
 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
1652 

 دور 
م
يف  MFCAو ستدامة عند الصدر تكامل اجلودة ال

 تعزيز قيمة النتج
 ار كحيط الموسويّ اس نوّ أ.د. عبّ       الباحثة/منار عمي صاحب الالمي   

 /جامعة واسطكمية اإلدارة واالقتصادقسم المحاسبة/        د/جامعة كربالء/كمية اإلدارة واالقتصاقسم المحاسبة
mannarali.s.kerwaly@gmail.com                abnawar@uowasit.edu.iq 

 الممخص:
تمّثمت مشكمة البحث في ضعف إدراك إدارة الوحدات االقتصادية الصناعية العراقية ألىمية 

عند المصدر مع ومحاسبة تكاليف تدفق المواد الذي من شأنو أن المستدامة التكاُمل بين الجودة 
، إذ تواجو الصناعة المحمية ُمنافسًة شديدًة مع الُمنتجات الُمستوردة تعزيز قيمة المنتجُيسيم في 

وبسبب ضعف إدراك إدارتيا لألساليب والتقنيات الحديثة ال تتمكن تمك الوحدات من ُمنافسة الوحدات 
ميمية أو األجنبية، وألجل معالجة ىذه المشكمة فإنَّ البحث الحالي ييدف أساًسا إلى االقتصادية اإلق

دراسة وتحميل الفمسفة الكامنة وراء الجودة عند المصدر مع إمكانية إضافة ُبعد االستدامة ليا، فضًًل 
ة عند عن دراسة وتحميل فمسفة محاسبة تكاليف تدفق المواد ومجاالت تكامميا مع الجودة المستدام

وذلك عبر  تعزيز قيمة المنتجالمصدر، كما ييدف البحث الى دراسة وتحميل تأثير التكامل في 
في شركات القطاع الصناعي العراقي )الصناعات الدوائية( متمثمة بالشركة  استطًلع رأي الزبائن

ل العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية/سامراء محًًل لمبحث، وبعد دراسة واقع ال شركة توصَّ
البحث إلى مجموعٍة ِمَن االستنتاجاِت كان أىميا: إنَّ ُمتابعة سير العممية اإلنتاجية بدًءا من مرحمة 
التعاقد وتجييز المواد األولية عالية الجودة والمراعية لجوانب االستدامة، مروًرا بمرحمة التصنيع 

يمكن الشركة  ل التمف واليدر الحاصل فييايقموتوُمتابعة عممية تدفق المواد ضمن المراحل اإلنتاجية 
لمعيب الصفري والذي يضمن وصول منتج خاٍل من العيوب بنسبة اتحقيق  منمحل البحث 

بأن لتكامل الجودة الُمستدامة عند المصدر وُمحاسبة  نتائج االستبيان %( إلى الزبون، وتبينٓٓٔ)
 .ى تعزيز قيمة المنتجتعمل عمتكاليف تدفق المواد مجموعة من النتائج اإليجابية التي 

قيمة ، MFCAالجودة الُمستدامة عند المصدر، ُمحاسبة تكاليف تدفق المواد )الكممات المفتاحية: 
 .(PV المنتج
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Abstract: 

The research problem was represented in the poor awareness of the 

management of the Iraqi industrial economic units of the importance of 

integrating sustainable quality at the source with the accounting of material 

flow costs, which would contribute to enhancing the value of the product. 

These units can compete with regional or foreign economic units, and in 

order to address this problem, the current research aims mainly to study and 

analyze the philosophy behind quality at source with the possibility of 

adding the dimension of sustainability to it, as well as studying and 

analyzing the philosophy of material flow costs accounting and its areas of 

integration with sustainable quality. At the source, the research also aims to 

study and analyze the impact of integration in enhancing the value of the 

product through a survey of customers’ opinion in the Iraqi industrial sector 

companies (pharmaceutical industries) represented by the General Company 

for the Pharmaceutical Industry and Medical Appliances / Samarra, the place 

of research, and after studying the reality of the company, the research 

reached a group of The conclusions were the most important: the follow-up 

of the production process, starting from the contracting stage, and achieving 

This high-quality raw material that takes into account the aspects of 

sustainability, through the manufacturing stage and the follow-up process of 

the flow of materials within the production stages, and reducing the damage 

and waste that occurs in it enables the company in question to achieve the 

zero defect, which guarantees the arrival of a product free of defects by 

(100%) to the customer, and it was found that The results of the survey show 

that the integration of sustainable quality at the source and the accounting of 

material flow costs has a set of positive results that enhance the value of the 

product. 

Key Words: )Sustainable Quality at Source, Accounting for Material Flow 

Costs MFCA, Product Value PV(. 
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 :مةالمقد  
تنافست الوحدات االقتصادية الصناعية العالمية فيما بينيا عن طريق تقديم 
أعمى جودة لمُمنتجات وبالسعر المناسب حتى أصبح المفيوم السائد بينيا ىو توقع 
احتياجات الزبائن وتحقيق الرضا التام عن طريق جودة الُمنتج المقدم ليم، فمع تطور 

دات االقتصادية الصناعية لتحقيق الجودة، األساليب والتقنيات المتّبعة في الوح
أصبحت تركز عمى جودة المواد األولية من مصدرىا لضمان جودة العممية اإلنتاجية، 
إذ تفرض الوحدات االقتصادية الصناعية مجموعة من المعايير والمتطمبات التي ينبغي 

سواء، فمع تطور عمى المجيِّز االلتزام بيا والتي تتعمق بالجودة واالستدامة عمى حٍد 
الصناعات وكثرة عدد المصانع أصبح التموث أكبر سواء أكان تموث اليواء أم المياه أم 
التربة، لذا ينبغي عمى الوحدات االقتصادية الصناعية اليوم مراعاة االستدامة في كل 
مرحمة من مراحل عممياتيا التصنيعية لمحد من التموث قدر اإلمكان، كما أن ضمان 

ولتحقيق ذلك تم ، تعزيز قيمة المنتجاد األولية من مرحمة التجييز يؤدي إلى جودة المو 
 ودراسات سابقة، منيجية البحثول مباحث، يتناول المبحث األ أربعةلى إ البحث تقسيم

الجودة المستدامة عند المصدر العًلقة التكاممية بين يوضح فأما المبحث الثاني 
، فيما خصص المبحث عزيز قيمة المنتجفي ت ودورىاومحاسبة تكاليف تدفق المواد 

الذي  الرابعوختم البحث بالمبحث  ،في الشركة محل البحث لنتائج آراء الزبائن لثالثا
 لييا البحث.إتناول االستنتاجات والتوصيات التي توصل 

 ودراسات سابقة ول: منهجية البحثالمبحث ال 
 : منهجية البحثأواًل 

تتمثَّل ُمشكمة البحث في ضعف إدراك إدارة الوحدات االقتصادية مشكمة البحث:  .1
ُمحاسبة و عند المصدر المستدامة الصناعية العراقية ألىمية التكاُمل بين الجودة 

. وفي ضوِء تعزيز قيمة المنتجتكاليف تدفُّق المواد الذي ِمْن شأنو أْن ُيسيم في 
تُثار في ىذا السياِق يسعى الباحثان  المشكمِة المعروضة، فإنَّ ثمَة تساؤالت يمكن أنْ 

 اإلجابة َعْنيا ِمْن خًلِل ىذا البحث، وىي كاآلتي:
 عند المصدر؟المستدامة ما الفمسفة الكامنة وراء الجودة  .أ 
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ما فمسفة ُمحاسبة تكاليف تدفُّق المواد؟ وما إمكانية توظيف الجودة الُمستدامة  .ب 
 عند المصدر لمتكامل معيا وبعًلقٍة تكاممية؟

ما تأثير تكامل الجودة الُمستدامة عند المصدر وُمحاسبة تكاليف تدفُّق المواد  .ج 
  ؟تعزيز قيمة المنتجوانعكاسو في 

اجراء استطًلع لمزبائن وبيان آرائيم حول جودة منتجات الشركة ما إمكانية  .د 
 ؟العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية/سامراء

 التساؤالت المطروحة، فإنَّ البحَث ييدُف أساسً في ضوِء المشكمِة واأهداف البحث:  .2
 إلى تحقيِق األىداِف اآلتية:

 .عند المصدرالمستدامة ِدراسة وتحميل الفمسفة الكامنة وراء الجودة  -أ 
ِدراسة وتحميل فمسفة ُمحاسبة تكاليف تدفُّق المواد ومجاالت تكامميا مع الجودة  -ب 

 .الُمستدامة عند المصدر
تكامل الجودة الُمستدامة عند المصدر وُمحاسبة تكاليف ِدراسة وتحميل تأثير  -ج 

 تعزيز قيمة المنتج. تدفُّق المواد وانعكاسِو في
ِدراسة وتحميل وتقييم واقع تطبيق الوحدات االقتصادية الصناعية العراقية لمجودة  -د 

 .الُمستدامة عند المصدر وُمحاسبة تكاليف تدفُّق المواد
وبيان آرائيم حول جودة منتجات الشركة العامة إمكانية اجراء استطًلع لمزبائن  -ه 

 .لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية/سامراء
َيْسَتِمدُّ البحث أىميتو ِمَن الفائدة التي ُيحقِّقيا التكامل بين الجودة أهمية البحث:  .3

من  لتعزيز قيمة المنتجالُمستدامة عند المصدر وُمحاسبة تكاليف تدفُّق المواد 
في الوحدات االقتصادية الصناعية  التقنيتين إحداِث تغييٍر حقيقيٍّ في حالة تطبيق
في مجال صناعة األدوية،  تعزيز قيمة المنتجالعراقية، فأصبح من الضروري اليوم 

ثة لمبيئة، ِلذا ُيراعي  وكذلك فإنَّ ِمثل ىكذا صناعات ُتَولِّد ُمخمَّفات ُمِضرَّة وُمموِّ
وانب االستدامة َسواء أكانت عند تجييز المواد األولية أو أثناء البحث الحالي ج

 مراحل العممّية اإلنتاجّية، فضًًل عن التعامل مع الُمخمَّفات بالشكل األمثل.
 يستنُد البحُث إلى الفرضياِت األساس اآلتية:فرضيات البحث:  .4



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
1656 

تنعكس العالقة التكاُممية بين الجودة الُمستدامة عند المصدر وُمحاسبة  .أ 
 .تعزيز قيمة المنتجتكاليف تدفُّق المواد إيجاًبا عمى 

اجراء استطالع لمزبائن وبيان آرائهم حول جودة منتجات الشركة إمكانية  .ب 
 .العامة لصناعة الدوية والمستمزمات الطبية/سامراء

َتمَّ استيداف القطاع الصناعي العراقي متمثًًل مجتمع البحث ومحل تطبيقه:  .5
ة بإنتاج األدوية والُمستحضرات  بالوحداِت االقتصاديِة الصناعيِة العراقيِة المختصَّ
الطبية كُمجتمٍع لمبحث؛ وذلك ألىميِة ىذا القطاع في التنميِة االقتصاديِة لمبمد، 

في صّحة اإلنسان وتأثيره البيئي الكبير عن طريق طرح  فضًًل َعْن تأثيراِتو الكبيرة
تمك الوحدات ُمخمَّفاٍت صناعيٍة ُمختمفٍة تؤثُِّر في البيئِة بُمختمِف أشكاليا وعناصرىا، 
ونظًرا لُكبر حجم ىذا القطاع وتعدُّد شركاتو وصعوبة تغطيتو خًلل ىذا البحث، َتمَّ 

 محًًل لمبحث.ستمزمات الطبية/سامراء الشركة العامة لصناعة الدوية والمُ اختيار 
 حدود البحث:  .6

الشركة العامة لصناعة الدوية  بـ تتمثَّل الحدود المكانيةالحدود المكانية:  .أ 
الواقعة في قضاء سامراء التابع لمحافظة صًلح والُمستمزمات الطبية/سامراء 

 .الدين
 .ٕٕٕٓالحدود الزمانية:  .ب 

عمى نتاجاِت الُكتّاِب والباحثين السابقين التي عتمد الباحثان إسموب جمع البيانات: أ .7
َتّم جمعيا ِمَن المصادِر العربية واألجنبية الُمختمفة المتمثِّمة بالُكتِب والمجًّلِت 
مة بموضوع البحث وما منشوٌر ِمْنيا  والرسائِل واألطاريِح العمميِة والبحوِث ذات الصِّ

)األنترنت( في إغناء الجانب النظري من البحث، عمى شبكِة المعموماِت الدوليِة 
فضًًل عن الحسابات الختامية والتقارير والكشوفات المالية العائدة لمشركة العامة 
لصناعة األدوية والُمستمزمات الطبية/سامراء والُمعاَيشة الميدانية والُمقاَبًلت 

ية والفنية في الشخصية مع ُمديري األقسام ومسؤولي الشَُّعب والوحدات اإلدار 
 الشركة؛ في إغناء الجانب العممي منو.

 ا: دراسات سابقةثانيً 
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سم الباحثإ الدراسة  عنوان الدراسة 

الدراسات 
 المحمية

( ٕٕٓٓالغزي،  أنموذٌج مقترٌح لتكامِل محاسبِة تكاليِف تدفِق المواِد والتصميِم األخضِر لتحقيِق ميزٍة " (
 "تنافسيٍة مستدامةٍ 

( ٕٕٔٓغالي،   "لتقميل تمف االنتاج ((MFCA)) استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد" (

الدراسات 
 العربية

( ٕٙٔٓبكر،   "استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد في دعم نظم معمومات إدارة التكمفة" (
عبد العال، )
ٕٜٓٔ) 

دراسة اختبارية لمدى ادراك المستخدمين لمنفعة معمومات محاسبة تكاليف تدفق "
المواد ودورىا في دعم فمسفة االنتاج الخالي من الفاقد وتحسين االدائين المالي 

 "والبيئي
( ٕٕٓٓالجبمي،  ومحاسبة  (MFCA) إطار مقترح لمتكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد" (

 "لدعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال: دراسة ميدانية (RCA) استيًلك الموارد
( ٕٕٓٓنصير،  دور مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد في تحقيق االستدامة لمشركات المصرية: " (

 "دراسة حالة في شركة مصر لًلسمنت )قنا(

الدراسات 
 االجنبية

(Kokubu & 
Kitada, 2010) 

“Conflicts and Solutions Between Material Flow Cost 
Accounting and Conventional Management Thinking” 

(Sygulla et 
al., 2011) 

“Material Flow Cost Accounting – Proposals for Improving the 
Evaluation of Monetary Effects of Resource Saving Process 

Designs” 
(Hyršlová et 
al., 2011) 

“Material Flow Cost Accounting (MFCA) – Tool for The 
Optimization of Co-production Processes” 

(Chang et al., 
2015) 

“Material Flow Cost Accounting System for Decision Making: 
The Case of Taiwan SME in the Metal Processing Industry” 

(Nikoofal & 
Gümüş, 2018) 

“Quality at the Source or at the End? Managing Supplier 
Quality Under Information Asymmetry” 

(Huyen, 
2020) 

“Factors Affecting the Decision to Apply Material Flows Cost 
Accounting MFCA in Thai Nguyen Steel Production 

Enterprises” 
(Snyder, 
2020) 

“A Look at Assure Quality at the Source” 

مما سبق يتبين أن الدراسة الحالية أولى الدراسات المحمية والعربية واألجنبية 
التي تدرس العًلقة التكاممية بين الجودة المستدامة عند المصدر ومحاسبة تكاليف 

، كما ُتَعدُّ أول دراسة تراعي جوانب االستدامة في لتعزيز قيمة المنتجتدفق المواد، 
ير مواد أولية ذات جودة عالية ومستدامة، ويمكن أن تكون مرحمة التعاقد والتجييز لتوف
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الدراسة الحالية أول دراسة توظف العًلقة التكاممية بين الجودة المستدامة عند المصدر 
لتطوير القطاع الصناعي الخاص  لتعزيز قيمة المنتجومحاسبة تكاليف تدفق المواد 

 ضادات الحيوية.بتصنيع المُ 

العالقة التكاممية بين الجودة المستدامة عند المصدر ومحاسبة المبحث الثاني: 
 تعزيز قيمة المنتجفي  ودورهاتكاليف تدفق المواد 

 الجودة المستدامة عند المصدر .1
الجودة ىي أفضل استراتيجية لمنمو واإلنتاجية وزيادة القيمة والثقافة يـمكن 

نـما ىي الختم الشـخصي لمشـركات تنفيذىا، فيي أكثر من مجـرد مطمب لمزبون، وا
، لذا تعتمد الجودة عند (Steven, 2021: 1)لممنتـجات والشـركات التي تصنعيا 

عمى فكرة أنو ال ينبغي إنتاج منتج معيب في أي مرحمة من مراحل  (QAS) المصدر
العممية االنتاجية، وعمى الرغم من أنَّ ىذه الفكرة تبدو واضحة وبسيطة، إال أنَّ ىنالك 

راحل التي يتم فييا تصنيع منتج معيب وتكون المشكمة إما محصورة بقسم بعض الم
التصنيع نفسو، أو يتم تجاىميا عند مقارنتيا بحجم اإلنتاج ككل، كما يمكن أْن يكون 
حل ىذه المشكمة بسيًطا، فمغرض تحسين جودة المنتج، يمكن استعمال الجودة عند 

لتصنيع الرشيق وىي واحدة من أكثر المصدر، وىي إحدى المبنات األساس لمفاىيم ا
المبنات التي يتم تجاىميا، ومع ذلك، فيي مجموعة قوية ومستقمة من الميارات التي 

 . (Tate, 2011: 2)يمكن أْن تؤدي إلى نتائج إيجابية ميمة
من قبل شركة  QAS بأنَّو تمت صياغة مصطمح Snyder كما يوضح

Toyotaفالعبارة التي تستعمميا ، Toyota يى Genryū Kanri 「源流 管理

 تعني "المصدر" و 源 والتي تعني حرفًيا "التحكم في التدفق عند المصدر"، إذ  「
流 تعني "التدفق" و 管理   تعني "التحكم"، فإنَّ الفكرة وراء ىذه الصياغة ىي التحكم

في جميع المشكًلت عند المصدر فور حدوثيا بما في ذلك مشكًلت الجودة ومشكًلت 
ال فإنَّ ىذه المشكًلت ستوقف تدفق  الصيانة ونقص األجزاء التصنيعية وغيرىا، وا 

يابانيين عّما يعنيو ىذا ال Toyota المنتجات تدريجًيا، وعند سؤال العديد من موظفي
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 -عمى سبيل المثال، مشكمة جودة  -المبدأ فيم يجيبون عادًة: "إذا كانت لديك مشكمة 
صًلح المشكمة فوًرا"، لم يكن ىنالك داٍع أبًدا لتقديم  فأنت بحاجة إلى إيقاف الخط وا 
مثال آخر غير مثال "مشكمة جودة"، فالمشكًلت األخرى مثل الصيانة تندرج تحت 

اءات الصيانة الوقائية التي يتم اتخاذىا لمنع حدوث مشكًلت معينة في الجودة، إجر 
لمعبارة  Toyota كما توضح عبارة "مراقبة الجودة عند المصدر" الغاية في صياغة

 .(Snyder, 2020: 1)لبيان أنَّ اليدف األساس ىو التحكم في الجودة عند المصدر
ند المصدر أمٌر بالُغ األىمية، أنَّ مفيوم الجودة ع Sakichi فيما يبين

، يقصد بالجودة عند المصدر Toyotaوبعبارات بسيطة، وكما ىو محدد في نظام 
 .(Sakichi, 2021: 3) "بأنيا "أتمتة بممسة بشرية

وبعد معرفة مفيوم الجودة، يمكن تعريف الجودة عند المصدر عمى وفق رأي 
John ي يحدد أنَّ جودة المخرجات ال تقاس بأنيا: مبدأ التصنيع الخالي من اليدر والذ

في نياية خط اإلنتاج فقط، بل في كل مرحمة من مراحل العممية اإلنتاجية وتكون 
مسؤولية كـل فـرد يساىم في اإلنتـاج أو التسـميم فـي الوقت المحدد، منتًجا كـان أو خدمة 

(John, 2019: 2.) 
 محاسبة تكاليف تدفق المواد .2

إنَّ محاسبة تكاليف تدفق المواد ليست أداة إدارية تساعد المديرين عمى تحقيق 
تخفيضات في التكاليف فقط، ولكنيا تحقق المسؤولية االجتماعية لموحدات االقتصادية 
أيًضا، وتدعم ىذه النتائج االقتراح القائل "إنَّ تنفيذ التعاون البيئي وممارسات المراقبة 

لحمقة األولى من سمسمة التجييز( ىو أمًرا ضرورًيا بيئًيا وعمًًل من ِقَبل المجيزين )ا
لمديري التصنيع نيًجا منظًما لتحسين ومراقبة األداء البيئي  MFCAجيًدا، إذ توفر 

الموسوي، )الغزي &  والتنظيمي عن طريق التعاون البيئي مع المجيزين والزبائن مًعا"
 (.Chang et al., 2015: 118-133) (؛ٕٕٓٓ

عمى مستويات عممية مختمفة، بدًءا من  MFCAذ يمكن إجراء تحميًلت إ
العمميات الفنية الفردية أو خطوات التصنيع وحتى سًلسل إنشاء القيمة الكاممة بما في 
ذلك العديد من الشركات المستقمة، وكما ىو الحال في معظم طرائق محاسبة التكاليف 
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لتكمفة وسجًلتيا المــوجودة بالفعـل مـن محل مجموعة ا MFCAالبيئية األخرى ال تحل 
 جزئـيةطرائق محـاسبة التكـاليف التقـميدية، ولكن يمـكن فيميا عمـى أنيا طريقـة محاسـبة 

 اتخـاذ القـرارات االقتصـــادية والبيئيـة فيـما يتـعمق بالمـواد والطـاقـة محــددة لتحســين
(Sygulla et al., 2011: 1-6)تعريفات التي أوردىا مجموعة من ، واآلتي بعض ال

 (.ٔوكما مبينة في الجدول ) MFCAالكتّاب والباحثين لـ 
(ٔالجدول )  

 حسب وجيات نظر بعض الُكتاب والباحثين MFCAتعريفات 
 المصدر التعريف ت
أداة إدارية يمكن أن تساعد الوحدات االقتصادية عمى فيم أفضل  1

لممارسات استعمال المواد  لمنتائج البيئية واالقتصادية المحتممة
والطاقة، والبحث عن فرص لتحقيق التحسينات البيئية واالقتصادية 

 عن طريق التغييرات في تمك الممارسات.

(ISO 14051, 2011: 7) 

أداة تتتبـــع تـــدفقات المـــواد والتـــدفقات النقديـــة فـــي العمميـــة اإلنتاجيـــة،  2
الماديــــة  وتوضــــح حــــاالت عــــدم الكفــــاءة فييــــا باســــتعمال المؤشــــرات

 والنقدية.

(Hargroves & Smith, 2012: 
174) 

أداة إداريـــة تكـــّون وعًيـــا وفيًمـــا لمتـــأثيرات البيئيـــة والنقديـــة الســـتيًلك  3
 المواد والطاقة في العممية اإلنتاجية المراد تنفيذىا.

(Fakoya & Poll, 2013: 1) 

أداة أو تقنيـــــة إلدارة تـــــدفق عمميـــــات التصـــــنيع بمـــــا فـــــي ذلـــــك تـــــدفق  4
ــــر المرغــــوب فييــــا(، فباســــتعمال   MFCAالنفايــــات )بقايــــا المــــواد غي

ســـتتمكن الوحـــدات االقتصـــادية الصـــغيرة والمتوســـطة أو الكبيـــرة مـــن 
ــــيض  MFCAاحتســــاب وتقميــــل الخســــائر الماديــــة، إذ تعــــد  أداة لتخف

ات والتـي يمكـن أن تـؤدي فـي النيايـة التكاليف عن طريق تقميل النفايـ
 .MFCAإلى تحسين إنتاجية األعمال عمى وفق معيار 

(Kawalla et al., 2018: 176) 

إحـــدى أدوات محاســـبة اإلدارة البيئيـــة التـــي تيـــدف إلـــى تقيـــيم التـــأثير  5
 البيئي وتخفيض تكاليف الُمنتج.

(Youngin & Chattinnawat, 
2019: 59) 

االداريــة واالدارة البيئيــة تســاعد المــديرين عمــى معرفـــة أداة لممحاســبة  6
العيوب في االنتاج؛ النيا تجعل االنشطة االنتاجية أكثر شـفافية فيمـا 
يتعمــق بتــدفق ومخزونــات المــواد والطاقــة والتكــاليف المرتبطــة بيــا مــن 

 المدخًلت الى المخرجات.

 (272: 2221)غالي،
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ليف المقدمة لموحدات االقتصادية، إذ ىي شفافية التكا MFCAإنَّ أىم ما يميز 
أنَّ الوحدات االقتصادية قد تتجاىل أىمية النفايات ألنَّو  ISO 14051يقترح معيار 

عادة استعماليا، ففي الماضي لم يتم تقييم المخمفات الناتجة عن  يمكن إعادة تدويرىا وا 
التمف ألنو كان يمزم فقط إعادة تصنيعيا كمنتجات تامة الصنع جديدة وبيعيا لموحدات 

، يجب التعامل مع التمف كُمنتج MFCAاالقتصادية بالسعر نفسو، في حين وفًقا لـ 
معيب ويجب عّده من تكاليف إعادة تصنيع الُمنتجات المعيبة، إذ أصبحت تكمفة 

تقديم ىذه التكاليف  MFCAالُمنتجات المعيبة تؤخذ في الحسبان، ومن ثم يمكن لـ 
المديرين عمى احتساب  MFCAلإلدارة لمساعدتيم عمى فيم تكمفة التالف، كما تساعد 

رجمة قيمة النفايات والسعي لتقميميا، مّما يساعد عمى تحسين كفاءة اإلنتاج وتخفيض وت
في اليابان  MFCA(، فعمى وفق إرشادات Onishi et al., 2009: 42التكاليف )

تتمثل األغراض الرئيسة ليا بتخفيض التكاليف وتقميل التأثيرات البيئية التي تسببيا 
ل كأداة لصنع القرار لموحدات االقتصادية والمديرين، أنشطة الوحدات االقتصادية والعم

المفيوم الرئيس لتحميل تدفق المواد ومحاسبة تدفق المواد، أي  MCFAكما توسع 
تشمل  MCFA، في مّما يعني أنَّ المدخالت تساوي المخرجات"توازن المواد"، 

لخام الولية، المدخالت جميع الموارد الالزمة لعممية التصنيع، بما في ذلك المواد ا
والمواد الخام الثانوية، والمواد المباشرة وغير المباشرة، والجور المباشرة وغير 

إذ إنَّ الُمنتجات عالية الجودة ىي المباشرة، والماء، والكهرباء، واآلالت، وما إلى ذلك، 
منتجات تحت التشغيل، أو منتجات تامة الصنع، أما الُمنتجات المعيبة فيي موارد 

يات أو المواد المراد إعادة تدويرىا، فمن أجل تحويل اإلنتاج إلى وحدات نقدية، النفا
يجب أْن تكون تكاليف المدخًلت مساوية لتكاليف الُمنتج، وىذا يعني أنَّ إجمالي 
تكاليف المدخًلت يساوي اجمالي تكاليف الُمنتج عالي الجودة، فضًًل عن تكاليف 

 (.Chang et al., 2015: 118-133) (؛,METIٔ 17ٕٓٓٚ :الُمنتج المعيب )
 مفهوم قيمة الُمنتج وتعريفها

                                                           
1
 وزارة االقتصبد وانتجبرة وانصىبعت فٍ انُبببن. 
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تعني قيمة الُمنتج رغبة الزبون في االحتفاظ بُمنتج ما أو الحصول عميو، كما 
يعتمد مستوى رغبة الزبون في االحتفاظ بُمنتج ما أو الحصول عميو عمى مدى توافق 

لذلك بالنسبة لمزبون، فإنَّ قيمة وظائف ذلك الُمنتج وأدائو مع نظام القيمة لمزبون، و 
الُمنتج تتضمن التكمفة والجزء الشخصي المرتبط بتمك التكمفة، وُيمكن التعبير عن قيمة 

 (.Eric, 2021: 23الُمنتج بالوحدات النقدية )
إذ ُيمكن تعريف قيمة الُمنتج بأنَّيا: الفائدة التي يحصل عمييا الزبون باستعمال 
ُمنتج ما لتمبية احتياجاتو، مطروًحا منيا التكاليف المتكبدة لمحصول عمى ذلك الُمنتج 

(Hubert, 2021: 9 فيما عّرفيا ،)Eric  عمى أنيا: الفائدة الكمية لمُمنتج وقيمتو، أو
يمبي بيا الُمنتج توقعات الزبائن أو تفوقيا، أي أنَّ قيمة الُمنتج ىي إنيا: الدرجة التي 

المحرك الرئيس لتصميم الُمنتج واستراتيجية تسعيره، إذ تستعمميا الوحدات االقتصادية 
لتقرير أييما يجب تحديد أولوياتو؟ ومن ىم الزبائن المحتممون والمستيدفون؟ وما ىي 

 :Deckman, 2021)يجب التركيز عمييا؟ ) العًلمة التجارية المستيدفة التي
13.(Al Falahi & Kahaitt,2019); 

مما تقدم وبعد التعرف عمى ماىية قيمة الُمنتج عبر استعراض بسيط لبعض 
التعريفات، ينبغي بعد ذلك معرفة أسباب االىتمام بقيمة الُمنتج، إذ يعتمد سعر الُمنتج 

يدف، ينبغي موازنة التكمفة مقابل القيمة أو عمى تكاليف إنتاجو، وبالنسبة لمزبون المست
الفائدة المتوقعة من الُمنتج، فقد تبدو القيمة مفيوًما بسيًطا، ومع ذلك ُيمكن أن تكون 

؟ فعمى الرغم من Toyotaأكثر من سيارة  BMWمعقدة، فمثًًل لماذا تكمف سيارة 
تسويق وغير ذلك، فإن وجود العديد من االختًلفات في تكاليف اإلنتاج والتكنولوجيا وال

االختًلف األكبر ىو إدراك قيمة الُمنتج، كما يعتمد مفيوم القيمة لمُمنتج عمى جانبين 
 (: Eric, 2021: 23ىما )
 ىي مدى قدرة الُمنتج عمى تمبية احتياجات الزبائن. القيمة المطمقة: .1
 سبية.تمثل قيمة الُمنتج في منظور البدائل المتاحة قيمتو الن القيمة النسبية: .2
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إنَّ اليدف األساس من قيمة الُمنتج ىو التأكد من نقطة السعر المثالية لُمنتج أو خدمة 
ما، عن طريق إضافة قيمة إلى العًلمة التجارية، ُيمكنيا بناء عًلقة قوية بين طبيعة 

 (:Hubert, 2021: 9العمل والزبائن، وفيما يأتي بعض مفاىيم التسعير )
التسعير الزبائن الميتمين بالتكمفة إلى حد ما  يجذب استراتيجية التسعير: .1

ويجعميم يعودون مجدًدا، إذ يعمل التسعير الموجو نحو القيمة عمى تسويق 
 الُمنتج بنجاح عند نقطة سعر ثابتة.

يعمل تحديد األسعار لمناشدة سوق مستيدف محدد عمى  السوق المستهدف: .2
نشاء رسائل تسويقية تجذب عم ى وجو التحديد ىؤالء تضييق نطاق الزبائن وا 

 الزبائن ونقطة سعرىم المتصّورة.
تنقل الرسائل الترويجية عرض القيمة بدقة، فالسمات  استراتيجية الرسائل: .3

 المميزة التي تفصل العًلمة التجارية عن المنافسين تجعميا تبرز عن غيرىا.
 تساعد معرفة القيمة السوقية المحتممة لمُمنتج في توجيو تطوير الُمنتج: .4

األسعار أيًضا، إذ إنيا تؤثر في استراتيجيات تطوير الُمنتج التي ُيمكن أن 
تحقق قيمة إضافية لمُمنتج أو الخدمة، ويؤدي ذلك إلى وضع الوحدة 
االقتصادية في موضع يسمح ليا بتحسين قيمة ُمنتجاتيا لفرض أسعار أعمى 

 في النياية.
 ي قيمتو.( خطوات تصميم الُمنتج وتأثيرىا فٔيوضح الشكل )

 (ٔالشكل )
 خطوات تصميم الُمنتج وتأثيرىا في قيمتو
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( أنَّ تصميم الُمنتج يتضمَّن العديد من الخطوات لموصول ٔيتضح من الشكل )

إلى الُمنتج النيائي )ُمنتج ذا قيمة عالية(، ومن ثم تحقيق رغبات الزبائن الحاليين 
وتحميل رغباتيم وتطمعاتيم، والمحتممين ألنو ينطمق من خطوة أساس تتمثل بدراسة 

وفي النتيجة إشباع حاجاتيم، والذي من شأنو أن يحقق أىداف الوحدة االقتصادية في 
الوقت ذاتو بسبب زيادة الطمب عمى تمك الُمنتجات وتحقيق والء الزبائن لمُمنتج ولموحدة 

إلى  االقتصادية عن طريق دراسة ردود أفعاليم حول الُمنتج )تغذية عكسية(، ما يؤدي
 تعزيز قيمة الُمنتج، وىذا ما سيتم التطرق لو في الفقرة القادمة.

  طرائق تعزيز قيمة الُمنتج
إّن تعزيز قيمة الُمنتج ليست بالميمة الصعبة، ولكنيا تتطمب بعض التفكير 
الناقد وفيم ما يجعل تجربة الزبون جيدة، وفيما يأتي أفضل خمس طرائق لتعزيز قيمة 

)صخي & كحيط، إجراء تعديل طفيف عمى االستراتيجيات الُمنتجات عن طريق
  :(Deckman, 2021: 13) ؛(Jeff, 2019: 15) (؛ٕٕٔٓ
تعد قيمة الُمنتج أقوى محرك لقيمة الوحدة  التركيز عمى وظيفة الُمنتج: .1

االقتصادية، فإذا كانت الوحدة االقتصادية ال تبيع شيًئا يرغبو زبائنيا، فمن 
مستعدين لدفع أدنى سعر لمنتجاتيا، ناىيك عن السعر  الواضح أنيم لن يكونوا
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المتميز والذي يحقق أرباًحا لموحدة االقتصادية، ومن ناحية أخرى، إذا حقق 
الُمنتج كل رغبات الزبون، فسيكون عمى استعداد كبير لدفع أي سعر تطمبو 
 الوحدة االقتصادية مقابل ذلك الُمنتج، وكمما زاد عدد الرغبات التي يمبييا

 .الُمنتج كان أكثر ثباتًا وتنافًسا في السوق
يعد أىم محرك لتقييم الزبائن ىو أذواقيم وتفضيًلتيم،  االهتمام بآراء الزبائن: .2

إذ إن الذوق والتفضيل يتأثران بالوقت والشيوع )الرواج(، فإذا كانت الوحدة 
رة االقتصادية تتابع وتواكب أذواق الزبائن وتفضيًلتيم فإن القيمة المتصوَّ 

ز كمما اكتسبت المزيد من اإلثباتات العممية والتجارب االجتماعية  لمُمنتج سُتعزَّ
وانتشار الكًلم الشفيي حول ذلك المنتج، ولكن إذا لم تحافظ الوحدة 
االقتصادية عمى مستوى المنافسة والشيوع الذي وصمت إليو، ُيمكن أن تبدأ 

مبي عام، ما يؤدي إلى العًلمة التجارية بالتًلشي وتتحول إلى تصور س
 .انخفاض وتذبذب قيمة الُمنتج

ُيمكن لموحدة االقتصادية التأثير في دخل  استهداف الزبائن حسب الدخل: .3
زبائنيا بشكل غير مباشر، وىذا ال يعني منحيم الخصومات، وانما التركيز 
عمى فئات ذلك الدخل إما بالذىاب إلى مصادر حصول تمك الفئات عمى 

اكن انفاق تمك األموال، فقد تم طرح عدد ال ُيحصى من األموال أو أم
الُمنتجات في األسواق مع التركيز عمى نوع واحد من الزبائن في فئة دخل 

 .معينة وسرعان ما انتقمت إلى فئة دخل أخرى
بغض النظر عن الُمنتج، يقارن الزبائن  توظيف عامل المقارنة بين السعار: .4

كون مقارنة مباشرة، كعشرات العًلمات التجارية، دائًما بين االسعار، فأحيانا ت
أو غير مباشرة، كالمقارنة بين الشراء االلكتروني عن طريق تطبيق ما، 
والشراء المباشر من االسواق، وفي كمتا الحالتين، تحدث المقارنة نتيجة 

 .لمطبيعة البشرية
حال البقالة سواء أكان ذلك مع تذاكر الطائرة أو م منح الزبائن مبررًا لمشراء: .5

أو حتى المًلبس، فقد خاض الجميع موقًفا فكر فيو في انتظار أسبوع إضافي 
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لمعرفة ما إذا كانت األسعار ستنخفض أم ال، ولكن ُيمكن أن ترتفع أيًضا، فإذا 
لم يكن االشخاص بحاجة ماسة إلى الُمنتج أو الخدمة، فيم أكثر ميًًل إلى 

فس الشيء، بغض النظر عن الُمنتج عدم المخاطرة، وكذلك يقوم الزبائن بن
 .الذي يتم بيعو

تعزيز قيمة المنتج بتكامل الجودة المستدامة عند المصدر ومحاسبة تكاليف تدفق 
 المواد

ُيمكن أن يكون النخفاض جودة الُمنتجات تأثير سمبي في العديد من 
ورة وغيرىا، المستويات، كالخسائر االقتصادية المباشرة والتأثير البيئي لمموارد الميد

لذلك تعد الجودة أمًرا حيوًيا لموحدات االقتصادية الصناعية التي ترغب في الحفاظ 
 ,.Himanshu et al) عمى أدائيا المالي والتشغيمي عمى االقل أو تطمح لزيادتو

، فُيمكن أن تحدث تأثيرات النخفاض الجودة في الجانب االجتماعي (39 :2021
الوحدة االقتصادية بسبب ُمنتجاتيا ذات الجودة الرديئة وعدم أيًضا، إذ تتضرر صورة 

، وإلنتاج ُمنتجات عالية الجودة، (Jun et al., 2020: 1068) تحقق رضا الزبائن
ينبغي عمى الوحدات االقتصادية الصناعية تنفيذ طريقة واحدة عمى األقل أو أكثر من 

 Six الجودة التقميدية، مثل طرائق تحسين الجودة، وعمى الرغم من أن أساليب تحسين
Sigma  (SS) والتصنيع الرشيق (LM) ونظرية القيود (TOC) دارة الجودة الشاممة  وا 

(TQM) قد تم استعماليا عمى نطاق واسع من قبل الوحدات االقتصادية الصناعية ،
ألكثر من ثًلثة عقود، إال أنو ال يزال ىنالك كثير من األىداف التي لم تتمكن التقنيات 
السابقة من تحقيقيا؛ وذلك ألن مثل ىذه األساليب تم إنشاؤىا بناًء عمى معايير 
التصنيع في ذلك الوقت دون معرفة التطورات التكنولوجية المعاصرة في إطار الصناعة 
او التنبؤ بيا، وعميو استنتجت االدبيات الحديثة الحاجة إلى طرائق بديمة لتحسين 

ساليب تحسين الجودة التقميدية التي تؤثر في أدائيا الجودة؛ بسبب العيوب العديدة ال
 ،(Psarommatis et al., 2021: 8) ;(Kahait, 2010)وكفاءتيا

وبناًء عمى احتياجات السوق والظروف البيئية، ينبغي عمى الوحدات           
االقتصادية الصناعية التحول نحو أن تكون أكثر كفاءة ومرونة مع تأثير بيئي أقل في 
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نتاج، بمعنى آخر، ينبغي أن تصبح الوحدات االقتصادية أكثر استدامة، وقد أثار اإل
 Enyoghasi et) العديد من الباحثين الحاجة الممحة لعمميات تصنيع أكثر استدامة

al., 2021: 166) فمن أجل الوصول إلى أعمى مستويات االستدامة، ينبغي عمى ،
نة وراء توّلد النفايات وكيفية التخمص منيا، شركات التصنيع التحقيق في األسباب الكام

ويتم تنفيذ ىذه العممية باستعمال طرائق تحسين الجودة، ومن الواضح أن طرائق 
 -أي االستدامة  -تحسين الجودة التقميدية ال ُيمكنيا التعامل مع المتطمبات الجديدة 

من أجل تعزيز قيمة  لمجـال التصنيع، وأن اسـتبدال الطريقة التقميدية أصـبح مطموًبا
 .(Psarommatis et al., 2021: 9) المنتج

تتحقق كثير  محاسبة تكاليف تدفق الموادالمستدامة عند المصدر و  الجودة فعند تكامل
من الفوائد لمعممية االنتاجية، إذ تعمل تقنية الجودة المستدامة عند المصدر عمى مراقبة 

مع المجيز )أي من مصدرىا( وقبل دخوليا المواد االولية وضمان جودتيا قبل التعاقد 
في العممية االنتاجية، إذ ستخضع لمعديد من اجراءات الفحص فيما يتعمق بالجودة 
واالستدامة، كما إن التأكد من جودة المواد االولية الداخمة في العممية االنتاجية يعمل 

ء دور الجودة عمى تقميل العيوب واالخطاء الحاصمة إلى أقل قدر ممكن، وبعد انتيا
المستدامة عند المصدر ومطابقة المواد االولية لمشروط المتعمقة بالجودة واالستدامة 
وبدء العممية االنتاجية، يبدأ دور محاسبة تكاليف تدفق المواد والتي تعمل عمى تتبع 
المواد والطاقة، وتيدف إلى تقميل العيوب الحاصمة في العممية االنتاجية أيًضا، وتقميل 

در والتمف والنفايات إلى أقل قدر ممكن، كما تعمل عمى تقميل اليدر الحاصل في الي
الطاقة، عميو، فإن إستعمال ىاتين التقنيتين مًعا وبشكل متكامل ُيمكن أْن يؤدي إلى 
زيادة ثقة الزبائن ووالئيم لموحدة االقتصادية، فضًًل عن تعزيز قيمة الُمنتج وزيادة 

تنعكس العالقة صحة فرضية البحث والتي تنص عمى " ، وىذا ما يثبتالطمب عميو
التكاُممية بين الجودة الُمستدامة عند المصدر وُمحاسبة تكاليف تدفُّق المواد إيجاًبا 

 ".عمى تعزيز قيمة المنتج
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لشركة العامة لصناعة الدوية والمستمزمات ا ج آراء الزبائن فينتائ: الثالثالمبحث 
 الطبية/سامراء

النوع من الصناعة من أىم الصناعات وأكثرىا تأثيًرا في صحة ُيَعدُّ ىذا 
ىذه الصناعة بالمريض وعًلجو بشكٍل مباشر، وليا أىمية  الرتباط اإلنسان وحياتو؛

بالغة ألن الدواء يعد من أبرز الوسائل الطبية في عًلج المريض التي يصفيا األطّباء 
إنَّ رون بتناول األدوية، كما لموقاية من المرض أو عًلجو، إذ يتعالج أشخاص كثي

استعمال االدوية والعقاقير الطبية بدون وصفة طبية أمر خاطىء يمكن أْن يعرِّض 
 .ٕالمريض لمخطر

 العامة لصناعة الدوية والمستمزمات الطبية/سامراءأواًل: نبذة تأريخية عن الشركة 
ُتَعدُّ الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية/سامراء شركة أدوية 

في العراق  ٜ٘ٙٔ( لسنة ٙٙحكومية ُأسَِّسْت بموجب قانون المؤسسات العامة رقم )
عمى أساس معاىدة التعاون االقتصادي والفني بين العراق واالتحاد السوفيتي عام 

، ٜٜٙٔولغاية عام  ٜ٘ٙٔركة منذ عام ، إذ استمر العمل عمى تأسيس الشٜٜ٘ٔ
في مجال الصناعات الدوائية بامتياز بشيادة  ٜٓٚٔوبدأ التشغيل الفعمي لممعمل عام 

األمريكية،  MSDاإليطالية، وشركة  Lepetiteمن شركات عالمية رصينة مثل شركة 
السويدية،  ASTRAاإلنجميزية، وشركة  GLAXOاإلنجميزية، وشركة  SKFوشركتي 

 ٜٜٚٔ( لسنة ٕٕالسويسرية، وبعد صدور قانون الشركات رقم ) ROCHEة وشرك
ُأسَِّسْت الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية وموقعيا الرئيس في مدينة 

( مميون دينار، وقد تم تعديمو فيما بعد ليصبح ٗٗٙ.ٕٔٚسامراء برأس مال قدره )
 .ٜٜٜٔ/ٕٔ/ٕٙ( دينار وذلك بتأريخ 7ٚٚٔ7ٙٗٗٔ)

كما ُتَعدُّ الشركة محل البحث من أفضل وأكبر المصادر المحمية لتوفير األدوية 
البشرية وبمواصفاٍت عالمية، إذ تسعى إلى االستمرار في النمو لتصبح أكبر وأبرز 
الشركات الدوائية في البمد، وتتولى الشركة إنتاج المستحضرات الصيدالنية بأشكاليا 
                                                           

2
أخري قذ َسبب ردود فعم سُئت، مثم اإلغمبء انمتكرر واإلعبقةت أدوَت انخبطئ نألدوَت وتذاخههب فٍ انتأثُر مع  عمبلاالست 

 لرا كةبن اإلوسةةبن َعةبوٍ مةه بعةا ا مةةرا  ال سةُممبانخطةر لنةةً انىفةبة،  َةددٌفةٍ انصة ت انعلُهةةت، وَمكةه أن  ومشةكتث

 .( /https://www.msdmanuals.com) ، مثم ضغط انذو وانسكرانمسمىت

https://www.msdmanuals.com/
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سية وكبسوالت ومساحيق ومراىم وأمبوالت وأشربة المختمفة من حبوب عادية ومك
وتحاميل وفياالت عمى وفق المناىج اإلنتاجية المعتمدة أو أي مواد يتم تكميف المصنع 
بإنتاجيا وفق اإلمكانات المتاحة، إذ تساىم الشركة في تغطية احتياج البمد من األدوية 

رار وتغطي حاجة السوق بنسبة والمستمزمات الطبية، ويتزايد الطمب عمى منتجاتيا باستم
 % مستقبًًل.ٓٗ% ومن المتوقع أْن تصل إلى ٕٓ

( ٓ٘أما بالنسبة لمقر الشركة محل البحث فيقع في مدينة سامراء عمى بعد )
( كيمومتر شمالي العاصمة بغداد، ٕٓٔكيمومتر جنوبي مركز محافظة صًلح الدين، و)
ى مساحة من المباني والمسّقفات التي وبجانب المنارة المموية الشييرة في سامراء، وعم

 .ٕم 7ٕٓٓٓٓ٘، كما تبمغ مساحة المعمل حوالي ٕم 7ٓٓٓٓٚتبمغ حوالي 
 ثانًيا: أهداف الشركة محل البحث ومهامها

ُتَعّد الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية/سامراء شركة عامة 
ليا من الحقوق وااللتزامات، وليا ما  ٜٜٚٔ( لسنة ٕٕألغراض قانون الشركات رقم )

كما ُتَعّد ىذه الشركة وحدة إنتاجية اقتصادية ممولة ذاتًيا وممموكة لمدولة بالكامل 
وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقًلل اإلداري والمالي وتعمل وفق أسس اقتصادية 
 وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن العراقية ويكون مركزىا الرئيس في قضاء سامراء

 التابع لمحافظة صًلح الدين وليا أْن تفتح فروعيا داخل العراق وخارجو.
إنَّ اليدف الرئيس لمشركة محل البحث ىو دعم االقتصاد الوطني في مجال 
صناعة األدوية ومستحضرات التجميل عمى وفق المعايير الدولية مع األخذ في 

نتاج األدوية البشر  ية المختمفة التي من شأنيا تمبية الحسبان األىداف االقتصادية لمبمد وا 
نتاج األجيزة الطبية المختمفة والشروع في  احتياجات البمد وفًقا لممواصفات العالمية وا 

 األبحاث الطبية والدوائية إلنتاج عقاقير جديدة.
كما تيدف الشركة محل البحث إلى اإلسيام في دعم االقتصاد الوطني في 

لطبية والمستحضرات التي ليا عًلقة بالدواء مجال تصنيع األدوية والمستمزمات ا
ومستحضرات التجميل عمى وفق المواصفات الدستورية العالمية المعتمدة في الصناعة 
الدوائية بوسائميا اإلنتاجية واعتماد مبدأ الحساب االقتصادي وكفاءة استثمار األموال 
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لًلقتصاد الوطني بما العامة وفاعميتيا في تحقيق أىداف الدولة ورفع مستويات األداء 
 يحقق أىداف خطط التنمية، إذ تمارس الشركة الميام واألنشطة اآلتية:

إنتاج األدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستمزمات الطبية بمختمف أشكاليا  .1
التصنيعية وفقا لممواصفات الدستورية العالمية الخاصة بالتصنيع الدوائي سواء 

 أكانت ليا أو لغيرىا.
قامة خطوط جديدة أو مكممة.تطوي .2  ر الخطوط اإلنتاجية الحالية وتوسعتيا وا 
شراء واستيراد مستمزمات اإلنتاج أو أي مواد تدخل ضمن إنتاجيا أو احتياجيا  .3

 وكذلك األدوات االحتياطية ليا.
 تصنيع الغازات الطبية والمحاليل الوريدية في مصانعيا. .4
 تسويق إنتاجيا داخل العراق وخارجو. .5

 ا: فئات زبائن الشركة محل البحث واحتياجاتهمثالثً 
تمتاز منتجات الشركة محل البحث بسمعة جيدة في األسواق المحمية اكتسبتيا 
نتيجة الخبرة الطويمة في مجال انتاج المستحضرات الطبية ذات المواصفات الدستورية 

وروبي(، ، والدستور األBP، والدستور البريطاني USPالعالمية )الدستور االمريكي 
فضًًل عن المواصفات العراقية والمواصفة المعممية في الشركة محل البحث، إذ يقسم 

 زبائنيا عمى ثًلث فئات وكما يأتي:
متمثمة بالشركة العامة لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية  وزارة الصحة العراقية: .1

 )كيماديا(، والعيادات الشعبية.
ميمتيم توزيع المنتجات عمى  ٕيتمثل بالوكًلء التسويقيين عدد  القطاع الخاص: .2

 المذاخر األىمية لمناطق متفرقة من البمد.
ال سيما الجيش والقوى  المراكز الطبية في المنشآت والمؤسسات الحكومية: .3

االمنية االخرى، إذ تجري اتصاالت ومداوالت عديدة مع ممثمي وزارتي الداخمية 
 قد معيم مباشرة.والدفاع لغرض التعا

 رابًعا: أهم المنافسين لمنتجات الشركة محل البحث
 تتنافس منتجات الشركة محل البحث مع مجموعتين من المنافسين ىما:
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 % من حاجة السوق المحمية.ٛوتغطي حوالي  منتجات القطاع الخاص: .1
وتغطــــــي االدويــــــة والمستحضــــــرات والمكمــــــًلت الغذائيــــــة  المنتجــــــات المســــــتوردة: .2

 % من حاجة السوق المحمية.ٜٓة حوالي المستورد
 خامًسا: دراسة وتقييم نظام الجودة في الشركة محل البحث

تبنَّت الشركة محل البحث نظاًما إلدارة الجودة يتطابق مع متطمبات المواصفة  
قائم عمى أساس التوثيق متضمًنا توثيًقا لسياسة  ISO 9001: 2015القياسية الدولية 

الجودة وأىداف الجودة مع توثيق اإلجراءات كافة في النظام المذكور آنًفا وىي نوعين، 
أحدىما مستمدٌّ من متطمبات المواصفة بما فييا التخطيط والتشغيل والضبط الفاعل 

 لعمميات الشركة محل البحث.
وتم منحيا  ISO 9001: 2015شيادة  إذ حصمت الشركة محل البحث عمى 

شيادة المطابقة الدولية، كما تم الحصول عمى الموافقات الرسمية لتفعيل نظام تأكيد 
الجودة، وحالًيا يتم تأىيل الشركة محل البحث لغرض الحصول عمى نظام اإلدارة 

 :ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 9001) ٖ(IMSالمتكامل )
ولكن لم يتم ذلك حتى  ٕٕٔٓان من المؤمَّل الحصول عميو في عام ( والذي ك2015

 اآلن بسبب عدم استيفاء الشروط الًلزمة.
إذ تتم عممية ضمان الجودة لمنتجات الشركة محل البحث عن طريق  

الفحوصات التي يقوم بيا قسم السيطرة النوعية والذي يعد من أىم األقسام الحيوية في 
يجري العديد من الفحوصات عمى عيِّنة من المواد األولية الشركة محل البحث إذ 

والمنتجات نصف المصّنعة وصواًل الى المنتج النيائي لمتأكد من مطابقة ىذه المواد 
وبعض  ٗوالمنتجات لمعايير التصنيع الدوائي وحسب دساتير االدوية المعتمدة عالمًيا

من معرفة كيفية تصميم  المواصفات الخاصة بالشركة محل البحث التي تعد جزًءا
المنتج من ناحية البحث والتطوير ويأخذ قسم السيطرة النوعية عمى عاتقو عممية تحديد 

                                                           
3
بروبمج تذرَبٍ متخصص ومتلذو فٍ مجبل انعمم عهً وظبو اإلدارة انمتكبمم وَجمع مب  (:IMSنظام اإلدارة المتكامل ) 

 .ISO 14001ووظبو انستمت وانص ت انمهىُت ووظبو اإلدارة انبُئُت  ISO 9001بُه وظبو لدارة انجىدة 
4
 دستىر ا دوَت انبرَطبوٍ، ودستىر انىالَبث انمت ذة ا مرَكُت، وانذستىر ا ُوروبٍ )اإلصذار انثبمه(. 
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وتحضير المستحضرات الصيدالنية، ويحدد مواصفاتيا ويتابع أنشطتيا العًلجية مع 
 مراقبة جودة المنتج.

 تعزيز قيمة الُمنتجسادًسا: 
ئن أىمية كبيرة فيما يتعمق بوالئيم لمعًلمة ترى الباحثة أن الستطًلع آراء الزبا 

% من عمميات ٚٚالتجارية التي يفضمونيا، إذ وبحسب الدراسات الحديثة فإن نسبة 
الشراء ىي بسبب خوض الزبائن لتجربة ناجحة مع العًلمة التجارية وبسبب رضاىم 

راضين % من إيرادات الشركات تأتي من الزبائن السابقين وال٘ٙعنيا، كما أن نسبة 
 ٘عن منتجات تمك الشركات، فيما بمغت تكمفة الحصول عمى زبون واحد جديد 

 ضعًفا أكبر من الحفاظ عمى الزبون الحالي. ٕ٘أضعاف الى 
بعد استعراض ممخص ألىمية استطًلع آراء الزبائن وقياس مدى رضاىم عن  

المنتجات ترى الباحثة أن من الضروري اجراء استقصاء آلراء مجموعة من زبائن 
الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية/سامراء حول المنتج كبسول 

Amoxycillin 500 mg ج لدى أولئك الزبائن.الخاص بيا وبيان قيمة ذلك المنت  
إذ تتمثل قيمة المنتج بالفائدة التي يحققيا ذلك المنتج مطروًحا منيا سعر  

شراءه، وىي تعد أمًرا نسبًيا ويختمف من زبون آلخر، ويمكن قياسيا عبر استطًلع 
 Amoxycillin 500 mgآراءىم، فقد سعت الباحثة الى معرفة قيمة المنتج كبسول 

وبيان نتائج ذلك  ،حل البحث عبر استقصاء آراء مجموعة منيملدى زبائن الشركة م
االستقصاء لمعرفة قيمة المنتج ومن ثم العمل عمى تعزيزىا عبر تكامل الجودة 

( يبين تفاصيل فرز ٕالمستدامة عند المصدر ومحاسبة تكاليف تدفق المواد، والجدول )
 ذلك االستقصاء.

 (ٕالجدول )
 اءتفاصيل فرز استمارات االستقص

 النسبة العدد التفاصيل
 %ٓٓٔ ٙٛ االستمارات اإللكترونية الُمرسمة 

 %ٓٓٔ ٙٛ االستمارات اإللكترونية الُمستممة 
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 %ٖٖ.ٕ ٕ االستمارات اإللكترونية الُممغاة )المستبعدة(
 %ٚٙ.ٜٚ ٗٛ االستمارات اإللكترونية المقبولة لمدراسة

 من إعداد الباحثة. المصدر:
( أن عدد استمارات االستقصاء المرسمة إلكترونًيا ٕالجدول )يًلحظ من  

استمارة، تم استبعاد استمارتان منيا  ٙٛلمجموعة من زبائن الشركة محل البحث بمغ 
النيا ُأرسمت ألشخاص ليسوا من زبائن الشركة ولم يجربوا منتجاتيا، وىذا ما تم تحديده 

ل منيا، واآلتي نتائج استمارة االستقصاء عبر استمارة االستقصاء والمتمثل بالسؤال األو 
 زبوًنا وكما مر ذكره سابًقا. ٗٛالمعدة من قبل الباحثة والنتائج تمثل رأي 

 (ٖالجدول )
 Amoxycillin 500 mgنتائج استمارة االستقصاء حول المنتج كبسول 

 السئمة ت

1 
 األدوية والُمستمزمات الطبية/سامراء؟ىل سبق لك وأن استعممت أّحد ُمنتجات الشركة العامة لصناعة 

 نعم 
(122)% 

 كال 
(2)% 

2 

الخاص بشركة أدوية سامراء عند استعمالك لو في  Amoxycillin 500 mgكيف وجدت جودة الُمنتج كبسول 
 آخر مّرة؟

 عالية 
(39)% 

 متوسطة 
(58)% 

 رديئة 
(3)% 

3 

الخاص بشركة أدوية سامراء عمى حل المشكمة المرضّية  Amoxycillin 500 mgىل َعِمَل الُمنتج كبسول 
 التي َتمَّ ِشراؤه من أجميا؟

 نعم 
(58)% 

 تقريًبا 
(39)% 

 كال 
(3)% 

4 

الخاص بشركة أدوية سامراء وقًتا لحل المشكمة المرضّية  Amoxycillin 500 mgكم استغرق الُمنتج كبسول 
 الُمتناول من أجميا؟

 الوقت المعياري 
(72)% 

 وقًتا أطول 
(27)% 

 لم يحمها 
(3)% 

 الخاص بشركة أدوية سامراء ُمجدًدا؟  Amoxycillin 500 mgىل ستقوم بإعادة استعمال الُمنتج كبسول  5
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 نعم 
(64)% 

 ربما 
(32)% 

 كال 
(4)% 

6 
 الخاص بشركة أدوية سامراء أم احتجت إلى بديٍل آخر؟ Amoxycillin 500 mgىل اكتفيت بالُمنتج كبسول 

 اكتفيت 
(54)% 

 احتجت إلى ُمنتٍج ُمساِعد 
(42)% 

 استبدلته 
(6)% 

7 
 الخاص بشركة أدوية سامراء ُمناسًبا لك؟ Amoxycillin 500 mgىل ُيَعدُّ سعر الشَّريط من الُمنتج كبسول 

 نعم 
(79)% 

 نوًعا ما 
(22)% 

 كال 
(1)% 

8 
 الخاص بشركة أدوية سامراء؟ Amoxycillin 500 mgىل ستنصح غيرك باستعمال الُمنتج كبسول 

 نعم 
(69)% 

 ربما 
(26)% 

 كال 
(5)% 

9 

 Amoxycillin 500 mgبالُمقارنة مع الُمنتجات الُمشاِبية المتوفِّرة في الصيدلّيات، ترى بأنَّ الُمنتج كبسول 
 الخاص بشركة أدوية سامراء:

 أفضل 
(29)% 

 ُمشاِبه 
(63)% 

 أسَوأ 
(8)% 

12 
 الخاص بشركة أدوية سامراء في أغمب الصيدلّيات؟ Amoxycillin 500 mgىل يتوافر الُمنتج كبسول 

 دائًما 
(44)% 

 غالًبا 
(43)% 

 أحياًنا 
(13)% 

 إطالًقا 
(2)% 

11 
 الطبية/سامراء بشكٍل عام؟كيف تَُقيِّم َعمل الشركة العامة لصناعة األدوية والُمستمزمات 

 ُممتاز 
(18)% 

 جي د جًدا 
(29)% 

 جي د 
(38)% 

 ُمتوسط 
(12)% 

 ضعيف 
(3)% 

12 
 ىل تمتمك عادة قراءة ظير الُمنتجات الدوائية وتأريخ صًلحيَّتيا والنشرة الُمرفقة؟

 نعم 
(76)% 

 أحياًنا 
(21)% 

 كال 
(3)% 

13 
ميا عمى الُمنتجات الدوائّية البديمة الُمستوردة؟ىل تدعم الُمنتجات الدوائّية   المحمّية وتُفضِّ

 دائًما 
(42)% 

 غالًبا 
(35)% 

 أحياًنا 
(24)% 

 إطالًقا 
(1)% 

14 
ىل أنت ُميتٌم فيما إذا كانت الشركة العامة لصناعة األدوية والُمستمزمات الطبية/سامراء ُتراعي جوانب 

 االستدامة؟
 ال أعرف  كال  ربما  نعم 
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(73)% (19)% (3)% (5)% 

15 
ل أن تكون الُمنتجات الخاّصة بشركة أدوية سامراء صِديقًة لمبيئة؟  ىل تُفضِّ

 نعم 
(96)% 

 كال 
(2)% 

 ال أعرف 
(2)% 

16 

ىل تعتقد بأنَّ شركة أدوية سامراء لو تابعت َجودة المواد األولية قبل شرائيا من الُمجيِّز سيؤدي ذلك إلى إنتاج 
 ُمنتجات عالية الجودة؟

 نعم 
(94)% 

 كال 
(2)% 

 ال أعرف 
(4)% 

17 

لو عِممَت أنَّ شركة أدوية سامراء تُتابع تدفُّق المواد األولية خًلل العممية اإلنتاجية وتعمل عمى الحد من التمف 
 والنفايات إلى أقلِّ قدٍر ُممكن، ىل سيؤدي ذلك إلى زيادة ثقتك بُمنتجاتيا؟

 نعم 
(92)% 

 كال 
(8)% 

 ال أعرف 
(2)% 

18 

فري )عدم  لو عِممَت أنَّ شركة أدوية سامراء تسعى إلى تقميل التمف إلى أقلِّ قدٍر ُممكن وتحقيق الَمعيب الصِّ
وصول ُمنتج ذي جودة منخفضة إلى َيِد الزبون إطًلًقا(، فيل سيؤدي ذلك إلى زيادة ثقتك بُمنتجات الشركة 

 وزيادة والئك ليا؟
 نعم 

(85)% 
 ربما 

(11)% 
 كال 

(1)% 
 ال أعرف 

(3)% 

19 

 تفتقُر ُمنتجات شركة أدوية سامراء إلى: 
 الجودة

 (22)% 
 السعر الُمناسب

(1)% 
الترويج 

واإلعالن 
(38)% 

التوافر في الصيدلّيات 
(3)% 

الدعم 
الحكومي 

(38)% 

22 

الزبون باستعمال ذلك الُمنتج مطروًحا منيا سعره إذا عِممَت أنَّ قيمة الُمنتج تعني الفائدة التي يحصل عمييا 
 )فائدتو أكثر من سعره(، فإنَّ ُمنتجات شركة أدوية سامراء:

 ذات قيمة 
(62)% 

 تتساوى الفائدة مع السعر 
(36)% 

 غير ذات قيمة 
(2)% 

 .إعداد الباحثان المصدر:
الخاص بالشركة  Amoxycillin 500 mgمما تقدم يتبين أن لممنتج كبسول  

استمارة استقصاء مرسمة، تبين  ٙٛمحل البحث انتشار عمى نطاق واسع، إذ ومن بين 
أن ىنالك إثنان من االشخاص فقط لم يستعمموا ذلك المنتج، كما تبين أن المنتج 
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الخاص بالشركة محل البحث يتمتع بجودة متوسطة  Amoxycillin 500 mgكبسول 
الزبائن، فيما وصفيا آخرون بأنيا ذات جودة عالية وىذه  كما وصفيا النسبة األكبر من

النسب تعد جيدة نوًعا ما ولكن تحتاج الى المزيد من التطوير والعمل عمى زيادة جودة 
 ذلك المنتج.

كما عمل المنتج عينة البحث عمى حل المشكمة المرضية التي تم شراؤه من  
قد استغرق الوقت المعياري لحل % من الزبائن، وأن المنتج ٛ٘أجميا عمى وفق رأي 

% من الزبائن المستيدفين، وأنيم ٓٚالمشكمة المرضية المتناول من أجميا بحسب رأي 
% من الزبائن قد اكتفوا بالمنتج ولم ٗ٘سيقومون بإعادة استعمالو مرة أخرى، وان نسبة 

 يحتاجوا الى منتج مساعد أو بديل، وانيم سينصحون غيرىم باستعمالو.
% من الزبائن يرونو ٜٚيتعمق بسعر الشريط فقد اتضح أن نسبة  أما فيما

مناسًبا، ويعد ذلك ميزة تنافسية لمشركة محل البحث كون منتجيا ذو جودة جيدة وسعر 
مناسب، كما وصفتو النسبة األكبر من الزبائن بأنو مشابو لممنتجات المستوردة من 

غمب الصيدليات في عموم العراق، ناحية الجودة والسعر، ويتميز المنتج بتوافره في أ
% من الزبائن يدعمون المنتجات المحمية ويفضمونيا عمى ٓٗكما أن ىنالك نسبة 

المنتجات المستوردة، لذا ينبغي عمى الشركة محل البحث االستفادة من وطنيتيم العالية 
ا واستعدادىم لدعم وتفضيل المنتج الوطني بالعمل عمى تطوير منتجاتيا وزيادة جودتي

 وجعميا تنافس المنتجات الستوردة.
% من الزبائن يمتمكون عادة قراءة ظير المنتجات ٙٚكما يتبين أن 

والمعمومات المكتوبة فيو، لذا من الضروري أن تركز الشركة محل البحث عمى الطباعة 
 الواضحة وفي المكان المخصص ليا.

ركة محل البحث % من زبائن الشٖٚوفيما يتعمق بجوانب االستدامة فإن نسبة 
تيتم وترغب بمراعاتيا من قبل الشركات المحمية، فضًًل عن تفضيل الزبائن لممنتجات 

% من الزبائن المستيدفين يعتقدون بأن ٜٗ%، وأن نسبة ٜٙصديقة البيئة بنسبة 
متابعة جودة المواد األولية من المصدر سيؤدي الى إنتاج منتجات ذات جودة عالية، 

% فيما لو تابعت الشركة محل البحث تدفقات ٜٓستزداد بنسبة  كما أن ثقة الزبائن
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المواد األولية خًلل العممية اإلنتاجية لمحد من التمف والنفايات والوصول بيا الى أقل 
% من الزبائن ستزداد ثقتيم بمنتجات الشركة إذا عمموا أن ٘ٛقدر ممكن، كما أن نسبة 

 الشركة محل البحث تحقق المعيب الصفري.
% من الزبائن يرون بأن ٖٛأوضحت نتائج استمارة االستقصاء أن نسبة  كما

الشركة محل البحث تفتقر الى الدعم الحكومي، وفي المقابل بينت نسبة مماثمة بأن 
 الشركة محل البحث تفتقر أيًضا إلى الترويج واالعًلن عن منتجاتيا.

 Amoxycillin 500في الختام أوضح الزبائن المستيدفين أن المنتج كبسول 
mg  منيمٕٙذا قيمة، أي أن فائدتو اعمى من سعره وىذا ما بينو نسبة %. 

إمكانية اجراء استطالع وىذا ما يثبت صحة فرضية البحث والتي تنص عمى "
لمزبائن وبيان آرائهم حول جودة منتجات الشركة العامة لصناعة الدوية والمستمزمات 

 ".الطبية/سامراء
 االستنتاجات والتوصيات الرابع:المبحث 

 أواًل: االستنتاجات

ال ُتركِّز عمى جودة المنتجات أو جودة العممية اإلنتاجيـة فقـط،  ISOإنَّ منظمة  .1
بـل تركـز عمـى حمايـة البيئــة أيًضـا، فضـًًل عـن التركيــز عمـى المـواد األوليـة مــن 

مـة، ومـن بداية تسمُّميا ولحـين انتيـاء العمميـة اإلنتاجيـة وتحوليـا إلـى منتجـاٍت تا
إلـــى حصـــر المتســـبِّب بعـــدم  ISOىـــذا المنطمـــق تتبـــيَّن مســـاع الجـــودة ومنظمـــة 

 تحقق الجودة قدر اإلمكان وتمثل ذلك بمصدر المواد األولية.
إنَّ أىــم فائــدتين تحققيمــا الجــودة عنــد المصــدر لموحــدة االقتصــادية ىمــا: تقميــل  .2

عــادة العمــل، وتخفــيض التكــاليف، إذ ُتمــثًِّلن جــوىر العمــل الُمحاســبي  الوقــت وا 
 وتحققان مساع وأىداف الوحدات االقتصادية ككل.

إنَّ زيادة وعي العاممين بأىمية الجودة عند المصدر يؤثِّر وبشكٍل إيجابي في  .3
 الوحدة االقتصادية بتحقيق أىدافيا المرسومة. 
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أداة ميمة ألنيا ُتعنى بالجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية MFCA إنَّ  .4
في الوقت ذاتو، فيي تعمل عمى قياس تكاليف النفايات بغية تخفيضيا والحد 
منيا وكذلك تخفيض تكاليف اليدر والفاقد مّما يعود بالفائدة عمى الوحدة 

 االقتصادية. 
اده مجموعة محددة من أدى قصور نظام محاسبة التكاليف التقميدي واعتم .5

التصنيفات التي ال ُتَمبِّي الحاجة الفعمية إلى الحاجة الُممِّحة لنظام ُمحاسبة 
تكاليف متطور يدعم النظام التقميدي عبر توفير تصنيفات ُمتعدَِّدة لمتكاليف 
و نحو  السّيما التكاليف البيئية والتكاليف االجتماعية؛ ألنَّ العالم اليوم يتوجَّ

 .MFCA، وتمثل ىذا النظام بـ االستدامة
لمصناعات الدوائية أىمية وتأثير ُمباشر في صحة اإلنسان وحياتو فضًًل عن  .6

تأثيرىا االقتصادي الكبير، ويًلحظ قمة اىتمام بيذا النوع من الصناعات ِمْن 
ِقَبِل الباحثين؛ بسبب تعقيد العممية اإلنتاجية وتنوع المواد األولية وتعددىا، 

 .وبة تجييزىا واستيرادىافضًًل عن صع
وقوع الشركة محل البحث عمى مقربة كبيرة من أىم المناطق السياحية والدينية،  .7

كما تجاور مجموعة من المدارس االبتدائية، ومّما ال يخفى عمى الجميع 
الضرر الناتج عن ىكذا نوع من الصناعات وخطورة وقوعو بالقرب من األحياء 

واد الكيميائية الُمخزَّنة في المخازن التابعة السكنية، فضًًل عن خطورة الم
 .لمشركة محل البحث والتي تستعمل كمواد أولية في العممية اإلنتاجية

الخاصة بجودة  ISO عمى الرغم من حصول الشركة محل البحث عمى شيادة .8
 ISO اإلنتاج، إال أنَّو ال يًلحظ وجود مساع لمحصول عمى المزيد من شيادات

ارة البيئية وغيرىا، فضًًل عن إىمال ُمتابعة جودة المواد األولية كالمتعمقة باإلد
من المصدر، ِلما لذلك من تأثير جوىري إيجابي في تحسين جودة المنتجات 

 .وتقميل التمف
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إنَّ تكامل تقنيتي الجودة المستدامة عند المصدر وُمحاسبة تكاليف تدفق المواد  .9
ة المنتج والتي تعود بالنفع عمى يحقق المعيب الصفري، ويعمل عمى تعزيز قيم

 الزبون بشكٍل خاص والوحدة االقتصادية بشكٍل عام.
إنَّ ُمتابعة سير العممية اإلنتاجية بدًءا من مرحمة التعاقد وتجييز المواد  .12

األولية عالية الجودة والمراعية لجوانب االستدامة، مروًرا بمرحمة التصنيع 
المراحل اإلنتاجية وتقميل التمف واليدر وُمتابعة عممية تدفق المواد ضمن 

ز قيمة المنتج.  الحاصل فييا من شأنو أْن ُيَعزِّ
 التوصياتثانيًا: 

تحقيق االستدامة في كل خطوة من خطوات عممية إنتاج المنتجات، ال سّيما  .1
عممية التعاقد لتجييز المواد األولية، إذ ينبغي أْن تتوفر شروط تقميل األضرار 

 .قل قدر ممكن والمحافظة عمى البيئةالبيئية إلى أ
مع الجودة المستدامة عند المصدر والتي تعمل عمى ضمان  MFCA تكامل .2

جودة المواد األولية بوضع شروط وقيود ينبغي أْن يمتزم بيا المجيِّز فيما يتعمق 
بجودة تمك المواد، فضًًل عن ُمراعاتيا لمجانب البيئي بشكٍل خاص وجوانب 

بشكٍل عام، وذلك لضمان أقل قدر ممكن من التمف  االستدامة األخرى
والنفايات خًلل العممية اإلنتاجية، إذ يمكن إنشاء عًلقة تكاممية بينيما وترك 

 .ميمة مراقبة جودة المواد األولية لتقنية الجودة المستدامة عند المصدر
يجاد حمول ناجعة  .3 زيادة العناصر األمنية لمعالجة تدىور الموقف األمني وا 

زيادة الرغبة في العمل لدى موظفي الشركة محل البحث وزيادة شعورىم ل
 باالطمئنان واألمان أثناء العمل وكذلك بالنسبة لممستثمرين.

االىتمام الحقيقي بجانب البحث العممي ورعاية الكفاءات والعقول العممية  .4
واع السّيما التي تتخصص في مجال الصناعة الدوائية واحتوائيا وتقديم جميع أن

الرعاية والدعم المادي والمعنوي وتوفير كافة المستمزمات المتعمقة بالبحث 
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العممي ليا لًلستفادة من نتاجات ىذه البحوث في تطوير القطاع الصناعي 
 الدوائي في البمد.

فرض مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرىا لقبول الطمبية قبل التعاقد مع  .5
قة المواد األولية لمعايير الجودة واالستدامة المجيِّز، فضًًل عن أىمية مطاب

عمى حدٍّ سواء، وفرض شروط جزائية وتعويضية عمى المجيِّز في حال مخالفة 
المواد األولية لممتطمبات والمواصفات المطموبة، كما ينبغي المفاضمة بين أكثر 
من مجيِّز واختيار أفضل العروض من ناحية الجودة واالستدامة فضًًل عن 

 ر.السع
توفير الطاقة الكيربائية لمشركة محل البحث بشكٍل مستمٍر أسوة بالقطاع  .6

الصحي والمستشفيات كونيا ال تقل أىمية عنو بل تعد مكممًة لذلك القطاع أو 
عمى األقل ينبغي تخفيض تسعيرة الطاقة الكيربائية لمشركة محل البحث كونيا 

نبغي إنجاز عقد تشغيل ذات احتياج مستمر ليا، وتعد شريان حياتيا، كما ي
 المحطة المتعاقد عمييا وعدم االعتماد كمًيا عمى خطوط الكيرباء الوطنية.

فتح المزيد من المنافذ التسويقية في البمد وعدم االكتفاء بثًلثة منافذ واحد منيا  .7
في محافظة نينوى واثنين في العاصمة بغداد مع خمو المحافظات الجنوبية من 

 مشركة محل البحث لمتقميل من تكاليف نقل المنتجات.المنافذ التسويقية ل
 المصادر: 

 :المصـادر العربية (1
 أواًل: القوانين والتقارير والوثائق الرسمية

"، التقارير السـنويةالشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية/سامراء، " .1
 .ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلمســنوات 

ـــــداخمياألدويـــــة والمســـــتمزمات الطبية/ســـــامراء، "الشـــــركة العامـــــة لصـــــناعة  .2 ــــــام ال "، النظــ
 .ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلمســــنوات 

 ثانيًا: البحوث والدوريات:
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"إطار مقترح لمتكامل بين محاسبة (، ٕٕٓٓالجبمي، وليد سمير عبدالعظيم، ) .1
( لدعم القدرة RCA( ومحاسبة استهالك الموارد )MFCAتكاليف تدفق المواد )

، معيد االدارة والسكرتارية والحاسب فسية لمنشآت العمال: دراسة ميدانية"التنا
، العدد ٕٔاآللي/كمية البنات القبطية، مجمة البحوث المالية والتجارية، المجمد 

 الثالث.
(. توظيف العًلقة ٕٕٔٓأ. د. عباس نوار كحيط. ) & ,زينب عبد الميدي صخي .2

دورة حياة المنتج المستدامة لتعزيز المزايا بين سمسمة التجييز الخضراء وتحميل 
 ,Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences .التنافسية

13(42).  
"دراسة اختبارية لمدى ادراك المستخدمين (، ٜٕٔٓعبدالعال، محمود موسى، ) .3

لمنفعة معمومات محاسبة تكاليف تدفق المواد ودورها في دعم فمسفة االنتاج 
، كمية التجارة/جامعة لي من الفاقد وتحسين االدائين المالي والبيئي"الخا

 .ٕ٘ٔ-ٜٗ، ص: ٜٕٔٓاالسكندرية، مجمة المحاسبة والمراجعة، العدد األول 
(( MFCA"استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد ))(، ٕٕٔٓغالي، زينة حمزة، ) .4

لتقني/الناصرية، المجمة المعيد ا –، الجامعة التقنية الجنوبية لتقميل تمف االنتاج"
 .ٕٗٛ-ٜٕٙ، ص: ٚٔ، المجمد ٚٙالعراقية لمعموم اإلدارية، العدد 

دور مدخل محاسبة تكاليف (، "ٕٕٓٓنصير، عبدالناصر عبدالمطيف محمد، ) .5
تدفق المواد في تحقيق االستدامة لمشركات المصرية: دراسة حالة في شركة مصر 

رة، جامعة سوىاج، مجمة البحوث المالية "، قسم المحاسبة/كمية التجالالسمنت )قنا(
 ، العدد الرابع.ٕٔوالتجارية، المجمد 

 ثالثًا: الرسائل:
"أنموذج مقترح لتكامل محاسبة (، ٕٕٓٓالغزي، محمد عبداألمير حسوني، ) .1

، رسالة ماجستير، تكاليف تدفق المواد والتصميم الخضر لتحقيق ميزة تنافسية"
 واالقتصاد، جامعة واسط.قسم المحاسبة/كمية اإلدارة 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
1682 

(. ٕٕٓٓد. عباس نوار كحيط الموسوي. ) .أ & ,محمد عبد األمير حسوني الغزي .2
تكامل محاسبة تكاليف تدفق المواد والتصميم األخضر لتحقيق ميزة تنافسية 

 Al Kut Journal of Economics and Administrative .مستدامة
Sciences, 12(38), 482-505.  

"استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد في دعم (، ٕٙٔٓد الستار، )بكر، أحمد عب .3
، رسالة ماجستير، قسم المحاسبة/كمية التجارة، جامعة نظم معمومات ادارة التكمفة"
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