتتت    بتتتتتتتته  ومتتتتتتتتا ات تتتتتتتته  ا   تتتتتتتتتر   صتتتتتتتته   ا بتتتتتتتتهئ ه تن تتتتتتتتى نتم تتتتتتتت   تتتتتتتتى را  ا تتتتتتتتو    تتتتتتتت

  ه  تتتتتتتتا قبتتتتتتتت  ا  تتتتتتتت رو قبتتتتتتتت  ان لتتتتتتتتهء   تتتتتتتت و ت ه تتتتتتتت  مت  تتتتتتتت   تتتتتتتت   تتتتتتتتن  ائت تتتتتتتتها أ تتتتتتتت ه  م قتتتتتتتتا خصتتتتتتتت

 (.221: 2007ه ا   بم  هب  ا تخل   ا  زء  ا قم ت ه  اأ   ا  توو  

 مر ا ت  متتتتتتتتتت  ا  نه تتتتتتتتتت   تغ متتتتتتتتتتت  . االئت تتتتتتتتتتها ا  صتتتتتتتتتتر   :  نتتتتتتتتتتو ه ال تتتتتتتتتتتت قا ا  ل  تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتت   2

اتتمه تتتتتتتتتته  و ر  اال تتتتتتتتتتتتغ    تتتتتتتتتتتا  رمتتتتتتتتتتت  االئت تتتتتتتتتتتها ا ت تتتتتتتتتتهر  أ  اأربتتتتتتتتتتتهح ا  تت تتتتتتتتتتتز ه   ن تتتتتتتتتتته تل تتتتتتتتتتتى 

  تتتتتتتتتتت  ا  صتتتتتتتتتتتهر   ا  ل  تتتتتتتتتتته  ا  ه متتتتتتتتتتت ه ا تتتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتت   ب تتتتتتتتتتتن  قتتتتتتتتتتتر ض  صتتتتتتتتتتتر م   ت تتتتتتتتتتتوو  اأ تتتتتتتتتتته ه 

و  تتتتتتتتت   تتتتتتتتتتا قبتتتتتتتتت  ا  ل  تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتذ  ا  تتتتتتتتتر ض قلفتتتتتتتتتت  تت  تتتتتتتتت   تتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ر ا فهئتتتتتتتتتو ا تتتتتتتتتذ   تتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت  

 (. 192: 1997   ا  صر   نو ا ت ومو  ا   هره تصهوم   االق

 مفهوم الموجودات الثابتة : –خامسا 

 تتتتتتتتتتم ر   تتتتتتتتتته  نتتتتتتتتتته   اقتصتتتتتتتتتتهوم    تتتتتتتتتتت بلم  ت تتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتر  ا    تتتتتتتتتت وا  بصتتتتتتتتتت ر   ه تتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  أن

 تتتتتتتتتتته ا    تتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتترق    منتتتتتتتتتتت  قنتم تتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتواا أ    لمتتتتتتتتتتته   ق تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ا  هلتتتتتتتتتتت ه  
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 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

ا  ل   تتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت  ت تنتتتتتتتتتت   غتتتتتتتتتترض ا  تتتتتتتتتتتخوا   تتتتتتتتتت    لمتتتتتتتتتته  ا  تتتتتتتتتترقه ه   تتتتتتتتتتمس ن تتتتتتتتتته تلتتتتتتتتتتد ا  تتتتتتتتتت ارو   

  ملتتتتتتتت  اأ تتتتتتتتت ه  تتتتتتتتت  ا   تتتتتتتت ءه  تقتتتتتتتت ا ا    تتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتت   تتتتتتتتهو     تتتتتتتت وا  هو  بم  تتتتتتتته  ب صتتتتتتتتو ا تتتتتتتت

و ا  هبتتتتتتتتتت  م قتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتتز و ا  تتتتتتتتتترق  بختتتتتتتتتتو ه    تتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتن ا ه أ  أا ا    تتتتتتتتتت   ذ  تتتتتتتتتتا ا  ت قتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتته أ

ا  نتتتتتتتتتته   ا تتتتتتتتتتت  م ه به تتتتتتتتتتت نهء اأرالتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا نتتتتتتتتتت   ختتتتتتتتتتز ا   نتتتتتتتتتته     تتتتتتتتتتت بلأا من تتتتتتتتتتر   متتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  أ

ختتتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتتر االنتتتتتتتتتتتتته       تتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتن   تتتتتتتتتتتتتورم مه  ا تتصتتتتتتتتتتتت   لم تتتتتتتتتتتته ا  تتتتتتتتتتتترق   تتتتتتتتتتتتا 

 ا   ور  تلد ا     وا .

 -   ن  ما رئم مما   ه : تن    ا     وا  ا  هبت        

 ا ختتتتتتتتتتتتو ه ه  ذ وا  ا  نت تتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتل   هبتتتتتتتتتتتتت  ا  ل   تتتتتتتتتتتت  :  م صتتتتتتتتتتتتو ب تتتتتتتتتتتته ا    تتتتتتتتتتتت  . ا    تتتتتتتتتتتت وا  ا  1

 ن تتتتتتتته    تتتتتتتتت و  ب تتتتتتتتق    لتتتتتتتتت    ل تتتتتتتت س  متلتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتذا ا نتتتتتتتتت    تتتتتتتتا ا    تتتتتتتتت وا  اأرالتتتتتتتت   ا  بتتتتتتتتتهن  

  اآلال   ا   وا   اأ ها  اإلن هءا   غمر ه.

. ا    تتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتت  غمتتتتتتتتتتتر ا  ل   تتتتتتتتتتتت  : ب قتتتتتتتتتتتس ا    تتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتت  ا  ل   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  غمتتتتتتتتتتتتر  2

ن تتتتتتتتته متتتتتتتتتت     تتتتتتتتت و  ب تتتتتتتتتق    لتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتت سه   تتتتتتتتتهو  ال تنتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتل   ا  ختتتتتتتتتو ه  ب تتتتتتتتتق   به تتتتتتتتتره  ا 

تت متتتتتتتتتتت  اأ قتتتتتتتتتتتهر ا نه  تتتتتتتتتتت   ن تتتتتتتتتتته   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتل   ختتتتتتتتتتتو ه  ت تتتتتتتتتتتتخو   تتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتتغم  أن تتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتترق  

 متلتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتذا ا نتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتا ا    تتتتتتتتتت وا  بتتتتتتتتتتراءا  االختتتتتتتتتتترا   ت تتتتتتتتتت   ا ن تتتتتتتتتتر  ا    تتتتتتتتتته  ا ت هرمتتتتتتتتتت  

 (.Peterson, 2002 :11   ر  ا  رق   
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 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

 بالموجودات الثابتة :هتمام العوامل التي تدعوا لأل –سادسا 

ت تتتتتتتتتته وار  تتتتتتتتتته  بتتتتتتتتتته     وا  ا  هبتتتتتتتتتتت   ا   تا  أل تتتتتتتتتتبه   ا   ا تتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتو    نتتتتتتتتتتهد      تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتا اأ

 -ت  :ب ور  ه    ا ا قفهء      اأ

. صتتتتتتتتتتتتت  ب  ا تنبتتتتتتتتتتتتتل ب  تتتتتتتتتتتتتت ب  ا    تتتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتتت  : تمتتتتتتتتتتتتتا مصتتتتتتتتتتتتتهت  ذ تتتتتتتتتتتتتد ارتفتتتتتتتتتتتتته  بور تتتتتتتتتتتتت   1

   تتتتتتتتتتذ  ا    تتتتتتتتتت وا  بى لتتتتتتتتتت   رم تتتتتتتتتت  ا  ختتتتتتتتتته ر نتم تتتتتتتتتت  التت تتتتتتتتتته   تتتتتتتتتتو  قتتتتتتتتتتور  اإلوار   لتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتغ 

   قن   تت م  اأربهح.

. لتتتتتتتتتتتخه   ا  بتتتتتتتتتتته   ا   تتتتتتتتتتتت  ر   تتتتتتتتتتت  ا    تتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتت  :  ذ أا ت تتتتتتتتتتت ر ا  تتتتتتتتتتترقه  ا صتتتتتتتتتتتنه م   2

 ا تتتتتتتتتتتتتتت رار ه  ب هء تتتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتت   م ت تتتتتتتتتتتتتتو بور تتتتتتتتتتتتتت  أ ه تتتتتتتتتتتتتتم   لتتتتتتتتتتتتتت    لمتتتتتتتتتتتتتت  اال تتتتتتتتتتتتتتت  هر  تتتتتتتتتتتتتت  

 أا تن    تت  ر. ا     وا  ا  هبت ه  بو ا  ذ  اال ت  هرا  ال ت ت م  ا  رق 

ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتهز . خص صتتتتتتتتتتتتتتتتم  ا    تتتتتتتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتتتتتت  :  ا اغه بمتتتتتتتتتتتتتتتتت   نهصتتتتتتتتتتتتتتتتر ا    تتتتتتتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتتتتتت   3

 تتتتتتتتتتذ  ا خص صتتتتتتتتتتم  ب تتتتتتتتتتما اال تبتتتتتتتتتتهره ا تهختتتتتتتتتتذ بخص صتتتتتتتتتتم    منتتتتتتتتتت   مت  تتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت   وار  ا  تتتتتتتتتترق  أ

ا  نهصتتتتتتتتتتتتتر ا    تتتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتتت  تتبتتتتتتتتتتتتتهما  م تتتتتتتتتتتتته بمن تتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتتا تمتتتتتتتتتتتتتا  بم ت تتتتتتتتتتتتته  ا تتتتتتتتتتتتتتخوا  ه  ذ أ

نته مت ه.   ر ه  تقلفت ه       ائو ه  ا 

. ت تتتتتتتتتتتتهو   نهصتتتتتتتتتتتتر ا    تتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتت  : تت تتتتتتتتتتتترض ا    تتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  ا ت تتتتتتتتتتتتهو  ب تتتتتتتتتتتتب   4
اال تتتتتتتتتتتتتخوا  أ  ا ت تتتتتتتتتتتتهو  ا ت نتتتتتتتتتتتت ه  ذ أا   متتتتتتتتتتتت   نهصتتتتتتتتتتتتر ا    تتتتتتتتتتتت وا  ا  هبتتتتتتتتتتتتت  به تتتتتتتتتتتتت نهء اأرالتتتتتتتتتتتت  
تت تتتتتتتتتتتترض قم ت تتتتتتتتتتتته   تتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتن   ا تتتتتتتتتتتتتورم   نتم تتتتتتتتتتتت  اال تتتتتتتتتتتتتخوا ه  مت لتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتذا اأ تتتتتتتتتتتتر ب بم تتتتتتتتتتتت  

ختتتتتتتتترى ت تتتتتتتت     ه  تتتتتتتتهه   تتتتتتتته م تتتتتتتتتتلز   تهب ت تتتتتتتته   راقبت تتتتتتتته أ تتتتتتتت  تنفمتتتتتتتتتذ ا تتتتتتتتتبوا  ه ب   تتتتتتتت وا  أا تتتتتتتتته  
 (.63: 2007  لم  اإلت    ا صمهح  ا  ه ر ه 
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 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

 أثر مصادر التمويل في الموجودات الثابتةالفصل الثالث : 

 االساليب االحصائية المستخدمة : -أوال 

(  ذلددددد  25ن  دددددانص ص دددددب   spssلقدددددا تدددددب نادددددتزانب حصادددددلعل نلادددددعب ن ا دددددل    ل   ددددد ب ن  تعل  ددددد       

تا  ددددددددا نلح لاددددددددلئ  ناددددددددتزصنئ نلاتددددددددل ل  ن اددددددددلل   ن ا ددددددددل    نلعاددددددددتزاع   دددددددد  نلتا  ددددددددا  لاددددددددئ لغددددددددص  

 :ت نأل

  Simple Correlation. ن صتحلط نلحا ط   1

 Meson)نانة نا دددل    تادددتزاب لق دددلج  ددد ة  نت دددلة  ب ددد  ن صتحدددلط عدددل حددد   عتغ دددص   ن اددد    قدددط      

& Others :1999 ,426) عدددل  ددد ذ  دددل  ذلددد    اددد  ن   0.5ن صتحدددلط   دددلذن  لادددئ   عددد  ع لعدددا 

  اا  ا ح  ل  هذن   ا  ن  ن صتحلط تلب. 1ن صتحلط   ي نلى ن    ا نلع لعا نلى 

   Simple Regression . ن ااانص نلزط  نلحا ط  2

 هددددد  نانة نا دددددل    تادددددتزاب ل  دددددر نل ب ددددد  عدددددل حددددد   عتغ دددددص    ددددد  طص دددددذ ن  دددددلا ع لالددددد  تقددددد ج      

 . (Triola :2008 ,509)   نلعتغ ص نلتلحع ن تعلاًن   ى تغ ص نلعتغ ص نلعاتقا ا ب نلتغ ص 

 F. نزتحلص  3

 Siegel)لتاا ددددددا ع ا  دددددد   ب دددددد  ن ااددددددانص    ددددددص عدددددد  عتغ ددددددص عاددددددتقا  F  اددددددتزاب نزتحددددددلص      

نلعااددد ح  ن حددددص عدددد  نل ا ل دددد   ددددل  ذلددد    ادددد  ن  نل ب دددد  ع ا  دددد   عدددد   F ددددلذن  لاددددئ  (672, 2003:

 تب  ح ا نلفصض  . ب  
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 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

 t. نزتحلص  4

 هددددد  نزتحدددددلص نا دددددل   لع تعدددددع حاددددد   ذلددددد  لح دددددل  ع ا  ددددد  تدددددل  ص نلعتغ دددددص نلعادددددتقا   دددددى نلعتغ دددددص      

نل ا ل دددد   ددددلذن  tنلعاتاددددح  عددددع  t  ددددتب ذلدددد   دددد  طص ددددذ عقلصادددد   (Bluman :1998 ,378)نلتددددلحع  

    . لائ نلعاتاح  ن حص ع  نل ا ل    ل  ذل   اا   ى ع ا    نل ب

  Determination of Coefficient. ع لعا نلتاا ا  5

   ددددا هددددذن نلع لعددددا عدددد   هدددددب عقددددل  ج نلقدددد   نلتفادددد ص    نلتاح  دددد  ل اعدددددلذئ نلعقدددداصة  تتددددصن     عتدددد  حددددد        

 2005 ددددداا  دددددا ح ت ددددد   نلقددددد ة نلتفاددددد ص    نلتاح  ددددد   لل ددددد   نلزفدددددل   : 1   عدددددل ن تدددددص  عددددد   0 نلدددددد 1نلدددددد

،55.)  

 : بيانات البحث –ثانيا 

عدددددددددددد  نلتقددددددددددددلص ص نلاددددددددددددا    نلاعددددددددددددلذئ نلق لادددددددددددد    لقددددددددددددا تددددددددددددب  عددددددددددددع نلح لاددددددددددددلئ نلضددددددددددددص ص    زتحددددددددددددلص     

    لائ  عل ه  ع ضح    نل ا ا نألت  : لاا    لباتلئ نلا  نا   نلعصن  ل شص   ن

 ( بيانات البحث1جدول )

 الموجودات الثابتة طويلة االجل مصادر التمويل قصيرة االجل مصادر التمويل العام

2003 1161 2547 211 

2004 1203 2541 283 

2005 1214 2557 214 
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 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

2006 976 2980 337 

2007 898 3006 341 

2008 1358 3980 347 

2009 1401 2939 339 

2010 1470 2980 390 

2011 3484 4251 3789 

2012 4060 4555 5084 

2013 2272 6518 5195 

2014 2098 6601 5123 

2015 1296 6723 5020 

2016 2059 6614 4994 

2017 2178 6523 4966 

2018 2214 6447 4979 

2019 2223 6302 4922 

لحديثدددددددة للنتدددددددا  الحيدددددددواني التقدددددددارير السدددددددنوية لل دددددددر ة االمصددددددددر : مدددددددي ابدددددددداد البددددددداحثيي باالبتمددددددداد بلددددددد  
 (.2019 – 2003) والزرابي
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 دور مصادر التمويل قصيرة وطويلة االجل في تعزيز الموجودات الثابتة(())     

 : لموجودات الثابتةوا تمويل قصير االجللامصادر قياس العلقة بيي  -ثالثا 

ع دددددددددددلاص نلتع  دددددددددددا  نلدددددددددددذي  قددددددددددد ج عقدددددددددددانص نلتددددددددددد   ص ل 1.868لقدددددددددددا ح غدددددددددددئ   ددددددددددددع  ع لعدددددددددددا ح تدددددددددددل      

(  نلحللغدددددددددد  tع ا  دددددددددد  ـذ    نلق دددددددددددع  نلعاتاددددددددددح  ل ددددددددددد   هدددددددددد  ع  دددددددددد انئ نل لحتدددددددددد  دددددددددد  نل   دددددددددد صة ن  ددددددددددا

(  اص دددددددددددد  0.01 ادددددددددددا عادددددددددددت   نلا لددددددددددد    2.583  عتهدددددددددددل نل ا ل دددددددددددد   نلحللغددددددددددد   عددددددددددد   حدددددددددددص  3.608

ع ا  ددددددددد   هدددددددددذن عدددددددددل   حتتددددددددد   اادددددددددانص نلزطددددددددد  نلحاددددددددد ط  هددددددددد    ضدددددددددل  (،  عدددددددددل ع لالددددددددد  ن 15،  1 دددددددددد   اص 

    عتهددددددددددل نل ا ل ددددددددددد   نلحللغدددددددددد  عدددددددددد  حددددددددددص نلتدددددددددد  هدددددددددد    13.024(  نلحللغدددددددددد  Fنلق دددددددددددع  نلعاتاددددددددددح  ل ددددددددددد 

 ي     0.47  عددددددددددددددددل ح غددددددددددددددددئ   عددددددددددددددد  ع لعددددددددددددددددا نلتاا ددددددددددددددددا(،  0.01 ادددددددددددددددا عاددددددددددددددددت   نلا لددددددددددددددد    8.68

نلع  دددددددددد انئ تغ ددددددددددص نلال دددددددددا  دددددددددد  عدددددددددد  نل %47 ع اهددددددددددل تفاددددددددد ص  ع دددددددددلاص نلتع  ددددددددددا   ددددددددد صة ن  ددددددددددا

 حادددددددد ،  هددددددددذن عددددددددل  ت ن ددددددددذ عددددددددع نلتل دددددددد ا نلا ددددددددصي ل    ـشددددددددلصة ع لعددددددددا ح تددددددددل  لاددددددددئ ع  حدددددددد   ، نل لحتدددددددد 

 : ت   عل ه  ع ضح    نل ا ا نأل

 الموجودات الثابتةو  االجلمصادر التمويل قصيرة واالنحدار بيي ( معامل االرتباط 2جدول )

 المحسوبة R 2R F المحسوبة T معامل بيتا قيدمة الثابت

-730.63 1.868 3.609 0.68 0.47 13.024 

 8.68=  0.01( ومستوى الداللة 15،  1( بند درجدة حريدة )Fالقيدمة الجدولية للد)

 2.583=  0.01( ومستوى الداللة 15،  1)( بند درجدة حريدة tالقيدمة الجدولية للد)

 spssالمصدر: الباحث إبتمادًا بل  مخرجات برنامج 
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 : لموجودات الثابتةوا تمويل طويلة االجللامصادر قياس العلقة بيي  -رابعا 

ع دددددددددددددلاص  نلدددددددددددددذي  قددددددددددددد ج عقدددددددددددددانص نلتددددددددددددد   ص ل 3048.87-لقدددددددددددددا ح غدددددددددددددئ   ددددددددددددددع  ع لعدددددددددددددا ح تدددددددددددددل      

( tع ا  دددددددددد  ـذ    نلق دددددددددددع  نلعاتاددددددددددح  ل ددددددددددد   هدددددددددد  ع  دددددددددد انئ نل لحتدددددددددد  دددددددددد  نل نلتع  ددددددددددا ط   دددددددددد  ن  ددددددددددا

 ادددددددددددددددا عادددددددددددددددت   نلا لددددددددددددددد   2.583  عتهدددددددددددددددل نل ا ل دددددددددددددددد   نلحللغددددددددددددددد   عددددددددددددددد   حدددددددددددددددص  10.223 نلحللغددددددددددددددد  

 ااددددددددددددددانص نلزطدددددددددددددد  نلحادددددددددددددد ط  هدددددددددددددد    ضددددددددددددددل  (،  عددددددددددددددل ع لالدددددددددددددد  ن 15،  1 ددددددددددددددد   (  اص ددددددددددددددد  اص 0.01 

  عدددددددددد  حددددددددددص  نلتدددددددددد  هدددددددددد   104.51(  نلحللغدددددددددد  Fع ا  دددددددددد   هددددددددددذن عددددددددددل   حتتدددددددددد  نلق دددددددددددع  نلعاتاددددددددددح  ل ددددددددددد 

 عددددددددددددل ح غددددددددددددئ   عدددددددددددد  ع لعددددددددددددا (،  0.01 اددددددددددددا عاددددددددددددت   نلا لدددددددددددد    8.68  عتهددددددددددددل نل ا ل ددددددددددددد   نلحللغدددددددددددد  

تغ دددددددددددددص عددددددددددددد  نل %87 ع اهدددددددددددددل تفاددددددددددددد ص  ن  دددددددددددددا ط   ددددددددددددد ع دددددددددددددلاص نلتع  دددددددددددددا  ي     0.87نلتاا دددددددددددددا 

 هددددددددذن عددددددددل  ت ن ددددددددذ عددددددددع     ـشددددددددلصة ع لعددددددددا ح تددددددددل  لاددددددددئ ع  حدددددددد   ، نلع  دددددددد انئ نل لحتدددددددد نلال ددددددددا  دددددددد  

 ت : ،   عل ه  ع ضح    نل ا ا نأل حانلتل  ا نلا صي ل

 الموجودات الثابتةو  مصادر التمويل طويلة االجلواالنحدار بيي ( معامل االرتباط 3جدول )

 المحسوبة R 2R F المحسوبة T معامل بيتا قيدمة الثابت

-3048.87 1.260 10.223 0.94 0.87 104.51 

 8.68=  0.01( ومستوى الداللة 15،  1( بند درجدة حريدة )Fالقيدمة الجدولية للد)

 2.583=  0.01( ومستوى الداللة 15،  1)( بند درجدة حريدة tالقيدمة الجدولية للد)

 spssالمصدر: الباحث إبتمادًا بل  مخرجات برنامج 
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 نتائج البحث:  الفصل الرابع

 اوال . االستنتاجات :

. تسهههههههههههتم يلههههههههههه وا متتيلةهههههههههههم كلة هههههههههههي م  هههههههههههم لمتيتي  هههههههههههي  ههههههههههه    هههههههههههل  متي  ةهههههههههههي ت  ههههههههههها ي مت وة هههههههههههي  1

ة هههههههههههةا كتههههههههههه     مت ههههههههههها ي تالنتههههههههههه و مت ةهههههههههههلمن  لمتااماههههههههههه   ههههههههههه  ت اةههههههههههها متيل هههههههههههلوم  مت   تهههههههههههي  ل ههههههههههه م 

م سههههههههههن  مسههههههههههتتومم يلهههههههههه وا مويههههههههههلم لمسههههههههههت ياتت    ت هههههههههه م متلهههههههههه ة  لمتهههههههههه   ةتلم هههههههههه  يهههههههههه  ك ة ههههههههههي 

 مت ك ع متلن ا .

. يلهههههههههه وا متتيلةههههههههههم الههههههههههةا  مو ههههههههههم سهههههههههه  ي   هههههههههه  م تهههههههههها   هههههههههه  ت اةهههههههههها متيل ههههههههههلوم  مت   تههههههههههي  2

لت ههههههههههه    ههههههههههه م  اهههههههههههم  ل ههههههههههه م  ةاههههههههههه   يلم ههههههههههه  تك ة هههههههههههي مت كههههههههههه ع متلهههههههههههن ا  ك     يلههههههههههه وا متتيلةهههههههههههم 

الههههههههههةا  مو ههههههههههم لمتيتي  ههههههههههي   تيك ل هههههههههه   متيتوملتههههههههههي تتهههههههههه  سههههههههههااي ولام     هههههههههها يهههههههههه    ههههههههههل  متي  ةههههههههههي  

    نتهههههههههه  لم  ههههههههههي متسههههههههههومو انههههههههههو م سههههههههههت     تهههههههههه ت   هههههههههه    هههههههههها    ةهههههههههها ينتهههههههههه  ةتسههههههههههتوم  هههههههههه  تيلةههههههههههم 

 متيل لوم  متيتوملتي.

. ماومو مسهههههههههههههت ي ا مت ههههههههههههها ي مت وة ههههههههههههههي تالنتههههههههههههه و مت ةههههههههههههههلمن  لمتااماههههههههههههه   هههههههههههههه  متيل هههههههههههههلوم  مت   تههههههههههههههي  3

كاة هههههههههههي تلههههههههههه اوةي    سهههههههههههت ن   متسهههههههههههنة  مت ال هههههههههههي موتةههههههههههها  ك   هههههههههههتو  تنههههههههههه ا  ك ةههههههههههه   ل  تي يهههههههههههم  

 هههههههه   سهههههههه ل  مت هههههههها ي ة  ههههههههب تكههههههههلا لنيههههههههل ت  ههههههههها ي تههههههههالم متيههههههههو  متي  ل ههههههههي ل هههههههه م  هههههههه   يا هههههههههل  

  تنسهههههههههههه ي تالاتلهههههههههههه و متههههههههههههلكن  لا هههههههههههه  مت هههههههههههها    مت  ي ههههههههههههي  هههههههههههه  ن ههههههههههههب اكهههههههههههه ع مت هههههههههههها ي م  ت هههههههههههه لم 

   ل      متنيل لمتتكلا.
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 التوصيات :ثانيا . 

. ا ههههههههه  مت تههههههههه   متاا  ةهههههههههي متيسههههههههههزلتي اههههههههه  مت ههههههههها    متلهههههههههن اةي متتل ةههههههههههي ن هههههههههل اةههههههههه و  يلهههههههههه وا  1

متتيلةههههههههههم كلة ههههههههههي م  ههههههههههم  ل سهههههههههه ل  اينةههههههههههي لماهههههههههه ي  م م سههههههههههل  تسههههههههههتم  هههههههههه   متاةهههههههههه و   هههههههههه  تنيةههههههههههي 

 مت ك ع متلن ا .

. م سهههههههههههههت  و  يههههههههههههه  متوامسههههههههههههه   مت  يةهههههههههههههي متتههههههههههههه  تلاههههههههههههه  م  يلههههههههههههه وا متتيلةهههههههههههههم الهههههههههههههةا  م  هههههههههههههم  2

متههههههها م يههههههه  منتههههههه  يك ل ههههههه    ههههههه  م  ههههههه  م  ةههههههه   ي   هههههههي تت ي تههههههه  ما ههههههه    لم هههههههو متههههههه  منتههههههه  اهههههههو  لا ههههههه 

ت ههههههههل  ماههههههههم    ههههههههي يهههههههه  يلهههههههه وا متتيلةههههههههم كلة ههههههههي م  ههههههههم تلللهههههههه  م م تههههههههم وامسههههههههي   هههههههه  مت الههههههههي 

 مت وة ي  لم ا  م يل وا متتيلةم ا   متاام  .

م ي هههههههههههم تيلههههههههههه وا  . ا ههههههههههه  مت ههههههههههها ي مت وة هههههههههههي تالنتههههههههههه و مت ةهههههههههههلمن  لمتااماههههههههههه  م  تاههههههههههه  متيهههههههههههاة  3

متتيلةههههههههههم  لمت يههههههههههم ا هههههههههه  مسههههههههههت اما   لت نهههههههههه  منت  اههههههههههت   م  ل هههههههههه    تههههههههههي م نت هههههههههه    تهههههههههه م يز هههههههههها 

 ي ت  ا   ا   متن  ك لته من   س ته متتكةا .
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 : المصادر

"تحليةةةةةةةةةةةو ل ةةةةةةةةةةةقتي  تم"يةةةةةةةةةةةو يتم   ةةةةةةةةةةةق  ي  ت ةةةةةةةةةةةق ي " يتملت ةةةةةةةةةةة  يتةةةةةةةةةةة "ت   2006مليكةةةةةةةةةةة     يةةةةةةةةةةة  .  1

حةةةةةةةةة"و  يق ةةةةةةةةةق  يتتم"يةةةةةةةةةو "ل، مةةةةةةةةةق علةةةةةةةةة  ي ت ةةةةةةةةةق يق  يتم"  ةةةةةةةةةق   م لةةةةةةةةة  كليةةةةةةةةة  يت لةةةةةةةةة"  ي  ت ةةةةةةةةةق ي  

 يتخقص."يتت يي   يت    

 "يإل ي ة يتمقتي " منش" ي  يت قم   يتمفت"ح . 1997يت قم يئ   ع نقن مقش   حي  .  2

"لمميةةةةةةةةةةةةة  يت ةةةةةةةةةةةةة   يت ةةةةةةةةةةةةةن    ةةةةةةةةةةةةة  تم"يةةةةةةةةةةةةةو يتم   ةةةةةةةةةةةةةق  ي  ت ةةةةةةةةةةةةةق ي   2009 ةةةةةةةةةةةةةي" ة  لينةةةةةةةةةةةةةق  .  3

يت  يئ يةةةةةةةةة    ي ةةةةةةةةة  حقتةةةةةةةةةة  يت ةةةةةةةةة   يت ةةةةةةةةةن   تم   ةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة"نق  ي "   ةةةةةةةةةقت  مق  ةةةةةةةةةةتي   قم ةةةةةةةةة  محمةةةةةةةةةة  

 ب"  ة ب"م  ي .

"ل ق ةةةةةةةةةةةةةةةةيق  يتتم"يةةةةةةةةةةةةةةةةو "يإل ي ة يتمقتيةةةةةةةةةةةةةةةة " يتةةةةةةةةةةةةةةةة ي  يت قم يةةةةةةةةةةةةةةةة    2007يتغفةةةةةةةةةةةةةةةةق   حنفةةةةةةةةةةةةةةةة   عبةةةةةةةةةةةةةةةة .  4

 ي  كن  ي .

تحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقت "  ي  "يئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو تل بقعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  "ي  ي ة " يت 2001فق   خلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة "ن يبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يمي  يتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي.  5

 "يتنش  "يتت" يع  عمقن.

"ي  ي ة يتمقتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  "يتتم"يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو"  ي  يت قم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تلنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   2000يتحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق"   محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقت  .  6

 "يت بقع  "يتت" يع  ي  كن  ي .

 -يتمفةةةةةةةةةةةةقمي  "يتمبةةةةةةةةةةةةق   "يتت ةةةةةةةةةةةةق  -"ح"كمةةةةةةةةةةةة  يتشةةةةةةةةةةةة كق   2005حمةةةةةةةةةةةةق    ةةةةةةةةةةةةق   عبةةةةةةةةةةةة  يت ةةةةةةةةةةةةقو .  7

 .ت بي ق  يتح"كم     يتم ق ف" يت ي  يت قم ي  تل بقع  تلنش  "يتت" يع  ي  كن  ي 
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 ةةةةةةةةةةةةةةة  "مبةةةةةةةةةةةةةةةق   ي  ةةةةةةةةةةةةةةةت،مق "  ي  يتم ةةةةةةةةةةةةةةةت بو تلنشةةةةةةةةةةةةةةة  "يتت" يةةةةةةةةةةةةةةةع  يت ب 1997حةةةةةةةةةةةةةةة  ين   ةةةةةةةةةةةةةةةقم  .  8

 ي "ت   عمقن.

"يتم ةةةةةةةةةةةةةق ف  2016يت  ي ةةةةةةةةةةةةة   ي تخةةةةةةةةةةةةةق  محمةةةةةةةةةةةةة  منةةةةةةةةةةةةةقح  " بنةةةةةةةةةةةةة     علةةةةةةةةةةةةة  ح ةةةةةةةةةةةةةين نةةةةةةةةةةةةة"   .  9

 ي  المي "  ي  "مكتب   نق يو تل بقع  "يتنش  "يتت" يع  بغ ي .

" ةةةةةةةةةةة ي ي  ت نةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةق و "ي ي ة ي مةةةةةةةةةةة"و  ةةةةةةةةةةة  يتم ةةةةةةةةةةةق ف" م لةةةةةةةةةةة   1994عبةةةةةةةةةةة  يتفتةةةةةةةةةةةق   يحمةةةةةةةةةةة  .  10

 .160يت     14يتم ق ف يت  بي   يتم ل 

"ي  ي ة  2007يت ةةةةةةةةةةةةةةةيق   عبةةةةةةةةةةةةةةة  يت ةةةةةةةةةةةةةةةتق  م ةةةةةةةةةةةةةةة ف  "يت ةةةةةةةةةةةةةةةقم     ةةةةةةةةةةةةةةة "   قيةةةةةةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةةةةةةك"  .  11

 يتمقتي  : ل   نظ ي  "حق   عملي "  ي  "يئو تل بقع  "يتنش  "يتت" يع  عمقن.

"ل ق ةةةةةةةةةةةةةةيق  يإل ي ة يتمقتيةةةةةةةةةةةةةة "  2009. يتن يمةةةةةةةةةةةةةة   عةةةةةةةةةةةةةة نقن تقيةةةةةةةةةةةةةة  "يتخ شةةةةةةةةةةةةةة   يق ةةةةةةةةةةةةةةين كقشةةةةةةةةةةةةةةف  12

 "يتت" يع  عمقن. ي  يتمي  ة تل بقع  "يتنش  

 ي  يتمي ةةةةةةةةةةةةةة ة "م  مةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةة  ي  ي ة يتمقتيةةةةةةةةةةةةةة  يتم ق ةةةةةةةةةةةةةة ة"  2007. يو شةةةةةةةةةةةةةةبي     يةةةةةةةةةةةةةة  كقمةةةةةةةةةةةةةةو  13

 تل بقع  "يتنش  "يتت" يع  عمقن.

"ل ق ةةةةةةةةةةةةةةيق   ةةةةةةةةةةةةةة  ي  ي ة يتمقتيةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةة خو يتةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةة ي ي   1997. يت مةةةةةةةةةةةةةةق     ةةةةةةةةةةةةةة"ين "تيةةةةةةةةةةةةةة   14

  يع  عمقن. ي  يتمي  ة تل بقع  "يتنش  "يتت" ي  ت،مق  " يق ق  يتتم"يو" 

"ت ةةةةةةةةةةةة"  " يئةةةةةةةةةةةةع يتم ةةةةةةةةةةةةق ف يتت ق يةةةةةةةةةةةة  "ي ةةةةةةةةةةةة ق   2005يتخفةةةةةةةةةةةةق     ي ةةةةةةةةةةةةقم   ةةةةةةةةةةةةقب  م ةةةةةةةةةةةةل  .  15

ي  ةةةةةةةةط   ةةةةةةةة  ي  ةةةةةةةةق  ع بيةةةةةةةة  مختلفةةةةةةةة "   ةةةةةةةةقت   كتةةةةةةةة" ية  ل ةةةةةةةةف   ةةةةةةةة  يت لةةةةةةةة"  ي  ت ةةةةةةةةق ي  م  مةةةةةةةة  يتةةةةةةةة  

 .م ل  كلي  ي  ي ة "ي  ت ق  يت قم   يتم تن  ي    بغ ي 
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 وزارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت دجهت االههٍت

 قسى انعهىو انًانٍت وانًصرفٍت

 

 

 استطالعية دراسة _االزمات  ادارة في االستراتيجي التخطيط دور
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 شكر وتقدير 
  نا، بفضلو تعالى أنجز ولينفدحمداً ال ُيحصى    -جل نعمائو-الحمد هلل

 .ذلك  عناما استط ولواالعليو    ناالبحث وبتوكل

م.م مروه  ـ )ةالمشرف  تناموصول إلى أستاذوبعــد حمــد اهلل...... والشكــر  
 جمال(

من    توطوال مدة البحث، وما قدم  نال  اومساندته  اودعمه  اعلى رعايته
  سائلينفي رحلة البحث الشاقة،   ناتوجيهات قيمة صَّوبت ونَّورت طريق
 خير الجزاء. ً   اعن  هااهلل عز وجل أن يجزي

رئيس الجامعة ورئيس القسم    إلى بوافر الشكر والتقدير  نتقدمكما  
كافة االساتذة المحترمين لما قدموه من  و  الدكتور )احمد الحسيني(

 خالل مدة الدراسة.  نادعم معنوي ل

مشقة    ابالشكر والوفـاء وتقديرا على كل من خفف عن  نتقدموكذلك  
 البحث.
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إلى الذي رعاني بقمبو وعينيو ، موضع فخري واعتزازي....والدي 

 العزيز

 

إلى القمب العطوف والحضن الدافئ والصوت المنادي هلل أن 

  الحنونةوالدتي يحفظني ويرعاني من كل مكروه... 

 

 إلى من كانوا لي حافزا لمحياة من جديد ...

 

 اىدي ىذا الجيد المتواضع
 

 

ونالباحث  

 ج



 
 

  

 المحتوياتقـائمة  
 ت التفاصيل الصفحة

 1 اآلية القرآنية أ
 2 االهداء ب

 3 الشكر والتقدير ج

 4 جدول المحتويات د

 5 مقدمة ه

 6 المبحث االول :منهجية البحث 1-12

 7 االزماتالمبحث الثاني :  13-24

 8 العممي الجانبالمبحث الثالث :  25-33

 9 والتوصيات االستنتاجات 34-35

 11 المراجع والمصادر 36-38
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 مقدمة 
يعدد موودوع التيطديط االسدتراتيجي مدر أكثدر المواوديع أهميدة لممؤسسدات  ند  
جهددد منددتظو لموصددول إلدد  نددرارات ونشدداطات أساسددية والتركيددز  مدد  المسددتقبل 
حدددول ماهيددددة المنظمددددة ومددددا تفعدددل ولمددددا تعمددددلدددإل   وأداة إداريددددة لمسددددا دة 

رض المؤسسددة  مدد  القيدداو بعممهددا بشددكل أعوددل عددي جميددع الظددرو  التددي تتعدد
ر تقيدددديو أداء  لهدددا  وتقددددير اتجدددداو المنظمدددة والتجدددداوب مدددع بيتتهددددا المت يدددرة  وا 
المؤسسة بعد تنفيذ اليطة االستراتيجية هدو أعودل السدبل لمتجداوب مدع اووداع 

 البيتة الديناميكية  
كمددا أر التيطدديط االسددتراتيجي يعددد أسددموبًا جديدددًا عددي التيطدديط وا دارة الفعالددة 

دا  ويرسددو اليطددط ويوددع ا جددراءات التنفيددذ ومددر مددر حيددث أندد  يحدددد ا هدد
يقددوو بالتنفيددذ كمددا يجيددب  مدد  تسدداؤالت  ديدددة هددي: جمددا الددذي يريددد انجددازود 
التعريدد  با هدددا  العامددة وا جراتيددة التددي تتيددذ  مدد  أرض الوانددع  مددا الددذي 
يمكددر  ممدد  لتحقيددا االهدددا ح وكيدد  نحقددا تمدده ا هدددا ح ومددا هددي المددوارد 

يهدداح وهددل يطدة  ممنددا وانعيددةح ومددر يقدوو بددالتطبياح متدد  سدديتو التدي نحتدداج إل
التطبياح وكي  نتحقا مر القياو بالعمدلح  د وحيدث ار ا زمدة تكدور مونفدًا أو 
حالددة يوجههددا متيددذ القددرار عددي أحددد الكيانددات ا داريددة تت حددا عيهددا ا حددداث 

ر الكثيدر وتتشابه معها ا سباب  وشدة تأثيرهدا  ودرجدة تكدرار حددوثها  حيدث إ
داراتهدددا  مدددر االزمدددات تبددددأ صددد يرةد ونتيجدددة النعدددداو القددددرة  مددد  مواجهتهدددا وا 
بالطريقددددة الصددددحيحة  تتفددددانو وتصددددب  إ صددددارًا مدددددمرًا لممؤسسددددات وا جهددددزة 

 والعاممير عيها د
 
 
 
 
 

 ه



 
 

  

 
 الفصل االول
 منيجية بحث

 أوال: مشكمة البحث

وحتميدة لممؤسسدات والمنظمدات عدي أصب  تطبيدا التيطديط االسدتراتيجي ودرورة ممحدة 
مجتمعنا  وزيدادة نددراتها التناعسدية وتطدوير أداتهدا  عالمؤسسدات التدي تيطدط اسدتراتيجيًا 
تفددوا عددي أداتهددا الكمددي المؤسسددات التددي ال تيطددط اسددتراتيجيًا مددع حرصددها المتواصددل 
لتحسدددير وتطدددوير أداتهدددا لموصدددول إلددد  ا داء المطمدددوب  مددد  المددددى البعيدددد لودددمار 

تها واسدتمرارها ولمتصددي ل زمدات وعدا اليطدط االسدتراتيجية  ونتيجدة ا زمدات التدي بقا
يمددر بهددا المجتمددع بكاعددة مؤسسددات  سددعت الدراسددة لمبحددث وطددرح مشددكمة البحثددي عددي 

 التساؤل االتي :

 "ما دور التخطيط االستراتيجي في ادارة األزمات"

 أىداف البحث ثانيا:

 إدارة ا زماتدد التعر   م  أهمية التيطيط عي 1

 د معرعة متطمبات نجاح التيطيط االستراتيجي  دارة ا زماتد2

 د التعر   م  دور التيطيط االستراتيجي عي االكتشا  المبكر لألزمةد4

 د التعر   م  دور التيطيط االستراتيجي عي احتواء ا زمةد5

 ثالثا: أىداف البحث 

 وادارة ا زماتدالتعر   م  مفهومي التيطيط االستراتيجي  د1
 ند القياو بعممية  اال تباربيار العوامل ا ساسية التي يجب ار تؤيذ بنظر  د2

 االستراتيجيد التيطيط

1 



 
 

  

 التعر   م  كيفية إدارة ا زمة د د3
 كي  يمكر لمتيطيط االستراتيجي مواجهة ا زمات د  د4

 رابعا : فرضية البحث 

 نص البحث  م  عروية واحدة وهي :

معنوية ذات داللة احصائية بين التخطيط االستراتيجي والتقميل من  ))توجد عالقة
 حدوث االزمات في المؤسسات((
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 الفصل الثاني

 المحث االول 

 التخطيط االستراتيجي

 
 التخطيط االستراتيجي أوال: مفيوم

 در  التيطديط االسدتراتيجي باندد   مدل مسدتمر لصددنع القدرارات المنتظمدة اليددوو 
بهدا  تتدأثر  داد المنظمة لتكور ندادرة  مد  ادارة احدداث المسدتقبل التدي سدو  

كمددا تدو تعريفدد  باند  نيددادة واسدناد  مميددات تكدوير وتنفيددذ   2119جابدو تدارة   
 2112الطويدل دجحكمددت  عدي االجددل االسدتراتيجيات لتحقيدا النجدداح التنظيمدي 

 كما  در  باند  تحديدد االهددا  الرتيسدية لممنظمدة واتيداذ مسدار التصدر  34 
 :2111جالسدددكارنة   رد الودددرورية لتحقيدددا هدددذو االهددددا   وتيصددديص المدددوا

جهددود منظمددة االنتدداج نددرارات وتصددرعات ) 46:2111 ,أمددا جالجبددوري  87
امهدددا بهدددذو اال مدددال بشدددكل كفدددؤ تكدددور  مميدددة المنظمدددة وا مالهدددا واسدددباب ني

منتظمدة بعددد مدر اليطدوات  بأنهدا  مميداتوعي مفهوو ايدر عقدد بيندت مستقب  
تمكدددر مددددر تحديدددد المووددددع الحدددالي لممنظمددددة شددداممة رسددددالتها ورؤيتهدددا وندددديو 
التش يل وحاجتها ج القدوة والودع  والفدرص والتهديددات  واالهددا  والتصدرعات 

ويطدط المتابعدة د جاليوديري    ذات االولوية واالسدتراتيجيات ويطدط التصدر 
  د1991

 اىمية التخطيط االستراتيجي ثانيا: 

تظهر اهمية التيطيط االستراتيجي لممؤسسات عي تحسير الناتج والتركيز والتوجي  
وحل المشاكل وعرصة التعميو وبناء الطريا االتصال   التسويا وتجنب بل والت مب 
 م  االزمات الحالية والمستقبمية كما ويسا د المؤسسة عي تحديد اسباب المشاكل 

يد مر الدراسات والممارسات ال  ار   واشارت العدokumaa 2003 6وحمها ج 
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تبني التيطيط االستراتيجي يقدو العديد مر الفواتد لممنظمات كما يسا دها  م  ما 
يمي : التركيز الواو   م  االمور والمساتل الهامة استراتيجيا ومسا دة المدير  م  

منظمة التفكير االستراتيجي والتمكر مر مواجهة القيود والتهديدات التي تواج  ال
والتأنمو مع المت يرات البيتية السريعة واثرها  م  اداء المنشأة وتحسير المركز 
التناعسي المشتره عي االجل الطويل ويقدو المنطا السميو عي تقييو الموازنات التي 
يقدمها المديرور ويسا د  م  توجي  وتكامل االنشطة االدارية والتنفيذية دويسا د 

   2113وارد المتاحة وتحديد سبل استيدامها ج مرسي    م  التيصيص الجيد لمم
   د26

واجهددت المنظمددات التددي تتبددع التيطدديط االسددتراتيجي عددي  ممهددا جممددة مددر التحددديات 
ومر اهو هذو التحدديات تعقدد بيتدة التيطديط االسدتراتيجي حيدث ومر اهو هذو التحديات 

شدددهدت االلفيدددة الثالثدددة ت يدددرات  ميقدددة وسدددريعة لمبيتدددة الدايميدددة واليارجيدددة لمنظمدددات 
اال مال استوجبت احداث ت يرات جوهريدة عدي االسداليب التيطيطيدة مدع اووداع البيتدة 

عددي معظدو المددوارد المطموبدة  الديناميكيدة و جدز المددوارد المتاحدة وندددرتها مدر حيدث ندددرة
القدددرر الواحدددد والعشدددرير سدددواء كاندددت  اديدددة او بشدددرية مثدددل المدددوارد الماتيدددة والمدددوارد 

 بإ دددادةال ذاتيدددة والمدددوارد البشدددرية جعدددل مدددر الودددروري مواجهدددة هدددذا التحددددي الجديدددد 
 استراتيجية جديدة مبتكرة د بأساليبالتيطيط االستراتيجي 

 اتيجي التخطيط االستر  ثالثا: أىمية

ال ييفدد   مدد  ادارات المنظمددات أهميددة التيطدديط االسددتراتيجي عددي العمددل ونددد بددير ج 
   أبرزها:14  2116يور   

 االجابة  م  االستمة التي تواج  المنظمة د -1
 القرارات عي جميع مستويات المنظمة د التياذيزود بإطار  -2
 يوو  ويبير التهديدات والفرص المستقبمية د -3
 د لإلنجازيوع اهداعا محددة  -4
 يزود اساسا لقياس االداء د -5
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 يصم  كثاعة ل تصال د  -6
 يعمل  م  تطوير الفرا التي تركز  م  مستقبل المنظمة د -7
 يزود باالحتياجات التدريبية د -8

  )64:2111ج السكارنة التخطيط  رابعا: أنواع

والرسدددالة والقددديو والتحميدددل التيطددديط بعيدددد المددددى االسدددتراتيجي : يشدددمل الرؤيدددا  -1
 لموصول ال  االهدا  د

التيطدددديط : متوسددددط المدددددى جالتكتيكددددي   : يشددددمل مددددر وكيدددد  ولمدددداذا وايددددر  -2
 لموصول ال  االهدا  االستراتيجي د

التيطدديط القصدددير المدددى ج التفصددديمي   : يشدددمل الجدولددة و التنفيدددذ والموازندددة  -3
 التكتيكية د لألهدا لموصول 

 اليطط االساسية دتيطيط الطوارئ : وهو اليطط البديمة عي حال عشل  -4

 وىناك انواع اخرى من التخطيط حسب الوظيفة والمجال :

 التيطيط المالي د -
 التيطيط السكاني د -
 التيطيط البناتي د -
ولكر لدو يهدو عدي هدذا المقدال هدو التحديدد  در اندواع التيطديط  لإلنتاجالتيطيط  -

او  عيهددا الياصددة بمجددال زيددادة اال مددال سددواء كددار التيطدديط شيصددي ل عددراد
 التيطيط لممؤسسات د 

 

 اىداف التخطيط االستراتيجي خامسا: 

  58:2119العزاوي  (يسع  التيطيط االستراتيجي نحو تحقيا االهدا  التالية 

 تحديد التوجي  االستراتيجي لممنظمة د -1
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 يحدد التيطيط االستراتيجي االهدا  ال  اير التنظيو التوج  اليها د - أ
 وتوزيع الموارد ديوو  كي  يجب تيصيص  - ب
 يوو  االولويات ويوج  االنتباو نحو االهدا  االستراتيجية د - ت
 استقداو الموارد د  ولوياتمرشد  -2

ار المددوارد محددددة او نددادرة والتيطدديط يحدددد ويوجدد  بتيصدديص المددوارد الماليددة 
 والمادية والبشرية د

 يحدد معايير التميز د -3
القدددديو والمشدددداركة ومعددددايير  يسددددم  التيطدددديط االسددددتراتيجي لممنظمددددة اسددددتيداو

 د  التميز
 التكيي  مع الت يير و دو التأكد البيتي د -4

هنددداه مروندددة وحسددر عدددي حالدددة  ددددو  يهددد  التيطددديط االسدددتراتيجي ار يكددور
 التأكد والت يرد

 د اساس لمرنابة والتقييو دعان  ي -5
 ار التيطيط االستراتيجي يرسو النجاح او الفشل 

االهدددا  االسددتراتيجية وحفددظ التصددر  كمهددا داللددة ويحدددد نيدداس االداء وتتبددع 
 واسس لمرنابة د

 

 التخطيط االستراتيجي  سادسا: عناصر

وذلددده مدددر يدد ل دراسدددة تتدددابع التيطددديط االسدددتراتيجية : البيانددات والمددددي ت  -1
السدابقة وتقددديو االسدتبيانات وجمددع البيانددات مدر المددوظفير ويمثدل هددذا العنصددر 

االول الد  تحميدل البيتدة التدي تحمدل عيهدا المنظمدة ويشدار اجراء تحميمدير يهدد  
  وهددددو ييددددتص بددددامور PESTLEاليدددد  عددددي الم ددددة االنجميزيددددة بااليتصددددار ج

المنظمدة اليارجيدة حيددث يشدمل تحميددل الظدرو  الراهندة والمسددتقبمية لمبيتدة التددي 
توجد عيها المنظمة مر حيث الوودع االنتصدادي واالجتمدا ي والقدانوني وكدذله 
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لددددوجي امددددا التحميددددل الثدددداني عيشددددار اليدددد  بالم ددددة االنجميزيددددة بااليتصددددار التكنو 
  وهو يستيدو لتقييو ودراسدة ومندع المنظمدة والقددرات التدي تمتمكهدا   SWOTج

كمدا اند  يسدتيدو لمعرعدة وودع المنظمدة التناعسدي وتحميدل العوامدل الدايميدة لهددا 
ل العوامددددل الدددد  اندددد  يمثددددل تحميدددد با ودددداعة  ومعرعدددة نقدددداط القددددوة والوددددع  

عدددددي الوودددددع  تأثيرهددددااليارجيددددة ايودددددا والفدددددرص والتهديدددددات ومعرعدددددة مددددددى 
وصددددحتها المسدددتقبمي لممنظمدددة وتجددددر االشدددارة الددد  ار دندددة هدددذو المعمومدددات 

 تالي المقدرة  م  اتياذ القراراتدتسا د  م  نجاح اليطة االستراتيجية وبال
تقبل اي مدابير ثد ث الرؤية : وهي الطموح الذي تود المنظمة تحقيقد  عدي المسد -2

الد  يمدس سدنوات او اكثدر وهدي تشدمل االتجداو العداو لممؤسسدة والفريدا العامددل 
عيها وتعد الرؤية اساس اليطة االسدتراتيجية ع بدد لممنظمدة مدر معرعدة الد  ايدر 
هدي ذاهبددة كمددا يجددب ار تكددور الرؤيدة واوددحة لممددوظفير جمدديعهو وات تحقددا 

 ي تحقيق  دالهد  المستقبمي الذي ترغب الشركة ع
الرسدددالة : تشدددير رسدددالة المنظمدددة الددد  مدددا تحققددد  مدددر مهمدددات ودددمر االجدددل  -3

القصدير وتحددد االهددا  التدي تسدتفيد مدر انجداز هدذو المهمدات وكيفيدة انجازهددا 
مر تحقيدا رؤيتهدا وهندا البدد مدر تحديدد سدبب كما تمكر هذو المهمات المنظمة 

 والميل ال  تحقيا هذو االهدا دوجود المنظمة واالمور التي تيمقها واهداعها 
القديو وهدي مجمو دة مددر الممارسدات والسدموكيات التددي يتبعهدا العداممور جمدديعهو  -4

هومدة لددى الجميدع ومتفدا  ميهددا عدي المؤسسدة والبدد مدر ار تكدور هددذو القديو مف
 عمر ي لها تتمكر المنظمة مر تحقيا رؤيتها ورسالتها د

االهدددا  طويمددة المدددى ة لتحقيددا االهدددا  السددنوية : تووددع االهدددا  السددنوي -5
 مما بار هذو االهدا  يجب ار تكور محددة ونابميدة لمتحقيدا والقيداس ووانعيدة 

 ولها ونت محددة د
الميدداطر والتحدددديات : لتحديدددد الميدداطر ومعرعدددة مددددى تأثيرهددا عدددي المنظمدددة   -6

 وكيفية تفاديها والحرص  م  التحميل منها لتحقيا النجاح د
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اليطدة  تتودمن يطة العمل والتنفيذ : وتتودمر وودع يطدة لكيفيدة تحقيدا مدا  -7
 االستراتيجية د

المميدزات الفريددة : وهدي مدا يميدز المنظمددة  در غيرهدا مدر المنظمدات المشددابهة  -8
 لها د

 

 مراحل التخطيط االستراتيجي سابعا: 

 هددي المرحمددة التددي تهددد  الدد  ووددع كاعددة االدوات والوسدداتل: مرحمددة اال ددداد  -1
واالمددور التددي سدديتو اسددتيدامها نبددل المباشددرة عددي ووددع االسددتراتيجية الياصددة 

كاعددددة  بأ دددددادلمتيطددديط عيقددددوو الفريددددا المشدددر   مدددد  العمددددل دايدددل المنشددددأة 
العمدل وعقدا لميطدة التددي  تطبيداسيسدتعير بهدا مدر اجددل نجداح االجدراءات التدي 

   د3   2116سيتو تنفيذها ج يور   
المرحمددة التددي تحددرص  مدد  ووددع تونعددات وتيميندددات مرحمددة التحميددل : هددي  -2

حددددول نجدددداح اال ددددداد عددددي تددددوعير كاعددددة الوسدددداتل التددددي تسدددداهو عددددي تطبيددددا 
االسدتراتيجية عدي التيطديط وكممددا كاندت النتداتج المتونعددة ايجابيدة دل ذلده  مدد  
ار االسدددتراتيجية المتبعدددة مناسدددبة امدددا اذا كاندددت النتددداتج المتونعدددة سدددمبية او ال 

   المطموبة منها دتحقا االهدا
يفودددل وودددع اسدددتراتيجيات بديمدددة ودددمر يطدددة اصدددل التيطددديط ج يودددر   

  د 3   21   2116
: هددي المرحمددة التددي يددتو عيهددا تطبيددا االسددتراتيجية وددمر بيتددة مرحمددة التنفيددذ  -3

العمددددل عتهددددد  الددددد  تنفيددددذ كاعدددددة اليطددددوات التددددي يحتدددددوي  ميهددددا التيطددددديط 
االسدددتراتيجي ويعتمدددد التنفيدددذ  مددد  عتدددرة زمنيدددة يدددتو تحديددددها مسدددبقا مدددر نبدددل 
القدداتمير  مددد  وودددع اليطدددة نيدددد التنفيدددذ ومدددر المهدددو ار يدددتو التطبيدددا بشدددكل 

 ل االسددتفادة مددر كاعددة المددوارد المتاحددة لوددمار نجدداح مرحمددة صددحي  مددر يدد
 التنفيذ 
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والتددي مرحمددة الرنابددة : هددي المرحمددة االييددرة مددر مراحددل التيطدديط االسددتراتيجي  -4
يقددوو بمتابعددة ومرانبددة العمدددل المددرتبط باليطددة االسدددتراتيجية بعددد تنفيددذو وانعيدددا 

يدددذ لتدددداركها عدددي ويهددد  ايودددا الددد  معالجدددة اي يطددداء ندددد تحددددث اثنددداء التنف
المسدددتقبل اثنددداء العمدددل  مددد  تنفيدددذ يطدددة اسدددتراتيجية جديددددة عدددي بيتدددة العمدددل 

   د3  21   2116جيور   
 

 مراحل التخطيط االستراتيجي :ثامنا: 

تووددددي  الرؤيدددددة تعددددد مرحمدددددة توودددددي  الرؤيددددة مدددددر اهمددددو ارحدددددل التيطددددديط  -1
ينب ددي ار تكددور االسدتراتيجي وال بددد عدي هددذو المرحمدة مددر تحديدد االهدددا  كمدا 

رة وطويمدة المددى وتحديدد مدر ث ثدة جواندب هدي تحديدد اهددا  المؤسسدة القصدي
 الطريقة 

جمع البيانات وتحميمها وتعدد هدذو المرحمدة اساسدية عدي التيطديط االسدتراتيجي اذ  -2
كددام  مهمدا لفهدو احتياجدات العمدل وتحديددد  با هددا تعدد المعمومدات المرتبطدة 

ة  مدد  النمددو اودداعة الدد  انهددا تسددهو عددي تحديددد االهددا  التددي تسددا د المؤسسدد
 نقاط الوع  والقوة والفرص والتهديدات طوال عترة التنفيذ 

صددياغة اليطددة االسددتراتيجية يمكددر بندداء اليطددة االسددتراتيجية وصددياغتها مدددر  -3
يدد ل مواجهددة المعمومددات وتحديددد المددوارد الموجددودة عددي المؤسسددة وتسددهو هددذو 

 التالي نجاح المؤسسة المرحمة عي تحقيا االهدا  وب
وتقسدديمها سدديدل التنفيدذ الندداج  لممشدروع  مدد  نجدداح  االسدتراتيجيةتنفيدذ اليطددة  -4

االسدددددتراتيجية إذ يجدددددب ار يعدددددر  كدددددل موظددددد  دايدددددل المؤسسدددددة واجباتدددددد  
ومسؤوليات  مر تمويل هذو اليطة وتقييمهدا بعدد تنفيدذها مدر يد ل نيداس مددى 

  12  6   2121تواجهها جالعيس    نجاح النتاتج ومرانبة المشاكل التي ند 
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 (90:2665)العزاوي متطمبات التخطيط االستراتيجي تاسعا: 

تحديدد الهددد  االساسدي الددذي تسدع  المنظمددة الدد  تحقيقد  بدنددة  ممدا بددار هددذا  -1
 الهد  ند تندرج تحت  العديد مر االهدا  الفر ية د

اهمية توعر المعمومدات ال زمدة عدي مدا يتعمدا بالهدد  المدراد تحقيقد  ومدا يحديط  -2
 ب  مر ظرو  وذله بهد  االحاطة بها والتهيؤ لمواجهتها د 

ومددر ينفدددذها ممددا يسدددهل  االسددتراتيجيةوجددود   نددة تفا ميدددة بددير مددر ييطدددط  -3
 تحويل التيطيط االستراتيجي مر الوانع النظري ال  العممي د

د -4 د االهدددددا  بنو يهددددا الرتيسددددية  نحقدددداياغة يطددددة زمنيددددة لودددمار االهتمددداو بصدد
 والفر ية د

االحاطددة بكددل التهديدددات والفددرص التددي نددد تظهددر عددي المسددتقبل وهددذا يتطمددب  -5
 تأم  منهجيا مستمرا لممستقبل د 

البشدرية والماديدة ل زمددة لتحقيدا اهددا  المنظمدة جميعهددا  با مكانيداتاالحاطدة  -6
 والفعالة عي  ممية التيطيط االستراتيجي د حيث تعتبر االداة الرتيسية

الحرص  م  تحديدد الموازندات التدي تتعمدا باالسدتراتيجية بدندة كنفقدات التشد يل  -7
 واالنفاا والتمويل العاو وغيرها د

وجود معايير محدددة لقيداس مددى تحقدا االنجدازات ومددى تواعقهدا مدع االهددا   -8
 الموجودة د

داعها وسددياناتها لممراحددل المقبمددة كمددا البددد االهتمداو بتطددوير رسددالة المنظمددة واهدد -9
 مر االهتماو بتحديد مصالحها عي المحيط اليارجي د 

 عاشرا: أىمية التخطيط االستراتيجي في ظل المتغيرات التكنولوجية : 

الثالثة يعتمد  م  استيداو  وبا لفيةتحقيا الميزة التناعسية عي المنظمة 
التكنولوجيا الحديثة لمبقاء عي  الو اال مال والتكنولوجيا عي  الو اليوو تت ير 
بصورة سريعة عي كل الصنا ات ومر الوروري مواكبة هذو الت يرات بصورة 
مستمرة مر ي ل التيطيط االستراتيجي المتميز بالمرونة دوزيادة معدالت الت ير 
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الثالثة عي  الو مت ير عي كل االتجاهات ومظاهرو  لأللفيةية : السمة االساس
بصورة متسار ة واالبتكارات متتالية وتصا دية وهذا بتطمب تيطيطا استراتيجيا 

   د6:  2119وم تما لكل هذو الت يرات ج العزاوي   

يعتبر التيطيط االستراتيجي مسؤولية االدارة العميا عي المنظمة عهي تقوو بتحديد 
ر المنظمة عي المستقبل وتحقيا تكيي  المنظمة مع البيتة اليارجية وووع دو 

اليطوط الرتيسية ل ستراتيجية وتهيتة المناخ ال زو لمشاركة االدارة  م  كاعة 
 ا داريةااليتصاصيير والفنيير عي  ممية التيطيط  وتهيتةالمستويات االدارية 

   د13:  1997جيطاب   

طول يط السمطة عي  ممية التيطيط االستراتيجي لها  إر مشاركة المدير  م 
اهمية كبيرة عي نجاح تنفيذ اليطة وهذا يتطمب تهيتة المديرير وتدريبهو حيث 
تبير الدراسات ان  كمما زاد و ي المديرير وادراكهو وعهمهو لعممية التيطيط 

ع ونجاح تنفيذ اليطة االستراتيجية المطموبة  ندما تووع موو االستراتيجي
   122:  2117التنفيذ ج ال البي   

كما وتعتبر  ممية التيطيط بشكل  او والتيطيط االستراتيجي بشكل ياص 
االتية  لألسبابواحدة مر اكثر جوانب العممية االدارية صعوبة وتعقيدا وعي ذله 

يتكور المون  الحالي مر مجمو ة مر اليصاتص وتحيط ب  مجمو ة مر 
ددة  م  االنجاز بينما يتص  المون  المستهد  الظرو  ذات القدرات المح

بمجمو ة مر اليصاتص والسمات واالمكانيات ذات القدرة  م  االنجاز وهنا 
تظهر المشكمة االول  لمتيطيط وهي كيفية احداث االنتقال النو ي مر المون  

 الحالي ال  المستهد  د 

بحيث تو  ممية وبط ايقاع العمل ومر الحدود التي تقود المؤسسة ال  تنفيذ 
التيطيط بالمستوى المرغوب مر الكفاءة والفا مية كما ويتعامل المون  الحالي 
مع مجمو ة مر الظرو  االنتصادية واالجتما ية والسياسية والتناعسية التي 

المستهد  وهنا تظهر تيتم  نطعا  ر الظرو  التي سيتعامل معها المون  
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المشكمة الثانية لمتيطيط وهي القدرة  م  التنبؤ بالظرو  المستقبمية المحيطة 
 بالمون  المستهد  د

تتفا ل مجمو تار مر العناصر عي المون  الحالي احدهما مووو ية ناتمة مر 
الثة البيتة اليارجية لممؤسسة والثانية تتعما ببيتتها الدايمية وهنا تظهر المشكمة الث

لمتيطيط وهي كيفية توظي  االساليب االدارية المناسبة  حداث اكبر درجة 
   د88:  2112ممكنة مر التواعا بينهما ج القطامير   
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 المبحث الثاني

 االزمات

 مفيوم االزمة أوال: 

المجدداالت والمسدددتويات   اليددت تعددددت التعريفددات التددي تناولددت مفهددوو االزمددة تبعددا 
التدي يتناولهدا لكتدداب و البداحثور عددي دراسدتهو ل زمددات وكدذله لتعددددت اندواع االزمددات 
واسددبابها وتصدددنيفاتها الميتمفددة ويكمدددر وجدد  الصدددعوبة عددي تحديدددد مفهددوو االزمدددة عدددي 

 شمولية طبيعة واتساع نطاا استعمال  د

اء امكاناتد  واتسداع مجداالت حت  ان  مر المتعذر ايجداد مصدطم  يدوازي االزمدة عدي اثدر 
القدديو  مدو الطدب ا غريقدي كممدة ازمدة الد   الستيداواستعمال  د تعود االصول االول  

تسددتيدو لمداللددة  مدد  وجددود نقطددة تحددول مهمددة ووجددود لحظددة ونددد كانددت هددذو الكممددة 
مصيرية عي تطدور مدرض مدا ويترتدب  مد  هدذو النقطدة امدا شدفاء المدريض يد ل مددة 

وندددد وردت مجمو دددة مدددر التعددداري  ل زمدددة كدددار مدددر اهمهدددا يعدددر   نصددديرة او موتددد 
المعجو الوسيط االزمدة بانهدا الشددة والقحدط وعدي عتدرة حرجدة وغيدر مسدتقرة او يمدل عدي 

المنظمدددة  ال حددداثالوظيفددة نددد  رعددت االزمددة مددر المنظددور االجتمددا ي بانهددا توندد  
التدددوازر    دددادةريع والمتونعدددة واودددطراب لمعدددادات والعدددر  ممدددا يسدددتمزو الت ييدددر السددد

الجديدددة التددي عرودتها احددداث االزمددة وتعددر   لألوودداعوتكدوير  ددادات اكثددر م تمدة 
االزمددة مددر المنظدددور االنتصددادي بانهدددا ووددع انتصدددادي  ددارض يدددؤثر  مدد  تحقيدددا 

انتصادي  الميدا وانميميدا تدو دايمدي ويحتداج الد  بدذل االهدا  القومية ينشأ مر ووع 
 كفاءة الجهود الجتيازو د

امددا االزمدددة مدددر المنظدددور االداري او مدددر جهددة نظدددر االداريدددير عمهدددا  ددددة تعريفدددات : 
  بانهددددا موندددد  تواجهدددد  ادارة المنظمددددة تتسددددارع عيدددد   1991يعرعهددددا ج اليودددديري   

االسددباب بالنتداتج يفقددد ي لدد  متيدذ القددرار القددرة  مدد  الددتحكو  معد االحدداث وتتشددابه 
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د  مدد  اداء  ممحددوظة ويارجهددا ممددا يددؤثر بشددكل بمددا يجددري مددر احددداث دايددل المنظمد
 المنظمة ومستقبمها د

االزمدة بانهدا  بدارة  در حالدة غيدر  دادي تتدره اثدرا    84:1999كما ويعدر  جالدرزاو 
ناطعا  م  مجريدات االمدور العاديدة عتربده روتدير الحيداة والعمدل تيدل بالقوا دد والدنظو 

 والبيار االساسي لمعمل د

مددل جددوهري عددي المسدديرة العاديددة لحيدداة عددرد او جما ددة او الدد  ي 1998يراهددا شددهاب 
  وتنشددأ االزمدة  نددد حددوث موندد  غيدر متونددع يكدور الفددرد او الجما دة غيددر منظمدة 

 مستعدير ل  د

  بانهددا نقطدة تحدول عدي اووداع غيدر مسددتقرة Bieberوتعندي االزمدة كمدا يراهدا بيبدر ج
ويمكددر ار تقددود الدد  نتدداتج غيددر مرغوبددة اذا كانددت االطددرا  المعنيددة غيددر مسددتعدة او 

 غير نادرة  م  احتواتها وردء ايطارها د 

ادارة االزمدددات : هدددي تحدددول عجددداتي  دددر السدددموه المعتددداد تعندددي تددددا ي سمسدددمة مدددر 
ينطدددوي  مددد  تهديدددد مباشدددر لمقددديو او  التفدددا  ت يترتدددب  ميهدددا نشدددوء مونددد  عجددداتي

جددداد ا   جمعدد  ودددرورة اتيدداذ ندددرارات سددريعة  يمتدددزوالمصددال  الجوهريددة لمدولدددة ممددا 
واالزمدددة حقيقدددة مدددر حقددداتا الحيددداة الثابتدددة وتيطدددي التحدددديات الدايميدددة    6: 2111

والتحددديات اليارجيددة باهتمدداو االنظمددة الحاكمددة التددي تعمددل جاهدددة  مدد  ادارة االزمددات 
التددي تنشددأ  ددر التهديدددات والتحددديات ادارة ناجحددة تنتهددي الدد  تجنبهددا او اصدد حها او 

   د 21: 2113التيفي  مر نتاتجها جسميو   

 

 متطمبات ادارة االزمات  :ثانيا

سدمطة  ال  مد االزمدات يكدور تمثدي   لدإلدارةعريا ادارة االزمات : تكوير عريدا  -1
الر االزمدددة تتطمدددب ردود اععدددال غيدددر تقميديدددة مقيددددة بوددديا الوندددت ووددد ط 
الموندد  هددذا وتعتبدددر طريقددة عدددرا العمددل مدددر اكثددر الطدددرا شدديو ا واسدددتيداما 
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عدي مجداالت لمتعامل مع االزمات وتتطمب وجود اكثر مدر يبيدر وميدتص عندي 
 ميتمفددة وحسدداب كددل  امددل بدنددة وتحديددد التصددر  المطمددوب بسددر ة وتناسددا

 و دو تره االمور لمصدعةد
التيطيط كمطمب اساسي : ال يدتو ايتبدار اي ادارة ايتبدارا جيددا اال عدي مواند   -2

االزمددات ايوددا يعتبددر االنسددار اهددو مددورد عددي المنظمددات لددذا نددرى اندد  ال يوجددد 
بديل لوجود اشدياص اكفداء لدديهو يبدرات  اليدة ويمكدنهو مدر التصدر  بسدر ة 

ل المشاكل الناتجدة  در االزمدات الدذا يجدب تبندي حمول جذرية لح  يجادوجدارة 
التيطددديط كمطمدددب اساسدددي عدددي  مميدددة ادارة االزمدددات عمعظدددو االزمدددات تتفدددانو 
لوجددود ايطدداء بشددرية واداريددة ونعددت بسددبب غيدداب القا دددة التنظيميددة لمتيطدديط 
عددار لددو يكددر لدددينا يطددط لمواجهددة االزمددات عددار االزمددات سددو  تنهددي نفسددها 

ها هددي ال بالطريقددة التددي نريدددها نحددر ويتددي  هددذا التيطدديط بالطريقددة التددي تريددد
لفريددا  مددل ادارة االزمددات القدددرة  مددد  اجددراء رد ععددل مددنظو وععددال لمواجهدددة 

المواندد  الطارتددة غيددر الميطددط لهدددا االزمددة بكفدداءة  اليددة االسددتعداد لمواجهددة 
التدددي ندددد تصددداحب االزمدددة ومدددر هندددا يجدددب  مددد  المددددير التوجددد  مباشدددرة الددد  

 ير عي المنظمة وتقديو يطة االزمات لهو طالبا د و كل عرد منها دالعامم

و ميددد  ار يددددرب العددداممير معددد  اليتبددددار وانعيدددة الحمدددول الموودددو ية بحيدددث يتعددددود 
العاممير بمرور الوندت  مد  التعامدل مدع االزمدات با تبارهدا احدد مواند  العمدل العاديدة 

االشدددارة الدد  النمدددوذج اليابدداني عدددي كيفيدددة وال يركددزور  مددد  االزمددة ذاتهدددا وهنددا يجدددب 
معالجة االزمات ويطما  مي  نظداو كانسدار حيدث جدوهر هدذا النظداو يقدوو  مد  اسداس 
تحفيددز االزمددة ويمقهددا لكددي يبقدد  االداريددور والعمددال داتمددا عددي حالددة تأهددب وجدداهزور 
لعمدل مددا بوسددعهو سددواء كانددت هندداه ازمددة حقيقيددة او ال اي انهددو مسددتعدور  مدد  ندددو 

 وساا مفعمير بالنشاط والحيوية لمواجهة االحتماالت غير المرغوبة 

  ممية لمتعامل مثل المحاكاة والسيناريو استيداو وساتل  -3
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اسددددتيداو وسددددداتل  مميدددددة لمتعامدددددل مددددع االزمدددددات مثدددددل المحاكددددداة والسددددديناريو 
عالسدديناريو هددو مجمو ددة مددر االعتراوددات المتعمقددة بددالمون  عددي مجددال محدددد 
يقددوو عيدد  النظددداو بتحميمدد  ودراسدددت  ممددا يسدددا د  مدد  وودددع تصددورات ل زمدددة 

يب وايجدداد بددداتل  ديدددة لحمددول الموودددو ة والنمددوذج اليابدداني يقددوو  مدد  تددددر 
العدالمير عدي المؤسسدة  مد  تييدل اسدوأ المواند  وهدو مدا يعدر  بأسدوأ سدديناريو 
المحاكداة وهدي تقميدد لظدداهرة مدا بهدد  التفسدير والتنبددؤ بسدموكها او هدي اسددموب 
كمددي يهددد  الدددة وصدد  النظددداو الحقيقددي مدددر يدد ل كتطدددوير النمددوذج الدددذي 

تمدده العوامددل يوود  كيدد  تتددديل العوامدل المددؤثرة عددي المشدكمة ومددا هددو تدأثير 
مددع التركيددز  مدد  الكيفيددة التددي يمكددر بهددا ار يقمددد هددذا النمددوذج حركددة النظدداو 

 الحقيقي 
 نظاو اتصاالت دايمي ويارجي  -4

ار اهميدددة وجدددود نظددداو اتصددداالت دايمدددي ويدددارجي ععدددال يسدددا د  مددد  تدددواعر 
المعمومدات واالندذارات عدي وندت مبكدر حيدث ار تكنولوجيدا المعمومدات الج راعيدة 

ت انتشددارا واسددعة وسددريعا  مدددة المسددتوى العددالمي ياصددة عددي الددددول نددد انتشددر 
الوسداتل الهامدة المسدتيدمة عددي  كإحددىالمتقدمدة يد ل السدنوات القميدة السددابقة 

 د و اتياذ القرار عي المجاالت الميتمفة د
مثدددال يمكدددر االسدددتفادة مدددر جميدددع هدددذو الجهدددود واالمكانيدددات عدددي بنددداء نظددداو 

لمبكدر والتنبدؤ بميداطر السديول حيدث تعتبدر السدديول ا لإلندذارمعمومدات متكامدل 
ومدا يترتدب  نهددا مدر االيطددار مدر اهدو مشدداكل البيتدة الطبيعيددة عدي الصددحاري 

 ال ربية بصفة ياصة 
 التنبؤ الوناتي  -5

يجدب تبندي التنبدؤ الونداتي كمطمدب اساسدي عدي  مميدة ادارة االزمدات مدر يد ل 
ادارة سددابقة وهددي االدارة المعتمددددة  مدد  الفكدددر التنبددؤ االندددذاري لتفددادي حددددوث 

وناتيددة مقبولددة تعتمددد  مدد  المبدددادرة ازمددة مبكددرة  ددر طريددا صددياغة منظومددة 
 واالبتكار وتدريب العالمير  ميها 
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 الزماتمراحل ادارة اثالثا: 
ييتمدد  الكتدداب والبدداحثور عددي تحديددد مراحددل أدارة االزمددة اال انهددا تنصددب     

ج عددددي اطدددددار واحددددد لموجهدددددة االزمددددة  عقدددددد تددددو تحديدددددد يمددددس مراحدددددل  هدددددي
 : 76:2112العبيدي 

 
مرحمددة الشدددعور باحتمددال حددددوث االزمدددة: عددي هدددذو المرحمددة نجدددد ار االزمدددة  د1

يسدتقبمها المددديرور  ولكددر نددد ترسدل سمسددمة مددر اشدارات االنددذار جاال ددراض  
 يكور مر الصعب  ميهو االلتقاط االشارات الحقيقية والهامةد

 
مرحمة االستعداد والوناية: وتتومر هدذو المرحمدة اكتشدا  نقداط الودع  عدي  د2

المنظمدة وووددع يطدة المواجهددة  وتحديددد االسداليب واالسددتعدادات الوددرورية 
ا دات  مد  كيفيدة مواجهدة االزمدة لتنفيذ اليطدة  كمدا يدتو تددريب االعدراد والجم

وذلده مدع م حظددة ار اي يطدة اعوددل مدر االرتجدال والعشددواتيةد وعدي هددذو 
المرحمدددة يكدددور التيطددديط االسدددتراتيجي مهدددو جددددًا عدددي محاولدددة تفدددادي وندددوع 

االزمدات الميتمفدة التدي ندد تتعدرض لهدا  بدأنواعاالزمة كما يسدا د  مد  التنبدؤ 
 المنظمةد 

 
وعدي هدذو المرحمددة يدتو ا دداد وسدداتل الحدد مدر االوددرار مرحمدة مجابهدة االزمددة: د3

ومنعهدا مددر االنتشددار لتشددمل االجددزاء االيددرى التددي لددو تتددأثر بعددد عددي المنظمددة  
 اسدتعدادها لمواجهدة االزمدة وايودا ويتون  نجاحها عدي هدذو المرحمدة  مد  درجدة

  م  طبيعة االزمة نفسها ومدى التعاور والتنسيا بير االطرا  الميتمفةد
 
رحمدددة اسدددتعادة التدددوازر والنشددداط : وتشدددمل هدددذو المرحمدددة ا دددداد وتنفيدددذ بدددرامج مد4

 جاهزة تو ا دادها مسبقًا واستعادة النشاط مر  دة جوانب منها االصول 
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الممموسددة والمعنويددة مددر يددد ل تمدده البددرامج واليطددط  وذلددده مددر اجددل ا دددادة 
 التوازر بشكل تدريجيد

 
عدي هدذو المرحمدة يدتو تقيديو مدا تدو انجدازو عدي اثنداء  مرحمدة الدتعمو وتقيديو التجربدة:د5

مجابهدة االزمددة حتد  يمكددر تحسددين  عدي المسددتقبل  وتددوعر  مميدة تقيدديو مجابهددة 
 االزمة معمومات مفيدة مر زاوية الحيمولة دور تكرار االزمةد

 
 :31:2006)) السعيدوىناك تصنيفات أخرى لمراحل أدارة االزمة وكاآلتي

 
االزمدددة: يددتو عددي هدددذو المرحمددة تفددادي وندددوع االزمددة مدددر مرحمددة تجنددب  د1

ي ل توندع حددوث االزمدة ويعمدل المددراء  مد  توجيد  طاندات العداممير 
نحددو المنددع المباشددر لحصددولها  عوددً   ددر جمددع البيانددات والمعمومددات 

 حول الظواهر الميتمفة والمتونع حدوث ازمة بسببهاد
 

االزمددة مدددر   دارةلتهيددؤ المسدددبا االزمددة: يدددتو االسددتعداد وا  دارةالتهيددؤ  د2
وتدددواعر معمومدددات متكاممدددة وا دددداد عدددرا   دارتهدددايددد ل انشددداء مراكدددز 

مدربدددة ونظددداو اتصددداالت سدددريعة وا دددداد يطدددط طدددوارئ وتنظددديو بدددرامج 
 التدريب لمواجهتها اثناء ونو هاد

 
اال تدرا  بوجدود ازمدة : تعدد مرحمدة تحددي مدر نبدل المدديرير ال تدراعهو  د3

الودددرورية  بدددا جراءاتوانعدددة ثدددو ادراكهدددو لهدددا والقيددداو  كحقيقدددة با زمدددة
جاالجتما دددات  توودددي  الحقددداتا  وحشدددد االمكانيدددات الماديدددة والبشدددرية 

 لمعالجتها د
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مرحمة احتواء االزمة: وتتطمدب اتيداذ ندرارات سدريعة الحتواتهدا وتجريددها  د4
 مر نواها مع تشكيل عريا  مل لمواجهتها سريعًاد

 
 االزمددة: تتطمددب السددر ة بالعمددل الر ميدداطر االزمددة المرحمددة حددل  د5

تعدددر  االنتظدددار وتدددأتي هدددذو المرحمدددة نتيجدددة لمدددا بعدددد احتدددواء االزمدددة  
وتعمدددل المنظمدددة بكفددداءة  اليدددة لتوجيددد  وتنظددديو حدددل االزمدددة باسدددتيداو 

 االساليب والوساتل المتاحةد
 

تتميدز مرحمدة االسدتفادة مدر االزمدة: الفتدرة مدا بعدد الدتيمص مدر االزمدة و  د6
دارتهددا مددر جديددد  بال زمددةالنظددر  بأ ددادو مددر الدددروس والعبددر  لإلعددادةوا 

والتجدددددارب المتويددددداة منهدددددا كعمميدددددة التقيددددديو لميطدددددط وتطدددددوير نظدددددداو 
 كسددابها المعمومددات واالتصدداالت وكددذله تطددوير وتدددريب عددرا العمددل 

 المنا ة والوناية مر ازمة نادمةد
 
 

 خصائص اداره االزماترابعا: 
 

االستعداد لما ند ال يحدث والتعامل مدع مدا حددثد ال ييفد   مد  المتدابع لسدير 
ا حدداث بياصدة السياسددية منهدا مددا لألزمدات بكددل أنوا هدا مددر دور عدي تدداري  
الشددعوب والمجتمعددات سددواء  مدد  صددعيد الهدددو أو البندداء  ونددراءة متأنيددة لدددور 

يقددة مفادهددا ار ا زمددة بشددكل  دداو يفوددي بنددا إلدد  تممددس يدديط يقودنددا إلدد  حق
المجتمعدددات التدددي ا تمدددد الهدددرو القيدددادي عيهدددا  مددد  عدددرا ياصدددة وكفدددوءة عدددي 
التعامل مع ا زمدات كاندت أصدمب  دودا وأكثدر  مد  المطاو دة واالسدتمرار مدر 
نريناتهددا التددي انتهجددت أسددموبا م ددايرا تمثددل بالتصدددي المرتجددل والتعامددل بطددرا 

دى بالتدددالي إلددد  ودددعفها غيدددر مدروسدددة سدددمفا مدددع بدددؤر الصدددراع والتدددوتر مدددا أ
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وتفككهدددا  عا زمدددات ظددداهرة تراعدددا سددداتر ا مدددو والشدددعوب عدددي جميدددع مراحدددل 
النشددوء واالرتقدداء واالنحدددارد عددي ا حددداث التاريييددة الكبددرى نجددد اندد  بددير كددل 
مرحمة ومرحمة جديدة ثمدة أزمدة تحدره ا ذهدار وتشدعل الصدراع وتحفدز ا بدداع 

مرحمدة جديددة  غالبدا مدا تسدتبطر بدوادر  وتطرا عواءات ٍبكر تمهد السبيل إل 
أزمدددة أيدددرى وت ييدددرا مقدددب  آيدددر  وكدددار لنمدددو واتسددداع  المجتمعدددات ونودددوب 
الموارد المتنو ة وشدة المناعسة السياسدية واالنتصدادية الكممدة الفصدل عدي طدول 
حيدداة ا زمددات إلدد  حددد أصددب  تدداري  القددرر السددابا  مدد  سددبيل المثددال يشددكل 

هددا مراحددل نصدديرة مددر الحمددول المؤنتددة  ومددر هنددا عقددد سمسددمة مددر أزمددات تتيمم
نشأت أعكار جدية مدر أجدل دراسدة وتحميدل ا زمدة ومحاولدة اليدروج منهدا بأندل 
اليسدداتر وتددأيير ا زمددة ال حقددة إر تعددذر تعطيمهدداد وتعتبددر ا زمددة با تبارهددا 
نقطة تحول  أو مونفدا مفاجتدا يدؤدي إلد  أووداع غيدر مسدتقرة  وتحددث نتداتج 

رغوب عيها  عي وندت نصدير  وتسدتمزو اتيداذ ندرار محددد لممواجهدة  عدي غير م
ونددت تكددور عيدد  ا طددرا  المعنيددة غيددر مسددتعدة أو غيددر نددادرة  مدد  المواجهددة 

 ),73:2009السعيد (
  2112:37ج اال رجي يصاتصها ابرز ومر
 
تمثل ا زمة نقطة تحول جدوهر ينطدوي  مد  درجدة مدر ال مدوض و ددو  •

 والمياطرة؛التأكد 
 تتطمب نرارات مصيرية لمواجهتها أو لحسمها؛ •
تسبب حالة  الية مر التدوتر العصدبي والتشدتت الدذهني وذلده النطواتهدا  •

  م   نصر المفاجآت؛
 لممنظمة؛ الرتيسةتهدد القيو العميا أو ا هدا   •
تتسددو أحددداثها بالسدددر ة والديناميكيددة والتعقيدددد والتدددايل  وندددد يفقددد أحدددد  •
 را  ا زمة أو بعوهو السيطرة  م  مجرياتها؛أط
مكانيات و  •  تتطمب ا زمة معالجة ياصة  وا 
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 أدارة األزمة خامسا: استراتيجيات  
 : 98:2113ج الشاععي  ترتكز  ناصر أدارة ا زمة الناجحة  م    

 الفورية والسريعة ال  ا زمة د االستجابة د1
 دعا متواصل وصري  مر المعمومات دت د2
 رساتل صادنة تمه التي تكور متسقة المحتوى د د3
 مع الوحايا د ا نساني رض الشفقة   أي التعامل  د4
 وتحديد وظيفت  تركيز المتحدث الرسمي المتدرب بشيص واحد  د5

 

لألزمددة أو ادارة ا زمددة همددا: تقددديو المعمومددات  االسددتجابةععناصددر اسددتراتيجية 
ذات الصددمة الوثيقددة با زمددة الدد  المنتفعددير  الدد  جانددب الشددفقة مددع الوددحايا  

 ويمكر ا ادة صياغة  ناصر ادارة ا زمة كما يأتي:
 

يد ل ا زمدة و تدرتبط بالجاندب  باالتصداالتو تتعمدا  ا   ميدةا زمدة  د1
 المعموماتي د

 
لألزمدددة السددديما وأر  ا نسدددانيالتدددي تتصدددل بالبعدددد  يةالسددديكولوجا زمدددة  د2

 د االتصالالسموه يتقدو  م  
 

عنيدددًا وا  ميدددًا  االسددتجابةو ر ا زمددة دالدددة لمسددر ة   ينب دددي أر تكدددور  د3
صددحيحة وسددريعة واسددتثناتية مندذ البدايددة د وذلدده مددر أجددل  وسديكولوجيا

السدددديطرة  مدددد  غوددددب الوددددحايا وتقميددددل الشددددعور السددددمبي وتيفدددديض 
حاجدة الد  ت طيدة ا  ميدة واسدعة   ومدر ثدو تيفديض حددتي ا زمتدير ال

 والسيكولوجية ا   مية
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 أسس التخطيط لالزماتسادسا: 
 

 كي  نتيط  ا زمات بس وح
 ايتر عريا إدارة ا زمات بعناية ويطط مع د -1

لديس مددر الحكمددة التيطدديط ل زمددات بمعددزل  ددر مددر سدديديرهاد لددذله حدددد أواًل 
ا شددددياص المسددددتولير  ددددر إدارة ا زمددددات عددددي الموانددددع الميتمفددددة لممؤسسددددة  

مددع القاتدد عددي  مميددة التيطدديط  انوددمامهووالمنسدا العدداو ل زمدداتد وتأكدد مددر 
ط  دارة ا زمدددداتد إر العمددددل الجمددددا ي هنددددا سيوددددا   مددددر جددددودة التيطددددي

ل زمدات  ويوددمر أر تنبددع التحركددات  ددر عهدو حقيقددي لمصددورة الكاممددة وأبعدداد 
 كل مون د

 طمب مشورة ويبرات مؤسسات مشابهةد -2
نددد  –ياصدة عدي نفدس مجالده  وبمدده  –ايدرىإر مدا تعرودت لد  المؤسسدات 

يعطيده أعودل دروس مجانيددة لمعرعدة ا زمددات ا كثدر احتمددااًل  وكيفيدة إدارتهددا 
ت شي أيطاء اآليريرد لكدر مهدً  دد هدذا لدر يدأتي تمقاتيدًا إنمدا  بنجاح  وكيفية

بالسددؤال واالنصددات ليبددرات وآراء رجددال ا  مدددال عددي نفددس القطدداعد إر هدددذو 
المشورة والددروس المسدبقة ندد تجندب مؤسسدته والعداممير معده ميداطر كارثيدةد 

 ع  تتيط  أبدًا هذو اليطوةد
 صةداطمع  م  إرشادات المنظمات المتيص -3

ربمددا يمكندده االسددتعانة بأحددد المنظمدددات المتيصصددة عددي إدارة ا زمدداتد هدددذا 
با ودداعة لودددرورة االطدد ع  مددد  مددا تدددوعرو المؤسسددات الحكوميدددة  وشدددركات 
التدأمير عددي بمددده مددر نشددرات بقوا دد ا مددر المددادي والددوظيفي والقددانونيد ربمددا 

لقطداع د وال تحتاج أيوًا ل طد ع  مد  يبدرات مؤسسدات ناجحدة جمدر يدارج ا
تددير مجهددود عدي هددذا ا مدر عكددل معمومدة بسدديطة  وكدل تعددب سدا ة اآلر نددد 

 يوعر له متات السا ات مر الو ط والتوتر واليساتر مستقبً د
 حمل ا زمات المحتممة  التي سو  تيطط لهاد -4

22 



 
 

  

نبددل التيطدديط لألزمددات  يجددب االطدد ع أواًل  مدد  أكبددر  دددد مددر االحتمدداالت 
تحميمهددا  وتحديددد ا زمددات الددوارد حددوثها أكثددر مددر غيرهددا لدددى مؤسسددته  ليدتو 

 وعي بمدهد والتي ند تسبب أورًرا كبيرةد
 
 د  21:2114ج بد ا وع يطة  مل واوحة  ومرنة -5
 
 

 التنظيم إلدارة األزمات سابعا: 
  

ُيعدد التيطدديط بمثابددة ا طددار العداو الددذي يددتو عددي نطاند  التعامددل مددع ا زمددات  
وهو ما يعندي التحديدد المسدبا لمدا يجدب  ممد   وكيفيدة القيداو بد   ومتد   ومدر 
الددذي سدديقوو بدد   ومددر هددذا عددإر التيطدديط يكددور  ددادًة مددرتبط بحقدداتا ا زمددة  

ا  دداد لمطدوارئ ورسدو وبتصدورات ا ووداع المسدتقبمية لهدا  وتوندع ا حدداث  و 
الجددة ا زمددات بددأكبر عا ميددة سدديناريو بتتابعددات ا نشددطة وا  مددال الكفيمددة بمع

    48:2119جحواش ممكنة
وأصددب  التيطدديط الشددرطي وددرورة ممحددة و نصددًرا ال غندد   ندد  عددي العمميددات 
ا منيدة  بدل إندد  احتدل الصددارة عددي العمميدة ا داريدة وا منيددة  ياصدة عدي ظددل 

ا منيددة التددي ال تهدددأ وثباتهددا  وال يتوندد  نزيفهددا  عمددو تعددد العشددواتية الظددرو  
تصم  أساًسا لمجهاز ا مني  بل إر التنبدؤ با حدداث ووأدهدا عدي مهددها أعودل 

 مر انتظار ونو ها والتعامل معها د
ويعتبدددر  مميدددة التيطددديط لمواجهدددة ا زمدددات المحتممدددة مدددر أهدددو العوامدددل التدددي 

 منيدددة عددي التعامدددل مددع الميدداطر وا زمدددات المحتممددة بدددأكبر تسددا د ا جهددزة ا
نددر ممكدر مددر الكفداءة والفا ميددة  حيدث تددتمكر ا دارة مدر التعامددل مدع ا زمددة 
ا منيدة بأسددموب مددنظو واسددت  ل كامددل لمطاندات والمددوارد المتاحددة  وبمددا يكفددل 

 استمرار المنظمة ا منية عي أداء أ مالها أثناء مواجهة ا زمات د
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ذا كانددت  مميددة التيطدديط مهمددة بالنسددبة  دارة ا زمددة ا منيددة   عددار التنظدديو  وا 
ليسددت  انددل أهميددة مددر التيطدديط   نظددرا لمدددور الكبيددر الددذي تمعبدد  عددي نجدداح 
 مميات مواجهة ا زمات ا منيدة بإتقدار   عهدي تسدهل  مميدات الشدرطة وتيسدر 

  72:2115جشعبار اعد وووح العواتا ومر ثو مواجهتهالطريا لها   وذله ب
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 الفصل الثالث
 الجانب العممي

 
يهد  هذا الفصل إل  تسميط الووء  م  الجوانب ذات الع نة بوص  

  ومر ثو التعر   م  يصاتص العينة الميتارة   وايتبار  االستبانةاستمارة 
  عوً   ر الوساتل ا حصاتية التي استعار بها  ل ستبانةالصدا والثبات 

عي تحميل البيانات المتاحة د و م  وعا تمه ا شكالية نسو إل   الباحثير
 :  االتي

 ووصف العينة         االستبانةأوال: تصميم 
ا تمدت الدراسة عي منهجيتها  م  وساتل متعددة لجمع البيانات إذ تو    

والبحوث السابقة وبعض ا دبيات والدوريات  جمع البيانات مر الدراسات
والتقارير بهد  بناء ا طار النظري لمبحث   وكانت استمارة االستبانة لبيار 

وبعد  يرلبناء الجانب العممي لمبحث   إذ ناو الباحثالموظفير ذوي الشأر رأي 
 مراجعة اغمب ا دبيات   والدراسات ذات الع نة بمت يرات الدراسة الحالية 

بووع االستبانة    يرالمتيصصير   ثو ناو الباحثعو   ر استط ع أراء 
  التدريجي Likertوالعبارات الم تمة لكل محور   إذ استعمل مقياس ليكرت ج

    وبعد إ داد استمارة االستبانة بصي تها ا ولية بما 5-1اليماسي مر ج
مر اجمها    تتعما بمدى م تمة عقرات المقياس مع ا هدا  التي أ دت

 وعع  وز ت  ر طريا القياو باليطوات اآلتية :
ايتيار أعراد العينة التي يمكر أر تحقا أهدا  الدراسة   والتي تمثمت بالسادة 

داترة تكنولوجيا   –الموظفير والمدراء عي وزارة العموو والتكنولوجيا ج 
  د المعمومات

  عرد   وبعد إجراء 41العينة البالغ جتوزيع استمارات االستبانة  م   دد أعراد 
  استمارات غير 2تبير وجود جير  مميات التدنيا والفرز مر لدر الباحث

25 



 
 

  

  38صالحة لذا استبعدت   وبهذا بمغ العدد النهاتي ل ستمارات الصالحة ج
 استمارة ا تمدت عي تحميل نتاتج البحث

عقد تو ايتبار  التيطيط االستراتيجي عي ادارة االزماتومر اجل معرعة 
 د SPSSعرويات البحث مر ي ل استيداو البرنامج ا حصاتي الجاهز 

 م  وعا  االستبانةمر إ داد  الباحثيرد ايتبار الصدا والثبات: إر انتهاء 1
ما جرى  رو  بعد التحقا مر س مة وصحة مت يراتها ينب ي ايتبار صدا 

ي  دو ص حيتها   ومر   إذ إر عقدار هذير الشرطير يعن االستبانةوثبات 
 ثو   دو دنة النتاتج د

هذا االيتبار شرطًا أساسيًا لمتأكد  (: ويعدValidityاختبار الصدق ) - أ
تقيس ا هدا  التي ُ دت مر أجمها  و م  هذا  االستبانةمر أر عقرات 

 ا ساس تو إ داد ايتبار الصدا الظاهري د
  وهو Trustees Validity: ويسم  بصدا المحكمير ج الصدق الظاىري

 االستبانةصدا يستهد  التحقا مر مدى انتماء الفقرة إل  مجالها  إذ تعمو 
بعد االنتهاء مر صياغة عقراتها  م  مجمو ة مر اليبراء عي مجال 

االيتصاص لأليذ بتوصياتهو عيما يتعما بتعديل بعض الفقرات أو حذ  
 تمدت نسبة اتفاا اآلراء البعض اآلير أو ا بقاء  ميها كما هي  وند ا

  عأكثر لكل ممارسة لمداللة  م  صدنها   إذ إر أي نسبة مر 75البال ة ج%
 دور هذو النسبة ال تعطي معنويةد

تعطي النتاتج  االستبانةويعني أر  ( :Reliabilityاختبار الثبات ) - ب
 نفسها عيما لو ُأ يد تكرارها مرة أيرى  د

 - Alphaكرونباخ /  –وجرى التحقا مر ثبات المقياس بطريقة ج ألفا  
Cronbach إذ أظهرت نتاتج المعالجة ا حصاتية باستيداو برنامج    

     ممًا أن   ندما 86د1  أر معامل الثبات العاو لإلستبانة ند بمغ جspssج
اًل %    عأر هذا يؤشر نبو 61كرونباخ   يزيد  ر ج-يكور معامل ج ألفا

د مما يعني أر االيتبار لو االستبانةويعكس اتفانا وترابطًا بير  بارات عقرات 
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  وهو ما يشير إل  نبول  86د1ُأ يد مرة ُأيرى سيكور ثابتًا بمقدار ج 
 إحصاتيًا د

  أدوات التحميل والمعالجة اإلحصائية لمدراسةد 2
يعة البيانات   لقد جرى إتباع  دد مر ا ساليب ا حصاتية المناسبة لطب   

وبما أر طبيعة بيانات الدراسة ال معممي  وهذا يستوجب انتقاء أدوات 
إحصاتية م تمة لتحميل ومعالجة البيانات وايتبار الفروياتد و م  هذا 

 ا ساس أر الدراسة الحالية استيدمت ا دوات اآلتية: 
 Descriptive Statisticأساليب ا حصاء الوصفي  - أ
   Percentages  والنسبة المتوية جFrequencyلتكراري جالتوزيع ا  1
   Arithmetic Meanالوسط الحسابي ج  2
   Standard Deviationاالنحرا  المعياري ج  3

   يبير التكرارات والنسب المتوية لممعمومات الشيصية1جدول ج

 النسبة المتوية التكرار الفتة المت ير ت
الحالة  1

 االجتما ية
 %63 24 متزوج
 %36 14 أ زب

 %100 38  المجموع
 %52 21 مدير الدرجة الوظيفية  2

 %26 11 معاور مدير
 %21 8 موظ 

 %100 38  المجموع
 %10 4 31-21 العمر 3

31-41 14 39% 
 %52.7 21 عما عوا 41

 %100 38  المجموع
 دد سنوات  4

 اليبرة
 36 14 5انل مر 

11-5 11 26% 
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 %37 14 11اكثر مر 
 %100 38  المجموع

 %11 4 دبموو المؤهل الوظيفي 5
 %68 26 بكالوريوس
 %5د13 5 ماجستير
 %7 3 دكتوراو

 %100 38  المجموع
 

  2117المصدر: إ داد الباحث ا تمادا  م  نتاتج التحميل ا حصاتي 
 تماز إدارة ا عي راتيجي ستا طيطلتيا رثأ جةودر يةولمتا بلنسوا لحسابيةا تاطسولمت  ا2جدول ج

الوسط  الفقرات  ت
 الحسابي 

االنحرا  
 المعياري

 نــم لــيلقتلا يــف ستراتيجيالا طيــطلتخا مهاــسي 1
 تالكــشملا

 .لمحتملةا

4.8 0.6 

  يجيتراتــسالا طيــطختلا تاــيلمع حرــش ةــلق 2
 لــلقت نيفظوــملل

 .تمازألا إدارة فعاليةن م

3.4 0.9 

 تـــالسا طيـــطختلا يـــف نفيظوـــملا اشراك ةـــقل 3
 رـــعتبت يجيترا

 .تلمشكالا حل في عقبه

2.8 0.8 

 ةوــقلا طاــقن نــع يكشف االستراتيجي طيــطختلا 4
 فعــضلاو

 .سسةؤلما في

2.9 1.0 

 تاــــمولعم رفوــــي يجيترا تــــسالا طيــــطختلا 5
 ذاــــختا يــــف ــدــيفت

 .تالكشملا لحوالقرارات

3.2 0.8 

28 



 
 

  

 ةــــسسؤملا  يــــف يجيترا تــــسالا طيــــطختلا 6
 حوــــضو نــــم دــــيزي

 تمازألا دارةإل فيها نلعاملياية رؤ

3.7 1.1 

 يــــــف مهاــــــسي يجيترا تــــــسالا طيــــــطختلا 7
 راــــــثآ ــنــــم لــــــيلقتلا

 .سسةؤلما فيت مازألا

3.3 1.0 

 ةــــسسؤلما  دعاــــسي يجيترا تــــسالا طيــــطختلا 8
 دامختــــالسا يــــف

 .واردللم ألمثلا

3.7 1.1 

 ةدافتـــالسا  يـــف ماهـــسي  يجيترا تـــسا طيـــطختلا 9
 ـنــم ىوـــصقلا

 .سسةؤللم لمتاحةا واردلما

2.3 0.7 

 ةـــسسؤملا يـــف يجيترا تـــسالا طيـــطختلا قـــيبطت 11
 ىـــلإ جاـــتحي

 .رةخب واتسن

2.6 1.3 

 فـــيفخت يـــف مهاـــسي يجيترا تـــالسا طيــطختلا 11
 لـــلعما  طغـــض

 .نلعامليا نع

 0.8 7د3

 جمرا ـــبلاو ظمنـــلا ددـــحي يجيترا تـــسالا طيـــطختلا 12
 ةمدتخـــسملا

 .سسةؤلما في

3.8 0.8 
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 يـــــف دعاـــــسي يجيترا تـــــالسا طيـــــطختلا 13
 لـــــحل  لئادـــــب داـــــجيإ

 .تلمشكالا

3.9 1.0 

  عــم ةــسسؤملا  تاــقالع  ددحي االستراتيجي طيطختلا 14
 .لعملا بيئة في نلعامليا عــميج

4.1 0.7 

 لــــح يــــف مهاــــسي االستراتيجي طيــــطختلا 15
 .سسةؤلما يــــف تالكــــشلما

4.4 0.8 

 يـــــف دعاـــــسي االستراتيجي طيـــــطختلا 16

 نيــــــب يلخاـدــــلا ررا قتـــــسالا   قـــــيقحت

 لــــــكايه يــــــف ةـــــيئزجلا ةــــــمظنألا

 .خليةدالا ةــــــسسؤملا

3.4 1.0 

 قــــيقحت ىــــلإ ىعــــسي االستراتيجي طيــــطختلا 17
 .ةفلتلمخا االطراف  حلاصم نيــــب نزاوــــتلا

3.8 0.7 

 دعاــــــــسي االستراتيجي طيــــــــطختلا 18
 لــــــــكيهلا ءاــــــــنب ىــــــــلع

 .سسةؤللم يميظلتنا

1.9 0.9 

 يــــف االستراتيجي طيــــطختلا قــــيبطت فــــليخت 19
 .يفيوظلا زكرلما فباختال تاــــسسؤملا

1.7 0.6 
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 لــمعلا ريــس ىــلع رثؤــي االستراتيجي طيــطختلا 21
 يــف ً  اــباجيإ

 .سسةؤلما

4.3 1.2 

 علمية تالهؤم لىإ جحتاي االستراتيجي طيطختلا 21
 .ةيلاع

2.3 0.6 

 دةاـــيز ىــلع رثؤـــي االستراتيجي طيــطختلا 22
 .نللعاملي يفيوظلا اـــضرلا تالدــمع

4.3 0.4 

 0.7 4.2 .سةسؤلما لةاسر نم ريغي االستراتيجي طيطختلا 23

 ءةاـــفك ىـــعل رثـؤــي االستراتيجي طيـــطختلا 24
 .تمازألا حل يـــف نيفظوـــملا

4.3 0.7 

 0.9 3.6 .الهامعأ  يف االستراتيجي طيطلتخا سةسؤلما قبطت 25

 0.9 2.9 .سةسؤملا يف دألما ليوط االستراتيجي طيطخت دجوي 26
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 فاــشتكا ةــلاح يــف متــي االستراتيجي طيــطختلا 27
 سسةؤلما يــف ةــمزألا

4.0 0.6 

 نــم لــيلقتلا يــف يجيترا تــسالا طيــطلتخا مهاــسي 28
 .لمحتملةات الكــشملا

4.3 0.4 

 االستراتيجي طيــطختلا تاــيلمع حرــش ةــلق 29
 .تمازألا إدارة فعاليةن م لــلقت نيفظوــملل

2.7 0.8 

 تـــالسا طيـــطختلا يـــف نفيظوـــملا اشراك ةـــقل 31
 .تلمشكالا حل في عقبه رـــعتبت يجيترا

3.8 0.8 

 ةوــقلا طاــقن نــع فــشكي االستراتيجي طيــطختلا 31
 فعــضلاو

 .سسةؤلما في

3.9 1.0 

 تاــــمولعم رفوــــي االستراتيجي طيــــطختلا 32
 ذاــــختا يــــف ــدــيفت

 .تالكشملا لحوالقرارات

2.7 0.8 

 دــــيزي ةــــسسؤملا  يــــف االستراتيجي طيــــطختلا 33
 حوــــضو نــــم

 تمازألا دارةإل فيها نلعاملياية رؤ

3.8 0.8 
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 يــــــف مهاــــــسي االستراتيجي طيــــــطختلا 34
 .سسةؤلما فيت مازألا راــــــثآ ــنــــم لــــــيلقتلا

3.4 0.9 

 ةــــسسؤلما  دعاــــسي يجيترا تــــسالا طيــــطختلا 35
 .واردللم ألمثلا دامختــــالسا يــــف

2.8 0.8 

 ةدافتـــالسا  يـــف ماهـــسي االستراتيجي طيـــطختلا 36
 .سسةؤللم لمتاحةا واردلما ـنــم ىوـــصقلا

2.9 1.0 

 
 
 

 طيطلتيا رثأ عي لكميةا جةدرل  أر ا2ج ونر لدولجا ي ل رم يتو 
  87د3ج حسابي طسو  م  تحصمو رةكبي تكان إدارة عي تيجيرا ستا
 طيطلمتي ركبي رثأ ودجو  م   لدي  ذاه    و38د77ج% يةومت بنسبةو
  رةلفقا  تحصم  عيما   مؤسسدددة المبحوثدددةال  عي تماز إدارة ا عي تيجيار  ستا
  لتقميلا  عي  ويساه  تيجيار الستا  طيطلتي"ا  م   صتن  لتي   وا1ج ونر
 ذاهو دًا ج  4.8ج بمغ حسابي طسو  م أ  م "د لمحتممةا تلمشك ا رم
دددددرن  جهةو  رم  تيجيا رالستا  طيطلتيا  هميةأ  دىم   م  لدي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د   ظدد
 لثانيةا تبةرلما عي ءتجا عيما   هاوانأ بشت  تماز ا جهةوالم  رثيولمبحا
دددددلتيا "  م  صتن لتي  وا15ج ونر رةلفقا د د ددددددالسا طيطد د ددددديس تيجيار تد د د دددددع واهد د د  يد
ددددلمشا لدددددح ددددع تك د     .44ج بمغ حسابي طسو  م  تحصم"  ودسسةؤلما يد
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 عي عدددددي حدددددل المشدددددك ت التيطدددديط االسدددددتراتيجي هميةأ دىم  م  للدي ذاهو
 تسساؤلما

ددددددطليا  وسر  و    لفقا  تحصم  عيماد  تماز ا  جهةوالم  تيجيةارر  ستا  طدد
 داً ج  رةكبي  عقةوام جةدر   28  27  24  22  23  22  20  14جارت 

  ذاهو   11د4- 3د4ج ربياروح   ت حسابي  طسوبو  رثيولمبحا نبل  رم
دددددتراتيجي  طيطلتيا  هميةأ  دىم   م   لدي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د   تلمشك ا  حل عي االسدد
     تسساؤلما  عي  تماز إدارة  ا  عي   لوعوا وةلقا  طنقا  عةرمعو

 عي رلعامميا يةورؤ درةن رم  ديزيو راراتلقا  ذالتيا  تماومعم  رعويو  كما
   ت ماز إدارة ا
  م   صتن  لتي"  وا26" ونر  رةلفقا  رة ييا  تبةرلما  عي  ءتجا  عيما
دددددتراتيجي  طيطلتي"ا د د د د د  جةدرب" وسسةؤلما عي مةز ا  كتشاا حالة عي  ويتاالسدد
 بنسبة  و79د2ج بمغ حسابي طسوبو  وعيفة عقةوام
 وطتح يهادل لعامةا تسساؤلمأر ا  م  لدي ذاه   و75د55ج% تبم  يةومت
 دتماأز وعنو رم
دددددابيطت دددددد ييتم "  م  صتن لتي  وا19ج ونر رةلفقا نبمها ءتجاو ددددلتيا د د  طيطد
ددددعراتيجددي تددددددالسا د دددددسسؤلما يد  حسابي طسوب"  وديفيوظلا زكرلما  بايت  تاد

ددددديط   م  هلذ لديو    7د1ج بمغ دددددتيداو التيطدد ددددددى اسدد دددددة ومد دددددت   اهميدد ايد
 لمواجهة االزمات بايت   مراكز الوظات  ياالستراتيج
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 االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات 

ددددددث  نتاتج  رتهأظ د1 د دددددتراتيجي  طيطلتيأر  ا  البحد د د   تسساؤلما  عياالسدد
 نمةوأر   لمحتممةا تلمشك ار م  لتقميلا  عي  ويساه  لعامةا
 دتماز إدارة ا ععالية رم يقمل رفيوظلمم ويح وت
  طيطلتيا  عي  رفيوظلما  اشدددددراه  نمةأر    البحدددددث  نتاتج  رم  رتبي د2

دددددتراتيجي د  طنقا  يكش ن أ كما ت لمشك ا حل  عي   قبة  رتعتب  االسد
 دسسةؤلما عي  لوعوا وةلقا
  تماومعم  رعوي  االسددددتراتيجي  طيطلتيأر  ا  البحددددث   نتاتج  رتشاأ د3

دددد  ذتياا  عي  دتفي د د د د د  يةرؤ وحوو رم ديزي ن وأ ت لمشك ا حلوالقراراتد
 دتماز إدارة ا عي رلعامميا
دددددتراتيجي  طيطلتيا  ابيطتأر   د4 د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ذوي    رفيوظم  ل إ  جيحتااالسدد

 االستراتيجي طيطلتيا مجال عي يمةطو رةيبو  الية  ممية  ته ؤم
ددددددث  نتاتج  رم  يتو  د5 د د د د د د د د د د د د   رلتفكيا  منهج  تتبع  تسساؤلمأر  ا  البحد

دددددتراتيجي  طيطلتيوا د د د د د د  ءةكفا  م  ظلحفاوا تيةذالا مكانياتهاإ لتنمية  االسد
دددددرةلمياا وىمست عتفاار لظ عي هلوذ تهاأدا د د د د د د د دددددرارات  ذتياا عي طدد د د د د د د د  القدد
 دتةطلياا القرارات تكمفة ويامةو

دددددديالستا  طيطلتيا  نهج  عتباا د6 د د د د د د   تنمية  ل إ  ؤديي  دارة ا  عي  راتيجدد
 دثهادوح حال عي تماز ا جهةوام   م   سسةؤلما  دىل  درةلقا
ددددددث  نتاتج  رم  رتبي د7 دددددديالستا  طيطلتيأر  ا  البحد دددددرينت  ال  راتيجد د   ظد

 مةظلمنا ديعوُ  ب  يتنبأ رلكو ودصرب  وويقو  رلت ييا  دثيحأر  ُ   من 
 دجهت والم راتيجياستا
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 تصياولت: اثانيا

  االسدددتراتيجية  ةطليا  وعو  عي  راكهدددوشوا  رفيوظلما  ع إط  بيج د1
دددددتراتيجي طيطلتيا  ر    عيها  وتهاار  ذيوأ    لتيفيا  عي  ويساه  االسدد
 تسساؤلما  عي   لوعوا  وةلقا  طنقا  دديحو  ت ماز ا  دةح  رم

دددددتراتيجي  طيطلتيا  دا هأ  رم د2 د د د د د د د د د د د د د د د د د د   لكاعيةا  تماولمعما  رعيوت  االسد
دددددرارات  ذتياا  عي  دتفي  لتيوا   ركا  ذال   نعةولمتا  تماز ا حلو القدد
دددددتراتيجي  طيطلتيا  تبني  روريلوا  رم د د د د    غاية  سليو  سيمةوك االسد
 دتماز إدارة ا عي رلعامميا يارؤ وحوو رم ديزي ن أ ثحي

دددددتراتيجي  طيطلتيا  لعامةا  تسساؤلما  تتبن أر    رورةو د3 د د د د د د د د   عي االسد
دددددو  ياصةو   مالهاأ د  واردلما رم وىلقصا دةالستفاوا من    جلا  يلطد
 دلمتاحةا
دددددتراتيجي  طيطلتيأر  ا  بما د4 د   ته ؤمذوي    رفيوظم  ل إ  جيحتااالسد

دددددو  رةيبوذوي     الية   ممية د د د د د د د د د   تسساؤلما   م   بيج  عإن   يمةطد
  ةطليا  وعو  حالةإ  عيها  رارلقا  ذيمتي  ياصةو  لعامةا

   يمةطو رةيبو ءةكفاذوي  رفيوظماالستراتيجية ال   
دددددتراتيجي  طيطلتيا  دا هأ  رمإر   د5 د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د   وه  تسساؤلما  عي االسدد

ددددددطليا  تشملأر    بيج هلذل   ثهادوح  نبل  تماز ا   كتشاا د د د د د   طد
د  تماز ا  دارة   وحةوا  تسياساو  مًاظنو  برامجددددددا  االسددددددتراتيجية

 عي تماز ا  كتشاا د ن سليو مسبقًا  م  طيطلتيا ويتوأر  
 دسسةؤلما
دددددتراتيجي  طيطلتيا  يشملأر    رورةو د6 د د د د د د   لعامةا  تسساؤلما  عي االسدد

ارت  دولا رعيوتد وثهادوح حال عي  نعةولمتا  تماز ا  لحل  تلداب
 دتيجيار الستا طيطلتيا مجال عي رفيوظلمم يبيةدرلتا
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 المصادر 

 

سدد و د ادارة االزمددات   القدداهرة : مطبعددة االشددعاع الابددو نحدد     بددد  د1
  1999لمطبا ة والنشر والتوزيع د 

والعمددوو السياسددية   جامعددة القدداهرة العدددد البدداز   مجمددة كميددة االنتصدداد  د2
  اليودديري   محسددر ادارة االزمددات   مددنهج انتصدددادي  2112   11

 د 1991  مكتبة مدبولي القاهرة    2اداري متكامل لحل االزمات   ط
 2111بد ل يمدد  السددكارنة   التيطديط االسددتراتيجي   الطبعددة االولدد   د3

  مار د –  دار الميسرة 
 2111نة   التيطديط االسدتراتيجي   الطبعدة االولدد    بد ل عمدا السدكار  د4

  مار  –  دار المسيرة 
حسددير الجبددوري   التيطدديط االسددتراتيجي عددي التعمدديو   االطبعددة االولدد   د5

 بيروت  –  مطابع الدار العربية  2111
حسددير العبددودي   التيطدديط االسددتراتيجي عددي التعمدديو و الددتعمو   الطبعددة  د6

 بيروت د –لدار العربية   مطابع ا 2111االول    
   1الرزاو    ز الددير   التيطديط لمطدوارئ واالزمدات عدي المؤسسدات ط د7

 د  1999دار اليوجا  مار   
سددامي سددميو   نمددوذج مقتددرح لمع نددة بددير ادارة المعرعددة وادارة االزمددات  د8

    2113رسالة دكتوراو   كمية التجارة جامعة  ير شمس   
   دار البشير   1دارة العامة د طسهاب بدر   معجو مصطمحات اال د9

 ثمار  نو   التيطديط اسدس ومبدادئ  امدة   الطبعدة الرابعدة    د11
2118   
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  : اثدددر التيطددديط االسدددتراتيجي  مددد   2119العدددزاوي   نعددديو ج د11
ادارة االزمدة بحدث مقدددو الد  المددؤتمر العممدي الددولي السددابع عدي جامعددة 

 الزرناء الياصة د 
  ادارة االسدددددتراتيجية منظدددددور 2117ال دددددالبي طددددداهر معدددددر   ج د12

 منهجي متكامل    مار   دار واتل لمنشر د 
محسددر احمددد اليودديري   ادارة االزمددات مددنهج انتصددادي اداري  د13

لحدددل االزمددددات  مدددد  مسددددتوى االنتصددداد القددددومي والوحدددددة االنتصددددادية 
  د1991الطبعة االول  

  دار  2112محمدددد سدددورير حكمدددت العربدددي الطبعدددة االولددد     د14
 مددار   ادارة االزمددات واسددتراتيجية القودداء  –لمنشددر والتوزيددع صددنعاء 

  م  االزمات د
  دار  2112محمدد سدورير حكمدت المريدري   الطبعدة االولدد     د15

 مدددار   دارة االزمدددات واسدددتراتيجية القوددداء  مددد   –صدددنعاء والتوزيدددع 
 االزمات د

محمددددود جدددداد ا : ادارة االزمددددات دار اسددددامة لمنشددددر والتوزيددددع  د16
2111    

دددددد   ج د17 د د دددددل محمدد د د ددددددي   نبيدد د دددددتراتيجية   2113مرسد د د   االدارة االسدد
 االسكندرية الدار الجامعية الجديدة د

نجددو العدددزاوي   اثدددر التيطددديط االسدددتراتيجي  مددد  ادارة االزمدددات  د18
 بحث مقدو ال  المؤتمر التعميمي   جامعة الزرناء د

نعدديو العددزاوي   اثددر التيطدديط واالسددتراتيجي  مدد  ادارة االزمددات  د19
 موج  ال  المؤتمر العممي   جامعة الزرناء د  بحث 

يوسدد  احمددد ابددو تددارة   ادارة االزمددات مددديل متكامددل   الطبددة  د21
 د2119االول  
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يوسددد  لحمدددد عدددارة   ادارة االزمدددات مدددديل متكامدددل   الطبعدددة  د21
 د  2119االول  

  نمدداء جددود  "ا نمدداط القياديددة و  نتهددا بمراحددل إدارة  ألعبيدددي د22
ا زمددددة   دراسددددة ميدانيددددة عددددي هيتددددة الكهربدددداء وتشددددكي تها "   رسددددالة 

كميدددددة االدارة واالنتصدددددداد   -ماجسدددددتير/ إدارة  امدددددة   جامعددددددة ب دددددداد
 د2112

 رجي بعنوار إدارة ا زمات بير جالوناتية والع جية : دراسة ا  د23
 2112 ا ردنية مسحية عي المصار 

  2119االردر   دالحديث  اربادارة االزمات   الو الكتب  د24
 الطبعة االول  

اسددتراتيجيات ادارة االزمددات والكددوارث  السدديد سددعيد   دار العمددوو  د25
 2116االول    الطبعةالقاهرة    لمنشر  

؛ اسددتراتيجيات إدارة ا زمددات والكددوارث   الشدداععي  محمددد محمددد د26
لمنشدددددر واليددددددمات الصدددددحفية  المعدددددادي  القددددداهرة  مركدددددز المحروسدددددة 

 د2113
جمال الدير حواش سيناريو ا زمات والكوارث :تطبيقات  د27

  القاهرة  ممية  الطبعة ا ول   إيتراه لمطبا ة والنشر التوزيع
 ود2119 جمهورية مصر العربية  

دارة ا زمددددات والكددددوارث     د28 حمددددي شددددعبار  ا  دددد و ا منددددي وا 
لمطبا ددددة والنشددددر والتوزيددددع  الشددددركة العربيددددة المتحدددددة مطددددابع الشددددرطة 
 و2115جمهورية مصر العربية   القاهرة  لمتسويا والتوريدات

 مدداد حسددر  بدددا   تكنولوجيددا إدارة ا زمددات ا منيددة  مطددابع  د29
 ود2114جمهورية مصر العربية  الشرطة  القاهرة 
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