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یھدف البحث الى فحص وتدقیق معامالت االنفاق العام من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادیة المستخلص : 
لصندوق تنمیة العراق بھدف الحفاظ على المال العام من الھدر او التبذیر او سوء التصرف ولیس فقط متابعة 

ھو معرفة الصندوق التنمیة العراقي، حیث كانت مشكلة البحث التقاریر المالیة الصادرة من شركات التدقیق على 
دور الرقابة االشرافیة في الحفاظ صندوق التنمیة العراقي لتدعیم الموازنة العامة ومامدى كفاءة التقاریر المعدة من 

، ولتحقیق اھداف البحث ومعالجة المشكلة قام الباحثون بتحلیل البیانات المالیة الصادرة من قبل ادارة الصندوق 
نسبة ان حیث توصل الباحثون الى عدة استنتاجان اھمھا  2013الى  2008صندوق التمنیة العراقي وللفترة من 

المصدر خالل سنوات الدراسة  المبالغ المحولة الى وزارة المالیة من صندوق التنمیة عن قیمة المبیعات النفط
) مما یشیر الى ان ادارة الصندوق تقوم تحویل جزء كبیر من المبالغ الى وزارة %126-62) بین (2008-2013(

یتولى دیوان الرقابة المالي االتحادي المخول من قبل الدولة على متابعة التقاریر الواردة من قبل شركات ،  المالیة
 المخولة من قبل الدولة.التدقیق باعتباره السلطة 

على الرقابة االشرافیة المخولة ان تتابع المبلغ التي تحول الى وزارة المالیة  واعطا الباحثون عدة مقترحات اھمھا
والتاكد من صحة انفاقھا باعتبارھا السلطة المخولة من قبل الدولة والمتمثلة بدیوان الرقابة المالي االتحادي ، 

مالي االتحادي ان یطبق القوانین وان ال یتھاون باي اجراء یراه غیر مناسب عندما یرفع على دیوان الرقابة الو
 .من قبل شركات التدقیق باعتباره مخول كرقیم مشرف من قبل الدولة

Abstract: 

The aim of this study is to scan and audit public expenditure transactions by the Federal 
Audit Bureau of the DFI in order to preserve the public money from waste. Waste or 
misconduct not just follow up the financial reports that issued by the audit companies 
on the DFI. Known role of supervisory oversight in maintaining the Iraqi Development 
Fund to support the general budget and the efficiency of the reports prepared by the 
management of the Fund. 

To achieve the objectives of research and address the problem, researchers analyzed the 
financial data issued by the Iraqi Fund for Development from 2008 to 2013. 

The researchers reached several conclusions, the most important of which is the 
proportion of amounts transferred to the Ministry of Finance from the Development 
Fund for the value of sales of oil exported during the years of study (2008-2013) 
Between (62-126%), indicating that the management of the Fund is transferring a large 
part of the amounts to the Ministry of Finance, the Federal Financial Audit Bureau 
authorized by the State to follow the reports received by the audit companies as the 
authority authorized by the State 
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 المقدمة : 

م��ن ق��ب���ل  DFI (Development Fund of lrab (تم تاسیس صندوق تنمیة العراق
مجلس االمن رقم  –الوالی��ات المتح��دة االمریكی��ة وتم االعتراف بھ��ا طبق��ا لقرار  االمم المتح��دة 

) من مقبوض�������ات مبیعات النفط والغاز %95والذي یتم بموجبة ایداع ( 2003في ایار /  1483
 lAMB) الى ص��ندوق التعویض��ات وتم تعیین المجلس الدولي للمش��ورة والرقابة %5الطبیعي و(

) في عام COFEاالش������راف على ص������ندوق وبالتالي تم تحویل عملة الى لجنة الخبراء المالیین(ب
) وارس��ال التقاریر المرفوعة KPMGوش��ركات التدقیق الدولیة ( ارنس��ت یونغ وش��ركة( 2006

 ) لغرض متابعة التقاریر وابداء الراي.BSAمن قبل الشركات اعاله الى دیوان الرقابة المالیة (

تس��م بالش��فافیة ومن اجل اس��تیفاء االحتیاجات االنس��انیة للعراق وبناء نظام اقتص��ادي وعلى نحو ی
من قبل الوالیات  2003ایار/  /8واص���الح البنى التحتیة فیھ تم انش���اء ص���ندوق تنمیة العراق في 

یداع ( با یة والتي ادركت  حده االمریك ھا الى %5) من ایرادات النفط و خص������م (%95المت ) من
یبلغ  2013-2008ات حیث بلغت االیرادات االجمالیة خالل مدة الدراس���ة من ص���ندوق التعویض���
دوالر امریكي ومق��دار  35219961082دوالر امریكي والمب��الغ الم��دفوع��ة  22694236270

فائض الحقیقي في الموازنة العامة االتحادیة خالل مدة  12525724812العجز  قابلة ال والذي ی
 ) ملیون   دینار عراقي.70142656(2009ماعدا  2012 – 2008الدراسة  من 

 منھجیة البحث  : المحور االول

تس�����تمد الرقابیة االش�����رافیة مش�����روعیتھا من قوة القانون الذي اعطى لھا  اوال: مش�����كلة البحث :
صالحیات واسعة في مكافحة الفساد اذ ھي ملزمة بتطبیقھ بكل نزاھة وشفافیة وعدالة وصرامة ، 

لیس بالعملیة السھلة ال سیما ان الفساد أستشرى في معظم مفاصل الدولة  ھذا وان تطبیق القوانین
  : ومن ھذا المنطلق یمكن طرح التسائل االتي بشكل غیر مسبوق

ماھو دور الرقابة االش�������رافیة في الحفاظ ص�������ندوق التنمیة العراقي لتدعیم الموازنة العامة 
 ومامدى كفاءة التقاریر المعدة من قبل ادارة الصندوق

یعد حس����اب ص����ندوق تنمیة العراق ھو الوعاء الذي یحتوي على مبیعات :  ثانیا : اھمیة البحث
النفط العراقي المص����در والتي تعتبر ھي المورد المالي الوحید الذي یمول الموازنة العامة للدولة 

قبل  لذلك یجب الحفاظ علیھ وعلى دیوان الرقابة المالیة المتمثل بالرقابة االش�������رافیة المخول من
 الدولة للحفاض على المال العام .

 یھدف البحث الىثالثا : ھدف البحث : 

فحص وتدقیق معامالت االنفاق العام من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادیة لص�������ندوق تنمیة 
العراق بھدف الحفاظ على المال العام من الھدر او التبذیر او س���وء التص���رف ولیس فقط متابعة 

 .ة الصادرة من شركات التدقیق على الصندوق التنمیة العراقي یالتقاریر المال

 رابعا : فرضیة البحث

ان من المھام الرئیس����یة للرقابة االش����رافیة الحفاظ على یس����تند البحث الى فرض����یة مفادھا 
 المال العام اینما وجد وتدقیقة.
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 ثانيال ورحالم

 الخارجي النظري للتدقیق الداخلي و االطار
 التدقیق الداخلي مفھوم: 2-1

ھو مجموعة من العملیات واالس�������الیب الفنیة التي یقوم بھا فریق من موظفي المش�������اة 
لتطمأن االدارة على ان انظمة الرقابة االداریة الموض�������وعیة كافیة ویجري تنفیذھا بكفاءة وان 
الس�������جالت والتقاریر المالیة والمحاس�������بیة وغیرھا تعكس التنفیذ الفعلي للعملیات ونتائجھا بدقة 

كل قس���م وادارة ووحدة تقوم بمس���ؤولیاتھا ازاء الخطط والس���یاس���ات واالجراءات  وس���رعة وان
 الموضوعة.  

 اھداف ووسائل التدقیق الداخلي اوال: 

 -حدد معھد المدققین الداخلیین االمریكي الھدف العام من التدقیق الداخلي وكما في ادناه:

 ل االدارة تنفیذ كما ھي دون اي انحراف.التأكد من ان السیاسات والخطط واالجراءات الموضوعة من قب -أ
 تدقیق وتقییم مدى كفاءة وفعالیة وسائل الرقابة المالیة والمحاسبیة التي تتبعھا المنشاة. -ب
 التأكد من توفر حمایة كافیة ألصول المنشاة ضد السرقة واالختالس واالسراف . -ج
 المثبتة في دفاتر وسجالت المنشاة.التحقق من امكانیة االعتماد على البیانات المحاسبیة واالحصائیة  -د
 تقویم االداء على مستوى مراكز المسؤولیة. -ه

 صور الممارسة للتدقیق الداخليثانیا: 
 ان صور الممارسة للتدقیق الداخلي تتمثل بالتدقیق المالي ،التدقیق التشغیلي، التدقیق االداري.

والذي یتم اس�������اس�������ا بتتبع القیود وھو المجال التقلیدي للتدقیق الداخلي  : التدقیق المالي - 1
المحاس��بیة لالحداث التي تحص��ل داخل المنش��اة والعمل على تدقیقھا حس��ابیا ومس��تندیا ، وكذلك 
یتناول التدقیق المالي التحقق من وجود االص�������ول مع توفر االجراءات المناس�������بة لحمایة ھذه 

 االصول والحد من اختالسھا.

من التدقیق یوس��ع مجال التدقیق الداخلي بحیث یش��مل كل ان ھذا النوع التدقیق التش��غیلي:  - 2
نش������اطات المنش������اة المالیة وغیر المالیة والیقف االمر عند التدقیق المالي فان تدقیق االیرادات 
على س��بیل المثال الیتوقف عند حد تدقیق حس��اب النقدیة في الص��ندوق والمص��رف فحس��ب بل 

 دیة ومجال االستثمار االفضل للنقدیة المعطلة.یتعداه الى تقدیم العائد من االیداعات النق

ھ��ذا النوع من الت��دقیق یتج��اوز دور الم��دقق ال��داخلي فی��ھ من الن��احی��ة : الت��دقیق االداري  - 3
المحاس��بیة الى جمیع اقس��ام المنش��اة وذلك ألجل معرفة مدى االلتزام بتنفیذ س��یاس��ة االدارة. وھو 

لداخلي تدقیق ا یة دور ال مان: اص�������طالح یعبر عن اھم مة االدارة . (عث خد ، 1999في مجال 
138.( 

 مفھوم التدقیق الخارجي :  2-2

عرف التدقیق الخارجي من قبل جمعیة المحاس���بة االمریكیة((ھو عملیة منظمة ومنھجیة 
لجمع وتقییم االدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج االنشطة واالحداث االقتصادیة 

ید مدى التوا فا وتبلیغ االطراف وذلك لتحد تائج والمعاییر المقرة س�������ل فق والتطابق بین ھذه الن
المعنیة بنتائج التدقیق)).اما التدقیق الخارجي او المس�������تقل فیقص�������د بھ ھو ((القیام من قبل جھة 
خارجیة مھنیة ومس�����تقلة عن ادارة الجھة الخاض�����عة للتدقیق بفحص وتدقیق موض�����وعي منظم 

 لیة واالداریة واالقتصادیة)).ومتخصص ومستقل للعملیات الما
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  : حدود مسؤولیة المدقق الخارجياوال: 

البد من التعرف على طبیعة نش����اط الوحدة الخاض����عة للتدقیق والذي یس����اعد في تحدید 
االیرادات ووفق��ا للمب��ادئ والفروض التي یج��ب ان یلتزم بھ��ا الم��دقق الخ��ارجي عن��د ت��دقیق 

ادیة من ناحیة االس�������تمراریة ، الفترة المالیة، تحقق االیرادات والمدفوعات في الوحدة االقتص�������
االیرادات ، كذلك علیة االخذ باالعتبار بالمبادئ المتعارف علیھا ومنھا الحیطة والحذر واالھمیة 

 النسبیة الثبات واتباع سیاسة االفصاح والشفافیة في اطار التشریعات النافذة.

 تقریر المدقق الخارجي ثانیا: 

جانبا مھما في كل من التدقیق الخارجي وباقي عملیات التص����دیق االخرى تمثل التقاریر 
، حیث انھا تعمل على اخبار الجھات المس��تفیدة بما قام بھ المدقق الخارجي والنتائج التي توص��ل 
الیھا. وتتطلب المعاییر المھنیة ان یتم اص�������دار تقریر في حال تعامل مكتب التدقیق مع القوائم 

ھذا التعامل حتى اذا ساعد مكتب التدقیق الزبون فقط في اعداد القوائم المالیة  المالیة ویحدث مثل
وعدم قیامھ بالتدقیق وفي مثل ھذه الحالة یتم اص����دار تقریر عن االعداد او الفحص ولكنة ال یعد 
 بالتأكید تقریرا عن التدقیق ومن المالئم فقط اص���دار تقریر التدقیق عندما یتم القیام بمھمة التدقیق

فعال.وقد تم التوص�������ل الى متطلبات اص�������دار تقریر المدقق الخارجي من خالل معاییر التدقیق 
االربعة المتعارف علیھا الخاص�������ة بالتقریر ویعد المعیار االخیر منھا ھو االكثر اھمیة لكونة 
یتطلب التعبییر عن الراي في القوائم المالیة ، ویتطلب المعیار ان یتم بوض�������وح تحدید طبیعة 

دقیق ودرجة تقیید المدقق الخارجي لمس������ؤولیھ والیعد ذلك امرا مس������تغربا في ض������وء اھمیة الت
 ). 362:ص 2011تقاریر التدقیق كاداة للتوصیل او االبالغ.(القریشي: 

 النشاة وادارة الصندوق وخطة االنفاق: 2-3

 :نشأة  صندوق تنمیة العراق اوال:

المن��دوبین ال��دائمین للوالی��ات المتح��دة تم توجی��ھ رس��������ال��ة من  2003أی��ار /  /8بت��اریخ 
األمریكی��ة وبریط��انی��ا العظمى وایرلن��دا الش�������م��الی��ة إلى رئیس مجلس األمن ال��دولي ذي رقم 

)538/2003/S  وھي من األھداف الكبرى التي تس���عى الس���لطة االئتالف الموقنة من اجل . (
ا یص�������دره العراق من % من إیرادات مبیعات م95تحقیق تلك األھداف ، إدراكا لوجوب إیداع 

 Developmentالنفط ومنتجاتھ والغاز الطبیعي في ص����ندوق یدعى ص����ندوق تنمیة العراق 
Fund of lrab   باإلضافة إلى األموال الواردة إلى العراق من مصادر أخرى وبقائھا ودیعة .

لیا في ھذا الصندوق لحین تشكیل حكومة في العراق تمثل الشعب على نحو سلیم ویعترف بھا دو
من القرار  20% من تلك اإلیرادات المش�������ار إلیھا في الفقرة رقم 5، كما أدركا لوجوب إیداع 

من  1991في  687في ص��ندوق التعویض��ات الذي تم تاس��یس��ة وفقا للقرار رقم  1483المرقم 
اجل تحقیق الخیر والرفاھیة للش��عب العراقي تم تأس��یس ص��ندوق تنمیة العراق ، من قبل س��لطة 

ندوق حتى حزیران CPAالموقنة االئتالف  عندما الحكومة العراقیة إدارة  2004بأداة الص�������
)، على نحو یتس��م بالش��فافیة  1،  2011موارد الص��ندوق (المجلس الدولي للمش��ورة والرقابة : 

من اجل اس���تیفاء االحتیاجات اإلنس���انیة للعراق وكذلك بناء نظام اقتص���ادي للبلد وإص���الح للبنى 
افة إلى مواصلة نزع سالح العراق وتسدید مصاریف اإلدارة المدنیة واستیفاء التحتیة فیھ باإلض

). وكما عمل 1، 2003إغراض أخرى تعود على الش�������عب العراقي بالفوائد ( وزارة المالیة :
المجلس الدولي للمش��ورة والرقابة باعتباره لجنة مس��تقلة ھدفھا ھو اإلش��راف على تدقیق مبیعات 

 2003 /10فقا ألفض�����ل الممارس�����ات الدولیة والتي تم إنش�����اءھا في  تص�����دیر النفط العراقي و
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،والتي تم تحویل عملة إلى لجنة الخبراء المالیین التي س����تض����طلع بدور اإلش����راف على إعمال 
 ). 1،  2011(المجلس الدولي للمشورة والرقابة :  2006التدقیق منذ عام 

 إدارة صندوق تنمیة العراقثانیا: 
 .الجدول أدناه بشكل تفصیلي لھیكل إدارة الصندوقیمثل  ) 1جدول(ال
 

 المسؤولیة المناطة لھ العنوان الوظیفي
یتولى اإلشراف والسیطرة على تأسیس وإدارة واستخدام الصندوق لصالح  المدیر اإلداري

لصندوق.االشعب العراقي وبالنیابة عنة ، واألمر بصرف األموال من   
إدارة الصندوق بالتنسیق مع البنك المركزي العراقي وبنك االحتیاطي یتولى  مدیر السیاسة االقتصادیة

 األمریكي الفدرالي في  نیویورك
تتولى اللجنة بتقسیم جمیع المصادر المتاحة وتتشاور مع اإلدارة العراقیة من  لجنة مراجعة البرامج

ویوافق اجل وضع خطط لإلنفاق تتماشى مع اإلطار العام للموازنة العامة للدولة 
 علیھا المدیر اإلداري.

یقدم  ھذا المجلس المشورة إلى لجنة مراجعة البرامج فیما یتعلق بالجھود  مجلس التنسیق الدولي
 الدولیة الرامیة لمساعدة شعب العراق وإنعاش نظامھ االقتصادي.

الھیئة الدولیة 
 لالستشارات والرصد

ري لصندوق النقد الدولي ، تتكون من ثالثة إفراد مؤھلین منھم المدیر اإلدا
المدیر العام للصندوق العربي للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة ، ورئیس البنك 
الدولي ، تتولى اختیار ھیئة االستشارات مراقبي حسابات مستقلین یتحملون 

 مسؤولیة مراجعة وتدقیق حسابات الصندوق.
صندوق في دفاتر حسابات البنك المركزي یقوم بتسجیل معامالت وأموال ال البنك المركزي العراقي

 ویتولى إدارة الصندوق وفقا لتوجیھات المدیر اإلداري للصندوق.
بنك االحتیاطي الفدرالي 
 األمریكي في نیویورك

فتح حساب ( البنك المركزي العراقي وصندوق تنمیة العراق) ویسجل المعامالت 
اإلیرادات إلى صندوق التنمیة % من تلك 95في دفاتره ویقوم بتحویل فورا 

 % إلى صندوق التعویضات.5و
یراجع المحاسبون المستقلون حسابات الصندوق بما فیھا مبیعات النفط ورفع  مراجعو الحسابات

 تقاریرھم إلى ھیئة االستشارات والمدیر اإلداري .

 .4-3الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على الالئحة التنظیمیة  ص 

 خطة اإلنفاق العامة من صندوق التنمیة: ثالثا:

ھو من یتولى االش���راف والس���یطرة على اس���تخدام اموال الص���ندوق واالمر : المدیر االداري  -أ 
بصرف االموال من الصندوق ، وصالحیات الموافقة على الصرف ضمن حدود المصروفات او 

 مدفوعات الصندوق.
االنسانیة للشعب العراقي واعادة بناء النظام االقتصادي ھو االحتیاجات :  الھدف من االنفاق -ب 

 العراقي باإلضافة الى نزع السالح في العراق واغراض اخرى.
منھا االقتراحات التي وردت في اطار خطة االنفاق :  اقتراحات انفاق االموال من الصندوق -جـ 

،لغرض تحقیق الھ��دف من  والتي تعكس بن��د النفق��ة المطلوب��ة واعط��اء االلوی��ات للنفق��ات المھم��ة
 .)7-6ص  )2االنفاق.( الالئحة التنظیمیة رقم (

 الرقابة االشرافیة التي تتولى تدقیق حسابات الصندوق:  2-4
ھناك عدد من الجھات التي تتولى عملیة تدقیق البیانات المالیة لص������ندوق تنمیة العراق 

 -نذكر منھا:
 

 IAMB )International Advisoryعراق ال –المجلس الدولي للمش��ورة والرقابة  –اوال 
and Monitoring Board for Iraq( 

 1483تأس������س المجلس الدولي للمش������ورة والرقابة اس������تنادا الى قرار مجلس األمن رقم 
فقد قام الرؤس�اء التنفیذیون لكل من الص�ندوق العربي لإلنماء االقتص�ادي  2003الص�ادر في أیار 
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واالجتماعي ، ص���ندوق النقد الدولي ، األمم المتحدة ، البنك الدولي للمش���ورة والرقابة في تش���رین 

تم تس���میة عض���و  2004ووض���عوا الص���یغة النھائیة الختص���اص���اتھ وفي حزیران  2003األول 
خامس یتمتع بحق التص���ویت الكامل من قبل الحكومة العراقیة ،كما واص���ل المجلس الدولي عملة 

 1546وتعاونھ مع الحكومة العراقیة الموقتة بعد حل س������لطة االئتالف الموقتة وفقا للقرار المرقم 
وقد  2005 /31/12من والذي كان من المقرر ان تنتھي ص������الحیاتھ في الص������ادر من مجلس اال

والتي تعتبر ھذه الفترة  2011وافقة المجلس االمن على تمدید عمل المجلس حتى نھایة حزیران 
فھ وھي لجنة  ئة التي س������تخل ھذا ركز المجلس على التحول الى الھی ھا ل یة بطبیعت قال ھي فترة انت

 . 2011الشراف على اعمال التدقیق لعام الخبراء المالیین ودورھا ا
 

 اختصاصات المجلس الدولي للمشورة والرقابة
عمل المجلس الدولي للمش���ورة والرقابة كلجنة مس���تقلة لألش���راف على تدقیق مبیعات تص���دیر  -أ 

 النفط العراقي وفقا ألفضل الممارسات السائدة في االسواق الدولیة.
 لى حسابات صندوق تنمیة العراقاجراء عملیات تدقیق میدانیة ع -ب 

مساعدة الحكومة العراقیة على ضمان استخدام موارد تصدیر النفط العراقي بطریقة شفافة  -جـ������ 
 وعادلة بما یحقق المنفعة للشعب العراقي

قام المجلس الدولي بنش��ر معلومات عن كافة اعمالھا مما اولى اھتماما كبیرا للش��فافیة في نش�ر  -د 
للمجتمع الدولي تتعلق باألنشطة المالیة للصندوق تنمیة العراق ومبیعات تصدیر النفط ، معلومات 

 التي تم انشائھا في ذلك التاریخ. 2004وھذا ضمن شبكة االنترنیت في شباط 
) عملیة تدقیق على حسابات صندوق تنمیة العراق اجرتھا شركات 15اشرف المجلس على ( - ـھ

سبة الدولیة حتى عام  شركة  2010المحا ستقلین وشركة    (KPMGوھي  )مدققي الحسابات الم
 –ارنس�������ت ان��د یونغ، وش������رك��ة برایس روتر ھ��اوس. ( المجلس ال��دولي للمش������ورة والرق��اب��ة 

 ).1:ص2011العراق:
 :  اجعو الحساباتمر –ثانیا 

باعتبارھا  KPMGتم تعین ش���ركة التدقیق الدولي :  مكتب التدقیق الدولي KPMGش���ركة  -أ 
مكتب تدقیق یتمتع بس��معة عالمیة للقیام بمراجعة مس��تقلة للحس��ابات الص��ندوق للتأكد من ان قرار 

 .) مطبق حسب نصوصھ 1483مجلس االمن رقم (
 

   ) (KPMGالفترة الزمنیة التي دققت من قبل 
 اشھر). 6(  2005حزیران /  /30ولغایة  2003ایار /  /22منذ تأسیس الصندوق في 

باإلض��افة الى البیانات المالیة للص��ندوق تم تدقیق العقود التي احیلت بدون مناقش��ة التي تم تمویلھا 
لدولي ( تدقیق ا ندوق تنمیة العراق من قبل مكتب ال تدقیق KPMGمن ص������ تائج ال ) والذي قدم ن

 .27/10/2006بتاریخ 
 : ERNST&YOUNGتقریر شركة التدقیق الدولي ارنست ویونغ  - ب

تتولى الش����ركة  بتدقیق حس����ابات الص����ندوق العراق حس����ب المادة  من الالئحة التنظیمیة لس����لطة 
االئتالف الموقتة والتي تم تعینھا من قبل المجلس الدولي لمراقبة والمش������ورة والتي یتم إص������دار 

 النھائي عن البیانات المالیة للصندوق.تقریرھا 
   الفترة الزمنیة التي دققت من قبل (ارنست )

 . 2007كانون االول /  /31ولغایة  2005تموز/  /1من 
 المكتب ارنست من شمول كافة الوزارات المنفقة بمراجعتھا  وحسب االنفاق.  وقد تمكن

شركة خدمات مھنیة تم تاسیسھا في شركة دیلوبت توش ھي :   Deloitto touchéشركة  -جـ�� 
 182والمقر الرئیس���ئ للش���ركة في نیویورك في الوالیات المتحدة حیث بلغ عدد الموظفین  1845

موظف ، علما ان مناطق الخدمة ھي في جمیع انحاء العالم ، ونش����اط الش����ركة اعاله ھي التدقیق 
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ات المھنیة في العالم وتعتبر واالس���تثمارات الض���ریبیة والمالیة ھي واحد من اكبر ش���ركات الخدم
 ).www.av.m.wikipedia.orgواحدة من الشركات االربع في ھذا المجال .(

تكونت  1998ھي اكبر ش�����ركات الخدمات المھنیة في العالم تأس�����یس�����ھا في :  pwsش�����ركة  -د 
الش���ركة اثر اندماج برایس ووترھاوس مع كووبر ولیبراند المقر الرئیس���ي للش���ركة في نیویورك 

 164ملیار دوالر امریكي ، وبعدد موظفین  28ما یقارب  2008بلغت اجمالي ایراداتھا في  حیث
 ). www.mdoc.oilشركة.( 150الف موظف وخدمات الشركة في 

 
 COFE (COMMITTEE OF FINANCIAL EXPERTS( لجنة الخبراء المالیین -ثالثا

والتي  2006مجلس الوزراء العراقي في تش�����رین األول من عام یتم تأس�����یس�����ھا من قبل 
س�����میت بلجنة الخبراء المالیین ، بھدف االس�����تمرار مع عمل المجلس الدولي للمش�����ورة والرقابة 

)IAMB بعد حلھ ، وكما حدد اختص���اص���ھ ھو اإلبالغ عن البیانات بانتظام إلى مجلس الوزراء (
یر التدقیق والكش�����وفات المالیة. وكذلك رفع تقریرھا الى ونش�����ر النتائج في حینھا بما في ذلك تقار

المجلس الدولي كل ش����ھرین ، كما ش����اركت اللجنة بفعالیة مع المجلس في متابعة تنفیذ الض����وابط 
الرقابیة على عائدات تصدیر النفط العراقي واستخدام ھذه العائدات في الوزارات المنفقة وتركیب 

ال اللجنة ھي نش������ر البیانات المالیة للص������ندوق على موقھا نظام عدادات قیاس النفط. ومن اعم
االكتروني بھدف تحقیق الش���فافیة في العمل وذلك الطالع الش���عب العراقي اوال والمجتمع الدولي 
ثانیا باإلض��افة الى اس��تقبال اللجنة كل اراء او اس��تفس��ارات وتعلیقات الجمھور عراقیا كان او من 

متابعة الوزارات العراقیة المنفقة التي تمول من الصندوق ) ھي COFEدول اخرى ومن اعمال (
. 

 ) COFEالنظام الداخلي للجنة الخبراء المالیین (
وتت��ألف  2006 /10 /22في  21217تم ت��ألیف اللجن��ة بن��اء على قرار مجلس الوزراء المرقم 

وعض������وین  اللجنة أعاله من رئیس اللجنة رئیس دیوان الرقابة المالیة باإلض�������افة الى وظیفتھ 
مس����تقلیین ممن تتوفر فیھم مس����توى تقني عالي وكفاءة مھنیة متمیزة في المحاس����بة والتدقیق ویتم 
تعینھا من قبل مجلس الوزراء ، وتكون مدة العض����ویة ثالثة س����نوات ویمكن تجدیدھا لمرة واحدة 

 ).2و1: 2007فقط.(لجنة الخبراء المالیین،
 BSA  (Board of supreme Audit( دیوان الرقابة المالیة االتحادي -رابعا

 
ستقلة مالیا وإداریا لھ شخصیة معنویة ویعد اعلى ھیئة رقابیة مالیة یرتبط  الدیوان ھیئة م
بمجلس النواب یمثلھ رئیس الدیوان او من یخولھ ومن المھام األس�����اس�����ي التي یتولھا ھو تدقیق 

لرقابتھ وتدقیقھ في جمیع ارجاء المال العام أینما وجد باإلض�����افة الى إعمال الجھات الخاض�����عة 
، ومن أھداف الدیوان التي یسعى لتحقیقھا نذكر 2011) لسنة 31العراق بموجب قانونھ المرقم (

 -منھا :
 الحفاظ على المال العام من الھد راو التبذیر او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامھ-أ

 تطویر كفاءة اداء الجھات الخاضعة للرقابة  -ب
 استقاللیة االقتصاد ودعم نموه واستقرارهالمساھمة في -ج
نش�����ر انظمة المحاس�����بة والتدقیق المس�����تندة على المعاییر المحلیة والدولیة وتحس�����ین القواعد   -د

 والمعاییر القابلة للتطبیق على اإلدارة والمحاسبة بشكل مستمر 
سبي والرقابي تطویر مھنتي المحاسبة والتدقیق والنظم المحاسبیة ورفع مستوى االداء المحاھـ������� 

 ).15: ص2011، 31للجھات الخاضعة للرقابة.(قرار 
 یقوم الدیوان بالمھام التالیة: 

رقابة وتدقیق حس��ابات ونش��اطات الجھات الخاض��عة للرقابة والتحقق من س��المة التص��رف في  -1
 االموال العامة وفاعلیة تطبیق القوانین والتعلیمات .

 ة لرقابة الدیوان.رقابة تقویم االداء للجھات الخاضع -2
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تقدیم العون الفني في المجاالت المحاسبیة والرقابیة واالداریة وما یتعلق بھا من امور تنظیمیة  -3

 وفنیة .
سات المالیة واالقتصادیة الكلیة المقررة لتحقق االھداف المرسومة للدولة  -4 سیا تقویم الخطط وال

 وااللتزام بھا.
 یطلب مجلس النواب اجراء التدقیق بھا.اجراء التدقیق في االمور التي  -5

، ًتودى اعمال الرقابة  2011) لسنة 31) من قانون دیوان الرقابة المرقم (11كما اشارة المادة (
ئل  مدة والطرق والوس�������ا یة المعت لدول یة وا عد واالص������ول والمعاییر المحل قا للقوا تدقیق وف وال

 المتعارف علیھا ً.
 ي عدد من الصالحیات منھا:ولدیوان الرقابة المالیة االتحاد

االطالع على كافة الوثاق والس������جالت والمعامالت واالوامر والقرارات ذات العالقة  -أ
بمھام الرقابة والتدقیق ولھ اجراء الجرد المیداني او االش������راف علیة والحص������ول على 
جمیع االیض����احات والمعلومات واالجابات من المس����تویات االداریة والفنیة المعنیة في 

 حدود ما ھو الزم ألداء مھامھ.
لدیوان تخویل من  -ب قة باألمن الوطني ولرئیس ا تدقیق البرامج الس������ریة والنفقات المتعل

 ینوب عنھ ألجراء التدقیق واعداد التقاریر المتعلقة بھ.
القی���ام بعملی���ات الفحص اس������تن���ادا لقرار من المجلس للمنح واالع���ان���ات والقروض  -ج

تثمارات والتحقق من كونھا موظفة لألعراض التي والتس������ھیالت واالمتیازات واالس������
 ).18، ص2011قدمت من اجلھا.(الوقائع العراقیة ،

یتولى دیوان الرقابة المالیة متابعة ماورد من مالحظات ض������من تقاریر ش������ركات التدقیق الدولیة 
 -ومن نتائج المتابعة ھي : COFE، ومجلس  KPMG ،pwcومنھا أرنست ویونغ ، 

 فقرات التقریر
 السجالت المحاسبیة -أ 

 قیاس كمیات النفط -ب 
 تصدیر المنتجات النفطیة -جـ 
 خطابات االعتماد لصالح الوزارات العراقیة -د 
 المقایضة مع الحكومة السوریة -ه 
 برنامج األمم المتحدة ( النفط مقابل الغذاء) -و 
 التحوالت إلى وزارة المالیة -ز 
 لخزینةالمدفوعات األخرى ، وسندات ا -ر 
 ).4-1:ص2008بیانات البنك المركزي(دیوان الرقابة المالیة : -ي 

 :یوضح ذلك اآلتي تخطیطيوالرسم ال

 

 

 

 

 

 

  من اعداد الباحث )1رقم ( الشكل
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  المحور الثالث
 الجانب التحلیلي للبحث 

 :  2013-2008دراسة تحلیلیة من عام  :1 – 3
باالعتماد على  2013الى سنة  2008العراقیة  للفترة من سنة تحلیل بیانات صندوق التنمیة 

البیانات المقدمة من ھذا الص���ندوق وباالخص س���یت الحس���ابات / كش���ف التدفق النقدي او مجرى 
 النقد .

 أھم النفقات المالیة لصندوق التنمیة:  1 – 1 – 3
 المبالغ المحولة إلى وزارة المالیة -أ

 یبین المبالغ المحولة لوزارة المالیة )1جدول (
مبیعات النفط  السنة

المصدر/ إلف دوالر 
 )1أمریكي(

بالغ المحولة إلى الم
 )2(وزارة المالیة 

بة المبالغ المحولة نس
 )%2/1(إلى المبیعات 

2008 58789576 45524455 77 
2009 37016434 23000000 62 
2010 - - - 
2011 6604128582 - - 
2012 7661066741 10000000000 130 
2013 7612694180 9650000000 126 

 
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات المالیة (كش�����ف التدفق النقدي) لص�����ندوق تنمیة 

 www.cofe-iq.natالعراق لسنوات مختلفة .لجنة الخبراء المالیین 
نس������بة المبالغ المحولة الى وزارة المالیة من قیمة المبیعات النفط  انومن الجدول اعاله یتض������ح 

) مما یش�����یر الى ان ادارة %126-62) بین (2013-2008المص�����در خالل س�����نوات الدراس�����ة (
الص��ندوق یتم تحویل جزء كبیر من المبالغ الى وزارة المالیة وبالتالي عدم تغطیة النفقات االخرى 

 المذكورة في جدول ( المدفوعات النقدیة).
 المدفوعات النقدیة التي یتم دفعھا من قبل الصندوق التنمیة العراق -ب 

 یبین المدفوعات النقدیة لصندوق التنمیة  )2جدول (
المدفوعات 

 النقدیة
دوالر  2008

 امریكي
دوالر  2009

 امریكي
دوالر  2010

 امریكي
دوالر  2011

 امریكي
2012 

 امریكيدوالر 
2013 

 دوالر امریكي
التحوالت الى 
 وزارة المالیة

45524455 23000000   10000000000 9650000000 

خطابات االعتماد 
لصالح الوزارات 

 العراقیة

14846387 13437912  9398694648 2910656249 311771580 

العقود المدارة 
من قبل 

المؤسسات 
 االمریكیة

314750 852  - - - 

دیون سداد 
 العراق الخارجیة

229216 100000 - - - - 

 25296024 18688064 324  1429067 27330 مدفوعات اخرى
 12793011827 12929344314 9398694972  37967831 60942138 مجموع

 
على البیانات المالیة (كش�����ف التدفق النقدي) لص�����ندوق تنمیة  الجدول من إعداد الباحث باالعتماد

 .www.cofe-iq.natالعراق لسنوات مختلفة .لجنة الخبراء المالیین 
 

 -ویمكن توضیح كل فقرة من مفردات المدفوعات للتوضیح:
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 التحویالت الى وزارة المالیة -

اموال الص������ن��دوق الى وزارة الم��الی��ة ثم توزیعھ��ا الى  والتي تمث��ل التحویالت من
الوزارات العراقیة االخرى والمؤس���س���ات التابعة لھا بموجب الموازنة المخص��ص��ة 

 لكل منھا.
 خطابات االعتماد لصالح الوزارات العراقیة  -

ان وزارة المالیة اعتمدت المص������رف العراقي للتجارة الص������دار خطابات االعتماد 
ودفع مبلغ االعتماد من الصندوق في حساب نیویورك الى حساب الوزرات العراقیة 

  citibant n.aوبنك   lpmorgan chasteالمصرف العراقي للتجارة لدى البنكي 
ویقوم البنكي باالحتفاظ بالمبالغ كتأمینات حتى یس������تلم من الوزارات العراقیة تأیید 

 باستالم البضاعة
 كیةالعقود المدارة من قبل المؤسسات االمری -

وھي دفع المبالغ التي تمثل العقود المبرمة من قبل الحكومة السابقة منھا عقد العراق 
افغانس�����تان  الس�����لطة الموقتة من قبل وزارة المالیة لص�����رف االموال المتبقیة من  /

 حساب صندوق تنمیة العراق .
 سداد دیون العراق الخارجیة -

إلص�����دار ادوات دین التمویل  jpوافقت الحكومة العراقیة مع بنك  2006خالل عام 
 31تس������دیدات مطالبات الدائنین التي تس������ویتھا من خالل عرض مبادلة ، كما في 

الف دوالر  2789593بلغ اجم��الي ادوات ال��دین المص��������در  2009ك��انون االول 
قامت الحكومة العراقیة  2008% سنویا . وخالل عام 5,8امریكي بسعر فائدة قدرة 

 48318مش��روع تس��ویة الدون الخارجیة للعراق بمبلغ  دعوى بناء على 85بتس��دید 
 ). 13: 2009انات المالیة ،الف دوالر امریكي.(ایضاحات متتمة للبی

 )2013-2008المقبوضات النقدیة للصندوق التنمیة للمدة ( -جـ 

 .) یبین المقبوضات النقدیة 3جدول(
  2008 المقبوضات  النقدیة

 دوالر امریكي
2009  

 دوالر امریكي
2010 
دوالر 
 امریكي

2011  
 دوالر

 امریكي 

2012 
 دوالر 
 امریكي

2013 
 دوالر

 امریكي
مبیعات النفط 

 المصدر
58789576 37016434  6604128582 7661066741 7612694180 

مقبوضات من 
الموجودات المجمدة 

 خارج العراق

833 47817  317527 - - 

برنامج االمم المتحدة 
 للنفط مقابل الغذاء

5860 121 - - - - 

 677617 1427578 898324  128569 577007 فوائد مقبوضة
 65754858 46158041 9923284  457292 1966026 مقبوضات اخرى

 8271326656 7708652361 6615267718  37650233 61339302 مجموع
  

على البیانات المالیة (كش�����ف التدفق النقدي) لص�����ندوق تنمیة  الجدول من إعداد الباحث باالعتماد
 www.cofe-iq.natالعراق لسنوات مختلفة .لجنة الخبراء المالیین 

 ونالحظ من الجدول اعاله نالحظ 
النس��بة بیان المقبوض��ات للص��ندوق والتي تش��مل مبیعات النفط بش��كل اس��اس��ي والتي تش��كل   .1

االكبر من المقبوض�������ات االخرى وھي المب��الغ المجم��دة وبرن��امج االمم للنفط مق��اب��ل الغ��ذاء 
 ومقبوضات الفوائد .

141

http://www.cofe-iq.nat/


                                                                      2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419                                                                                                                                    

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2008 2009 2010 2011 2013

العجزاو الفائض

العجزاو الفائض

مقبوضات اخرى تمثل رسوم ترخیص لشبكة اتصاالت خلویة وتامینات نقدیة مسترجعة من  .2
 خطابات الضمان االخرى.

في وقت العراق  2013-2012بمبالغ المقبوض������ات المجمدة خالل عامي DFIتوقف مطالبة  .3
 .یمر بازمة مالیة حادة

 
 2013-2008عجز او فائض صندوق التنمیة للمدة من  -د 

 یبین الفائض او العجر في الصندوق )4جدول(      
 

 السنة 
 

 المقبوضات$
 

 
 المدفوعات$

 
 فائض او عجز فعلي$

الفائض  او 
العجز الفعلي 
 للموازنة العامة

2008 61339302 60942138 397164 13363845 
2009 37650233 37967831 )317598( )346195( 
2010    44022 
2011 6615267718 9398694972 )2783427254( 23130873 
2012 7708652361 12929344314 )5220691953( 33603916 
2013 8271326656 12793011827 )4521685171( * 

 70142656 )12525724812(  35219961082 22694236270 المجموع
 

على البیانات المالیة (كش������ف التدفق النقدي) لص������ندوق  الجدول من إعداد الباحث باالعتماد
 www.cofe-iq.natتنمیة العراق لسنوات مختلفة .لجنة الخبراء المالیین 

من خالل دراسة مبالغ المقبوضات والمدفوعات النقدیة للصندوق اظھرت ومن الجدول اعاله و
بمبلغ   2013 -2009نتیجة قائمة المركز المالي للصندوق عجز مالي  فعلي منذ 

) دوالر امریكي وذلك حسب كشف التدفق النقدي والذي یقابل ذلك العجز 12525724812(
لوجود عجز وكان   2009ماعدا 2012-2008ھو الفائض الحقیقي الموازنة العامة للدولة من 

) ملیون دینار عراقي (وھذا یشیر الى ان الصندوق یتم 70142656مبلغ  الفائض الحقیقي(
 تحویل الجزء االكبر من مواردة الى وزارة المالیة تم الى الموازنة العامة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من اعداد الباحث ) یبین الفائض والعجر بیانیا2رقم ( الشكل
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 دور دیوان الرقابة المالیة في متابعة التقاریر:  2 – 1 –3

 cofeلجنة الخبراء المالیین -اوال
یتولى دیوان الرقابة المالیة متابعة ما ورد من مالحظات في تقاریر شركة التدقیق الدولیة ارنست 

المالیین الى والتي تم احالة التقریر من قبل ش������ركة الخبراء  2007ویونغ على تنمیة العراق لعام 
 وكانت نتائج المتابعة ھي : 36بالكتاب المرقم  9/7/2008الدیوان في 

 ان المقبوضات والمدفوعات النقدیةتقریر بی -أ 
 االمور التي ظھرت خالل السنة الحالیة والسابقة المتعلقة بوزارة المالیة -ب 
 بنك المركزي العراقياالمور التي ظھرت خالل السنة الحالیة والسابقة المتعلقة بال -جـ 
 اعداد التقاریرعن المبالغ المستردة والمسترجعة  -د 

 احتساب فائدة االستثمارات اللیلیة وسندات الخزینة. -ھـ 
 نطاق التقریر:  تقاریر شركات التدقیقثانیا : 

 ) (KPMG التقاریر الصادرة عن - 1
 تقریر عن كشف المقبوضات والمدفوعات الصندوق •
 صادرات النفط ومشتقاتھتقریر عن  •
 تقریر عن حساب المبالغ المستحصلة من ایرادات النفط •
 تقریر عن الوزارات المنفقة •

ان جمیع المالحظات التي اثیرت من قبل مدققي حس���ابات الص���ندوق اخض���عت للمتابعة والفحص 
 ).1: 2006الدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادي (تدقیق حسابات الصندوق :

 ارنست التقاریر الصادرة عن -2
 بیان المقبوضات والمدفوعات -أ 

 خطابات االعتماد لصالح الوزارات العراقیة -ب 
 المقبوضات النقدیة عن مبیعات النفط المصدر -جـ 
 تقاریر إنتاج النفط من إقلیم كردستان -د 

 ).11-1:ص 2012أنظمة التحمیل والقیاس (صندوق تنمیة العراق أرنست ویونغ: -ھـ 
ان جمیع المالحظات التي اثیرت من قبل مدققي حس���ابات الص���ندوق اخض���عت للمتابعة والفحص 

 الدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادي.
 ور الرابعحالم

 االستنتاجات والمقترحات

 : االستنتاجات :  1 - 4

قیمة المبیعات النفط  من صندوق التنمیة عن نسبة المبالغ المحولة الى وزارة المالیةان  – 1
) مما یشیر الى ان ادارة %126-62) بین (2013-2008المصدر خالل سنوات الدراسة (

 . الصندوق تقوم تحویل جزء كبیر من المبالغ الى وزارة المالیة

بتحویل ان المبالغ التي تحول من صندوق التنمیة العراقي الى وزارة المالیة تقوم الوزارة  – 2
المبالغ الى وزارة اخرى لتغطیة نفقاتھا حیث ان وزارة المالیة اعتمد على مصرف التجارة 

 العراقي في اصدار خطابات الضمان .

یتمثل الجزء االكبر من المقبوضات النقدیة لصندوق التنمیة العراقي من مبیعات النفط  – 3
 جعة . بالغ اخرى من شركات االتصالت وخطابات الضمان المسترمو
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التوجد اي مطالبات باالموال المجمدة بالدول االخرى من قبل صندوق التنمیة العراقي وفي  – 4
 الوقت الذي یمر بھ العراق بازمات مالیة . 

یتولى دیوان الرقابة المالي االتحادي المخول من قبل الدولة على متابعة التقاریر الواردة من  – 5
 لطة المخولة من قبل الدولة .قبل شركات التدقیق باعتباره الس

: المقترحات :  4-2

على الرقابة االشرافیة المخولة ان تتابع المبلغ التي تحول الى وزارة المالیة والتاكد من  – 1
 صحة انفاقھا باعتبارھا السلطة المخولة من قبل الدولة والمتمثلة بدیوان الرقابة المالي االتحادي .

ان تاخذ دورھا في الراقبة والسیطرة على المبالغ التي تقبض من على الرقابة االشرافیة  – 2
 خالل متابعتھا لكل المقبوضات وتقویة نقاض الضعف في اجھزتھا . 

كرقابة اشرافیة موخولة ان تقوم بالمطالبة باالموال المجمة لسد احتیاجات الدولة النھا بھذا  – 3
 م االستالف وتكبید الدولة فوائد عالیة . الفعل ستساعد الدولة من عبور االزمة المالیة وعد

على دیوان الرقابة المالي االتحادي ان یطبق القوانین وان ال یتھاون باي اجراء یراه غیر  – 4
 مناسب عندما یرفع من قبل شركات التدقیق باعتباره مخول كرقیم مشرف من قبل الدولة . 

 لمصادر : ا
www.av.m.wikipedia.org 

www.mdoc.oil 

 . 2011)،4217جریدة الوقائع العراقیة ، العدد ( - 1 

 .2008، 8085جمھوریة العراق ، دیوان الرقابة المالیة، العدد  - 2

 .2011، 13جمھوریة العراق، قانون دیوان الرقابة المالیة  - 3

   www.cofe-ip.natھوریة العراق، للجنة الخبراء المالیین،جم - 4

 .2003، صندوق تنمیة العراق،  2جمھوریة العراق، وزارة المالیة ، الالئحة التنظیمیة رقم  - 5

 . 2011، 1د. ایاد رشید القریشي ، التدقیق الخارجي منھج علمي نظریا وتطبیقیا ، ط - 6

 .1999، 2ل التدقیق والرقابة الداخلیة،طد.عبد الرزاق محمد عثمان، اصو - 7

 .2009صندوق تنمیة العراق ، البیانات المالیة وتقریر مدققي الحسابات المستقلین، - 8

 .2009صندوق تنمیة العراق ، ایضاحات متمة للبیانات المالیة ، - 9

 .2012صندوق تنمیة العراق، شركة ارنست ویونغ ، - 10

، تقریر المجلس الدولي للمش�����ورة lAMBالعراق –والرقابة المجلس الدولي للمش�����ورة  - 11

 .2011والرقابة، 
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تأثیر تسخین فوالذ منخفض الكاربون وتثبیتھ لفترات مختلفة على الصالدة 
 والبنیة المجھریة
 م.م. حامد حسین علي 

 المعھد التقني /كوت / الجامعة التقنیة الوسطى
Hamid Hussein Ali 

Hamid80_n88@yahoo.com 
 الملخص
یھدف البحث الى دراسة تأثیر المعامالت الحراریة على الخواص المیكانیكیة والفیزیائیة        

عند تثبیتھ لفترات مختلفة داخل الفرن )  (steel grid 60لمعدن الفوالذ منخفض الكاربون نوع
والتخلص من االجتھادات  ،ة البلوریةواكثر تجانسا في البنیإلمكانیة الحصول على خواص أفضل 

ده في عملیة ) ذو مواصفات جی shieldالموجودة داخل المعدن وذلك باستخدام سائل تبرید ( 
لدرجة حرارة مقدارھا المنخفض الكاربون ثالث قطع من معدن الفوالذ  التبرید حیث تم تسخین

( نصف ساعة ،و ساعة, و ساعة  التثبیت لفترة یھا ثالث أنواع مختلفة من وأجریت عل° ) 930( 
 .ونصف ) على التوالي 

بالنسبة الى البنیة المجھریة للمعدن وكذلك الصالدة ، فعند  التي نم الحصول علیھاالنتائج  بینت  
) وعند التثبیت لفترة  H.R.C 40.1التثبیت لفترة زمنیة مقدارھا نصف ساعة كانت الصالدة (

) اما التثبیت لفترة ساعة ونصف تكون  H.R.C 40.9(زمنیة مقدارھا ساعة كانت الصالدة 
) ، فعلیھ ان التثبیت لفترة زمنیة مقدارھا ساعة داخل الفرن تعطي  H.R.C 39.4الصالدة (

وكذلك عند اجراء عملیة التنعیم واالظھار لوحظ ان القطعة المثبتة ،الصالدة نتائج افضل من ناحیة 
 . تجانس مبلوري لفترة ساعة من الوقت لھا تركیب 

Abstract  
The aim of this research is to study the effect of thermal 

processes on the mechanical and physical properties of ( steel grid 
(60) when soaking for different periods inside the furnace to obtain 
better and more homogeneous properties in the crystalline structure 
and to eliminate the in - It is characterized by a good cooling process 
where three pieces of low carbon steel were heated to a 
temperature of 930 ° and three different types of stabilization were 
performed (half an hour, one hour and an hour and a half) 
respectively.  

The results obtained for the microscopic structure of the metal 
as well as the hardness showed that at the time of soaking for a 
period of half an hour was hardness ( 40.1 HRC) and at an hour-
long hardness ( 40.9 HRC). The one-and-a-half hour fixation (39.4 
HRC) , The soaking of a period of one hour in the furnace gives 
better results in terms of hardness, as well as when the process of 
smoothing and show it was observed that the piece soaking for an 
hour of time has a homogeneous crystalline soaking. 
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 م.م. حامد حسین علي     والبنیة المجھریة  تأثیر تسخین فوالذ منخفض الكاربون وتثبیتھ لفترات مختلفة على الصالدة 

 المقدمة

ھیكل بتتعلق معظم الخصائص الھندسیة للمعادن والسبائك ببنیتھا ویمكن التنبؤ        
. یمكن أن تتغیر الخصائص المیكانیكیة من  لتوازنللسبائك مع مساعدة الرسم البیاني لالتوازن 

للمكونات الصغیرة في الممارسة العملیة، یتم تحقیق التغییر في خالل تغییر الخصائص النسبیة 
وتتكون ھذه العملیة من  الخواص المیكانیكیة من خالل عملیة تعرف باسم المعالجة الحراریة

للوقت  الحراریةدرجة الفي ھذه  التثبیتتسخین معدن أو سبیكة إلى درجة حرارة محددة مسبقا، و
یتم تنفیذ جمیع ھذه العملیات في الحالة الصلبة. في حیث .  ه الدرجةالالزم، وأخیرا التبرید من ھذ

بعض األحیان، یصبح من الضروري تكرار ھذه العملیات إلضفاء بعض الخصائص. لذلك، یمكن 
تعریف المعالجة الحراریة على أنھا عملیات التبرید التي یتم تطبیقھا على المعادن والسبائك في 

ل على الخصائص المطلوبة. المعالجة الحراریة للمعادن ھي عملیة الحالة الصلبة وذلك للحصو
.  ]1[ ھامة في عملیة التصنیع النھائي للعدید من مكونات المھندس

ھي عملیة تسخین المعدن إلى درجة حرارة معینة :  المعامالت الحراریة للصلب الكربوني      
تبرید بمعدل تبرید محدد .وتجرى عملیات ثم االحتفاظ بھ عند تلك الدرجة لفترة من الزمن ثم ال

وتجري المعاملة الحراریة على المعادن إلحداث تغیر لتغیر خواص المعدن  المعالجة الحراریة
في خواصھا المیكانیكیة والفیزیائیة والتخلص من العیوب الموجودة في الفوالذ وإكسابھ خواص 

درجة حرارة مالئمة وكافیة لتحویل الفوالذ . حیث تتضمن عملیة التقسیة تسخین الفوالذ إلى  جیدة
( الفرایتـــــي) إلى فوالذ (أوستنایتـــي) متجانس من حیث التركیب الكیماوي ودرجة الحرارة، 
بعدھا یتم التثبیت لغرض احداث التجانس بالنسبة الى التوزیع الحراري وكذلك التركیب البلوري 

مقدار الصالدة المطلوبة. إن درجة الحرارة التي  للمعدن ومن ثم یبرد المعدن بسرعة تتالءم مع
یسخن إلیھا الفوالذ وزمن المعاملة ومعدل التبرید تعتمد على عدة عوامل منھا (التركیب الكیماوي 
، حجم  الجزء ,الخواص المیكانیكیة المطلوبة) إن اختیار وسط التقسیة یتأثر بنــــوع المادة المراد 

 . ]2لمطلوبة للمنتج [ا تھیئتھا والخواص النھائیة
 -ومن أھم الخواص التي یجب أن  تتوفر في وسط التقسیة ھي :

 معدل تبرید عالي في مدى التحوالت االنتشاریة والتي تكون أعلى من معدل التبرید الحرج . -أ
معدل تبرید واطئ في مدى التحوالت المارتنسایتیھ ، وذلك لتفادي حصول االجھادات  -ب

 والتشققات
 ] . 3حراریة نوعیة عالیة [ سعة -د

 الھدف 
الھدف من ھذا البحث ھو ان نجعل المعدن اكثر مالئمة من حیث البنیة المجھریة وكذلك الصالدة 

داخل الفرن لیكون المعدن )  °930وذلك من خالل تثبیت المعدن لفترات مختلفة بدرجة حرارة ( 
 . المحدودة للتطبیقات اكثر تجانسا وجیدا 

التصلید او التقسیة 

) الى   hypo-eutectoidان ھذه العملیة تتضمن تسخین الصلب فبل الیوتكتویدي  ( 
) درجة مئویة فوق درجة الحرارة الحرجة العلیا وابقاءه عند  50 – 30درجة حراریة ھي ( 

(          تلك الدرجة الحرجة فترة زمنیة مناسبة تعتمد على سمك المقطع العرضي ثم یتم اخماده 
quenching   بعد ذلك بواسطة الماء او الماء الملحي او الزیت . عندما یكون معدل التبرید (

واطئا فان االوستنایت یتحول الى بیرالیت رقائقي او طبقي وبازدیاد معدل التبرید فان درجة 
جة حرارة( الحرارة التي یبدا عندھا التحول تزاح الى قیمة اوطا معطیة بنیة ھي عبارة عن در

وعندما یتجاوز معدل التبرید قیمة ت یاكون المارتنس) درجة مئویة ذلك عندما یت350 – 150

146



 2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419           

معینھ ھي معدل التبرید الحرج فان االوستنایت یتحول مباشرة الى المارتنسایت والمارتنسایت ھو 
فانھ یجب اصلد البنى التي یمكن ان توجد في الصلب لذا فان لغرض تصلید الصلب تصلیدا كامال 

 .ان یبرد بمعدل اعلى من معدل التبرید الحرج لذلك الصلب  
أساس  ذاتھي الزیوت المعدنیة ، بشكل عام،  كسوائل تبریدمعظم الزیوت المستخدمة            

التبرید ھا یحققبالمقارنة مع تلك التي  التبریدالبارافین . التبرید في الزیوت یوفر أبطأ معدالت 
معدل التبرید البطيء المطور أثناء تبرید الزیت یقلل من إمكانیة إدخال عیوب تصلب في بالمیاه و

من قطعة العمل ھو أقل  النقطة الحرجة . الفرق في درجة الحرارة بین حالة المقساةقطعة العمل 
 من لمیاه التبرید. الزیتللتبرید 

زیوت التبرید المستخدمة عادة  نحیث ا یتم تصنیف زیوت التبرید وفقا لقیم اللزوجة           
. بالنسبة لھذه الزیوت، یتم العثور  ) c40 ( ) عندSUS(  100لدیھا قیم اللزوجة من حوالي 

على مدة المرحلة األولى لتكون أطول من القیمة المقابلة التي یحققھا تبرید المیاه. باإلضافة إلى 
قل بكثیر، ومدة ھذه المرحلة ھي أقصر من ذلك، فإن معدل التبرید في المرحلة الثانیة ھو أیضا أ

تلك المرتبطة تبرید المیاه. على حساب كل ھذه العوامل، ھذه الزیوت ال تعتبر مناسبة تماما كما 
لتبرید الشدید ھو المطلوب. ومع ذلك، فإنھا توفر أقل تشویھ. بالنسبة لغالبیة التطبیقات یتم استخدام ل

. ومع ذلك، في )  c65 ( ن درجة حرارة الغرفة إلىھذه الزیوت في درجة حرارة تتراوح م
بعض الحاالت، خاصة حیث تتطلب معدالت التبرید بطیئة، والحفاظ على الزیوت في درجة 

 .)c65 -95 ( حرارة
للحصول على معدل تبرید أسرع، یتم استخدام الزیوت ذات قیم اللزوجة منخفضة تصل            

إلى ھذه الزیوت باسم زیوت التبرید السریع. مدة المرحلة . ویشار c40عند )  SUS( 50إلى 
السریعة ھي أقل بكثیر لھذه الزیوت من الزیوت الشائعة. معدل التبرید األولي المرتبطة بھذه 

 الزیوت من االقتراب من القیمة التي وضعتھا تبرید المیاه.
 )  SUS( 3000 -250طاق الزیوت الساخنة التبرید عموما تمتلك قیم اللزوجة في ن           

. وتشمل ھذه الزیوت المعدنیة العادیة والمثبطة، والتي تستخدم عادة في نطاق درجة  c40في 
 . )c100- 150(حرارة 

إن وجود الماء كشوائب في تبرید الزیوت ھو أمر غیر مرغوب فیھ. قد یؤدي ذلك إلى        
إزالة المیاه عن طریق زیوت التدفئة إلى  تطویر توزیع صالبة غیر موحدة، والتشویھ ، ویمكن

] إذا كان ھناك حاجة إلى معدل تبرید أبطأ، وغالبا 4ساعات تقریبا. [ 4درجة مئویة لمدة  130
. الزیوت المختلفة المتاحة التي لدیھا نقاط فالش عالیة ودرجات مختلفة الزیوت ما تستخدم أقنعة 

أن یكون تماما. عالیة، واالنتقال إلى مرحلة التبرید الثالث من فعالیة التبرید. منذ نقاط الغلیان یمكن 
یت. ویؤدي التبرید البطيء من خالل التحول من مارتنسایسبق عادة درجة الحرارة بدایة 

، ویقلل من التشوه، ویقلل من احتمال حدوث تكسیر. تسخین الزیت في الواقع )  (M یتالمارتنسا
یساعد تشكیل فقاعة وإزالتھا. وتشمل المشاكل  ةخفضلمنازیادة قدرتھ التبرید، ألن اللزوجة 

المرتبطة بالروائح النفطیة تلوث المیاه الدخان تسرب األبخرة والتخلص من المشاكل ومخاطر 
 ]5الحریق باإلضافة إلى إخماد الزیوت تمیل إلى أن تكون مكلفة بعض الشيء. [

  بالمعامالت الحراریةالعیوب الموجودة في الفوالذ التي یجب  معالجتھا 
 الحبیبات الكبیرة الحجم : -1

من خواص الفوالذ السیئة ھو حجم الحبیبات الكبیرة عند التحول االوستنایتي حیث إن الحبیبات 
تبدأ بالنمو كلما زادت درجة الحرارة وزمن اإلبقاء للتبرید حیث إن الحجم الحبیبي الكبیر یسيء 

ومتانة الشد والصدمة واالستطالة النسبیة وتقل قابلیتھ على إلى الخواص بان تقل متانة الخضوع 
 التشكیل البارد.
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 عدم التجانس البلوري : -2
حیث یجعل الفوالذ غیر متساوي في جمیع أجزاء الفوالذ مما یعطي خواص مختلفة ونقاط ضعف 

 بحیث یشكل خطرا.
 االجھادات الداخلیة : -3

الحراري إثناء التبرید كما یحدث في اللحام وقد یكون ویكون منشاءھا ھو بسبب عدم التجانس 
 میكانیكیا بسبب عملیات التصنیع لألجزاء الفوالذیة مما قد یحدث تشوھات.

 التشوه البلوري بالتشكیل البارد: -4
طرق،....) تستطیل البلورات في اتجاه معین ویفقد المعدن  سحب ، إثناء التشكیل البارد (درفلة ،

قبل الدخول في عملیات التعامل الحراري البد  یر قابل على الزیادة في التشكیل .لدونتھ ویصبح غ
من دراسة تحول االوستنایتي إلى بیرالیت عند درجات الحرارة الثابتة وباستمرار التبرید وذلك 

تحول الألوستنایت إن ألنھا األساس في بعض عملیات التعامل الحراري مثل التقسیة والمراجعة .
ت الحرارة الثابتة (التحول االیزوثرمى) و سبب تحول االوستنایتي إلى بیرالیت عند درجا

) الذي یبین 1الحظ شكل ( -وبالعكس ھو تقید الطاقة الحرة لكل منھما مع تغیر درجة الحرارة 
 العالقة بین الطاقة الحرة ودرجة الحرارة لكل من الطورین ( البرالیت واالوستنایت )

 
 الطاقة الحرة مع درجة الحرارة لألوستنایت والبیرالیت ) التغیر في1شكل (

) (عند التبرید) تكون Ac1من الشكل یمكن أن نستنتج أن في درجات الحرارة التي تقل عن (
الطاقة الحرة (لألوستنایت) أعلى منھا ( للبیرالیت) وھذا یعنى أن البرالیت أكثر استقرارا من 

     الفرایت  فیتحلل االوستنایت إلى خلیط من ( ) عند درجات الحرارة ھذه االوستنایتي (
) ، إن عملیة تحول االوستنایت إلى بیرالیت ھي عملیة تبلور تتسم باالنتشار وذلك  والسمنتایت

ألن نواتج التحول تختلف من حیث تركیز الكربون فیھا اختالفا كبیرا فالفرایت یعتبر تقریبا خالیا 
) ولكي ندرس عملیة تحول %6.67الكربون فیھ ( من الكربون بینما السمنتایت یكون تركیز

االوستنایتي إلى بیرالیت فإننا سندرس تحولھ أوال في درجات الحرارة الثابتة ویطلق على 
) أو T.T.Tالمنحنیات التي تمثل التحول مع مرور الزمن وعند درجات حرارة ثابتة بمنحنیات (

 ).Cمنحنى بشكل حرف (
خن عینات صغیرة من الصلب إلى درجة حرارة واحدة أعلى من وإلنشاء مثل ھذه المنحنیات تس

م) لتصبح بنیتھا الداخلیة من االوستنایتي المستقر ثم تبرد العینات بسرعة إلى درجات 723(
م) وتحفظ عند ھذه الدرجات مع دراسة تحول  250،  400، 500، 650حرارة معینة مثل (

لطرق المغناطیسیة حیث ترسم العالقة بین كمیة االوستنایت المتحول إما بالطرق الحجمیة أو با
 ) .2تي المتحول والزمن كما في شكل (االوستنای
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 ) العالقة بین كمیة االوستنایتي المتحول والزمن2شكل (
من الشكل نالحظ أنھ في كل درجة حرارة ھناك فترة أولیة ال یحدث فیھا تحول االوستنایت قبل 

الفترة بفترة (التریث أو الحضانة) ، كما ونالحظ أنھ  وتسمى ھذه )S4,S3,S2,S1مرورھا (
بعد قضاء التریث یبدأ االوستنایتي بالتفكك ویتزاید معدل تفككھ مع مرور الزمن ثم یبدأ المعدل 

تكتمل عملیة التفكك أو  )F4,F3,F2,F1بالنقصان تدریجیا وبعد مرور فترة زمنیة محددة (
ننقل أطوال الفترات الزمنیة لبدایة التحول  ) فإنناT.T.Tتتوقف .ولكي نرسم منحنى (

)S4,S3,S2,S1) ونھایة التحول (F4,F3,F2 F1 على االحداثى السیني مقابل درجات(
 )3رارة على االحداثى الصادي شكل (الح

 لصلب یوتكتویدي .T.T.T) منحني  3 شكل (
 ومن ھذا الشكل نالحظ ما یلي:

 ستنایتي.المنحنى األول یمثل بدایة تحول االو 1-
 المنحنى الثاني یمثل نھایة تحول االوستنایتي. 2-
المسافة بین ھذین المنحنیین عند أي درجة حرارة تمثل الزمن الالزم إلتمام عملیــــة تحول  3-
Ɣ  إلىP )ɑ + Fe3C.(بیرالیت) ( 
 المنطقة الواقعة على یسار المنحنى األول تمثل طول فترة التریث عند درجة حرارة. 4-
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طول فترة التریث وفترة التحول تمثل مدى استقراري االوستنایتي فكلما طالت ھذه الفترة دل  5-
)حیث 4-1ھذا على أن االوستنایت أكثر استقرارا.إن التغیر في استقرار االوستنایت بینھ الشكل   (

 أن استقراري االوستنایت تنخفض بسرعة انخفاض درجة الحرارة ، حیث تصل إلى أقل مما یمكن
 ].6[ م) وبعدھا تبدأ بالزیادة مرة أخرى550-500عند حوالي (

 

 )  experimental procedureالجانب العملي (  

كما في  ) (steel grid 60 منخفض الكاربون نوعتم اختیار ثالث قطع من معدن الفوالذ  -1
 ) 1( رقم الشكل

 
 .)steel gird 60لمقطع من عینة ( ) توضیح 1 شكل (رقم

) داخل الفرن وترفع   c°930بعد ذلك یتم وضع قطع المعدن المراد تسخینھا إلى درجة حرارة ( 
یتم تثبت  ) c°930درجة حرارة الفرن إلى الدرجة المطلوبة وبعد وصول درجة حرارتھا إلى ( 

 الفترة الزمنیة لتلك القطع ( الفوالذ المنخفض الكاربون ) بحیث یكون التثبیت للقطعة االولى (
نصف ساعة ) وللثانیة ( ساعة كاملة ) وللثالثة ( ساعة ونصف الساعة ) وبعد التثبیت یتم تبریدھا( 

) ) ذات مواصفات جیدة لعملة التبرید كما في جدول رقم  shieldتقسیتھا ) بوسط ( زیت نوع (
  ) المبین ادناه : 1( 

 .] shield  ] (7) مواصفات زیت ( 1جدول رقم (

TYPICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS 

CHARACTERISTICS 20W-50 

Kinematic Viscosity (IP 71)@ 40°C mm2/s@ 100°C mm2/s 15719.0 

Viscosity Index (IP 226)  137 

Density @ 15 kg/m3 (IP 365) 888 

Flash Point °C (PMCC) (IP 34) 215 

Pour Point °C (IP 15) –27 
  

 ˚ )320) بتسخین المعدن الى درجة حرارة (  temperingثم تجري عملیة المراجعة (  
) ومن polishingعملیة (وبعد ذلك تجرى  ات المتبقیة اثناء عملیة التقسیةللتخلص من االجھاد
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رقم  ) وشكل 2وكما ھو موضح في الشكل رقم ( ل (االمونیا) ثم عملیة اإلظھار باستخدام محلو
 ). 5رقم (  وشكل ) 4رقم (  ) وشكل 3 (

 ) بزمن C930( ) صورة للعینھ بعده اخراجھا من الفرن وتعریضھا لدجة حراره2رقم ( شكل
 (نصف ساعھ)

یتبین من خالل الصورة اعاله ان التركیب البلوري غیر متجانس كفایة وھذا بسبب زمن التثبیت 
ذات الشكل الغامق  المارتنسایتث ان مما یشیر الى عدم التوزیع الحراري بشكل متجانس حی

رج الى احجام اصغر وھذا بدوره یؤثر ایضا على دمتوزع بشكل كتل ذات احجام كبیرة ومن ثم یت
  ) . H.R.C 40.1 مما اعطى صالدة مقدارھا ( الصالدة 

بزمن  ) C 930( بعد اخراجھا من الفرن درجة حراره العینة) یوضح صورة 3( رقم شكل
 (ساعھ واحده )
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 . حامد حسین عليم.م     والبنیة المجھریة  تأثیر تسخین فوالذ منخفض الكاربون وتثبیتھ لفترات مختلفة على الصالدة 

من خالل الصورة اعاله تبین ان البنیة المجھریة للمعدن متجانس كفایة حیث ان حجم المارتنسایت 
متجانس وھذا بسبب زمن التثبیت ( ساعة واحدة ) مما یشیر الى التوزیع الحراري المتجانس 
وكذلك الصالدة المعطاة كانت اعلى من التثبیت لفترة زمنیة ( نصف ساعة  ) ، اذ اعطى صالدة 

 ) . H.R.C 40.9قدارھا (م

بزمن  ) C930( بعد اخراجھا من الفرن درجة حراره العینة) یوضح صورة 4( رقم  شكل
 (ساعھ ونصف )

توضح الصورة اعاله عم تجانسیة البنیة المجھریة وھذا ایضا بسبب التوزیع الحراري الغیر 
زمنیة ( نصف ساعة ) وكذلك فادى بذلك الى ان تكون الصالدة اقل من التثبیت لفترة متجانس 

 ) H.R.C 39.4اقل من الفترة الزمنیة ( ساعة ) حیث كانت الصالدة المعطاة ھي (

والمناقشة النتائج 

یادة في الحجم الحبیبي للمارتنسایت مما یدل على ان زمن نالحظ ز)  2رقم (  شكلمن ال -1
التثبیت لھ مدخلة     بزیادة حجم المارتنسایت وتاثیره ایضا على الصالدة بسبب التوزیع 

 .  ) H.R.C 40.1حیث كان الصالدة (الغیر منتظم للحرارة ( زمن التثبیت ) 
یؤدي الى تحول الفرایت والبرالیت الى )  C°) 900عند تسخین الفوالذ الى درجة حراره -2

مما یعني وصول المعدن الى طور واحد لیتم توزیع الحرارة بشكل منتظم ومن ثم االوستنایت 
اجراء المعاملة الحراریة الالزمة لھ والتثبیت بحسب سمك المعدن المراد اجراء المعاملة علیھ 

. 
ریع یتكون بنیات ضخمة التبرید السعند زیاده زمن التسخین یزداد نمو االوستنایت وعند  -3

للمارتنسایت المتحول من االوستنایت  فلذلك البد من مراعات زمن التثبیت قیاسا بقطر المعدن 
ساعة ونصف (             نة التثبیت فعندما كان التثبیت وھذا ما ظھرعند اختالف ازمالمسخن 

الوستنایت وكما ھو مبین حبیبات ا ) ازدادت حجوم حبیبات المارتنسایت وھذا یدل على زیادة
وكلما ازدادة حجم الحبیبات قلت الصالدة حیث كانت الصالدة عند ھذا )  4رقم (  في الشكل

 .)  H.R.C 39.4الزمن من التثبیت ھي (
تكون ثالث اطوار وھي االوستنایت والبرالیت  ) دقیقھ 90(عند زیادة زمن التسخین الى   -4

 والفرایت.
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ن المسخن والمثبت لفترة زمنیة ( ساعة كاملة ) افضل من من التثبیت تكون صالدة المعد -5

 وھذا واضح من خالل حجم حبیبات المارتنسایت الصغیرلنصف ساعة وكذلك لساعة ونصف 
) مما یعني التوزیع الحراري المنتظم لھ تاثیر على الحجم  3رقم     (  المبینة في الشكل 

 . الحبیبي لالوستنایت ومن ثم على المارتنسایت 
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