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....دور اقتصادياث إدارة الوبيعاث في التقذير

:المستخمص

 ي د ل،يه د البحث ددىلإحد لتوضددي لأهميددولو بس ددولت ليددللبحيثي ددولب ت دا يولحلق د بسسبالبا بسيددول امددول ثددللبيتياسهددالحلت
وثش د لليدداقلبحق د بسسبالثا ددتي بملأ دداحي لبحتو د لبح ميددولحلمثي دداالبحم ددتقثليو ل أ دداللحلتق د يسلب مالددللحا تيا دداال
يثسبالوبحت داس لبحشي ديولحمد يسل
و يولبحقائمول ل لبح ل،احي لبح

تما لفقيل ل للب

بحماحيولمنلبحميزونلث ًلمنلب

ل ل.ا ولبح ياسبالوبحم با، لبحشس ولبح امولح- لبحثياسياا، بحت ويقللوبح املينلم هلفيلم

ل ل:تائجلبحسئي ولحلث ىلماليأتي،المنلبح،و ا
 ل. لبحثياسياا، احي لبح ميولحلمثي اال ل لميزونلم

يولتيثيقلب،لإم ا-1

يدول، لفديلإم ا،لحملت لبحتق يسبالبحشي يولحلم يسلوبح املينلفيلإ بسةلبحت ويقل بالتأاليسل ُم ٍ لي دا لإ بسةلبحم د-2
ل ل.ت ققلبحتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيولفيلبحو البح اضس
 لبحثياسيد دداا لأهميد ددولوتد ددأاليسلت ليد ددللبحيثي د ددول،لمد ددنلبحضد ددسوس لأنلت د د سكلبحقيد ددا بالبا بسيد ددولبح املد ددولفد دديلم د دد-3
هدالفدديل، ا مددول،هددا لمالدلل ميدولبحمثي داالوأسثا هددالوبحت داحيالبح،تددائجلبحمتو دولم،ب ت دا يولحقد بسسبالبحمثي داالوبح
ل ل.بحتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيولباضافيولمنلبحميزون
ل ل.تيا االبحماحيو لبحمثي االبحتق يسيو

 ب ت ا ياالإ بسةلبحمثي اا لبحتق يسلب مالل لب:الكممات المفتاحية
ل

Abstract:
The research aims to clarify the importance and the study of analyzing the economic
nature of administrative decisions in general before choosing them for execution,
especially the decisions using the quantitative forecasting methods of future sales, as a
base for the optimal estimate for the financial needs for the inventory, rather than
depending only on the qualitative methods based on the personal experiences and
experiments of the marketing director and the employees working with him in the
Battery Factory-the Company General of Automobiles and Equipments.
The main results were as the following:
1. The possibility of applying the quantitative methods of sales to the inventory of the
Battery Factory.
2- The personal estimates of the director and the employees working in the marketing
management are no longer of fruitful effect helping the plant management in the
possibility of achieving the optimal estimate of the financial needs in the present.
3. It is necessary that the administrative leadership working in the Battery Factory
recognizes the importance and effect of analyzing the economic nature of sales
decisions and the results expected from them, such as the quantity of sales and their
profits as well as the costs resulted from them, on the optimal estimate of the
additional financial needs for the inventory.
Keywords: economies of sales management, optimal estimates, financial needs,
estimated sales.
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المقدمة:

ت مددللشددس االبح دد،ا ولبح بس يددول احي داًلف دديليددللثيئددول دسي ولبحت يددسلوبحتقل د لف دديلم و،اته ددالوت ددأاليسل حددكلف دديلبت ددا ل
وم دداسبالأ دوب ها لوثاحتدداحيلفدديليثي ددول بسسبتهددا ل ت د لإنله د لبحشددس االحددملتددتم نلمددنلم اسبتهددالأولبحت يددالبح ددليمل

م هددا لممددالأض د ال الي د بًسلمددنل د ستهال ل د لإ بسةلأ،شدديتهالب ت ددا يولوبحماحيددولبحميتل ددو.لوتددأتيلإ بسةلبحمثي دداالفدديل
مق مددولتلددكلب ،شدديولث ددمل ددلتهالبحمثاش دسةلثاحثيئددولو ددوةلتأاليسهددالفدديل مليدداالبحتييددييلوبحت،يدديملحلمثي دداالبحتق يسيددول
حلشددس االوبحتدديلي،يددسلإحيهددالثأ،هددا لوب د ةلمددنلأهددملبحو ددائللوب وبالبحتدديلت ددتي مهالبا بسةلفدديلبحت ي د لأولبحتق د يسل
ب مالددلل

تيا اتهددالبحماحيددولومددالي،ددتجل ددنل حددكلب

ددتي بملمددنلبحو ددوللإح د لت قيددقلأه د بفهالب ت ددا يولفدديلت يدديمل

ب سثدداولوت ،يددولبحت دداحيالوبح ددايل لد لمس زهددالبحت،اف دديلفدديلأ دوب ها.لو ليدده لف د نل مليدداالبحتق د يسلحلمثي دداالت تثددسل
احياًلمنلأهملبحمشا للبا بسيولوب ت ا يولبحتديلتوب دهلشدس االبح د،ا ولبح بس يدو.لوفديلضدوذل حدك لبيتداسلبحثا دىل

(م د ،لبحثياسياا/ث د ب -لبحوزيسيددو *لبحتدداث لحلشدس ولبح امددولح دد،ا ولبح ددياسبالوبحم د با لحي دداهملفدديلوضد لبح لددولل
بحتدديلي بسهددالم،ا ددثولحمش د لول ي يددولبحو ددوللإح د لبحتق د يسلب مالددللحا تيا دداالبحماحيددولباضددافيولمددنلميددزونلم دد ،ل
بحثياسيداال( بس دول احددو لو ي،دولتمالددللب تيدا لبحمو ددو بالب يدسللحلم د ،لمددنلبحمتيلثداالبحماحيددو لو حدكلثا
ل لإم ا،يولتيثيقلب

احي لبح ميولحلتو لثاحمثي اال أ اللح

ا ل حكلبحتق يسلمنلب

تيا االبحماحيو.ل ل

تمددا ل

ح حك ليم نلت،اوللمش لولبحث ىلوفيلإياسلم،ه يولفقسبتهل اآلتي:ل ل
ل
المبحث األول -منهجية البحث

أولً -مشكمة البحث لتتمالللمش لولبحث ىلفي:ل ل

إنلإ بسةلم دد ،لبحثياسي دداال ت ددت ،لإحد د ل بس ددولوت لي ددللبح وب،د د لب ت ددا يولحلقد د بسسبالبحيا ددولث دداحتو لحمثي اته ددال
بحم تقثليولمنلم،تجلبحثياسيداا لممداليدؤالسلفديل ،د لتقد يسبتهالحا تيا داالبحماحيدولباضدافيولبحميلوثدولحا دتالماسلفديل

مو و بتهال لوم،هالبحميزون.ل ل
ثانياً -هدف البحث ليه البحث ىلإح :ل ل
 -1أنلتد سكلبحقيددا بالبا بسيددولفدديلم دد ،لبحثياسيدداا لأهميددولت ليددللبحيثي ددولب ت ددا يولحلقد بسسبالبا بسيددول امددو ل
وثش للياقلبحق بسسبالبحمت لقولث بسةلبحمثي االو وسهالفديلت قيدقلب هد بالب ت دا يولمدنلبيتياسهدالوبتيا هدال
وبحتيلتتس زلفيلإم ا،يولتق يولب سثاولوت ،يولبحت احيالمنلوسبذلت ،ي ها.
 -2لإثسبزلوتقويولبحم ؤوحيولبحمشتس ولوبح وسلبح ّ اللحم سبذلبحت ويقلوبحتييييلوبحماحيولفيلبحتقليدللمدنل دا ال د مل
بحتأ د لبحتدديلأفسزتهددالشد ةلبحتددأاليسبالبحثيئيددولوت قيد بتهالبحم ييددو لو حددكل ددنليسيددقلبح مددلل ل د لإي ددا لب دداحي ل
وب وبالبح ميولحلتو لحلمثي اال أ اللحلتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيو لمد ل د ملإف داللب داحي لبح،و يدول
(بحتو االبحشي يولبحقائمول ل لبحيثسبالبحمي ب،يولحلم سبذ لبحم تي مولثه بلبحشأن.
 -3لزيددا ةلب هتمدداملث د بسةلبحت ددويقلوتو يددولبح دداملينل ل د لم دداهيملبحت ددويقلبح د يى لو لددهلم ددوسل مليددولبا،تددا ل
لوبنلبحم تهلكلهول ي لبح وق.ل
وت ي،هلفيلبح ملوبح،وعلوبح سلبحم،ا

* إٌ يصُغ انجطبرٌبد (يوضوع انجضج) هو فً صمٍمخ األير ((انشررةخ انؼبيرخ نصرُبػخ انجطبرٌربد -ثغراا  -انوزٌرٌرخ)) ههرً
هاصاح يٍ شرةبد انمطبع انصُبػً انؼبو فً انؼراق ،هانتً تى يزهب أخٍراً يرغ انشررةخ انؼبيرخ نصرُبػخ انارٍبراد هانًؼرااد
ألسجبة إ ارٌخ هيبنٍخ.
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ثالثاً -أهمية البحث :ت منلأهميولبحث ىلفيل ةلبت اهاا :ل
-1لب تشدداالبحمث ددسلح ،ا ددسلأولم و،دداالبحت ييدسلبحثيئددي ل

دديمالتلددكلبحتدديلتدؤالسلثشد للمثاشددسلفدديلبحقدديملبحتق يسيددول

حمثي االبحشدس ولوثاحتداحيلفديل د بسسبالبا،تدا لو حدكلث دملإ دسبذلبح بس داالوبحت لدياالبحيا دولثاحثيئدولبحم ييدول

ثاحم  ،ل ثللبحتو لوبحتق يسلحمثي اتها.ل ل

-2لبحت ي د لب مالددللحا تيا دداالبحماحيددولحلشددس ولمددنل ونلزيددا ةلأول،ق ددانل ددنلب

تيا دداالب

ا دديولوبحضددسوسيول

م،ها.ل ل
تي بملب مالللحلموبس لب ت ا يولب يسلل مداًلو،و داًلوثمداليدتائملمد لبح ميداالو ديملبحت يدسلفديلتقد يسلبحشدس ول

- 3ل ب

حمثي اتهالبحم تقثليو.ل ل

-4لبح لمدنلبح دا لبا بس لوبحمداحي لمدنليداللتو يدهلبحقد بسسبالبحماحيدولوت يد لوم بس ثدولأو دهلبح دسال بالبح ا دول
ث ملياالبحتق يسلأولبحتو لحلمثي اا .ل
رابعاً -المخطط اإلجرائي (الفتراضي) لمبحث :يشديسلث،داذلبحمييديلأولبح،مدو ل(ب فت بسضدي لإحد لبا دسبذبالبح مليدول
بحتيلت،ا

ل ي ولبحث ىلوفسضياته لبحتيلت لبحم يللب

ل

التقدير األمثلل
نالصتٍبربد انًبنٍخ
يٍ (انًخسهٌ)

ل
ل
ل
ل
ل
ل

)(6

بح ،ثولبحمئ لويولمنل
بحمثي االبح احيول(بح ليو تيثيقلب احي لبا ائيول
بح ميولحتق يسلب تيا االبحماحيو

ل

ل
ل

)(4
بس ولوت ليللبح ،ا سلبحثيئيول
بحمؤالسةلفيلتق يسلبحمثي االبحم تقثليول

ب تي بملبحيثسبالوب
بحشي يول

)(2

)(3
بس ولوت ليللبحثيئول
بحم ييو:ل(بحياس يول
وبح بيليو

ل
ل
ل
بحم

بحت يول
بح يو

ت ي لبحقيمولبحمق سةلحلمثي اال
بحم تقثليول

ل

ل

ب  ،بسلبحيييلبحث ييل

)(5

ل

ل

اللفيلم اح ولمش لولبحث ى .ل

س:لمنل مللبحثا ى لثا

)(1
((النموذج الفتراضي لمبحث))

تما ل ل لأه بالبحث ىلوفسضياته .ل
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خامساً -فرضية البحث :منلوب ل مللبحشس و لوفيلضوذلأه بالبحث ىلومش لته ليم نل يافولبح سضيولبحسئي ول
بحتيلم ا ها:ل(أنلب تي بملبا بسةلحأل احي لبح ميولوبح،و يولفيلبحتق يسلحمثي اتهالبحم تقثليولمنلبحثياسياالي ا لفيل
ت ققلبحتق يسلب ماللل

تيا اتهالبحماحيولمنلبحميزون .ل ل

لل لويم نلأنلتت سعله لبح سضيولبحسئي ولإح لالاىلفسضياالفس يو لهي:ل ل
الفرضييية الفرعييية األول ي :لأنلتو ددهلبا بسةل ،ددولتيثيددقلأ ددلو لبح ،ددثولبحمئويددولمددنلبحمثي دداالبح احيددو لي ددا هالفدديل
ت ققلبحتق يسلب ماللل

تيا اتهالبحماحيولباضافيولمنلبحميزون.ل ل

الفرضية الفرعية الثانية:ل أنلتو دهلبا بسةل ،دولتيثيدقلأ دلو لب  ،د بسلبحييديلبحث دييلي دا هالفديلت قدقلبحتقد يسل
ب ماللل

تيا اتهالبحماحيولباضافيولمنلبحميزون.ل ل

الفرضية الفرعية الثالثة :أنلتو هلبا بسةل ،ولباثقاذل ل لب تي بملب

يللش ةلبحتأاليسبالبحثيئيولبح احيو ل يقلللمنل وسهالفيلبحتق يسلب ماللل

احي لبح،و يولبحتقلي يولحلتو د لثمثي اتهدالوفديل
تيا اتهالبحماحيولمنلبحميزون.ل ل

سادساً -أسموب جميع البيانيات :حت قيدقلإم ا،يدولبحو دوللإحد لأهد بالبحث دى لفقد لتدملت ميد لبحثيا،داالمدنلم دا سل

ميتل و لوهيل اآلتي :ل
 -8بحم بس د لبح سثيددولوب

،ثيددو لبحتدديلت،اوحددالم هددوملب ت ددا ياالبا بسةلو وسهددالفدديلسفد ل دداذةل بسسبتهددا لو دديمالتلددكل

بحق بسسبالبحمت لقولثت ي لب

تيا االبحماحيولحشس االب

مال لوبحتيلث وسهالش ّ لالبح ا ،لبح،يس لحلث ى.ل ل

-1لبحتقدداسيسلوبحوالددائقلبا بسيددوللوبحماحيددولبحس ددميولحلشددس ولبحتدديلتضددم،الثيا،دداالتيددقل دديملمت ي دسبالبح بس ددولويثي ددول
بح ا االب ت ا يولفيمالثي،ها ل و ائللوأ وبالت ليليولب تي مهالبحثا ىلحلو وللإح ل د ولفسضدياالبحث دىل

منل مها لفضاًل نلبحمقاثاالبحشي يولبح ي ةلبحتيلأ سبهالم لم سبذلأ املبحتييييلوبحماحيولوبحت ويقلبحتيل
ا،البحم

سلبحسئيللحتلكلبحثيا،اا لوبحتيلش ّ لالث وسهالبح ا ،لبح مليلحلث ى.ل ل

سابعاً -المنهج العممي لمبحث :إنلبحثا ىلب دت ،ل لد لبحمد،هجلب

وبحماحيددولحمشد لولبحث ددىلوأ ددثا ل

دتقسبئيلوبحت ليلديلفديل بس دولبحيثي دولب ت دا يول

ددوحها لو حددكلفدديلإيدداسلبحيددسوالبحموضددو يولبحسبه،ددولبحتدديلتت ددسالحهددالبحشددس ول

(م دد ،لبحثياسيدداا لومددنلالددملت ليددللمت يسبتهددالبحماحيددولبحتدديلتتمالددللثدداحقيملبحتق يسيددولحمثي اتهددالمددنلبحثياسيدداا لمقاثددلل
تق يسل يملب تيا اتهالبحماحيولمنلبحميزون.ل ل
ثامناً -الحدود المكانية والزمانية:

أولً -الحيييدود المكانيييية :وتشددملل(م دد ،لبحثياسيدداا لومددالي دستثيلثددهلمددنلأ ددامل،شدداييو لهدديل(بحتييدديي لبحماحيددو ل
وبحت ددويق لبحتدديلي د وسل وحهددالموضددوعلبحث ددىلومش د لته.لأمددال،يدداقلبحث ددىلبح دداملفيت د لثاحشددس ولبح امددولح دد،ا ول

بح ياسبالوبحم با لبحتيلأ ث لم  ،لبحثياسياالأ لم ا ،هالبحسئي ولبحميتقلث ،تا لوثي لبحثياسياا.ل ل
ثانياً -الحدود الزمانية :وتشمللبح ،وبالحلم ةلمنل2006لإح ل .2015ل
تاسييعاً -األسيياليب اإلحصييائية المعتمييدة :ب تم د لبحثا ددىل ل د لب
بحت ليللح،تائجلبحث ىلوتوضي لو ملفسضياته لوهي:ل ل
 1لب تي بملأ لو لبح ،ثولبحمئويولحلمثي اا.ل ل
ل 2لب تي بملأ لو لب  ،بسلبحيييلبحث يي.ل ل
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المبحث الثاني

الجانب النظري :اقتصاديات اإلدارة والحتياجات المالية

يت بزيد لبهتمدداملبح ومدداالبح يالددولثد سبذلبح بس دداالبح لميددولح ي يددولت،يدديملوب بسةلأ،شدديولمشددسو اتهالبح امددولوثمددال

ي قدقلأ لد ل س دولمم ،دولمدنلبح داذةلب ت دا يو لوت تددللبحقد بسسبالبحمت لقدولثاح

دولل لد لب مدوبللثاحشد للب مالددلل

وت ي ل ،ثولتق يسلب تيا اتهالثش للموضو يلم ا ولوب ولمدنلتلدكلب هتمامداا لو حدكلمدنليداللبح مدللثم هدومل
ب ت ا ياالبا بسةلبحتيلتتضمنلبتيا ل بسسبالماحيول بالياث لب ت ا .ل ل

أولً -اقتصاديات اإلدارة ،المفهوم والمحتوى:
ليشيس )(MeGuigan & Else, 1996: 2لثأنل لملب ت ا ياالبا بسةليهتملثاحق بسسبالبحمت لقدولثتي ديقلبحمدوبس ل
بحتيلتتي لمنل ثدللمد سبذلبحمشدسو االفديلبحقيداعلب ت دا لبح داملوبحيداق لوثاح ي يدولبحتديليدتملمدنلياحهدالإ ،دازل

أه بالتلدكلبحمشدسو االثأفضدللبحيدسقل داذة.لوبنلبح ي يدولبحتديلي بسهدال)(Thomas & Mauvice, 2011: 3لهديل
فدديلأهميددولمددالتتضددم،هلب ت ددا ياالبا بسةلمددنلتيثيقدداالوم دداهيملت ددا لبا بسةلفدديلإي ددا لب فضددللمددنلتلددكلبحيددسقل

وب

احي لبحموضو يولوبحم،ه يولحلو وللإح لت قيقلأه بفها.ل لومنل يىلأشاسل)(Ket & Young, 2006: 3لإح ل

بنلإي ددا لمالددلله د لبحيددسقلبحم،ه يددولت مددنلأهميتددهلفدديلمددالتمتل ددهلمددنلأ دداحي لوأ وبالبحت ليددللب ت ددا لحلق د بسسبال
بحمتا ولحت ي لبيتيداسلب فضدللمدنلتلدكلبحقد بسسبا لحم دا ةلبا بسةلفديلبحتقد يسلب مالدللحمدالت تا دهلمدنلتلدكلبحمدوبس .ل

فد نل)(Maheshwari, 2014: 40-41لت،دداوللم هددوملب ت ددا ياالبا بسةلمددنل ا ،د لت املهددالمد لتيثيددقلبحم دداهيمل
وبح،يسيدداالوبحم،دداهجلب ت ددا يو ل لد لبحمشددا للبح مليددولبحيوميددولحشددس االب

مددال لمددنلأ ددلل دديافول د بسسبالإ بسيددول

قا،يددولاي ددا لبح لددوللبحمالل د لحمشددا للبتيا ه ددا.لومددنلأه ددملتلددكلبحمش ددا للبح مليددولو مددالي د لسهال & (Nadar

)Vijayon, 2013: 5ل  ،ماليت،داو نلأهميدولب ت دا ياالبا بسةلو وسهدالفديلبيتيداسلأفضدللبحقد بسسبالبحمت لقدولثتوزيد ل
ب تيا دداالبحشددس ولمددنلبحم دوبس لبحثش دسيو لوبحما يددو لوبحماحيددولوفيسهددا لف ،همدداليشدديسبنلإح د لضددسوسةلأنلت ددثقل مليدداال
بحتي دديقلأولبحتوزيد د لهد د لبحتقد د يسل

(بح دامس ل:2013ل 22لب

تيا اته ددالم ددنلميتل ددالتل ددكلبحمد دوبس .لوت ددأتيلف دديلمق م ددولتل ددكلبحمد دوبس لثد د أس ل

تيا داالبحماحيددو لثا تثداسلبنلم يدملبحقد بسسبالبح ا دمولفديلشددس االب

ماحيو لوبنلأ ل سبسلسئيلليتي لمنل ثللبحم سبذلفيلبحشس ولي،يو ل ل لمضامينلماحيولمهمو.ل ل

مداللهديل د بسسبال

وفيلضوذلماتق م لو ت سيالإ سبئيلحم هوملب ت ا ياالبا بسة له،ا ليم نلبحقدول لمدنلبنلهد بلبحم هدوم ليهدتملث ي دا ل
أ احي لوأ وبالبحت ليللب ت ا لحلق بسسبالبحماحيولبحمتا ولأماملبا بسةلفيلم ةلزم،يولم ي،دول(ثد بئللبحقد بسسبا لثهد ال

بيتياسلب فضللمنلثي،هالوثمالي ققلبحتق يسلب ماللل

تيا داالأ،شديتهالبحت اسيدولمدنلتمويدللإضدافيلوم،ا د ليد مل

ب تم بسسيول ملهالوي اهملفيلتق ملو،مولبحشس ولفيلبحم تقثللوثاحتاحيلفيلتقويولمس زهالبحت،اف يلفيلأ وب ها.ل ل

وفدديلضددوذل حددك ليم ددنلباشدداسةلإح د لأنل
بحتمويللبحم،ا

ددملب م دوبللبحتدديلتتو هددالبحشددس ولحتددأمينلب تيا اتهددالبحم ددتقثليولمددنل حددكل

ل،اتجل نلفائالبايد بس بالبحمتأتيدولمدنلبحمثي داالث د لت ييدولت داحيالإ،تدا لتلدكلبايد بس با.لثم ،د ل

آيس لبنلبحمثي االت د لبحم د سلبحدسئيللحتقد يسلإ بسةلبحشدس ولحمدالت تا دهلمدنلتمويدللفديلمد لزم،يدول

بحت يي دسبالبحتدديلت

قدو.لوثمدالبنل

ددلل ل د لمثي دداالبحشددس ولت دؤالسلفدديل ،د لبحتق د يسلأولبحت،ثددؤلثددا موبللبحتدديلت تا هددا لف د نل حددكل

يتيلد لأنلي دونلمتيد لبحقدسبسل لد ل لددمل يدقلوم سفدولتامدولث دللبت اهداالبحت يددسلفديلبحمثي داالو دملتلدكلبحت يدسبال

( امس ل:2014ل. 95ل ل
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هجلت كليت بغذاد للعلوم االقتصاديت الجاهعت

بذ ل ثد لمددنلباشداسةلإحد لمددال دس ل(بح دامس ل:2001ل 176لو( لدديل
ثانيياً -اقتصيياديات إدارة التنبيا بالمبيعييات :بثتد ً
وآيسون ل:2015ل 177لفيماليت لقلثأهميولبحمثي االو وسهالب ت دا لوبحمداحي ل مد يللأ داللحتدأمينلمدالت تا دهل
أفل ل،شاياالبحشس ولمنلأموبللإضافيو ل نليسيقلبحتييييلحهالوبحقائمل ل لبحت،ثؤلبحماحيلثاحمثي اا:لوهولبحتق يسل

أولبحتيمينلحلمت يسبالفيلبحمثي االبحمتو ولبحتديلت دت ،ل ليهدال مليدولبحتييدييلبحمداحي.لوهدمليدسونلأنلإ د ب لت،ثدؤبال
داالي د د لأ ا د داًلم ددنلمهم دداالإ بسةلبحت ددويقلوهد د ل قيق ددولم سوف ددو لإ لأنلبح ا ددولبحواليق ددولث ددينلهد د لبحت،ثد دؤبال
بحمثي د ُ
وب ددت ب لبحمدداحيلحموب هتهددال(تق د يسلب تيا دداالبحماحيددولفدديلضددوذل حددكلبحت،ثددؤ لي ددسال ل د لإ بسةلبحشددس ول بس ددول
وت ليللبح وب ،لبحماحيولبحمستثيولث مليداالبحت،ثدؤلبحمداحيلحلمثي داالثاحت ،ديقلمد لإ بستهدالبحماحيدولبحتديلتت مدللم دؤوحيول
تقد يسلب مدوبللبحتدديلت تا هددالأ،شدديتهالبحت اسيددو لو حددكلث ددملبح ا ددولثددينلبحت،ثددؤلبحمدداحيلثاحمثي دداالوتددأاليسل،تددائجله د بل

بحت،ثؤل ل ل يملث،و لبحقوبئملبحماحيولوثاح بالبحميزب،يولبح موميدو لومداليتستد ل لد ل حدكلمدنلبح ا دولإحد لتمويدللإضدافيل
حمو و بتهددا ل لم داًلبنلت،يدديملبحق دوبئملبحماحيددولوب د ب هالمالددلل دوبئملبح د يللوبحميزب،يددولبح موميددولو شددالبحت د فقاالبح،ق يددول

وفيسهالمنلبحقوبئملوبح شوفاالبحماحيولب يسل لهولمنلم ؤوحيولم يسلبحماحيولفيلبحشس ول(مياوع ل:2008ل. 18ل ل
وفيلضوذلمالتق م ليم نلبحقدول لبنلب ت دا ياالإ بسةلبحمثي داالتت

يستهالمدنلب
با بسةل أ بةلماحيولت ليليولتم ّ ،هالمنلم سفولوس ملتقد لب

د لفديل و،هدالو ديلولم،ه يدولتيثيقيدولت دتي مهال

تيا داالبحماحيدولحتمويدللمو و بتهدا لو حدكلثهد ال

ب تم بسسيولو،مولأ ماحهالب ت ا يولثأ للمداليم دنلمدنلبحي داسةل(ت داحيالبحتمويدل لمقاثدللت،يديمل يمدولبحشدس ول(ت يديمل

أسثا هددالوبست دداعلأ د اسلأ ددهمها لبح،ات دول ددنلب ددتالماسلتلددكلب
ونل

ددوللزيددا بالأول،قو دداالفيددسلمثددسسةلفدديل يمددولب

تيا دداالفدديلمو ددو بالبحشددس ولثشد للمتدوبزن لومددنل
تيا دداالبحماحيددولبحمق د سة ل نل حددكليض د المددنل دداذةل

ملياتهالبحتش يليولويقلللمنلإم ا،يولت قيقلأه بفهالب ت ا يولثاحم توللبحميلو .ل ل

و ليه ليم نل بس ولب ت ا ياالإ بسةلبحمثي االمنل ا،ثينلسئي ينلهما:ل ل
 -8الجوانب القتصادية :يت،اولل)(Reddly & Saraswathi, 2012: 96لتأاليسلبح ،ا دسلب ت دا يولفديل د بسسبال
إ بسةلبحمثي اا ل  ،مالأشاسبلإح لضسوسةلأنلي ونل سبسلب يتياسلمنلوسبذلبحت،ثدؤلبحمداحيلثاحمثي داا لهديلتلدكلب وبال

وب

دداحي لبحت ليليددولبحتدديلت،ا د لبح ددسالمددنلبحت،ثددؤ لمالددللبحت،ثددؤلثاحمثي دداالهددللهددول  ،د لأ د اسلميتل ددو لأول  ،د ل

م توياال يللميتل و لأولإ ا،االميتل و لفضاًل نلأهميولت ي لب فقلبحزم،ديلحلت،ثدؤلثاحمثي داالوثأ دللمداليم دنل
منلت احيالبحت،ثؤ لو حكلتت ل لب ت ا ياالإ بسةلبحت،ثؤلثاحمثي داال ،د ماليت،داولل(بح دامسبئي ل:2013ل 187لأهميدول
بحتييددييل ددأ بةلب ت ددا يولفدديلبحمشددسو االحتددوفيسلب تيا اتهددالبحماحيددولثأ ددللت ل ددولمم ،ددولوفدديلبحو ددالبحم،ا د

لوه،ددال

تيهسل اذةلبا بسةلفيلبيتياسلوبتيا لبحق بسسبالبحماحيول بالبحيثي ولب ت دا يو لوهد بلمداليشديسلإحيدهل( لديلوآيدسون ل
:2015ل 175لمنلبنلشس االب

ماللي د لأنلتأيد لث،يدسلب

تثداسل دا،ثينلأ ا ديينلهمدا:لبح ائد لبحمتو د لت قيقدهل
دولل ليهدا لحتأاليسهدالبحمثاشدسلفديل مليدولبتيدا ل

منل ّسبذل ب تي بمله لب موبللوبحالا،ي:لت ل ولتلكلب مدوبللبحمد بس لبح
بحق بسسبالبحماحيولبحمت لقولثاحتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيو لومنلالملإ سبذلبحمقاس،ولثينلث بئللبحقد بسسبالحلو دوللإحد ل
بحق دسبسلبح ددليم.لويت،دداولل( ددامس ل:2014ل 119ل  ،د ماليشدديسلإح د لبحم هددوملب ت ددا لفدديلإ بسةلبحمثي دداالمددنليددالل
ب ددتي بمهالب

دداحي لوب وبالبحماحيددو ل أ ددلو لحم اح ددولمش د االب ت ددا لبحتيثيقدديلفدديلم دداللبحت،ث دؤبالبحماحيددول

حلمثي االبحتيلت وقل فيلو تهالب

احي لبحشائ ولبحقائمول ل لبح للأولبحتيمينلبحتيل تث ،ل ل لأ لل لميو.ل ل
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وب ت،ا بًلحمالتق م ليم نلبحقول لأنل بس ولوت ليللبح ،ا سلب ت ا يو لمالللب سثاولوبحت احيالبحمتو ولمنل مليداال
بحت،ثؤلوبحمثي االأولو ائلهالمالللبحتييييلحلمثي االوبحت،ثؤلثهالت ا لفيلب يتياسلب فضللمنلتلدكلبحقد بسسبالبحماحيدول

بنلثينل حكل(بح ،اس ل:2009ل 18ل  ،مال
بحتيلتو للإح لبحتق يسلأولبحت،ثؤلثا تيا االبحماحيولحلشس و.لوحق ل ثقلو ّ
ّثينلأهميولبح ا ولبحما ولح بس ولوت ليللبح وب،د لب ت دا يولفديلبحقد بسسبالبحماحيدولبحيا دولثداحت،ثؤلثاحمثي داا ل ،هدال
ا ديولبحمت يدسلبحتداث ل(ب

تيا داالبحماحيدو لحلمت يدسلبحم دتقلل(بحمثي داا لو حدكل دنل

تم ّ نلإ بسةلبحشس ولمنل يالل
يسيقلإي ا لأفضللأ وبالوأ احي لبحت،ثؤلبحماحيلثاحمثي اا.ل ل

 -1الجوانب المالية :إنل ،اولبحشدس االفديلبحتييدييلبح دليملحألمدوبللباضدافيولبحتديلت تا هدال ملياتهدالب

دتالماسيول

فيلمو و بتها لت تم لث س ول ثيسةل ل لبحت،ثدؤلب ت دا لحمثي اتهدالبحم دتقثليو.لو ليده ليم دنلت،داوللبح وب،د لبحماحيدول
فيلب ت ا ياالإ بسةلبحمثي االبحتيلتؤالسلفيلبحتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيولمنلياللبحم ا البحسئي ولبحالاالدو ل

و اآلتي:ل ل
أ -التخطيط المالي :يشيسل(وحش ل:2010ل 287-286لبنلت ي لبحقيمولبحمضدافول(بح ائد لبحمتو د لمدنلو هدول،يدسل
ب ت ا يولوبح،ات ول نل ياملبحشس االثا تالماسلأموبحهالفيلمشاسي لتم ّ ،هالمنلب تس ب لب تالماسبتها لإحد ل ا،د لت ييدول

ت ل دولتلددكلب مدوبل ليقددومل لد لأ داللبحم دداييسلب ت ددا يولبحتدديلتقدديللمددالي
وحدديلل ل د لماض دديها.لوبحم ي دداسلب ت ددا لبح د

ليم ددنلتث،يددهلوب

دللمددنلمت يدسبالفدديلم ددتقثللبحشددس ول

تم ددا ل ليددهلف دديلم دداللبحتيي ددييلحألم دوبللبحت دديل

ت تا هالبحشدس و لهديلبحمثي داالبحتق يسيدولبحم دتقثليولومقاس،تهدالمد لبحمثي داالبح احيدول(بح دافيو لوبح دسقلفديل يمتهدالأول

و د بتهالهددولبحم يدداسلب ت ددا لبح د لي د لوثش د للتق د يس ل

ددملب م دوبللبحتدديلت تا هددال س ددولمو ددو بالبحشددس ول

حمقاثلول حدكلبحت يدسلفديلبحمثي داا لثشدسيلأنلي،دتجل دنل حدكلبحتمويدللباضدافيلأسثداول( وبئد لت يديلت داحيالبحتمويدلل
وت داهملفديلزيدا ةل دافيلبحد يللحلشدس و.لويد سل)(Das, 2013: 513لبنلبحتييدييلبحمداحيل ،د مالي دتي ملتق،يداال
بحت ليدللب ت دا لحت ديسلأ ددثا لبحت يدسلفديلبحثيا،داالبحماحيددولبحتديلت

دهال ديملبحمثي دداالو د حكلبحت داحيالوب سثدداول

بحتش يليو لإ،مالهيلاي ا لأولم سفولأالسلتلدكلبحت يدسبالوم،هدالبحمثي داالفديلم دتقثللبحشدس و.لويث ّدينل(فدوا ل:2009ل

 183لبنلبحتييددييلبحمدداحيلبح ددليملحلمثي ددااليقددو لإح د لوض د لميزب،يددولتق يسيددولت ددا لبحش ددس ولفدديلبحم سفددولوبح بسي ددول
ثاحت يد لب مالددللمددنلب مدوبللبحتدديلت تددا لإحيهددا لومددنلالددمل ي يددولضددمانلتددوفسلهد لب مدوبل لفضداًل ددنلبنلبحتييددييل
بح ددليملحلمثي ددااليقددو ل د حكلإحد ل ا ددول بحت ،دديقلثددينلإ بسبالبحشددس ولبحميتل ددو لب مددسلبحد ليد ف لبا بسةلبحماحيددولفدديل

بحشس ولحلت ،يقلم لإ بسةلبحت ويقلوبحمثي االحل
ب -التنبا المالي :يشديسل(بحشدهاو لوم دي

بحت،ثؤلبحماحيلثاحمثي االبحتيلت ل،قيولبحث بيولب

ولل ل لبحمثي االبحميييول(بح ،يميلوبحيسشو ل:2007ل. 124ل ل

ل:2013ل 235لإحد لبنل مليدولتقد يسلب

تيا داالبحماحيدولت دت ،لإحد ل

ا يول يول مليدولت،ثدؤ.لوبنلبحت،ثدؤلثقيمدولبحمثي داالبحم دتقثليولثد أس ل

(تدديم ل:2009ل 75لي ددا لإ بسةلبحشددس ول ل د لتق د يسل يمددولوتو يددالب

تيا دداالبحماحيددولبحم ددتقثليولحلشددس و لوثاحتدداحيل

بحتييدييلبحمث دسلح ي يدولبح دولل لد لبحتمويدللبحدازم.لو د لأضداال)(Keown & Else, 2002: 100لإحد لأنل
بحت،ثؤلبحماحيلثاحمثي االيم ،لبحشس ولبحق سةل ل لبحتو لحا تيا االبحماحيدولويييديلحهدالثشد لل يد لوفديلو ٍ
دالمث دسل

م ددنلبح ا ددولإحيه ددا.لويش دديسل(بحيييد د

ل:2010ل 60لإحد د لبنل ملي ددولت يد د لب

تيا دداالبحماحي ددولتزيد د لم ددنلبهتم ددامل

با بسبالبح املددولثضددسوسةلتق،ددينلبحت ددسفاالبحماحيددولو لهددالأ الددسل ددولوموضددو يو لو حددكل ددنليسيددقلتستيد لم ددا سل
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ولل ل ل ا تهالبح ليولمنل ونلزيا بالماحيولفائضول نلبح ا ولوبحتيل

ب موبللثش لليم ّ نلإ بسةلبحشس ولمنلبح
د لت د ّدسالبحشددس ولإحد لبحميددايسلبحماحيددو.لوهد بلمددالييلددقل ليددهلثا

ددتي بملب ت ددا لحألمدوبللمددنل ا،د ل(توفيددق ل

:2014ل. 5ل ل

وفدديلضددوذل حددك ليددسللبحثا ددىلمددنلبنل ددالبح ددا،ثينلب ت ددا لوبحمدداحيلبحل د ينلتت ددملثهمددالبحق د بسسبالبحيا ددولث د بسةل
بحمثي االمنل،ا يولبحتييييلوبحت،ثدؤلبحمداحيلثهدا لوبحها فدولإحد لبحتقد يسلحألمدوبللباضدافيولبحتديلت تا هدالإ بسةلبحشدس ول

حا تالماسلفيلمو و بتها لهيلث ث لمالت تي ملإ بستهالبحماحيدولوبحت دويقيولمدنلأ وبالوأ داحي لبحت ليدللحقديملمثي اتهدال
بح احيددو ل ددأ بةلحلت،ثددؤلثقدديملمثي اتهددالبحم ددتقثليول مت يددسلم ددتقللي دؤالسلفدديلبحتق د يسلب مالددللحا تيا دداالبحماحيددولبحتدديل
تتيلثهال ملياالبحتو ل(ب

تالماس لفيلمو و بتهالبحمت،و و.ل ل
ددينلفديلبحشددؤونلبحماحيدولوب ت ددا يو ل

جيي -أدوات وأسيياليب التنبييا الميالي :يت ددقل ميد لبح تّددا لوبحثدا الينلوبحمتي
و دديمالبحمهتمددينلمدد،هملثم دداللإ د ب لوت،يدديملث دسبمجلبحت،ثددؤ لبنله،دداكل د ةلأ دداحي لحلت،ثددؤلبحمدداحي لم،هددالمدداهول،ددو يل
مالددل:لأ دداحي لبحم د لو م د لب ف دداس لوم،هددالمدداهول مدديلمالددل:لأ ددلو لبح ،ددثولبحمئويددولحلمثي دداا لوأ ددلو لب  ،د بسل
بحث ييلوب هملمنل حك لهولب يتياسلمنلثي،ها لوثمالي ققلب ه بالب ت ا يولوبحماحيولأولت قيقلبحه المنلبحت،ثدؤل

منلوسبذلبيتياسل حكلب

لو ل ونلفيس لفيلب

تي بم لبحتيليسللفيهال(بحقسيشي ل:2008ل 23ل 269لثأ،هالو ائلل

إ بسةلبحشس ولوأ وبتهالبحت ليليولفيلبحو وللإح لأ س لبحتق يسبالبح ليمولحموضوعلبح سالمنلبحت،ثؤلبحتيلتقتضيلمنل
با بسبالبحميت ددولفدديلبحشددس ولبحتدديلتهددتملث مددللبحت،ثدؤبا لأنلتمتلددكلبح هددملوبحم سفددولثا ف دداسلب
ب ت ا ياالبحت،ثؤلوأهميولبيتياسلب

لو لبحم،ا

لفيلتوفيسلب

ا دديولفدديلموضددوعل

اللبح ميدقلح د،ا ولبحقد بسسبالبحماللد لوم،هدال لد ل

ددثيللبحمالدداللبحتقد يسلب مالددلل حألمدوبللبحتدديلت تا هددالبحشددس ولفدديلبحم ددتقثل لوأنلأ بتهددالبحسئي ددولفدديله د بلبحتقد يس لهدديل

بحمثي اا.ل ل
وفدديلضددوذلمدداوس لآ ،داًلمددنلضددسوسةلأنلي ددونلب يتيدداسل

ددلو لبحت،ثددؤليددتائملوبح ددسالم،دده لوبح احددولبحتدديلتمددسلثهددال

بحشددس و لف د نلمددنلبحم ددسوالأنلأ ددلو لبح ،ددثولبحمئويددولحلمثي دداالوأ ددلو لب  ،د بسلبحييدديلبحث ددييلهمددالمددنلأفضددلل

أ احي لبحت،ثؤلثا

تيا االبحماحيولحشس االب

ماللبح ،ا يو-لبح ل يو.ل ل

 -8أسيييموب النسيييبة المئويييية لممبيعيييات :يشدديسل(ثسفددام ل:2010ل 380لبنلب
ب مالللحا تيا االبحماحيولفيلشس االب

ماللبح ،ا يولهولأ لو لبح،

بحمثي االبحمتو ولحلشس و لو يىلي تساله بلب

ددلو لبحم ددتي ملفدديلم دداللبحتقد د يسل

لبحمئويولمنلبحمثي اا لبح ليث ألثتقد يسل

لو لبنلم يمل ،ا سلبحميزب،يولو ائمولبح يللت،مولثاحت،ا

لمد ل

بحمثي دداا لمال ددل ل ،ا ددسلبحمو ددو بالبحمت بوح ددو لبح،ق ي ددو لبحد د مملبحم ،ي ددو لبحمي ددزون لوبحميلوث دداالبحمت بوحد دولمال ددل ل
بح بئ،ين لأوسبقلبح ف لبحم ت قاا لح حكليم نلتقد يسهالحثيدانلمدالت تا دهلمو و بتهدالمدنلأمدوبللإضدافيولب تمدا بًل لد ل
بحمثي االبحمق سةلا للبح ،وبا لأمالبح ،ا سلب يسل لأ لتلدكلبحتديل تدستثيلمثاشدسةلثاحمثي داا لمالدل لبحمو دو بال

بحالاثتددو* لب

ددهملوبح دد ،با لبحقددسوا لب سثدداولبحم ت دزة لفت تمدد ل ل د ل يا ددولبحتمويددللوتوزي دداالب سثدداولو س ددول
ل:2008ل 143لبنلبحمثي داالهديل،قيدولبست دازلبحت ليدلل

ب تما لبحشدس ول لد لبحد يونلبحياس يدو.لويد سل( ثد لبحهدا

وبحت،ثؤلبحماحيلوبحتيلتث ألمنلس ملبحمثي االبحمق سل(منل ثللإ بسةلبحمثي االفيلبحشس و لوب ،ياقلحتق يسلب س املبحتيل
* التتؤحر ػُبصر انًورو اد انخبثتخ ثشكم يجبشر ثبنتغٍر فً انًجٍؼبد إالّ فً صبنخ ةوٌ انشرةخ تاتخاو ةبفخ طبلبتهب اإلَتبرٍخ.
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ت ددت مللوتق د يسلب

م.د .ظاهر القيسي

تيا دداالبحماحيددولحلشددس ولو د حكلب سثدداولوبحت دداحيا.لويضدديال( ددهام ل:2009ل Netلبنل مددومل

بحشس االت يشلفيليدللثيئدولشد ي ةلبحت يدس لحد بلو د ل ليهدالت لدملمهداسةلب تشدسبالبحمت يدسبالبحتديلت د ىلفديلثيئتهدال

وبحتأاليسلفيها لو نل يلبحشس االيهد الإحد لت زيدزلوتالثيدالمس زهدالبحت،اف ديلوت يديملأسثا هدالوبحتقليدلل د سلبام دانل
منلت احي ها لو

ل ليهال حكلأنلت ونلأ بتهالبحسئي ولفيل حكلبحتأاليس لهيل يملبحمثي االبحمتو و لوبنلأ لوثهالفيل

حكلبحتو ليتمالللفيل

لمنلب

احي لبح ميولومنلثي،هالأ لو لبح ،ثولبحمئويولحلمثي االوت ليللب  ،بس.ل ل

 -1أسيموب النحيدار الخطيي البسييط :يشدديسل(بح دامس ل:2001ل 194لإحد لبنلأ دلو لأوليسيقدولب  ،د بسلبحييدديل
بحث ييلت تم ل ل لت ي ل ا ولإ

ائيولثينلبحمثي االو للمنل ،ا سلبحميزب،يولبحتيلتت يسلمثاشسةلم لبحت يسلفديل

بحمثي دداالثا ددتي بملثيا،دداالتاسيييددولمددنل( 5ل دد،وبالإح د ل( 10ل دد،وبا لوهدديليسيقددولإ
بحشس ولمنلت ي لب تيا اتهالبحماحيولثا

ددائيولسياضدديولتم ّ ددنلإ بسةل

ت،ا لإح لتق يسلب تيا اتهالمنلتلكلبح ،ا سلحم توللبحمثي االبحمتو .ل ل

مددنل حددك ليم ددنلبحقددول لبنل ددوهسلب ت ددا ياالأ ل،شددايلت دداس لهددا الهددولبحت،ثددؤلأولبحتو د لب ت ددا لثاح،تددائجل
بحمتستثولمنل حكلبح،شايلوبحتيلتتمالللفيلأ للماليم نلمنلبحي ائسلفديلبحو دالوبح هد لوبحمداللمقاثدللزيدا بالوبضد ول
فدديلب سثدداولبح ددافيو.لوه د بل يم ددنلبحو ددوللإحيددهلإ ل ددنليسيددقلوض د لييدديلتثد ّدينلمددالتتو ددهلإ بسةلبحشددس ولحقدديمل

مثي اته ددالف دديلبحم ددتقثللوبحت ددأاليسلبحمتث ددا للم ددنل حد دكلبحتو د د ل لد د لبحمثي دداال ،ددهالو لد د لت،ي دديمل س ددولميلوثاته ددال
ومو و بتهالومق بسلمالت تا هلمنلأموبللإضافيو لمماليتيل لث وس لبتيا ل بسسبالتمويليولوب تالماسيولأ السلموضو يول
ت ملل ل لت،ييملتلكلبح س ولمنل هو لوتؤمنلفيلبحو ال ،هلمدالت تا دهلمدنلأمدوبللوثشد للمتدوبزنلو دوذ لوثد حكل
ت قددقلإ بسةلبحشددس ولمددنليدداللبحت،ثددؤلثقدديملمثي اتهددالأه د بفهالب ت ددا يولوبحماحيددو.لمددنل ا ،د لآيددس ليددسلل(بحهيتددي ل

:2000ل 176لبنلبيتياسلب بةلأولب

لو لبحم،ه يلبحم تم لفيلبحو وللإح لبحتقد يسلب مالدللحا تيا داالبحماحيدو ل

يتيل لب سبكلوبحم سفولثا موسلبآلتيو:ل ل
 1لإ دسبذل بحم اضددلولثددينلأ دداحي لبحت،ثددؤلبحمتا ددولوبيتيدداسلمددالي،ا د لبحشددس ولوبح احددول(بحثيئيددولوب ت ددا يو لبحتدديلتمددسل
ثها .ل
 2لوب هددملمددنل حددك لوهددول ددوهسلبحموضددوع لبنلأ دداحي لبحت،ثددؤلوأ،وب هددالوب ددتي بماتهالوم،هددالثدداحيث لبحت،ثدؤبالبحماحيددول
ثاحمثي اا لت للمنل ملياالبتيا لبحق بسسبال لوم،هالبحق بسسبالبحماحيو لأ السل اذةلوفا ليو.ل ل

ل
المبحث الثالث

الجانب العممي :التقدير لممبيعات والحتياجات المالية (دراسة حالة المخزون)

أولً -حول تاريخ صناعة البطاريات ومحيطها البيئي:

 -8نبذة مختصرة حول مصينع البطارييات :إنلم د ،لبحثياسيداال(موضدوعلبحث دى لهدولفديلب
بح ل انليمالللشس ول ،ا ولبحثياسياالفيلبحوزيسيو-لث ب لبحتيلتأ

دللبحسمدزلبح قيقديل

ال امل1975لمنلبحقسنلبحماضي لوهيل

مددنلبحشددس االبح امددولبحتدديل ا،ددالتتمت د لثق د سبالإ،تا يددولوف،يددول ثي دسةلفدديلم دداللإ،تددا لوثي د لميتلددالبح

ددوملمددنل

بحثياسياالبح ائلولوبح افولوثش للوب ل لد لبحم دتوللبحم لديلوبا ليمدي لإ لبنلهد لبحشدس ولوفديلإيداسلتيثيدقل

88

العذد السادس والخوسوى 1081
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ث دسبمجلبا دداولبا بس لوب ت ددا لحل ي د لمددنلشددس االبحقيدداعلبح دداملتددمل م هددالم د لبحشددس ولبح امددولح دد،ا ول
بذلمنل.2016/1/1ل ل
بح ياسبالوبحم بالت الب ملم  ،لبحثياسياالبثت ً

 -1الظييروف البيئييية المحيطيية :إنلم ددت بالبحتددأاليسلبحثيئدديلمددنليدوبهسلب ت ددا يولثاح ددولبحت قيد لو يا دديولوماحيددو ل
و ت ليوبهسلب تما يولبحتيلأ ايدالوثشد للم دا اللو بزحدالث د،ا االبحقيداعلبح دامل لوم،هدال د،ا ولبحثياسيداال

وبحتيلأفسزتهالأ بىل 2003لبحتيلحملتأح هاله لبح د،ا ولمدنل ثدل لحدملت دنلفديلت يدسلبحقيدا بالبا بسيدولبح املدول
فيلم  ،لبحثياسياالوتو اتها ل ت لو التلكلبا بسبالثأ،هالت ل

وثولفيلبحتو لحلمثي االبحم دتقثليولمدنل

بحثياسيدداا لبحقددائمل ل د لت د بس ملبحيث دسبالبح مليددولح د يهملو ل د لآسبئهددملوب تهددا بتهملبحشي دديول ،ددوعلمددنلب
بحتقلي يولبح،و يولحتق يسلبحمثي اا ل لوحملي لثاام انلب

دداحي ل

تما ل ليهدالفديليدللبحيدسوالبحثيئيدولبحم قد ةلبحتديلت دييل

احياًلث بسةلم  ،لبحثياسياالوهد بلمداليد ،لل دلثاًل لد لتقد يسهملحلمتيلثداالبحماحيدو لب دت اثول

تيا داال س دول

مو و بالبحم . ،لو،تي وًلح حك ل اذالم اوحولبحثا ىلفيلم ا ةلبا بسبالبحميت ولفيلبحم  ،لفيلت هيلل

تو اتهددالمد نلم،ددتجلبحثياسيدداا لو حددكلمددنليددالل ددسالبح دؤبللبحتدداحيلوبح مددللثدده لوبح د ليتمالددللفددي:لهددللتو د ل
إم ا،يولحتيثيقلب

احي لبح ميولحلتو لثاحمثي االفديلم د ،لبحثياسيداا؟لت دهلل لد لإ بسبالبحت دويقلوبحتييدييل

وبحماحيولبحتق يسلب مالدللحا تيا داالبحماحيدولمدنل(بحميدزون ل ي،دولميتداسةليم دنلتيثيقهدال لد لفقدسبالبحمو دو بال
ب يسل لوفيليدللتقلثداالبحثيئدولوتدأاليسل ،ا دسهالبحتديلتشده هالهد لبا بسبالفديلبحو دالبح اضدس لحد ب لب دتي مل
بحثا ىلبحثيا،االب

ا يولبحتيليتضم،هالبح ولل( 1ل م بيللأ ا يولحلتيثيق.ل ل

الجذول ( )8قين الوخزوى وقين وكوياث الوبيعاث لوصٌع البطارياث للسٌواث هي 1088-1008
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ثاًيا ا -انضمم ( )4يٍ انًٍساٍَبد اناُوٌخ فً إ ارح صابثبد انًصُغ ،نهًاح يٍ .2015-2006
ثالث اا ا -اناررؼر انمٍبسررً نهجطبرٌررخ انواصرراح (ٌُ )55000رربر ههررو انًؼررال انا رؼري نًزًرروع أسررؼبر يخته ر
انجطبرٌبد انًتُوػخ انتً ٌموو انًصُغ ثإَتبرهب هثٍؼهب.
رابعا ا -انمٍى يؼانخ إنى انواصا انصضٍش ألغراض انتُظٍى هاستخراد انُتبئذ.
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ثانياً -إمكانية التقدير األمثل لالحتياجات المالية (لمخزون) المصنع:

داحي لبح ميدولحلتو د ل

بذ ل ث لمنلباشاسةلإح لبنل مي لبحم ا سلبح لميدولبحتديلت،اوحدالموضدو االتيثيدقلب
بثت ً
أولبحت،ثددؤلثاحمثي دداالتشدديسلإحد لو ددو لتددوفسلشددسيينلأ ا دديينلحتيثيددقلهد ينلب ددلوثين لب ول:لبح ا ددولبح ددثثيولثددينل
بحمثي داال امدللمت يدسلم ددتقللومدؤالسلفديلبحمت يدسبالبحتاث دولب يدسللبحمو دو با لمالددلل(بحميدزون لوبحالدا،ي:ل ا ددول

بحالثاالوب

تقسبسلثي،هما.ل ل

ويم نلت،اولله ينلبحشسيينلثاحت ليل ل اآلتي:ل ل
 -الشيييرط األول-العالقييية السيييببية :تش دديسلأس دداملبا،ت ددا لوبحمثي دداالوبحمي ددزونلحم د د ،لبحثياسي دداالو م ددالي سض ددهال

بح د ول( 1لإحد لبحت يددسلفدديل ميداالبا،تددا لبح دد،ويولمددنلبحثياسيداالوبحد لبحت يددسلفدديل ديملمثي اتهددالبح دد،ويو لممددال فد ل
ثد بسةلبحم دد ،لإحد لت سيددكلميزو،هددالمددنلبحمدوب لوبحم ددتلزماالبا،تا يددول ددنليسيددقلب

ددتالماسلفدديلبحميددزونلب ددت اثول

حلت يسلفيل يملبحمثي االتلك.لوه بلي سلو و ل ا ول ثثيولثاحسفملمنل و،هدالضد ي ول(مدنلما يدولمقد بسلبحت يدسبال
فيلبحقيملبحمتثا حولثي،هما لمداثينلبحمثي داالوبحميدزونلتتمالدللفديل ا دولإ بسةلبحم د ،لحا دتالماسلفديلبحميدزونلا،تدا ل

بحمثي اا.ل ل
 الشييرط الثيياني -عالقيية السييتقرار والثبييات :ت تددسال،يسيددولبح ا ددولثددينلبحت يددسلفدديلبحمثي دداالوبحمو ددو بالوه،ددا لبحميددزونل لد ل ددثيللبحمالددال:لبنلأ لزيددا ةلفدديلبحمثي دداالت ددا ثهالزيددا ةلفدديلب

تيا دداالمددنلبحميددزونلممدداليتيلد ل

أمدوب ًلإضددافيولحشدسبئهالوثدداح ل لفد نلب ،ي دداالفدديلبحمثي ددااليتيلد لأمدوب ًلإضددافيولأ ددللوثشد لليت،ا د لومقد بسل

بحت يدسلفديلبحمثي داا لثا تثاسهدالبح امددللبحم دتقللوبحمدؤالسلفديل دديملبحميدزون لإ لب،ددهلومدنليدداللت ليدللبح د ولل( 1ل

،ا دديلبنلأ لت ي ددسلف دديل دديملبحمثي دداالبح دد،ويولثا ست دداعلأولب ،ي دداالمقاس،د دوًلث دد،ول دداثقولم ددنل دد،وبالبح بس ددول

( 2015-2006ل ي ددا ثهلت يددسلمقاثددللفدديل دديملبحميددزونل مددالت تددسال،يسيددولبح ا ددولثي،همددا لوبحمشدداسلإحيهددالفدديل
أ ا لإ ل ،لبنلبحزيا ةلفيلبحمثي االمنل ،ول(* 2006لوح ايول2015ليقاثلهالب،ي االفيلبحميدزون لوهد بل دلل
بفت بسضدداال،يسيددولبح ا ددولأولبت اهدداالبحت يددسلفدديلبحقدديملثددينلبحمثي دداالوبحميددزون.لو ت د لبح دد،وبال( 2012ل 2013ل
 2014لوبنل

للفيهالبحت يسلفيل يملبحميزونلوبحمثي االثات ا لوب

لإ لبنلمق بسلبحت يسلفيلبحمثي االثا تثاسهدال

مت يددسلم ددتقللومدؤالسل يد حلل لد لو ددو لتددأاليسلمثاشددسلو ددو ل لد لمقد بسلبحت يددسلفدديلبحميددزونلثا تثدداس لمت يددسلتدداث ل

وهد بليؤشددسلإحد ل احدول د ملب

ددتقسبسلوبحالثداالمدداثينلبحمثي دداالوبحميدزون.لويس د لبح ددث لبحدسئيللفدديل د ملب

ددتقسبسل

وبحتثدداينلإح د لأنلإ بسةلبحم دد ،لتقددوملثاا،تددا لبح لدديلحلثياسيدداالبح امضدديولث ،ددثولتقدداس ل( %50لمددنل يمددولمثي اتهددال
بح ليددو لوبنل( %50لبحالا،ي ددو لتمال ددللمثي اتهددالم ددنلبحثياسي دداالبح دداهزةلبحم ددتوس ةل(بحثياسي دداالبح افددو لأولم ددالت ددم ل

ثاح ينلبح

سيو لبحتيلتتوح لثي هالفقيلب ت،ا بًلإح ل قو لبحمشاس ولم لبح يسلمنل ونلبحقياملث ،تا ها.لوه بلهول دث ل

بحتثداينلو د ملبحالثدداالفديلبحقدديملوب ت دا لمداثينلبحمثي دداالوبحميدزون ل نل( %50لمددنل ديملبحميدزونلبحماحيددولهديلبحتدديل
ت ت ي لف اًلحا تيا االبحماحيولباضافيولمقاثللبحت يسبالفيلبحمثي االبحثاح ول(. %100لو حك لحديللم ،دا ل د مل
إم ا،يددولتيثيددقلب

دداحي لبح ميددولحتق د يسلبحمثي دداا لثددلليددتملبح،يددسلإحيهددا ل ث بيددولأولأ دداللت ددت ،لإحيددهلإ بسةلبحم دد ،ل

* ةًٍخ انًجٍؼبد يٍ انجطبرٌبد ناُخ  3163 = 2005ثطبرٌخ يتُوػخ يٍ انًٍساٍَخ انؼًويٍخ 2005
لًٍخ انًجٍؼبد = اناؼر انمٍبسً  174 = 3163 × 5000يهٍوٌ ٌُبر
لًٍخ انًخسهٌ ناُخ  5346 = 2005يٍ انًٍساٍَخ انؼًويٍخ ناُخ 2005
88
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هجلت كليت بغذاد للعلوم االقتصاديت الجاهعت

حت دداوزلبحيددسوالبحماحيددولوب ت ددا يولبحتدديلتت ددسالحهددال احي داً لو حددك ل  ،د مالت ددت ي ل دد،ا ولبحثياسيدداال افيتهددال

ب ت ا يولوهيل ت يللب ت ا ياالبح وقل(سث لأولي اسة لثداحسفملمدنل و،هدال د،ا ول امدو ل ،د هاليم دنلب
بحق وللمنله لب

دت ا ةل

احي لوتيثيقهالحلتي يالمنلويأةلبحتأاليسبالبحثيئيدولوبحتقليدللمدنل دا ال د ملبحتأ د لمدنليدسوال

بحم تقثل.ل ل
وحت يد ل ا ددولإ
ح

ددائيولثددينلبحمثي دداالوبحميددزونلومددنلالددملب ددتي بمله د لبح ا ددولحتق د يسلم ددتوللبحميددزونلح دد،ولأول

لمنلبح ،وبالبحقا مولب ت اثولحقيملتق يسيولم تقثليولمنلمثي االم،تجلبحثياسياا لفق لبيتاسلبحثا ى:ل ل

 -8األسموب الرياضي اإلحصائي:لوهولتيثيقليسيقولبح ،ثولبحمئويو لمنليداللب دتي بملم ا حدولتقد يسلب

A L
بحماحيولبحازمولحلميزون**لو ماليأتي:لل
EFR  s(  )  mbs1
s s
ويشتسيلحتيثيقله بلب

تيا داال

لو لو و ل ا ولب تقسبسلوالثاالثينل يملبحمثي االوبحميزون.ل ل
تيا االبحماحيولحلميزونل ل

يىلبن:للEFRل=لتق يسلب

لsل=لبحت يسلفيلبحمثي اال ل

 Aل=لبحمو و بال(بحميزون لبح ليتأالسلتلقائياًلم لأ لت يسلفيلبحمثي اا ل

s
 Lل=لبحميلوثاال(بح بئ،ون لبح ليتأالسلتلقائياًلم لأ لت ييسلفيلبحمثي االللللل ل
s
*

sل=لبحمثي االبح احيوللللل ل

ل

للللللللل=s1لبحمثي االبحتق يسيولأولبحمتو ول ل

mل=ل ،ثولهامشل افيلبح يل= افيلبح يل /افيلبحمثي االلل=bل ،ثولب ت ازلب سثاو ل
و ليه لهلليم دنلتيثيدقلأ دلو لبح ،دثولبحمئويدولحلمثي داال لد لم د ،لبحثياسيداا؟للوهدلليم دنلبحتو دللإحد لبحتقد يسل
ب ماللل

تيا اال(بحميزون ؟ لثا

تما ل ل لبح ولل(. 1ل ل

A L
EFR  s1  s(  )  mbs1
s s
***

7557 37625  17421
( 651  656

)
 0  651
656
656
656
)(26.55)(0)(651
 5  (11 .51  57.35) 
0
)= - 5 (-45.84) – (0
االصتٍبد انًبنً اإلضبفً انًمار يٍ انًخسهٌ ناُخ = 229.2 2016
يئتبٌ هتاؼخ هػشرهٌ يهٍوٌ هيئتب ان ٌُبر
هثؼا اإلضبفخ إنى يخسهٌ أهل انًاح ()2016لل = 229.2 + 7557
**

تصجش انمًٍخ انتماٌرٌخ نهًخسهٌ ناُخ (= 7786.2 )2016
سجؼخ يهٍبراد هسجؼًبئخ هستخ هحًبَوٌ يهٍوٌ هيئتب ان

ٌُبر

 .إٌ انجبصج تؼ بيم يغ يخسهٌ انشرةخ ثبناراسخ هانتضهٍم ةؼٍُخ تًخم صرةخ يورو اتهب انتً تتؤحر لًٍهب ثشكم تهمبئً ػُا أي تغٍٍر يتولغ
فً يجٍؼبتهب انًاتمجهٍخ.
 ..تتؼبيم صابثبد انًصُغ يغ فمرح (اناائُوٌ) ػهى اَهرب يرٍ انًطهوثربد انًتااهنرخ انترً تترؤحر تهمبئٍرب ً ثبنًجٍؼربد ههرً انترً تتًخرم فرً يؼب نرخ
تضاٌا االصتٍبربد انًبنٍخ ثبنًجهغ ( )37625يهٍوٌ ٌُبر.
 ...تى انضصول ػهى انمًٍخ انتماٌرٌخ نًجٍؼبد( )2016يٍ إ ارح انتاوٌك استُب اً إنى انجٍبَبد انتبرٌخٍخ نهًجٍؼبد.
ًٌ (-17421) .....خم ػزس فً (صبفً اناخم) ناُخ  ،2015يٍ صابة اإلَتبد هانًتبررح نهًصُغ.
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نتائج تطبيق أسموب النسبة المئوية لممبيعات :ل
يم نلا بسةلبحم  ،لب

ت ا ةلمنلتيثيقلأ لو لبح ،ثولبحمئويولحلمثي االفيلبحتقد يسلب مالدلل

منلبحميزون لثاحسفملمدنلبحتثداينلو د ملب

تيا اتهدالبحماحيدول

دتقسبسلفديل ديملبحت يدسبالفديلبحمثي داالمقاس،دولثداحميزون لإ لتشديسلبح،تدائجل

إح لإم ا،يولت ققلبحتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيولباضافيولحلميزونل( 229,2لمليونل ي،اسلح ،ول( 2016ل تد ل
فيليللبحيسوالبحثيئيولفيسلبحيثي يولبحتيلتت سالحهالإ بسةلبحم  ،لفيلبحو البحسبهن لوثاحتاحيليم نلتق يسلبحقيمول

بح ليولحلميزونلح ،ول( 2016لث لإضافولب

تيا لبحماحيلباضافيلإح لميزونل،هايولبحم ةلح د،ول( 2015لحي دث ل

بحمثلغلبا ماحيل( 778672لملياسل ي،اس.ل ل
مددنل حددكلف د نلبح،تددائجلبحم ددتيس ولمددنلتيثيددقلأ ددلو لبح ،ددثولبحمئويددولحلمثي دداالت د حلل ل د لإم ا،يددولبحتق د يسلب مالددلل

حا تيا دداالبحماحيددولحلميددزونل ل د لبحددسفملمددنلبحيددسوالبحثيئيددولفيددسلبحيثي يددولبحتدديلتت ددسالحهددالإ بسةلبحم دد ،لفدديل
بحو البحسبهن لوه بلي مل

ولبح سضيولب وح لحلث ى.ل ل

 -1أساليب القتصاد القياسي :تيثيقليسيقولب  ،بسلبحيييلبحث ييلبحتيلتشتسيلو و ل ا ولإ

ائيول بال

ب تقسبسلوالثاال ،ثيلثينلبحمثي االوبحميزونل قيملتاسيييولحلم ةلمنل2006لوح ايول 2015لومنلالملإم ا،يولتق يسل
تيا االبحماحيول(حلميزون لوفقلبح ي ولبحتق يسيولحم ا حولب  ،بس:ل

ب

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل ˆy ^   ^  B

يىلبن:ل ل
 yل=ل(بحميزون لوهولبحمت يسلبحم تم لللللللللللxل=ل(بحمثي اا لبحمت يسلبحم تقلل ل
=لب

تيا ل(بحتمويل لبحتلقائيل  ،مالت ونلبحمثي اال(

Bل=لبحميللبح
وثا

س لل

لحا تيا ل(بحتمويل لبحماحيلمنلبحميزونل ل

تما ل ل لبحثيا،االبحتيليتضم،هالبح وللبآلتي:ل ل
الجذول ()1
قين هبيعاث الوصٌع هي البطارياث وقين الوخزوى للوذة هي  1008إلى ( 1088القين بالوالييي)
-

-

الوخزوى

x2
)(4
1447209
24336
42025
78961
78400
550564
881721
2140369
429025
303601
6102946

xy
)(3
5867031
973752
1191050
1626428
2259880
5678526
7665057
28020839
11734980
4957392
69974935

y
)(2
4877
6242
5810
5788
8071
7653
8163
19153
17916
7557
91230

انًصار :يٍ إػاا انجبصج.
88

الوبيعاث
الكويت × السعر القياسي
x
)(1
1203
156
205
281
280
742
939
1463
655
656
6580

السٌواث
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
انًزًوع

هجلت كليت بغذاد للعلوم االقتصاديت الجاهعت

-لبح قانل( 1لو( 2لمنلبح
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اثاالبحيتاميولحم  ،لبحثياسياال لومنلبحوالائقلبحس ميولفيلإ بسةلبحت ويقلحلم . ،ل ل
 x 6580

 658
n
10
 y 91230
y 

 9123
n
10
n  xy   x  y 699749350  600293400
B^ 

61029460  43296400
n  x 2  (  x) 2
x 

 ،لزيا ةلبحمثي االثمق بسل ي،اسلوب ل

99455950
 5.608
17733060

ف نلب تيا االبحميزونلتز ب لثمق بسل( 5.608ل ي،اس .ل



ل    y   bx 

مق بسلب

= 9123 – 5.608
= 9123 – 3690.064
تيا لبحتلقائيلحلميزون.للل = 5432.936

وف دديلض ددوذلبحثيا ،دداالبحم ددتيس ولم ددنلبح ا ددثولب ح تسو،ي ددول ددنليسي ددقلب ددتي بملثس ،ددامجل) (SPSSليم ددنلتقد د يسل
ب

تيا االبحماحيولحميزلونلم  ،لبحثياسياالحل ،تينل( 2016ل 2017لو حك لثا

حمثي االبحثياسياالحل ،تينلبحم وستين لو اآلتي:ل
ل

ل

تما ل لد لتو د لإ بسةلبحت دويقل

لل
ل

ل

يىل انلتو لبحمثي اال(* 651لمليونلللل

ل

ل

ل   ^  b^ x

^

yل

)= 5432.936 + 5.608(651

 = 5432.936 + 3650.808ل
ل
لل
ل
لللللللللح ،ول2016ل
= 9083.744
بحتق يسلحا تيا االبحماحيولحميزونلم  ،لبحثياسياالح ،ول 2016ل
ت ولملياسبالوالاالولوالما،ونلمليونل
و ث مائولوبسث ولوبسث ونلبحال ي،اس ل

ل y ^   ^  b^ x

يىل انلتو لبحمثي اال(** 825لمليونلح ،ول= 5432.936 + 5.608(825) 2017
= 5432.936 + 4626.6
= 10059.536
بحتق يسلحا تيا االبحماحيولحميزونلم  ،لبحثياسياالح ،ول
شسةلملياسبال لوت وللويم ونلمليونل
 2017ل
لويم مائول لو تول لوالاالونلبحال ي،اس ل

* لًٍخ انًجٍؼبد انُماٌخ ناُخ  = 2016ةًٍخ انًجٍؼبد انًتولؼخ × اناؼر انمٍبسً نهجطبرٌخ
=  )651(  55000 × 11844يهٍوٌ ٌُبر
** لًٍخ انًجٍؼبد انُماٌخ ناُخ  = 2017ةًٍخ انًجٍؼبد انًتولؼخ × اناؼر انمٍبسً نهجطبرٌخ
=  )825(  55000 × 15000يهٍوٌ ٌُبر
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و يتثاسلفسضيولو و ل ا ولإ

بحثس،امجلبا
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ائيول( ا ولب تقسبسل لوالثاا لثينلبحقيملبحتاسيييولحلمثي داالوبحميدزون لتدملب دتي بمل

ائيل)(SPSSلفيلت يسل ا دولبحمثي داال  ،دسلم دتقللومدؤالسلفديلبحقديملبحتق يسيدولحلميدزونلحلمد ةل

(. 2015-2006ل ل
وفيلضوذلم تيس االبح ا ثول ا،ال،تائجلت ليللبح سضيو:ل ل
الجدول ( )8قيم معامل الرتباط ومستوى المعنوية بين قيم المبيعات وقيم مخزون مصنع البطاريات
المتغير المستقل
x

بحم

المتغير التابع
y

س:لمنلإ ب لبحثا ىلثا

معامل االرتباط R
21737

معامل التحديد N2
21488

مستوى المعنوية
21349

تما ل ل لميس االبح ا ثولب ح تسو،يو.ل ل

نتائج تطبيق أسموب النحدار الخطي البسيط :ل
حك ليم نلا بسةلم  ،لبحثياسياالب

ت ا ةلمنلتيثيقلأ لو لب  ،بسلبحييديلبحث دييلفديلبحتقد يسلب مالدلل

تيا اتهالبحماحيولباضافيولمنلبحميزون لثاحسفملمدنلبحتثداينلو د ملب

دتقسبسل د حك لثدينل ديملبحمثي داالوبحميدزون ل

إ لتشدديسلبح،تددائجلإحد لإم ا،يددولت قددقلبحتقد يسلب مالددللحا تيا دداالبحماحيددولحلميددزونل( 365078080لمليدداسل ي،دداسلح دد،ول
(. 2016لوبنلتق د يسلبحقيمددولبح ليددولحلميددزونلح دد،ول( 2016لث د لإضددافولب

تيددا لبحمدداحيلبحتلقددائيلحلميددزونلوبحثدداحغل

( 54327936لملي دداسل ي ،دداس لت ددث ل( 90837744لملي دداسل ي ،دداس لويم ددنلبحتقد د يسلح دد،ول( 2017لإ ل ددانلبحتقد د يسل
باضافيل لثلغل( 462676لملياسل ي،اس لحي ث لمثلغلتق يس لإ ماحيل( 100597539لملياسل ي،اس.ل ل

إنلإم ا،يولت ققلبحتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيول نليسيقلتيثيدقلأ دلو لب  ،د بسلبحييديلبحث ديي ليؤ د ل
ولبح سضيولبحالا،يولحلث ى لثاحسفملمنل ا االب ستثايلبحض ي ولثينلبحمثي االوبحميزونلوبحتديل سضدهالبح د ولل
( 3لإ لي للم توللبحم ،ويول(07127ل>ل 0705ل نلو و ل ا االبستثايلثينلبحمثي داالوبحميدزونلوح ،هدالضد ي ول
بًلوثم امللبستثايلض يال بًل(. 07515ل ل

وحت دديسلبح ا ددولثددينلبحمثي دداال امددللم ددتقللومدؤالسلفدديلبحميددزون لف د نل يمددولم امددللبحت يد لR2= 0.266ل

تشديسلإحد لبنلبحمثي دداال)(xلحهدالتددأاليسلضد يال د بًلأولي ددا لي ددونلم د وماُلفدديلبحميددزونل).(yلو ليده لفد نلب

تهددا ل

وبحتقد يسلبحشي دديلحمد يسلبحت دويقلفدديلم دد ،لبحثياسيداال ي ددت ،لإحد لو دو ل ا ددولبستثددايلثدينلبحمثي دداالوبحميددزونل

مماليض ال الي بًسلمنلت ققلبحتق يسلب مالدللحا تيا داالبحماحيدولفديلبحميدزونلمدنل ا،د لمد يسلبحت دويق.لوهد بلي دسل
د مل د ولبح سضدديولبحالاحالددولحلث ددىلإ بلمددالب ددتمسالأ دوبللبحم دد ،لوبحيددسوالبح احيددولفيددسلبحم ددتقسةلوتددأاليسبالبحثيئددول

بح بيليولوبحياس يول ل لوض هالبح احيلمقاثلل مل سةلإ بسةلبحم  ،ل ل لبحت يالم لمت يسبتها ل نل حكليزيد لمدنل
ددا ال د ملبحتأ د ل  ،د لبتيددا ل د بسسبالبحتو د لحلمثي دداالبحم ددتقثليو.لوثاحتدداحيلي ددث لب

تمددا ل لد لتيثيددقلب

دداحي ل

بح ميددولحلتو د لثاحمثي دداال أ دداللحلتق د يسلب مالددللحا تيا دداالبحماحيددولمددنلبحميددزونلهددولب فضددللفدديليددللبحيددسوال

بحثيئيولبح

ثولبحتيلتت سالحهالإ بسةلم  ،لبحثياسياالفيلبحو البح احي .ل

لل
ل
ل
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المبحث الرابع  :الستنتاجات والتوصيات

مددنلمشدداه بالبحثا ددىلبحمي ب،يددولفدديلم دد ،لبحثياسيدداالبح ائ د لإح د لبحشددس ولبح امددولح دد،ا ولبح ددياسبالوبحم د با ل

وبحما ياالبحتيلتملت

يلهال نليسيقلبحلقاذبالبحمثاشدسةلمد لمد سبذلبحتييدييلوبحت دويقلوبحماحيدو ل لو د حكلمدنل،تدائجل

تيثيقلأ احي لبحتو لبح ميولحلمثي اا لتو للإح ل

لمنلب

ت،تا االوبحتو ياا لوهيل اآلتي -:ل

ل
أولً -الستنتاجات :ل

-1لبنلإ بسةلم  ،لبحثياسياا/بحشس ولبح امدولح د،ا ولبح دياسبالوبحم د بال ت دتي ملب

داحي ل(بح ميدو لفديلبحتقد يسل

حمثي اتهالمنلم،تجلبحثياسياا.ل ل
-2لث ددث لت بزي د لبحت قي د بالبحثيئيددولبحم ييددولث دد،ا ولبحثياسيدداالوت ددايملتددأاليسلم و،اتهددال(بح يا دديو لوب ت ددا يو ل
وب تما يو ل ل لم تقثلله لبح ،ا و لبحتيلأفسزتهالأ بىل 2003لحملت د لبحتقد يسبالبحشي ديو*لبحموضدو ول
مددنل ثددللمد يسلبحت ددويقلحلقدديملبحم ددتقثليولمددنلمثي دداالم،ددتجلبحثياسيدداال بالتددأاليسلم د ٍ لي ددا لإ بسةلبحم دد ،لفدديل
إم ا،يولت ققلبحتق يسلب مالللحا تيا االبحماحيولباضافيولمنلبحميزون.ل ل
-3لثدداحسفملمددنل د يلمد سبذلبحتييددييلوبحت ددويقلوبحماحيددولإحد لبحتقليددلل د سلبام ددانلمددنلت دداحيالبتيددا لوت ،يد ل د بسسبتهمل
با بسيددو لإ لب،هددمل ليمتل ددونلسؤيددولأولم،ه يددولمشددتس ولحلتيثيددقلتثددسزل وسلوأهميددولب ت ددا ياالبحق د بسسبالبحماحيددول
بحيا ددولثدداحتو لحلمثي دداالمددنلم،ددتجلبحثياسيدداا لت دداهملفدديلإم ا،يددولت قددقلبحتق د يسلب مالددللحا تيا دداالبحماحيددول

باضافيولمنلبحميزونلو حكلفيلإياسلض يلبحت احيالوت ايملبحمثي اا.ل ل
ثانياً -التوصيات :ل
يم نلت ي ل

لمنلبحتو ياالبحسئي ولفيلضوذل،تائجلبحث ىلوب ت،تا اتهلو اآلتي :ل

-1لمددنلبحضددسوس وفيليددللبحيددسوالبحثيئيددولوت بس ماتهددالبح يا دديولوب ت ددا يولو ت د لب
م تقثلل ،ا ولبحثياسياا لبحت امللم لب

داحي ل(بح ميدو لبحم،ا دثولحلتو د لثاحمثي داالوتيثيقاتهدالحلو دوللحلتقد يسل

ب مالددللحا تيا دداالبحماحيددولمددنلبحميزون ثد ًمنلب
حكل ل

تما يددولوتأاليسبتهددال ل د ل

تمددا لبح لدديل لد لب

تها وبحتق يسبحشي دديلحم ليسبحت ددويقلفدديل

-2لوفيلضوذلبح قسةل( 1لي ث لمنلبحم ي لا بسةلم  ،لبحثياسياالأنلت دونلإ بسةلبحت دويق لمس دزلبهتمامهدالب ولل
وم دوسلمتاث تهدالوو دديلتهالفديلفهدملوم سفددولمداليد وسلفديلأ دوب ها لث د لأنلتتيلد ل دنلب

دداحي لبحت دويقيولبحتقلي يددول

بحقا دسةل ل د لم سفددولأ د اسلثي د لم،ت دداالبحم،اف ددينلفقددي لوب،مددالبحتو ددهل ،ددولبيتيدداسلوت د سي لأف د بس ليمتل ددونلمددنل
بحيث دسبالبح احيددولفدديلم ددالل بس ددولوت ليددللب

دوبقلو ي يددولت ددويقلبحم،ت دداالوبحتو د لحلمثي دداالف ديلضددوذل بس ددول

وت ليددللبحيلد لثا ددتي بملأ دداحي لبحتو د لبح ميددولحلمثي دداا لث يددىلي و،ددونل ددا سينلفدديلبحم ددتقثلل لد لم او،ددولإ بسةل
بحم دد ،لف دديلوضد د لتقد د يسبال ددليمولحا تيا دداالبحماحي ددولباض ددافيولم ددنلبحمي ددزون لوث ددا يلبح قد دسبالب ي ددسللم ددنل
بحمو و با.ل ل

* ػٍ طرٌك انهمبءاد انًجبشرح يغ اناٍا ياٌر انتاوٌك فً انًصُغ.
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-3لومنلبحضسوس لأيضاً لأنلت سكلبحقيا بالبا بسيولوفيلمق متهالبا بسةلبح ليالفيلم  ،لبحثياسياا لأهميولوتأاليسل
دداثاالبحتو د لأولبحتقد يسلحت دداحيالت ،يد لبحقد بسسبالبا بسيددول ثددللبيتياسهددالأولبتيا هددالحلت ،يد لفدديلت

ومددالي،ددتجل ،هددالمددنل وبئ د لب ت ددا يولوب تما يددولمتو ددولت يدديلتلددكلبحت دداحيالوت مددلل ل د لتقسي د لب

ددينلبحقد بسسبا ل
دوبقلإحيهددا ل

و حكلي يللضدمنلبحدو يلوبح هدملوبحم دؤوحيولبحمشدتس ولمدنل ا،د لتلدكلبحقيدا بال هميدولت ليدللب ت دا ياالبا بسة ل
بحتيلت ت ،لإح لب تي بملب

احي لبح ميولفيلب يتياسلوبحت ،ي لحلق بسسبالب السلموضو يو لو يمالبحق بسسبالبحماحيدو ل

وهملي لمونلبآلنلوفيلبحم تقثللب،همليت املونلم لب ت ا لبح وقلوحيللب ت ا لبحمو هلأولبحميييلحه.ل ل

، -8و ديلأنل ي ددون(بح زلبح دد،و بحمت ققلفدديل دوبفيلبحد يوللوبحتدديلت سضددهالبحقدوبئملبحماحيددولبح دد،ويو ما ،اًلمددنل
تيثيددقلأ دداحي لبحتو د لبح ميددولحلمثي دداا لثددللأنلت،يددسلإ بسةلبحم دد ،لإح د له د لب

دداحي ل أ د لبحم،دداهجلبحتيثيقيددول

بح لميو و و دديلولسئي ددولحليددسو لمددنلبحضددائق ولبحماحيددولبح احيددولبحتدديلتمددسلثهاوم اوحددول
ل

تس ب افيتهاب ت ددا يولفدديل

بحم تقثل.
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