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Abstract 

The goal of the research to employ the four cleaner production strategies (reduction, 
reuse, re -manufacturing, recycle) in Al -Nahrain General Company for Production and 
Printing Educational Supplies for the sake of reducing waste and gas emissions during 
work and achieving sustainability in resources through recycling educational books 
that have been used, where The research problem was the high costs of educational 
books and the costs of getting rid of the books used on the other hand, and the 
research reached several conclusions, the most important of which is that the use of 
cleaning production strategies reduces the costs of educational books and achieves 
sustainability in resources and reduces the costs of getting rid of the books used, and 
through the conclusions the researchers recommend It is necessary to employ 
modern shelling systems in service units to achieve low costs and reduce waste.                                                                                                                    
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بحث تطبيقي في شركة النهرين  –)استعمال االنتاج االنظف في طباعة الكتب التعليمية 
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يص , اعادة االستخدام, اعادة هدف البحث الى توظيف استراتيجيات االنتاج االنظف االربعة  )التقل

التصنيع, اعادة التدوير(  في شركة النهرين العامة إلنتاج وطباعة المستلزمات التربوية آلجل تقليل 

المخلفات واالنبعاثات الغازية اثناء العمل وتحقيق استدامة في الموارد من خالل اعادة تدوير الكتب 

لة البحث بارتفاع تكاليف الكتب التعليمية و تكاليف التخلص التعليمية التي تم استخدامها, حيث تمثلت مشك
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من الكتب المستخدمة من جهة اخرى, وتوصل البحث الى عدة استنتاجات اهمها  ان استعمال 

استراتيجيات االنتاج االنظف يخفض من تكاليف الكتب التعليمية ويحقق استدامة في الموارد ويقلل من 

بضرورة توظيف النظم  الباحثونخدمة, ومن خالل االستنتاجات يوصي تكاليف التخلص من الكتب المست

 الكلفوية الحديثة في الوحدات الخدمية لتحقيق تكاليف منخفضة وتقليل المخلفات. 

 المحور االول

 المقدمة

ان ندرة الموارد البيئية وارتفاع  سقف االنتاج العالمي اصبح محدد كبير للوحدات االقتصادية 

تعاني من ارتفاع تكاليف  الحصول على المواد االولية  بسسب الهدر واالضرار التي لحقة التي اصبحت 

رتفاع بنسب امن  هرافق ج بسبب التقدم التكنلوجي ومابتلك الموارد بعد الثورة الصناعية وارتفاع االنتا

تفاع نسب التلوث ان ار, كما صلبة التلوث الذي شمل كافة انواع الملوثات سواء كانت غازية او سائلة او

ادى الى ضهور العديد من االصوات المدافعة عن البيئة واصدار قوانين وتشريعات في اغلب دول العالم 

تفرض قيود على استخدام الموارد الطبيعية وتحمل الوحدات االقتصادية مسؤولية االضرار التي تسببها 

ما جعل تلك مالتراعي الجانب البيئي،  للمجتمع  االمر الذي هدد وجود تلك الوحدات االقتصادية التي

الوحدات البحث عن التقنيات واالساليب التي تجنبها مخالفة تلك القوانين والتشريعات التي تعرضها 

لغرامات وضرائب عالية القيمة من جهة ومن جهة ثانية هي تحاول استدامة مواردها والحفاض عليها من 

 النفاد.

ى احدى الشركات الوطنية وهي شركة النهرين العامة لطباعة عل الباحثونومن هنا وقع اختيار 

وانتاج المستلزمات التربوية التي تعد الشركة الوطنية الوحيدة التي تعنى بالكتب التعليمية  إلدامة زخم 

العملية التربوية اصبح  من الضروري  رفع كفاءة استخدام الموارد االولية للحفاظ على بيئة نظيفة 

ة, لذا عمدا الباحثون الى توظيف االنتاج االنظف في عملية طباعة الكتب التعليمية في وموارد متوافر

 الشركة عينة البحث لغرض استدامة الموارد وتقليل المخلفات.

 منهجية البحث 

 اوالً: مشكلة البحث

بسب يف االنتاج بسبب الشركة عينة البحث من ارتفاع في تكتعاني اغلب الوحدات االقتصادية ومنها ال

عدم االستفادة المثلى من المواد التاحة لها مما يتسبب بزيادة المخلفات االنتاجية التي تسبب تلوث للبيئة من 

 جهة وتمثل هدر للمواد االقتصادية من جهة اخرى  

 وفي ضوء ذلك تم تحديد مشكلة البحث من خالل التساؤل االتي:

خدام الموارد و يخفض من تكاليف طباعة الكتب تاسرفع كفاءة في هل ان استخدام االنتاج االنظف يسهم 

 التعليمية ويقلل الملوثات؟

 ثانيا: أهداف البحث

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 بيان المرتكزات المعرفية لمفهوم اإلنتاج األنظف. .1

 بيان كيفية الوصول إلى منتج صديق للبيئة )انظف( باستعمال اإلنتاج األنظف. .2

 ى الموارد االقتصادية باستخدام تقنية أكفأ وأنظف مما يجعلها تستهلك أقل قدر من الطاقة.المحافظة عل .3

تقديم دراسة تطبيقية في الشركة عينة البحث عن كيفية استعمال اإلنتاج األنظف من أجل تقديم منتج صديق  .4

 للبيئة وبتكلفة مخفضة.
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 ثالثا: أهمية البحث

 -تنبع أهمية البحث من خالل االتي:

ديم بحث تطبيقي  الستخدام االنتاج االنظف في احدي القطاعات الخدمية )شركة النهرين العامة تق -1

 لطباعة وانتاج المستلزمات التربوية( .

تعريف الوحدات االقتصادية العراقية ان استخدام التقنيات النظيفة ال يحتاج في الضرورة اتمتة  -2

 عالية وبتالي الى رأس مال كبير.

 تفيد الشركة عينة البحث في اتخاذ قرار نحو التحول الى االنتاج االنظف.تقديم معلومات  -3

 رابعا: فرضية البحث:

ً من مشكلة البحث  يقوم البحث على فرضية رئيسة       أنَّ استعمال اإلنتاج األنظف  له  مفادها)انطالقا

 .(دوراً كبيراً في تقليل الكلف وانتاج منتج صديق للبيئة خالي من التلوث واالنبعاثات

 خامسا: مجتمع وعينة البحث:

: شركة النهرين العامة لطباعة وانتاج المستلزمات التربوية احدى تشكيالت وزارة التربية مجتمع البحث

 العراقية.

 الزمانية:الحدود  -1

لتطبيق البحث وتم اخيارها كونها اخر سنة تمم المصمادقة عليهما  2017تمثلت الحدود الزمانية للبحث بعام  

 من قبل ديوان الرقابة المالية.

 سادساً: مصادر جمع المعلومات : 

 الجانب النظري 

بالبيانات والمعلومات تعكز الباحثين على  وتزويدهلـغرض انجاز الجانب النظري من البحث 

الكـتب العربية واألجنبية والرسائل واالطاريح والبحوث والدوريات المتوافرة في المكتبات  والجامعات 

 والمنشورة في مواقع وشبكات األنترنيت.

 الجانب العملي  

كشوفات الكلفوية تعكز الباحثين في الجانب العملي على المستندات والسجـالت المحاسبية وال

والمقابالت الشخصية مع المديرين والمسؤولين والعاملين في الوحدة االقتصادية عينة البحث من خالل 

 عينة البحث.شركة الالزيارات إلى 

 سابعاً: منهج البحث  

استند البحث إلى المنهج  االستنباطي بواسطة الكتب والرسائل واالطاريح و الدوريات ومواقع وشبكة 

االنترنت لتغطية اإلطار النظري للبحث. وإلى المنهج االستقرائي في الجانب العملي باالعتماد على 

 البيانات وسجالت ومستندات شركة النهرين والمقابالت مع المسؤولين والعاملين في الشركة.

 المحور الثاني 

 االطار النظري لإلنتاج االنظف 

 اوالً : مفهوم االنتاج االنظف 

نتيجمممة لتطمممور البيئمممي فمممي العقمممود االخيمممرة والمممذي اوصممملنا المممى مممما يسممممى االنتممماج االنظمممف 

والمممذي تمثمممل فمممي خفمممض اسمممتهالع المممموارد الطبيعيمممة وكمممذلك االبتعممماد عمممن اسمممتعمال الممممواد الخطمممرة 

متمممى مممما امكمممن ذلمممك وايضممماً رفمممع كفممماءة تصمممميم المنمممتج واليمممه انتاجمممه لغمممرض تحقيمممق كمممال الهمممدفين ثمممم 

خلفمممات واالنبعاثمممات الناتجمممة ممممن االنتممماج وكمممذلك العممممل علمممى تمممدوير المخلفمممات, كمممما ان الحمممد ممممن الم
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الهممدف الممرئيه منممه همممو الوقايممة مممن التلمموث وتوقمممع حدوثممه والهممدر المتولممد ممممن المصممدر فضممالً عمممن 

, كمممما يعمممد  اسمممتخدام الممممواد االوليمممة بكفممماءة اعلمممى وان اول ظهمممور لمممه فمممي ثمانينيمممات القمممرن الماضمممي

االنتممممماج االنظمممممف ممممممنهج لمممممدمج  االسمممممتراتيجيات التكنولوجيمممممة واالقتصمممممادية والبيئيمممممة فمممممي )حنممممون( 

العمليممممات أو المنتجممممات لرفممممع كفمممماءة اسممممتعمال المممممواد الخممممام مممممن خممممالل الحممممد مممممن النفايممممات وتقليممممل 

النفايمممممات المتولمممممدة أو تمممممدويرها لغمممممرض تممممموافر  المنمممممافع االقتصمممممادية والبيئيمممممة للمنظممممممات, كمممممما ان 

 (.40: 2015ألنظف يحتاج شرطين أساسين هما: )حنون،اإلنتاج ا

. الحمممد ممممن تكلفمممة معالجمممة وخمممزن ونقمممل النفايمممات او الخسمممارة التمممي تتعمممرض لهممما الوحمممدة االقتصمممادية 1

االضممرار بالبيئممة  علممىنتيجممة السمممعة التممي لحقتهمما االضممرار بالبيئممة او الغرامممة التممي تفرضممها الدولممة 

 صادي. مما يؤدي الى تحسين االداء االقت

. تقليممممل ردود أفعممممال العمليممممة اإلنتاجيممممة علممممى البيئممممة والعمليممممات األخممممرى المكملـــممممـة مثممممل اسممممتعمال 2

الممممواد الخمممام و نقلهـمممـا و تخزينهممما و نقمممل و توزيمممع المنمممتج و المممتخلص منمممه ممممما يسمممهم فمممي تحسمممين 

 االداء البيئي. 

 ثانياً: تعريف االنتاج االنظف

 United Nations Environment Programالمتحدة للبيئة  عّرف برنامج االمم 1998في عام 

(UNEP اإلنتاج األنظف على أنه" التطبيق المستمر الستراتيجية وقائية متكاملة تطبق على العمليات  )

والمنتجات والخدمات سعياً وراء تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والصحة والسالمة فضال تحقيق 

قد حدد هذا التعريف اختالفاً رئيسياَ عن المفهوم السائد وذلك بمحاولة التخلي عن سياسة المنافع البيئية، ل

الحد من المخاطر التي يمكن اعتبارها إجراًء غير فعال والتركيز على منع التلوث ليه فقط لتجنب 

صادية وطريقة اإلجراءات الضارة بالبيئة، ولكن أيًضا لتعزيز اإلدارة االستراتيجية ألنشطة الوحدة االقت

بانه فيرى  Glavic, اما (2020:2da Silva,)التفكير في كيفية المساهمة في رفاهية اإلنسان في بيئة أقل تلوثاً 

نهج منتظم ألنشطة اإلنتاج ،وله آثار إيجابية في البيئة وتشمل هذه األنشطة تقليل استخدام الموارد، 

أجل تحسين حماية البيئة وتقليل المخاطر على الكائنات  وتحسين الكفاءة البيئية وتقليل مصادر التلوث، من

 .(Glavic&Lukman,2007:1879 .الحية

  ثالثاً:اهمية واهداف اإلنتاج األنظف

 اهمية اإلنتاج األنظف .أ 
ضارة في البيئة بشكل  إنَّ االستنزاف غير المنظم للموارد الطبيعية والطاقة وما نتج عنه من اثار 

عام وفي االنسان بشكل خاص انعكه على ضرورة ابتكار تقنيات صناعية تتناسب مع متطلبات المجتمع 

الذي اصبح اكثر وعيا بالقضايا البيئية واكثر ادراكا لمصادر الخطورة فيها، ومن هنا تتحدد اهمية اإلنتاج 

 -( :34:2016)العوادي, (zainonu, 2011:13)األنظف باآلتي 

هذا نتيجة السعي لتقليل الهدر في استخدام الموارد  استخدام المواد الطبيعية والطاقة بكفاءة عالية : -1

الطبيعية وإعادة تدوير المواد والمخلفات الناتجة بشكل يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وحماية للبيئة، اما 

وتخفيض الضائع منها من دون تقليل وقت بالنسبة لترشيد استعمال الطاقة فيتم من خالل زيادة كفاءتها 

 استخدامها. 

ضرورة التعامل مع المواد الطبيعية كأي سلعة قابلة للنفاد مما يحتم على الوحدة  كسب المنافع االقتصادية: -2

االقتصادية التعامل مع المواد الطبيعية باهتمام عبر استخدام اساليب اقتصادية كفؤة وهذا ما جعل الوحدات 

تتبنى تقنية اإلنتاج األنظف في حفاظها على موادها الطبيعية من خالل ترشيد استهالع المواد  االقتصادية

 وما يحققه من فوائد اقتصادية وبيئية.

العديد من الوحدات االقتصادية تسعى لتبني اإلنتاج  يخفض االثار السلبية في صحة االنسان والبيئة: -3

عن عملياتها مما يوجب رسم سياسات واتخاذ قرارات األنظف ألجل تفادي االثار البيئية الناتجة 

 استراتيجية لوضع بدائل من شأَنها المحافظة على صحة األنسان والموارد الطبيعية والبيئة على حد سواء. 
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 أَهداف اإلنتاج األنظف:  .ب 
يهدف اإلنتاج األنظف إلى رفع كفاءة استعمال المواد الخام والطاقة والمياه والحد من النفايات    

بدال من التعامل معها بعد ان تنتج والمساهمة في زيادة  ، )(Ombis,2012:44واالنبعاثات عند المصدر

منتجات لتكون اكثر اإلنتاج واإلنتاجية للوحدات االقتصادية فضال عن المساهمة في تحسين تصميم ال

مالئمة للبيئة واقل من حيث التكلفة و اكثر فاعلية خالل دورة حياتها وتتمثل االهداف الرئيسة لإلنتاج 

 -:(santos et al ,2018:119) و(schaltegger,2008:7)األنظف كما يأتي 

 يقلل تكاليف التشغيل وادارة النفايات. .1

 ويقلل النفايات واالنبعاثات.رفع كفاءة استعمال المواد والحد من الهدر  .2

 خفض المخاطر على الموظفين وتحسين صحة وسالمة العمال. .3

 رفع الوعي البيئي لمختلف االفراد العاملين في الوحدة االقتصادية.  .4

 تحسين كفاءة تشغيل المصنع وكفاءة الطاقة وزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية. .5

 والتخلص من المدخالت المضرة بالبيئة.استعادة المواد المهدورة والتقليل منها  .6

 تحسين صورة الوحدة االقتصادية من خالل التزامها بالقوانين والتعليمات البيئية. .7

اثبات االمتثال البيئي للوحدة االقتصادية وتخفيض الغرامات والضرائب البيئية وتحسين العالقة مع  .8

 الهيئات المهتمة بالبيئة.

 

 رابعاً: استراتيجيات االنتاج االنظف 

ان الوحدات االقتصادية  تسعى بشكل كبير إلى اتباع اساليب اإلنتاج الحديثة ولذلك لتحسن من ادائها         

على المستوى البيئي واالقتصادي على حد سواء اذ تعد استراتيجيات اإلنتاج االنظف واحدة من تلك 

ذي تؤديه في تحسين الكفاءة البيئية ويتم ذلك من خالل مجموعة العمليات االساليب المهمة نظراً للدور ال

التي تباينت وجهات نظر الكتاب والباحثين في تحديدها ومع مرور الوقت تم تطوير تطبيقات البيئية اذ 

يمكن تمثيل ممارساتها بأنها مجموعة من المفاهيم واالستراتيجيات التي تعمل على الحد من 

 (. وسيتم التطرق لتلك االستراتيجيات وكما يآتي:80:2016ي,التلوث)العواد

 :Reduceالتقليل )التخفيض(   - 1

االستراتيجية  يتم العمل على تخفيض المواد االولية الداخلة في العملية  على وفق مفهوم هذه  

االنتاجية مما يودي إلى تقليل سمية النفايات والمواد الخطرة والملوثات التي يتم طرحها في البيئة بال إعادة 

وتؤدي استراتيجية التقليل من  (Tembo&Lombe,2013:7) تدويرها او معالجتها او التخلص منها

دوراً مهماً في رفع كفاءة العمليات التصنيعية نتيجة خفض المواد األولية والطاقةَ المستعملة في  المصدر

العملية الواحدة وتقليل التلوث، وهذه العمليات في مكان واحد وقبل عملية إعادة التدوير مما يؤدي إلى 

استراتيجية تقلل من التأثير البيئي ا ( التقليص على انهlinsوعرف )  (.Rebellon,2012:64)زيادة الكفاءة 

للوحدة االقتصادية من خالل تقليل توليد النفايات مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتقليل التكاليف يرى 

إنَّ استراتيجية التقليل تجعل االنبعاثات والتلوث نقطة االنطالق في تشخيص المشكالت ورسم   الباحثون

تقليل المواد المستخدمة والنفايات من خالل التقليل من المواد الخام الخطوط العريضة لمعالجة و 

 .والطاقة وإعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات والمنتجات المستعملة في العمليات اإلنتاجية

 :Reuse اعادة االستخدام -2
َ بين استراتيجيات اإلنتاج األنظف يعاد من      إنَّ استراتيجية إعادة االستخدام تعد االكثر شيوعا

خاللها استخدام المنتج عدة مرات دون احداث اي تغيير عليه اي يحتفظ المنتج بالشكل األصلي له، وإنَّ 

ستخدامها مباشرةَ في منتجات إعادة االستخدام للمنتج ال يعني إعادة تصنيعها او إعادة تدويرها انما يتم ا

يعد خيار اعادة االستخدام هو االفضل إلدارة النفايات لمساهمته في  )et al.,2020:20)Ramos ,اخرى 

الحفاظ على الموارد الطبيعية وتخفيض التلوث كما انه يمثل محاولة إلعادة االستخدام النافعة لمواد 

(. (El-Haggar,2010:2-282تكاليف التخلص من النفايات النفايات ذات الجودة المناسبة فضالً عن توفير 
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هي العمليات التي من خاللها يتم استرداد المنتجات والمواد الخام  تعرف استراتيجية اعادة االستخدام بأنها

فر فرصاً جيدة لإلفادة من المواد والمنتجات عمرها اإلنتاجي وبما يمكن ان يو بهدف استعمالها بعد نهاية

إنَّ استراتيجية إعادة االستخدام تعد من اهم   الباحثون، ويرى (Henriques et al.,2013:302)مرة اخرى 

والوسائل الفاعلة لتنفيذ اإلنتاج األنظف حيث تقوم بتغيير مسار المواد الخطي إلى تدفق دائري يسهم في 

ً فضال عن كونها تقلل من  الهدروالضياع في استعمال  المواد الكثر من مرة وكل ما كان ذلك ممكنا

الطاقة، و ينبغي ان يتم اخذ العمر اإلنتاجي في الحسبان عند تنفيذ إعادة االستعمال, كما أنَّ هذه 

 اإلستراتيجية تساعد في توفير تكاليف الشراء للمواد االولية وتقلص من كمية النفايات الصناعية

 :  Recycleإعادةالتدوير  -3
فر نفايات كافية ممكن إعادة تدويرها وذلك لتقليل االعتماد على مفهوم اعادة التدوير يعتمد على توا 

، (Karlsson,2020:8)المواد الخام مما يقلل من التلوث ألن بعض الخطوات في إعادة التدوير يتم ازالتها 

البيئي واستعادة المواد  التأثيركما أنَّ استراتيجية إعادة التدوير تعد من أكثر األنشطة المعتمد عليها لتقليل 

المكونة للمنتجات )المواد التي يمكن اعادة تدويرها( لصنع مواد معاد تدويرها بنفه خصائص المواد 

هي عملية ميكانيكية يمر بها  وتعرف  استراتيجية اعادة التدوير( Henriques et al,.2013: 303)االصلية 

لى منتج جديد يتم العمل بها عندما يتعذر التقليل او إعادة المنتج لتغيير شكله والغرض منها تحويل المنتج ا

للوحدة التدوير تحقق إعادة ويمكن القول إنَّ استراتيجية .( (Jayasinghe, et al, 2020:59االستخدام

من خالل اعادة تدويرها مما يقلل من قليل استهالك المواد الخام ت االقتصادية العديد من الفوائد منها

كما ان اعادة التدوير للمواد يقلل من الطاقة تكاليف اإلنتاج وتكاليف التخلص من تلك النفايات، 

 المستخدمة إلستخالص تلك المواد 

 (Remanufacturingاعادة التصنيع  ) -4

ظهرت إستراتيجية إعادة التصنيع نتيجة انتشار المخاوف البيئية في اغلب الصناعات، وعلى جميع      

المستويات والمراحل لدورة حياة المنتجات، وذلك بسبب كبر حجم الموارد الطبيعية المستخدمة في اثناء 

ية اعادة التصنيع عند نهاية التصنيع وكمية المخلفات الناتجة من هذه العمليات الكبيرة، وتبرز إستراتيج

عمر المنتجات، وتركز على إسترداد القيمة االقتصادية من المنتجات المستعملة لتصنيع منتجات تحمل 

نفه مواصفات المنتجات االصلية لكن بأقل جودة، ورغم من ان عمليات المعالجة تختلف وفاقًا لطبيعة 

 إستراتيجية إعادة التصنيع بانها) (Liu عرف(. وقد 47:2020المنتجات التي يتم إعادة تصنيعها )العواد,

البالية أو المعيبة أو المهملة إلى منتجات جديدة أومنتجات أفضل حالة من  عملية تحويل المنتجات المعمرة

 .(Liu, et al,2017:1348)خالل عملية تفكيك المنتجات لتنظيفها  وتجديدها وإعادة تجميعها واختبارها 

أدبيات هذه االستراتيجية لوحظ أنها تعتمد على مواد المنتوجات المستعملة التي تقوم ومن االطالع على 

بجمعها وتفكيكها وتنظيفها وصيانتها من التآكل والصدأ واستبدال االجزاء التالفة ومن ثم يتم تقديمه 

لسابقة كمنتج جديد،وتمتاز هذه االستراتيجية بتوفيرها للمواد ولكن بشكل اقل من االستراتيجيات ا

 ,الحتياجها إلى زيادة في العمل فضال عن توفيرها للتكاليف وتحقيق االرباح الجيدة للوحدات االقتصادية

إن الوحدات االقتصادية تسعى دائما  لتحقيق أقصى منفعة من الموارد الطبيعية وتقليل اآلثار البيئية 

ذلك وجب عليها التفكير في وتحقيق ميزة تنافسية من خالل رفع كفاءتها في عمليات التصنيع ل

استراتيجيات اإلنتاج األنظف فمن خاللها  يمكن أن تقلل عدد المنتجات التي يتم استهالكها وبعد ذلك  

إن هذه   تعيد استعمال المنتجات مرة بعد أخرى من خالل إعادة جمع تلك المنتجات وتدويرها.

من خالل منع او تقليل الهدر في استهالك (وتقدم مجموعة حلول 4Rsاالستراتيجيات األربعة تعرف بـ)

الموارد والطاقة او من خالل اعادة استعمال المنتجات لتحقيق اقصى إفادة  او اعادة  تدويرالمواد لتقليل 

الجهد والطاقة المبذولة في سبيل استخالص هذه المواد او اعادة تصنيعها واإلفادة من االجزاء الصالحة 

الطاقة مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف والنفايات فضال عن تحسين جودة منها للحفاظ على الموارد و

 المنتجات مما يحقيق استدامة في الموارد.
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 المحور الثالث 

 طباعة الكتب

أن نجاح أي عملية تربوية في أي بلد سيما العراق يستلزم توفير االحتياجات التربوية الضرورية          

ب التعليمي يحتم على وزارة التربية  اإلحاطة بكل من المجاالت  )التعليمية في بدايه كل عام  ولكون الواج

،االجتماعية ،التكنولوجية ، االقتصادية، الثقافية وأيضا السياسية( لمواكبة التطورات الحاصلة في تلك 

مرا حتميا المجاالت مما يجعل توافر المستلزمات التي يحتاجها الطلبة وهم يمثلون محور العملية التربوية أ

ً وفي كل مرحلة من المراحل الدراسية، مما يبرز سعي وزارة  ً أو إيجابا سوف ينعكه على أدائها سلبا

التربية العراقية إلى توفير جميع االحتياجات للطلبة من )كتب ، رحالت ، قرطاسيه ،أثاث ، مختبرات 

فإن موضوع تحديد الكلفة يعتبر من  ،وسائل تعليم وغيرها من اللوازم المختلفة(,.معرفة كلفتها وبالتالي

 .المواضيع المهمة التي تواجه  وزارة التربية

 اوالً: نبذة تعريفية عن الشركة عينة الدراسة .

شكيالت وزارة التربية شركة النهرين العامة لطباعة و انتاج المستلزمات التربوية هي احدى ت

وتتمثل ابرز اعمال الشركة بطباعة  1979تأسست عام شخصية معنوية ومستقلة مالياً وادارياً لها العراقية 

بعض عناوين الكتب المدرسية والمطبوعات األخرى لصالح وزارة التربية إضافة الى المطبوعات 

 فضالً عن االثاث المدرسي. ئر الدولة والقطاع الخاصالمختلفة لدوا

 -:االتيعينة البحث الكثير من المهام التي تقوم بها وهي ك شركةان لل

 تنفيذ وطباعة  الكتب التعليمية والدفاتر االمتحانية. -1

تصنيع االثاث المدرسي والمكتبي )الرحالت المدرسية , الكراسي الجامعية, اطقم القنفات  -2

 .والسبورات المدرسية بأنواعها( معمل انتاجي البصرة 

والنجادة تصنيع الكرفانات وكافة االعمال التي تدخل ضمن مجال النجارة والحدادة  -3

 واللحام وتحصين االبنية ضمن معمل انتاجي بغداد ونينوى.

 ثانياً:الية احتساب الكلف التخمينية للكتب التعليمية

عند اتخاذ قرار طباعة الكتاب التعليمي تقوم وزارة التربية بتشكيل لجنة فنية  لتحديد كلفة الكتاب )الكلفة 

ة لكل كتاب, حيث يعد كل عنوان كتاب او مطبوع منتج التخمينية ( استناداً الى المواصفات المطلوب

ً الى اختالف الكتب والمطبوعات من حيث  منفصل عن باقي عناوين الكتب والمطبوعات االخرى  تبعا

)عدد المالزم, عدد االلوان , حجم الكتاب , المرحلة التي يمر بها( وبالتالي اختالف الكتب او المطبوعات 

والتكاليف الصناعية غير المباشرة,  حيث تقوم اللجنة الفنية بالذهاب الى  من ناحية المواد واالجور

االسواق المحلية لغرض الحصول على عطاءات واسعار طباعة الكتب التعليمية ثم  يتم اختيار اوطاءها , 

كما يتم تقسيم الكتب التعليمية  او المطبوعات الى ستت اجزاء عند احتساب الكلف التخمينية لها وفق 

  -المواصفات المطلوبة لكل كتاب او مطبوع  وكما ياتي :

( حيث يحتسب 1/16وكتاب حجم  1/8هناع حجمين للكتب ) كتاب حجم  -احتساب كلفة الورق :  -1

 وفق المعادلة االتية : 

ملزمة( = عدد البنود  500)البند يخرج  500÷ عدد المالزم(× = )كمية الكتاب  1/8كتاب حجم  -

 للورق.

ملزمة( = عدد  1000)البند يخرج  1000÷ عدد المالزم(× = )كمية الكتاب 1/16كتاب حجم  -

 البنود للورق.

غالف( = عدد  400)البند يخرج  400÷ )كمية الكتاب(  -: 1/8احتساب كلف الغالف لكتاب حجم   -2

 البنود للغالف.

ف( = غال 800)البند يخرج  800÷ )كمية الكتاب(  -:1/16احتساب كلف الغالف لكتاب حجم 

 عدد البنود للغالف.

  -احتساب كلفة الطبع : -3
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سعر الطبع للبند × = مجموع البنود 1/16وكتاب حجم  1/8احتساب كلف الطبع لكتاب حجم 

 الواحد = سعر الطبع للبنود.

 -احتساب كلفة التصحيف:  -4

سعر التصحيف × = مجموع البنود 1/16وكتاب حجم  1/8احتساب كلف التصحيف لكتاب حجم 

 الواحد = سعر التصحيف للبنود. للبند

 -احتساب كلفة التعبئة والتفريغ والتحميل والنقل:  -5

)سعر الكارتون مع تعبئة الكتب مع التحميل والتفريغ في السيارات مع النقل الى × مجموع البنود 

 المخازن(.

 -الى بليت: CDاحتساب كلفة تحويل قرص  -6

 . 2×االلوان عدد × )عدد المالزم + الغالف( × سعر البليتة 

من خالل جمع الفقرات اعاله تحدد الوزارة السعر لكل كتاب او مطبوع قبل الحصول على العروض من 

قبل شركات الطباعة بما فيها  الشركة العامة النتاج المستلزمات التربوية, كما يعد السعر التخميني كأساس 

 للشركات التي تحصل على عطاءات طباعة الكتب او المطبوعات.

 ثالثاً: واقع النظام المحاسبي المطبق بالشركة   

( 3تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد وبناًء على هذا يتم تحليل االستخدامات )المصروفات           

( للرواتب واالجور 31على وفق الحسابات التي تتفق مع طبيعة نشاط الشركة  حيث يخصص حساب )

( لالندثارات 37( للمستلزمات الخدمية وحساب )33وحساب )( للمستلزمات السلعية 32وحساب )

( للمصروفات االخرى , كما تقسم الشركة الى اربعة 39( للمصروفات التحويلية وحساب )38وحساب )

  -مراكز كلفة رئيسية وتتمثل باالتي:

 ( : الذي يختص بقياس تكاليف المراكز االنتاجية .5مركز مراقبة رقم ) -1

 (:الذي يختص بقياس تكاليف المراكز الخاصة بخدمة المراكز االنتاجية6مركز مراقبة رقم)  -2

 (: الذي يختص بقياس تكاليف مراكز الخدمات التسويقية.7مركز مراقبة رقم )  -3

 (: الذي يختص بقياس تكاليف مراكز الخدمات االدارية.8مركز مراقبة رقم )  -4

 -الكتب التعليمية: المراحل التي تمر فيهارابعاً: 

 تتمثل المرحلة االولى ب( حيث 1طباعة الكتاب التعليمي كما موضح بالشكل ) مراحليمكن تحديد 

والتحضير الطباعي من خالل مونتاج وترقيم الصفحات وطباعتها على لوح المنيوم  )الشيت  الفني االعداد

طباعي  يتم استالم  الشيت البطال من قبل االعداد الفني والتحضير ال  مرحلةبعد االنتهاء من  البطال(،

الطباعة ويوضع في ماكنة الطباعة لتتم عملية الطباعة ثم  ينقل الى الفرن الحراري  المرحلة الثانية 

لتنشيف الحبر وتكون درجة الحرارة على حسب نوع وجودة الورق  ثم تنتقل الورقة المطبوعة الى جهاز 

الثالثة  المرحلةو بعد اطواء الورق ينقل عبر الحزام الناقل الى  اطواء الورق على حسب الشكل الطلوب

التصحيف، والذي بدوره يقوم بترتيبها على شكل مالزم  وبعدها يتم قص وتحديد الحجم المطلوب الوراق 

( ثم يتم  كبه او صمغ الكتاب على حسب حجمه ومن ثم تتم KATERالكتاب من خالل ماكنة القص )

 .تعبئة والتغليفال المرحلة الرابعة
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 (1الشكل )

  طباعة الكتب عمليات 

 

 

 

 

 

 
 

 .من خالل تتبع سير العمل( الباحثون)المصدر اعداد 

 الفعلية للمطبوعات الكلفاحتساب الية خامساً: 

 

تقوم الشركة باحتساب كلفة الكتب التعليمية من خالل استمارة العمل المنجز وقد تم اختيار كتاب         

البالغة والنصوص كونة من االحجام المتوسطة بين المطبوعات كمثال على ذلك ، اذ يتم ابتداًء  احتساب  

من ورق وحبر مخصصة للمطبوعات المواد االولية الداخلة في االنتاج  والتي تمثل المواد المباشرة ال

  (1والواح المنيوم وبكرة تيل وعلب كارتون وشريط رزم للملزمة الواحدة وكما مبين في الجدول )

 (1الجدول )

 كلف المواد االولية للملزمة
 حصة الملزمة التفاصيل

  المواد االولية

 41.683 ورق رول

 1.591 ورق شيت بطال

 6.324 كارتون

 .2858 حبر اسود

 .0743 حبر ازرق

 .0068 حبر شيت اسود

 .0240 حبر شيت ازرق

 .1555 تيل

 .3899 الواح رول

 .0320 الواح سبيد

 .GTO 0457الواح 

 *50.622 المجموع للملزمة 

 

 عملية االعداد والتحضير الطباعي

 فحص

 عملية الطباعة

 فحص

 عملية التصحيف

 عملية التعبئة والتغليف

 فحص



Mohammed,  B. K. H. I. H. & Abbas, Z. N. (2022). Using cleaner production in printing educational 
books - applied research at Al-Nahrain State Company for the Printing and Production of 

Educational Supplies 

248    

 *المجموع مقربالمصدر سجالت الشركة 

 ثم يتم احتساب كلف المواد االولية للمطبوع ووفق المعادلة اآلتية:

 عدد مالزم الكتاب × كلف المواد االولية للكتاب = كلفة المواد االولية للملزمة الواحدة 

                              =50.622×6.25  =316.3875 

بعد ذلك يتم احتساب االجور المباشرة من خالل معادلة الوقت الالزم النتاج الملزمة الواحدة التي تستغرق 

 لعمل المباشر للثانية الواحدة يحسب كما يآتي:ثانية ( وان اجر ا30)

 37800** يوم =22* ÷ 831600عدد االيام = ÷ االجر اليومي = مقدار الراتب الشهري 

 5400***=  7÷37800ساعات العمل لليوم = ÷ اجر الساعة = مقدار االجر اليومي 

  دينار 1.5= 3600÷ 5400ثانية بالساعة = ÷ اجر الثانية = اجر الساعة 

دينار( ويتم احتساب كلفة االجور المباشرة للكتاب كما  45دينار( فيكون سعر الملزمة ) 1.5الثانية )

 بالمعادلة االتية:

 عدد مالزم الكتاب×كلفة اجور الكتاب = كلفة اجور الملزمة 

45×6.25=281.25     

 

 *حسب سجالت الشركة

 العطل )جمعة وسبت ( 8 –يوم  30**الشهر 

 ساعة  للحضور واالنصراف1 –ساعات  8اليومي *** العمل 

اجور  ن الكلفة االولية )مواد مباشرة +م %10بنسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة تحتسب اما 

 اح  وكما مبين بالمعادلة االتيةوتعد هذه النسبة مقابل مصاريف  مباشرة وارب مباشرة(

 %10× التكاليف غير المباشرة واالرباح= الكلفة االولية

( =316.387 +281.25×)10=%59.763 

يتم تحديد كلفة الكتاب الواحد من خالل جمع كلفة المواد واالجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة وفقا 

 للمعادلة االتية:

 كلفة الكلية للكتاب= المواد المباشرة +االجور المباشرة +التكاليف الصناعية غير المباشرة

 =316.387 +281.25+59.763=657.4 

 ثم يتم احتساب اجمالي تكاليف الكتب من خالل المعادلة االتية:

 عدد المطبوع المطلوب×اجمالي تكاليف المطبوعات =حاصل ضرب كلفة المطبوع 

657.4×69959 =45991046.6 

(  قائمة  التكاليف والتسعير الخاصة بكتاب ) البالغة والتطبيق / للصف الخامه 2ويوضح الجداول )

 دبي ( حسب المواصفات واالحجام وعدد المالزم.اال
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 (2الجدول )

 قائمة التكاليف والتسعير الخاصة بكتاب البالغة والتطبيق /خامس ادبي  

 التفاصيل
(الكمية 1)

 المصروفة

(عدد 2)

 الكتب

(عدد 3)

 المالزم

(اجمالي 4)

 المبلغ

(حصة 5)

 الكتاب*

( حصة 6)

 الملزمة**

       المواد االولية

 41.683 260.51 18225900 437243.75 69959 طن 11.046 ورق رول

 1.591 9.944 695682 = = بند 17.419 ورق شيت بطال

 6.324 39.526 2765200 = = طبقة 8920 كارتون

 .2858 1.786 125000 = = كغم 25 حبر اسود

 .0743 .4645 32500 = = كغم 5 حبر ازرق

 .0068 .04288 3000 = = . كغم5 حبر شيت اسود

 .0240 .1508 10500 = = كغم 1.5 حبر شيت ازرق

 .1555 .9719 68000 = = بكرة 8 تيل

 .3899 2.437 170500 = = لوحة 22 الواح رول

 .0320 .200 14000 = = لوحة 2 الواح سبيد

 .0457 .2858 20000 = = لوحة GTO 8الواح 

 44.64 279 19518561 = = 69959 اجور العمل

 95.253 595.332 41648843    اجمالي الكلفة االولية

% مصاريف 10

 وارباح
   4164884.3 59.533 9.5253 

 104.778 645.865 45813727    المجموع

 بأالعتماد على سجالت الشركة ( الباحثون)المصدر من اعداد  

 ً  : تطبيق استراتيجيات االنتاج االنظف :سادسا

آلجل تحسين عمليات طباعة الكتب التعليمية وجعلها اكثر مالئمة للظروف والتحديات التي تواجه العملية 

التربوية وللحفاظ على الموارد المتاحة وتقليل تكاليف العملية التعليمية كونها تشكل جزء مهم من الخدمات 

ارتفاع تكاليف الكتب التعليمية من  التي تقدمها وزارة التربية، بالنظر لكون التعليم مجاني ، اذ اصبح

على تطبيق استراتيجيات االنتاج االنظف  الباحثونالتحديات التي تواجه وزارة التربية في العراق لذا عمد 

في الشركة عينة البحث الجل االستفادة منها في االستخدام االمثل للموارد المتاحة وتخفيض التكاليف 

 وتقليل التلوث واالنبعاثات.

 اتيجية اعادة التقليص :استر -1

وجود  الباحثونومن خالل الزيارات المتكرر للشركة عينة البحث  الحظ  لتطبيق االنتاج االنظف

المستخدمة في تشغيل المطبعة  وقد اكد رئيه قسم الصيانة ان كثرة  تتلوث كبير ناتج عن المولدا



Mohammed,  B. K. H. I. H. & Abbas, Z. N. (2022). Using cleaner production in printing educational 
books - applied research at Al-Nahrain State Company for the Printing and Production of 

Educational Supplies 

250    

انة وادوات احتياطية واندثارات  وقود وصي كل منتكاليف الزيادة  الى  ساعات تشغيل المولدات ادى

فضال عن الغرامات التي يمكن ان تتعرض لها المطبعة بسبب مخالفتها لبعض شروط السالمة المهنية 

ولدى مراجعة , د الخاطئة التي قد تسبب الضرر عند حدوث حريق محتملومن قبيل طرق خزن الوق

اصة بالمطبعة تم تزويدنا بالبيانات المبينة واالطالع تكاليف  المتعلقة بالمولدات الخ التكاليف  شعبة

 (2بالجدول  )

 ( 2الجدول )

 التكاليف تشغيل المولدات

 تكاليف العنصر اسم العنصر ت

 153075650 وقود وزيوت 1

 10275200 صيانة معدات 2

 48431950 ادوات احتياطية 3

 10250000 ئيةيالغرامات الب 4

 7536013 اندثارات 5

 229032800 المجموع
 .باالعتماد على سجالت الشركة  الباحثونالمصدر: اعداد 

االستغناء  مكانباإلوعند االستفسار من شعبة البحث والتطوير اكد احد المهندسين في الشعبة  انة 

عن المولدات من خالل  التعاقد مع وزارة الكهرباء لتجهيز المطبعة بخط معفي من القطع 

المبرمج  ولدراسة الجدوى االقتصادية للمقترح  يتم احتساب الطاقة المتوقع استخدامها في حال 

 (3قرار التعاقد والمبينة  بالجدول )
 (3الجدول )

 االطفاء المبرمجاحتساب تكاليف الخط غير المشمول ب

فولتية  عدداالمبيرات

 النظام

ساعات 

 التشغيل

القدرة 

 اللحظية)واط(

الطاقة 

كيلو واط 

 /ساعة

عدد 

ايام 

 الشهر

الطاقة كيلو 

واط /ساعة 

 واحدة

10000 220 8 2200000 17600 22 387200 

 البحث والتطويرشعبة  :المصدر

الجدول  في هاتكاليف( يتم احتساب 3حسب  في الجدول )لطاقة المتوقع استخدامها اوبعد احتساب  

واط  كيلودينار  60(الذي يبين اجور الكهرباء في حال التعاقد مع وزارة الكهرباء  والتي تبلغ 4)

 /ساعة
 (4الجدل )

 اجور الكهرباء في حال التعاقد مع وزارة الكهرباء

* الطاقة كيلو واط 

 /ساعة واحدة(

وحدة الطاقة تعرفة  عدد اشهر السنة

 )بالدينار(

 اجمالي المبلغ

 )بالدينار(

387200 12 60 278784000 
 الباحثونالمصدر اعداد 

 (3*من الجدول)

ثم يتم  احتساب التكاليف  التي يتم تكبدها عند التعاقد والتكاليف التي يمكن االستغناء عنها وكما 

 (5مبين بالجدول)
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 (5الجدول )

 التعاقد مع وزارة الكهرباء او االبقاء على المولداتالتفاضل بين قرار 

تكاليف االبقاء  التفاصيل ت

 على المولدات
تكاليف التعاقد مع 

 وزارة الكهرباء

 7536013 229032800 تكاليف الوقود والصيانة والمواد االحتياطية و االندثار 1

 278784000 108046500 تكاليف اجور الكهرباء التي يتم تحملها سنويا 2

 286320013 337079300 موع تكاليفجم
 

 نوالمصدر من اعداد الباحث

الى ه لوث وتوفيرمن تقليل للت هما يوفرلالتعاقد مع وزارة الكهرباء افضل  ( ان خيار5ويبين الجدول )

 حماية للشركة من الغرامات التي كان من الممكن ان تلحق بها فهو يوفروكذلك  اجواء صحية للعاملين 

 ( دينار 50759287تكاليف  بمقدار )

 استراتيجية اعادة االستخدام -2
يمكن  من خالل هذه االستراتيجية اعادة توزيع الكتب المستخدمة التي تكون بحالة جيدة والتي تم  

% من الكتب المستخدمة تكون بحالة جيدة فباالمكان اعادة 50تقدير كميتها من قبل المختصين بنسبة 

 وتجليد او كبسهاهرها غير الئق ظم ليات فصلها عن الكتب التي تكون ممزقة اوتوزيعها  بعد عم

واعادتها الى مديريات التربية العامة مما يوفر  على الشركة الجهد والوقت  والطاقة المستخدمة في 

ما هو  عمليات الطباعة الجديدة، وتقدر تكاليف اعادة استخدامها من تكاليف تحميل ونقل واعادة فرز

دينار للكتاب الواحد ويمكن احتساب تلك التكاليف بموجب المعادلة  75بمقدار  بحاجة الى تجليد او كبه 

 االتية:

 كلفة اعادة االستخدام× كلفة الكتب المعاد توزيعها  = عدد الكتب المعادة )انموذج المقترح(

                               =69959 ×75 =5246925 

 التي يمكن اعادة توزيعها من النموذج المقرح  يمكن احتسابها من المعادلة االتية: عدد الكتب

 نسبة الكتب المتوقع اعادة استخدامها × عدد الكتب المعاد توزيعها =  عدد الكتب المعاد 

 كتاب وتقريبا   %34980 = 50× 69959=                               

 الكتب المعاد استخدامها÷ امها  = مجموع تكاليف اعادة االستخداماكلفة الكتب الجيدة المعاد استخد

 دينار للكتاب الواحد  150=  34980÷ 524695=                                  

التكاليف التي تم توفيرها من اعادة استخدام الكتب التعليمية للكتاب المقترح يمكن توضيحها في 

 ( التالي:6الجدول)
 (6الجدول )

 احساب التكاليف التي توفرها استراتيجية اعادة االستخدام

كلفة طباعة 

 الكتاب

كلفة اعادة 

 استخدام الكتاب

الفرق في 

التكاليف للكتاب 

 الواحد

عدد الكتب المعاد 

 استخدامها

مجموع التكاليف 

 التي تم توفيرها

595 150 445 34980 1556610 

 الباحثونالمصدر : من اعداد 

( ان استخدام استراتيجية اعادة االستخدام تحقق اقصى استفادة من الموارد المتاحة 6)يوضح الجدول 

 للنموذج المقترح فقط.ينار د 1556610من خالل اطالة عمر الكتاب فضال عن توفير

 استراتيجية اعادة التصنيع -3
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خالل المقابلة الشخصية مع المهندس مسؤول قسم التصحيف اوضح انه باإلمكان اطالة عمر 

من الورق وتصحيف الكتاب بغالف مقوى نوع  من خالل استعمال افضل  الكتاب لثالثة اعوام

دينار للكتاب وان كلفة الملزمة من الورق الزيتي تقريبا  150وبين ان كلفة التغليف تبلغ حوالي 

دينار مع بقاء العمليات االخرى كما هي وتكاليف الكتاب من الورق يمكن احتسابها من خالل  70

 رب كلفة الملزمة الواحدة في عدد مالزم الكتاب وكآلتي: ض

 437.5ملزمة =  6.25× دينار  70كلفة الورق للكتاب الواحد =

 ( تكاليف اعادة التصنيع 7ويوضح الجدول) 
 (7جدول)

 تكاليف تصنيع الكتاب الجديد
 حصة الكتاب التفاصيل ت

 
  المواد االولية

1.  
 437.5 ورق رول

2.  
 9.944 ورق شيت بطال

3.  
 39.526 كارتون

4.  
 1.786 حبر اسود

5.  
 0.4645 حبر ازرق

6.  
 0.04288 حبر شيت اسود

7.  
 .1508 حبر شيت ازرق

8.  
 .9719 تيل

9.  
 2.437 الواح رول

10.  
 .200 الواح سبيد

11.  
 .GTO 2858الواح 

12.  
 279 اجور العمل

13.  
 150 تكاليف التغليف

 
 922.30 اجمالي الكلفة االولية

14.  
 90.23 % مصاريف وارباح10

 المجموع
1014.53 

 .الباحثونالمصدر: اعداد 

( 368.67( اي ارتفعة عن الكلفة السابقة  بمقدار )1014.53يالحظ من  الجدول ان تكلفة الكتاب  بلغت)

دينار لكن بالمقابل فان الكتاب فترة استخدامه تدوم ثالث سنوات مما يحقق استدامة في الموارد  من خالل 

االستخدام االمثل للموارد وان استخدام هذه االستراتيجية ستخفظ من استهالل الكتاب حيث ان فترة تلف 
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لفة السنوية لالنموذج المقترح الكتاب كانة سنة مما يحمل كل سنة بكاليف الكتاب كاملة اي تكون الك

ي تكون تكاليف الكتاب اتقريباً في حين  انكلفة الكتاب الجديد ستقسم على ثالث سنوات   645.865

( يبين التكاليف الموفرة في العام الواحد للنموذج 8والجدول ) 338.176نموذج المقترح  للسنة الواحدة لا

 المقترح وكالتي:

 (8جدول )

 في العام الواحد للنموذج المقترح التكاليف الموفرة

كلفة الكتاب الجديد  كلفة الكتاب الواحد

 في العام 

الفرق في 

 الكلف

عدد الكتب للنموذج 

 المقترح

 الكلف الموفرة 

645.865 338.176* 307.689 69959 21525615 
  ث سنواتناتج كلفة الكتاب الجديد على ثال* الباحثوناد المصدر اعد

( ان استخدام استراتيجية اعادة التصنيع تحقق استدامة في الموارد وتجعل المنتج 8)يوضح الجدول 

 .ل من خالل تخفيض تكاليف االنتاج من خالل اطالة عمر المنتج ضلوطني في وضع تنافسي افا

 استراتيجية اعادة التدوير -4

ليل االنبعاثات تعد من االستراتيجيات المهمة التي تساهم بشكل فعال في تخفيض التكاليف وتق  

والتلوث والحفاظ على البيئة واالنسان والحفاض على الموارد  اذ يمكن من خالل اعادة تدوير الورق 

الناتج من الكتب المستخدمة ألكثر من مرة واحدة حيث باإلمكان استخدام الورق المدور في مجال 

  هتواليت او مناديل وجلناديل االطباعة وتحويله الى فإيالت شعار  او عمل المناديل الورقية سواء م

ويمكن اعادة تدوير الورق من خالل فتح قسم , نشاط اعادة التدوير بالتكاليف المنخفضة ويتميز

باعادة التدوير وقد اكد مدير البحث والتطوير وجود االمكانية العادة التدوير من حيث المعدت 

لذي يقوم باعادة تدوير الورق والذي تقدر والموارد المادية والبشرية فقط الشركة بحاجة الى جهاز ا

سنة  وتقدر  20طن /بالدقيقة وبعمر انتاجي  15بطاقة انتاجية  دينار  800000000  اقتناءهكلفة 

طن   5000الكتب التي يمكن اعادتها  حسب مدير قسم اتخطيط من جميع مدارس البلد بما يقدر 

 يبين التكاليف التي يمكن تكبدها. (9والتي سيعاد تصنيعهما كورق مرة اخرى والجدول )

 (9الجدول )

 التكاليف التي يتم تكبدها في استراتيجية اعادة التدوير

 المبلغ     التفاصيل ت

 ()بالدينار

 125000000 طن( 5000×دينارللطن الواحد  25000تكاليف نقل ) 1

 250000000 طن( 5000×دينار للطن 50000اجور العمل) 2

 40000000 سنة 20(÷800000000اندثار الجهاز)  3

 250000000 تكاليف صناعية غير مباشرة اخرى 4

 665000000 المجموع
 الباحثونالمصدر من اعداد 

دينار ويتم احتساب كلفة اعادة تدوير الطن  665000000( بلغت تكاليف اعادة التدوير 9من الجدول )

 الواحد وفق المعادلة االتية:

 الكمية المنتجة÷ مجموع التكاليف كلفة الطن الواحد = 

 الف دينار 133000= 5000÷ 665000000=                  

( يتضح ان 2دينار من الجدول ) 1650000وبالمقارنة مع تكاليف شراء الطن الواحد من الورق والبالغة 

مخفضة حسب دينار للطن الواحد ويتم احتساب اجمالي التكاليف ال 1517000التخفيض بالتكاليف يبلغ 

 المعادلة االتية 
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 الكمية المنتجة× اجمالي التكاليف الموفرة = التكاليف الموفرة للطن الواحد 

 دينار 7585000000=  5000× 1517000=                            

 سادساً: اجمالي ما تم توفيره من االستراتيجيات االربعة

ء استخدام استراتيجيات االنتاج االنظف في الشركة ( اجمالي المبالغ الموفرة جرا10يوضح الجول )

 -عينة الدراسة وكما يأتي:

 (10جدول)

  اجمالي المبالغ الموفرة

 المبلغ الموفر نوع االستراتيجية ت

 50759287 استراتيجية اعادة التقليص -1

 1556610 استراتيجية اعادة االستخدام -2

 21525615 استراتيجية اعادة التصنيع -3

 7585000000 استراتيجية اعادة التدوير -4

 7658841512 المجموع

 المصدر : من اعداد الباحثون

 

 الرابع المحور

 االستنتاجات والتوصيات

 -:الباحثونيتضمن هذا المبحث اهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها 

 -اوالً: االستنتاجات:

االنتاج االنظف يخفض من االنبعاثات ويقلل من النفايات الناتجة ويزيد من كفاءة  استعمالان  -1

استخدامها اكثر من  إلعادةويزيد من نسب االستفادة من تلك المواد  المواردالعمل ويحافظ على 

 مرة ما يحقق االستخدام االمثل للموارد وبالتالي يخفض من تكاليف الحصول عليها.

ة البحث بتطبيق النظم الكلفوية التقليدية اليوفر المعلومات المالئمة مما استمرار الشركة عين -2

 .يصعب قدرتها على التنافه مع الشركات القطاع الخاص 

استعمال استراتيجيات االنتاج االنظف يخفض من تكاليف الكتب التعليمية ويحقق استدامة في ان  -3

 .الموارد ويقلل من تكاليف التخلص من الكتب المستخدمة

قلل من المخاطر البيئية من خالل تقليل االنبعاثات  األنظفان استخدام استراتيجيات االنتاج  -4

 دينار . 7658841512وخفض توليد النفايات وانتج منتج صديق للبيئة ووفر تكاليف بمقدار 

 ثانيا: التوصيات:

المصنع لبحث تطبيق  تشكيل لجنة من القسم الفني وادارة االقسام االنتاجية والقسم المالي وادارة -1

االفكار البيئية ومعالجة الملوثات الصلبة والسائلة والغازية ومعالجة الهدر في الموارد وان تمنح 

 التي تسهل انجاز عملها.الصالحيات  اللجنة 

التي تمكن تكاليف لتوفير بيانات الضرورة توظيف النظم الكلفوية الحديثة في الوحدات الخدمية  -2

 .االقتصادية من اتخاذ القرارات الصائبة وباالخص تلك التي تتعلق بالجانب البيئيالوحدات 

ينبغي ان يقوم المعمل بشراء االالت والمعدات واالجهزة التي تسهم بشكل كبير في تقليص الوقت  -3

 اعادة تدويروالطاقة عند العمليات التشغيلية وتخفيض المواد المستخدمة في االنتاج من خالل 

 ت الناتجة عن المصنع.النفايا
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 اآلالتفي تطوير واستبدال  األنظفالمبالغ التي تم الحصول عليها من توظيف االنتاج  هتوجي -4

تتميز بتكنلوجيا عالية  لتقليل الوقت والطاقة الالزمة للعمل وتحسين  بأخرىوالمعدات القديمة 

 جودة المنتج .

 المصادر

 االطاريح والرسائل الجامعية  - أ

" المرونة االنتاجية ودورها في تحقيق فلسفة االنتاج (، 2016العوادي، امير غانم وادي، )   -1

النظيف وفق مدخل المسؤولية االجتماعية للشركات دراسة تطبيقية آلراء عينة من العاملين 

"، اطروحة دكتوراه في علوم ادارة االعمال, كلية االدارة في الشركة العامة للسمنت العراقية

 تصاد/ جامعة كربالء.واق

نظااام الرقابااة الداخليااة ودوره فااي تعزيااز تقنيااة االنتاااج  (:  "2015)صممادق .  وسممام، حنممون -2
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