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 أخالقيات النرش
. وتهود  للعلوو  انسسواسية مركز البحوث والدراسات والنشر في كلية الكوت الجامعة مسؤولية إصدار مجلة كلية الكوت الجامعةيتولى   

يهوا وو المجلة إلى توفير فرص متساوية لجميع الباحثين، حيث تُقبل األبحاث العلميّوة اسوتناًاإ إلوى محتوااوا الّكورّغ، بلوّظ النجور مون فون  مؤلّّ

هةنيوة واّميّوة ي وول يجو  ملوى وفكارام وو  وصوولهم العرييّوة وو فنسويّاتهم وو فلسوّتهم الّسياسويّة، وتورل المجلوة فوي انلتوزا  بلنّييوات النّشور المي

 الباحثين والمقومين العلميين والمحّررين وضعها في مين انمتبار وفي وملى ُسلم وولوياتهم.

ايئووة   وومّووا   التحريوور  بوور ي   ناّصووة ونّييووة   ووسجمووة  لوووا    بالمجلووة، ويتّووّمن  اصّ الخوو النّشوور العلمووّي   ونّييووات  بيووا  وفيمووا يلووي 

 بيوووا  ونّييوووات النّشووور طلبوووات ، ومت(COPEوالبووواحثين، كموووا يتوافوووئ موووع مبووواًا لجنوووة ونّييوووات النّشووور العالميّوووة    التحريووور والمقوووومين

 Publication Ethics and Malpractice Statement).  

 

 رئيس التّحرير:

فةقوا  يتولّى ر ي  تحرير المجلة بالتعاو  موع ايئوة التحريور و وغ اننت واص مون نوار  ايئوة التحريور مسوؤولية انتيوار المقوومين المناسوبين و 

 لموضوع البحث وانت اص المقو  العلمي بسّريّة تامة.

 

 أعضاء هيئة تحرير المجلّة:

رة والمعرفوة فوي مجواخ انت اصواتهمس ووسوماهام ومكوا  مملهوم منشوورة بالكامول ملوى مويوع المجلّوة ايئة تحرير يتمتّع ومّواهاا بوالخب مجلّةلل

  اإللكتروسّي، ومن مهاّمهم ما يلي:

 .العمل مع ر ي  تحرير المجلّة ملى تحسين رهيتها 

 . انتيار المقومين المناسبين لألبحاث المقّدمة للتقويم 

 

 الباحثون:

هةنيّة واألنّييّة العالية للباحثين، و يترتُّ  ملى  لك ما يلي:يجُ  ملى الباحثين ضما    وصالة وبحاثهم واستيّا ها للمعايير المي

 .و  يتمتّع البحث المقدَّ  بم داييٍّة ماليٍة من حيث تقديُم النتا ج ًو  تلّيٍئ وو تحريٍف لنتا ج البياسات 

 سما  موككورة بالتسلسول انوخ صواح  فكورة حسو  وه  إسوها  كوّل مونهم، يتّم ترتي  الباحثين حس  ما فا  بالبحث ملى ا  تكو  ان

، ومد  إًرا  وسما  باحثين غير مشواركين ن تّمين فميع الباحثين المشاركينومن واف  الباحث الكغ يتولّى مراسلة المجلّة التلّكد م

 في البحث.

  فوع إليها في البحث.إلى األبحاث التي تّم  - بشكل صحي  -ملى الباحثين اإلشارة  الرُّ

   فةقاإ لمقترحات المقومين، وفي حاخ مد  موافقة الباحوث ملوى األنوك بالتعوديّت المقترحوة، فيجو  مليو ملى الباحثين مرافعة وبحاثهم و 

 تقديم تبريٍر منطقيٍّ بكلك.

 

 التقويم والمقومون:

رحلةإ ر يسوةإ مون مراحول النّشور العلموّي، كموا وّ  مون سياسوة المجلّوة التلّكود مون ت ُعدُّ المجلّة ممليّة تقويم البحث العلمّي من وصحاب اننت اص م

هةنيّة ممل المقومين العلميين والتزامهم بقواسين المجلّة األنّييّة، ويترتُّ  ملى  لك ما يلي:  مي

 .يتمُّ إنّاع األبحاث المقّدمة للنّشر في المجلّة إلى التقويم من  وغ اننت اص 

   وُل البحوث في حاخ تبيّن  إلًارة التّحرير توافئ البحث المقّد  للنّشر مع سياسات النّشر في المجلّة وسّمة إفورا ات البحوث العلموّي، يُرس 

إلى اثنين من المقومين من  وغ اننت اص، لتقييم  وكتابة تقريٍر مّّ ٍل حوخ سّمت  ووصوالت  العلميّوة، باسوتخدا  سموو ٍ  مخّ وٍ  

 لكلك.

  وا يتعواملو  معهوا تتعامل إًارة ّإ المجلّة مع وسما  المقومين وتقاريرام بسّريٍّة تاّمٍة، ون تكشّها إن ألمّا  ايئة التّحرير، الكين اوم وي

 بسّريٍّة تاّمٍة.

 .تتعامُل المجلّة مع األبحاث المقّدمة للنّشر بسّريٍّة تاّمٍة في وثنا  تقويمها ويبل سشراا 

 ُل البحُث في سسخت  األصليّة إلى مقو  ملمي ثالٍث للبّت في صّحيّت  للنّشر. في حاخ وفوً تقريٍر سلبيٍّ من وحد س   المقومين، يُرة

 . يجُ  في المقومين تحّرغ الموضوميّة في األحكا  والنّتا ج الّ اًرة من ممليّة التقويم 
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 .يُّترض في المقومين النّلُغ بلسّسهم مني الم ال  الّشخ يّة 

 كمووا يجوو  ملوويهم اإلشووارة إلووى فميووع األمموواخ المنشووورة التووي فوورل ن  انستحوواختبوواع ملووى ُنلووّو األبحوواث موويُّتوورض فووي المقووومين انس ،

 انستحاخ منها في متن البحث المقو  ملميا.

 . يُّترض في المقومين انلتزا  بالويت المخّ   لعمليّة التقويم 

 

 االنتحال )الّسرقة األدبيّة(:

و  فملوةإ وتّ ويّإ  ُّ ا غيور ونّيوّي فوي مجواخ البحوث والنّشور العلموّي، وبالتوالي ترف . ويولتي اوكا ترل المجلّة في انستحاخ ووي الّسرية األًبيّة سلوكإ

لوك في البحث والنّشر، و كلية الكوت الجامعةبالتّواهغ مع سياسة  يترتّوُ  ملوى  لوك الواضحة فيما يتعلّئ بالممارسات غير األنّييّة وو سو  السُّ

 ما يلي:

  كما ويج  مليهم انلتزا  بقوامد انيتباس والتوثيئ وونّييّات النّشر.األصيلةيجُ  ملى الباحثين تقديُم األمماخ ، 

   فميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة تخّع إلى استخدا  برمجيّات مكافحة انستحاخ المناسبةTurnitinللتّحقّئ من ووف  التّشواب )  

 .%20والتاكد من سسبة انستّخ ملى ا  ن تزيد من  بين األبحاث المقّدمة واألبحاث المنشورة

 . ٍيجُ  تحّرغ الّديّة في التّوثيئ وكتابة المرافع والم اًر التي تّم الّرفوع إليها بشكٍل صحي 

    ونّييّات البحث العلمّي ويوامداايحّئ للمجلّة اتّخاُ  كافّة اإلفرا ات الّهمة بحّئ وولئك الكين يخالّو  وس. 

 

 ازدواجيّة األبحاث المقّدمة للمجلّة:

 ت ونرل. وككلك يج  مليهم مد  يجُ  ملى الباحثين ّّ رت سابقإا في مج تقديم وبحاثهم إلى وكثر  من مجلٍّة في ويٍت  مد  تقديم ومماخ سُشي

ا غير  مقبوٍخ، - في سجر المجلّة -واحٍدس إ  يُعدُّ  لك   ومنافيإا ألنّييّات البحث والنّشر. سلوكإ

  ت األنرل فقط بعد تلقّي الّرفظ الّرسمّي من  المجلّة وو في حاخ موافقة المجلّة رسميّإا ملوى ّّ طلو  يحّئ للباحثين سشُر وبحاثهم في المج

 س حة ي وبحاثهم المقّدمة.

 

 أخالقيّات النّشر:

اث التي فرل فيهوا ارتكواُب مخالّوات تتعلّوئ بالّسولوك البحثوّي، وملوى وّغ حواخس فوّّ  المجلّوة ن تسوم  تتّخُك المجلّةُ نطواٍت ممليّةإ لمنعي سشري األبح

 بمثل اكا الّسلوك.

 

 حقوق النّشر:

 يتّم سقُل حقوق النّشر إلى المجلّة مند إنطار الباحث بق بوخ بحث  المقّد  للنّشر في المجلّة.

 

 األرشفة:

 وورشيٍف إلكتروسيٍّ لألمداً الّ اًرة.تحتّظُ المجلّةُ بنسٍخ ورييٍّة 

 

 موقع المجلّة على شبكة اإلنترنت:

هةنيّة العالية.  يبيُّن مويع المجلّة مدل مرامات  لمعايير النّشر األنّييّة والمي

 

 جدول النّشر:

ا من   كاسو  األوخ(. - الّسنة  حزيرا  في مدًينتلتزُ  المجلّة بجدوخ النّشرس بحيُث تنشُر مجلّدإ

 

 اسم المجلّة:

ٍت ونورل، ون للعلوم االنسانية مجلّة كلية الكوت الجامعةاو  اسم المجلة ّّ ًُ فيو  المجلّوة، ون يمكون الخلوط بينو  بسوهولة موع مجو ، واوو اسومت تنّور

ت األنرل. ّّ ًّغ إلى تّليل الباحثين والقُّرا  حوخ وصل المجلّة ووي ارتباطها بالمج    يؤ
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 تعهد الملكية الفكرية

 

 ......................  صاحب البحث الموسوم....................................................................................................اني الباحث  .......

 .......................................................(..........................................................................................................................بـ )...........

اتعهد بأن البحث أعاله قد أنجز من قبلي لـم يقـدم للنوـ ولـم ينوـ فـي أ  مجلـة أمـررم أو مـخت  فـي دامـ  
 مجلة كلية الكوت الجامعة للعلوم االنسانية.العراق ومارجه وأرغب في النو في 

 

 

 التوقيع :

 االسم :

 جهة االنتساب :

 التأريخ :

 رقم الموباي  :

 اإلليكرتوني:الربيد 
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 تعهد نقل حقوق النقل والتوزيع والنرش

 

 ...................  صاحب البحث الموسوم...............................................................................................اني الباحث  ..............

 .......................................................(..........................................................................................................)........................... بـ

للعلــوم  اتعهـد بنقـ  حقـوق النقـ  والتوزيــع والنوـ الـورقي واإللكرتونـي الـة مجلــة كليـة الكـوت الجامعـة
 االنسانية.

 

 

 التوقيع :

 االسم :

 جهة االنتساب :

 التأريخ :

 رقم الموباي  :

 اإلليكرتوني:الربيد 
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 النرشتعليمات 
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 العلمية.

  

 مجلة كلية الكوت الجامعة للعلوم االنسانية بنشر البحوث القيمة والرصينة على وفق الشروط اآلتية:ترحب        
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 .(Times New Roman)، ويكو  سوع الخط (word)ال ّحة الواحدة، ومطبومة ببرسامج 

 (.11فيكو    (، اما حجم الخط في المتن16  للعنوا  الر يسيحجم الخط  .4

 .MLAتكت  الم اًر بطريقة  .5

 صّحة للبحث المقد  للنشر بما في  لك الجداوخ والمواً التوضيحية.( 20  مدً ال ّحات من دين يز .6

 يج  ا  يتّمن البحث: .7

 وانيميل والرمز البريدغ للمدينة، وفميعها  والدولةوالمدينة  العنوا  ويككر تحت  اسم الباحث / الباحثين وفهات انستساب

 تكت  بالللتين العربية وانسكليزية.

 كلمة لللتين،  (250)مدً الكلمات في المستخل  من  دمستخل  البحث بالللتين العربية واإلسكليزية، ملى ا  ن يزي

 وتوضع الكلمات المّتاحية تحت كل مستخل .

 .المقدمة واامية البحث وتدمج معهما مشكلة البحث 

 .انادا  والّروض 

 .منهج البحث 

 .النتا ج والمنايشات 

 .انستنتافات 

 يات والمقترحات  إ  وفدت(.التوص 

 .)يا مة الهوامش  إ  وفدت 

 .يا مة الم اًر 

 .)المّحئ  ا  وفدت 

 .تريم فميع انشكاخ والجداوخ ملى التوالي في البحث وتزوً بعنواسات توضيحية 

  يتم امّ  الباحث بنتيجة التقويم المطلوب تعديلها مند وروًاا من المقو  مباشرة، وملي  افرا  التعديّت وارساخ البحث

 .Pdfو   Wordبال يلة النها ية بعد التعديل ملى البريد انليكتروسي للمجلة ب يلتي 

 التعليمات الخاصة بالمجلة. ئتهمل البحوث التي ن تطاب 

 سوا  يبلت ا  لم تقبل.والى اصحابها ث البحو ًن تعا 

   .افور سشر توفدن  .8
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المؤلف الوصوخ الي  وتوضيح  بشكل ًييئ، وال وض  فيها المؤلف مااي المشكلة التي يا   دما يريال ت ف المقدمة في البحث  .6

 بدراستها.
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 المقو  الى المؤلف من نّخ مدير التحرير في المجلة.

   ملى المقو  بيا  تلك الدراسات لر ي  التحرير في المجلة.رول المقو  و  البحث مستل من ًراسات سابقة، توف إ ا .11

يعتمد مليها وبشكل ر ي  في يرار يبوخ البحث من مدم ، كما يرفى من المقو  و  ا  مّحجات المقو  العلمية وتوصيات  س .12

تلك التي تحتا  الى تعديل فوارغ انشارة وبشكل ًييئ الى الّقرات التي تحتا  الى تعديل بسيط ممكن ا  تقو  ب  ايئة التحرير والى 

 يج  ا  يقو  بها المؤلف سّس . 
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 المستخلص

لبحث ددىلاحددرلبحلىددأ لر ددرلدددلتقألارددْبتلبحلةددي يألبحالويد ددالقدداليقاددالبح  ددْب لب يل دديتيا وذحددملدددلل دد  لل،يَهددْ ا

ح   ْب لب يل يتيالقالظدللههدجليْيدْلحاق ديملبحا ي،دثال،لوددلدالبهاقداللوأهاقلهيلبحلطأقلاحرلكللدللدفه ملبحةقاا

لدةل دأبلر ددرلدةدْيدلبحاى  ددي لبحايحقدالبحلددالدل دالتيحا  د رقال،لوبحلددال ْا د لب ق ديمللبحا ي،ددثالحددليمىت بحث دىلقدالأ ا

تددلليالدْلحق داللدأدي لأو،دالددللبحاى  دددي لبحلدالد لدي لاحدرلدىأقدالوت بيددالللقديت ب رددل مملددالبحةدْ ب لح امدل األ

أليللادخيذلبحةأب ب لبحاني،دثال،وهد بلبحدنهجلبحأْيدْلل،وب،ىالدلليثللبحامل اأيللوبص يبلبحا   الوبحا   قللبحايحققل

قيكدالوب،دالبحد  لدةدالدىيد د لقدالويْلددلبيأبملبحْ ب،الح  يحالر رلد نالهمدقجلو ،له لديليىأ لتيحلةي يألبحالويد ال

لاحدرلل،لوأشدي  لأهددللبحنلدي جل2019ل–ل2018د يقظالوب،ال،لوذحملددلل د  لبترلاديتلر درلبحثقيهدي لبحايحقدالحىديمل ا ا

لب ،ي،الدللبحلةدي يألبحالويد دالهد لبحلىدأ لر درلكقفقدالد حقدْلبح  دْب لب يل ديتياللحةقالهديللوكقفقدالبحا يقظدال بحهْ ا

ر درلب لل،ح يد ل،لوذحدملددلل د  لدد ققألبحاى  ددي لبحايحقدالواقدألبحايحقدالحأاقدالبصد يبلبحا د  ار قهيلدالدأو لب

لد حقدْللدو  له هلبحاى  دي لييت ةلر رلد ثقالب لقيييدهدلودميرْدهدلقالبدخيذلبحةأب ب لبحا  االوبح د ق ا ،لكد حملا ا

تلل تْلدللب  د لقدالل،   لبحاى  دي لبحايحقالقةالبحةقاالبحلالدمىرلبحقهيلبح  ْب لب يل يتيالل لياوللب لدل ةقلدل

ب رلثي لبحللتقأب لبحثقئقالبحخي يقالوبحةضيييلبحلدالد داللبحأ بهداللب يل ديتيالوبحثقئقدالوب يلايرقدالوكقفقدالتدأهديلقدال

يل ديتياللها ذ لبراي لبح  ْةل،لوي صرلبحثي  ي للتيحمىالبح  قدىلوبحامدلاألددلللليثدللللبتتب ب للقدالبح  دْب لللب 

دنلأيدهيلو ْديدهيللدلللأيلللل داي لللب،دلاأب لللحل مقلللي تةل،ت وللريملوبتب ةلبحا نالرقنالبحث ىلت ولل يص

تةي هيلقاللل، قلبحانيقمال،لوك حملزييتةلبح رالحْىلاتب ةلبحا نالوبحىيد قللت لتلهاقدالبردْبتلبحلةدي يألبحالويد دال لدرل

وكد حملدىييديلبحمداىالوبحى ددالبحلأي يدالل،هيللوديلد ةة لدللبهاقالقالب ديقالبحةقادادللأي لأه ل  لدفةْلبحانيقالبحلال

لر رلبحاْىلبحة قألوبحال ،الوبحط يل.

ل

،لبحاأ ددالبحددْوحالح لةي يأبحالويد ددالGRI3دثدديت ةلبحلةددي يألبحالويد ددالل،IR2بحلةددي يألبحالويد ددالل: الكلماااا الماتاحيااة

IIRC4،تيا،لب ق يملبحثقئالوب يلايرابح  ْةلب يل ي،ليقاالبح  ْةلب يل يتيال 

 

 

 

The Effect of Preparing Integrated Reports on the Value of the Economic Unit 
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Abstract 

The research aims to identify the effect of integrated reporting on the value of 

economic units by addressing both the concept and the importance of value for economic 

units in light of a new approach to accounting disclosure. The importance of the research 

is that accounting disclosure is no longer limited to presenting objective financial 

information. Which is compatible with the capabilities of the average investor, but 

extends to include a wider range of information that needs extensive knowledge and 

know-how by investors, stakeholders and analysts in order to make appropriate financial 

decisions, and this new approach is what is known as integrated reports, and the case 

study was conducted on Wasit textile and weaving factory. Whose plants are located in 

Wasit Governorate, by relying on the financial statements for the year 2018-2019 The 

most important results indicated that the main goal of integrated reports is to identify how 

economic units add value and how to maintain it over time, by providing financial and 

non-financial information to all stakeholders, provided that this information is able to 
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meet their needs and help them in making decisions. Appropriate and correct, as well as 

the creation of the value sought by economic units cannot be achieved through financial 

information only, but must take into account the external environmental influences and 

issues that include economic, environmental and social aspects and how to integrate them 

into the business model of the unit. The two researchers recommend vigorous and 

continuous efforts by departments in economic units in general and factory management 

in particular to improve the quality of their products and services in order to ensure their 

continued survival in the competition market, as well as increase awareness of the factory 

management and its employees of the importance of preparing integrated reports so as not 

to lose the benefits that have arisen For its sake and the importance it achieves in creating 

value as well as enhancing reputation and brand in the short, medium and long term. 

 

Keywords: Integrated Reporting (IR), Integrated Reporting Initiative GR, International 

Integrated Reporting Council (IIRC), Economic Unit, Economic Unit Value, 

Environmental and Social Disclose 
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 المقدمة 

دددللقددالبحمددن ب لب  قددأةلبحا ي،ددثاللتيتق دديمحةددْلبزتبتلب هلادديمل

وبحهقئدي لبحا  قدالوبحْوحقدالليثللبح  ْب لب يل يتياللوبحاؤ،مي ل

تىْلب زدالبحايحقالبحىيحاقالبحلالر ف لتي يل يتلبحىديحااللو ،قاي

  دددْب لحدددرلبههقدددي لبحىْيدددْلددددللبحابحلدددالبت لل2008رددديمللددددؤ أب

حد حملكيهد لل،كثدألب يل ديتيي لبحىيحاقدالأوددلتأ لتهديلل ب يل يتيا

بحة ب دلبحايحقالبح يحقالوت فالهنيكلدميؤ  ل   لد  االود ت يقال

ل، يصالبحلةي يألبحايحقالبحمن يالبحلالدلاقيلتثىْلديحالي دقألب يدل

ص  ةلوب  الوشيد الردللبتبملبح  دْةلب يل ديتيالل لدىطاقهال

صددالقددالظددللبحل ددْيي لخيتول،يقاددال دديقالبوبتب هدديلويددْ دهيلر ددرل

ددديلدىيهقدد للاحددرلقضدد لرددلهدد بلل،راددي بح يحقددالهلقأددالحلىةددْلتقئددالبأل

حد حملتمدثالللق د هيلقدالبحدأتاللي د  لد ديت دةي يألب ،لْبدالددلل

ليترلوه بلدايتقلليضيييلب ،لْبداللوب،لأبدقأقالبح  ْةلب يل يتيال

ل،د بم أو ةلوي تلدةأيألوب ْليىاللر رلدويدللبحاى  ددي للاحر

قالله بلبحانط دقلي ديو ل،لبولاقألديحقالقالبطي لوب ْللكيه لديحقا

ه بلبحث ىلدمد قالبحضد ملر درلددلتقألبردْبتلبحلةدي يألبحالويد دالقدال

للبيللد ةققلبهْب لبحث ىلددلدةمقا لودالبحةقاالح   ْةلب يل يتيال.

ل:ليلدالياوهالكل،ب تىالد يو لر ر

لو ل:ليلضاللدنهأقالبحث ىلبحا   لبأل

للدفه ملبحةقاالح   ْةلب يل يتيالبحا   لبح يهال:لويلضالل

بحا دد  لبح يحددىل:لبحلطثقددقلبحىا ددالترددْبتلبحلةددي يألبحالويد ددالر ددرل

لبح  ْةلب يل يتيالرقنالبحث ى.

  لبحأبتال:لب ،لنلييي لوبحل صقي بحا  

 منهجية البحث -: المحور االول

 مشكلة البحث - :1.1

دلا دللد دو البحث دىلقدال ددىالاردْبتلبحلةدي يألبحالويد دالددلليثددلل

ددللأتدي له هلبحلةدي يأل،لوديلد  ي لللبح  ْةلب يل يتيالرقنالبحث ى

ب يل يتيالوبحثقئقدالوب يلايرقدالللودظهألدلتقأبدهيليقالهيلدللد مل

ب دألبح  لوبحةقاالبحلالي ةةهيلب ق يملرنهيلألص يبلبحا يححل،ل

أهددي لبحاىنقددالبصددْب لدى قاددي لد دديملد ددملبح ددأكي لليلط دداللدددللبح

حاق يملرلله هلبحلةي يألوقةيًلح اثديت لوبحاىدييقألبحْوحقدالبح يكادال

َملدللد و البحْ ب،الياولل ْا وتايليل مملدالتقئلهيل،لور رلوققلديلدَة

 : طأملبحلميؤ  لبآلدقا

ددددلتقألبردددْبتلبحلةدددي يألبحالويد ددداللقددداليقادددالبح  دددْةللدددديلهددد  .1

لˁ  يتيالب يل

داي ،ددالليقاددالرنددْليتيالتإ دديقاهددللدهددلدلبح  ددْب لب يل دد .2

 ˁبه طلهيلب يل يتيال

ل

  هدف البحث -:2.1

هدْققللقال  ملد و البحث ىلوبحلميؤ  لبحاطأو دالقدل لح ث دىل

ل: يلداياكلوهايل

ت دددوللللد حقدددْهيبحةقادددالح   دددْب لب يل ددديتيالوكقفقدددالت ب،دددال .1

دةدي يألب ،دلْبدالر درلل،لودلتقألبردْبتدملْبم،لوطأقلبه ي هي

لل،ىألبحمهدلح   ْةل.

يقادالت ب،الود  قلللطثقىالدلتقألارْبتلبحلةي يألبحالويد اللقال .2

 .  بح  ْةلب يل يتيال
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 أهمية البحث : -:3.1

قدالبحلةي يألبحالويد دالللدلتقألبرْبتل يولماللبحث ىلأهاقل لدللأهاقا

يمدلطقالددلل  حهديلبحلدالايحقدالبحايحقالواقدألبحاى  دي لح لد ققأهيل

قالدو يللص  ةلشيد الل لوأص يبلبحا   الب  أيللوبحامل اأ

 ل.بحةقاالوبحا يقظالر قهيلد حقْوكقفقاللب يل يتياللرللبتبملبح  ْة

ل

 فرضية البحث : -: 4.1

 كي دالوهالقأ قالأ،ي،قالر ريملنْلبحث ىل      

لقددالح ،ددلْبدالقددالب ق دديمليمددهدلا لبرلادديتلبحلةددي يألبحالويد ددال

    ْب لب يل يتيا.حيقااللا يقا

 

 : منهج البحث -: 5.1

ل: برلاْلبحث ىلقالبحأيهثقللبحنظأ لوبحىا الر ر

ذب للدأبيىالب ت دي لوبحْ ب،دي بحانهجلب ،لةأب الدلل   ل1- 

لبحث ى.بح  التا   عل

)د دددنالهمدددقجللحثقيهدددي لودةدددي يأبحادددنهجلبح صدددفالوبحل  ق دددالل2-

قض لرللب،لخْبملبحانهجلبحلأأيثدالددلل د  للوب،ا(و قيكال

يقاددالبح  ددْةللبحالويد ددالقدداد يوحددالتقددي لتو لأرددْبتلبحلةددي يأل

بحاىددييقألبحْوحقددالترددْبتلد ددملبحلةددي يألوتادديللب يل دديتيالوقددق

لبحىأبيقا.يل مملدالبحثقئال

ل

 : مجتمع وعينة البحث -: 6.1

كي لبح نيرقالبحىأبيقالويْلددليلا للدألاالبحث ىلتيح أ

حىيددددالبب لقدددي لد دددنالهمدددقجلو قيكدددالوب،دددالبحلددديتالبحدددرلبح دددأكال

ل.للرقنالح ث ىح نيرالبحنمقجلوبحأ  تل

ل

 : حدود البحث -: 7.1

ل()د نالهمقجلو قيكالوب،اللي ب لي لبحثي   :بح ْوتلبحاويهقا .1

 .(دىيد  لقالد يقظال)وب،ابح  لدةال

د  قدللبحلةدي يألبحايحقداللي لر دربحثي  دبرلادْل :بح ْوتلبحيديهقدا .2

 .2019ل–ل2018لحمنا

ل

 اسلوب جمع البياناا:  -:8.1

ر درلبحاأبيدداللوبحا ديت لب ينثقدالوبحىأتقدداللي برلادْلبحثي  دللللللل

وبحأ،ددي لللوب طددي يحلبحأيدىقددالل،وبحا  قددالوبحددْو يي لوبحث دد  ل

ل،ود بيدددالب هلأهددد لوبحولددداللب حولأوهقدددالوبحةددد بهقلللوبحلى قادددي ل

قضدد لرددللبحاةدديت  لبح خ ددقالدددالبحامددؤوحقللقددالبحا ددنالرقنددال

لب رلايتلر رلبحلةي يألبحايحقال.بحث ىللو

            قيمة الوحدة االقتصادية:          -المحور الثاني : 

قددي لدفهدد ملبحةقادداليددلدللل(IR) بحلةددي يألبحالويد دداللقددال،ددقيقلبطي

بحلفدددير  لددددالل  لر دددرلطددد  لتىدددْيلل  قمدددققلل،وب دددْلهدددد ،دددقى

بحلدداليددْلدددؤتألر ددرلبألددد ب "لو"بحليققددأب لب  ددأى"ل،ل" ؤوسل

بحى ب ْلبحايحقالر درلبحادْىلبحة دقألأولبحط يدللقدالدخل دالبحطدأقل

(Soyka, 2013:3للقدديذبلكيهدد لبح  ددْب لب يل دديتيالدأيددْلأ ل،)

د ةقليفيةلدط  يالقالاأضلبحىاللبحلالدْر لاحقهيلبحى حاال،قلههيل

د لي لاحرلب،لثْب لبحلأكقيلبح  أ لر رلبحامديهاقللتي،دلأبدقأقال

كأديملددللادأضلبحىادللبأل،ي،داليلدلققهيلبدثديعليقادالبحامديهاقلل

تىدقللب رلثدي لددلتقأل قىلدل  لب،لأبدقأقالأص يبلبحا د  الل،حهي

ور بياللرا قي لبح  ْةلر رلكللدلليللتألتهي،لح حملللقدي لبحل د  لل

 لددديب لقدداله ددلدهي،لب لهدد بللبحلدداله دد لدفهدد مللبحةقاددالبحا ددلأكال

بألت بكل،ددد  ليلط ددداللددددلللبحةددديتةلوبحادددْيأيللحلطددد يألدهدددي ب ل

لل،د للدةدْيألأرادقلتو قدألددللب لقييدي لبحاألادال-ودىي  ليْيْةل

وبحةدْ ةلر درلبحلىديو لل،قةقالتهلييقدالبح  دْةأكثألح ة برْلبح ةوقهدل

بحةقادالأددأللد حقدْ(ل،حد حملقدإ لLazlo,2003:4رثأل دْوتلبحدأتحل)

أ،ي،ددالح نأدديملب ،ددلأبدقأا،لودددالذحددمللر ددرلبحددأادلدددللزيدديتةل

 لهنديكلدديلقدإبتيايعلتقللر ايملب ،لأبدقأقالوأص يبلبحا   ال

بحةقادداللد حقددْللو ،ددقايل-بحةقادداللقددْل حيثددأ لبحاييددْلدددللب هلادديملت

،لح بلقل لهاديذ لاردْبتل (Tantalo & Priem, 2014) "بحا لأكا

بحلةددي يألبحلة قْيددالح   ددْب لق دد  لقددالبحلوقددالدددالب يل دديتلاقددأل

وحددلدىدْلهد هلل،بحاؤكْلو ميبلبحييديتةلقدالبألصد  لاقدألبحا ا ،دا

ةددْملصدد  ةلبحاةددييقالبحلة قْيددالحةقدديسلبحةقاددالوبحلةددْملب يل دديت لد

،لحددد حملقدددل للبطدددي لبحلةدددي يأل606) :ل2018كيد دددال)لبتدددأبهقدل،

أ لبح  ددْب للأ الل،بحالويد ددالليةلددأملههًأدديلدلىددًْتبلحددأؤوسلبألددد ب 

بحلالدةْملبحلةي يألبحالويد اليْلدأااللقالبحنظألقدالياقدالدخديو ل

ل،ودلدلتألتهديل ؤوسلب دد ب لبحمدلال،بحةقاالبحلالدؤتألر رلرا قيدهدي

قاددلل دد  لأ دد لذحددملقددالب رلثددي لرنددْلبتتدد  لرددللبألتبمللدةددْمل

ل،تهيلبحةقاالدضقابح  ْةلص  ةلكيد الح طأيةالبحلال

Busco, Frigo, Paolo, & Angelo, 2013:35),ل)  

(EY,2014:4).ل

ل

 Methods of creating القيمة المشتركة : توليدطرق  -1.2:

the shared value                                    

لبه ديميقادالحنفمدهيلددلل د  للدن دللياوللح   ْب لب يل ديتيالأ اللل

لبحةقاالح األاالوهنيكلت  لطأقلدلاقيةلح ةقيملتهيلهال:

لتإريتةلدىأيالبحانلأي لوبأل، بقل. .1

لاريتةلدىأيالبتهلييقالقال، م البحةقاا. .2
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تنددديملتبرددددلحاأا ردددي لبح دددنيرالقدددالد بيدددالبح  دددْةل .3

لب يل يتيال.

ييملدللبحْب أةلبحا لأكالبحافض الحثنديملل كللدلله هلبحطأقلهل الا

بحفددأصلقددالل حدْبحةقادالحدد حملقدي للد مددقللبحةقاددالقدالدأددي لوب ددْلي

بحاأددي  لبأل ددأىلويىقددْلدفهدد ملبحةقاددالبحا ددلأكالحلىقددقللبح ددْوتل

بحأأ،ايحقالدلل   ل تالبح  ْةلت وللأقضللح نأديملددالبحل مدقلل

بحاألاىاللويفلحلطأقلرْيْةلحخْدالب  لقييي لبحأْيْةلوبكلمديبل

بحوفدديمةلوبتتددْبعللوبحلادديييلود ،ددقالبأل،دد بقلودنطثددقلبحةددْ ةلر ددرل

د ددلأكالتيحلمدديو لقددالب يل دديتب لبحالةْدددالوبحث ددْب ليقادداللد حقددْ

بحنيدقالر رلبحأادلدللأ لبحفأصلبحا ْتةل،لخل ا،للوهنيكللطأقل

دوي،ددالللوحددْ وبحةقاددالبحا ددلأكاللل،يْيددْةلكيد ددالح تلوددي لبحانفددلح

أكثدددألح األاددداللألهددد لايحثددديلدددديلدوددد  لبح  دددْب لأك دددألقىيحقدددالددددلل

لم يقلبح  لي فديلبحىاد ملبح و دي لوبح  ْب لاقألبحأت قالقالبح

ق ب ددْلدألاىقدداللد ددلللضددقا  لضددي لبحانلأددي لوبحخددْدي لبحلددالد

 , Porter &kramer)للبحي بملبح  الوبحانلأي لبح ْيةالح ثقئدا

(،لوقال  ملذحمل تدْلح   دْب لب يل ديتياللب لدةدْ لأ ل2011:7

قهدلب لقييي لبحىاد ملبح يحقدالوبحا لا دالأددألأ،ي،دالحلد ققأليقادال

 ةددددالح ىادددد مللود ددددأقالبحلأاقددددالبحانددددلظدلحاى  دددددي لبحمدددد قلقي

ود ددي كلهيلققادديليلى ددقلتدديحىا ملبح دديحققللوبحا لا ددقللوبحانيقمددقلل

واقددأهدلدددللبحفئددي لذب لبح دد الواددأسلشددأطل تددْلدندد لألوح يددال

ح ،لأيتال  لقييي لبحىا ملبحاليقأةلل  ْةدلويد الر رلدمل ىلبح

أصلوبحل ييللر رلبحلهْيدْب لبحلدال،لي  لبحفوأه طالبحانيقمقللت

 & ,Mitchell, Wooliscroft)،دددللبحااودددللب لد بيههددديل

Higham, ,2010:160.)   بحةقاداللد حقدْب للاحدرلي "ويخ صلبحثي

بحةقادالبحاألاىقدالللل حقْح   ْةلب يل يتياله لدأدثالب دثيطيلوتقةيلت

قادالوذحملدلل   لدىأيالدنلأيدهيلقدالب ،د بقللوتنديمل، مد البحة

وهدد بليدديملدددللب يددأبمب للل،وتردددلبح ددنيرالقددالد بيددالبح  ددْة

كدد حمل تددْلدددللددد ققألب لقييددي لبصدد يبلل،بحةقاددالحل حقددْبحالثىددال

بحا دد  البح دديحققللوبحاددأدةثقللققادديليلى ددقلتيحاى  دددي لبحاط  تددال

لدهدلب ،ل اي يا̋ل.بوذحملحلأشقْليأب 

ل

 Creatingالقيمة المستدامة لوحداا االقتصادية :   توليد2.2 :-

sustainable value for economic units :            

يقادداللوبحالا  ددالتيحةقادداللد حددْالو ددْةلبيل دديتياللدمددلطقالب لياددأل الا

وذحدملددلل د  لدفيردللل،بحاضيقالحهديللوحأاقدالبصد يبلبحا د  ا

بحلددالدددؤتألر ددرليددْ دهيللهيلبحالأبتطددالود ب تهدديلبحاخل فددالبه ددطل

ودىلادْلر قهديلت ددوللدمدلاألور درلهلددي جلبحاخأيدي لبحلدالد  ددلل

ر قهيلح حملقي لدفه ملبحةقاالل ليىندالقةدالبحةقادالبحايحقداللتدلليىندال

يقادالح األادالبحد  لدىادللققد لبح  دْةللور درللكإ ديقابشقيملك قأةل

بحدرلثالملرللب ،لْبدالح ليقاالتيحنمدق يبتل الا لأل،بحاْىلبحط يلل

وذحدملتمدثالل اثدلهدل،أص يبلبحا   اللوبحامدل اأيللوب  دأيلل

قددالدةددْيدلدةددي يألبك ددألب،ددلأبدقأقالدددلليثددللبح  ددْةلرددللب،ددلخْبمل

بحا ب تلبحلالدلأبتالدالتىضهيلبحثىضلحل ْيْلدمي لها هيللوكقفقال

بتب دهيلح اخيطأللوبيلنيصلبحفأصلوبحللهاللحْ   لبحم قلدةي هدال

حمددن يالبحلددالدىثددألرددللب تبملبحادديحالقةددالح ىدديملتيحلةددي يألبحايحقددالب

بحةقادداللد حقددْ(ل،حدد بلقددي لرا قددال595 :2019بحاي ددالل)بحىثقددْ ,ل

دلط اللددللبح  دْةلبألشدأب لر درلبحاد ب تلبحامدلخْدالقدالبحىا قدال

ب هلييقددددالكاددددْ   للودددددأبتالبحى يددددالققادددديلتقنهدددديللوتددددقللبتب ةل

بحةقاالبحاملْبدالهداللحقْد لل الا لأ،بحاى  دي لبحْب  قاللوبحخي يقال

دلأ  ةلتىادقلقدالد يهدي لبح  دْةلب ،دلأبدقأالوتةيقلهديلولدىلادْل

ر رلها ذ لبألراي لو  دي صلب تلودي لوب ،دلْبدالور درل ؤيدال

شيد الحأاقالبحى بدللبحاني،ثالحضاي لويد تلب دثديطليقدْلودمدلاأل

تقللب،لأبدقأقي لبألراي لبحاملْبدالودولقوي لبح  دْةلوداي ،ديدهيل

ورا قيدهددديل،لوتدددقللبح ةيقدددالبحلنظقاقدددالبحامدددلْبدالولبحةدددقدلبأل  يقدددال

بحفأتيالح ىاد مل،لبحد يللددللبحاهددليادالد  ظديدهدلددللأيدللد ثقدال

ب  لقييي لوبحط ثدي لبحأْيدْة،لوي لدي لب حلديبملبحامدلاألحا بمددال

ودأْيدْلبحةدقدلبحلدالدددلاه ديؤهيلود دي كلهيلتب دللبح  دْةلو ي يهدديل

يي لوبحلفير  لبحلالداوللدللاه ديملبحةقادالوبتتدْبعلاحرلتردلبحى 

 & ,Ciasullo , Castellani ,Rossato)بحا دددلأكل

Troisi,2019:232)دا ددقيلدددالاطددي لب تدد  للد حقددْلبحةقاددا،ويددلدل

بح  دْةلب يل ديتياللدضدقفهيبحْوحالو تْلدللبحلاقيلتقللبحةقاالبحلدال

حآل دأيللددالب رلدأب لتديحلأبتاللللضدقفهيحنفمهيلوتقللوبحةقاالبحلالد

(ل،لIIRC, 2013:10بح تقدقلبحدد  ليىوددالبوليدد قألهد بلبحل  قددلل)ل

وهدد بليىنددالأهدد لر ددرلبتتب ةلأ لدنظددألقددالبحلددأبتالتددقللدأا رددال

بحى بددددلل)أهددد بعلدخل فدددالددددلل ؤوسلبألدددد ب لوهقودددللبح  كادددالل

ألوها ذ لبألراي للوبحفأصلوبحاخيطأللوديلاحرلذحم(لبحلالحهيلدلتق

يقاددددالتاددددأو لبح يدددد للد حقددددْر ددددرلل  ددددْةددددديت لر ددددرليددددْ ةلبح

Staden,2014:1192)لHaller&لوكل،دديسليةدد ملر قدد للتندديمل،)

بحلةأيألبحالويدللوكاميرْةلحفهدلد ل يي لبحلةأيألقل لبتطي لي قأل

بحةقادددالح   دددْةلوحآل دددأيللللا ددديقات تدددالدفددديهقدلأ،ي،دددقالهدددا:ل)

ل2018:)لبحثمدددق هال،لبحةقادددا(،للد حقدددْو ؤوسلب دددد ب للورا قدددال

يلدلد ْيْلبحةقاالبحلدالدددلو،ه هلبحافيهقدلبح  تالدلأبتطال226,227)

اه يؤهيلت ب،طالو ْةلبيل ديتيالددلل د  لبحليققدأب لقدالدخل دال

 ,IIRC ؤوسلبألد ب لبحلالدمثثهيلأه طاله هلبح  ْةللوه بدأهيل،ل

لل.(ل(11 :2013

ل
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الساه  للوحاداا  تاأثير اعاداد تقاارير االساتدامة علا  ساعر3.2 :-

 االقتصادية : 

يقااللحل حقْقأ  للبأل، بقلشْيْةلبحلنيقالبحق ملطأيًيليْيْةلللحةْلل

دلويد الدأدثالققهيلبألتىيتلب يل يتيالوب يلايرقالوبحثقئقالب دثيطًديل

بلقدالبألتتقدي لبتتب يدال ًْ وتقةًيل قىلشهْلبحىةْلبحاي الد بقةًيلدليبيد

ر ددرلبحةددْ ةلر ددرلد حقددْلب تلوددي لتددل لزيدديتةلهأدديملبحمدد قليىلاددْل

بحا يدددد له دددد لب ،ددددلْبداللبحاددددأدثالتيحمدددد الوبحخددددْدي لبحأْيددددْةل

وبحا منالوبحىا قي لبحلنظقاقالوبحااي ،ي لبحلأي يدالبحلدالداندالأول

وتنيًملر رلذحمللحْدجلل،دة للدللبحللتقأب لبحثقئقالوبحاألاىقالبحم ثقا

 ذ لأرايحهديللحد بليأداللبألتىيتلب يلايرقالوبحثقئقالح ،لْبدالقالهاد

ر رلبح  ْب لب يل يتيالبح أ ملاحرلهايذ لبألراي لبحاثلودأةلبحلدال

 , Ciasulloل(2019:213,214دييدددْلددددلليقالهددديلبحمددد يقالل

Castellani ,Rossato & Troisiلاذبلدددلب،دلخْبدهيلكل،ديسل،)

ياوللح ،لْبدالأ لدأىللبألراي لبحلأي يالول،حنظيملد يقللبألراي 

وياوددللأ لدىدديزلاتب ةلبحاخدديطأللوب دل ددي للل، ددألدنيقمددقاأيدد ىلوأك

(،لDeVilliers&Maroun,2018:94)ل،وبتهلييقاللوبحا ْبيقال

قإذبلكي لبألدألك حمل،لققأاللأ لهنظألاحرلبحى بدللبحأ قمدقالبحليحقدال

لبحلالدْقالبحرللزييتةلبأل تيملوأ،ىي لبأل،هدل:

ل

يددا:لب لأتبملب ،ددلْبدال:لبحمدداىالويدد ةلبحى دددالبحلأي ولالعاماال اأ

وبحماىالحهيلدلتقألكثقألر رلبحاثقىدي لو،دىألبحمدهد.لل،ي ْتلبحماىا

ك حمللا للدلل اللبحاخيطألبحلداليأداللر درلبح  دْب لأ لد حقهديل

ويأيت لتل لله هلبحاخيطألل،بحاييْلدللب هلايملهالدخيطألبحماىا

لداقللاحرلبحلة قللدللشلههي.

ل

لدي لبحلنيقمدقالوبحفىيحدالوبحاأاد ب:لبحانلأدي لوبحخدْالعامل الثااني

وبأل، بقلبحأْيْة:لياودللح   دْب لد فقديلب تلودي لددلل د  لللققهي

بحْدجل رلثي ب لب ،لْبدالقالرا قي لبحل داقدلبحخيصدالتيح دأكال

رللطأيقلب يلأب لتىا قدي لبحل داقدل"بحخضدأبم"لوياودللح   دْةل

وبحخدْدي لد ثقالب لقييدي لبحىاد ملت دوللأقضدللواهلدي لبحانلأدي ل

بألك ددألدنيقمددقاللوب ،ددلفيتةلدددللبأل،دد بقلبحأْيددْةل قددىليددلدلزيدديتةلل

لهلقأالبحاثقىي لوبأل تيم.

ل

:لبتهلييقا:لبحىْيْلدللي بهاللب ،لْبدالاذبلدددلدنيوحهديلالعامل الثالث

دادديللل،ياوددللأ ليمدديرْلقددالد مددقللكفدديمةلبألراددي ل،ت ددوللصدد قح

ليىيزلبأل تيم.

ل

 للبح أكالبذبلحدلدلأيهدلللالْ للبحل يق ا:ل:لبحىالملوبحالعامل الرابع

بحلدالياودللأ لح  لليْر لاحرلرْملبح ةالبحىيدالدخيو لب ،لْبدالوب

دؤت لاحرلدييدْلددللبحلنظدقدللبحل ديق ا,لودخفدقضلبحىدالملوبحلو فدا.ل

قالل   لدىيحأاله هلبحاخيو لت وللب،لثييالتد حملياودللح   دْةل

لقالك قألدللبأل قي لدخفقاله بلبحىالم.

ل

:لدودديحقال، مدد البحل  يددْ:لدددلل دد  لبحىاددللت ددوللالعاماال الخااام 

ياوددللل،ب،ددلثييالر ددرليضدديييلب ،ددلْبدالدددالبحادد  تيللوبحاةدديوحقل

ب لوبحخدددْدي لح   دددْةلبحامددديرْةلقدددال ددداي لذحدددملتلددد قألبتددددْبت

ل،بأل،ي،قالت وللدملاأ

ل(ل،(Khan, Jian, Yu&Golpira, 2018:534ل

ل(.لKBMG,2013:62)ل

ل

:لدو فددددددال أسلبحاددددددي ل)ييذتقددددددالبحاةأ ددددددقللالساااااااد العاماااااال 

بيْلدللبحامل اأيللوبدخيذلوبحامل اأيل(:للب لي بلرْتلكثقألودلي

لليأب ب لب ،ل اي لوبتيأبضل ليؤتأللقةالر رلبحل  قللقبحاةأ 

لبحايحالبحلة قْ للوحوللر رلدةققدلبح  ْةلب يلايرقالوبألتبملبحثقئا.

ل

يه هقدا.:لب لبح  دْب لب يل ديتيالبحلدالل:لبحامؤوحقالبحةالعامل السابع

دملأشددْلتاثدديت لب ،ددلْبدالهدداللأيددللرأ ددالحل اددللبحامددؤوحقي ل

 Blackburn)بحةيه هقالبحاى يالبحلالياودللأ لدة دللددللبأل تديمل.ل

.لحددد حمل يوحددد للبحْ ب،دددي لبحمددديتةالد  قدددللود ْيدددْلل(2007:37,

ي ب لر درلاللهد هلب رلثدلبحى بدللبحلالدؤتألر رله هلبحى يالود د

،ثقللبحا ي للد مدقللاهلييقدال أسلبحادي لبحىيددلللوب ههقدي لبحاديحالل

ودضي بلد يححللأص يبلبحا   اللوبأل طديملبحا ي،دثقاللحد حمل

د ددو ال ةقةقدداللح   ددْب لب يل دديتياليىددْلبتتدد  لرددللب ،ددلْبدا

 & Almagtome ظقدد لتيهلادديملكثقددألر ددرلدمددل ىلبحىدديحد

Kbelah,2019:1,2) ,( Khaghaany.ل

زيدديتةلدىأقددالبحامددل اأيللتلهاقددالبتب ةلل الأبحددرللي ويخ ددصلبحثي  دد̏

دددلتقألبحاى  دددي لاقددألبحايحقددالاحددرللاحددردةددي يألب ،ددلْبدالليددْليالددْل

دفضددق  لبحامددل اأيللقددالبحةطدديعلبح ددنيرالويددْليددؤت لذحددملاحددرل

ديققدددألب،دددلأبدقأقالب ،دددل اي لبحة دددقألبحادددْىلح امدددل اأيللاحدددرل

ب،لأبدقأقالط ي البحاْىلدالبحلأكقديلر درلدفضدق  لبحىاد ملبحلدال

وترددلدىلاْلأيًضيلت وللكثقألر رل،اىالبح  ْب لقال اييالبحثقئدال

قىندْديليل مددللقهدددلبحامدل األويدد تةلب ،ددلْبداللل،بحلناقدالبحامددلْبدا

ياودددللألتبملب ،دددلْبدالبحىددديملأيًضددديلأ ليضدددقاليقادددالواحدددرلبدخددديذل

ليأب ب لبحامل اأيلل"
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 الارضية :: الدراسة التطبيقية واختبار  المحور الثالث

 الجانب العملي والتطبيقي :1.3:-

ي يو لبحثي  ي لقاله بلبحا   لت ب،الود  قللدلتقألبرْبتلبحلةدي يأل

بحالويد ددالقدداليقادداللد ددنالوهمددقجل قيكددالوب،ددالوذحددملدددلل دد  ل

ل.بحثقيهي لوبحاى  دي لبحلالددلبح    لر قهيل

 أقسام التقرير المتكامل للمصنع عيّنة الدراسة :2.3:-

 للحل يقهقدارْبتله بلبحلةأيألبحالويدللوقةديًلح اثديت لباددل

يت ةلبحلةددي يألودثدد(لبحاأ ددالبحددْوحالح لةددي يألبحالويد ددالل IIRC)ل

ل:لدلبحثقئالب يل يتيالبحىأبيقال وتايلي ل،بحىيحاقا

وفقاا للمعااايير  مصانع نساايج وحياكاة واسا لالتقاارير المتكاملاة 

ل2019/   12/ 31للسنة المالية المنهية في الدولية  

ل: قس  مقدمة التقرير ويتضمن   1-

ل: اوالً: معلوماا عامة عن المصنع

لبحأيدلبحلىأيفالح ا نال:ل لي يْ. .1

ل. ب،دلبحا نال:لد نالهمقجلو قيكالوب،ا .2

رندد ب لبحا ددنا:ليةددالبحا ددنالقددالد يقظددالوب،ددال ليضدديمل .3

ل بحو  ل لشي علد اْلبحةي،د.

لwww.wsctiiraq.com بحا يالب حولأوهال: .4

ل.2019ل-ل2018:بحمنالبحايحقال .5

لبح وللبحةيه هالح ا نال:لد نال و دا. .6

ل. بحةطيري لبحلاليىاللتهيلبحا نالل:بح نيري لبحنمقأقال .7

بذكددددألت تددددالدنلأددددي ل ل ددددْدي ل  قمددددقاليةدددد ملبحا ددددنال .8

لتل نقىهيل لدةْياهي)كايلقالبحاقيبهقالبحىا دقا(.

لبحةطنقا.ب يا الوبحييو لa- ل

-bلبحا يكا.بحا تالبحخي يقالل

-cلبحأ ب يال.ل

يادديحالرددْتلبحا بيددالبحلددالياددي سلققهدديلبحا ددنالبحن دديطًلا .9

لبح نيرا:ل

-aلد يْ.ل(:  قمقال5رْتلبحا بيالبحْوحقال)يْملدفيصقللرلل  

-bقددالبحىددأبق،ليال ددملبحا ددنالدىا ددقلللبح طنقددا:رددْتلبحا بيددال

حىا قي لدلويد الدىاللبحيي لوبحنمقجلوه لللدلخ صلقالبهلي ل

طنقالوبحلأكقثقالودىاللبح قيكالوية ملتإهلي لب يا الوبحييو لبحة

بحا تددددالبحخي يقددددالبحا يكددددالوب يا ددددالبحخي يقددددالبحا يكددددال

وبحفيهق  لوبحأ ب بلوبحا تالبحْب  قالود يىهاديلقدالد يقظدال

لوب،ا.

للتي رلادديتلر ددرلتقيهددي لودى  دددي لبرددْبتلبحثددي  ق:لبحا ددْ ل)

 (ل2019لد نالهمقجلو قيكالوب،الحىيم

 :التااصيل المالية للمصنعثانياً 

(لد قي ل(1500000000 بسلبحاي لب ،االبحاْق ع:لل .1

ل. و اماي الد ق  لتيني لرأبيا

لتيني لرأبيال.ل1405317130بيايحالب يأبتب ل:ل .2

اياددددددددديحالاهفددددددددديقلبحا دددددددددنالر دددددددددرلبحامدددددددددؤوحقال .3

لتيني لرأبيال.1846567072ب يلايرقا:

،لأر هل3دلققهيلدوثْلهفةي لقال يليي االبأله طالبحلالدد .4

ل:بآلدقاحةْلدأكي ليه تلبحا نالر رلبحاأي  ل

a. تردلبحأرييدالب يلايرقدا:للحل مدقللبحظدأو لبحاىق دقال

 ودىيييلبحلناقالب يلايرقال

b. بحْوحالوتردلبحنفةي لبحىيداللتردلصنْوقلدةيرْلد ظفا 

c. لتردلهيت لبح نيرال:لحْردلب ه طالبحأيي قال

ددللبرديتةلبحللهقدلل(لددلب هلهيملل2013قالههييالريمل)ل) .5

 بحويدللحاىا البحا نال،لوب يميملب هلييقالوبحخْدقا.

دددددلبت دددي لدىدددْب لوبتوب ليْيدددْةلذب لبهلييقددداليقدددْةل .6

ل ح ا نالوح م قلوذب ليْوىلبيل يتياليقْة

ت ييدددالبحدددرللدلهقدددللل2019بحا دددنال يحقددديلقدددالرددديمللل .7

لود ْيىلبحخط طلب هلييقاللوبحخْدقا.

 

 : عن حوكمة المصنعالقس  الثاني : االفصاح 

 قددىليلضدداللهدد بلبحةمدددلبحاى  دددي لوبحاؤشددأب لبحخيصددال

ل: ت  كاالبحا نالوكي دا

ا لهْ لبحا دنالهد لبحثةديملر درلد ديححلأصد يبل .1

قدددالبحىا قدددي لوبحةدددأب ب لبحا ددد  القدددالدأكددديليا

لبحلأي يا.

ي لددديملبحا دددناللتلىييددديلبحمددد  كلبحامدددؤو لويقادددال .2

لح أقيهقالب يلايرقالوبحثقئقا.

،قي،البتت  لرللبحاخيحفي لرنْلصقيالهيلدلليثدلل .3

بحا ناللدهْ لبحرلد ققأهديللحقدالحادْيأ لودد ظفال

بحا نالح ل بصدللددال  دقالبحلدْيققلوحأندالدأ دال

بتتب ةلحاتدد  لرددللدخدديو ل ةقةقددالت ددل لبحمدد  كل

ل.اقألبأل  يال

ويددد تليمددددلح لدددْيققلتب دددللبحا دددناللوبحددد  ليا دددلل .4

نالويلدد حرلدهدديملبحلددْيققلبحأييتددالبحْب  قددالقددالبحا دد

 يثللوتىْلبح أ ل

ل

للتي رلادددديتلر ددددرلتقيهددددي لبرددددْبتلبحثددددي  ق:لبحا ددددْ ل)لللللل

ل(ل2019لودى  دي لد نالهمقجلو قيكالوب،الحىيم
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

 ،القساااا  الثالااااث : اأفصاااااح عاااان االهااااداف االسااااتراتيجية

ل: وتخصيص الموارد

ح مديبلبهلي لبحانلأدي لبحاثقندالقدالبتهديهلألاأب دهيلبولل-بو ًل

ل: يهي لب أىلوتا ياللبحا بصفي لبحن رقالبحاىلاْة

ل. بهلي لب يا الوبحييو لبحةطنقالبحلأكقثقا .1

ل بهلي لبحا تالبحخي يقالبحا يكالبحةطنقالوبحلأكقثقا .2

ل. بهلي لبحفيهق  لوبحأ ب ب .3

تيهقدديًل:ليمددىرلبحا ددنالبحددرلد مددقللود ،ددقالبحاىيدددللوكدد حمل

ل.بحخط طلب هلييقالبحةي اا

:ح ا نال قلبح أبملح امل يدي لب هلييقالبحا  قالبولبيدالتيح يل

ل. د بتلياوللب لدْ لل اللب  لقييي لبحلالدْ للب هلي 

 بتىدديًل:لح ا ددنال ددقلدمدد يقلدنلأيدهدديلحمددْلبح ييددالبحا  قددال

ح مدد قلولبحلىييددْلدددالبحدد زب ب لبح و دقددا،لوقددال،ددثقللد ةقددقل

ل: ه يط لقله لية ملتايليلدا

دةْيدلبحةقاالبحويد الح ىا ملوذحملددلليمىرلبحا نالبحرل .1

ل   لبح أبكالوبحلىيو لبحاملاألدالبحا يهالبح ةقةال

داي ،ددالب راددي لبحلأي يددالدددللرا قددي لهةددللودخددييلل .2

 قللوك ملبحثقالقودلدقللودم يقلوبييدالبحاىي ضلودى

بح أبكالدالبحانلأقللبحا  ققلل)بحايب رقل(لوبحاأهدييلل .3

ل..د ةققلادْبتب لدملْبدالولدنالح     لر رل

وذحملل،بحا نالد ليملتيحا بصفي لبحفنقالبحاط  تالح انلج .4

 ل.ح  ص  لبحرلبحأ تةلبحاط  تا

ب ،دددلاأب لقدددالبحلأكقددديلر دددرلد مدددقللكفددديمةلبحاددد ب تل .5

 .ح ىا قي لواهلييقالبحة ىلبحىيد ا

ل

للتي رلادديتلر ددرلتقيهددي لودى  دددي لرددْبتلبحثددي  قا:لبحا ددْ ل)

ل(د نالهمقجلو قيكالوب،ال

ل

 :القس  الرابع : اإلفصاح عن المخاطر والارص

ل: ودللبحاخيطألبحلاليىيهالدنهيلبحا نالها

ا لط اللبحم قلبحا  قاللر رلدنلأي لبحا دنالهد ل .1

وهد بليىلادْلر درلل،قال يحدالد تد بلوردْملب،دلةأب 

وويدد تللل،ث ددْبح  ددالب يل دديت لوب ،ددل اي  لح 

ل.بحانيقمقللدللبحةطيرقللبحخيصلوبحىيمل

 ب لبصددى تالد  ددقللدمددل ةي لبحا ددنالدددللوز .2

لبحْوحالوتوب أهيللح ىة تلبحاثأدال،يتةيلو يحقي.

ت يد لهمدثالب هلدي لبحاىقددالل)لبحلديحال(لددللب هلددي ل .3

ل%لدللب هلي لبحو ال2:للل2019بحفى البحو الحمنال

دادديلل،بح طنقددالل ددىالبحلأهقدديلتيحطييددالبحوهأتي قددا .4

ل. يؤتألر رلبحىا قالب هلييقا

د ددو البحمددق حالبحنةْيددالبحلددالد بيدد لبحا ددنال دد  ل .5

بحمن ب لب  قأةلتمثاللبحىيو لدلليثللبحامد يقلل

حمدد اللبحواقددي لبحلددالدلني،دداللدددال أدددلب هلييقددال

ل وه بلبتىلبحرلهةصلقالبحمق حالبحنةْيال.ل،ح ا نا

بحادد ظفقللل طددألقةددْب لبحْ بيددالبحنيدأددالرددللقةددْب  .6

بحأ قمددققلللدددللذو لبحوفدديمةلوبحخثددأةلهلقأددالحلةدديتمل

راددألبحا ظددالوب يحلدد لر ددرلبحلةيرددْلبولهة دد لبحددرل

 ب لب  أىل،لورْملدى يضهدلتا ظفقلليْتلببح ز

تمددددثاللد يددددالبحلىققنددددي لحضددددىالبحلخ ق ددددي ل

لبحايحقالح ا نا.

 

وماان الااارص واالمكاناااا االسااتثنائية  فااي حالااة ا اات ال 

ل -:طاقته االنتاجية هي المصنع بكامل

بحا ددناللليىددْ قددىلل،بحا يددالبحدد  ليالدديزلتدد لبحا ددنال 1-

بح  قددْلقددالهدد بلبحاأددي لقدداليندد بلبحىددأبقلوهدد لدددلل

ل. بحفأصلبحأقْة

دنفأتلتهيلدىيدللبحا دناللبحىيحقالبحلابحةْ ب لب هلييقالل2-

ل بزبملدنيقملهيلدالبحا يهالبحا  قالب  أى.

بدددل كلبحا ددنالح خثددأب لوبحوفدديمب لبحفنقددالوب تب يددالل3-

لبحأقْةلقال يحالب هلايملتهيلودى يضهيلتي،لاأب .ل

ددللب  ب داللتب دللو دي  للد قألبحامدي ي لبحوثقدأةل4-

لبحلالياوللب،لي حهيل  لد ي ياللب،ل اي يالبحا نال

ارفيملبحا نالدللبحضأب اللوبحأ، ملتا ياللبحةد بهقللل5-

لالدقيةلدلل قىلبحانيقمالبحمىأيا.يىطالح ا ن

 

للتي رلادديتلر ددرلتقيهددي لد ددنالبحثددي  قلارددْبت:بحا ددْ ل

لهمقجلو قيكالوب،ا.
ل

ل

 

 

   :القسم الخامس : االفصاح عن البعد االجتماعي للمصنع

ل.(1يْو ل يدل)كما في 
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

 

 االجتماعي: يبين مساهمة المصنع في الجانب  1جدول رق  

ل

لبحثي  ي لتي رلايتلر رلتقيهي لد نالهمقجلو قيكالوب،الارْبت بحا ْ ل:

 

ل(2يْو ل يدل)كما في  : للمصنعالقسم السادس : االفصاح عن االنشطة المستقبلية 

 

 : يبين افصاح المصنع عن االنشطة المستقبلية 2جدول رق  

ل

 المقدار البيان ا

 18لرْتلبحا بتلب وحقاللبحأْيْةلبحا  قا 1

 8 رْتلبحا بتلب وحقالبحأْيْةلبحا  قالبحلالت   لب هلي لبحلأأيثا 2

 ت   لب هلي لبحلأأيثاهمثالبحا بتلب وحقالبحا  قاللبحأْيْةلبحلال 3
𝟖

𝟏𝟖
ل0.4 =

 10 رْتلبحا بتلب وحقالبحأْيْةلب ينثقا 4

 6 رْتلبحا بتلب وحقاللبحأْيْةلبألينثقالبحلالت   لب هلي لبحلأأيثا 5

 همثالبحا بتلب وحقالب ينثقاللبحأْيْةلبحلالت   لب هلي لبحلأأيثا 6
𝟔

𝟏𝟎 
 =0.6 

 5% بحلالت   لب هلي لهمثالبحا بتلب وحقاللبحو قا 7

 6 رْتلبحْ ب،ي لبحث  قالبحأْيْة 8

 4 رْتلبحْ ب،ي لبحث  قالبحانأيةل   لبحمنا 9

 =لل0.66 همثالبحْ ب،ي لبحث  قالبحانأية 10
𝟒

𝟔  
ل

ل0 همثالدو فالد أوري لد  لبحلنفق  

لهمقجلو قيكالوب،اللتي رلايتلر رلتقيهي لد نالقبحا ْ ل:برْبتلبحثي  لللللللللللللللللللل

 

 المقدار البيان ا

 تيني ل30,000,000 ك فالدميهاالبحا نالقالبحأرييالب يلايرقا 1

 تيني 1804,567,072 ك فالدميهاالبحا نالقالتردلدةيرْلد ظفالبحْوحا 2

 تيني ل12,000,000لك فالدميهاالبحا نالقالتردلهيت لبح نيرا 3

 همثالدميهاالبحا نالقالبحأرييالب يلايرقا 4

%لتةماالدأا علبحاميهاي لبحلالدخ دلل0,2

دللكللد ظالر رلدأا علبحأوبداللب ،اقال

ح ا ظفقللودخل الدلل،نالبحرلب أىلتمثالل

لبحليققأب لقال وبداللبحا ظفقل

 همثالدميهاالبحا نالقالتردلدةيرْلد ظفالبحْوحا 5

%لبحنمثالد ْتةلدلليثللبح زب ةل قىلياوللل15

ب له  للر رلك فالبحاميهاالقالدةيرْل

بحا ظفقللدلل   ل أبلبحنمثالقالدأا عل

 بحأوبداللب ،اقالح ا ظفقل
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

ل(ل3يْو ل يدل)كما في  القسم السابع : االفصاح عن االداء الفعلي للمصنع :

 

 الميزانية العمومية للمصنع   1)ويتضمن: )

 31/12/2019الميزانية العامة لعام 

 2019: يبين الميزانية العمومية للمصنع لعام  3جدول رق  

 

 رق  الكشف
رق  الدليل 

 المحاسبي
 التااصيل

2019 

 دينار

2018 

 دينار

  لبحا ي تب  1 

  لبحا ي تب لبح يتلا  

 22,773,313,586 19,985,602,805 الموجوداا الثابتة القائمة )بالقيمة الدفترية ( 11 1

 0 21,129,000 مشروعاا تحت التنايذ 12 3

 22,773,313,586 20,006,731,805لدأا علبحا ي تب لبح يتلا  

  ل  

  لبحا ي تب لبحالْبوحا  

ل4,786,155,887 4,749,647,397 المخزون ) بالكلاة ( 13 4

 2,497,346,659 2,049,692,124 المدينون 16 5

 579,076,195 263,644,608 النقود 18 6

 7,862,578,741ل7,062,984,129لدأا علبحا ي تب لبحالْبوحا  

 30,635,892,327 27,069,715,934لدأا علبحا ي تب   

 0 0لبح ميتي لبحاةيت ا 29 

  لد يت لبحلا يل  

  لد يت لبحلا يللط ي الب يل  

 1,500,000,000 1,500,000,000 را  المال االسمي المدفوع 21 6

 163,863,672,919 163,950,625,952 االحتياطياا 22 7

ل((276,881,835,516 ((299,779,539,034 العجز المتراك  225 7

ل47,192,269,387 47,192,269,387 القروض المستلمة طويلة االجل 241 9

 ((64,325,893,210ل(87,136,643,695ل(لدأا عللد يت لبحلا يلللط ي الب يل  

  لد يت لبحلا يللي قأةلب يل  

 2,300,613,310 2,210,613,311 المصاريف الدائنة 25 8

 92,661,172,227 111,995,746,318 الدائنون 26 11

 94,961,785,537 114,206,359,629لدأا علد يت لبحلا يللي قأةلب يل  

 30,635,892,327ل27,069,715,934لدأا علد يت لبحلا يل  

لبحا ْ ل:لد نالهمقجلو قيكالوب،ا

ل

ل
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

ل(4يْو ل يدل)كما في   :  كشف العملياا الجارية -:  2

 

 31/12/2019كشف العملياا الجارية للسنة المنتهية في 

 2019: يببن كشف العملياا الجارية للمصنع لعام  4جدول رق  

 

رق  

 الكشف

رق  الدليل 

 المحاسبي
 التااصيل

2019 

 دينار

2018 

 دينار

   ب يأبتب لبحأي يال 

 1,653,943,889 1,311,603,552لبيأبتب لبحن يطلبحأي   45ل-ل41 13

  ليني لبحا أوقي لبحأي يا  

 20,473,496,053 20,080,475,471 بحأوبداللوب ي   31 

 1588789213 1095788078 بحامل يدي لبحم ىقا 32 10

 284,267,910 247,165,553 بحامل يدي لبحخْدقا 33 11

 0 0 دةيو  لو ْدي  34 12

 0 0 د لأيي لحيأضلبحثقا 35 

 0ل0 دْينالق ب ْلوبيأي ب لب بض  

ل2,878,846,499ل2,874,273,171 ب هْتي ب لوب طفيمب  37 

 25,225,399,674 24,297,702,273 دأا علبحا أوقي لبحأي يا  

  
رأيلبحىا قي لبحأي يال)بحاأ  ال

 ب وحر(
ل((23,571,455,785 ((29,860,980,721

ل لدضي لب يأبتب لبحل  ي قالب  أى  

 ل   

 10,526,610 30,474,295 د  ي قابيأبتب ل 48 14

 37,726,594ل57,920,909 بيأبتب لب أى 49 14

  
دأا علب يأبتب لبحل  ي قال

لب  أى
88,395,204 48,253,204 

  
دني لبحا أوقي لبحل  ي قال

لب  أى
  

 0 0 بحا أوقي لبحل  ي قا 38 12

 50,000 0 بحا أوقي لب  أى 39 12

  
بحل  ي قالدأا علبحا أوقي ل

لب  أى
0 0 

  
)رأي(لبحىا قي لبحأي يال)لبحاأ  ال

 (لبح يهقا
(22,897,703,517) (23,523,252,581) 

لبحا ْ ل:لد نالهمقجلو قيكالوب،ا
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

ل(5يْو ل يدل)كما في : ا 2019كشف التدفق النقدي ) الاعلي ( لعام  -:   3

 2019: يبين كشف التدفق النقدي للمصنع لعام  5جدول رق  

 

رق  الدليل 

 المحاسبي
 التااصيل

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 

41  - 45 

 

 بحلْقةي لبحنةْيالدللب ه طالبحل يق قا

-بحنةْلبحامل دلدلل:  

لبيأبتب لبحن يطلبحأي  

ل

1,311,603,552 

 

2,237,570,218 

 39,340 30,474,295ل(482بيأبتب لد  ي قالهةْيال)رْىلم ل 48

 15,446,768 5,720,908 بيأبتب لب أى 49

ل(27,586,210,940)ل193,345,740,901لهفمهيل مناحل26بحْب ن  لمل ل 26

 ((25,333,154,614 20,734,572,846 بحـــاـــأـــاـــــــــــ ع 

 

31-35 

-بحنةْلبحاْق علبحرل:  

 ب ،لخْبدي 

ل

21,423,429,102 

 

24,269,984,947 

 0 0لد أوقي لد  ي قا 38

 2,384,800 0لد أوقي لب أى 39

ل((877,079,359ل(36,508,490ل ( بحاخيو  13

ل((738,782,806ل(448,045,179ل( بحاْين   16

 22,656,507,582 20,938,875,433 بحـــاـــأـــاـــــــــــ ع 

 
صافي التدفق النقدي االنشطة 

 التش يلية
 (204,302,587) 47,989,662,196 

 

 

لتدفقاا النقدية من االنشطة ب

 االستثمارية

-النقد المستل  من :  

لل

 0 0لتقالبحا ي تب لبح يتلا 

-النقد المدفوع عن :  لل 

ل((44,000,000 0 شأبملبحا ي تب لبح يتلا 11

 0ل((21,129,000لد أوري لد  لبحلنفق  12

 ((44,000,000 (21,129,000)  صيقالبحلْققلبحنةْ لدللبحلْقةي  

 
التحويلية  التدفقاا النقدية من االنشطة

:-  
لل

 155,820,124,051 0لدنحلدا ي قا 

ل((107,966,188,088 0 يأوضلط ي الب يل 24

 ل تنزل / المدفوعاا النقدية 
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ل((120,358,756 (90,000,000)ل دمْيْلبحةأوضلط ي الب دْ 

 0 0 دمْيْلبحخْدي لب يلايرقا 

 0ل0لب  تيملبحا زرا 

ل((120,358,756ل((90,000,000لبحلْقةي صيقالبحلْققلبحنةْ لدلل 

 
صيقالبحلْققلبحنةْ لدللب ه طال

 بح   
ل((300,084,989ل(315,431,587)ل

 316,903,273 579,076,195 1 لل1 صقْلبحنةْلكايلقال 

ل579076195 263,644,608 12 لل31 صقْلكايلقال 

لبحا ْ ل:لد نالهمقجلو قيكالوب،الل

ل

ددلل د  لردأضلب تبملبحفى دالح ا دناله  دللب لبحو د قي ل

 لبحايحقددالوبحالا  ددالتيحاقيبهقددالبحىا دقددالوتةقددالبحو دد قي لبحايحقددال

قهددالدأكدديلقةددالر ددرلل،صدد  ةلوب دد الرددللبتبملبحا ددنالدىطددا

ب تبملبحادديحال،لحدد حملقددل لبحامددلخْدقللبحنهددي ققللحددْيهدلويهددالهظددأل

كددد حملب لبحا دددو البح ةقةقددالقدددالهددد هلل،دولا دددالردددللبحا ددنالاقددأ

بحو دد قي لهددالحقمدد لكاقددالتددللب لبحلىةقددْلقددالارددْبتهيلي ددقألبحددرل

 أسلبحادي لح أد هألصى تالقهدلبحامل اأيلل،لوأص يبلبحا ديححل

وهلدددي جلل،ب يل ددديت لح  دددفةالبولبح دددْ لوبحاأكددديلبحاددديحالبحىددديم

كلد يدد لحددْىلبح  ددْب لبحىا قددي لبحنهي قددال،لوهلقأددالحدد حملكددي لهنددي

 قددىلبدثىدد لدددنهجلدلدد بز لوبك ددألبكلاددي لقددالرا قددالل،ب يل دديتيا

برددْبتهيلح لةددي يألبحايحقددالبحمددن يالوذحددملدددلل دد  لبردديتةلدأاقددال

لب يلايرقددالوبحثقئقددالوبح  كادداللدددالبحثقيهددي لبحايحقددالل بتق ددي ي

يىددأ لتدديحلةأيألبحالويدددللح و ددالرنهدديلقددالدةأيددألوب ددْلود  ق هدديل

هدد لرثددي ةلرددللبد ددي لددد ييل دد  لكقفقددالراددللب،ددلأبدقأقالبحدد  ل

ولتب هددديلولقييهددديلقدددال،دددقيقلتقئلهددديلبح  دددْةلب يل ددديتيالو  كالهددديل

بحخي يقال،لودؤت لبحرلا يقاليقاالور رلبحاْىلبحة قألوبحال ،ال

 لوبحط يل.

لورنْلد  قللبح ميتي ل  للبحثي  ي لب د  لب دقال:

 لل12 لل31:بظهددأ لبحثقيهددي لبحايحقددالقدداللالعملياااا الجاريااة كشاف

ب لهندديكلصدديقالرأدديلقددالبحىا قددي لبحأي يددالد ةددقل دد  لل2019

تينددي ل(لتقنادديلل29,860,980,721بحاأ  ددالب وحددرلتاث ددرلدةددْب هل)

د ةدددددقلصددددديقالرأددددديل ددددد  لبحاأ  دددددالبح يهقدددددالتاث دددددرلدةدددددْب هل

بحددرل أددددلتينددي ل(لويىدد تلبحمددثاللقددالذحددملل22,897,703,517)

%لددللل83بحأوبداللبحلاليل ا هيلبحا ناللوبحلدالد دوللدديليةدي بل

تينددي لوهددال 24,297,702,273بيادديحالهفةددي لبحا ددنالوبحثيحيددال

د زرددال مدداللدأبكدديلبحو فددال قددىلب لهمددثلهيلدددللك فددالب هلددي ل

%ل،لل30%ل،لودللك فالبحخْدي لب هلييقالديليةدي بلل53دييةي بل

%،لودللك فالبحخْدي لب تب يدالل0ل4لودللك فالبحخْدي لبحلم يةقا

%لوذحدددملتمدددثاللبهخفددديضلبيدددأبتب لبحا دددنالهلقأدددال هخفددديضلل1

وه بليى تلبحدرلبحانيقمدالبحوثقدأةلح انلأدي لب ينثقدالبحلدالل،ب هلييقا

دْ للبحدرلبحمد قل،لوتل،دىي لزهقدْةل،لوردْملويد تليد بهقللح اييدال

ل.بحانلجلبحا  الد للييه  لبحلىأقالبحواأكقالل

 

ل(.6كايلقاليْو ل يدل) :كشف المخزون 

 :يبين كشف المخزون للمصنع 6جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

ل%ل07ل75,446,234ل1,097,743,825ل1,173,190,059لدخيو لد بتلأوحقال131

ل132
دخيو لبح ي تل

لوبحيي  
ل%ل36ل1764505ل4,916,367ل6,680,872

ل133
دخيو لبألتوب ل

لب  لقيطقا
ل%(ل013)ل(ل16,444,654)ل1,289,404,293ل1,272,959,639



 

 
13 
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ل134
دخيو لد بتلدىثئال

لودي قا
ل%ل15ل5,996,515ل39,659,596ل45,656,111

ل%ل046ل3,392,915ل73,924,210ل77,317,125لدخيو لبحالن ري ل135

ل%(ل092)ل(192,352,938ل2,102,953,503ل1,910,600,565لدخيو لبتهلي لبحليمل1361

ل1362
دخيو لبتهلي لاقأل

لبحليم
ل%ل48ل85,688,932ل177,554,093ل263,243,025

ل137
دخيو لبحثضي ال

لتىأضلبحثقا
ل0ل0ل0ل0

 %( 00,8) ( 36,508,491) 4786,155,887 474,9647,396لدأا علبحاخيو 

لد نالهمقجلو قيكالوب،الللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي لقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

 ل

ل2019ت يدد ليقاددالبحاخدديو لحىدديمل(،ل6دددلل دد  لبحأددْو ل يدددل)

تيهخفدددددددددديضلقدددددددددداليقالدددددددددد لدةددددددددددْب هيللتل(ل4749,647,396)

ويدددْلحدد  للأيضددديًل2018 ت(لرددللدخدديو لرددديملل36,508,491)

تاةدددْب لل2019ب هلدددي لبحلددديملحىددديملبهخفددديضلقددداليقادددالدخددديو ل

دةيتللزيديتةلقداليقادالدخديو ل2018 ت(لرللريمل192,352,938)

ب لهد بلب هخفديضلقددالل2018ردللل 2019ب هلدي لاقدألبحلديملحىديمل

يقاددالبحاخدديو لهدديدجلرددللزيدديتةلقددالدخدديو لب هلددي لاقددألبحلدديمل

وبهخفدديضليقاددالبحادد بتلب وحقددالويقاددالب توب لب  لقيطقددالويطددال

بحيقدددي ،لوكددد حملل دددىالب هلييقدددالح ا دددنال،لوبحنددديدجلددددللردددْمل

ل،ب،لي  لبحطييالبحالي التمثاللبحانيقمالبح ْيْلح ثضي البحامدل  تة

ورْملدىيو لوز ب لبحْوحالقالبحلىييْلدالبحا نالر درلبحدأادلددلل

لبهخفيضلب،ىي لبحلأهقيلوبحأ تةلح انلأي .

 

ل(.7 يدل)كايلقاليْو ل: ن يكشف المدين

 : يبين كشف المدينون للمصنع 7جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي ق 
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 الت يير

 

 الت يير%

 

لللبحىاــ مل161

ل%(ل21)ل(ل427,359,003)ل2,022,641,261ل1,595,282,528لرا مليطيعلبشلأبكال1611

ل%(ل07)ل(ل585,000)ل7,989,099ل7,404,099لرا مليطيعل يصل1614

ل%(ل21)ل(ل427,943,733)ل2,030,630,360ل1,602,686,627ل

للل ميتي لدْينالدلن رال163

ل1632
يي يالدْينالتب لل

لبحاؤ،ما
ل%(ل042)ل(ل19,710,802)ل466,716,299ل447,005,497

للل0ل0لد ي يالدْق رالدةْديًلل1663

للل0ل0لقأويي لهةْيالودخيهقال1665

ل
)أ أب لبح أبلتيحةقاال

لبحْقلأيا(
للل0ل0

ل%(ل0,4)ل(ل47,005,497)ل466,716,299ل447,005,497ل

ل%(ل18)ل(ل447,654,535)لل2,497,346,659ل2,049,692,124لدأا علبحاْين  

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،القبحا ْ ل:ارْبتلبحثي  
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،لي  ددللبهخفدديضللقددال مدديبل(لل7دددللد  ظددالبحأددْو ل يدددل)

تاةدددْب لل2018ردددللرددديملل2019بحىاددد مليطددديعلبشدددلأبكالحىددديمل

ت(لوه لهيدجلرللدمدْيْلراد مليطديعلبشدلأبكالل(427,943,733)

قددالدمددْيْللبت(لب لب لهندديكلدددل قأل427,358,733دث ددرلدةددْب هل)

دمددل ةي لبحا ددنالدددلليثددللبحدد ز ب لوبحددْوب ألبحلددالدلىيدددللدددال

بحا ناللبديل ميبلرا مليطديعل ديصلقدل لدث يد ليىد تلبحدرلب دْل

هودللقددالرةددْلبح دأبملحانلأددي لبحا دنالودددل أللقددالللبحىاد ملبحدد ي

بحلمْيْلدايلب طأبلتب ةلبحا نالبحرلبييدالتر ىليضي قالويأأ ل

للحىدديملقوتدد حملقددل لدأادد علبحاددْينلل،دمددْيْهلرددللطأيددقلبحا واددا

لت(لتيهخفددددددديضلدةدددددددْب هل2,049,692,124يدددددددْلت دددددددرل)لل2019

تمثاللي الدمْيْلبحاْين  لداديلل2018رللريملد(  447,654,535)

ل.لبتألر رلبهخفيضلبحمق حالبحنةْيا

 

ل(.8كايلقاليْو ل يدل) :كشف النقدية 

 النقدية للمصنع: يبين كشف  8جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 الت يير

 

 الت يير%

 

   نقدية لدى المصارف 183

 

 %( 091) ( 29,010,398) 318,193,570 2,808,959 مصرف الرافدين

   18,912,101 18,907,101 مصرف الرافدين دينار مجمد

مصرف رافدين / كوا 

 بالدوالر
241,928,548 241,970,524   

 %( 55) ( 315,431,587) 579,076,195 263,644,608 مجموع النقد

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،البحا ْ ل:ارْبتلبحثي  ق

 

لهفمد لويدْلهنديكلدث درلدأادْلحدْىلبحا دأ (لل8دللبحأْو ل يدل)

ت(لوهددد بلبحاث دددرليىددد تلبحدددرلشدددأكالوب،دددالل18907101دةدددْب هل)ل

قثىددْلد  يددللبح ددأكالبحددرلد ددنالددددلل،ح  ددنيري لبحنمددقأقال،دديتةل

دأاقددْلبحاث ددرلوهدد ليىدد تلبحددرلبح ددأكالبحىيدددالح  ددنيري لبحنمددقأقال

قضد لوبحأ  تل،لوددلتىْله بلبحل د  لقدلحل مديتي ليْيدْةلح ا دنال

تيحددْو  للب لهندديكلدث ددرلحددْىلد ددأ لبحأبقددْيللقددالبحودد  لرددل

ل2019(لوت حملقل لدأا علبحنةْيالحىيمللل241,975,188ودةْب هل)

تل(لل31,5431,587تل(لتيهخفيضلدةدْب هل)لل263,644,608ه ل)ل

لتمثاللبهخفيضلبيأبتب لبحا نا.ل2018رللريملل

 

ل(.9كايلقاليْو ل يدل): كشف االحتياطياا 

 بأحتياطياا المصنع: يبين كشف  9جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

لللللب لقيطالب دفيعلبأل،ىي  

ل%ل23ل93,876,457ل407,647,144ل501,523.601ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 2212

ل%(ل08)ل(ل7,314,024)ل93,876,457ل86,562,433لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

   501,523,601 588,086,034ل 

لللللب لقيطالريم 

للل16,264,212,7116ل16,264,8127,116ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 
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للل6,000,000ل390,600لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

   162,648,127,116 162,648,517,716ل 

لللللدلن راب لقيطقي ل 223

2231 
ب لقيطقي لبحث ىل

لوبحلط يأ
لللل

للل271,874,143ل271,874,143ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 

للل0ل0لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

للل271,874,143ل271,874,143ل 

 
ب لقيطالبحخْدي ل

لب يلايرقا
لللل

للل442,148,059ل442,148,059ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 

للل0ل0لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

    ل 

   442,148,059 442,148,059ل 

ل%(ل001)ل(184,921,110)ل163,863,672,919ل163,678,751,809لدأا علب  لقيطقي  

 %( 083) (22897703518) 276,881,835516- 299,779,539034- العجز المتراك  225

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،القبحا ْ ل:ارْبتلبحثي  

يلود  لددللب لقديطال(له  دللب لهد بلبحو دالل9دللبحأدْو ل يددل)

ت(،وتييددديتةلدةدددْب هيلل588,086,034ب دفددديعلب ،ىي وتأصدددقْل)

  دفديعل صدقْلبو للل2018تل(لرلل صقْلرديملل8,6562,433)+

بحادددْةلوويددد تلب ددديقي ل ددد  لبحمدددنالويمدددلخْملهددد بلب  لقددديطال

حا بيهددددددددالدة ثددددددددي لب ،ددددددددىي ل،وب لقدددددددديطالردددددددديملتأصددددددددقْل

ت(لرددللل444,600 ت(،لوزيدديتةلدةددْب هيل)+162,648,517,716)

  دفيعل صقْلبو لبحاْةلووي تلب يقي ل   لبحمدناللل2018ريمل

ضلحهديلبحا دنالوب لقيطقدي لويملخْملح  ي  لبحطي  البحلداليلىدأ

(للل2231دلن رددددالبحلددددالد دددداللب لقدددديطالبحث ددددىلوبحلطدددد يأ)لم ل

،لوب لقدديطال2018تل(لوهدد لهفمدد لحىدديملل271,874,143تأصددقْل)ل

ت(لل442,148,059(لوتأصدقْل)ل2232بحخْدي لب يلايرقال)لمل ل

ورْملوي تلب ديقي ل د  لبحمدنال،ل2018أيضيًلهفالبحأصقْلحىيمل

ل2019ب  لقيطددددددددددددي لحىدددددددددددديملوتدددددددددددد حملقددددددددددددل لدأادددددددددددد عل

تل(لرلل184921110(لتإهخفيضلدةْب هل)ت163,678,751,809)

دةددددددددْب هل2019دةيتدددددددللرأددددددديلدلدددددددأبكدلحىددددددديملل2018رددددددديمل

ت(ل،لوتييدددددددددددددددددددددددددديتةلدةددددددددددددددددددددددددددْب هيلل299,779,539,034)

وهدد لدؤشددألاقددأليقددْلل2018تل(لرددللردديمللل22,897,703,518)

لويى تلبحرل ىالبحمق حالبحنةْيالتمثالل ىالب يأبتب لح ا نا.

 

ل(.10كايلقاليْو ل يدل): ن يكشف الدائن

 : يبين كشف الدائنون  للمصنع 10جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

     المجهزون 261

ل%ل004ل27,180,640ل7,651,276,924ل7,678,457,564 مجهزون قطاع ا تراكي 2611
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لللل حساباا جارية دائنة 263

2631 
حساباا جارية دائنة 

 داخل المؤسسة
للل0ل0

ل%ل29ل17594940052ل60,737,863,793ل78,332,803,845 دائنو نشاط غير جاري 265

لللل حساباا دائنة متنوعة 266

ل%ل15ل(ل102239340)ل692,064,207ل589,824,867 تأميناا مستلمة 2661

للل0ل0 مصاريف مستحقة 2663

ل%ل48ل(ل7,699,500)ل16,137,500ل8,438,000 رواتب وأجور معادة 2665

ل%ل08ل1,621,856,447ل840,922,918’19ل21,462,779,365 مديرية التقاعد العامة 2666

للل0ل0 *جاري متنوع 2669

للل20,549,124,625ل22,061,042,232  

لللل استقطاعاا لحساب ال ير 267

2671 
استقطاعاا من 

 المنتسبين لحساب ال ير
ل%ل325ل2,005,535,792ل6,160,298ل206,696,090

للل3,716,746,587ل3,716,746,587 دائنو توزيع اأرباح 268

ل%ل21ل19,334,574,092ل92,661,172,227ل111,995,746,318 مجموع الدائنون 

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،البحا ْ ل:ارْبتلبحثي  ق

ب للحدد  لل،(10بحأددْو ل يدددل)لل دد  لد  قددلل مدديتي لدددلله  ددلل

ل2018يطيعلبشلأبكالردللرديملل هنيكلزييتةلقالقال صقْلدأهي

قدالليت(لوه بليىندالب لهنديكلدخ فدل69,133,298,640دةْب هيل)ل+

دمْيْلدمل ةي لبحاأهييللتمثاللبح أبملتيأليللحىْملد قألبحمق حال

تاةدْب لله يطلاقدأليدي لاك حملهنيكلزييتةلقال صقْلتب نلل،بحنةْيا

ت(لبح  لي اللبحالىيد قللدالبحا نالحاأةلل17,594,940,052)ل+

دمل ةي لدْيأيالبحلةيرْلبحىيدالبولدأدقلللتي  يقالبحرلبحيييتةلقال

وهدد بلهدديدجلرددللل2018ت(لرددللبحىدديملل1,621,856,447تاث ددرل)+ل

ل15دل ألوز ب ةلبحايحقالقالدمْيْلبحامدل ةي لبحلةيرْيدالبحلدالدث درل

ل%لدلل وبداللبحىيد قلل.

 

ل(.11كايلقاليْو ل يدل) كشف ايراداا النشاط الجاري :

 : يبين كشف بايراداا النشاط الجاري للمصنع 11جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

ل%(ل20) (ل333,598,008)ل1,635,489,007ل1,301,890,999 إيراداا نشاط اإلنتاج السلعي 41

ل%ل(ل52) (ل7931300)ل15294463ل7363163 إيراد النشاط التجاري 42

ل%(ل37) (ل1056385)ل2846705ل1790320 إيراد النشاط الخدمي 43

ل0 0ل0ل0 أيراد التش يل لل ير 44

ل%ل78 245356ل313714ل559070 كلاة اأدواا االحتياطية المصنعة 45

 
ايراد النشاط الجاري الغراض 

 العملياا الجارية
ل%(ل21) (ل342,340,337)ل1,653,943,889ل1,311,603,552

لبحا ْ ل:ارْبتلبحثي  ي لتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،ال
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حدد  للبهخفدديضلقددالبيددأبتلبحن دديطلل(،ل11 يدددل)دددلل دد  لبحأددْو ل

تاث دددرلل2018رددللرددديملل2019بحأددي  لألادددأبضلبحىا قددي لحىددديمل

حدد حملكددي لهندديكلبهخفدديضلقددالبيددأبتلل،(342,340,337-دةددْب هل)

للدةددْب هلل2019بحن دديطلبحأددي  لألاددأبضلب هلددي لوبحالددييأةلحىدديمل

وذحددملتمددثالللبحاظدديهأب لل2018ت(لرددللردديملل549,526,276ل-)

دادديلبتىلبحددرلا ددقلبحا ددنالود يددالل،بحلددالبهددْحى لقددالبحا يقظددا

ل2019ول2018قاددلل دد  لبحاةي هددالتددقللدثقىددي لردديدالل،ه دديطيد 

 ظالب هخفيضلوبحل ت بلقالبيأبتب لبحا نال   لرديملياوللد 

ت قىلكي لهنيكلد يالدديملح ا دنالقدالبح دهأيللب  قدأيللل2019

وهد بلداديلبتىلبحدرلبهخفديضليقادالبحاثقىدي لحىديملل،2019دللبحىديمل

هادد للويىددْ،لل2018 رددللردديملد  481,227,569تاةددْب لل2019

أدداللب هدديلتنظددألبحاثقىددي لدددللبحاليقددأب لبحاهاددالوبحاددؤتأةلبحلددالي

 يتيالر رلبحةقادالبحمد يقالب رلثي لرنْلت ىلدلتقألبحاليقأب لب يل

لل(.12 يدل)لوكايلدثقللقالبحأْو للح ا نا

 

 2019 – 2018: يبين كشف بالمبيعاا الشهرية للمصنع لعامي  12جدول رق  

 نسبة النمو الت يير 2018قيمة المبيعاا ) بالدينار ( لعام  2019قيمة المبيعاا )بالدينار( لعام  الشهر

ل%ل(ل18)ل(ل77272022)ل437,647,348ل360,375,326 2ك

ل%ل054ل6611876ل121,752,093ل128,363,969  باط

ل%ل(ل43)ل(ل86733879)ل200,583,960ل113,850,081 اذار

ل%(ل075)ل(ل14837116)ل195,626,739ل180,789,623 نيسان

ل%ل12ل21168821ل183,288,429ل204,457,250 ماي 

ل%(ل70)ل(ل168519637)ل241,684,752ل73,165,115 حزيران

ل%(ل50)ل(ل60906796)ل148,887,776ل87,980,980 تموز

ل%ل66ل34431744ل51,909,217ل86,340,961 اب

ل%ل150ل94077289ل62,750,932ل156,828,221 ايلول

ل%(ل54)ل(ل73003442)ل136,012,755ل63,009,313 1ا

ل0ل0ل140,320,655لصفأ لد يالبحا نالتمثاللبحاظيهأب  2ا

ل0ل0ل15,923,852لصفأ لد يالبحا نالتمثاللبحاظيهأب  1ك

ل%(ل25)ل(ل481227569)لتل1,936,388,508لت1,455,160,939 المجموع

لتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،ال بحةمدلبحايحاللقبحا ْ ل:لبرْبتلبحثي  

ل

ياودللد  ظدالب لبحا دنال ةدقلللل(ل12 يددل)دلليْو لبحاثقىدي ل

 قدالشدهألبي د  للوتديحأادلل2019بر رلهمثالح اثقىي ل د  لرديمل

دددللبحل تدد بلوب هخفدديضلقددالبيددأبتلبحاثقىددي لرددللبحىدديملبحمدديتقلل

بحا قطدداللبحلددالياددألتهدديلدددلل قددىلبحانيقمددالبح ددْيْةللوبحظددأو 

ح ثضددي الب ينثقددالوب،ددىي هيلبحيهقددْةللورددْملددد قألبحمددق حالبحنةْيددال

بحويققددالهلقأددالحلددل ألوز ب لبحْوحددالقددالدمددْيْليمدددلدددللدمددل ةي ل

بحا ددنالوهدد بلدادديلبتىلتيحا ددنالبحددرلب يلددأبضلدددللبيددللدددلدقلل

ب لبهد لي ديو لب للل،ي،دقاوك حملظأو لبحث دْلبحمقل، وبداللبحىيد قل

يقاالحنفم لدلل   لبحْ   لبحرلبحم قلوبحانيقمال لدرلحد لليضقا

ل.2019وه بليلضحلدلل   لدثقىيد لحىيملل،ت ولل ىقا

 

ثانياااا : اإلفصااااح عااان رلو  االماااوال الساااتة ونماااوذج اعماااال 

 المصنع:

 القس  الثامن : اإلفصاح عن نموذج اعمال المصنع ويتضمن:

بح  ليلا للتةقيمللدىادللبحنمدقجلتإهلدي لطثقىاله يطلبحا نالل-بو 

ب يطي لبحا   يالولبيا البحثديزةلوبح دقفالوبحخديملويةد ملدىادلل

لبح قيكالتإهلي لبحا تالبحخي يقالوب يا البحخي يقالبحا يكال.

را قالبحلم يقلدلدلدلل   لدةمقدلبحم قلبحدرلردْةلدأبكديللل-تيهقي

لي.دم يةقلبدنف ل17 لم يقلدو هالدللح

 وبحى بدللبحاؤتأةلبحمقي،البحمىأيالبحلاليلثىهيلبحا نالل-لتيح ي

حمقي،ددالبحمددىأيالبحلدداليلثىدديلبحا ددنالح مددنالبحددرلبر قهدديلتيحنمددثال

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاأبقلبلل،قي،الدنهيللل،ر بدلللرْةللر قهيللبتأ لقةْلللبح يحقا
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بحلددال  ةدد لدنيقمددالشددْيْةلبددديملبحمدد قلتانلأددي لزهقددْةلبحدد الل

دايلبتىلبحدرلحأد ملبحا دناللاحدرلزيديتةلب،دىي لدنلأيدد لل،بحا نا

لوققل طالبهلييقالدل يرْةلحليطقالهفةيد لبحاليبيْة.

ل

 

 (.13بحأْو ل يدل)كايلقال القس  التاسع : اإلفصاح عن رأ  المال النقدي) المالي (:

 : يبين افصاح المصنع عن رأ  المال النقدي 13جدول 

 المبلغ ) بالدينار ( البيان ا

 را  المال االسمي المدفوع 1
ت.لرأبيالوه بل لي وللا لييمل ئقللدللك فال بسلبحاي لولحدليأأ لل1500,000,000

  .بآلوح ْلل2001أ لدىْيللبولزييتةلر قالدن ل،نا

 تلرأبيال163,950,625,952 احتياطياا المصنع 2

 0 االرباح المحتجزة 3

 تلرأبيال299,779,539,034 الخسائر المتراكمة 4

 القروض المستلمة 5
ل2019تلرأبيالبحيأضلدللبحةأضله لحللدقلل وبداللبحا ظفقللحىيملل47,192,269,387

 وبحأهالبحاةأ الد أ لبحأبقْيلل لقأعلبح نيرالوبحاىيت لودل ا  لوزب ةلبحايحقالبحىأبيقا

لللللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،اقبحا ْ ل:ارْبتلبحثي   

 

ل(.14كايلقالبحأْو ل يدل) المال التصنيعي :القس  العا ر : اإلفصاح عن رأ  

 : يبين افصاح المصنع  رأ  المال التصنيعي 14جدول 

لللبحا ْ ل:د نالهمقجلو قيكالوب،ا

ل

دددددلدنييدددللب   لوبحاىدددْب لبحاثيردددال(،لل14)لددددللبحأدددْو ل يدددد

ل31ت(لقويه لبحو فدالقدالل170,838,911وبحا ط تالبحلالدث يهيل)ل

ت(لدددالبحى دددلرددْملويدد تلل22,898,716,801هددال)ل2019 لل12 

ب ديقي ل دد  لبحمدنالتمددثاللبهخفديضلرا قددي لبحناد لب ،ددلأبدقأال

 ح ا نالوه بليلضحلدلل   لرْملزييتةلبص  لبحا نال.

كاديلقدالل:دي عشر :اإلفصااح عان رأ  الماال الاكاري القس  الحا

ل(.15بحأْو ل يدل)

 

 : يبين كشف المصنع عن رأ  المال الاكري 15جدول رق  

 المقدار البيان ا

لد نالهمقجلو قيكالوب،ا العالمة التجارية للمصنع ) رمز العالمة ( 1

 0 عدد الخبراء في المصنع 2

3 
 حصول المصنع عل   هادة  الجودة )االيزو (

 قال ييتالدمل يي لبحأ تةلوبتتب ةلح ىا قي لقالبحا نا(ل9001)يميرْلهظيمللييول

ISO 9001: 2008 

ISO 9001: 2014 

لللتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:للل

 البيان
 المباني

112 

 اآلالا والمعداا

113 

 عدد وقوالب

115 

 اثاث واجهزة

116 

 االراضي

111 

 تل75,445,664 تل440,537,758 تل51,008,726 تل23,069,555,712 ت10,733,080,629 1/1الكلاة في 

 75,445,664 440,537,758 51,008,726 22,898,716,801 10,733,079,397 31/12الكلاة في 

 000 000 000 تتني ل1,708,38,911 تيني ل1232 القيمة المضافة
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ل(.16قالبحأْو ل يدل)ليلدا البشري للمصنع وكماالقس  الثاني عشر : اإلفصاح عن رأ  المال 

 

 : يبين افصاح المصنع عن رأ  المال البشري 16جدول رق   

 المقدار البيان ا

لريدلل  2050 العدد الكلي للعاملين في المصنع 1

  ي يْ عدد العاملين الجدد ) تعيناا جديدة ( 2

ل ي يْ عدد العاملين بعقود 

لتلود الل)هةللوطثيتال(ل16887566 المزايا العينية للعاملين 

لريدلل1810 عدد العاملين من الذكور 3

لريد ال240 عدد العاملين من االناث 4

 نسبة العاملين من الذكور 5
1810

2050
 88%=لل            

 نسبة العاملين من االناث 6
240

2050
ل%12=لل

 اإلدارييننسبة العاملين  7
489

2050
 23%=لل

 نسبة العاملين الانيين 8
1561

2050
 76%=لل

ل%لل)بحالثةالهدلراي لبحخْدالواقأهدل(           1 نسبة العاملين غير الانيين ) اخرى ( 9

لد ي كلل220 عدد العمال المستايدين من التدريب 10

 ساعاا التدريب للعاملين 
ل،يرال2دو  ل،يري لبحلْ ياللتب للبحا نال

ل،يري ل 4بديل،يري لبحلْ يالل ي  لبحاىالل

ل. نسبة المبالغ التي تناق عل  التدريب 
 بي   بحلْ يال

 دمل يدي    ْدقا 
=ل

13,435,000

247,165,553
 0,5%=ل

 معدل المزايا العينية التي يستايد منها العاملين 
ديبيي رقنقا

 دمل يدي   ْدقا  و، ىقا 
=لل

16,887,566

1,342,953,631
ل%ل0,1=ل 

لللتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

لل

 

ل(.17كايلقالبحأْو ل يدل) :القس  الثالث عشر : اإلفصاح عن رأ  المال االجتماعي والعالقاا 

 يبين افصاح المصنع عن رأ  المال االجتماعي  : 17جدول رق  

 المقدار البيان ا

 معدل قيا  الدخل النقدي للعامل 1
شهأ(لتىْلدةمقدلدأا علبحأوبداللر رلرْتل12×لتيني )دىْ لبحأبداللبح هأ لل9,987,071

لبحىيد قل

 (ب أىليةمدلر رلرْتلبحىيد قللب ب )رْتلبحالةيرْيلل+لبحلىققللبحأْيْل+لبحانة حقللبحرلوز0.07 معدل دوران العاملين في المصنع 2

3 
نسبة اقساط التأمين التي يدفعها 

 المصنع

تيني لدللكللد ظالألاأبضلبحللدقللتدلدأاالبحاثيحرلل1100%ليلدلب،لةطيعلدث رل0,18

تيني لتدلل225500ريدل(=لل* 11002050بحاملةطىالودةمدلر رلدأا علبحأوبداللح ا ظفقل)لل

ليةمدله بلبحاث رلر رلدأا علبحأوبداللب ،اقالقلظهألبحنمثاللوهالدخل الدلل،نالأل أى

4 
نسبة التكاليف المدفوعة لدع  

 العاملين
ل%ل 0,01
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5 
نسبة المكافأة التشجيعية التي 

 يدفعها المصنع للعاملين
ل%ل)لرثي ةلرللدثيحرلتمقطاليْقىهيلبحا نالبحرلبحىيد قلل(ل0,18

 معدل تعويضاا اصابة العاملين 6
تيني لدةط رالدم دلبحرلري  الل 2000000قةالدى يضي لبحللدقللقال يحالبح قيةلح ا ظالهال

لبحال قا

7 
عدد العاملين المجازين ل رض 

 اكمال الدراساا
6 

للتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اللقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

 

ل(.18كايلقالبحأْو ل يدل)لالقس  الرابع عشر : اإلفصاح عن رأ  المال الطبيعي :

 : يبين افصاح المصنع عن رأ  المال الطبيعي 18جدول رق  

 المقدار البيان ا

لدقييلوبطل ل،يرال3550 كمية الكهرباء التي يستهلكها المصنع 1

ل3مل100000 كمية المياه التي يستهلكها المصنع 2

 كمية النااياا التي يطرحها المصنع 3
ية ملبحا نالتلْويألودىيحأالبحاقيهلبح ةق الوبحاخ في لبح نيرقالدلل

    لو ْةلبحاىيحأالبح نيرقالح ا نا

 تكلاة المياه المستهلكة من قبل المصنع 4
 ييل لو،ْلييملدلل يياليال ملبحا نالد طالد فقالبحاقيهلحمْل

لبحا يقظالوبرلايتلدةنقي لدضاللأيللب،له كلح اقيه

لتيني لرأبيال 89281600 تكلاة الكهرباء المستهلكة من قبل المصنع 5

لللتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

 

 

 دد ملبحنلددي جلبحلددال"وتندديمبلر ددرلددديل،ددثقلذكددأهلوقددال

بحلداله د لر درللقةْلددلبتثي لقأ قاللبحث ىللي د صللبحقهيلبحثي  

ل:ليلداديل

حلةددي يألبحالويد ددالل،دد  ليددنىوالر ددرليقاددال رددْبتلبهندديكلدددلتقأل

بق يملبحا نالرللبتي هلبحثقئقالوب يلايرقداللل ال،لوذحملأل بحا نال

لخددد  لزيددديتةلل  دددل د،دددقنىوالت دددوللبيأددديتالر دددرليقالددد لددددلل

شددقيملأقاهد ملبحةقاددال ليىندالقةددالبحةقادالبحايحقدالتددلليىندالل،بحمد يقا

بحةقاالبحاألاىقالح  ،البحد  ليىادللققد ل،لوحهد بللب يقالك قأةلد لل

ب تدد  لرددللب ،ددلْبدالي اددلليقاددال يصددالتيحنمددثالألصدد يبللقددل ال

،لقالبح  التقللبتبملبحا نالبحاديحابحا   البح يلليأاث  لقالدىأ

الوت ولل يصلبحامل اأيللوبحاؤ،مقللوبحالىهدْيللوأتبملب ،لْبد

 ههدليأاث  لقالدةي يألذب لب،لأبدقأقالوب د الودد ب تلدلىدْتةلل

ك حملب لبحا يقظالر رل أسلبحاي لب يلايرال،قؤت لبحدرلبح فديظل

ر رلدمدل يي لدمدلْبدالحييقدي لبحةيتددالوهد بليدْ لر درلب لبردْبتل

ملبحاديحالددلل د  لهاد ذ لدةي يألب ،لْبدالح ا نالو تطهيلتيألتب

يقاددالح ا ددنالحدد حملقددي لهدد هلبحةقاددالحدددلدظهددألدددللل ددي ب راددي لب

وبهادديلظهددأ لدددلل دد  لبحددْدجلتددقللدةددي يألل، دد  لبحةدد ب دلبحايحقددا

دلل   لبرْبتلبحلةي يألب ،لْبدالوبحلةي يألبحايحقالوت وللدل بز ل

 لبطدددي لبردددْبتلبحلةدددي يألوهددد بلدددديلهدددصلر قدددبحالويد دددالح ا دددنال

ل".الويد ابح

 

 دارة:ْ  اأداء للمصنع من وجهة نظر اإلثالثاً : تَقييّ 

نيلهؤكْللاه ل لي يْلأ لدخيحفي لددلليثدلللبتب ب للبحاىيددلللهالا .1

بولدْ بملبح ىاللودمؤوحالب يميملبولدللبحىديد قللبحد يللحهددل

لتو لدؤتألقالبح ميتي ل.

ددللل،ر رلبحةد ب دلبحايحقدالدهدبحأييتالبحْب  قالكي لحهيلدلتقألل الأ .2

 قدددىلدطيتةدددالبحو ددد قي لبحايحقدددالوبح مددديتي لبحأأتيدددالقدددال

 ددد  للوبيضددديلدليتىدددالب دددد ب لبحا ي قدددالددددلل،بحا دددي  ل

ل.بحل يو لدالبح ؤو لبحايحقا

طدأب لنيلهؤكْلبكلادي لبحثقيهدي لبحاةْددالوبحالى ةدالتل ْيدْلبألأهال .3

ل،للبحىاد م(ليل،لبحاأهديقل،لبحدْب نقذو لبحى يدالكــــدـل)بحادْين

لواقأهد.
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هؤكْلتل لبحثقيهي للبحايحقالبحاةْدالحودل يحقديلل يحقدالددللأ للاهاني .4

لل.د أيفي لأول   لبولشطاللدايديلً

 .لدالبحيقألكيقاللىييْبد تلبحا ناليْلأحليملأ ال .5

ل

 اإلستنتاجاا والتوصياا : - المحور الرابع

 الجانب النظري استنتاجاا 1.4:-

لب ،ي،دددالددددللبحلةدددي يألبحالويد دددالح ،دددلْبدالهددد للا ال .1 بحهدددْ ا

لبولد حقْلتإ يقابحلىأ لر رلكقفقاليقيملبح  ْب لب يل يتيالل

 .ةقاالوكقفقالبحا يقظالر قهيلدالدأو لبح ي لبح

لب دديقالبحةقاددالبحلددالدمددىرلبحقهدديلبح  ددْب لب يل دديتيالل للا .2  ا

لل تدْلددللقةدالتدلياوللب لدل ةقلدلل   لبحاى  دي لبحايحقدا

ب   لقالب رلثدي لبحلدلتقأب لبحثقئقدالبحخي يقدالوبحةضديييلبحلدال

د اللبحأ بهاللب يل يتيالوبحثقئقالوب يلايرقالوكقفقالتدأهيل

لقالها ذ لبراي لبح  ْة

دددللبهدددللبحافددديهقدلب ،ي،ددقالبحلددالتنقددد ل  حهدديلبحلةدددي يأللا ال .3

بحةقاددددالبحالويد ددددالهددددال)ليقاددددالبح  ددددْةل،ل ؤوسلب ددددد ب ل،

 (.اضيقابح

 

 استنتاجاا الجانب العملي2.4:-

ل–ل2018دددلل دد  لت ب،ددالدثقىددي لبحا ددنالح مددن ب لللَلثددقتلدَل .1

لب لهنيكليقاالو  ال، يقالح ا نالل2019

ر ددرلبحددأادلدددللب لبحا ددناليىاددللقددال،دد قل ددألوهدد ل،دد قل .2

لادنيقمالدديملوت د  لبحثضدي الددللشدلرلبحث دْب ل بحا دنالل الأل ا

 .ينيقالوح لت ولل ىقال الأي يو ل

ل

 التوصياا:3.4:-

بحمىالبح  قىلوبحامدلاألددلللليثدللللبتتب ب للقدالبح  دْب للل .1

ب يل دديتياللت ددوللردديملوبتب ةلبحا ددنالرقنددالبحث ددىلت ددولل

 ددديصللحل مدددقلللليددد تةلللدنلأيدهددديلو دددْديدهيللددددلللأيدددلللل

ل اي لللب،لاأب لتةي هيلقاللل، قلبحانيقما

زيدديتةلبحدد رالحددْىلاتب ةلبحا ددنالوبحىدديد قللتدد لتلهاقددالبرددْبتل .2

بحلةي يألبحالويد دال لدرل لدفةدْلبحانديقالبحلداله دل لددللأي هديلل

بحةقاداللوكد حملدىييديلبحمداىاللب يقاوديلد ةة لدللبهاقالقال

ل.وبحى دالبحلأي يالر رلبحاْىلبحة قألوبحال ،الوبحط يل

 طددالدمددلةث قالتدديحيبملدثنددال،دد قلبحىددأبقلحدديو بقلبحايحقددال .3

ردْبتلبحلةدي يألبحالويد دالح ،دلْبدالإبح دأكي لبحامدأ الحدْيهيلت

 وب ق يملرللأه طلهيلت وللشفي .

ل

 الهوامش :

لت ىلدملللدلل ،يحالدييملقأللل-ل1

 Global)لدنظادددالدثددديت ةلبحلةدددي يألبحالويد دددال(ل)لللGRIل -ل2

Reporting Initiative ل(ل

ل( Integrated Reporting  ()بحلةي يألبحالويد ال(لIRللل-ل3

 International)لبح أنالبحْوحقالح ت  لبحالويدلل(للللIIRC للل-ل4

Integrated Reporting) )ل

ل

 المصادر والمراجع :

ل:لاوالً: الوثائق الرسمية

 حىديملللوب،دالللو قيكاللهمقجلللحا نالللبحمن ياللبحلةي يأ

 .(2019ل–ل2018)

 : الدورياا والمجالا العلمية : ثانياً 

 اثار خصاائص الشاركاا ,ل2018بتأبهقدل،لقأيْلد أملقأيْل،ل

عل  العالقة باين مساتوى االفصااح وفقات للتقاارير المتكاملاة 

:لتحقددللدطثقةددالقددال،دد قلب ،ددهدللوالقيمااة السااوقية للشااركة

،لييدىالرقللشاال_لك قداللدأ البحفوألبحا ي،ثابحا أ ل،ل

ل.3،لبحىْتل22 ي،ثال،بحاأ ْلبحلأي ةل_ليمدلبحا

 ،وتحليال دراساة،ل2018،لرثدْبحفليم د ادْ هقد د بحثمدق ها 

 الشركاا وتعظي  قيمة المتكاملة اأعمال تقارير بين العالقة

 دراساة :المااليين المحللاين تنباؤاا دقاة تحساين ب ارض

 ك قدا - طنطدي بحا ي،دثقال،لييدىدا بحث د   ،دأ داإختبارياة

ل.ل2بحا ي،ثا،لبحىْت،ل يمد - بحلأي ة

  ْل2018وبحأأديو ،لطد  لد ادْلر دا،ل،ليي لهييا،لبحىثق،

أثر مؤ راا االستدامة للمحورين االقتصادي والحوكمي في 

تقياي  اداء الشاركاا الصاناعية العراقيااة المدرجاة فاي سااوق 

ت ب،ددداللد  ق قدددا،لبحاأ دددالبحىأبيقدددالح ى ددد مل،لالعاااراق الماااالي

ل.للللل14،لبحىْتلل58بحاأ ْللب تب يا،
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 المستخلص:

هدفت هذه الدراسةةةةةةةت الل  ور ال قار اللداخت الدا اات ف  اقار  الحايل اوفقاال افي الا اوال الدالات لاقدداي        

ر  عن الجهات اللداخات ف  ال لاق، األقلت اوسقلشاقوت الصاق(، اIIAالدا ا  الصاقر  عن ال هد الاددقان الدا ااان )

الدا ا  هو  ط الدفاع اللئاس   ، خاعقبار ان القددايالرساقالحايل اوفقاال ا الق  ونظم عال الاددقان الدا ااان اوجاها

ام ف ا  خا اوال القدداي ، الك  وكون اللداخت الدا اات ف الت و خد ان وكون هنالك القزاالاهم لاحد الن اوفقاال االرسةةةةةةاق

فال خد الن ور ال أقاات رداخات  ،اع الحاصالؤسسات القطواثل اوفقاال آفت لارساق  ف  الاؤسسات الحكوالات االدالات. ا

 .اوفقاال اعالج الحايلها اال  لاحد الن عااااتوقاام اللداخت الدا اات إلقار  الحايل اوفقا

انظلاً ألهاات اللداخت اقارها اللئاسةةةةةةة  ف  وقاام الحايل اوفقاال وم وصةةةةةةةاام آلات إلقار  الحايل اوفقاال  ف       

اات هذه ا لات افقاً لاا اوال الدالات لاقدداالحكوالات ف  ال لاق الاؤسةةةةسةةةةات ي الدا ا ، ااألقلت اوسةةةةقلشةةةةاقوت، ، صةةةة 

. عال هذه اولات ولكز عال قار القدداي الدا ا  كادول لرلوي عال القكون الن (ERMإقار  الاحايل الاؤسةةةةسةةةةات )ا

لات ، الونر  القاخ ت أصةةةول ر  القاخ ت اللةةةؤان الااسةةةقت ف ات الن الاونران ) الونر  القاخ ت األالور القلةةة ااات، الون

 ، الونف القانونات(.  القاخ ت أالور القوعات خاوفقاال، الونرالاؤسست، الونر  القاخ ت عال الاحازن

 

 ، ال اوال القدداي الدا ا اوفقاال ، إقار  الحايل الاؤسست،اللداخت الدا اات :المفتاحية الكلمات 

 

 

 

 

 

 

A Proposed Model for the Role of Internal Control in Managing Fraud Risks in 

Accordance with Internal Auditing Standards 

 

Emad Mohammed Farhan 1 , Sattar Oleiwi Dahash  Al-Murshedi 2 

 

Abstract 

This Deliberating aimed to activate the role of internal control in administering fraud risks 

in accordance with the international standards of internal auditing issued by the Institute of 

Internal Auditors (IIA), and the guides issued by the supervisory authorities in Iraq, which 

regulate the work of internal auditors towards the risks of fraud and corruption, considering 

that  Internal audit is the main and important line of defense to reduce fraud and corruption, 

and for internal control to be effective, there must be an actual commitment to international 

auditing standards.  Fraud is a scourge of corruption in government and private sector 

institutions. It is imperative to activate monitoring and evaluation tools for internal control 

to manage fraud risks to reduce fraud and treat its risks. 

            Given the importance of control and its main role in assessing fraud risks, a 

mechanism was designed to manage fraud risks in government institutions in Iraq. This 

mechanism was designed in accordance with international standards for internal auditing, 

guidelines, and enterprise risk management (ERM).  The work of this mechanism focuses 

on the role of internal auditing as a manager of a work team consisting of six categories of 

employees (staff to follow up on operational matters, employees to follow up on financial 
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affairs, employees to follow up on the assets of the institution, employees to follow up on 

the work of stores, staff to follow up matters of fraud awareness, legal officer). 

 

Keywords : Internal Control, Enterprise risk management (ERM), Fraud, Internal audit 

standards 

 

 المقدمة:

القطورات الحةةاصةةةةةةاةةت ف  الرقل  األ ال  ف  نظلاً لاققةةدم ا        

عال السةةةقول القطاع ال ام ا الحاص  الجانب القكنولوج  ا الحدال 

عال فد سةةةةةةواد ، شةةةةةةهدت اللداخت الدا اات وطوراً ف  ودداي ونراذ 

السةةااسةةات االحطط الاو ةةوعت لقحقاي أهداس الاؤسةةسةةات، خسةةبب 

اروبايها الاباشةةل االاسةةاند لةقار   ا قارها اللئاسةة  ا الر ال ف  

عال  وقدوم اوسةةقلةةارات ف  الجال الحايل الاؤسةةسةةت ، فا  وقااز

اللداخت الدا اات خاللةةةةاولات عال السةةةةقول الجوانب الاالات ااوقاروت 

ات فت االرن خالاوائح االقوانان كا كد الن اولقزام  قأ جل ال لك الن أ ، اذ

االق اااات الاقب ت ف   ةةةةةان إيار الاؤسةةةةةسةةةةةات الحكوالات ا ال 

ذلك فقد شهدت ا انت األ ال  ولكازاً اا حاً  فضال عنالحكوالات. 

عال عالدت اللداخت االقدداي الدا ا  ف  وقاام الحايل الاؤسةةةةةةسةةةةةةت 

اذلك الن اجل الحد الن اونحلافات ا عاااات اوفقاال ا الرسةةةةةةةاق 

 قا ل الاؤسسات.

اعااه فقد قعت الحاجت لو ةةةةةة  آلات إلقار  الحايل اوفقاال       

نه ، اوقاام الل حد ال االاال لدا ا  لاحايل اوفق قدداي ا خت  ا ال ، دا

ادد وقسةةةةام هذا البح  الل  اسةةةةت الباف  ، وضةةةةان الابح  األال 

إقار   قضةةان ف النهجات البح  ا قراسةةات سةةاخقت، االا الابح  الثان 

، االا  الابح  الثال  الحايل اوفقاال ف  اوقخاات الاالات االلداخت 

ال ، ا وضةةةةةةان الابح  قضةةةةةةان وجلخت ال لاق ف  الكافحت اوفقاف

اللاخ  آلاةت الققلفت إلقار  الحةايل اوفقاةال ، ا الابحة  الحةاال  

 وضان اوسقنقاجات ا القوصاات.

 

 المبحث األول : منهجية البحث و دراسات سابقة :

 اوالً: منهجية البحث

 مشكلة البحث: -1

الا شةةةةةةهدوه اللداخت الدا اات ف  ا انت األ ال الن عدم االقثال       

اوال الدالات الحاصةةةةةةت خقنظام عال الاددقان الدا ااان ا كذلك لاا 

عدم اولقزام خاألقلت اوسةةةةقلشةةةةاقوت الصةةةةاقر  عن الجهات اللداخات 

اع الاحاات ، أقل ذلك الل وزاود فاوت اوفقاال ا الرسةةةةةةاق ف  القط

، اهةةذا الةةا وم وةةأكاةةده ف  الققلول الحكوال  ا الحةةاص ف  ال لاق

خحصةةةوص  2019فات ال الاات ف  سةةةنت  الصةةةاقر عن النظات اللةةةرا

ولواب ال لاق ف  الدال األكثل اسةةةقلةةةلاد لارسةةةاق  ااوفقاال فا  

( 162( اجاد ف  الالوبت )100( قرجت الن اصل )20فصل عال )

( قالت . اكذلك نجات هذه الحاوت خسةةةةةةبب عدم 180الن اجاال  )

 وقاام نظةةام اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت لاحةةايل اوفقاةةال لةةدل الكثال الن

الاؤسةةةسةةةات الحكوالات ال لادات ، االن  الل الا سةةةبي فااكن القول 

لداخت الدا اات خان الالةةةةكات األسةةةةاسةةةةات لابح  ه  دصةةةةور وقاام ال

 -عااه واكن يلح القساؤوت اووات :لاحايل اوفقاال. ا

 هل ووجد وقاام لالداخت الدا اات لاحايل اوفقاال  ؟ -1

اوفقاال و زز قار اللداخت  هل واكن ادقلاح الات إلقار  الحايل -2

الدا اات ف  وقاام واك الاحايل، االا الدل ف الات هذه اولات ف   

 الحد الن عاااات اوفقاال ؟

 

 اهداف البحث: -2

إن الهدس اللئاسةةةة  لابح  هو انلةةةةاد الات  الققلفت  إلقار           

اا وقوافي ال   ا اال خ لدا ا الحايل اوفق قدداي ا ات لا لدال  لا اوال ا

(، اكذلك اوقلت اوسةةةةقلشةةةةاقوت ERMاإقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت)

 الاحاات لاحد الن اوفقاال ا الرساق . ا هذا وحقي اوو  :

( ا قارها ف  إقار  ERMاوقراك  خإقار  الاحايل الاؤسسات ) -1

 الحايل اوفقاال.

ات  -2 لدا ااةت ف  الوفدات الحكوال خت ا دا وطوول ا ور اةل نظةام الل

الن  الل الاسةةةةةةاهات ف   ن اوفقاال االرسةةةةةةاقال لادات لاحد ال

 ادقلاح الوسائل ا األسالاب الق  وؤقي الل ذلك ال لض.

 

 أهمية البحث: -3

ونب  أهاات البح  اللئاسةات الن وو ةاحه لالةاكل اوفقاال            

قد لوفظ خا انت األ ال  زواق  ف   اال  ، ف ، ا إقار  الحايل اوفق

ت خقحاال ا وقاام اللداخت الدا اات خاحايل اوهقاام خالدراسات الحاص

أهاات  الن اوفقاال الانقلةةل  ، ا كذلك لاا لالداخت ا القدداي الدا ا 

الحران عال األالوال ا الااقاكات لاؤسةةةةةةسةةةةةةةات القطاع  ال ام ف  

االحاص  ف  ال لاق ، كذلك وكان األهاات ف  الاسةةةةةةاهات ال ااات 

اال اااةةت ا الق  وحةةدم ال لاق ف  ووجاةةه الاجهوقات الاسةةةةةةققبااةةت 

ات الن  الل  لدا ا خت ا ظام اللدا حاذ إجلادات وصةةةةةةحاحاه ف  ن وو

النظام. االاسةةةاهات ف  ور ال  انهار نقاي الحال ا الضةةة ف ف  هذا

 .إقار  الحايل اوفقاالف  قار اللداخت الدا اات 
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 فرضية البحث: -4

وسةةةةةةقند البح  إلل فل ةةةةةةات الراقها : )اعقااق الات إلقار  الحايل 

اوفقاال وسةةةةةةهم ف  و زوز عال اللداخت الدا اات ا الحد الن الحايل 

 اوفقاال(.

 

 منهج البحث:- 5

 النظلي ا ال اا  عال الا وأو :اعقاد البح  ف  الجانب 

الانهج اوسةةةةةةققلائ  ، ا ذلةةةك الن  الل اويالع عال اراد  -1

 الاصاقر ذات الصات خاو وع البح  .

الانهج القجلوب  الن  الل الاحاالت لقطباي آلات الققلفت إلقار   -2

 الحايل اوفقاال  ان الدائل  الاذكور .

 

 :ت سابقةاساثانياً: در

اال االن ه او زوز )  2016ال اودي  -1 إيار الققلح لرحص اوفق

 .الثقت خالباانات الاالات(

وضةةةةةان البح  اهداس الجانب النظلي القاثات خالق لس عال الرهوم 

اوفقاال االرهوم  الا اوالات الاحاسةةةةةةبات ا صةةةةةةائصةةةةةةها االا ه  

 طوات اإجلادات الدار  الاحاسةةبات ، اكذلك الق لس عال الرهوم 

الاحةةاسةةةةةةب  االكونةةاوةةه ، اكةةذلةةك  فحص اوفقاةةال االرهوم النظةةام

الق لس عال او قالس خان فحص اوفقاال االقدداي .ا خاان الرهوم 

الاحاسةةةةةةبت اانائرها ا اإليار الركلي لها لرهم إجلاداوها .اخاان 

الجاوعت الن األسةةالاب لان  اوفقاال كالحوكات ا اللداخت ا اللةةرافات 

 .ا الها

ثات خو ةةةة  إجلادات اوضةةةةان البح  اهداس الجانب القطباق  القا 

الحاسةةةةبات واكن الن فحص اوفقاال االحد النه   خاا وسةةةةهم ف  سةةةةد 

ث لات النظام الاحاسةةةةب  لالةةةةلكات الاسةةةةاهات ال لادات. ا ادقلاح 

 إيار لرحص اوفقاال ا و زوز الوثودات الباانات الاالات.

() أناوذج الققلح لققووم إقار  الحةةايل 2018عا  اآ لان )  -2

 ((COSOف  الوفدات الحكوالات عال افي إيار)اللداخت الدا اات 

هدفت الدراسةةةةةةت الل الودوس عال الرهوم إقار  الاحايل اأنواعها 

اأسةة  إقاروها األاات وقاااها ااإلجلادات الاقب ت لاحد النها. كذلك 

خاان أهاات قار اللداخت الدا اات ف  رف  كراد  الوفدات الحكوالات 

 (.COSOاوطوول أقائها ف  نل وطباي الكونات)

3- 2014  Sharma & Panigrahi  (A Review of 

Financial Accounting Fraud Detection based on 

Data Mining Techniques) 

اسةةةةةةق لاض الاحاسةةةةةةبت لان  اوفقاال الاال  عال أسةةةةةةا  وقناات 

 اسقحلاج الباانات

وهدس الدراسةةةةةةت الل الق لس عال الرهوم اوفقاال ايلق فحصةةةةةةه 

 لس عال وصةةةةةةنارةةةات عاااةةةت فحص اوفقاةةةال .االقالنةةةه االحةةةد

 .االق لس عال الطلائي الااكنت لرحص اوفقاال.

 

 المبحث الثاني

 اوالً: الرقابة الداخلية :

 مفهوم الرقابة الداخلية : -أ

حسةةةةةةةب القوداقةةات الزالناةت خو ةةدتقتم الرةةاهام اللدةاخةت الةدا ااةةت       

فهنالك حسةةةةةب القطورات الحاصةةةةةات ف  الوفدات ، خالحاصةةةةةات ، ا

اللافل عدود   لذلك الارهوم ، كانت الالفات األالل وسال  )اللفات 

اللداخت اللةةةحصةةةات( ف  هذه الالفات كان الارهوم لالداخت الدا اات : 

الجاوعت الن الوسائل الق  وضان الحران عال النقدوت الن او قال  

ها  ا السةةلدت ، ااْلنم ثّما االقدتم  لقلةةال خ ص األصةةول األ لل  أهاا

ال  الانلةةةةةةا  الصةةةةةة ال  ا الرلقوت .  ا زان ، اكانت وطبي ف الاح

اوسةةةاع فجم الانلةةةوت اوطورها ، أقال ذلك إلل  اوسةةةاع عااااوها ، 

ااوسةةةةاع نطاق الجاوعت اإلجلادات  ا الضةةةةواخط اللداخات ، لقكون 

كان  الا  ات  لدا ا خت ا دا ات الن الرهوم الل ثان ات ال ف  الجاوعها الالف

الةدا ا ( ، ا أقل ذلةك الل وطور و طاّي عااهةا )اللفاةت  الضةةةةةةبط 

الرهوم اللداخت الدا اات: الجاوعت الن الوسةةةةةةةائل ا اإلجلادات الق  

، ا كذلك لضةةاان الددت  وقبنااها  الانلةةأ  ، لحااوت النقدوت ا األصةةول

 (. 6:  2006، لا اااات الاثبقت خالدفاول .) ز اول ، الحساخات

لالةةةةةةال اإلجلادات  خ د ذلك اوسةةةةةة   الرهوم اللداخت الدا اات ،     

الق   الثالثت اال اااات الحاصةةةةةةةت خالكراد  اإلنقاجات اهذه الالفات 

شار إلاه  الا اار ردم ) (  1واثل ) اللفات الكراد  اإلنقاجات ( ، ا الا أ

 "AU 320 ( الصةةةةةةةةاقر عن  "AICPA  ف  الرهوم  اللدةةاخةةت )

اكةةلا اإلجلادات   ،الةةدا ااةةت ف  هةةذه الالفاةةت : الحطةةت القنظاااةةت

االطلق الق  وقبنااها الوفد  اودقصةةةةاقوت الن أجل فااوت أصةةةةولها ، 

د الن صةةحت الباانات الاحاسةةبات الن  الل فحصةةها ، االا الدل  االقأكا

أهااقها، ا اوعقااق عااها ف  رف  الكراد  اإلنقاجات ، ا القأكاد عال  

( . 26:   2011اولقزام خالسةةااسةةات اإلقاروت الالسةةوالت. ) خداي ، 

فلت الرهوم هاكل اللداخت الدا اات   لقحقاي اهداس الوفد   خ د ذلك

اودقصةةاقوت  ف  الالفات اللاخ ت ، خدو الن اللداخت الدا اات  خاعقبار 

( .  7:  2006أنا هاكل اللداخت الدا اات اكثل شةةةةةاووً. )  ز اول  ا 

ا كان الرهوم اللداخت الدا اات خاوجبها : الجاوعت الن السةةةةةةااسةةةةةةات 

وعت الن دبل الوفد  اودقصةةاقوت ، اإلجلادات الاو ةة ااألسةةالاب ا

ف  أنا أهداس الوفد   وقم ووفال وأكاد النطق   القبولالق  الن  اللها 

 (.  25:   2017ساقم إنجازها .) أخو س اد ، 
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نت ( الن       ا الالفات الحاالسةةةةةةةت )اللفات وحقاي األهداس الا ا الا أ

ات و ات : عاا لدا ا خت ا كان الرهوم اللدا ها  خإقار  الوفد   الل قأثل  

اودقصةةةةةاقوت ، ا ال دود الن األيلاس ، ا الن  اللها وقم الحصةةةةةول 

عال وأكاد الناسةةةةةب ا لا  نهائااً ف  الا وق اي خاألهداس  ا وات: ثقت 

الققارول الاالات ، ا الدل اولقزام خالاوائح االقوانان الاالات ، افاعاات 

  (.19:  2016الا اوالات اكرادوها) السااللائ  ، 

 

 اقسام الــرقابة الداخلية:-ب

 األدسام ا وات  :  عالواكن وقسام  اللداخت الدا اات      

ن  الحطةةةت القنظاااةةةت  أاو : اللدةةةاخةةةت الةةةدا ااةةةت اإلقاروةةةت: وقضةةةةةةات

ااإلجلادات ا الوسائل  الق  واكن الن  اللها  وحقاي أكبل ددر الن 

اإلقاروت .ا الن  الكراد   اإلنقاجات ، ا أوضةةا وأكاد وحقاي السةةااسةةات

اإلجلادات الق  وو ةةة  الن دبل اإلقار  ، لقحقاي اللداخت اإلقاروت ، 

ه  الاوازنةةات القحطاطاةةت ، ا القكةةالاف الا اةةاروةةت ، ا اللسةةةةةةوم 

الباانات ا الحلائط ، ا قراسةةةت الودت ا الحلكت، ا الققارول الداروت 

ا هذه   (. 180:  2015، ا البلاالج القدروبات لا االاان) الذنابات ، 

اإلجلادات عاق ً ولوبط خطلوقت الباشل  خالنواف  الاالات ا السجالت 

 (.50:  2015الاحاسبات)نور الدون ، 

ات ،  ل  الحطت القنظاا ثا ات : ا و ا ات الاحاسةةةةةةب لدا ا خت ا اا : اللدا ثان

سبات  الاثبقت  ااإلجلادات الق   وحقبل قدت الباانات ا ال اااات الاحا

 هذه الباانات واكن اوعقااق عااها ، اوحدود ف  السجالت ، ا هل أنا 

 (. 135:   2012سالالت الا الجات الاحاسبات ) نظا  ا ال زب ، 

االن اإلجلادات الق  وو ةةةةةة  الن دبةةل اإلقار  ، لقحقاي اللدةةاخةةت 

الدا اات الاحاسةةبات ه  وحدود الاسةةؤالاات ا الرصةةل خان الواجبات 

ل لطلوقت القاد الازقاج ، الاق ار ةةت ف  األدسةةام الاالات، ا اسةةق اا

لداروت ،  ات ، ا الوازون الالاج ت ا بت اإلجاال خات الالاد ا فسةةةةةةةا

االذكل  وسووت البنك ، ا نظام الجلق الاسقال  لااحزان)الذنابات ، 

 (. 179الصدر ساخي : 

ثالثا : رداخت الضةةةةةةبط الدا ا  : ا وقاثتل  خالحطت القنظااات  ، اكل  

ادات  الق  وهدس إلل ووفال الحااوت اسةةةةةائل القنسةةةةةاي ا كل  اإلجل

الكافات  ألصول الاؤسست الن فاوت او قال  ا الضااع ، اكذلك 

، (. ا ولةةال وقسةةام ال ال 193،  2012سةةود اوسةةق اال.)عبد  ، 

ات ، خحا  وحضةةةةةة  كل  الونف لاالاج ت الن دبل  لذاو بت ا االالاد

، و قصةةةةةةةاصةةةةةةةات ا الاسةةةةةةؤالااتالونف آ ل ،اكذلك وحدود ا

وسةةةةةةق اال لوسةةةةةةائل اللداخت الحدوت ا الازقاجت، االقاالان عال اا

هد)الذنابات ، الصةةةةدر  الااقاكات ،االاونران  الذون ف  فوزوهم ال  

 (.180ساخي : 

راخ اً: القدداي الدا ا  :   و  د  دسةةةةم القدداي الدا ا   عنصةةةةلاً الهااً 

لك لب  (، ا الباً الا وكون هنا50: 2019لالداخت الدا اات) الااار ، 

خان الكثالون، فول الرهوم اقولةةت كالً الن )اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت( ، 

ها نظااً  ا)إجلادات الضةةةةةةبط الدا ا (، ا)القدداي الدا ا (، اعدت

ف  ااد  أاللها الن فا    او ن   الرهوالاً اافداً، إوا أنا هنالك ا قالف

الرهوالهةةا اقولقهةةا، فةةاللدةةاخةةت الةةدا ااةةت وقضةةةةةةاتن  الجاوع النظم 

وعت  الن دبل اإلقار  الن أجل ووجاه كلِّ ال اااات خالصةةةةرت الاو ةةةة

الاطاوخت االراعات ، ا افقلام السةةةةةةااسةةةةةةات اإلقاروت الاو ةةةةةةوعت 

افااوت الاوجوقات ، ا بط قدت الباانات الاسجات، او  د  إجلادات 

الضةةةةةةبط الدا ا  ، اكذلك القدداي الدا ا  ، فاقات الن الجاوعت 

للداخت الدا اات ) عنبل ا كانم ، الونائف، الق  ولةةةةةةقال  عااها ا

(." او  ةةد  القةةدداي الةةدا ا  الثةةاخةةت الحاقةةت األ ال  الن  2:  2018

الجاوعةةت إجلادات اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت ، اواكن القول خةةأن  اللدةةاخةت 

نا الجلق ا ةةةةة  اي الدا ا  و و ن  شةةةةةا اً ، إذم إالدا اات خدان القدد

ّود   ات و  لدا ا خت ا خاللدا حاصةةةةةةةت  اذ اإلجلادات ال وت القنر ل  عال كرا

افسةةةةةةن األقاد إوا إذا كانت هناك أقا  ف الت لققاام هذه اإلجلادات 

س  عال الةةدل فةةاعااقهةةا ف  وحقاي أهةةدافهةةا ا هةةذه األقا  ه   االق لا

 (. 158:  2018القدداي الدا ا ") عا  ا آ لان ، 

 

 إدارة مخاطر االحتيال في االدبيات المالية والرقابةثانياً: 

 اوالً:  معنى الخطر : 

الرهوم الحطل ، اا الاحايل  الن الاراهام الاسقحدالت الن دبل   و د    

النا  ف  الحاا  الاوالات ، فا  و قصد خه  البا األا اع اا الحاوت 

الق  وقاثةةل خ ةةدم الاقان الن القحقي لانقةةائج الق  ولوةةدانهةةا ، اا ان 

ل ه  الاو وع وؤقي الل االل  ال الحبب لانر ، ا قراست الاحاي

ات  اال ها عام اإلقار  ال ااعات، الن عدق الن ال اوم اوجق ناال ف   الاق

االقاالان ، ا عام اودقصةةةةاق ، ا عام اإلفصةةةةاد ، ا ان لكل عام الن 

هذه ال اوم  صةةةوصةةةااوه انظلوه لااحايل وحقاف عن خاد  ال اوم 

 (. 29:  2013األ لل . ) خا زاز اا لان ، 

ها ا كذلك ع لفت الاحايل الن  خأن لدا ااان   اددقان ا بل  ال هد ال د

:عدم الاقان لحدث الا واكن أن وكون له وأثال عال وحقاي األهداس. 

 , Hopkin) ا وقم داا  الاحايل الن فا  ال وادب ااوفقاالات

2017 : 16.) 

 

 ثانياً: مفهــوم إدارة المخاطر:

"نلأ الرهوم إقار  الاحايل لاق بال عن الحاجت الل الد ل شاالل      

وجا  عناصةةةةل ا القوالات خناد الانظاات عال أسةةةة  القرودت وحقي 

لها ددرات الق الات ف  الواجهت الاق الات ا األا ةةةةةاع الحارجات ا 
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ها ال دود الن الاحايل ") الورقات ،  ها ا وجنب ات الاحاطت خ لدا ا ا

ان  الاحايل ه  أفداث الحقاات واكن أن  ( ، ا خاا 665:  2014

وؤثل عال وحقاي أهدافها. اذاً إقار  الاحايل وق اي خرهم يبا ت الثل 

ات  جاخ ودات ، وضةةةةةة   طًطا إو هد ثل الق اا وا هذه األفداث ، افاث

 (. Doody, 2008:17لاقحراف النها) 

 

 ( : ERMثالثاً: إدارة مخاطر المؤسسة  ) 

الحايل الاؤسةةةةةةسةةةةةةت فدوثاً اذلك خسةةةةةةبب  خدأ اوهقاام خإقار         

( COSOالاحايل الكثال  الق  وواجه الاؤسةةسةةات ،اذ داالت لجنت )

خنلل الاحص لااراهام اللئاسات لاليار الاقكاالل ف   2002ف  عام 

 (،Enterprise Risk Managementإقار  الحايل الاؤسةةةسةةةت )

، فا  فدقت ثاانات  2004( ، ا الا دل عام ERMاالحقصةةلها )

ت لها ، ا أرخ ت اهداس ، إقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت ه  أكثل الكونا

، ل خإقار  الاؤسست الن الجلق الجاوعت الن القواعد، إنها عااات وقأث

الق  وقم وطباقهةةةا ف  ا ةةةةةة  اإلسةةةةةةقلاواجاةةةت عبل  االاونران، 

( لقحدود األفداث الاحقاات الق  دد ERMالاؤسةةةسةةةت. وم وصةةةاااه )

ت اللئاسةةةات الق  وااز إقار  قار ، االسةةةااإلوؤثل عال الاؤسةةةسةةةت، ا

الاحايل الاؤسةةةةسةةةةات عن الا واكن اعقباره إقار  الاحايل الققاادوت 

ه  النهج األكثل وكاالالً أا كاًاا الذي وقم اوباعه ف  إقار  الاحايل. 

  (Stamler et  al , 2014 : 177-179.) 

 (IIA( الن دبل ال هد الاددقان الدا ااان )  ERMا دد ع لفت )     

اوسةةةةقجاخت لجاا  الاحايل الق  ا : نهج صةةةةارم االنسةةةةي لققاام خانه

 وؤثل عال وحقاي األهداس اوسقلاواجات االاالات لاانظات.

( خانها : عااات وقم ونراذها الن دبل  COSOا كذلك علفها )      

الجا  إقار  الكاان ااإلقار  االاونران ا  لون ، اوقم وطباقها ف  

اؤسةةسةةت ، االصةةاات لقحدود األفداث ا ةة  اإلسةةقلاواجات اعبل ال

الاحقاات الق  دد وؤثل عال الاؤسةةةةةةسةةةةةةت ، اإقار  الاحايل لقكون 

 ةةةةةةان فداقها لااحايل ا لققدوم وأكاد ال قول فااا وق اي خقحقاي 

 (.Hopkin , 2017 : 98أهداس الاؤسست )

 

 (:ERMرابعاً: مكونات إدارة مخاطر المؤسسة )

القلاخطت ، وقم الن  اللها ا   ( الن ثاانات الكونات ERMوقكون )

السةةااسةةات ا اإلجلادات لقحقاي اهداس الاؤسةةسةةت ا واكن وو ةةاح 

 واك الاكونات خاوو  :

ااوً: البا ةت الةدا ااةت: "و ةد خا ةت اللدةاخةت خاكةانةت الاظاةت لااكونةات 

األ لل، افـةةةةةةة  فالت عدم فاعاات خا ت اللداخت ،فأن نقائج الاكونات 

رداخات فاعاتا اولةةةةةال خا ت اللداخت:  األ لل و وؤقي إلل  ةةةةةواخط

القصلفات االسااسات ااإلجلادات الق  و ك  اووجاه ال ام لةقار  

 2013ألوـةةةت افد  خحصوص اللداخت اأهااقها لااؤسست) الحالا ، 

( ، اولةةةال ال واالل الق  وؤثل عال خا ت اللداخت فاسةةةرت اإلقار   12:

القام األ الدات، اأسةةةةـةةةةةةةةةةاوب عااها، االنزاهت ااسةةةةناق السةةةةاطت ا

ااولقزام خةةةالكرةةةاد ، ا اإلقار  ا القةةةدداي ، ا الهاكةةةل القنظاا  ، 

ااسةةةناق السةةةاطت، ا الاسةةةؤالات ا سةةةااسةةةات ا الاارسةةةات الاوارق 

 (.Gamage, et al, 2014: 28)  البللوت

ثانااً ا ةةةة  األهداس: و قبل ا ةةةة  األهداس شةةةةلي السةةةةبي لقحدود 

قاي األهداس ، اذ وجب ان وقم اوفداث الاحقاات الق  وؤثل عال وح

ا ةةة  اهداس ونسةةةجم  ودعم رسةةةالت الاؤسةةةسةةةت ال  الحداق الاقبولت 

لااحايل فاها ، اوساعد ا   األهداس عال وقاام ا وحدود الاحايل 

داس ا اوحاذ اإلجلادات الواجبت لا الجت الاحايل ، فا  واثات اه

 :(Hopkin , 2010 : 59ف ات ) إقار  الحايل الاؤسست الن أرخ 

( اسةةةةةةقلاواجات: أهداس عالات الاسةةةةةةقول ، وقااشةةةةةةل ال  الهاقها 1

 اودعاها.

 ( ال اااات: اوسقحدام الر ال االكفد لاوارقها.2

 (  إعداق الققارول: الوثودات إعداق الققارول.3

 ( اوالقثال: اوالقثال لاقوانان االاوائح الا اول خها.4

وؤثل عال وحقاي  ثالثاً: وحدود اوفداث: ونب   وحدود اوفداث الق 

اهداس الاؤسةةةةةةسةةةةةةت ، ا هنالك ال دود الن اوفداث الق  وؤثل عال 

الا و وق وحقاي اوهداس ، اكجزد الن لاؤسست االن ثم اسقلاواجات ا

إقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت و خد الن وصةةةةناف اوفداث الاحقاات الل 

ف ات ، لاقسةةةةةةنل لةقار  فهم ال الدات خان اوفداث ، اكذلك و زوز 

 ,COSOت الاسةةةةةةقحدالت كأسةةةةةةا  ف  وقاام  الاحايل. )الا اوالا

2004: 4.) 

راخ اً: وقاام الحطل: و قبل وقاام الحطل الن الاكونات الاهات إلقار  

الحايل الاؤسةةةةسةةةةت ا وقاثل خ اااات اوكقلةةةةاس  ا الققاام ا وحدود 

كاراةةت النجةةاح ا اجقاةةاز واةةك الاحةةايل، ا هنةةالةةك الحةةايل قا ااةةت 

داس ، وجب عال اإلقار  ا ةةةةة  القداخال ا ارجات وان  وحقاي األه

 (.Gamage ,et al, 2014, 28الالزالت لان  هذه الاحايل) 

جت الحطل: وق  عال عاوي اإلقار   خت اا ال ال جا  االسةةةةةةةاً: اوسةةةةةةق

الاسةةةةؤالات ف  إجلاد اسةةةةق لاض وهم الاحايل الاحقاات ا اوثار 

ف  الاقلوبت عااها ، ال  اعطاد وصةةةةةور اا ةةةةةح ف  القكالاف ا الانا

بت لا الجت الاحايل، اهنالك الاقلوبت الن وطوول اسةةةقلاواجات الناسةةة

أقاات  لاواجهت الاحايل ا ال الجقها ،وات اإلشةةةةار  الاها ف   أرخ 

يار إقار  الاحايل وقاثل ف  ) وجنب الحطل ، وحراص الحطل،  ا

 اللاركت الحطل، دبول الحطل(.

ن الق اااات سةةةةةةاقسةةةةةةاً: األنلةةةةةةطت اللداخات: الن  اللها وقم القأكد خأ

الاصةةةةةةااةةةت الن دبةةةل اإلقار  وكون ف ةةةالةةةت ف  ونراةةةذ اإلجلادات 
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االسةةااسةةات ، كذلك وسةةاعد الاؤسةةسةةت عال القأكد خان وداخال ال الجت 

 (.COSO , 2004 :4الاحايل وم وطباقها خر الات)

ساخ اً: الا اوالات ا اووصال:  ولكز الا اوالات ااووصاوت عال 

الت لالداخت الر الت الق  وسةةةةةةقحدالها يبا ت اجوق  الا اوالات الالز

األنظات لقطوول الثل هذه الا اوالات ، االققارول الالزالت لقوصةةةةااها 

خلةةةةكل ف ال. الا اوالات الطاوخت عال جاا  السةةةةقووات الاؤسةةةةسةةةةت 

لاسةةةةةةاعد  اإلقار  ف  وحقاي أهداس الاؤسةةةةةةسةةةةةةت . وقم اسةةةةةةقحدام 

اكذلك أيلاس  ارجات. وجب  ،الا اوالات الن دبل أيلاس قا اات

سرل الاسقول الذي وحقاجها  ووصال هذه الا اوالات الن أعال إلل أ

 ف  شكل اف  إيار زالن  وساعدهم عال القاام خاسؤالااوهم.

وسةةةةةاعد  -وداوت اآلات  -ثاالناً: الالادبت: أنلةةةةةطت اللداخت ه  أقاات 

عال الن  أا وقااةةةل الاحةةةايل الق  واكن أن و اي وحقاي أهةةةداس 

ونلةةةةةا اإلقار  أنلةةةةةطت رداخت لقحقاي الانظات ارسةةةةةالقها. وجب أن 

أهداس ارسةةةةةةالت الانظات خر الات اكراد . ا أنلةةةةةةطت الالادبت ه  

السةةااسةةات ااإلجلادات الق  وسةةاعد عال  ةةاان اوحاذ اإلجلادات 

الالزالت لاواجهت الاحايل الق  ونطوي عااها وحقاي أهداس الكاان. 

ولال)اللاج ت  اخناًد عااه ، فإن أنلطت اللداخت ذات الصات خالقدداي

 األقاد، ال الجت الا اوالات ، القحكم الااقي ،الرصةةةةل خان الواجبات(

(Gamage, et al, 2014, 29.) 

 

 إدارة مخاطر االحتيال: خامساً:

لدا ااان )        اددقان ا ات IIAأصةةةةةةةدر ال هد ال نب جا  جا ( إلل 

( االا هد األاللوك  لااحاسةةبان ACFEالددق  اوفقاال الا قادون )

، إرشةةةةةةةاقات  2008( ف  أخلوةةل AICPAاان الا قاةةدون )القةةانون

جدود  لاسةةةاعد  الاؤسةةةسةةةات عال و زوز ددراوها ف  إقار  الحايل 

اوفقاال. الققلول خ نوان إقار  الحايل األعاال الن اوفقاال: قلال 

عاا  اوقدم إرشةةاقات رئاسةةات ف  الن  اوفقاال ف  الاؤسةةسةةت ، خاا 

وفقاال الر الت. ددم الدلال ف  ذلك إرشةةةةةةاقات فول إقار  الحايل ا

و لوًرا جدوًدا لالفقاال و ان: اوفقاال هو أي ف ل أا االقناع الق اد 

وهدس إلل  داع ا  لون ، الاا وؤقي إلل  سةةةةار  الضةةةةحات ا   أا 

 فصول الجان  عال الكسب.

اال أالًلا       حد الن فاوت اوفق باع نهج إقار  الاحايل لا او  د او

سقلاواجا ت الاؤسست ف  الكافحت اوفقاال. كاا جاد ف  الحوروًا ف  ا

الباان: الباقئ إقار  الحايل اوفقاال ه  نرسةةةةةةها إقار  أي الحايل 

وجةةاروةةت أ لل. الةةذلةةك ونب   وطوول الاةةارسةةةةةةةات إقار  الحةةايل 

اوفقاال عال  لار الحطوي اأيل الاحايل اأيل اللداخت الدا اات 

سةةات اخاان اللداخت الق  وقم وطوولها لقابات القطابات الحوكات الاؤسةة

إقار  الحايل اوفقاال: قلال  1997الدا اات. ادد أا ح وقلول عام 

لااةةدراد أن الهةةدس النهةةائ  هو  اي ثقةةافةةت لاكةةافحةةت اوفقاةةال ف  

اإلقارات االوكاوت. كان الن الارقلض أن وقم ذلك الن  الل إعالن 

  خاان الهات القسةةةةةةم ، أا خاان اولقزام لق زوز السةةةةةةاوك األ الد  ف

 (.Smith , 2007 : 79جاا  أنحاد الانظات) 

" ا وقطاب وطباي إقار  الاحايل خاا فاها الحايل اوفقاال  ف      

الوفدات الحكوالات، الجاوعت الن الاقطابات األسةةةةاسةةةةات فقل وكون 

ف الت االلج ت عال اوخقكار، اهذه الاقطابات ه ) عا  ، اا لان 

،2018  :165-166:)- 

الاونران خلةةةةكل اا ةةةةح خسةةةةااسةةةةات إقار   (  وجب إخالغ جاا 1

 الاحايل، افوائد اإلقار  الر الت لااحايل.

(  وجةةةب عال اإلقار   اإلدلار خةةةإقار  الاحةةةايل، اقعاهةةةا، 2

 او زوزها، اولجا ها.

 ( وجب أن ودعم ثقافت اإلقار  القركال الادرا  الن  الل اوخقكار.3

ن عاااةةةات ( وجةةةب أن وكون إقار  الاحةةةايل جزداً و وقجزأ ال4

 اإلقار  ف  الوفدات الحكوالات.

 ( وجب وقم أن رخط إقار  الاحايل خقحقاي األهداس خلكل اثاي.5

سواد كانت عال نطاق الحداق أا عال نطاق 6 (  لار  الاسادلت 

 ف  ااس  الوفد .

( وجةةب أن و اةةل الاةةددقون الةةدا ااون عال إوجةةاق فلص الحةةدق  7

 حايل عبل الانظات"واكن الن وطباي أسلع ل ااات إقار  الا

 

ساااادسااااً: دور الرقابة و التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية في 

 إدارة مخاطر االحتيال :

واثل اوفقاال اللكات  طال  االقناالات ف  ال دود الن الاؤسسات      

، فا  وحدث فلص اوفقاال ف  واك الاؤسسات الق  لدوها   ف 

ف  اوالقثال لاضةةةواخط الدا اات. اأن الضةةةواخط الدا اات  ال الكافات 

ا لتفلاق وروكاب الاارسةةةةات  ال أ الدات  االضةةةة ارت وقاح فلصةةةةً

. االن الضةةلاري القحقاي ف  هذه الالةةكات ااوفقاال ف  الاؤسةةسةةت

خلةةةةكل أعاي الن أجل الحصةةةةول عال أنظات رداخت قا اات أفضةةةةل. 

االن نافات أ لل أن اللداخت الدا اات الر الت واكن أن وقال اوفقاال 

االحطةةأ البلةةةةةةلي ، اأ اًلا وضةةةةةةاف القااةةت إلل الاؤسةةةةةةسةةةةةةةةت 

اولكز عاااات ودداي "(. Bach, et al , 2018 : 681نرسةةةةةةها)

اوفقاةةال عال الن  اوفقاةةال أا عال القحقاي ف  فةةاوت اوفقاةةال 

 :ا واتالاحقاات اوقضان السانارووهات 

الن  اوفقاال : اذلك الن  الل : كلةةةف نقاي الضةةة ف القنظااات  -أ

 اال ااااوات الالقبه فاها ، ا القحدود الدداي لنقاي الض ف الا لافت.

اال الن  الل : الق -ب حقاي ف  اوهاالات الجهولت القحقاي ف  اوفق

قان قلال أا قلال ، االقحقاي ف  الا اوالات الحاصةةت الاصةةدر  الن 
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-Kagermann , et al , 2008 : 136عن اوفقاال الالوكب ) 

فااا  ا وات(. اوجب عال الاددقان الدا ااان النظل ف  اوالور 137

 وق اي خاسؤالات الكلف عن اوفقاال:

للداخت الدا اات أقاار الحقارت فااا وق اي لكل الن اإلقار  انلةةةةاي ا -1

لنلةةةةاي اللداخت  اوعقااقيخالكلةةةةف عن اوفقاال. السةةةةار ال ال 

الدا اات هو فحص اوقاام السةةققل ألنلةةطت الاؤسةةسةةت كحدالت لها. 

االهدس الن القدداي الدا ا  ف  الكلف عن اوفقاال هو الساعد  

ل أعضةةةاد الاؤسةةةسةةةت ف  أقاد السةةةؤالااوهم خلةةةكل ف ال الن  ال

وزاودهم خالقحااالت االققاااات االقوصةةةةةةاات ااوسةةةةةةقلةةةةةةارات 

االا اوالات الاق اقت خاألنلةطت الق  وات اللاج قها. ولةال هدس 

 الالاركت و زوز الساطل  الر الت خقكارت ال قولت.

وقحال اإلقار  السةةؤالات إنلةةاد اصةةاانت نظام وحكم ف ال خقكارت   -2

قاال الوجوًقا ف  األنلطت ال قولت. إلل الحد الذي دد وكون فاه اوف

كاا هو الحدق أعاله ،  اوعقااقيالق  وقم وناالها ف  سةةةااق ال ال 

وقحال الاددقون الدا ااون السةةةةؤالات الاارسةةةةت )اللعاوت الاهنات 

( فااا 1220الواجبت(كاا هو الحدق خلةةةةةةكل الحدق ف  الا اار )

وجةةب أن وكون لةةدل الاةةددقان اوق اي خةةالكلةةةةةةف عن اوفقاةةال. 

ال لفت كافات خاوفقاال لقحدود الاؤشةةلات الق  دد وكون  الدا ااان

دد اروكبت اوفقاال ،اأن وكونوا القاقظان لارلص الق  دد وسةةاح 

خاوفقاال ، اوقاام الحاجت إلل وحقاي إ اف  ، اإ طار الساطات 

 (.GARA , 2004 : 171الاحقصت) 

لدالات ادد أشةةةار ال هد الاددقان الدا ااان األاللوك  ف  الا اوال ا -3

الق  أصةةدرها ، الل السةةؤالات الاددي الدا ا   ف  إقار  الحايل 

اار)  اال كاا البان ف  الا  وأ ذ  2-ت. 2210اوفق ("وجب أن 

الاددقون الدا ااون ف  اعقبارهم عند وحدود أهداس الهات القدداي 

افقاال اجوق أ طاد هاالت أا عاااات افقاال أا فاوت عدم وقاد 

وال الدالات لاااارسةةةةةةةت الاهنات لاقدداي أا الحايل أ لل")الا ا

(اثنةةاد  -1.أ.  2120(." اكةةذلةةك الا اةةار)  2017الةةدا ا  ، 

ناال  لدا ااان و اددقان ا جب عال ال الاهاات اوسةةةةةةقلةةةةةةةاروت و

الاحةةايل ذات ال الدةةت خةةأهةةداس هةةذه الاهاةةات ، كاةةا وجةةب ان 

 2120وكونوا القنبهان وفقاال اجوق الحايل أ لل . االا اار) 

( وجةةةب عال الاةةةددقان الةةةدا ااان اسةةةةةةق اةةةال ال لفقهم -2. أ. 

خالاحايل الاكقسةةةةبت الن  الل  انجازهم لااهاات اوسةةةةقلةةةةاروت 

اذلةةةك عنةةةد وقاام عاااةةةات إقار  الحةةةايل الاؤسةةةةةةسةةةةةةةةةت . 

لدا ااون - 3. أ .  2120االا اار) اددقون ا (عندالا وسةةةةةةةاعد ال

فانه وجب  ،اإلقار  ف  ا ةةة  اا وحسةةةان عاااات إقار  الاحايل

اهم ان واقن وا عن او طالع خاي السؤالات  إقاروت الن  الل عا

دااالهم خإقار  الاحايل ف ااا.")الا اوال الدالات لاقدداي الدا ا  ، 

2017 :13-14)". 

 

 المبحث الثالث

 تجربة العراق في مجال مكافحة االحتيال 

لطالاا شكل الرساق خكل صوره الصدر داي ا ارخاك ف  ال لاق      

ا خ ةد اجقاةاح الكووةت  ،  وم فلض الحصةةةةةةةار  1990. فر  عةام 

اوالل الل فلب الحااج عةةام الةةدال   عال ال لاق  أقل ف  نهةةاوةةت 

ات ، ا كذلك ، 1991 ات ال لاد ات القحق لدالار ف  البن الق  أقت الل ا

اودقصةةةةةةةةاق ال لاد  ، فةةازقاق الرقل ، كةةانةةت النقةةائج كةةارثاةةت عال 

خلةةكل  ااانحرضةةت رااوب القطاع ال ام ، ااصةةبح الرسةةاق السةةقلةةلو

كبال ف  كل الراصةةةةةةل الدالت ، اكذلك أجبلت الدالت  اللةةةةةةلكات 

الدالات الق  سةةةةةةاح لها  ف  ال لاق ، عال قف  اللشةةةةةةاال الن اجل 

 النحها ال قوق.

فقالل قال  ، ،  ضةةة  ال لاق  و 2003ا ف  اعقاب الحلب عام  

ا كان ف  ادقها سةةةةةةاطت القحالف الاؤدقت  ه  السةةةةةةاطت ال ااا ، ال  

لذي أقل  راق األالوال ، اوالل ا اجوق ال اوال القلا ات ف  الجال ان

الل ا قراد  األالوال ال لادات ا كذلك الااارات الداورات األالالكات. 

ا خ د صاا ت الدسقور لم وكن هنالك الحاالت جاق   2005ا ف  عام 

لا الجت الرسةةاق خكل اشةةكاله . ا دد اعقلس الدسةةقور خكل الن قووان 

الذي وأسةةةةةة  عام  ووحاقي )الجهاز األعال لالداخت اللداخت الاالات ا

( ، اكذلك ها ت النزاهت  ) ا ه  جهاز لاكافحت  الرسةةةةةةاق ، 1927

الق  نص   2004القحالف  الاؤدقت  ف  سنت  أنلا خقلار الن ساطت

( ،   102عال ولةةةةكااها افي الااق   2005نت الدسةةةةقور ال لاد  سةةةة

فقل 2005لكنه لم وقدم القراصال الحاصت خكارات عااهاا. االنذ عام 

، خق  كال الجهةةازون عةةاجزون عن أقاد عااهاةةا ،  2008عةةام  ، 

نقاجت القدهور ف  الو   األالن . فقد ا قال ال للات الن الونراهاا 

ات ال بار، الم وجل ، او لكت الققارول الصةةةةةةاقر  عنهاا  وحت رف

اوسةةةةةقراق  النها دط. ا ياات واك الرقل  ، لم وسةةةةةقدع البللاان أوًا الن 

الاسةةةةةةؤالان ، لققدوم األقلت عال عجز الحكوالت ، أا الرسةةةةةةاق ،عال 

داورات خأن الاااارات الن ال اااسةةةةةة  االل م الن ان هنالك اعققاق

 2014) شوقري اا لان،  الحكوالت وات سلدقها الن دبل السؤال 

(.كذلك انلةةةةةةاد الكقب الارقم ال ام  الذي أسةةةةةة  يبقا لقانون  32: 

سنت 57الارقم ال ام ردم ) ، ف  كل ازار  علادات االهات  2004( ل

ا كةةذلةةك القحقاقةةات ،  ،هةةذه الاكةةاوةةب ه  :القاةةام خاهةةام القةةدداي

االلاج ت األقاد ، لزواق  النزاهت ا الاحاسةةبات ا اللادبت الوزارات ، 

ألف ال  ال قاال ،ا سةةود اسةةق الل السةةاطت ، ااا الن  ا وحدود اوف

الاكاوب خإجلاد  القحسةةةانات عال البلاالج  القانونات ،ا ووصةةة  هذه
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الاطبقت ف  الوزارات ا سااساوها ا اجلاداوها فسباا وكون الناسباً، 

كاةةا وقوالون خةإجلاد القحقاقةةات اإلقاروةت ، ا وااةةك كةل الرقم عةام 

القانونات ، إلجلاد  القحقاقات ،  السةةاطت خإفالت القضةةاوا الل الها ات

 اإداالت الدعاال اإل افات.

إن ق ول ال لاق ف  ال ولاةةةت الن فاةةة  الققناةةةات اولاكقلاناةةةت،  

ااسةةةةائل اووصةةةةال الاقطور  ، ورقح آفاداً جدود  ، او ط  فلصةةةةت  

لاراسةةةةةةدون لا ب  خالاال ال ام ا القاام خ اااات اوفقاال ، "الاا نقج 

الدالات لاكافحت الرسةةةةةةةاق ، ااهاا اورادات اوالم عن ذلك اووراداات 

نت  حت الرسةةةةةةةاق لسةةةةةة حد  لاكاف ها  2003الاق "الق  انظم ال لاق الا

(، ا لةةذلةةك   3: 2018)قااق ،  2007سةةةةةةنةةت  35خاوجةةب القةةانون 

ااق  ) رادات األالم الاقحد  ، لاكافحت الرسةةةةةةةاق ،  5الزالت ال (  الن او

نراذ  السةااسةات الر الت الدال األعضةاد  فاها ، خو ة  ا ولسةا  ا و

االانسةةةةقت لاكافحت الرسةةةةاق ، و زز اللةةةةاركت  الاجقا  ، ا وجسةةةةد  

الباقئ سةةةةةةااق  القانون ، ا فسةةةةةةن إقار  اللةةةةةةؤان  ، ا الااقاكات 

ال اوالات ا اللةةةةةرافات ا النزاهت  ا الاسةةةةةادلت ، ا ونراذاً لاللقزاالات 

سةةةةةةاق،  الحاصةةةةةةت خال لاق  خاوجب اورادات األالم الاقحد  لاكافحت الر

الاذكور  سةةةاخقاً ،  دام الاجا  الالةةةقلك   لاكافحت الرسةةةاق خو ةةة  

الحطت الحاسةةةةةةات  لاكافحت الرسةةةةةةاق  ، ألال الل  ف  ال لاق  اياي 

( ،  2014 – 2010عااها ) اوسةةةقلاواجات الوينات لاكافحت الرسةةةاق 

اوكون هذه خاثاخت الحطت اللةاالات ا الارصةات ا قلال ال ال لاواجهت 

ذكل فاها ت ، ا هذه اوسةةةقلاواجات ا ان لم وكل الاسةةةقوواالرسةةةاق ف  

عناصل الثا  اوفقاال  خالصور  الاباشل  ، او انها دد وناالت واك 

ال ناصةةةةل  خالصةةةةور  الضةةةةانات  ا ذلك الن  الل القوصةةةةاات الق  

جادت خها واك اوسةةةةةةقلاواجات  إلفداث  الق الات ف  السةةةةةةااسةةةةةةت 

عال وضةةةةةةاي افقااوت ادوع  ااإلجلادات ا األنظات ، ا اي خا ت

اوفقاال ا الرسةةةةةةةاق خصةةةةةةور  عاالت  ، الهدس النها فااوت الحقوق 

لهم ، ا كذلك فااوت الاال ال ام كافت لااواينان ، اووفال الحدالات 

فضةةةةةةال عن ( . "  3:  2012الن الضةةةةةةااع ا الهدر.) الجاالاي ، 

داً الن الحطت الحاسةةةات فقد دام قووان اللداخت الاالات اووحاقي اانطال

فلصه عال ووفال ال ون لاوزارات االداائل ال ال اللوبطت خوازر  

الكون القدداي الدا ا  افد اهم عناصةةل اللداخت الدا اات ، خإصةةدار 

قلال وسةةةقلشةةةد خه افدات القدداي الدا ا  ف  عااها اوكون اسةةةا  

لدا ا ا اوم ال ال خه خاوجب كقاب قووان  ل ال ادسةةةةةةةام القدداي ا

اال خت ال لداائل اللدا اه عال الوزارات اا لذي وم و اا حاقي ا ات اوو

. 14 5 2007(ف 5 5 3303الا نات خاوجب الكقاب الالدم خال دق)

صرحت ( خان فاها الرهوم نظام 30اذ جاد الدلال اوسقلشاقي خـةةةةةةة ) 

اللداخت الدا اات االا وق  عال عاوي اإلقار  الن وصةةةةةاام اونراذ نظام 

  وضةةةةةةان لةقار  ال ااةةا وحقاي ا لكاكرودردةةاخ  قا ا  القكةةاالةةل 

أهدافها وسةةةةةةهم خالحد الن ناهل  الرسةةةةةةةاق اإلقاري االاال  خدرجت 

كبال ") الاصةةةدر: الدلال اوسةةةقلشةةةاقي لدووان اللداخت الاالات ل ام 

2007  .) 

الن جانب ا ل فقد فقحت ها ت النزاهت افاق جدود ف  ايار الكافحت 

الدالات ، وسةةةااا الرسةةةاق ا ذلك الن  الل الق اان ال  الاؤسةةةسةةةات 

ات UNDPخلناالج األالم الاقحةد  اإلناةائ  ) ( ، ا النظاةت اللةةةةةةرةاف

الدالات ، ألجل فصةةةةولها عال الاسةةةةاعد  ا الدعم إلنجاز الهاالها ، 

 اوكاات هذه الاساع  ف  الاحاار اووات:

 .2011انضااالها الل اوكاقواات الدالات لاكافحت الرساق سنت  (1

لاق الل اوورادات ال لخات لاكافحت الاصةةةاقدت عال انضةةةاام ال  (2

 .2012( لسنت 94الرساق خاوجب القانون ردم )

 .لق زوز النزاهت ا الكافحت الرساق وولاها رئاست اللبكت ال لخات (3

نجةةاح السةةةةةةةاعاهةةا ف  الؤوال الةدال األيلاس ف  فاانةةا  عةام  (4

ف  رعةةةاوةةةت دلارون قالاان الهاان ، األال الا ن    2017

لدال  ثان  الاق اي  خالق اان ا ا اسةةةةةةقلقاق الاوجوقات ، ا ال

خان   ا الكافحت الرسةةةاق خجاا  اشةةةكاله .) وقلول  طوات ها ت 

 (3النزاهت لق زوز اجلادات الكافحت اوفقاال، 

  2017اووحاقي خإصدار قلال عام  كاا دام قووان اللداخت الاالات     

كان الهدس  2007الذي واثل الق دول األال لادلال الصةةاقر ف  سةةنت 

اوساس  الن هذا الق دول هو الساعد  الاددي الدا ا  ف  اقاد الاهام 

الحاصةةةةةةت خه  افي افدث الا اوال ا األسةةةةةةالاب االطلق الا قاد ، 

اوطباي افضةةةةل الااارسةةةةات ف  الجال  الققاام لراعاات نظام اللداخت 

حطاط ، ن جوق  القدداي الدا ا ، ف  اللفات القالدا اات،  ا ةةةةةةاا

عداق الققارول ، اولةةةةةةال نطاق وطباي الدلال الوفدات االقنراذ ، اإ

الحكوالات الااولت الن الاوازنت ال االت لادالت اافدات القطاع ال ام 

الااولت ذاوااً.)الاصةةةدر :الدلال اوسةةةقلشةةةاقي لدووان اللداخت الاالات 

خإصةةةةدار قلال  وحاال ا وقاام الاحايل  ( كذلك دام 2017اووحاقي،

الاؤسساوات  الن دبل قووان اللداخت الاالات اووحاقي ، ا الذي وهدس  

الل الحد الن ناهل  الرسةةةةةةةاق الاال  ا اإلقاري ، ا وحدود الحاوت  

الق  ولكل افد  ل ا الض ف ف  اإلقار  الا نات،الق  واثل نقاي الحا

لت الاقن ت ا ف  الاالك ، أاجه الرسةةةةةةةاق الثل  القضةةةةةةحم ف  البط ا

اسةةةةق الل النروذ ا الصةةةةالفاات اوضةةةةارب الاصةةةةالح ، الهدر ف  

الاوارق ، السةةلدت ا او قال  ، القالعب ، سةةود اسةةق الل اسةةائط 

النقةةل ، الحصةةةةةةول عال االقاةةازات  ال اللةةةةةةلاعةةت ، اسةةةةةةق الل 

الاسةةةةةةاعدات ا الانح ل ال األ لاض الاحصةةةةةةصةةةةةةت لها ، اجوق 

هاات ا إجلادات القسةةةةةةدودات الوهاات عال الحسةةةةةةاخات الدائنت الو

أسةةةةةةاسةةةةةةها ، القوايؤ ف  الق اددات ا  اوفاوت  الاحالرت لاقوانان 

القصةةةةد النها اوسةةةةقراق  الااقوت  اللةةةةحصةةةةات  ، اجوق اونراق عال 
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الالةةةةةةةارو  الوهااةت ا ال ال الوجوق  اصةةةةةةالً)قلاةل وحااةل ا وقاام 

 (.2017الاحايل الاؤسساوات ، 

، خإصدار قلال الؤشلات داا  النزاهتدام الدووان ذلك  فضال عن   

ف  الجهات الحا  ت لالداخت )الللاع النزاهت الاؤسساوات ( ، وأو  

هذا الدلال ف  سةةةةةةااق اولات الاقب ت الن دبل قووان اللداخت الاالات  

اووحاقي ف  الاضةة  ددالاً نحو اإلصةةالح ، ا خاا ونسةةجم ال  الحطت  

( الق  فاالت رسةةم رؤل 2022 -2018)  اوسةةقلاواجات  لاسةةنوات

اسةةةةةةقلاواجات  لق زوز اللةةةةةةرافات ا النزاهت ، اوبن  األقاات الر الت  

لقنراذ هذه اللؤل ، الن  الل وطباي اللةةةةةةلاع  الؤشةةةةةةلات داا  

النزاهت  ف  الاؤسةةةةةةسةةةةةةةات الحكوالات ، لقحدود نقاي  الضةةةةةة ف ، 

ض االاحايل الاحقاات   ف  أنلةةةةةةطت واك الجهات ، الق  دد  وق ل

ونقهاكات النزاهت ، ا خالقال  الاسةةةةةاعد   ف  قعم  الجهوق الابذالت 

ال  هت) قل دائ  لانزا باع الانهج الو حت الرسةةةةةةةاق ، الن  الل او لاكاف

:  2018الؤشةةةةلات داا  النزاهت  ف  الجهات الحا ةةةة ت لالداخت ، 

3 .) 

"ادد كلةةةةةف رئا  ها ت النزاهت القا ةةةةة  )عزت ووفاي ج رل(    

قهااً إلل القضاد (3070عن إفالت ) اأشار القا   ج رل،  الل  ،ال 

الاؤوال الصةةةةةحر  الان قد لةعالن عن وقلول الها ت السةةةةةنوي ل ام 

لذون وات إفالقهم إلل  2018 إلل أن عدق الوزراد االن خدرجقهم ا

( ازولاً االن خدرجقه، صةةةةةةدر 11خاغ ) 2018القضةةةةةةاد  الل عام 

الدرجات الحاصةةةةةةت  ( الن ذاي156( دلاراً خاإلفالت، ا)22خحقهم )

( دلاراٌ 224االاةةدولون ال ةةاالان االن خةةدرجقهم ، صةةةةةةةدر خحقهم )

 خاإلفالت)الاصدر  الاود  اللسا  لها ت النزاهت (.

ذلك االن اإلجلادات ا الحطوات الاقب ت ف  الجال فضةةةةةةال عن     

 2018( لسنت  70الدووان  ردم ) الكافحت الرساق فقد وم صدار اوالل

الذي سةةةةةاق ( )الاجا  األعال لاكافحت الر  الذي خاوجبه وم ولةةةةةكال

وكون  خلئاسةةقه ، اعضةةووت  عضةةوون الن الجا  القضةةاد األعال،   

ارئا  قووان اللداخت الاالات ، ارئا    ها ت   النزاهت ،االاثل عن 

الكاوب الارقلةةةةةةان ال اوال ." جاد اإلعالن عن هذا الاجا  خ د أن 

وبت الثالثت علةةةل  ا ةةة  ال لاق ف  الالوبت السةةةاقسةةةت علخاا االال

( نقطت ال  دائات أكثل الدال فسةةةةةةاقا ف  ال الم عال 168عالااا ب )

خاانات  عال  ود الققلول الاال  ااودقصاقي ال الا  الذي وحقوي

 ،( ها ت12الاقكونت الن )، عدود  وؤس  لها النظات اللرافات ال الاات

 أهاهةةا البنةةك الةةدال  االانقةةدل اودقصةةةةةةةاقي ال ةةالا ، اال  خةةداوةةت

أهاها أنه جاد  ،القلةةةةةةكال لهذا الاجا  افقول عال عد  الراردات

خصةةةةةةا ت الادانات وحاال فاها إثبات دانونات القلةةةةةةلو  اصةةةةةةاا ت 

الارلقات اوحدود الاهام افي أيل ادقصاقوت وؤشل فقاقت األا اع 

السةا ت ف  الهدر الواسة  لااال ال ام ا ةااع ثلاات البالق اسةاطل  

لاراسدون االارسدون .افقول ولكال الاجا  القول الاقنرذ  االداعات 

( فقل  أخلزهةةا : اإلسةةةةةةلاع خةةإكاةةال الانظوالةةت القةةانوناةةت 12عال )

لاكافحت الرساق ااولقزام خقاام الاسؤالان ف  الوزارات االاؤسسات 

القاخ ت لحكوالت خ داق االلةةةةحصةةةةاات السةةةةااسةةةةات ف  الجا  النواب 

نه الن الوارق اأالوال خققدوم الكلةةةةةةوفات الاالات عن فقاقت الا واقاكو

الةةةالاةةةت ال  إلزام الوزارات خةةةإعةةةداق اا ةةةةةة  الحطط االبلاالج 

اودقصةةةةاقوت الق  وسةةةةاعد عال اإلسةةةةلاع خقطباي البنوق الوارق  ف  

عال أن وقولل األجهز  اللدةةاخاةةت الهاةةت  ،هاكااةةت وةةأسةةةةةةا  الاجا 

الاقاخ ت االلصةةةد اوقاام سةةةااسةةةت الوزارات افحص فقاقت األقاات 

ا 2019  الةةةةن دةةةةبةةةةاةةةةهةةةةا") الةةةة ةةةةنةةةةاز ، االةةةةبةةةةلاالةةةةج الةةةةاةةةة ةةةةد

https://albasaernewspaper.com/issues-and-

opinions/57776) 

وم اصدار الدلال اوسقلشاقي لاحد الن اوفقاال  ،  2019اف  سنت 

االرسةةةةةةةاق ف  الجهات الحكوالات ، اوم اعداق هذا الدلال لاسةةةةةةةاعد   

وفقاال ، الجهات الحكوالات  عال إوجاق اا ةة  القداخال  لاحد الن  ا

 -اشبهات الرساق ،اوهدس هذا الدلال الل :

ات ، وقم  - اا ف  الجهات الحكوال ووفال اللج  الوفد  لةقارات ال ا

اعقااقه  عند ا ة   القداخال ا اإلجلادات ، لاحد الن ادوع شةبهات 

الرسةةةةةةةاق ا فةةاوت اوفقاةةال ، ا الكلةةةةةةف عن ادوعهاةةا ، ا كةةل 

 ذلك . اإلجلادات الق  ونب   ونراذها ف  فال

وقدوم الدعم ا الاسةةةةةةةاند   لاجهات الحكوالات  ، ف  وقاام ا إقار   -

الحايل اوفقاال  االرساق خكل صوره ، خاا و زز القدرات الحاصت 

خقاةةك الجهةةات ، اوؤالن فةةاعااةةت نظم اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت  عال النحو 

الانظم ا اوسةةةةقباد   ف  وحدود  ال اااات ا األنلةةةةطت  ذات الحطل 

 الق  دد ونجم عنها ال ال اوفقاال  .ال ال  ، 

وقدوم الاساعد  لاجهات الحكوالات  عال ا   السااسات لاحد الن  -

اوفقاال  ا شةةةةةةبهات الرسةةةةةةاق ، وقضةةةةةةان الاقطابات ا اللةةةةةةلاي  

 اإجلادات اللداخت  الق  الن شانها ان وساهم ف  الحد النها .

ال الن النطاي السةةةةةة   الابذال الن      لدل دبل  اجادت فكل  هذا ا

قووان اللدةةاخةةت الاةةالاةةت اووحةةاقي لاواكبةةت القوجهةةات ال ةةاالةةت  عال 

الاسةةةقول الوين   ا الدال  ، اللاالات لق زوز  النزاهت ، ا الحد الن 

ا عك  هذه القوجهات  ف  آلاات عااه ، فا   ،الرسةةةةةاق ا اوفقاال

وم ا ةةةةةة  الهدس  اوسةةةةةةقلاواج  األال ، ) و زوز الباقئ النزاهت  

لاكون هذا الدلال ايار وقضةةةةان الجاوعت اإلجلادات  االلةةةةرافات (،

الق  لها قار ف  و زوز ددرات الجهات الحكوالات  لاحد الن شةةةبهات 

الرسةةةةةةاق ا اوفقاال ارصةةةةةةد ادوعهاا ، ا الق االل ال هاا ، خهدس 

سقدام ، لاكون جزداً الهااً  ساوك الاؤسس   القووم ، ا الا ولسا  ال

حت الرسةةةةاق  ف  واك الجهات ف   النظوالت الحوكات  الحاصةةةةت  خاكاف
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)الاصةةةةدر: الدلال اوسةةةةقلشةةةةاقي لاحد الن اوفقاال  ا الرسةةةةاق ف  

 (. 4-3:  2019الجهات الحكوالات ، 

 

 المبحث الرابع

 االلية المقترحة إلدارة مخاطر االحتيال

احةةايل اوفقاةةال االلاً الهاةةاً ا لو قبل وقاام  اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت       

ساقناال هذا  لارواً عال السقول  القطاع ال ام ا كذلك الحاص ، 

اال  ات الققلفت إلقار  الحايل اوفق ح  وصةةةةةةاام اانلةةةةةةةاد آل الاب

القضةةةةانت الهاكاات الحاصةةةةت خها ا الاهام الحاصةةةةت خالر ات الادرجت 

  ان واك الهاكاات . االاقطابات الالزالت لقطباي  واك اولات. 

 

 ة (:    إدارة مخاطر االحتيال ) اآللية المقترح 3-3-1

ا لات  اريت ال ال الق  الن  اللها الاكن القوصةةةةةةل  و د  هذه     

دقت سةةةةةةاخقاً ، ا كذلك   و دالل ال الجت الث لات ا الاحالرات الق  ف 

أقا   الهات ف  الجال وقاام اللداخت ا القدداي الدا ا  ف  الجال إقار  

الحايل اوفقاال ، وأو  فكل  انلةةةةةةةاد آلات  إقار  الحايل اوفقاال 

( ، IIAعال  لار الا اوال الدالات لاقدداي الدا ا  الصةةةةاقر  عن )

( ف  ERMكذلك وسةةةةقاد فكلوها عال  إقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت )

. كذلك أشةةةةار الدلال  الواجهت الاحايل الناوجت عن عاااات اوفقاال

لحد الن عاااات اوفقاال ا الرسةةةاق ف  الجهات اوسةةةقلشةةةاقي الل ا

اقر عن قووان اللداخت الاالات اووحاقي ، الصةةة 2019الحكوالات ل ام 

الل  ةةةلار  الوداوت الن اوفقاال ا شةةةبهات الرسةةةاق الن  الل خناد 

ثقافت الؤسةةةةسةةةةاوات اا ةةةة  ايار السةةةةقدام لانزاهت، ا القلكاز عال 

الوع  الكاف  الن اإلقار  ف  فاوت اوفقاال ا شةةةةةةبهات الرسةةةةةةاق، 

لول الققاام اوال  االققاام اوال  لاحايل الرسةةةةةاق ا اوفقاال ، ا وق

لاحايل الرسةةةةاق ا اوفقاال ، ا سةةةةااسةةةةت  رداخت الرسةةةةاق ا اوفقاال  

الضةةةاون -االق  وقضةةةان )الاسةةةؤال عن ا ةةة  ا ونراذ السةةةااسةةةت 

القاخ ت القنراذ(.كذلك فدق الدلال األقاار  -القواصةةةةةةل  -السةةةةةةااسةةةةةةت 

االاسةةةؤالاات اللئاسةةةات  لاا ناان خو ةةة  ا ونراذ سةةةااسةةةت الحد الن 

ل ، اشةةةبهات الرسةةةاق ف  الوفدات الحكوالات ، ا خحصةةةوص اوفقاا

ذلك فقم الدلال عال اإلقار  خأن وقوم خقحدود السةةةقول اقاري  وقألف 

الن رئا  فلوي ، ا الونران القحصةةةصةةةان لقنراذ سةةةااسةةةت الحد الن 

  -اوفقاال ، ا شبهات الرساق  ا وقألف الن :

السةةؤاوً عن اوكون  -أاوً: رئا  فلوي  اللادبت اوفقاال ا الرسةةاق:

ا ةةةة  ا ونراذ السةةةةااسةةةةت، ا ونب   ان وقاق  خالاهارات ا الحبلات 

الاقلاكات الناوجت عن  دالت انارات كافات وقاح له الا لفت اللةةةةةةاالات 

ات لدائل  الحكوال نب عال ا وت الكبال  خجوا لدرا فت اا ، االواين  كا

 طل الرسةةةاق ا اوفقاال الاحقال ادوعهاا ف  أنلةةةطت واك الدائل ، 

ألفضةةةةةل ان وكون القرل اً ) ددر اإلالكان ( خحا  وأ ذ الودت االن ا

 الكاف  لاقاام خهذه الاسؤالات ا وكون اروبايه الباشل  خالادول.

ا وقةةألف الن عةةدق  الن  -ثةةاناةةاً: فلوي اللادبةةت اوفقاةةال ا الرسةةةةةةةاق:

الاونران الن ذاي الاهةةار  ا الحبل  ، ا لةةدوهم ف  ردةةاخ  ف  

فضالً عن إالكانات عالات ف    ،قاالالكلف عن فاوت الرساق ا اوف

ا ةةةةة  الضةةةةةواخط ا اإلجلادات الق  الن شةةةةةأنها وحراف الاحايل 

اافقاةةال ادوعهةةا ، ا إجلادات الاقةةارنةةات  خان نقةةائج وقاااةةات 

الاحايل لاسنوات الساخقت ، ا وقارول الكلف عن اوفقاال ا الرساق 

الباشةةةل . ا وكون اروبايهم خلئا  فلوي اللادبت  الرسةةةاق ا اوفقاال 

االن األفضةةةةةل ان ولةةةةةال أعضةةةةةاد الرلوي الونران الثل ) الونر  

الونر  الاحاسبت  الاالات الان لدوهم قراوت خ ااات  –القدداي الدا ا  

الاونران القانوناان  –اعداق الققارول  الاالات ا الضةةةةةةواخط الاالات 

االاسةةةةةؤالان عن القاخ ت عاااات اوالقثال لقطباي القوانان ا القاخ ت 

الاونران الرناان اا اإلقاروان لالسةةةةةةقرةةاق  الن ال لفقهم  –ام اولقز

 خال اااات الاوالات (. 

ذلك ونب   عال اإلقار  ان وؤالن الق اام الاسةةةةةقال  فضةةةةةالً عن "   

للئا  ا فلوي رداخت اوفقاال ا الرسةةةةاق الن  الل زجهم ف  خلاالج 

فضةةةور النداات ا الاؤوالات  ناارش ودروبات فدوثت،  فضةةةالً ع

الصات خساوكاات اوفقاال ا شبهات الرساق، ا كارات الواجهقها  ذات 

لق زوز القواصةةةةةةةةل ال  زالالئهم ا نظلائهم الن اللادب   الرسةةةةةةةةاق 

اان وكون لةةةدل فلوي ال اةةةل   ،ااوفقاةةةال ف  الجهةةةات األ لل

قاال اللةةةةةةائ ت عال الا لفت الكافات ف  الا وحص ف ات ا أنواع اوف

خقاً، ا عااهم وحدود الحايل الق  وم ذكلها سةةةا السةةةقول الاؤسةةةسةةةت 

افقاال الاؤسةةةسةةةت الن  الل قراسةةةت خا ات القلةةة ال االقحكم لقحدود 

ف ات الاحايل اوقاااها، كذلك فحص الاحايل االق ل ةةةةةةةات الن 

النظور الاحقال ، لقحدود الا واكنه القحكم فاه أا القالعب خه لج ل 

نات اوفقاال الاكنًا ، ا فهم قداي ألعلاض اوفقاال االصةةةةةاقر الباا

الق  دةةةد وحقوي عال واةةةك األعلاض القنبةةةه لحةةةداث األعلاض 

 اال لفت كارات البح  عن واك األعلاض ف  الباانات "

لك  اسةةةةةةةت الباقئ ونظم عال      اه فان الااكن ان وكون هنا اعا

إقار  الحايل اوفقاال ، اكذلك خإالكانها ان وضةةةةةةان هنالك إقار  

 ت خاوو  :الحايل افقاال ف الت اهذه الاباقئ كاا الو ح

الابةةدأ األال: وخةةد الن اجوق خلنةةاالج إلقار  الحةةايل اوفقاةةال ، 

سات ا اإلجلادات ف  الا وحص اوفقاال ا الحايله.  ساا وقضان ال

خاإل ةةةةافت الل ذلك وخد ان وكون فلوي عال إقار  الحايل اوفقاال  

  .عال اع  خاوفقاال ا اللاوات الحالاد

الابدأ الثان : ان وقوم فلوي ال ال خالةةةةةةةاركت الدول إقار  الحايل 

لك  اوفقاةال خققاام الق لض لاحةايل اوفقاةال خلةةةةةةكةل قاري ،اذ
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لقحدود الاحططات ا اوفداث الاحقاات الق  وحقاجها الاؤسةةةةةةسةةةةةةت  

 لاقحراف الن عاااات اوفقاال .

اات  جل وجنب عاا ات الن ا دائ اات الو ل  : ا ةةةةةة  الققن ثا بدأ ال الا

اوفقاةةةال الاحقااةةةت ا القحراف الن الحةةةايلهةةةا، ون الودةةةاوةةةت الن 

 فضةةةةالاوفقاال وكون ادل كارت ا ادل  سةةةةائل الن ادوع اوفقاال ، 

ذلك وخد ان وكون الونر  الاؤسست خان هنالك جهدا ا إجلادات  عن

لان وركل خ اااةةت  ال لقكون راقعةةاللةةةةةةةةدقه ونرةةذ لاواجهةةت اوفقاةةا

اوفقاال. ا وقضةةان الوداوت أوضةةا خو ةة  الضةةواخط ا السةةااسةةات 

الكراات خالحد الن الحايل اوفقاال الاحقاات الثل فصةةةةةةةل الواجبات 

 اا   سقوس ا فداق لاقرووص.

الابدأ اللاخ : القاام خو ةةةةة  وقناات الكلةةةةةف عن عاااات اوفقاال  

  وكلةةةةةف عن عاااات اوفقاال الواد ت ، ا ا ةةةةة  الضةةةةةواخط الق

 اوجب ان وكون واك الضواخط  الحرات ا سلوت  ال اا حت .

الابدأ الحاال : و خد ان وكون هنالك وقارول قاروت لةقار  خلةةةةةةأن 

اوفقاال الاحقال ، ا اسةةةةةةقحدام النهج الانسةةةةةةي لاقحقاي ، ا اوحاذ 

اإلجلادات القصةةحاحات الن اجل  ةةاان ال الجت اوفقاال الاحقال، 

ااعقااقاً عال  اكذلك الودت الاناسةةةةةةةب. ،ال الوجه الاناسةةةةةةةبع

( ا ايةةار IIAالا ةةاوال الةةدالاةةت لاقةةدداي الةةدا ا  الصةةةةةةةاقر  عن )

(ERM ا كذلك  الدلال اوسةةةةقلشةةةةاقي لاحد الن عاااات اوفقاال )

االرسةةةةةاق  ف  الجهات الحكوالات الصةةةةةاقر عن قووان اللداخت الاالات 

قال   ال قاد إلقار  الحايل  اووحاقي ، اخسةةةةةةبب عدم اجوق ايار

اوفقاال فانه الن الااكن صةةةةاا ت هاكل ونظاا  الققلح   لات اقار  

 .الحايل اوفقاال

واثل صةةاا ت  لذلك الهاكل القاثالً خالجهات   (1ردم )اللةةكل ا       

ا األيلاس ذات ال الدةةت خاجةةال  اللدةةاخةةت  عال عاااةةات اوفقاةةال  

هذه ها ت النزاهت اووحاقوت . او د ر  ا ااروبايها الاباشةةةةل ال  اإلقا

ا لات افد الاقطابات األساسات ا اللئاسات إلقار  الحايل اوفقاال ، 

لاا فاها الن  طت عال البنات عال ووجاهات ا إرشةةةةةةاقات الجهات 

ا اات ف  الجال الكافحت الدالات ا الاحاات ف   وقاام نظام اللداخت الد

 الحد النه .اوفقاال ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي المقترح آللية إدارة مخاطر االحتيال(: 1الشكل رقم )

  

ا واكن شةةةلح اوو ةةةاح )لاهاكل القنظاا  الاققلح ( أعاله  كاا    

 -وأو  :

ااوً: ها ت النزاهت :الجهت اللداخات اواسةةةةة  نلةةةةةاياً ا السةةةةةؤالاات 

اصةةةالفاات القارنت خالجهات اللداخات األ لل ، فا  وقاق  خالكز 

دانون  ا اسةةةةةةققالل الال  ا اقاري ، ا وقم ا قاار رئاسةةةةةةها الن دبل 

السةةةاطت القلةةةلو ات ، او ال الها ت عال الاسةةةاهات ف  الن  الرسةةةاق 

للةةةةةةرافات ف  إقار  شةةةةةةؤان الحكم عال جاا  االكافحقه، ااعقااق ا

 الاسقووات، عن يلوي) الاود  اللسا  لها ت النزاهت اووحاقوت(":
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  ،القحقاي ف  دضةةةةةةةاوا الرسةةةةةةةاق يبقا ألفكام هذا القانون

خواسطت الحققان، وحت اشلاس دا   القحقاي الاحقص، 

 اافقا ألفكام دانون اصول الاحاكاات الجزائات.

 الق  و وقوم الحققو الها ت خالقحقاي  القاخ ت دضةةةاوا الرسةةةاق

فاها، عن يلوي الاثل دانون  عن الها ت خوكالت رسةةةةةةاات 

 وصدر عن رئاسها.

  وناات ثقافت ف  القطاعان ال ام االحاص وقدر اوسةةةةةةققاالت

االنزاهت اللةةةةحصةةةةات اافقلام ا الداات الحدالت ال االت، 

ااعقااق اللرافات االحضوع لااسادلت ااوسقجواب، عبل 

 االج ال االـت لاقوعات االقثقاف.البل

  اعداق اللةةةلاعات دوانان فااا وسةةةاهم ف  الن  الرسةةةاق اا

الكافحقه ارف ها الل السةةةةاطت القلةةةةلو ات الاحقصةةةةت عن 

يلوي رئا  الجاهوروةةةت اا الجا  الوزراد اا عن 

يلوي الاجنت البللاانات الاحقصةةةةت خاو ةةةةوع القلةةةةلو  

 الاققلح.

  عبل الزام و زوز ثقةةةت اللةةةةةة ةةةب ال لاد  خةةةالحكوالةةةت

الاسةةةؤالان فاها خالكلةةةف عن ذالاهم الاالات، االا لهم الن 

انلطت  ارجات ااسقثاارات االوجوقات اهبات اا الناف  

كبال  دد وؤقي الل وضارب الاصالح، خإصدار و اااات 

ونظااات لها دو  القانـةةون خاا و وق ارض ال ه، ا ال ذلك 

 الن البلاالج.

  اوال السةةاوك اصةةدار ونظااات سةةاوك وقضةةان دواعد اال

او الد  لضةةةةةةاان اوقاد الصةةةةةةحاح االسةةةةةةاام لواجبات 

 الونارت ال االت.

  القاام خاي عال وسةةةاهم ف  الكافحت الرسةةةاق اا الوداوت النه

 -خلليان :

ان وكون ذلك ال ال  ةةلاروا اوصةةب ف  الكافحت الرسةةاق اا  -أ

 الوداوت النه.

 ان وكون فاعال االناسبا لقحقاي اهداس الها ت".  -ب

فأن اقراج ها ت النزاهت اووحاقوت  خالهاكل القنظاا  و  د اعااه       

االلاً الهااً ا قاعااً ف اوً لقسةةةةةةم القدداي الدا ا  ا كذلك ودعام لابدأ 

اسةةةةةققاللات الاددي الدا ا  ف  فال اجوق  لق ا الحالرات افقاالات 

حسةةةةةةةب الا جاد ف  الابح  األال الن  اعالن خالن دبل اإلقار  . ا 

صةةةدار أااالل اسةةةققدام اأفكام إقانت خحي عدق الن  ها ت النزاهت عن

الدولي الداائل ف  الحافظت ذي دار ، فر  هذه اجوق الاددي الدا ا  

الن وحت ساطت اإلقار  الن الااكن ان و ل ه لاض وي ف  عااه ا 

فأن  خالنقاجتان دام اوسةةةةةةققاللات الؤقواً الل  ةةةةةة ف اللداخت. ا  ثم

 .إلواام عال اولات ا قاار ها ت النزاهت االلاً  لارواً 

وقاثل الهام إقار  الاؤسست خحصوص إقار   ثانياً: إدارة المؤسسة:

الحايل اوفقاال خقحدود األهداس الحاصت خالاؤسست ، اكذلك القاام 

خقحدود ا و لوف الحايل اوفقاال ، ا الن ثم ا   األقاات اللداخات 

 ا اوسقجاخات األ لل الالزالت إلقار   الحايل اوفقاال.

وم ا قاار دسةةم القدداي الدا ا  لاأ ذ  -لثاً: قساام التدقيق الداخلي :ثا

الهةةام رئا  فلوي اللادبةةت اوفقاةةال ا فسةةةةةةةب الةةا ارق ف  الةةدلاةل 

اوسقلشاقي ، اوكون السؤاوً عن ا   ا ونراذ السااست، اونب   

ان وقاق  خالاهارات ا الحبلات الاقلاكات الناوجت عن  دالت انارات 

 لفت اللةةةةةاالات ا الدراوت الكبال  خكافت جوانب عال كافات وقاح له الا

الةةدائل  الحكوالاةةت ، االواين  طل الرسةةةةةةةةاق ا اوفقاةةال الاحقاةةل 

ادوعهاا ف  أنلةةةةةطت واك الدائل ، االن األفضةةةةةل ان وكون القرل اً 

)ددر اإلالكان ( خحا  وأ ذ الودت الكاف  لاقاام خهذه الاسةةةةةةؤالات 

 النزاهت خالققارول الداروت . اوكون اروبايه الباشل  خالادول ا خها ت

ذلةةك ا خةةاوعقاةةاق عال الا ةةاوال الةةدالاةةت لاقةةدداي  فضةةةةةةال عن      

( ، اكةذلةك اوعقاةاق عال الةدلاةل IIAالةدا ا  ا الصةةةةةةةاقر  عن )

اوسقلشاقي الصاقر عن قووان اللداخت الاالات اووحاقي ف  ال لاق 

لاددي ( هنالك إجلادات اانائف الاكن ان وقوم خها ا2019ل ام )

 -الدا ا   ف  الجال إقار  الحايل اوفقاال اه  :

 ( لدا ا  1112اكد الا اار قدداي ا ( عال اللئا  القنراذي لا

زواق  عال الهام القدداي الدا ا  الثل  ،وول  أقاار إ ةةةةةةافات

 اوالقثال ا إقار  الاحايل.

 ( عال او ةةةذ خنظل اوعقبةةةار 2000اكةةةد الا اةةةار ردم )

الحايلها ا أهدافها او زوز اسةةةةةةقلاواجاات الاؤسةةةةةةسةةةةةةت ا 

خت اووفال  ،الحوكات اإقار  الاحايل اات اللدا ا كذلك عاا

 القوكاد الاالئم خاو وعات .

 ( قدداي 2010اكد ال اار ( عال ولةةةةةةةاار اللئا  القنراذي لا

فول إقار   النالدا ا  ال  اإلقار  ال ااا االجا  اإلقار  خدو 

لئا  القنراذي االزام قار ال ،الاحايل ا فهم اوسقلاواجاات

لاقدداي الدا ا  كاسةةةةةةقلةةةةةةار فقط ف  فالت عدم اجوق ايار 

 إلقار  الاحايل قا ل الاؤسست .

 ( الن هذه الا اوال عال قار 2120اكد الا اار الدال  ردم )

القدداي الدا ا  ، ف  وقاام ف الات ال اااات الحاصةةةةةةت خإقار  

 الاحايل ، ا ال ال عال وحسانها.

  وقحال اإلقار  السةةةةةؤالات إنلةةةةةاد اصةةةةةاانت نظام وحكم ف ال

خقكارت ال قولت. إلل الحد الذي دد وكون فاه اوفقاال الوجوًقا 

ف  األنلةةطت الق  وقم وناالها ف  سةةااق ال ال ال اقي كاا هو 

الحدق أعاله ، وقحال الاددقون الدا ااون السةةةؤالات الاارسةةةت 

ات الواجبت(كاا هو الحدق خلةةةةةة وت الاهن كل الحدق ف  )اللعا
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( فااا وق اي خالكلةةةف عن اوفقاال. وجب أن 1220الا اار )

وكون لدل الاددقان الدا ااان ال لفت كافات خاوفقاال لقحدود 

الاؤشةةةةةةلات الق  دد وكون دد اروكبت اوفقاال ، اأن وكونوا 

، اوقاام الحاجت إلل القاقظان لارلص الق  دد وسةةاح خاوفقاال

 ات الاحقصت.، اإ طار الساطوحقاي إ اف 

 ( وجةةةب أن وةةةأ ةةةذ الاةةةددقون -2.ت.2210)  اكةةةد الا اةةةار

الةةدا ااون ف  اعقبةةارهم عنةةد وحةةدوةةد أهةةداس الهاةةت القةةدداي 

أا عاااات افقاال أا فاوت عدم  الهاتافقاال اجوق أ طاد 

 وقاد أا الحايل أ لل.

 (اثناد الاهاات اوسةةةةةقلةةةةةاروت وجب -1.أ.2120اكد الا اار )

وناال الاحايل ذات ال الدت خأهداس  عال الاددقان الدا ااان

افقاةةال عال ن وكونوا القنبهان هةةذه الاهاةةات ، كاةةا وجةةب ا

 اجوق الحايل أ لل .

 (2.أ. 2120اكد الا اار- ) وجب عال الاددقان الدا ااان أنه

اسةةةةةةق اال ال لفقهم خالاحايل الاكقسةةةةةةبت الن  الل انجازهم 

الحايل  ا ذلك عند وقاام عاااات إقار  ،لااهاات اوسقلاروت

 الاؤسست .

 (عندالا وسةةاعد الاددقون الدا ااون -3.أ . 2120اكد الا اار )

اإلقار  ف  ا ةةةةةة  اا وحسةةةةةةان عاااات إقار  الاحايل فانه 

وجب عااهم ان واقن وا عن او ةةطالع خاي السةةؤالات إقاروت 

 الن  الل دااالهم خإقار  الاحايل ف ااا.

 ( وجةةب أن وقاق  الاةة-2.ت.1210اكةةد الا اةةار ردم ) ددقون

الةةدا ااون خةةالا لفةةت الوافاةةت الق  و اكنهم الن وقاام الحةةايل 

اوفقاال االكارات الق  و دول خها الاؤسست واك الاحايل. الكن 

لا  القود اً النهم أن وكون لدوهم نر   بل  اللةةةةةةحص الذي 

 وكون السؤالاقه اللئاسات اكقلاس اوفقاال االقحقاي فاه

 ( كد الا اار ردم وجب عال نلةةةةةةةاي  ( عال:"-2.ت.2120ا

القدداي الدا ا  وقاام افقاال فداث عاااات افقاال اكارات 

 إقار  الاؤسست لاحايل اوفقاال .

وم اقراج سةةةةةقت ف ات ف   رابعاً: فريق مراقبة االحتيال و الفسااااااد :

الهاكل الاققلح وحت السال فلوي اللادبت اوفقاال ا الرساق افسب 

لوي القكون الن عدق  الن الا ارق ف  الدلال اوسةةةةةةقلشةةةةةةاقي فان الر

هذا  الت ل هام ال ا هار  ا الحبل  ، ا وكان الا الاونران الن ذاي الا

الرلوي ككةل ان وكون لةدوهم ف  ردةاخ  ف  الكلةةةةةةف عن فةاوت 

الرسةةةاق ا اوفقاال، كذلك لدوهم  إالكانات عالات ف  ا ةةة  الضةةةواخط 

ااإلجلادات الق  الن شةةةةةةأنها وحراف الاحايل ا افقاال ادوعها ، 

هم خإجلادات الاقارنات  خان نقائج وقاااات الاحايل لاسةةنوات ادااال

السةاخقت ، ا وقارول الكلةف عن اوفقاال ا الرسةاق ا وكون اروبايهم 

خلئا  فلوي اللادبت  الرساق ا اوفقاال الباشل  ا الاقاثل خـةةـةة ) دسم 

القدداي الدا ا (. اعاات وم وصةةةةناف هذا الرلوي الل سةةةةقت ف ات الن 

اوسةق انت عال دائات اوسةققصةاد وم وحدود الاهام لكل الاونران ، اخ

 -ف ت ، ا عال النحو اوو  :

 -مهام موظفي متابعة األمور العامة و التشغيلية في المنشأة: (1

 . الاقاخ ت الداروت لانظام الدا ا  ف  الاؤسست 

 .الاقاخ ت الداروت ألعاال ا ساوك الاونران اثناد الداام 

  خالسااسات الاطبقت عال أنظات الحاسوب.القاخ ت اولقزام 

 خان الونائف.  القاخ ت اولقزام خالرصل الكاف 

  القاخ ت ألسةةةةةةااد الاونران ا اعداقهم ف  أجهز  الحاسةةةةةةوب

  ان دوائم اللااوب.

 . القاخ ت إجلادات وداول الاونران 

   القةةةاخ ةةةت إجلادات  القوناف  االقحراز االققاام االقلفا

 ل.االق ووص االنقل أا الرص

 اانات اايات لقواعد الب لدل   القواجد  وكون فرظ نسةةةةةة  افق

 الاددي الدا ا .

  ولةةرال لاباانات ا  اي الحاسةةوب خأردام سةةلوت و و لفها او

 الاونف الاصلح له خالد ول.

 ال لس الحاصت خ اااات الدائل   نظام وسقالم ا وساام الراواح

 الق  وحقوي عال الوثائي ا الاارات اللساات.

 وطباي  نظام داا  األقاد ف  الاؤسست . القاخ ت 

 .القاخ ت أالاكن فرظ او قام ف  الاؤسست 

 جازات اوجباروت لاونر  الحساخاتالقاخ ت ونراذ خلناالج او. 

 .القاخ ت السجالت ا وقارول ادسام الاؤسست 

   القاخ ت صةةاانت ألجهز  الحاسةةوب ا هل هنالك خلاالج الضةةاق

 لارالاسات  الثبقت ف  واك األجهز .

  القاخ ت الدانت سةةةةةةااسةةةةةةات اإجلادات اصةةةةةةالفاات الد ول

 لانظام.

  القاخ ت إجلادات فرظ ا فهلسةةةت اا ةةةحت لاوثائي االاارات

 الاهات.

  القاخ ت الطابات الاقدالت الن دبل الاونران لاحصةةةةةةول عال

 دالت اا خلاالج الن الدائل  ) الثل الحصةةةةةةول عال الدااد اا  

 الحصول عال رعاوت صحات(.

 اكقوخت الن دبل اإلقار  ف  الا وحص القاخ ت السةةةةةةااسةةةةةةات ال

 الحايل اوفقاال.

 -مهام موظفي متابعة الشؤون المالية : (2

 .القاخ ت نظام ا إجلادات فااوت النقد 
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  القأكد الن ان أالان الصةةةنداق أا الالةةةلس عال اسةةةقالم النقد

 السققل عن القسجال ف  السجالت اأعداق اللاكات.

 . القاخ ت اصووت القبص  ال الاسق اات 

 . القاخ ت السجالت ا الحساخات الاالات 

 .القاخ ت الاطاخقت خان سجل االان الصنداق ا األسقاذ ال ام 

 . القاخ ت كلوفات اللااوب ا الات اعداقها 

  ًعال الاسةةةةقجدات  القاخ ت وحدوثات البلناالج الاحاسةةةةب  خنادا

 الق  وطلأ عال النظام الاال .

  القاخ ت القاخ ت عال لجان الالةةةةةةقلوات ف  الدائل  ا كذلك

 الوازنت الالقلوات.

 .القاخ ت يابات الللاد 

  القاخ ت عقوق اللةةةةةةلاد ا السةةةةةةجالت الحاصةةةةةةةت خا اوالات

 الاجهزون.

 -مهام موظفي متابعة أصول المؤسسة: (3

 . القاخ ت السجالت الحاصت خالاوجوقات الثاخقت لااؤسست 

  القاخ ت السةةةةااسةةةةات الاو ةةةةوعت الن دبل الاؤسةةةةسةةةةت خلةةةةأن

 اسقهالك الاوجوقات.

  صةةةةةةاانت ا وت االا دات ااسةةةةةةةائط النقل االقوائم القاخ ت

 الاالات الحاصت خ اااات الصاروف الودوق االصاانت.

  القاخ ت سةةةةةةجالت عهد  الاوجوقات ا القأكد الن الاوجوقات

 وحت الساطل .

 -مهام موظفي متابعة عمل المخازن : (4

 جالت الاحزنات الاحدثت ا القدواتالقاخ ت الحساخات ا الس. 

 صات أالناد الاحازن.القأكد الن ا قصا 

 . القاخ ت البطادات الاحزنات 

 .القاخ ت عال لجان الرحص ا اوسقالم 

 .القاخ ت السقندات اسقالم ا صلس الاواق 

  القاخ ت الاطاخقت الداروت خان خطادات الصةةنف ف  الاحازن

 اخطادات دسم الحساخات الاحزنات.

  القاخ ت الققارول الا  د  الن دبل إقار  الاحازن خحصةةةةةوص

ق اللاكد ، الاواق القالرت االاقضةةةةةةلر ، الاواق الق  )الاوا

 وصل الل فد الطاب(.

 .القاخ ت نظام شطب الاواق 

 .القاخ ت جلق الاواق الاحزنات 

  القةةأكةةد الن أن الالةةةةةةةةاركان ف  الجلق لا  لهم عالدةةت

 خالحااز  الاحزنات االسجالت الاحزنات.

  القاخ ت الوسةةةةائل الاو ةةةةوعت الن دبل الاؤسةةةةسةةةةت لحااوت

 الاحزان.

  القاخ ت السةةجل الذي  وقضةةان ال اوالات وذاكل الالاج ت ا

 الطاخققه ال  القذاكل الصاقر  ا الر اات.

 -مهام موظفي متابعة أمور التوعية باالحتيال : (5

  ( اال خال قوخات عال اللوبك  اوفق ظام القوعات  القاخ ت ن

الثةةل إرشةةةةةةةاقات اخوسةةةةةةقلات فول عقوخةةات الطلق الن 

  قوخات القانونات األ لل (الونارت اا الحب  اا ال

 . يباعت الققارول الحاصت خ ال الرلوي أعاله 

ا و وققصةةةةةةل عال هذه الر ت عال الاقاخ ت فقط ، خل وجب 

عااهم  اي ثقافت الؤسسات دووت وثبط عاااات اوفقاال ون 

هذه الثقافت الن اهم اسةةةةةائل القوعات خاوفقاال ا الكلةةةةةف 

 عنه ، ا الوداوت النه.

وقاثةةةل الهاةةةت الاونف القةةةانون   -القاااانوني:مهاااام الموظف  (6

 القاخ ت عاااات اوالقثال لقطباي القوانان ا القاخ ت اولقزام.

قلىوىل و   الو أواله فقط ، بف  عظفال يقتصرررررررل وظف الظونو ال

ظظكن ان يقدم الظسرررررلودل و الدوم للريق فلي  وظف  دالل ظ لطل 

 لت االحتيلف .االحتيلف بظل يتع   فل االدلة  و التحقيقيلت بعظ ي

 

خ د انقهاد الهام فلوي تقرير مهمة إدارة مخاطر االحتيال:   3-3-2

ال ال  وقم رف  وقلول الل دسةةةةم القدداي الدا ا   خداره وقوم القسةةةةم 

خ ااات وقووم نظام اللداخت الدا اات ، ا الهااله الحاصت خإقار  الحايل 

هت القنراذوت اوفقاال اولف  وقلوله الل ها ت النزاهت خاعقبارها الج

لا قوخات  ا إداالت الدعاال  ةةةةةةد الاقوريان خاوفقاال ، ا خالودت 

ذاوه ولف  وقلوله  الل اإلقار   االاكن صةةةةةاا ت الققلول الاقدم لقاك 

 -الجهات خالطلوقت القالات :

فلصنا عال ان وكون  اوالً: التقرير المقدم الى هيئة النزاهة:

الققلول الةةذي وقم رف ةةه هو  الققلول الاقةةدم الل ها ةةت النزاهةةت

 :ا وات، ا ذلك لتسباب ااوً 

وأ ال ارسةةةةةةةال الققلول الاكن ان وؤقي الل القد ل ف  عال  .1

 إقار  الحايل اوفقاال ا و اال النقائج.

ارسال الققلول الل الجهات الانرذ  خصور  قاروت وساعد عال  .2

القةةاخ ةةت اعاةةال فلوي إقار  الحةةايل اوفقاةةال ا ولةةةةةةجا ةةه 

 اوعاال خصور  القواصات.لاواصات 

وسةةةةةاعد القنراذ ا اجلاد الالزم خأسةةةةةلع ادت عال كبح ر بت  .3

الالةةةةةةبوهان خ اااةةات اوفقاةةال ف  القاةةام خ اااةةات افقاةةال 

 السققباات .

ارسةةةةةال الققلول الل الجهت الانرذ  خأسةةةةةلع ادت  وسةةةةةاعد ف   .4

 و زوز اللرافات ا ف الات اعاال إقار  الحايل اوفقاال.



 

 
37 

 

 40 - 23  ، 21 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ انموذج مقرتح –عماد و ستار   للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 واثل وصااااً لاققلول الاققلح أعاله: (2ردم )االلكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : التقرير المقدم الى هيئة النزاهة2الشكل رقم )

 

وقضةةةةةةان هةذا الققلول فةاوت  ثاانيااً: التقرير المقادم الى اإلدارة :

ها راصةةةةةةاا اال  او لك ا قالس  ،اوفق كذلك األقلت ا القوثاي ، اهنا

خسةةةةةةاط عن الققلول الاقدم الل ها ت النزاهت ، فر  هذا الققلول وات 

إ ةةةةافت اللفي  واثل القوصةةةةاات خلةةةةأن عاااات اوفقاال الواد ت ا 

االلةةكل ردم  وقاااها ا األالور الحاصةةت خاحايل اوفقاال الاحقاات.

 ( واثل الققلول الاقدم الل اإلقار  :3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التقرير المقدم الى اإلدارة3الشكل رقم )
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الن  الل الا  سةةةةةبي الن شةةةةةلح ورصةةةةةاا  اووزو   لااسةةةةةؤالاات ا

االاهةةةام خان فلوي إقار  عاةةةل اولاةةةت الاققلفةةةت إلقار  الحةةةايل 

و زوز الدار اللئاس  لالداخت الدا اات  ف  اوفقاال االق  وساهم ف  

حت بات صةةةةةة ات البح   وقاام الحايل  الن  الله واكن اث ا فل ةةةةةة

الاقضةةةةةةانت )اعقااق الات إلقار  الحايل اوفقاال وسةةةةةةهم ف  و زوز 

 عال اللداخت الدا اات ا الحد الن الحايل اوفقاال(.

 

 المبحث الخامس

 االستنتاجات و التوصيات

 اوالً: االستنتاجات:

 ااب قار اإلقار  ف  الا وحص قراسةةةةةةةت اوحاال ال واالل الق   -1

وؤقي الل اوفقاةال ا الاقاثاةت خاثاة  اوفقاةال ) الرلصةةةةةةةت ، 

 الض ط ، القبلول(.

وطباي فقاق  خاةةا وصةةةةةةةةدر الن ال ةةاوال قالاةةت  ا اقلةةت عةةدم  -2

اسةةةةةةقلشةةةةةةاقوت الحاات ونظم عال افدات القدداي الدا ا  ف  الا 

 الوحص إقار  الحايل اوفقا

وجد  إقار  لاحايل اوفقاال خلكل اا ح ا ورصاا  الحدق  وو  -3

 الصالفاات ا الاهام  ان الهاكل القنظاا  لادائل  .

و ووجد  أقاات رداخات الو ةةةةةةوعت الن دبل اإلقار  لاوداوت الن  -4

 اوفقاال ا الواجهت الحايلها ا عالج اوفقاال .

الدا ا  ف  الا  و ووجد  طت ونظااات الو ةةةوعت الن دبل الاددي -5

لدا اات إلقار  الحايل اوفقاال افي  وحص وقاام اقاد اللداخت ا

قل  الن دبل اإلقار  .  الات ال قاد  ا ال 

 

 ثانياً: التوصيات

وخةةد الن اجوق نظةةام ردةةاخ  الصةةةةةةام خةةاوعقاةةاق عال الكونةةات  -1

(ERM  ا كذلك وطوول الرهوم اللداخت الدا اات افقاً إلقار ، )

 الاحايل.

القأكاد عال الدار الر ال ا اللئاسةةةةةة  لالداخت الدا اات ف  وقاام  -2

 الحايل اوفقاال  .

 ةةةةةةلار  اولقزام خالا اوال الدالات لاقدداي الدا ا  ف  الجال  -3

 اقار  الحايل اوفقاال.

 لار  انلاد الات  اصت خإقار  الحايل اوفقاال افقاً لاا اوال  -4

( ERMالحايل الاؤسةةةةسةةةةت ) الدالات لاقدداي الدا ا  ، ا إقار 

 .ااقراج واك اولات ف  الهاكل القنظاا  لااؤسست.

 لار  ووفال اسائل ا أقاات ا خناوت الحصصت إلقار  الحايل  -5

ناوت  ال زالت عن ادسةةةةةةةام  قأكاد عال ان وكون الب اال ا ال اوفق

اافدات الدائل  لضةةةةةةاان عدم وكوون ال الدات اوجقااعات خان 

 دائل  الاا وؤثل ساباً عال أعاالهم.فلوي ال ال ا الونر  ال

 

 المصادر

 أوال: ًالمصادر العربية:

  ، 2017الا اوال الدالات ، لاااارسةةت الاهنات ، لاقدداي الدا ا 

، ولجات الجا  فكام جا ات  الاددقان الدا ااان  ف  لبنان ، 

 اشلاس ناج  فااض

  خا زاز ، خن عا  ، ا دنةةةداز عبةةةد الكلوم ، ا فبةةةار عبةةةد

إقار  الاحايل . الالةةققات الاالات . الهندسةةت الاالات ،  اللزاق،

، الؤسةةةةةةسةةةةةةت الوراق لانلةةةةةةل ا القوزو ، عاان، 1، ي 2013

 األرقن .

   لظن  ، هاا اللاان إخلاهام، الدل فاعاات قار القدداي الدا ا

، قراسةةةت وطباقات COSOف  وقووم إقار  الاحايل افي ايار 

الت الاجسةةةةةقال،  عال القطاعات الحكوالات ف  دطاع  ز  ،رسةةةةة

 ، كاات القجار  ، دسم الاحاسبت ا القاوول ،  ز .2016

  ،عا   الد صةةةةةباح ، ا فسةةةةةان عا  الحسةةةةةن ،ا ثاالل كانم

أناوذج الققلح لققووم إقار  الحةةةايل اللدةةةاخةةةت الةةةدا ااةةةت ف  

، الجاةةت جةةاال ةةت COSOالوفةةدات الحكوالاةةت عال افي إيةةار

-Aجزد ، ال2أرخال ال ااات ، اصدار  اص ، ال دق: –جاهان 

 .2018، أواول 

  ال اودي ، إخلاهام ن ام ، ايار الققلح لرحص اوفقاال ا الن ه

نت الن  ح  وطباق  ف  عا ات" خ اال نات ال اا خالب قت  ا و زوز الث

اللةةةةةةلكات الاسةةةةةةاهات ال لادات الادرجت ف  سةةةةةةوق ال لاق 

، رسالت الاجسقال ، جاال ت كلخالد ،  2016لتاراق الاالات"،

 اق، عاوم الحاسبت.كاات اإلقار  ا اودقص

  شةةوقري سةةوجات، سةةقاسةة  روقلةةارق، الكافحت الرسةةاق، ايل

قسةةةةقوروت لانطقت اللةةةةلق األاسةةةةط اشةةةةاال افلوقاا ، اللكز 

ال اااات اونققالات الدسةةقوروت ، الاؤسةةسةةت الدالات لادواقلايات 

 .2014ا اونقحاخات ، خلناالج األالم الاقحد  اإلناائ ،

 قاري االاال  افي دانون قاااق الحسن عا  ، جلائم الرساق او

دانونات، وت  النها. قراسةةةةةةةت  ، ها ت 2018ها ت النزاهت االودا

 النزاهت ، قائل  البحوث ا الدراسات.

 ،2017الدلال اوسقلشاقي لدووان اللداخت الاالات اووحاقي 

  قلال الؤشةةةةةلات داا  النزاهت  ف  الجهات الحا ةةةةة ت لالداخت

 روت ال لاق ..جاهو2018،الللاع النزاهت الاؤسساوات ،
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  الدلال اوسةةةةقلشةةةةاقي لاحد الن اوفقاال ا الرسةةةةاق ف  الجهات

، قووان اللداخت الاالات اووحاقي ، جاهوروت 2019الحكوالات، 

 ال لاق.

   الجاالاي ، فقاح الحاد فسان ، قار الثا  اوفقاال الاال  ف

 ، قراست دانونات .2012خناد اسقلاواجات الكافحت الرساق، 

 بد   ، قلال القدداي الدا ا  افي الا اوال الورقات ،  اف ع

، الؤسست الوراق  1، ي  IIA   ،2014الدالات  الصاقر  عن  

 لانلل ا القوزو  ، عاان.

  الحالا ، اواان الؤود ، وحسةةةةةةان فاعاات نظام اللداخت الدا اات

، خحةةة  النلةةةةةةةور ف  الجاةةةت ال اوم COSOافي أناوذج 

 .2013( ، 70، ال دق ) ( 19اودقصاقوت ا اإلقاروت ، الاجاد)

  خداي ، عبد السةةةةةةالم  اا  ، اثل هاكل نظام اللداخت الدا اات

عال وحقاي أهداس اللداخت ، قراست فالت  COSOافقا ويار 

، رسةةةالت الاجسةةةقال  2011الانظاات األهاات ف  دطاع  ز  ، 

 ،الجاال ت اإلسالالات ، كاات القجار  ، ز  ، فاسطان.

 ال الدت خان عناصةةل اللداخت  أخو سةة اد، وسةةلل الحاد الوسةةل،

الةةدا ااةةت اجوق  الققةةارول الاةةالاةةت ) قراسةةةةةةةةت الاةةداناةةت عال 

، الجةةاال ةةت 2017الاصةةةةةةةةارس ال ةةاالاةةت ف  دطةةاع  ز  ( ، 

 اإلسالالات ، كاات القجار  ،  ز  ، فاسطان.

 16-  عنبل ، اسةةةال جبار ، ا كانم آالال الحاوق ، قار القدداي

ظام اللد لدا ا  ف    فحص ا وقاام ن لدار  ا ات ، ا لدا ا خت ا ا

الاقاالت ف  قووان اللداخت الاالات  اووحاقي ، الالكز  القدروب   

 . 2018لانقسب   عدق الن ازرات الدالت ، 

  ز اول ، هلام ، نحو نظام الكقلان  لالداخت الدا اات وقالدم ا

ات ،الجات  اال خت ال ات ، الجات اللدا جار  اولكقلان طت الق أنلةةةةةة

لاجاوعت ال لخات  لتجهز  ال ااا نصةةةف سةةةنووت وصةةةدر عن ا

، كانون األال  49لالداخت الاالات ا الاحاسةةةبات ، وون ، ال دق 

 . 2006قوسابل 

  نظا  ، إوهاب ، ا ال زب  هان  ، ودداي الحساخات  ، اإليار

، قار اائل لانلةةةةةل  االقوزو  ،عاان ،  1، ي 2012النظلي ،

 األرقن .

 قدداي ا ود ، ال دا لدون ، افاد  قا لاا اوال نور ا لاحاسةةةةةةب   اف

، قار الجنان  لانلةةةةةةل ا القوزو   ،  1( ، ي 2015الدالات ، )

 األرقن .

  ، 2012عبد  ،  الد االان ، القدداي ا اللداخت  ف  البنوك  ،

 ، قار اائل لانلل ا القوزو  ، عاان ، األرقن . 1ي 

  الذنابات ، عا  عبد القاقر ، ودداي  الحسةةةةةةاخات  ف   ةةةةةةود

، قائل   5، ي  2015ل الةةدالاةةت  ، نظلوةةت اوطباي ، الا ةةاوا

 الاكقبت الوينات ، عاان ، األرقن .

  ،  الااار ، عا  عصةةةةةةام  الحاد عا  ، نظام اللداخت الدا اات

، قار  2، ي  2019اإليةةار النظلي ا اإلجلادات ال اااةةت ، 

 الدكقور  لا اوم اإلقاروت ا اودقصاقوت ، خ داق ، ال لاق .

   الحاد فاالد الجاد ، اثل نظام اللداخت الدا اات عال السااللائ ،

جوق  الققارول الاالات ) قراسةةت وحاااات عال شةةلكات صةةناعت 

، رسالت  2016األقاوت األرقنات الادرجت ف  خورصت عاان (،

 الاجسقال ، جاال ت الللق األاسط ، كاات األعاال.

  ،عا   الد صةةةةةباح ، ا فسةةةةةان عا  الحسةةةةةن ،ا ثاالل كانم

الققلح لققووم إقار  الحةةةايل اللدةةةاخةةةت الةةةدا ااةةةت ف  أناوذج 

، الجاةةت جةةاال ةةت COSOالوفةةدات الحكوالاةةت عال افي إيةةار

-A، الجزد 2أرخال ال ااات ، إصدار  اص ، ال دق: –جاهان 

 .2018، أواول 
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 ملخص 

حطعطووال : بحتعريووب صطلووسلت بحت  وول عوو، بحطعطووال والوو ب   بحت  وول عوو، ب يتكوو ا بحث وو  الوو  طاطووأ السيحوو    ي وو أ    

  وقيئطأ بحطليدر.ل وصعد ذحك بحخيتطأ وبحطتيئج وض بصط بالتسيع ع، بحطعطا

تطيول بحث   ظيهرة بحت  ل ع، بحطعطوا والو ب   بحت  ول عو، بح وركا بحكوريم الو  رطويذ  قركر وأ الختويرة ب وتعطل  

ع هي بالحفيظ حلدالحأ علا  كثر ال  العطال  ي  رهي تت طل  كثر ال  العطال وهذه بحظيهرة )بحت  ل ع، بحطعطا( ه، ظويهرة 

ل وعوّدوهي وبحثاغ و ال و وح هوي عطييوأ كث ورةل وقود  وحول صهوي بحطفسوروا وبحط وية السّردة ع، بح ركال وع، بحشعر بحعرص،

 َحجر زبويأ ع، بحتعث ر بحثاغ، ال  طي بحتعث ر بح ركر، الطهُ. 

إا بحت  ل ع، بحطعطا ي لد صه بحتعث ر بح بحد بحوذي يويدي بحوا العوياة عودة حقورد ال لو دل كطوي  ا تعودد ب و وه 

 ل عيحت  ل   ل ب إصدبع، . ل ع، بحطعطاص أ حه  طره ع، بحت بإلعرب

 

 ال بردل بحت  لل بحطعطاالكلمات المفتاحية : 

 

 

Instances of Expansion of Meaning in the Holy Quran 

Dr. Dhiaa Fakhir Jabur 1 

 

Summary  

The research consists of three basic requirements: the definition of the term 

expansion of meaning, instances of expansion of meaning, rules of expansion of meaning, 

and after that the conclusion, results and a list of sources. 

The research deals with the phenomenon of expansion of meaning and instances of 

expansion in the Noble Quranic models in which words are used to denote more than one 

meaning, that is, they have more than one meaning. 

Expansion of meaning is a steady phenomenon in the Quran and in Arabic poetry, 

therefore, interpreters, grammarians, and rhetoricians have become fond of it, and have 

given it a great attention, and considered it a cornerstone of rhetorical expression, 

especially the Quranic expression. 

The expansion of meaning means a single expression that leads to several 

meanings for an intended purpose. The multiplicity of syntactic aspects has an effect on 

expansion of meaning, so expansion is a creative method. 

 

Keywords : Instances, Expansion, Meaning 
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 المقدمة:

ب عووودد كالئوووه ورعطوووهبح طووود ب ربل بحعووويحط ب كث ووورك ل    حطووودك

ال طوود  وبحلوواة وبحسووام علووا  شوورأ بحخلووب   طعوو    صوو، بح ي ووم

ل )صووولا ل عل وووه وكحوووه و ووولم(ل وعلوووا كحوووه بحس ثووو   بحسووويهري 

 .بحقر بحط يال   وال  تثعه صإحسيا إحا ي م بحدي  و ص يصه
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وهو  اللودر ؟ وال   طي بحلق يأ الطهي وك وب ال  ليأعجيز ربره بإل 

 . امبحتشريل ع، بإل

حا ال ويدي  إ مص يطه وبئل ع، ب  بحلقأعلطي  رسلب ب لوال  هطي
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 قسام:أ ةلى ثالثعالدالالت اللغوية  اللغة وقسم علماء

 باليكودك  يرص صريت يتسم صيحلربحأ وبحتعث ور بحكيشوب كشوفك  :أوال 

 ع  غرد بحطتكلم.

رووه اُلووربد  : ظوويهري يقلوو  ع ووه بحظوو  علووا تفلوو ل عطوودهم علووا اثاني ًً

 بحطتكلم.

التسيويأ وال يطكو  بحثوّ   ي: الجطل تتردد العير ه وت تطل و  هك اثالث  

 حليحت وبحد الطهي وه  بحطتشيصه ع، بالصساح بح ركر،.

خضوع  بحلقوأ عو، بحتعيالول العهوي حلت سو م بح ويئم علووا  وصهوذب 

خوذ الطهوي علوير بالحتطويل بحط  و د ق ة بالحتطيل بحذي يعس وه  و يي

عوو، بحووذه  هوو  بحطع ووير حت سوو م دالالل بحلقووأ وبحت  وول عوو، بحطعطووا 

 بح ركر،.

 : ساسيةأ طالبويتكون البحث من ثالثة م

 .التوسع في المعنىالتعريف بمصطلح : ولاأل طلبالم

 .التوسع في المعنى مواطنالثاني:  طلبالم

 .الثالث: ضوابط االتساع في المعنى طلبالم

 .المصادرخاتمة والنتائج وقائمة ال وبعد ذلك

 

 ولاأل المطلب

 التوسع في المعنىالتعريف بمصطلح 

ا التوسع في المعنىأوال  :   : لغة واصطالح 

ووَعهُ يََسووُعهُ بحت  وول )حقووأ(:  وو بضل َوقَووده َو ض ووَعأُ: رَ ضوو ُل بحضل بحسل

ووُعهُ َ ووَعأك  وو لي  لَويَسض . َوَشوو،ه ي َو ض وو لي ل َوَ وويَعأكل عَهُووَ  َو ض وومل َوَوُ ووَلل صضيحضِّ

وولي  : َوب ض وو لي وولَ  لَو َ ض ي  لَوبتَِّسووَل: َوَ  ض ووعك َ : َوَ ووَدهُ َوب ض وو،ه َ ووَل بحشِّ تَ ه َوب ه

ي عك َعهُ: َص َِّرهُ َوب ض َ َعهُ َوَو ِّ يل َو َوه عك ُ وُل  لَو َلَثَهُ َوب ض َ وَل بحرِّ َوقض َل:  َوه

طكووا َصوويَر َذب طَووي َ  .َ ووَعأة َوغض ُ َعلَ هووَك  َيه  َغه َ ووَل لِّ ووَل  لَويُ َوويُل:  َوه وَو ض

وووبه َعطهوووهُ  بحشووو،ُ  بحشووو،َ  : ُ  بحث وووَ  َوَغ هوووَرهُ عيتَِّسوووَل  .حَووومه يَضض وووعه وو ِّ

ل َ ووعأك وَو وويعأكل وومل َ ووَل. وَوُ ووَل بحفوورُال صضيحضِّ تَ ه   :َوهُووَ  َو وويعي  وب ه

 .(1)بتَِّسَل عض، بحسِّ هر

يتثوو   الوو  بحتعريووب بحلقوو ي  ا العطووا بحت  وول هوو  خوواأ بحضوو ب 

 .ور  ضه

ه بحعلطووي  بحعوورب تطيوحووع وود  : فًًي االصًًطال  أمًًا التوسًًع

ا بحت  وول عوو، إهوو ( 463)ل بصوو  رشوو ب بح  روبروو،قوويل إذ  لبح وودبالا

يتسول ع وه بحتيويول ع ويت،  يذحك  ا ي  ل بحشويعر ص تكو" بحطعطا يعط، : 

تووه وبتسوويع وإرطووي يوويت، ذحووك الحتطوويل بحلفوو  وق ّ  لكوول وبحوود صطعطووا

قو ل بالور  الثول  لذحوك طم يو رد بصو  رشو ب  الثلوأ علوا ل(2) "بحطعطا

 : بح  س

يُ السًيُل  ِمَكرٍّ ِمفَرٍّ ُمْقبًِل  ُمًْدبِر  َمع ًا     لُملمًوِد َصًخر  حطًل

 (3)ِمْن َعلِ 

طووم  لذكر كرب  بحعلطووي  عوو، العطووا هووذب بحث وو  وتوويوياتهمعوو

 :والثله ق ل  ص، ر با: " ذكر

 (4)رُ مْ الخَ  يَ لي هِ  لْ وقُ  ار  مْ ني خَ قِ أال فاسْ 

ح لتوذ  " وقل ح، ه، بحخطور " :عزعم ال  عسره  ره إرطي قيل

بحسووطل صووذكرهي كطووي بحتووذل بحعوو   صرنيتهوويل وب رووب صشووطهيل وبح وود 

صلطسهيل وبحفم صذوقهيل و ص  رو با الوي  ظطوه ذهو  هوذب بحطوذه ل وال 

 ربه  ربد إال بحخاعأ وبحعث  بحذي صطوا عل وه   لك هذب بحشع ل وال

إذب  بوال تسو ط،  ورك   :بح ل دةل ودح ول ذحوك  روه قويل عو، تطويم بحث و 

 .(5)"بحجهرُ   الك َ 

كشب بح  روبر،  ا بحطوربد الو  بحت  ول عو، بحطعطوا وصو   ع

بحطوربد الطووه : هو  تعوودد بحطعوير، بحتوو، تتلوب ص يصل تهووي علوا بحتيويوول 

رووه  وبحطاحوو  علووا كووام بح  روبروو،  لعلووا  كثوور الوو  و ووه وبحوود

روه حوم  وصوا شوك  ليت دث ع  بحت  ل ع، بحطعطوا الو   يرو  بحشوعر

ذب ال  روه عو، ق حوه هوإ ليقفل ع  و  د هذب بحل ا عو، بح وركا بحكوريم

 لوهوذب بحطفهو م عو، بالتسويع لكيا عو، العورد بح ودي  عو  بحشوعر

وكوول الوو   ووي  صعووده  خووذه كطووي هوو  الوول  لالووي رجووده عوو، بحعطوودة  ول

   .(6)بختاعهم ع، بحل يغأ

كث ور الوطهم هوذب بحلو ا صيحث و   تطويول الي بحطعيصوروا ع ود 

قود يويتا " الطهوي:  يلع يال ب ص صفهض وتعريفوهض صعودة تعريفو لوبحدرب أ

وقود يوويتا صهووي حتجطوول  كثوور الوو   لصيحعثويرة ال تطلووأ  كثوور الوو  العطووا

 .  (7)"  الربدة السل صأوهذه بحطعير، كلهي  لالعطا

رهطوي  وبحطاح  ال  بحتعريف   عطود بحطت ودال   وبحطتويخري  

قوود َحلوورهُ صيحشووعر كطووي  ولحكوو  ب  لقوود بتف ووي علووا العطووا بالتسوويع

وهوو   ا كوول بح  وو ه  ولحووم يووذكرهُ ب  يشوو  ك  زبدو ا بحثووير،  لذكررووي

 حلطعير، ع، بالتسيع ال تطلأ والسل صأ.

ا بحت  ول عو، بحطعطوا  ل إ و ع ليعرعُوهالو  وال  بحطعيصري  

و بحعثوويرة بح بحوودة علووا ت طوول  كثوور الوو   قوودرة بحلفوو  بح بحوود "هوو : 

 .(8)"كل العطا ال  هذه بحطعير، ص  ت لالعطا ع،   يق وبحد

يتويصل بحتعريوب بحثوير، الو  بحطعيصوري   ل طر بحسويص   ا وعل

الو  بحطعيصوري   ولحكطه بختلب عو  ب  لتعريب بحت  ل ع، بحطعطا

ووو الوووري   عووو،  :  روووه حكوووم علوووا  ط ووول و ووو ه بحطعوووير، ول: ب  ييضك

بحتعريوب الو   هوأ بح يصول  تطويولروه بختلوب عو،  وبحثوير،:  لصيحل أ

عكول  له الو   هوأ بحفيعول وهو  بحطوتكلمتطيوحو ولص ططوي ب  لوه  بحلف 

 الطهطي قد رظر بحا بالتسيع ال  و ه حه. 

 

  ؟ التوسع في المعنىظهر مصطلح متى ثاني ا : 

  هط ووأبح وودبالا  علطووي بح إيووا ا بحوو بزع بحووديط، كوويا ورب  إ

ودر و ب  لحل وركا بحكوريم عجيزو  ه بإل ب تطيوحع للدرب يل بحلق يأح
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والوو   طلووأ الوو ب   بحجطوويل  لي ووأبحط بضوول بحجطيح ووأ صووذبئ تهم بح سِّ 

الوو  ت وودث عوو   يولعوو لبحتوو، وقفوو ب عل هووي هوو  بالتسوويع عوو، بحطعطووا

قووويل: "  إذ ل(هووو 255)ل بحت  ووول صووويحطعطا صوووربحأ هووو  بحجووويح 

ال إعهو  ص ويا  لي شوكل تفويهم بحطويايوصو لوبحعرب تت  ل ع، كاالهي

عو،  هو (392)لوتيصعوه بصو   طو، ل(9)" حسو  الو  صعول ا صعضهُ  

ال  ب تعطل اللوسلت )بحت  ول عو،   ولذكر بحت  ل ع، بحطعطا عه  

" ع ويل:  لبحطعطا( ع، كااله ح ل  و بز ب وتعطيل بحطلويدر حللوفأ

 .(10) " ا كيا قد يج ز تخ لهُ ال  صيب بحت  ل ع، بحطعطاإو

ال ضو ع بحت  ول هو ( 637)لض ي  بحدي  صو  ب ط ور وذكر 

إذ  ل)بحطثول بحسويئر عو،  دب بحكيتو  وبحشويعر(ع، بحطعطا عو، كتيصوه 

" و الي بح سم بحذي يك ا بحعدول ع ه  :بحكام ه  بحت  ل ع، يرى  ا 

ع  بح    أ إحا بحطجويز حق ور الشويركأ صو   بحطط و لل وبحطط و ل إح وه 

عوذحك ال يكوو ا إال حسلو  بحت  وول عو، بحكووامل وهو   ووث  صوويحت  إذ 

يورد علوا :   حودهطي :وبحت  ول ضورصيا .بحت  ل ع، بحكوام السلو ب

تل حثعود الوي صو   بحطضويأ وبحطضويأ و ه بإلضويعأل وب وتعطيحه قثو 

إح هل وذب    روه يلت وب صيحتشوث ه بحطضوطر ب دبةل وإذب ورد بحتشوث ه 

يل وال يستعطل هذب  وال الطي ثأ ص   بحطشثهل وبحطشثه صه كيا ذحك قث  ك

بحضرب ال  بحت  ول إال  يهول صي وربر بحفلويحأ وبحثاغوأل  و  ويهة 

ك و ل  جو ز وال ي سو غيعل يذه  صه خي ره إحوا ب وتعطيحه الوي ال ي

  ص، ر با:

 (11) صيحُ يشكو ويَ  نكَ مِ    ا   مل مِ  المالِ  صوتُ  حل بُ 

ع  حه: صت ص ل بحطيل ال  بحكام بحطيزل صيحطرةل والربده ال  

ذحووك  ا بحطوويل يووتظلم الوو  إهيرتووك إيوويه صوويحتطزيبل عوويحطعطا حسوو ل 

 . (21) "وبحتعث ر عطه قث ت

ب صتعث ر ي تطل  كثر الو  يحت ّ ل ع، بحطعطا ه   ا ييتا ع لإذك

وهطوي  الو ب   حلت  ول عو،  لوتك ا كل هوذه بحطعوير، اُلوربدة لالعطا

وول   إذ إرهووي  ل(بح ووركا بحكووريم كطووي عوو،  وو رة بحثلوود عوو، العطووا كلطووأ )حض

تعط، الست ل وحوال وال و م  و حويّل وهوذه بحطعوير، كلهوي الوربدة عو، 

ًًةَ  :بآليووأ. وكووذحك عوو، ق حووه تعوويحا ًًتََحَم اْلَعقَبَ ًًاَل اْق ّا )ال( عووإ ل(13)فَ

ال تطل  ا تك ا دبخلأ علا بحطست ثل  و يوربد صهوي بحودعي   و حورأ 

 .(41)بال تفهيم ال ذوأ  و غ رهي

 

 الثاني طلبالم

 التوسع في المعنى مواطن

 لالووو  بحدرب ووويل بحطعيصووورة هوووذب بحط ضووو ع كث ووور  تطيوحووو

 لو  وووزب ها تقسووو، صظاحهوووي الفوووردبل هوووذب بحط ضووو ع    وحووويوح

الو   ة ورثكالجط عوأ ال  هطوي رجود و .علط أ ال كطأحي أ إوت  ط صه 

 ير ووط ب خس  كووو ل ب صهووذب بحلوو ا الوو  بحدرب ووأعتطووبحثوويحث   بحووذي  ب

والوو   طلووأ  لدرب ووأ بحت  وول عوو، بحطعطووا  ح،  هط ووأحطوو  يوو و ووثاك 

بحت  ول  ال ب  هي بحثيحث ا ع، هذب بحط ض ع ه  تطيوحش ي  بحت، ب 

وكطووي  طوو ب  بح ذههوو صوورز  ا رسووتعرد ويطكوو  حطووي  لعوو، بحطعطووا

 :(15)ييت،

 : : التوسع في المعنى فيما يخص القرآن الكريمأوال

 يقسوطك ا إعو لعطودالي تختلوب بح ورب بل ممموع قًراءتين أو ألثًر: -1

ال  هذب بالختاأ ييدي بحا بتسيع ع، بحطعطا كطي عو، ق حوه تعويحا: 

 ِين ينِ  ئروقُ  (16)َمالِِك يَْوِم الدِّ  .(17)َملِِك يَْوِم الدِّ

بحطفسوري  ي ويول ت ديوود  ي بح ورب ت    وحووا ططوأ عريوب الوو  

حك  ع، بح    أ ح س هطي  قرب ة  وحوا الو   لوت ديد صفأ كل الطهطي

عكلتي بح رب ت   الت بترة رزل صهطوي بحوروح ب الو   ح جطول صو    لقرب ة

 لالعطوووا بحطيحوووك وبحَطلضوووك. عيحطيحوووك  و ووول حشوووط حه بحع وووا  وغ ووورهم

وبحَطلضوووك هووو  بحطتلووورأ ب كثووور وحوووه ب الووور وبإلدبرة بحعيالوووأ عووو، 

عطزح  بح رب ت   حتجطل صو   العطوا بحطيحوك وبحطلوك  لبحطلل أ بحعيالأ

عجطوول صوو   العطووا  لرووه  ووث يره هوو  بحطيحووك وهوو  بحطلووك وتوودل علووا 

  .(18)بحطلك أ وبحطلك اليحك ي م بحدي 

بييل : الشووك  ا بح ووروأ بحط سعووأ عوو، صوودالمقطعًًة الحًًرو  -2

ا بح روأ قد عسرل صتفي  ر عودة    بحس ر تعد ال  بتسيع بحطعير،

 وهذه بحتفي  ر بحطيتلفأ ه  ضرب ال  بتسيع بحطعطا حلف .

وحود عشور العطكو  وقد ذكر قربصأ وقود  لحهوذه بح وروأ يا عيالك

رهووي ال إوقوويل  ل ثوويئ،  ط عهووييوضووعهي صوويح  بحط ووزبا بحسوو د بحسث

 .(19)تسط   بح هي بحطفس خا وبحدة الطهي

الوو    سوومع لوهووذه بحطعووير، دحوو  صجووا  علووا بتسوويع بحطعووير،

عو،  وبئول بحسو ر الو  بحطتشويصه ا هذه بح وروأ إبحتفس ر قيل  علطي 

عووط   رووويال   لوهوو،  ووور ل عوو، بح وووركا لب ووتيطر ل صعلطوووهبحووذي 

وعيئوودة ذكرهووي  لوو   لوركوول بحعلووم ع هووي إحووا ل تعوويحا لصظيهرهووي

 قسومو ل(20)ختص صهي حطفسوهبه، ال  علم ل  ل وعا ع لبإليطيا صهي

  المـًـ: عف، ق حه تعيحا  لا ع، هذه بح روأ صفيل لإقيل  كخر

قوود روي عوو، تفسو رهي طاطووأ  قوو بل:  الوثاك  ل1الو   وو رة بحرعديبآليووأ

وبحثيحو  :  روي  ل ري ل  رى :وبحثير، لرى علم و العطيه  ري ل   حدهيل

وهكووذب رجوود بحت  وول عوو، بحطعطووا عوو، بح ووروأ  لل بحطلووك بحوورحط 

  .(21)بحط سعأ

 : القرآن الكريم واللغة خص: التوسع في المعنى في ما ياثاني  

رجوود بحت  وول عوو، بحطعطووا يشووقل بح  ووز بالكثوور عوو، بحجيروو  

 ا بحلقوأ بحعرص وأ حقوأ طريوأ وحهوي ح  يوأ عو، بالرت ويل الو     بحلق ي

حفضي  بحفس ت بحوذي تفوتت هذب بو ا  لحفيظالعطا بحا كخر ع،  كثر ب 

تووويح   لكسووو  بحلقوووأ ال  الووويل وخلووويئص عووودةيو لحفووويظكعيقوووه ب 

وبح ووركا بحكووريم  للطعحلطت وودث  ا يضوول عوودة و وو ه حلفوو  بحطسووت
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ع، هذب بحجيرو  وك وب ال وهو  الو  حودا  ب يد كث رك  بحعرص، ع، حقته 

 خث ر حك م.

وتُ  بحوذي ع وهحفيظ ع، بحلقأ بحعرص أ تدور ص   بحط   وب    ركِّ

وووا العطكوووحفووويظ حتكووو ّ ب  صثطوووي   عطووواوبحلووورأ بحوووذي ي لبوالف ووودك  يا تيالك

حفووويظ الووو  و ووو ه صاغ وووأ صدرب وووأ ب  عطووواوبحلقوووأ بحتووو، ت لبحطفوووردة

 وتعث ريأ.

 لوبحت  ل ع، بحطعطا يكو ا عو، هوذه بحعلو م بحثاطوأ : بحط و 

بحخيصووأ  أص وويث عوو، هووذه بحطجوويالل بحثاطووي ع لبحلقووأو لبحلوورأو

ال  رووهُ يطكوو   ا إوال يطكوو  حلوورهي  لصيحت  وول عوو، بحطعطووا كث وورة

ب ال رستعرد    : الطهي لرطيذ  بحت  ل ع، بحطعطا عددك

 :المشترك اللفظي -1

كويحع   بحتو،  لحفيظ تشوتر  عو، عودة العوياة  ع، بحلقأ بحعرص أ          

 لوعلووا بحجي وو ا لوعلووا عوو   بحطوي  لتسلوب علووا بحعوو   بحثيصورة

وبحجوو ا بحووذي  لبحسوويهرعلووا و لبحووذي يسلووب علووا بح وو لوبح وور  

قووويل تعووويحا:  لصووو ل وبال ووو د وغ ووور ذحوووكيسلوووب علوووا بحلووو ر   ب 

  َواْلُمطَللقًًَاُت يَتََربلْصًًَن بِأَْنفُِسًًِهنل ثاََلثًًَةَ قًًُُروء(22)عوويح ر  ق وول هوو   ل

 . (23)بح  ل وق ل ه  بحسهر صعد بح  ل

 غ المشترلة: يالص -2

وصتعث ور كخور  ا بحلو قأ  ل كثر ال  دالحوأ قد يك ا حلل قأ

عطجود  ا بحلو قأ  لالتعددة وال تطلأ ع، بحطص ،قد تتسل حتشطل العير

بح بحدة قد يشتر  ع هي  كثر ال  دالحأ. وذكر بحزالخشري ع، كشيعه 

ًًًَن ر ووو  ق حوووه تعووويحا: لالووو  ذحوووك بكث ووورك  ًًً   أَْي ْنسًًًاُن يَْوَمَِ ًًًوُل اْنِ يَقُ

بحطكويا. ويجو ز  ا  :صيحفتت بحطلودرل وصيحكسور (بحهَطفَر  ل ) (42)اْلَمفَر  

( بتسويع عو، بحهَطفَور  عذه  بحا  ا عو، حفظوأ )يك ا اللدرب كيحطر ل 

 .(52)بحطعطا عه، تعط، بحطكيا  و بحطلدر

 

  تعدد احتماالت مرجع الضمير :  -3

قوود تتعوودد دالحووأ بحجطلووأ صت  وول بحطعطووا علووا حسوو  تعوودد 

بحزالخشري  ا بحضط ر قد يع د ع د ذكر  لبحتطيالل الر ل بحضط ر

َوإِْن ُلْنًتُْم فًِي َرْيًب  ق حوه تعويحا:  علا بح ركا  و علا بحر و ل عو،

ًَهَداَءُلْم ِمًْن  ُُ ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرة  ِمْن ِمْثلِِي َواْدُعًوا  ا نَزل ِممل

ِ إِْن ُلْنتُْم َصًاِدقِينَ  :  عويد علوا بح وركا كويا بحطعطوا بإذ ل(62)ُدوِن َّللال

علو  و لت ب الثله ع،   رة الطي ه  علوا صوفته عو، بحث ويا بحقريو يع

ت ب آوإذب عويد علوا بحر و ل كويا صطعطوا : عو حس  بحطظم.بحسث أ ع، 

  .(72)وي تطل بحتعث ر كا بحطعط   بالط  ه  علا حيحه ال  ك ره صشرك 

لى آخر يحتمل ألثر من معنى وألثر من وجي إالعدول من تعبير  -4

 :  عرابيإ

 ورد ع، بح ركا بحكريم بحت  يل ال  ص قأ بحا  خرى حدوبعة 

وه، كث ورة وتودخل هوذه بحت و يال عو، صويب  لربدهي بح ركا دالح أ 

 ديدة والتعددة صهذب  ، ا بالحفيظ بكتسث  العير  بالتسيع ع، بحطعطا

  يول عو  ب وتعطيل بح صوب وال  ب وتعطيل بحطلودر وبحت لبحت  يل

ًاق حه تعيحا:  ا َوطََمع  حت   وب  كثور الو  غورد ل (82)َواْدُعوهُ َخْوفً 

الوووربد وت  ووو ل بحطعطوووا صتعث ووور وبحووود صت  يلوووه الووو  بح صوووب بحوووا 

وبحووطص ي ضووت ك ف ووأ ت ظ ووب بحت  يوول وبحعوودول حخدالووأ  لبحطلودر

 .(92)بحت  ل ع، بحطعطا

  : التضمين في النحو -5

يوو يدي ) و يت  وول( عوو، ب ووتعطيل حفوو   ا العطووا بحتضووط   

ي يجعله اليديكي العطا حفو  كخور الطي و  حوهل ع عسو، ب ول حكوم  ت  عك

ل وهوو  عطوود صعضووهم: "إشووربب حفوو  (30)بحثووير، عوو، بحتعوودي وبحلووزوم

العطوووا حفووو  كخووورل وإعسوووينه حكطوووه  حتلووو ر بحكلطوووأ تووويدي العطوووا 

و"إا بحقرد الو  بحتضوط   إعسوي  الجطو ع العط و   ل (31)"بحكلطت  

 .(32)"حك  ق ى ال  إعسي  العطا وبحدوذ

  :ي وو ل إذوعوو  ك ف ووأ وقوو ع بحتضووط   ي وودططي بصوو   طوو، 

بعلووم  ا بحفعوول إذب كوويا صطعطووا ععوول كخوور وكوويا  حوودهطي يتعوودى "

ص وورأ وبآلخوور ص وورأ كخوور  عووإا بحعوورب قوود تت  وول عت قوول  حوود 

بح رع   ال قل صيحثهل إيذبركي صيا هذب بحفعول عو، العطوا ذحوك بآلخور  

   صيح رأ بحطعتيد الل الي ه  ع، العطيه  وذحك ك  حه تعيحاعلذحك  ،

:  َن لَُكًْم َوأَْنًًتُْم فًًَُث إِلًَى نَِسًًائُِكْم ُهًنل لِبًًَا ًيَاِم الرل أُِحًلل لَُكًْم لَْيلًًَةَ الصِّ

َن لَُهنل   (ل وحك  ت  ل: )رعث ُ بحطر ةَ  و ر  ال ت  ل: )رعث ُ  ل(33)لِبَا

صهي  و العهي(ل حكطه حطوي كويا بحرعو  هطوي عو، العطوا بإلعضوي ل وكطو  

صو  )إحوا(  إحوا بحطور ة    و َ  تعدي ) عض  ( صإحا  ك  حك:  عضو  ُ 

ب  ره صطعطيه  .(43)الل بحرع  إيذبركي وإشعيرك

َواْسًًتَبَقَا الوو   الثلووأ ذحووك عوو، بح ووركا بحكووريم ق حووه تعوويحا : 

ْت قَِميَصيُ ِمْن  ُدبُر  َوأَْلفَيَا َسيَِّدَها لََدى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء اْلبَاَب َوقَدل

ا إاِلل أَْن يُْسَمَن أَْو َعَ ابن أَلِيمن   .(35)َمْن أََراَد بِأَْهلَِك ُسوء 

ي  ل بحطسف، ع، تفس ره )الدبر  بحتطزيل وح ويئب بحتيويول(: 

" وب تث ي بحثيب وتسويص ي إحوا بحثويب هو، حلسلو ل وهو  حلهورب علوا 

حذأ بحجير وإيليل بحفعل ك  حه : )وبختيَر ال  وا ق اَلوهُ(  و علوا 

عي ورع يريود بحثويب  لرفور الطهوي ي  وب لتضط   ب تث ي العطوا بصتودرب

وو ود بحثويبل وإا كويا  لو  ورع  ورب ه حتططعوه بحخورو  لح خر 

 طعه ع، ق حوه )وغلِّ و  ب صو بَب(    روه  ربد بحثويب بحثربرو، بحوذي 

ََ بح فول يتطويطر  لوحطي هرب ي  بُ ه  بحطخر  ال  بحدبرل   عَل عورب

 .(36)ويس ط حتا خر 
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  لى اطالق الداللة وتوسعها :إالح   ال ي يؤدي  -6

إا بحطتكلم قد يلجي  ح يركي إحا حذأ صعول بحعطيصور حقييويل 

ال لوو دةل وحووذحك صوولأ صت وودير بحط ووذوأ  و عدالووهل والوو  طووم إا حووه 

ب ع، بحطعطا يدر  ال  غرد بحطتكلم ال ال  ذبل بحترك  .    طرك

د بالختلووير  إا " بح ووذأ خوواأ ب صوولل ويكوو ا حطجوورِّ

 لعلوا بحط وذوأوبالحتربز ع  بحعث  صطي  علوا و و د قريطوأ توُدّل 

 وه  قسطيا :

 لقسمي يظهر ع وه بحط وذوأ عطود بإلعورببل ك و حهم:  هوا و وها - 

  وَ   هواك  عإا رلوثهطي يودل علوا ريصو  ال وذوأ يُ ودر صط و :

 وح س هذب بح سم ال  بحثاغأ ع، ش، . لورزحَ  الكيركي  هاك 

وإرطوي تعلوم الكيروه  لوقسم ال يظهر ع ه بحط وذوأ عطود بالعوربب -ب

تلووف   بحطعطووال وو دتَووه ال يووتم إال صطربعيتووهل ر وو   إذب  روو 

وحكو  ال  -يُعسا ال  يشي ل ويططل ال  يشوي   -ويططل  ي  -يعس، 

 ث ل إحا إظهير ذحك بحط ذوأل وح   ر   ظهرته زبح  بحثهجأل 

وروووب إذب دحووو  عل وووه  :والووو  دوبعووو، بح وووذأ .وضووويع ذحوووك بحرِّ

 :وتعلب صتركه غرد ال  ب غربد بآلت أ قريطأل

ًًْت ر وو :  لظهوو ره صدالحووأ بح ووربئ  عل ووه  -1 ًًا َوقَالَ ْت َوْجَهَه ًًكل فََص

  ي  ري عج ز. ،(37)َعُموزن َعقِيمن 

( تُريد عل كي الثا لإخفيُ  ب الر ع  غ ر بحطخي   -2  .ر  : ) قثله

( صعد ذكور  يسر بإلركير إا السِّ  إح ه بح ي أل ر  : -3 )ح  مي خس سي

عطد بح ي وأ  ا ت و ل الوي  ردتوه شخص ال تذكر ب طه ح تيتِّا حك 

  .وال قلدته

( :ك و ل الطثوه بحلو يد بح ذر ال  عو بل عرصوأ  وير أل -4  .)غوزبلي

 .(38) ي هذب غزبلي " 

فََصًْبرن وال   الثلوأ بح وذأ عو، بح وركا بحكوريم ق حوه تعويحا: 

. وق حوه تعويحا: (39)َجِميلن  َواْسًتََوْت َعلًَى .  ي عيالري صثري  ط ولي

ًًًًوِديِّ  ًًًًَواَرْت  ي بحسووووف طأ. ور وووو  ق حووووه تعوووويحا:. (40)اْلُم ًًًًى تَ َحتل

والر وول ذحووك إحووا بحووذوق ب دصوو،ل عهوو   . ي بحشووطس .(41)بِاْلِحَمًًابِ 

 .(42)بحذي يُ حا إح ك صطي ع، بح  ل ال  صاغأ وحس  ص يا

 ق ل بحعثيا ص  ب حطب : لوال  بح ذأ ع، بحشعر

 (43)عاذلتي في حبِّها أقصِري     ه ا وه ا عنِك موضوعُ 

 لعطوووكض ال ضووو عُ بح ووو   وهوووذب  لوبحت ووودير : هوووذب حثووو، حهوووي

وحو  ذكوره حكويا  لعيح ذأ هطي  صلُغ ال  بحذكر    ا بحس يق يدل عل ه

ع ه تس يل وبحذي ي  ل عطه بص  ب ط ور : " هو  زيويدبل ب حفويظ عو، 

والهطي  الكطك حذأ ش،  ال  بحلف  ع، بحدالحوأ  لبحدالحأ علا بحطعير،

 . (44)عإا ذحك بحلف  ه  بحتس يل صع طه "  لعلا العطكا ال  بحطعير،

 

 

 التقديم والتأخير :  -7

ي  ل بحدكت ر  حطود السلو ب عو، بحت وديم وبحتويخ ر إروه صويب 

تتثيرى ع ه ب  يح   وتظهر بحط بهو  وبح ودربلل وهو  دالحوأ علوا 

بحتطك  ع، بحفليحأل وحس  بحتلرأ ع، بحكامل ووضوعه بح ضول 

لف ب ع، عّده ال  بحطجيزل عططهم الو  عوّده وبخت  .بحذى ي تض ه بحطعطا

وتيخ ر الي رتثته بحت وديم  لالطه    ا ت ديم الي رتثته بحتيخ ر كيحطفع ل

كيحفيعلل ر ول كول وبحود الطهطوي عو  رتثتوه وح وه. وبحطعوير، حهوي عو، 

ت دم بحعلوأ علوا العل حهوي عطود بح ويئل    :ب وحا :بحت ديم خطسأ  ح بل

بحت ودم  :وبحثير وأ .وبحعلوم علوا بحعيحط وأصهي كت دم بحك ا علا بحكيئط وأ 

صيحذبلل كت دم بح بحد علوا بالططو  ل علوا العطوا  ا بح حودة ال يطكو  

بحت دم صيحشورأ كت ودم ب رث وي   :وبحثيحثأ .ت  ب بالطط ط أ إال صعد  ث هي

بحت ودم صيحطكويا كت ودم  :وبحربصعوأ .علا ب تثيع وبحعلطي  علوا بحجهويل

 .ال  ي رب إحا بح يئط دوا ال  تيخر عطوه بإلاليم علا بحطيال م وت دم

بحت وودم صيحزالوويال كت وودم بحشوو ش علووا بحشوويب وب ب علووا  :وبحخيالسووأ

 .(45)بالص  

ب غووربد بحثاغ ووأ بحتوو،  صعوول بحطعيصووري   صوورزذكوور وقوود 

بحتشو يب إحوا بحطتويخر إذب  هو، :وت    بحت ديم وبحتيخ ر ع، بحكوام 

بحطسورة  و بحطسوي ة حلتفوينل  و تعج ول و لكيا بحطت دم الشعرب صقربصوأ

بحوطص علوا عطو م و لل وك ا بحطت دم ال ط بإلركير وبحتعجو بحتس ر

 لل وت  يوووأ بح كوووم وت ريووورهل وبحتخلووو صبحسووول   و  ووول  بحعطووو م

وبحتطث ووه علووا  ا بحطت وودم خثوور ال رعوو . وعوو  غوورد بحتشوو يب إحووا 

 ورد قووو ل  صووو، بحعوووا   إذب كووويا بحطت ووودم الشوووعرب صقربصوووأ بحطتووويخر

 ري : بحطع

 (46)وال ي حارِت البريةُ فيِي      حيوانن مستحدثن من َجمادِ 

ًًْل ق حووه تعوويحا: والوو  بحت ووديم وبحتوويخ ر حقوورد بالختلووي ل  قُ

ِ تَأُْمُرونِّي أَْعبًُُد أَي َهًا اْلمًاِهلُوَن َ َولَقًَْد أُوِحًَي إِلَْيًَك َوإِلًَى  أَفََغْيَر َّللال

َرْلَت لَيَْحبَطَنل َعَملَُك َولَتَُكونَنل ِمَن اْلخاِسًِريَن اللِ يَن ِمْن قَْبلَِك لََِْن  ُْ أَ

ًًاِلِرينَ  َ فَاْعبًًُْد َوُلًًْن ِمًًَن الشل َ  ل (47)َ بًًَِل َّللال عإرووه إرطووي ق وول: )صَوولض لِّ

) ثُووده و وو  بختلووي   لوحووم ي وول: )صوول بعثوود لَ(   رووه إذب ت وودم لعَيعه

( حجيز إي يع بحفعل علا  ي بحعثيدة صه دوا غ رهل وح  قيل: )صل بعثد

  .(48)الفع ل شي 

عو، ( 49)كت وديم بحطسوطد وكذحك إذب كويا عو، بحطت وّدم الوي يشو ق حوذكرهل

ِِ َواْخًًًتاِلِ  الللْيًًًِل ق حوووه تعووويحا:  ًًًماواِت َواأْلَْر إِنل فًًًِي َخْلًًًَِّ السل

  .(50)َوالنلهاِر ََليات  أِلُولِي اأْلَْلبابِ 

 العطف بين متغايرين : -8

والطهووي وبو بحووذي وبحتوو،  لبحطوو    حووه الوو ب   عديوودة وهووذب

وعروعهطي بحط  طأ ص   بحلفأ وال صو عهيل عترتِّو  الو  إق ويم هوذه 
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ي ال صو الك وال صو عضهي ل وقود بح بو بحعسُب صو   بحلوفأض بح بقعوأض ب وطك

 وهووم إق وويَم بحوو بوض علووا بال ووم بحط صوو ل عوودُم بحتفريووب صوو   بحوو بو 

وبحود عو، بال وتعطيل بحفلو تل بحعي فأض صوفيلة التقوييرةك حط صو أ 

وبحوو بوض بحعي فووأض صووفأك علووا ال صوو عهي ع طووي هوو  خوواأ ب صوول. 

وبحطستعطل بحطش ل ع، عل ت كام بحعرب ه   ا تيت، بح بو عي فوأك 

ل والوو  (51)صوو   صووفيل التقووييرة عوو، الوودح حهي الت وودة عوو، ال صوو عهي

بحش بهد بح ركر وأ علوا عسوب بحلوفيل عو، بحلوال بال وط أ ق حوه 

ًًوَن تعوويحا:  ًًِ يَن يُْؤِمنُ ًًيَنَ الل ًًِي ُهًًد ى لِّْلُمتلقِ ًًَب فِي ًًاُب الَ َرْي ًًَك اْلِكتَ َذلِ

ِ يَن يُْؤِمنًُوَن  ا َرَزْقنًَاُهْم يُنفِقًُوَنَ والًل الةَ َوِممل بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن الصل

والطوي  ل(25)بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك َوبِاَلِخَرِة ُهًْم يُوقِنًُونَ 

 ووثب يتثوو ِّ   ا بحوو بو بحعي فووأ بحدبخلووأ علووا بال ووم بحط صوو ل بحووذي 

ل  ب تعطيح   طض  :وبحت، وعروعهطي بح بقلض صفأك ب تُعه

ب ول : َعسَفَووو ه صووو   صوووفيل التقوووييرة حط صووو أ التِّ ووود 

بحووذبلل وعسهفُهووي حط يصوود دالح ووأ صاغ ووأ يسووتدع هي  وو يق بحكووامل 

 .بحكام وب تعطيحهي هيهطي طيص ي ع، عل ت

عق ِّوورل العطووا  لوبحثووير، : عسفوو  صوو   صووفأة وال صوو عهضي

ب حط ص عه   ا بحعسب  بحكام و عل  الي ه  ع،  صله صفأي القييرك

وب ووووتعطيحهي هيهطووووي صع وووودي عوووو  ال لوووود بحكووووام  لالشووووعري صيحتقوووويير

 .(53)والدح حه

 

 المطلب الثالث

 ضوابط االتساع في المعنى

تطيوح  ال ضو ع بحت  ول إا كثرة بحدرب يل وبحث  ث بحت، 

قود  لوالطهوي بحدرب ويل بحسويص أ لع، بحطعطا وبإلحي أ صجط ول   برثوه

 حوود إال  ا الووي ذكووره  لص طو  حطووي ضوو بصط العرعووأ بحت  وول عوو، بحطعطووا

 ه، :  لع  الس غيل بحت  ل ع، بحطعطا قد عّدهي طاطكأبحطعيصري  

  .طبيعة اللغة العربية -1

 .لثرة الموضوعات المبثوثة -2

 .غياب القرينة-3

طم ذكر عو، العورد حديثوه عو  هوذه بحطسو غيل صيرهوي هو، 

وهووذب و ووه صوو  ت  لرفسووهي شوورو  بحت  وول عوو، بحطعطووا وضوو بصسه

وال ث لل إال  ا الي ذكر ع،  ث عأ بحلقأ بحعرص أل عا يطكو  عوّدهُ الو  

بحض بصط   و بحشرو     ا الجيل بحدرب ويل وبحث و  هو  عو، هوذه 

عوووا يطكووو   ا رعوووّده شووور كي    روووه  الووور  بحلقوووأ ال غ ووورل وصيحطت جوووأ

 .(54)صديه،

إا بحض بصط بحت، ت كم ب حفيظ بحت، يربد الطهي  كثور الو  العطوا 

 هلأل ويطك   ي صيح   ا  ا يستطتجهي ال  العرعتهض وإحي توه صهوذب 

 ويطك   ا ر ل، هذه بحض بصط صط ست  : لبحعلم

الًًى ذهًًن  أوال  : قابليًًة اللفًًد وقدرتًًي علًًى إيًًراد ألثًًر مًًن معنًًى

ًًي ب الوو  ب حفوويظ حووه  كثوور الوو  العطووا   المتلق : إذ رجوود  ا هطووي  عووددك

صوو    ث عووأ بحلّفوو   بح بقع ووأ بحطازالووأ ع وودوث ليتثوويدر بحووا بحووذه 

وبحطعطا ه  برت يل ذه   يالل بحلّف  إحا بحطعطا السل كي ال  دوا عرق 

ص   بحعلم صيح ضل وبحجهل صهل عه، كيآلييل بحط كطأ بحت، ال ت تطول 

بإال   ل(55)ص ططي رجد  حفيظكوي  خورى ت طول  كثور الو  و وه لو هكي وبحدك

ُ والثوويل علووا ذحووك ق حووه تعوويحا عوو،  وو رة بالخووا :  ًًَو َّللال ًًْل ُه قُ

ًًدن  ل عهوول يطكوو   ا ي تطوول بحووطص بح ركروو،  كثوور الوو  العطووا ؟ (56)أََح

ي.   بحج بب : كّا قسعك

 

ي قود رجود  ح يركو وجود قرينة مانعة من االتساع في المعنًى : ثاني ا :

ع، بح ركا بحكريم  حفيظكي حهي  كثر ال  دالحأ ال  و ههي بحلفظو، إال  ا 

و  د عيالل خير ، عطهي  ل  الطهي ال زة بالتسيعل الثيل ذحوك ق حوه 

وبحع   كطي ذكرروي  ويص كي تويت، صعودة  ل(57)لليُ َعْينَْينِ  نَْمَعل أَلَمْ تعيحا:

 العياة ع، بحلقأل الطهي بحثيصرة  و بحجي  ا  و ع   بحطي   و بحذه .

وحك    يق بآليأ الطل ال  بالتسويع بحوا هوذه بحطعوير،ل حطوي  وي  

فَتَْينِ ع، تكطلأ بحس رةل قيل تعيحا:  َُ ل عيحط ل د ال  (58)َولَِسان ا َو

ل عيالقتلير علوا بحع طو     َرِّهطوي بآليأ ه  بحع   بحثيصرة ال غ رهي

وفَتَ ه ض  . َرفُل بحطشيعرض و َاِّ بحُطعلِّل إضركير ظطلهض  َا حم يََرهُ  ََحدي  وذكوُر بحشِّ

ووي عووا يطسووب بحلّسوويا صوودوا  صيرووأ ت لوول صهطووي العك الوول بحللَسووياض   َاِّ بإلض

فتياض صدوا بحللسيا فَتَ ه ض وال تطسب بحشِّ بحشِّ
(59). 

 

 االستنتاجات :الخاتمة و

تطيول بحث   ظيهرة بحت  ل عو، بحطعطوا والو ب   بحت  ول عو، 

بح ركا بحكريم ال  رطيذ  قركر أ الختيرة ب تعطل  ع هي بالحفيظ حلدالحأ 

علا  كثر ال  العطال  ي  رهي تت طل  كثر ال  العطال وهوذه بحظويهرة 

)بحت  ل عو، بحطعطوا( هو، ظويهرة السّوردة عو، بح وركال وعو، بحشوعر 

قوود  وحوول صهووي بحطفسووروا وبحط ووية وبحثاغ وو ال و وح هووي بحعرصوو،ل و

وعووّدوهي َحجوور زبويووأ عوو، بحتعث وور بحثاغوو، ال وو طي  لعطييووأ كث وورة

 بحتعث ر بح ركر، الطهُ.

والوو  هووذب بحث وو  بحطوو  ز تثوو   حوودى بحثيحوو  الجط عووأ الوو  

 بال تطتي يلل والطهي:

العياة بحت  ل ع، بحطعطا ي لد صه بحتعث ر بح بحد بحذي ييدي بحا  -1

 .عدة حقرد ال ل د

بح ركا بحكريم كتيب غط، صي تعطيل حفو  وبحود صطعوياة التعوددة قود  -2

 .تك ا هذه بحطعير، الربدة والسل صأ عطد ل تعيحا

  .إا تعدد ب و ه بإلعربص أ حه  طره ع، بحت  ل ع، بحطعطا -3
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وو د بحعورب  روه كويا صسوث  بخوتاعهم  لبحت  ل   ل ب إصدبع، -4

وهوذب الوي  لص  ة بإلحسيا وبح ودرة علوا تخ ول صلود شويعر شي ول

عيحعلطي  كيا ال  بحلع  عل هم  لو ره الثتكر لح  ه )بص   ط،(

ب شويالاك عل وه ل ا ي  سو ب صوه وال ي  وود  لحوذحك ال يفرضو ا حودك

ه الطوي ال يططول تعريفو لدح ل ي  و  بتثيعوهل حوذحك ال يطكو  ت   وده

 .ال   ا يك ا عيحط كي ت ريثكي ع، الفه اله

يطكووو  الضووويعفأ العطوووا كلطوووأ وبحووودة الووو   ريوووب ب وووتعطيالتهي  -5

وهو  دح ول  لوحك  بحط دد حلطعطا بحط تطل هو  بحسو يق لبحطختلفأ

الهووم واليشوور قوو ي حتكوويطر بحطعطووا  و تعريفووه. قوود يكوو ا ت  وو ل 

 لوحكطوه ال ظو ر عو، الكويا كخور لبحطعطا ال ث الك عو، الكويا كخور

ي حتلث أ بالحت ي يل بحشعريأوي  .طك  ب تعطيحه  يضك

الثول  لإا تط ع   يح   بحلقأ بحعرص أ ه  شكل ال   شكيل بحت  ول -6

عضوا علوا  لوغ رهي ال  ب  يح   لوبال تفهيم لوبحطه، لب الر

ي إحودى  ل و ه بح ل ر بحطعثر عطهي ع، بح ركا بحكريم عه،  يضك

والووي إحووا ذحووك حووه و وويئل ت  وو ل بحطعطووا. يثوود  تفضوو ل بحلوو غ 

  .وصيحطت جأ تك ا حه العياة التعددة لالعطا

صطي  اِّ بحلقأ صسث عتهي التق ورة عو، السوط يتهي حوذحك عوإاِّ السو غيل  -7

 بالتسيع ح س  كلهي ظيهرة وهذب الي ت صل إح ه بحعلطي .

 ل الي بالتسيع ع، بحطعطا لإاِّ بالتسيع ع، بحلف  يعط، إ يحأ بحكام -8

هذب ص س  الي تط ل إح ه بحعورب الو  بح وذأ ع ك ا صيقل ب حفيظ و

 وبإليجيز وبالختلير ع، بحكام.

 .وكخر دع بري  اض بح طد ب ربل بحعيحط  
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 الملخص

يظهر اإلبداع عندما يخلق المؤلف دالالت جديدة وموحية تهدف إلى غرض ما بحسبببببببط ما يخن  لي م  غايات 

يمررها للمتلقي الذي بدوره يبحث عما وراء الصبببببببور التي تبدو قعها والكية   لفنها تخيي مكاعي قعمق   ورسبببببببا   

فالتصببوير الليوي يتواوا الصببور المر ية فهو إيحاء ال عها ي صعي  ببورة فنية تمتاا بمعها نمرة اعتقاء وتهذيط للمادة 

إنارة االعيكال الومالي مرسبببوما بال بببوء والظ  متكديا  المحسبببوسبببة الممنواة م  النبيكة والحياة االعسببباعية وغايتي

 حدود الرؤية للمفان بمبكاده المادية إلى قبكاد مكنوية قنرى.

 

 الروايات                                      قبكاد  مفان  مكنوي  ال وء والظ   الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

Light and Shadow and Moral Dimensions of Place in the Novels of  

Najib Mahfoodh 

Marwa Yas Shimal 1   ,   Prof. Dr. Thaer A. Alethary 2 

 

 

Research Summary 

Creativity appears when the author creates new connotations and suggestive that aim at a 

purpose according to what he plans for goals and messages that he passes on to the 

recipient, who in turn searches beyond the images that seem realistic.  But it hides deeper 

meanings, the linguistic representation goes beyond the visual images, it is an infinite 

suggestion because it is an artistic image that is distinguished by being the fruit of 

selection and refinement to the tangible material taken from nature and human life and its 

goal is to stimulate aesthetic emotion, drawn with light and shadow, transgressing the 

limits of vision to the place with its physical dimensions to other intangible dimensions. 
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 المقدمة:

رب الكالمي , والصبببباة والسبببباي على عبينا محمد  الحمد هلل

 سيد الخلق قجمكي  وآل بيتي و حبي اجمكي  وبكد:

إال ع  طريق وجهة عظر شخصية تتحرك  فالمفان ال يظهر

في ف ا ي قو تخترلي  وال يملك استقال إااء الشخص الذي يندرج 

هو  -على مسبببتوى السبببرد–فيي   فالمنظور الذي تتخذه الشبببخصبببية 

خا بببببببة  تي ال كاد المفان الروا ي  ويوكلي يحقق دالل لذي يحدد قب ا

 وتماسفي اصيديولوجي.

ي ببببببباء الروا ي دورا وتتخذ وجهات النظر في تشببببببفي  ال

حاسما في تنظيم الخناب والومع بي  قجزا ي عبر إلامة  ات بي  

المظاهر والمواد واصجزاء التي تت ببببببمنها البنية الحفا ية لتصببببببب  

كلها تكبيرا ع  كييية إعداد الي اء الروا ي وتنظيمي الذي ينشم ع  

ة : م   طريق وجهات عظر متكددة  صعي يقوي على مسببببببتويات عدن

رف الراوي صعي كا   مشببببببخص وتخييلي في اصسبببببببا    وم  ط

طرف آنر ليتي المسببببتكملة   التي لها  ببببياتها الخا ببببة في تحديد 

المفان )حي  منزل  غرفة(   نم م  طرف آنر الشببخصببيات البقية 

في ضبببم  إطار المفان  ويبقى في المقاي اصنير القارل الذي يدرج 

 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة للعلـوم اإلنسانيـة
ISSN (E) : 2707 – 5648      II      ISSN (P) : 2707 – 563X    

www.kutcollegejournal1.alkutcollege.edu.iq 

  2022حزيران  ،   1  ،  العدد  3  المجلد

mailto:Nazikalmalaika089@gmail.com
mailto:alethary@uowasit.edu.iq
mailto:Nazikalmalaika089@gmail.com
mailto:alethary@uowasit.edu.iq


 

 
51 

 

 58 - 50  ، 2022حزيران    ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ الضوء والظل  –مروة و ثائر  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

الك فإعني ينظر إلى المفان  وجهة عظر ورؤية نا ة بي   وبناء على

بو بببيي شببببفة م  الكالات ووجهات النظر والرؤى التي تتواشببب  

مع بك ها لبناء الي اء الروا ي الذي توري على مسرحي اصحداث 

ليك  بالدالالت المختلية التي تتيق وميول المبدع  لذلك يفون المفان 

ا الكنا ببببببر كم–منظما في غاية الدلة   صعي يؤنر في بنية الرواية 

سا للمادة  -اصنرى ويقوي م  عيواها   ويمفني قن يصب  محددا ر ي

ن  الحفا ية ولتاحق اصحداث  لذا سببببيتحول في عهاية اصمر إلى مفون

 .(1)روا ي جوهري وربنما يحدث لنيكة مع ميهومي كديفور

 

 مدخل:

  ث وف بباء عقاعي لتمثات  اصنيلةيمث  المفان إطار الحد

هببد الببدنول إلى عوالم نيبباليببة م  إبببداع كلمببات فك  طريقببي يم

ع ويتحسببببببي فيي المتلقي بي ة (2)الروا ي ختيري , فهو منشببببببم نيالي مع

النص في قشببفالها الباراة ع  طريق المؤلف الذي يصببف مفوعات 

المفان المتظافرة مع عنا ببببببر قنرى تنت  البي ة والداللة المؤنثة 

 .(3)للنص

يك  الفينوعة صداء النقو  يكني المفان "االرتباط الوذري ب

اليوميبة للكي  وللوجود , ليهم الحقبا ق الصببببببييرة , لبنباء الرو   

والتراكيط المكقدة والخيية لصببببياغة المشببببروع اإلعسبببباعي ضببببم  

اصفكال المبهمة   لتنشببب ة المخيلة وهي تدم  كلية الحياة في  بببورة 

وية اات , وم  نم فإن المفان في النص الروا ي عامة لي(4)مفاعية"

قبكاد داللية   فالروا ي يكيد تشببفي  الكالم الوالكي ويهتم بخلق مفان 

فني بواسببببببنة اللية وبهذا يفون المفان في بنية الرواية مفاعا جديدا 

يديولوجية    ية ووجهاتي عظرو ق كادا دالل ية وقب حاما رؤية فلسببببببي

 .(5)ولصدا تمليييا يتوافق مع لصد الكم  الروا ي كلي

 ي إلى إضبببياء  بببيات طوبوغرافية على المفان يكمد الروا

الروا ي التي هي عبارة ع  مكانو و ببيية تدن  في تشببفي   ببورة 

بيية البرهنة على الكالة بي   (6)المفان والقيم الداللية المنبثقة عنها

المفان والشبببببخصبببببية في بنية النص الروا ي   وهذا يعظهر اليروق 

عند شبببخصبببيات الرواية وهذه االجتماعية واصيديولوجية والنيسبببية 

اليروق م  شبببببببمعها قن تخلق دالالت عميقة تكبيرا ع  شببببببخو  

النص للكالم وموليهم إاا ي  وتفشببببببف ع  الوضببببببع النيسببببببي لهم 

ا يثيره  وحياتهم الاشببكورية  بحيث يفون للمفان بكد داللي عات  عمن

المفان م  اعيكاالت إيوابية وسببببلبية بحسببببط ما يقت ببببي الحال م  

التي يسبببببلنها المبدع  -النوبوغرافية –, وهذه الصبببببيات  (7)مولف

على المفان تحدده م  حيث الشبببببف  والنوع  تؤكد مدى اسبببببتثماره 

لتلك الصببيات لخلق دالالت مكينة تيذي النص الروا ي  على شببف  

  ويستكم  المؤلف و يا (8)منكنيات وشكط مشكة في بنية الرواية

ية التي هي "عتاج غير مباشببببببر ع  طريق توصيف الصببببببورة الين

لياعلية الخيال. وفاعلية الخيال ال تكني عق  الكالم قو عسبببببخي   وإعنما 

تكني إعادة التشببببببفي  واكتشبببببباف الكالات الفامنة بي  الظواهر   

, وال (9)والومع بي  الكنا ببببببر المت ببببببادة قو المتباعدة في وحدة"

ية  فان " بببببب ما يفسبببببببط الم هذه إال عند ية  تتوافر الصببببببورة الين

وطيقيببة م  نال إعنببا ببي ليمببة دالليببة تميز بي  الظواهر سببببببيمي

  فالشببيء  (10)المفاعية التي ال تختلف بك ببها ع  بكف في الوالع"

في وجوده الخارجي ربما لي وصيية تشببببببير إلى حقيقة ما والكة في 

يا  كد ما  مت ن  النص يوط قن يحم  داللة  كالم إالن قنن وجوده دا ال

 .(11)كوعي مورد إشارة

حدود  -المرسبببومة بال بببوء والظ –لصبببورة الينية تتكدى ا

الرؤية للمفان بمبكاده المادية ومفوعاتي إلى قبكد م  الك   فيشببببترك 

ية ال تثير في اه  المتلقي  كٌد داللين آنر يؤكد قنَّ "الصببببببورة الين ب

سات   بورا بصبرية فحسبط  ب  تثير  بورا لها  بلة بف  اإلحسبا

وهنا  (12)اك اإلعسبببببباعي ااتي"الممفنة التي يتفون منها عسببببببي  اإلدر

تظهر سببببببمة اإلبداع عند المؤلف عندما يخلق دالالت جديدة موحية 

تهدف إلى غرض ما بحسببط ما يرومي م  غايات ورسببا   يمررها 

للمتلقي الذي بدوره يبحث عما وراء الصور التي تبدو قعنها والكية   

مر ية لفنها تخيي داللة قعمق , فالتصوير الليوي يتواوا الصور ال

قاء  ها نمرة اعت بمع ية "تمتاا  ها ي لفوعي  ببببببورة فن حاء ال ع فهو إي

وتهذيط للمادة المحسبببببوسبببببة , المسبببببتمدة م  النبيكة قو م  الحياة 

اإلعسبببببببباعيببة , وغببايببة هببذا االعتقبباء هو إنببارة التببمنير قو االعيكببال 

 .(13)الومال"

ال تكببدو وصييببة الفلمببات في المحي  الخببارجي ع  كوعهببا 

اء مكينة   لف  وجودها دان  المت  الروا ي يكنيها إشببببارات صشببببي

بكدا دالليا قعمق   فتخرج الفلمات هذه م  مورد كوعها إشببببببارات 

إلى قن تفون رمواا اات كثافة داللية منتقلة م  مكنى داللي مباشببر 

 إلى مستوى قعلى في الداللة.

م   –بال بببببرورة –ال تنبثق الداللة المسبببببتوحاة م  المفان 

متي   وإعما يمف  قن تنبثق م  قحد متكلقاتي قو مفوعاتي قو المفان بر

عنا ببببببره وهذا ما يفشببببببف عني ال ببببببوء والظ  عبر درجة كثافة 

ان بصبببببور مر ية للمفان , وإنن تحديدهما قو مكرفة  قحدهما   إا يمدن

كمية ال ببببببوء والظ  في مفان ما لي نقلي في الداللة   صن عملية 

رمزية كوعهما يرتبنان ارتباطا ونيقا الو ف باستكمالهما لها داللة 

بكمليات التيفير واالعيكاالت وإن الشببببببخصببببببية تتمنر بالمفان الذي 

بدوره يؤنر في اعنباعها بحسبببببط ما تحتويي م  كمية اإلضببببباءة قو 
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 -السبببببرداب مثا–الظال, فتصبببببور و بببببف الروا ي لمفان مكي  

ة قو القتامة بالظلمة والكتمة والقتامة وم  هنا يمف  القول إنن الكتم

المسببببببتوحتي  م  صال الحواجز التي تمنع تسببببببرب ال ببببببوء إلى 

السببببببرداب ممبببا يؤدي إلى الظاي فهبببذا لبببي داللبببة على اليموض 

والموهول والقلق واالكت اب والدال   هذه مستوحاة م  كمية ال وء 

 والظ  المهيم  على قجواء المفان.

 

نوية في رواية المبحث األول: الضوووووووء والظل وأبعاد المكان المع

 الطريق:

ومما تسببببببتولف م  روايات عويط محيوص ما تحملي رواية 

م  قبكببباد دالليبببة اعنالبببا م  الكنوان وعالتبببي  (14)"النريق"

بم ببببببموعها   فالنريق كلمة توحي إلى اإلطار المفاعي الييزياوي  

إال قعني في الرواية هذه لي مكنى قعمق يدل على االتواه الذي تسبببلفي 

رواية الر يسببة " ببابر الرحيمي" وهي طريق محيوفة شببخصببية ال

بالصبببكوبات والتكط النيسبببي والوسبببدي تنتهي بي إلى عهاية مناف 

مماومة وممساوية, فالنريق هذا ينقلي م  سيِّئ إلى قسوق بكدما كان 

ي في االسببببببفندرية لتكترف فيما بكد قن والده لم يم ,  وحيدا مع قمن

ي التي اعترف  لي بذلك فتبدق لي اعكنافة حادة في حياتي  بكد وفاة قمن

في آنر لحظبباتهببا مع الحيبباة   ليبببدق النريق الموهول بببمول ننوة 

بؤرة اإلشببببببكباع التي تننلق منهبا  -هنبا-بباحثبا ع  قبيبي, فبالكنوان 

, (15)مرحلة دنول النص السببببببتنناق قعسببببببالي وبناه واكتناه دالالتي

قو الرمز وبهببذا يفون الكنوان مرجكببا "يت ببببببم  بببدانلببي الكامببة 

وتفثيف المكنى بحيث يحاول المؤلف قْن يثب  فيي لصبببده برمتي قي 

قعني النواة التي ناط المؤلف عليها عسببببي  النص وهذه النواة ال تفون 

مفتملة ولو بتذيي  عنوان فرعي  فهي تمتي كتسببببببباؤل يويط عني 

الذي بدق في صاي مخيف يك  بالتسببببباؤالت بكد قن امت   (16)النص"

باصففار المتزاحمة فا يكرف م  قي  يبدق وهو وحيد  - ابر–اه  

ليقد –في صلمة مترامية اصطراف ودوامة متشببببببكبة م  الا طريق 

ففنر بها وكيف سبببتفون في عالم مييط ال يكرف عني شبببي ا فها  -قمي

لذي  -القبر–هو  قي   المفان اصول ا ية طري بدا بادر إلى اهني في  ت

ياه في موجة  تاركة إ تي ,  لد بي وا لذي حلبن   صعي المثوى اصنير ا

عنييببة م  ال ببببببيبباع ال مير منهببا ففبباعبب  صلمببة القبر الرهيبببة م  

ن دالالت عديدة تتاءي وما عليي  بببببببابر  مؤنثات النص الذي يفون

را هذه الرحيمي م  حالة بسبببببببط الحوادث التي قلمن  بي  ولك  قب

المؤنثات التي قطرت للوحة هذا المفان مكنويا وجكل  مني مثارا 

لل يق واالنتناق والتيي في محي  با حدود وهي )ال ور, التوق, 

الظاي, القبر, اعخياض اص ببببببوات  الحزن  الختاي( فاصدوات هذه 

ن طابكا شبببكوريا سبببوداويا ممسببباويا ملي ا بالظ  والك  كييلة بمن تفون

ته النص : " مما جاء في تاا ولد الوحدة في بي أدركه الضووووووجر ف

يه رغبة في أن يعيد النظر في كل شوووووويء. سووووووتحدا  وألحت عل

األسووووووملة المحرهة بأمه في ظبم القبر . ولن يسوووووواعد ا أحد من 

 ؤالء الشوويانين، ولكن يومكس سوويجيا. وانخفضووت األيوووات في 

وتقدم  نغمة حزينة موحية بالختام، ووقف الطابور في حال انتظار

 .(17)"الترابي منه خطوات

على الرغم م  عبببدي  -قعني القبر المظلم–فبببالمفبببان هبببذا  

امبة قففباره  ي تببادر إلى اهنبي في قول وهلبة م  دون مفونبي ببي إال قعبن

ولك  السببببط يفم  في عمق الداللة التي يحويها هذا المفان الممتلئ 

قحد مني باصسبببرار واليامف عند اصحياء فهو عالم موهول ولم يكد 

ليروي ما يحدث فيي  والحال هذا يننبق على  بببببببابر  ببببببباحط 

النريق الموهول  با عم  وقم  بكيد بالو ول إلى والده المزعوي 

  فا يكرف عني شببببببي ا غير  ببببببورة افاف تكود صكثر م  ناني  

عاما وونيقة اواج   ف ببببا ع  عقود مكدودة مصببببيرها النياد   ك  

تمم  هذه وهو يواري هذا بكثي الظاي المااي ل ية ال كد ول لقبر  وب

قمي تح  الثرى يكود إلى مسفني في شارع النبي داعيال في هالة م  

تدان  وانتاط ال ببببوء مع الظ  عند مولد اليروب  مما يبكث في 

عيسبي المماومة بصبيصبا م  الراحة الخيية والنممعينة التي تشبارف 

عاش فيي حقبة  -داعيالشبببارع النبي –على االعتهاء  صنن هذا المفان 

في نريقه ولد مسووووووكنه م  الزم  حياة عاعمة ميكمة بالبهوة : "

بأنفواس الخريف  بشوووووووار  النبي دانيوال لفحوه  واء منعن معبق 

وبدت السووماء غامضووة في مولد المغيب. مسووكن النبي دانيال الذي 

ناعمة من حياته، وال أثر للراحلة في مسووكنه وال  شوو د فترة ب يجة

ونارهيلة م ملة تحت فراشوووو ا الم جور. وهل  في  يوووووان كبير

شووورفة تطل علد ملتقد النبي دانيال بسوووعد يغلول يدخن سووويجارة 

فجذب بصوووورت اسووووتعداد قائس في شووووقة علد الجانب ا خر للطريق 

تسووكن ا أسوورة أفرنجية، فثمة بوفيه ريووت عليه القوارير وأوعية 

ية الب و تعوانق رهل وامرأة بحرارة ال تنواسوووووووب  الثلج، وفي ن وا

 .(18)"الوقت المبكر

ال وء الشحي  اآلي  إلى النياد وحلول الظاي  نلق شكورا  

بقدوي مرحلة جديدة موهولة المصببير  والك باسببتكمال ميردات دالة 

على الك منها )السببببماء غام ببببة  مولد المييط, الخريف, عهاية(   

يشبببببب ن هذا إيذان بمن المفان اآلم  الذي يشببببببكر فيي بالراحة لد بدق 

بنوره المنم   عليي وي ببببببيق بي  وكمية ال ببببببوء ال بببببب يلة هذه 

واعتشببببار الظاي يبكث على اليموض ومصببببير ميير مكلوي ووحدة 

لاتلة با عم  وقه  ومال باسببببببتثناء قم  غريط كالحلم  هو محم  
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بمسببببببؤولية لم يتحملها م  لب  , هي تممي  حياتي والبحث ع  قم  

ان الفورعي  المن  على البحر موهول. وفي مفانو آنري عند لسببببببب

تبكث صال غيوي سببماء الخريف احسبباسببا بتكط البحث الامودي , 

وكمن قجواء الخريف حلن  في روحي وليي في النبيكة فق , هذا ما 

وش  بي عبارة )سماء قصل  جو الظهيرة بقنع م  اللي ( والك مما 

وت، ولس ترتح عينات لحظة واحدة من الت ام الوهجاء في النص: "

ولس يشووووووعر في دوام االسووووووتطب  بخطد الخريف حتد أيقظه مطر 

مباغت عند لسوووان الكورنين الموغل في البحر فانسوووحب مسووورعا 

ولد الميرامار، ورفع عينيه ولد سماء أظلت هو الظ يرة بقطع من 

 .)19("الليل

فببالظبب  هنببا قفصبببببب  عنببي النص في ولبب  الظهيرة قي في  

نن هناك غيوًما عبنر عنها بالقول الوضع النبيكي ضوء ساطع   إال ق

)لنع اللي ( وهذه الظال تخاطط البصبببر قوال لتهيئ لدالالت بكيدة 

حملتها قبكاد هذا المفان الذي قنر بشف  واض  في الشخصية  ولك  

عظرة فاحصة صجواء المفان تحفم بمعي باعث على التمم  واالرتيا  

شببببيء سببببوى لنرات كوعي موغًا في لوة البحر   لفنني لم يشببببكر ب

ياء  المنر المباغ  وهذا يدل على قعي منيصببببببب  تماما ع  اصشبببببب

تمم  فيها  تدعيي لل تمنر بمي حافز قو طبيكة تسبببببب المحينة بي وال ي

امة ال ياع التي عصي  بي. وتح   واالستفاعة إليها  والك بيك  دون

صال سحط الخريف غادر  ابر الرحيمي االسفندرية متوجها إلى 

زاع مستمر دان  عيسي إلى الكودة  غير قعني استسلم لما القاهرة في ع

عزي عليي , وبكد و ببببولي لمننقة الميدان كشببببي  قشببببكة الشببببمي 

الذاهبة إلى ول  الكصببببببر ع  عزاع بي  الكودة والبقاء  وبحث ع  

مفببان ما م ورنيص, وتنببال ببببببببات عببدة قنببذت مببمنببذهببا منببي: 

نه أو" طار ولك نايعته نفسوووووووه ولد العودة في أول ق ته و د  حقيب

األمانات ثس خرج ولد الميدان والشوووووم  تميل ميلة العصووووور. ودار 

رأسووووه مع السوووويارات والبايووووات والعابرين. وترامد الميدان في 

غاية من االتسا  وبب شخصية، وتقابل فوا أديمه متناقضات من 

أشووووووعة حامية و واء لطيف، وشوووووووار  مزد رة وأخر  خربة . 

رخيص في الميدان وما حوله وقضوود سوواعة و و يبحث عن فندا 

حتد وهد نفسوووووووه في شوووووووار  الفسووووووقية  ي البواكي أمام فندا 

 .(20)"«القا رة»

كة الشببببببمي مفان يك ن  بمشبببببب تولنى ع  ال ببببببوء المتمث  

بالتنال بببات والميارلات بي  قشبببكة سببباننة وهواء لنيف وشبببوارع 

مزدهرة وقنرى نراب , لف  اصهم هو قبكاد هذا المفان   فهو على 

م  اتسبباعي وتنوعي وضببوء الشببمي الداف ة والمنم نة ضبباق الرغم 

يي المزعوي   بالبحث ع  قب هك التيفير  كط ومن ي مت بالرحيمي  صعن

فومع بي  االتسببببباع وال بببببيق ليشبببببف  لوحة فنية ميكمة بالدالالت 

ومؤنرة في المتلقي لفسبط التكاطف مع شبخصبية الرحيمي لوعورة 

عكبببدي م  وجود  طريقبببي و ببببببكوبتبببي وتوغلبببي في الموهول. وال

إحسباسبات جميلة تبكثها اصمفنة   فإعي ليي م  الحقن إغيال شبكوره 

بالسببببببكادة ونمالة محببة وتياؤل قحين بي في مفان و ببببببيي بالمظلم 

وهذا م  الميارلات الافتة  حيث عبنر ع  الك بـببببب)الرك  المظلم(: 

والتقووت عينووا مووا مرة ولكنووه لس يقرأ في مووا المعند الووذي يتل ف "

. وبسبب انفعاله وحدت راح يقنع نفسه بأن ا  ي  ي.. ولفحة عليه

 واء البحر في الركن المظلس و و نصووف عار، وم ت أنفه رائحة 

القرنفل المنبعثة من الشوووووعر المبعثر. وثمل بشوووووعور تفا ل عجيب 

 .(21)"فقال ونه علد نحو  لك سيعثر علد أبيه

لم يف  الظ  في النص هذا مصببدرا للبؤ  وال ببياع وإعنما  

قطنر لمفان مظلم بكث في عيي الشبببببخصبببببية اعكتاق م  الرواسبببببط 

المنهفة التي يكيشبببها  فشبببكر باصم  في دانلي بكد اليم  م  الكثور 

على اصب  وال شببببكن في قنن الظلمة الناعمة الصببببامتة هذه في رك  

يرعو إلى اوجة  بببباحط اليندق اليرفة سببببحرتي بمففار جميلة وهو 

 )كريمة(. 

مبكثا للمتكة  -في موضبببع آنر-كاع  قشبببكة شبببمي القاهرة 

وعشببببوة عابرة سببببخ  بها المدينة هذه  فلها بكد داللي عميق ومؤنر 

ولي ولع نا  في عيو  قهلي  على الرغم م  تمسببببيي على عيسببببي  

ع تمتصعي لم يف  ببال  بببافو يسبببم  لي بالنشبببوة  لفني عاشبببها : " 

بشوووم  ترسووول أشوووعت ا من سوووماء يوووافية ، في هو يتيه ببرودة 

لطيفة محببة ورغب في المشووي بن س فمشووي بب  دو و و يأسووف 

 .(22)"علد أنه ال يجد فراغ البال لمشا دة القا رة

ع الدالالت بتكدد اصمفنة وكمية ال ببوء والظ  بها وما   تتنون

إلامة  بببابر  مفان–يح ن م  قضبببواء مباغتة قو صال  فيي اليندق 

كان لولع ال بببوء تمنيٌر ناٌ  دال على اليم  والقنوط  -في القاهرة

وكآبة تزداد باادياد ال ببوء   صن الظ  يشببف  لي متنيسببا بكيدا ع  

اصعظار ويختلي بكشيقتي  وعلى الرغم م  افتقار قنالية سلوكي في 

المفان غير الم ببببباء إال قعني يكد بلسبببببما لروحي المنهفة والسبببببكادة 

الميقودة التي يتنلع إليها التي تتاشببببببى مع ضببببببياء قعوار اليندق   

ورهع ولد الفندا فتحصبببب  الفآبة ويتسببببل  اليم  إلى م بببباجكي: "

ويوت الشحا  يعلو بالمديح فكرت كل شيء ولد حد المرض. ولّما 

رأ  المرأة في مجلسوووووو ا المألوو امتزهت كرا يته برغبة عنيفة 

رة ثس مضوووووود ولد مجلسوووووووووه دمويوووة ... وخطف من المرأة نظ

باالسووووووتراحة من وى القو ، وتسووووووللت ولد المكان ك بة مسوووووواء 
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الخريف فووأئوووووويمووت األنوار . واختفووت المرأة فووايدادت الكوو بووة 

 .(23)"كثافة

لقد عبث ال ببببببوء بي وتداعاه إلى فراس اليم  وجملة م   

التسبببببباؤالت تكصببببببف بي  مااا بكد الموهول ومااا تعْخب ئ لي صال 

تكددت قطر اصمفنة الداللية بتمنير ما يفتنيها قو يشببببببع  اصمفنة  لقد

منها م  ضبببببياء قو صال متياوتة في الفمية  فال بببببوء قحياعا رمز 

شقاء والكناء ومصدر للقيد   صعي ال يتحرك بحرية وما تسوغي لي  لل

سلوكيات الهية  وقمفنة قنرى مظلمة لفنها متنيي عميق  سي م   عي

الثاعي م  اللي  نا ببة, فتكزف عيسببي , وما توود بي عتمة النصببف 

قلحاعا وقعياما م  اليايات عندما يسببببببود النسببببببيان المنلق صفاكي  

فظلمة اصمفنة واصركان الظليلة غذاء دسم للشخصية هذه وراحة ال 

مدن  كالقلق وعذاب البحث في النرق والمحنات وال ها, ال  ي  ل مث

قه م  بحث ع  التي تحتاج إلى ضبببببوء ليتحقق اإلبصبببببار ليتم ما بد

تي  لذي يتاشببببببى مع كثرة اصمفنة  –ضبببببببال الحلم الموؤد واصم  ا

والنرق الملتوية آنرها النريق الذي قودى بي إلى النهاية الممساوية 

ومصير غير مكروف قهو السو  اصبدي المظلم قو الموت والذهاب 

 إلى قماك  موهولة المكالم .

تنوعة جادت بها لقد قفصبببح  الرواية هذه ع  قبكاد داللية م

اصضببببببواء والظال المنبثقة م  اصمفنة, قو المسببببببلنة عليها  فلف  

مفان قنر على الشبببخصبببية  وتول  مكان كثيرة ومختلية بحسبببط ما 

 يحملي المفان م  درجة إضاءة قو ص .

 

المبحث الثاني: الضوووووووء والظل وأبعاد المكان المعنوية في رواية 

 أوالد حارتنا:

ا كبيًرا لدرجة ال ببوء والظ  والسبببط في نن ل مفنة اهتمامً إ

الببك يفم  في قهميتهمببا م  قجبب  تحقيق االعسببببببوبباي والتواان بي  

الدان  والخارج   فوجود ال بببوء في مفان مكي  ي بببيي ديناميفية 

وجمالية وبكد داللي يرعو إلى غايات مكينة ورسا   للمتلقي بحسط 

هي الحاسببة التي اليفر والرؤية لدى المؤلف   ف ببا ع  قن الرؤية 

يعفتشبببببف بها المفان وال بببببوء وسبببببي  يحقق اإلدراك م  قشبببببفال 

وغيرها   ب  يكم  على اسبببتح بببار حالة عاطيية مكينة واسبببتوابة 

تننوي  ببببببور  (24)نا ببببببة لحدث ما , فيي رواية "قوالد حارتنا"

ال ببببببوء والظ  الليوية على مكان بكيدة ودال   عميقة   فهي تكيد 

يا م توجبي المببدع ويحيب  إلى ففر مبا  تشببببببفيب  الوالع على عحو 

ة مكان في لية ال ببببوء والظ  المسببببتكملة تسبببباعد على  وتتولى عدن

مكرفة الكالات التي تتواشبب  بي  قجزاء المكنى والمكاعي ال ببمنية 

عندها تفتسببط الكبارات الليوية داللة نا ببة عند ورودها في عص 

نا  نا وهي تحم  مكنى  مة ه ياق مكي  فترد الفل   فليي قو سبببببب

المقصببود بـببببببببوملة: )النور وسبب  الخاء المظلم( المكنى المكومي 

تدلت ليلتذاى والحقيقي المكروف والك عندما وردت في النص: "

الكلوبات من غصووووون االشووووجار ومن فوا السووووور حتد بدا البيت 

بحيرة من نور وسووووخ الخبء المظلس. وأقيس سوووورادا فوا السووووطح 

تدت  يات . وام ئد الطعام والشووووووراب في الب و للمغنين والمغن موا

 .(25)"والحديقة والخبء المتصل مدخل البيت الكبير

بدا البي   فالصببببببور التي كوعتها عبارات النص م  مث  " 

بحيرة م  عور وسبب  الخاء المظلم" اعيتح  على توجهات شبباسببكة 

وتصبببورات تي بببي إلى مرتفزات مسبببتوحاة م  عوالم بكيدة باعثة 

وك  ما تهيو إليي اصعيي   وفي الليلة هذه  على البهوة والسببببببرور

بالتحديد وهي اواج )قدهم( م  المرقة التي قحبها   على الرغم م  

استياء قنيي )إدريي( إال قن اصمر هذا لم يمنع م  اإلحسا  بالير  

واصعي صلصى حد في عتمة اللي  التي  ار فيها بي  )الوباوي( 

ر وحشة وصلمة الخاء  فال وء بقكة م  عور كمعما لبي سماوي قعا

والظبب  في النص هببذا لم يسببببببتكما بمكنبباهمببا الحقيقي المكومي 

المكروف   وإعما كان يقصبببببد بهما مكان قبكد   فيي عبارات النص 

تتراءى  ببببببور وقنيلة مسببببببتوحاة م  قماك  النكيم والونة متمثلة 

بـببببببببب)غصبببون اصشبببوار  وموا د النكاي  وبحيرة النور( واصنيرة 

تحي  إلى هذا المكنى   وفي هذا إشبببببببارة إلى عكيم اآلنرة  وحدها

بات الوحيم  يا التي تؤدي إلى عذا لدع ومحاولة التخلص م  بران  ا

وهذا يتمث  باصخ )إدريي( الشخصية المكادية  و)قدهم( الذي يكي  

في هذا المفان الذي توفرت فيي وسببببببا   الراحة والسببببببكادة اصبدية 

لم تترك  -إدريي–ات السببكادة ونم  النكيم كلها  بيد قعننا عود منيصبب

ت   مة عني وق ق  الظل تي اصبه  واصجم  عندما اعشبببببب قدهم في ليل

وفجأة الح ودري  كارد انشوووقت عنه الظلمة في المصبببابي  بظلي: "

آخر الطريق . الح عند المنعطف المفضوووي ولد الخبء علد ئووووء 

عن السووووووير الكلوبات التي تتقدم الموكب فتوقف حاملو الكلوبات 

وانتشر الت ام  باسس ودري  . ولمحته أعين المنشدين فاعترض 

الخوو حنوواهر س فكفووت عن الغنوواء ، ورآت الراقصووووووون فجموودت 

أوسان س. وسرعان ما سكنت المزامير وخرست الطبول، وغائت 

الضووووووحكات. وتسوووووواءل كثيرون عس يفعلون، ف س ون اسووووووتكانوا لس 

 .(26)"ال ابن الجبوييأمنوا األ   وان ئربوا لس يضربوا و

ل إدريي مفان البهوة ووجوه السببببكادة إلى  ببببور   لقد حون

ا سببيحدث الحقا إا تسببيند الصببم   ة عمن ملي ة بالحنق وتسبباؤالت جمن

واصعوار الباعثة على السبببرور اشبببرقبن  وآل  إلى االعنياء وهذا ما 
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دلن  عليي الظلمة التي جاءت بإدريي في آنر النريق   ويت بببببب  

 ال ببوء والظ  لهما مكان ابتكدت ع  داللتهما المكومية م  الك قنن 

ال طابع المفان إلى شببببببيء متخي  في عالم آنر  المكروفة   فقد حون

ربما يفون عالما ما بكد الحياة الذي ينتهي إليي مصببببببير اإلعسببببببان 

 بالونة قو النار.

فالنور الذي في وسبببببب  الظاي يشببببببكر المتلقي بنكيم الونة  

مة التي جاءت ممسببببببباة  والظل بآنر إلى  ل  بمكنى قو  حا بإدريي ق

الوحيم , وبكد وسببببباو  إدريي صنيي قدهم ينتهي المناف باصنير 

في بقكة قرض ناء يحينها الظاي م  ك  الوهات وكوخ يلم شبببتاتي 

واوجتي  يحي  بهما الموهول المتمث  بظاي اللي  الذي توشببببببن  بي 

ا على المفببان: الخاء مفتنيببا كونهمببا  لقببد كببان اليموض مهيم نببً

يه وال ماء، وال عصوووووووافير " بت ف مجل  ال تخلو من الراحة. ال ن

تزقزا فوا الغصووووووون، لكن أرض الخبء الجرداء المشوووووواكسووووووة 

تكتسوووي في الليل حلة غامضوووة خال ا الحالس ما يشووواء . وفوقه قبة 

السوماء المريوعة بالنجوم والمرأة داخل الكو، ، والوحدة نانقة ، 

مدفون تحت الرماد . وسووووووور البيت العالي يعاند والحزن كالجمر ال

المشووتاا ، و ذا األب الجبار كيف السووبيل ولد اسوواعه أنيي . ومن 

الحكمة نسيان المائي ، لكن لي  لنا من يمن غيرت ، لذلك كر ت 

ئووووعفي ولعنت نذالتي ورئوووويت الشووووفاء رفيقاب وسووووألد له أبناء . 

عد من أحبمي ، والعصوووفورة التي ال نصووود ا قوة عن الحديقة أسووو

وعيناي احترقتا شووووووقاب ولد الميات الجارية بين شوووووجيرات الورد ، 

وأين عبير الحناء والياسوووووومين أين ، أين خلو البال والناي أين ، 

 .(27)"أي ا القاسي ، مضد نصف عام فمتد  يذوب ثلج قسوتك

فـبببببببببببب) الليبب , واليموض  والوحببدة, والخاء  والحزن ,  

حتراق  والقسبوة( قلياص لها دال   في تصبور والرماد, والشبقاء, واال

البقكة م  الخاء هذه التي نيي وضوحها واادحم  بمكاعي اصسى 

والبؤ   ولتتوشببببببى بشببببببيء م  التيفر والتمم  إلعمال الذه  في 

محاولتي كشبببببف الخيي  صن هذه المياتي   بببببور ورموا مشببببببكة 

ي هنا رمز لشيء باعيكاالت عيسية قننر فيها هذا المفان المظلم  فالظا

آنر يختيي وراءه ففر ورؤى عميقببة   حيببث ليبب  هببذه البقكببة م  

اصرض والظال التي حلن  بها رمز للشببببقاء الذي ح ن بمدهم بكد قن 

 -إدريي–بكد قن سببببم  لفاي قنيي  -الوباوي–نالف و ببببايا قبيي 

قن يؤنر فيي , وإ بببببرار اوجتي بمن يفشبببببف ما نبَّمه قبوه عنهم م  

ا قودى بي إلى عهاية ممسببببباوية نن  لها سبببببو  للمير اث واليك  ممن

إدريي رمز الخبث الذي و يي قدهم بـبببب)الشينان(   فوك  إدريي 

م  المفان الذي انتني قدهم لي وبنى فيي الفوخ مموى لحزعي وتمعيبي 

لنيسببي مثارا إلغاصة قدهم, والنار التي هي مصببدر لل ببوء والنالة 

باطنا محما باإليحاءات والدالالت  لم تف  بمكناها هذا وإعما تخيي

والتوجهات  وتشببببير إلى ضببببوء سبببباطع في صاهرها كما يبدو وم  

" : جاء في النصن ما  لك  ياب ا وعن بعود ترامي يوووووووت ادري  مغن

وا ا به يوقد ناراب أمام «. عجايب وهللا عجايب » بصوووووووت كريه : 

كوخه فاشووووتعلت كأن ا شوووو اب  و  فانغرس في األرض ، وكانت 

باب . يوهه  ماب او شوووووورا قدم نعا تدلي لت تذ ب وتجيء ببطن ا الم

ولطمته موهة سووكر فصوواح في السووكون موه ا الخطاب ولد البيت 

الكبير : و  ذا أوان الملوخية والفرا، المحمرة ، انفحو ا سووما يا 

» أ ل البيت ! ،، ثس عاد ولد الغناء . وقال أد س لنفسووووه متأسووووفاب : 

م هاء الشيطان فأشعل نارت و عربد كلما خلوت ولد نفسي في الظب

فأفسوود علي خلوتي !،. وظ رت أميمة عند باب الكو، فعلس أن ا لس 

 .(28)"تنس علد خبو ظنه

إن ال ببببببوء الذي تمثن  بالنار لم يسببببببتكم  بمكناه الحقيقي   

وإعما قراد اليتنة التي عشببببببب  بي  اصب وابني  حتى التشبببببببيي الذي 

ير  في اصرض" قضبببببيى على اسبببببتعكم  "كمعها شبببببهاب هوى فاع

المفببان بكببدا دالليببا آنر يوحي إلى ال محببدوديببة للنببار   كمببا قنن 

االعيرا  يببدلن على البكببد الكميق للشببببببيء  ومكروف قنن النببار ال 

تنير  وإعما تفون على سببببببن  اصرض  لفني شبببببببهها بالشببببببهاب 

ليس  النار  –كما اكرت -المنير  ليبي  مدى عمقها وكبرها وهي 

الحقيقة  ب  قراد بها اليتنة والمماق الذي ح ن بمدهم فنعرد  على وجي

م  جنتي النيبة  بي  قبيي الوباوي  وم  الميارلات في النص هذا 

كلما خلوت ولد قي بببا الت ببباد الداللي بي  الظاي واشبببتكال النار: "

نفسوووي في الظبم هاء الشووويطان فأشوووعل نارت وعربد فأفسووود علّي 

داللي نا  لم يف  لليموض والوحشبببببببة  " فالظاي لي بكدخلوتي

يي قدهم وينيف غبار الهم ع   يذا يتنيي ف كان من ما  مة , وإعن والكت

كاهلي ولو بنسبببببببة ضبببببب يلة, ليبتكد ع  ك  ما يراه ويهيو إليي  صعي 

منرود مني ومحري عليي  فاا بالظاي ليتخي  ما يحلو لي م  بي  

وعصببافير وغير  قبيي وما فيي م  قشببوار وقغصببان مثمرة ومورلة

الك م  قسببباب سببكادتي عبر تمماتي الكميقة  قما النار التي قشببكلها 

إدريي الذي و ببيي بالشببينان  فلم تف  إال مصببدرا للشببؤي والتكط 

والكناء ومصببببدرا لرؤية ك  ما يتحسببببر عليي وال يمفني الحصببببول 

عليي قو الو ببببول إليي. هذه ميارلة داللية كشببببف عنها المفان الذي 

ال ببببببوء والظاي وك  منهما عبر ع  مكنى قبكد م  مكناه اكتنيي 

الحقيقي  وم  الاف  للنظر قن الرواية بمبكاد قمفنتها الداللية عبر 

جاء ال ببوء وغموض الظال قمفنة موااية تحاكي لصببة الخلق  

فهي تشببف  ففرا للقا إااء الفون  وتسبباؤالت كثيرة طرحها محيوص 

لك  م  بي  كبير م ببببببباء ومترف في الرواية , واصمفنة مثار لذ

قشببببي ما يفون باليردو  اليسبببي   وناء مكتم ومقير وسبببني كوخ 
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ناوو يمث  بشببببببف  قو بآنر الحياة الدعيا الياعية, فالخاء مفان ميتو  

ينر  النويط فيي قسبببببب لة الفون : م  قي  ج نا  وقي  عذهط  وما 

لة وغيرها الذي يحدث للوميع بي  المويء والذهاب  وك  هذه اصس 

لدالالت التي  بالرموا وا هذه التي تك ن  ية  يثيرها محيوص في الروا

لكب  فيها قبكاد اصمفنة دورا كبيرا ومؤنرا في إيصببببببال ففر عويط 

محيوص إااء الخلق والدي  وحياة دعيوية مكاشببببببة وقنرى في عالم 

 .(29)ميينط و راع الخير والشر المتمث  بمدهم وإدريي اإلنوة

ف   تيشببببببي مما سبببببببق قن رواية )قوالد حارتنا( تتكدد فيها يعسببببببْ

اصمفنة بيك  ما كشببببيي ال ببببوء والظ  وتناوبهما في رحلة فلسببببيية 

تتنلط اسببببببتدعاء القارل عبر آلية التموي  للرب  بي  المتاامات 

ال ببببببوء والظ  بمكنى المكلوي والموهول م  قج  التو ببببببب  إلى 

المرتبنة بالخلق   حلول بكف اصلياا الفوعية والدينية واليلسببببببيية

ا كان ف   التموي  ولراءة النصو   ف ا ع  الفينوعة اإللهية   ولمن

علما يحرك النص فهو ال يتولف عند مسبببببتوى اإلحالة إلى المملوف 

ظار  ي  ف  طرق اصبواب واالسببببببت ذان واالعت تمو ب    صن ال ثا وال

 -تنافي رواية قوالد حار–والتولع حتى ييت  النص قبوابي , فالمفان 

إان غير نبباببب  على امتببداد النص بتيير وتحرك مسببببببتمري  إلى 

مشبببارف فلسبببيات الشبببخصبببيات التي تسبببف  الخاء قو الحي   فيي 

لصببة إدريي وقدهم يظهر المفان حديقة غنناء   تصببب  ناء مقيرة 

ل عحو الومود في  بببخرة هند وهماي عندما  بكد المكصبببية  نم يتحون

راه الثرى   وفي مشهد آنر يو ف لت  لدري قناه هماي بكد الك وا

المفان بشف  يحوطي الوال وي يي عليي ضوء المصبا  بالة قم  

وعور ومسببببببحة م  الييران والك عندما نرج الوباوي إلى لكيو 

ع  قدهم. الو ببببببف المتيير هببذا للمفببان   وف  التببمويبب  الومكي 

والك عند اسببببببتدعاء مدلوالت عدة تتكلق بالفون وجال  –للقارل 

يقترب بشببببببف  قو بآنر م   ببببببوفية اب  عربي في  -نور اإللهيال

ديواعي "ترجمان اصشببببببواق" حيث باغة اللية وجزالتها وتمويلها 

متكدد النبقات  وهذا الو بف والمشبهد المفاعي يكبران ع  بدايات 

الخلق في بسبببببببباطبببة المفبببان مع جال اللحظبببة التي يظهر فيهبببا 

 .(30)الوباوي

 

والظل وأبعاد المكان المعنوية في رواية المبحث الثالث: الضوووووووء 

 ثرثرة فوا النيل:

وتتولى اصبكببباد المكنويبببة للمفبببان في روايبببة "نرنرة فوق 

شف  فاحص  فقد اكتس  بملياص ال وء  (31)الني " بكد لراءة متنها ب

تي  كد تخييلي يقنع  ببببببل ظ  التي تحي  إلى ب يا–وال كده  -عسببببببب بب

ل هذا م  موال ال بكد الييزيا ي إلى اصدب يوك  الييزيا ي   والتحون

م  المفان متودد الدالالت   ليشببم  قبكادا رمزية وففرية تسببهم في 

بناء النص ككالم متخي  ع  طريق اللية  فيي مشببهد ولوف )قعيي( 

يتمدنى  -المفان الر يي في الرواية–نارج الشببببببرفة في )الكوامة( 

الظ  السببرد لو ببف المفان في شببف  يحوطي الخيال وي ببيي عليي 

المتمث  في تفرار قلياص )الظاي  الظلمة  اللي ( بالة م  الخياالت 

لك: " بة وم  ا قال ال تكتر  اليري خارج الشوووووورفة ف وتكلّس الظبم 

لشويء . انحدر يووته مع شوعا  نجس كابي االحمرار قطع المسوافة 

ولد غريتنا في مائة مليون سوونة ئوووئية. وقال أيضووا ال تجعل من 

رنا ولد الظلمة خارج الشوووووورفة فرأ  حوتا  ائب الحياة عبما ...و

يقترب في  دوء من العوامة . ونه لي  بأغرب ما رأ  في النيل 

عنوود هثوم الليوول . لكنووه فغر فووات  ووذت المرة كووأنمووا يعتزم الت ووام 

العوامة . وتوايل الحديث بين المسانيل بب مباالة فقرر أن ينتظر 

قف عن التقدم . وو ا به يغمز ما يحد  بب مباالة. وو ا بالحوت يتو

الوووذي نجد يون ا. ثس تراهع بعينوووه و و يقول اأنوووا الحوت 

 .(32)". وعند  اى ئحك أني واختفد

فالمتمم  للنص يتو بب  إلى حقيقة ميادها قن مصببادر الظ   

ياه  فاغر ال ها    ي  وصاي وهيمة لحوت  مة م  ل ا ل  الكون التي طون

للسفارى   ومكنى هذا قن هناك تمث  الخياالت اليريبة التي تتراءى 

فوضببببببى عارمة ونياالت با وااع قنالي قو ديني لموتمع عمن  

فيي اضببنرابات كثيرة قدت بي إلى قن يفون مسببنوال في مفان غير 

ناب  مترعًحا بيك  حركة الني  المسبببببتمرة  صنَّ الكوامة مرتبنة في 

ي    وترتب  الكوامة هذه باامة تتفرر كثيرا في الرو ية وهي الن ا

)اهتزت( التي تدل على عدي االسببتقرار والترع , وهي تشببف  مفاعا 

حميميا يكي  فيي موموعة م  اصشخا  تفاد تفون حريتهم منلقة 

طا   في  متوسبببببببدة في التكباطي للمخبدرات والخمر والثرنرة با 

محرمات السببببببياسببببببة والحط وهموي الحياة اصنرى  ويمث  هؤالء 

هذا يريد عويط محيوص قن اصشببببببخا  قعمواجا لبقية ا لموتمع, ول

يو بب  رسببالة إلى المتلقي والومهور فحواها قنن الموتمع المصببري 

تي وتوره عحو االعحراف  يا هدد قنال ماعية ت كارنة اجت ب  على  مق

واالعيات والامباالة واالسبببتسببباي واالعفسبببار والهزيمة في الحقبة 

ك  تخاال , وهذا توسبببيد العفسبببار مصبببر بي1967التي بكد عفسبببة 

 . (33)السلنة القا مة على الدولة في ولتها

 

 االستنتاهات:

لقد كاع  اصبكاد المكنوية للكوامة التي لكط الظ  فيها دورا 

مؤنرا ينمن ع  بكد آنر غير ما تيص  عني الفلمات مستودعا لدال   

ية  ها الحقيقي ليفتشببببببف المتلقي قنن الروا نا يي مك بدو عل كد مما ي قب
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تنتهي بالخواء واعتصبببببار الكبثية والا شبببببيء والموهول  وحفايتها 

وال يحرك الك غير اعتراف دانلي م  قعيي لنيسبببي ليصببب  إلى قن 

ق ببببببب  المتاعط في الدعيا هو الوعي  والوعي بمعنا عحيا في عفتة 

 .(34)سموة ال مكنى لها

 

 التوييات:

تحديد اصبكاد المكنوية المؤنرة في تشبببببفي  اصمفنة ع  طريق  -

 ء والظ  المسل  عليها قو المبتكث منها.ال و

البحث ع  مصببادر ال ببوء والظ  ومكرفة دورها في تشببفي   -

 اصماك .
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( دراسة تحليلية2019-2015ضياع األهداف األساسية للموازنة العامة في العراق للمدة )
2 م. محسن خضير عباس   ،  1 م. مصطفى راشد علي م.

 المستخلص

والبنيود  إ  رقزيع ع يأل تق  ي  في  العيقاع ع يأل اابيوا   2003تعتمد أنظمة إعداد الموازنات العامة المتبعة بعد عام 

اإلرييقادات دوأ أا اعتبييات ل ت ايي و المتوطييو أو لوريي  اا يي   وي رييتا ف يين ت  يي ا عواميي  اإلنتا  يية واادا   زمييا إأ 

تق  ي  اإلرييقادات رقزيع ع ييأل ال واعييد واإل يقا ات وال ييواتر أزهيق مييل تقز ييعق ع يأل الأمييا ن ايتت يادرة  أمييا النم ييات 

اآلثات المتقتبة ع  ها بسبب عدم التقز ع ع أل ايطيت دام اامهي  لهياق الميواتد  مميا ريىدا إليأل العامة فتقدد ف  ضو  

و ود هدت ف  هاق الميواتد  وهياا رعني  أأ الموازنيات العامية في  العيقاع ت يوم بن تهيا ع يأل أطيات أأ النم يات العامية 

  تيدل  موازناتهيا في  الموازنية العامية ع يأل ت نف إداتراً  أا أأ النم ات العامة تيوز  ع يأل اليدواتق واليوزاتات التي

شييأ  اعتمييادات أو م   ييات طيينورة  ثييا تا يينلف هيياق المبييالخ السيينورة التيي  ت  ييك لأيي  و ييدن إداتريية فيي  شييأ  

نييوع   ووفيي  المييقل مييل النم يية التيي  تسييمأل بنييود اإلنميياع أو مييواد اإلنميياع و،البيياً مييا تأييوأ مت ييابهة  فالموازنييات 

التي  ي ت ت يف أ يداها عيل االيق  طيو  في   2004الموازنات العامة ف  العقاع منا عام  اطتنساخ لما دت ت ع  ن

رمأل توصي مها بننهيا موازنيات توزرع ية مهمتهيا القت سية توزري   ااتتام الت درقرة لإلرقادات العامة والنم ات العامة إ 

 ييق نييوع  أو ه أ يي  فيي  بن يية ايتت يياد إرييقادات اليينمو العقاتيي  ع ييأل أبييوا  ال ييقد الت   دريية دوأ إأ تييىدا إلييأل تم 

العقات . 

لنم ات العامة  الأ ف ايتت ادرةالموازنة العامة  اإلرقادات العامة  ا الكلمات المفتاحية:

The Loss of the Main Objectives of the General Budget in Iraq for the Period 

(2015-2019), an Analytical Study 

Assist. Lecturer Mustafa Rashed Ali 1  ,  Lecturer  Mohsin Khudhair Abbas 2 

Abstract 

The general budgeting systems followed after 2003 in Iraq are based on sections and 

items. It focuses on achieving revenue without any consideration for medium or long-

term planning. Productivity and performance factors are not evaluated. Revenue 

realization focuses on rules, procedures and regulations more than Its focus is on 

economic efficiency. Public expenditures are determined in the light of their implications 

because of a lack of focus on the optimal use of these resources, resulting in a waste of 

these resources. This means that public budgets in Iraq are structured on the basis that 

public expenditures are classified administratively, i.e. General expenses are distributed 

to departments and ministries whose budgets are included in the general budget in the 

form of appropriations or annual allocations, then these annual amounts allocated to each 

administrative unit are classified in a qualitative form, according to the purpose of the 

expenditure, which are called expenditure items or items of expenditure and are often 

similar . The budgets are a replication of what has been the general budgets in Iraq since 

2004, which differ from each other except in the estimated figures of public revenues and 

public expenditures, as they can be described as distributive budgets whose main task is 

to distribute Iraqi oil revenues at the exchange doors. Without leading to a qualitative or 

structural change in the structure of the Iraqi economy. 

Keywords: general budget, public revenues, public expenditures, economic costs 
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 المقدمة 

تعد الموازنة لاية أو بقنيامع عمي   تتيق ا ف ين القأومية ط اطيتها 

تتم ية  ول سيت مديقد  درة واي تماع ية إليأل أهيداد طينورةايتت ا

المال ية ربي ل الأميا ن في  إداتن ااميوا  بقنامع عم  ليا  بيوزاتن 

وي تت قت فعال ية الموازنية بيااتها ف يو  بي  تيقتبو بيندوات   و سب

الت ا و المال  االيق  زس اطية التسي  ف وط اطية الن يد اا نبي   

 وت ات بالنتاتع ايتت ادرة اي تماع ة ول س بالنتاتع المال ة ف و.

     يية فيي    عاتاث وتوطييزمييا لييا تسيياها الموازنيية العاميية باطييتقد

القأوم ة وزاأ  واإلداتاتوال دم ة ل  اا  العام  اإلنتا  ةالااتات 

رأييوأ لهييا بقنييامع واضيير لتقييدر   إألدوليية ا ع ييأل مييل الممييقول

المييوفقن ل عميي   اإلطيتقات د ةبعييا الم يياتر   وإتاميةال ايا  العييام 

 إليأل مل ا   تنور  ايتت اد العقات  واينت ا  بن مل اتت اد ترع 

الداعميية  اإل ييقا اتبييالتعامل ميي  تبنيي   عميية مييل  إنتييا  اتت يياد 

 زيي  الموازنييات السيياب ةن أ،م تييا  الييولن  وهييو مييا ل  اييا  ال يي

بالك مل ال مة القرع ة لالتت اد وهيو ميا رقيو  دوأ تبني   مععزنً 

      ة لمعالدة م أ ة الباالة ف  العقاع. إ قا ات

 

 الدراسة: أهمية

الموازنية العامية  تىدرينالدتاطة ميل تقدريد اليدوت الياا  أهم ةتأمل 

العامييية التييي  صيييممت ميييل ا  هيييا الموازنييية   ااهيييدادفييي  تق  ييي  

الموازنات العامية وتاوتهيا  فًيالً عيل ب ياأ  أنوا والتعقد ع أل 

ايتت ادرة واي تماع ة الت  تقم ها الموازنة العامة  ااهدادف داأ 

 ف  العقاع.

 

 مشكلة الدراسة:

 تأمل م أ ة البق  بما رنت  

لييا ت ييما  2019-2004 الموازنييات المنمييان لييال  المييدن إأ .1

صندوع الن يد اليدول   المعار ق الدول ة الت  رعتمدها أطسع أل 

منهيييا   المتع  ييية ب يييماف ة الموازنييية  وهييي  مديييايت أطاطييي ة

  تييوفق المع ومييات ل مدتميي وسييىول ات  وضييوا اادوات والم

 ل موازنة وضمانات النعاهة. وانمتاا تقً ق وتاب  و

الماضي ة عيل  ل  ية الق بية ليا تبتعيد المال ة العامة العقات ية إأ .2

العدالية في  توزري  وبي ل  اإلنتا  يةالأمارية    ب لداتقن التناتا

  فأمية العدالية في  توزري  ميواتد اإل ميال الناتع المق   ثمات 

 . الممأل تق   ها اإلنتا  ةالأمارة الموازنة تد ه منت ع أل 

 

 

 

 هدف الدراسة:

 إتبييا المتبعيية فيي  تنم ييا الموازنيية العاميية تييتا مييل لييال   اآلل ييات إأ

المييال  الت   ييدا اليياا ي رتماشييأل ميي  المعييار ق المقاطييب ة  ااطيي و 

قيو  ر الااأ ة المساد المست قرة ف  العقاع م الدول ة  فًالً عل 

وت درا ال دمات العامية  ن زما ا تنم ا م اتر  الموازنة ب أ   بعدم

 ب أ  م بو  ومل أ   إصالا الموازنة والقد مل المساد ف ها.

 

 فرضية الدراسة:

المال ية  اإلداتنطيو   أأتنا   فقضي ة الدتاطية ميل فقضي ة ممادهيا 

وعييدم تييدتتها ع ييأل الت ييقد المنهديي  فيي   وت باهييا فيي  العييقاع

 ااطاطيي ة ااهييدادطيياها ب ييأ  زب ييق فيي  ضيي ا   المال ة المييواتد

 ل موازنة العامة.

 

المحور األول: الموازنة العامةة وخصاصصة ا واجتهاهةات الحديثةة 

 في العراق

 : مف وم الموازنة العامةأوجا 

أنها لاية تموري  )  زه قن ل موازنة العامة منها تعقرماتهناك 

 ةاها ميل تبي  الدولية في  طين م   اان اة ايتت ادرة المعمي  تنم ي

وهيي  تمهيي  مق  يية التنم ييا السيينورة مييل ال اييو ايتت ييادرة  تادميية 

  وتيد عقفيت (1)ة لمدتم  ر ايو اتت يادق مقزعرياً  ال مس ة بالنسب

أرًاً )بننها وث  ة ت ب فـ  تالب مال  توامين ااهيـداد وااتتيام  

أميييا ااهيييداد فتعبيييق عميييا تعتيييعم الدولييية ال  يييام بييين ميييل بيييقامع 

وم قوعات لال  فتقن م ب ة. وأما ااتتام فتعبق عما تعتعم الدولية 

أنماتن ع أل هاق ااهيداد وميا تتوتي  تق ي  ن ميل م ت يف مواتدهيا 

  (2)ن العمن ة المنوق عنهيا وهي  عيادن تقيدد بسينة مال ية  لال  المتق

أو ه  لاة طنورة اتت يادرة مال ية متمه ية بمدموعية ميل ااهيداد 

والبقامع الم قت تنم اها مل تب  و دات الدولة الم ت مة لال  فتيقن 

زمن ية مع نيية طينة عييادنًا معبيقاً عنهييا بت يدرقات تأال مهييا المال ية ميي  

تمور هييا  فيي  إلييات لدميية ااهييداد العاميية ب يياأ ت ييدرقات م ييادت 

الولن يية ع ييأل اعتباتهييا أدان ت ا ا يية ي رمأييل مماتطيية ن ييالاتها 

دوأ إنميييياع وي رمأنهييييا أأ تنميييي  دوأ الق ييييو  ع ييييأل المييييواتد 

 وعقفيييت بننهيييا وث  ييية تتًيييمل ت يييدرقاً لنم يييات الدولييية (3)المال ييية

التيي  رييتا وإرقاداتهييا العاميية لمييدن مقييددن م ب يية عييادن مييا تأييوأ طيينة 

 (4)تقدردها وف اً اهداد الدولة وف سمتها 

 

 ثانياا: مراحل تطور الموازنة العامة

ل د تاوت ممهوم الموازنة م  تاوت دوت الدولة في  المدتمي   

  ييي  أصيييبقت بقنيييامع أوطييي  رعأيييس ف ييين مدموعييية الن يييالات 
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ايتت ادرة والمال ة ل دولة  أي أأ هاا التاوت ليا رظهيق فدينن وإنميا  

مق بعدن مقا    تم يعت زي  منهيا باتدياق معي ل ل موازنية  وميل ثيا 

أثقت ف  شأ ها ومًمونها بق   لأ  مق  ة طماتها ول ات ها  

(5). 

ظهييوت موازنيية البنييود التيي  تهييتا بمييقل القتابيية  المرحلةةة األولةةى:

مال ة القأوم ة و لك مل لال  نظام متيقابو ل تنزيد ع أل العم  ات ال

مل صقة صيقد ايعتميادات الم   ية لا،يقال التي   يددت 

 مل أ  ها .

وهيي  مق  يية تقييو  ايهتمييام ااطاطيي  ل دميية  المرحلةةة الثانيةةة:

اإلداتن القأوم ة  وت ات ااعما  المندعن     أصبر را   ع  ها 

 موازنة البقامع واادا  .

وهيي  المق  يية التيي  تقييو  ف هييا فييقل القتابيية  ثالثةةة:المرحلةةة ال

ولدمة اإلداتن القأوم ة  نقو لدمة العم  ة الت ا ا ة     تقزع 

ايهتمام ف ها ع أل مقاويت تبو الس اطة المال ة وايتت يادرة التي  

ت ودها القأومية ب اية اتت يادرة مقيددن  ونت دية لهياق المقياويت 

  و والبقمدة.تقولت الموازنة إلأل نظام الت ا

عداد الموازنية  وه  مق  ة إرداد لقع تق    ة إلالمرحلة الرابعة:

بهدد دعا مق  ة ات ا  ال قات الاا مل لاللين ريتا تقدريد ااهيداد 

ميل ن اية ال يمق    ي  أل ي  ع  هيا والعم  ات التنم ارية  لتق   هيا 

  .1 دو  ) الموازنة ال مقرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أنواع الموازنات وفترات ظ ورها واتهاهات تركيزها1جدول )

 الم دت  مل عم  البا هاأ

 

 ثالثاا: الموازنة العامة وتوج ات ا الحديثة وفقاا للدستور العراقي

تعد الموازنة العامة ف  العقاع إ د  أها الوثيات  ايتت يادرة 

الت  تعيدها القأومية تينعأس ف هيا ال ايو ايتت يادرة واي تماع ية 

ليييال  ميييدن زمن ييية التييي  تنيييوا القأومييية تنم ييياها  زافييية والس اطييي ة

مع ومييية  والتييي  تمهييي  انعأيييات لتو هيييات الدولييية الموضيييقة فييي  

الدطيييتوت العقاتييي  باعتباتهيييا البوت ييية التييي  ر يييب ف هيييا الدطيييتوت 

العقاتيي  تو هاتيين العقرًيية ومييل ثييا ت ييوم القأوميية بتنم يياها ع ييأل 

تمهي   وميل ثياطيوا  اطيتهماترة أم اطيتهالز ة  أشأ  بقامع ولاو 

 وتن ال وان ل الت قرع ة العامة الت  نددها ف  اينعأات التنم اا ل

ع يأل  2003  إ  تستند الس اطية المال ية بعيد عيام  6)الدطتوت العقات 

  110تواعييد مسييتمدن مييل الدطييتوت العقاتيي  اليياا أزييد فيي  المييادن )

ثالهياً  رأييوأ تطييا الس اطيية المال يية مييل تبيي  السيي اات ايتقادريية زما 

  تابعييياً  ريييتا إعيييداد م يييقو  الموازنييية العامييية 80أزيييدت الميييادن )

السيي اة التنم اريية  ف ييد  والقسييا  ال تييام  ولاييو التنم يية  مييل تبيي 

عم ييت بييقامع الموازنيية ع ييأل مدموعيية مييل ااهييداد تتمهيي  بعرييادن 

اإلنتاج النما  وزرادن الدل  والس اقن ع أل التً اا والعم  ع يأل 

 . 7)ت م ا المدرون ة ال ات  ة

منعامياً م ت مياً في  تياتر   2003وتمه  مق  ة التم  ق ميا بعيد عيام 

واي تمييييياع  وال يييييانون  العيييييقاع  ع يييييأل المسيييييتو  الس اطييييي  

وايتت ييادا  إ  تمه ييت فيي  تمأ ييك الدوليية العقات يية  وتييدم ق البنييأل 

التقت ة والمن ان ايتت ادرة والمقاف  الق ورة  مما أد  إلأل  دوث 

الت ييوهات اله أ  يية  وايليييتاليت المىطسيي ة فيي  إداتن ايتت ييياد 

 ية ميل الولن  وايلتال  ف  اله أ  اإلنتا   لالتت اد ودت ة عال

ايعتميياد ع ييأل ال يياتج والييتال  ه أيي  الموازنيية العاميية والعدييع 

  وتد ظهيقت هياق ايليتاليت نت دية  8)المال  والمدرون ة ال ات  ة

التقو  يتت ياد السيوع وظهيوت م يأالت ااميل والمسياد اإلداتا 

  اطتناداً إلأل التو هات الددريدن  9)والمال  والباالة والم ق وااعمات

اتمة ع أل بقامع اإلصالا ايتت ادا وتطا ط اطة توزر  ل دولة ال 

المواتد ع أل ال ااعات الم ت مة  وفي  أولوريات مقيددن مي  التو ين 

لييدعا ال اييا  ال ييا   وت ييد   ايطييتهمات المق يي  واا نبيي   زمييا 

تسعأل الس اطة المال ية إليأل تنوري  م يادت التموري  وعيدم ايتت يات 

 التركيز الموازنة الفترة

 القتابة الموازنة الت   درة )البنود  بداية القرن العشرين

 ايتت ادرة والأمارة اإلداترة موازنة البقامع واادا  الخمسينات من القرن العشرين

 الت ا و الت ورا  الماع  ة نظام الت ا و البقمدة الموازنة الستينات من القرن العشرين

 الت ا و  ت م ا الت    ات الموازنة ال مقرة والثمانينات من القرن العشرين السبعينات

 المسا لة والأمارة ايتت ادرة موازنة اادا  التسعينات من القرن العشرين
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ق ف  ه أ  اإلنماع  وايتدياق نقيو ع أل المواتد النما ة وإعادن النظ 

 . 10)توف ق ااموا  لالطتهمات وإداتن الدرل العام

 

 رابعاا: خصاصص موازنة البنود المطبقة في العراق

إأ إعداد موازنة البنود مدموعة مل ال  ــاتك التــ  تمــ عق عل 

 (11)الموازنات االق  ومنها 

ولي س ع يأل زم ية إأ موازنة البنود تزعت ع يأل بنيود اانمياع  -1

 ال دمات الم دمة.

اعتمادهييييا تبوربيييياً نما يييياً مو ييييداً لدم يييي  نم ييييات اإلداتات   -2

القأوم ة  فالتبورب النوع  مهالً رماي  نم يات اإلداتات زافية 

مل دوأ النظق إليأل لب عية الن يال والوظ مية التي  تىدرهيا زي  

 منها  وهاا رنسدا م  الهدد القتاب  ل موازنة.

،البيياً مييا رسييت دم التبورييب الم ييت و نظييقاف لت يين ف النم ييات   -3

 واإلرقادات  سب بنود وأنوا  ال قد ول س وظاتمن.

التقز ييع ع ييأل الييدوت القتيياب  ل موازنيية إ  تعييد القتابيية المال يية   -4

مسىول ة مقزعرة ل قماظ ع أل الما  العام  زما ردب أأ رأيوأ 

ن بننظمييية العيييام وأ فييي   هييياز الموازنييية مميييل ليييدرها ال بيييق

المقاطييبة القأوم يية ووطييات  القتابيية المال يية ولييقع أعيييداد 

 الموازنة.

تسييتند وب ييأ  أطاطيي  ع ييأل مىشييقات السيينوات السيياب ة فيي   -5

 ت درق النم ات واإلرقادات ل سنة ال ادمة.

تنلييا بااطييات الن ييدا فيي  نظامهييا المقاطييب  وليي س بنطييات   -6

 ايطتق اع.

رىدا إليأل نظيام مقزيعا  أأ تون الس اة التنم ارة مل شننن أأ  -7

هقميي  لتنظيي ا الموازنيية   ولأييل ردييب التنزييد مييل أأ مقزعريية 

 هاز الموازنة الهدد منن زرادن الماع  ة وأ أام القتابية ع يأل 

 المواتد.

 

المحور الثاني: الكلف اجقتصادية التي ترهق الموازنة العامةة بعةد 

 2014عام 

 الفساد المالي واإلداري .1

  واإلداتا والس اط  التقدا الأب ق ف   م ي  رمه  المساد المال    

المىطسييات القأوم يية والتيي  أدت إلييأل هييدت المييا  العييام منييا عييام 

ميييل  اع ميياً إأ هيياا المسييياد رق يي  أهييدافا ط اطييي ة يأ زه ييق 2003

ااموا  المسقوتة مل المبالخ ال  ال ة ي ريتا اإلف ياا عنهيا  و ليك 

بسييييبب اإلنميييياع ألم  يييياتا ، ييييق المييييدتوت و، ييييق المبييييقت مييييل 

ث المسيييقد لمأاتيييب م   يييات ايرميييادات وال قلاطييي ة وااثيييا

وتواتب زبات المسئول ل والموظم ل و، قهيا  لياا  القتاطات الهالث

ىشييق مييدتزات المسيياد التيياب  رقتيي  العييقاع مقاتييب متيينلقن ع ييأل م

مييل أصيي   161لمنظميية ال ييماف ة الدول يية إ ا ا تيي  العييقاع مقتبيية 

دوليية وهييو بهيياق المقتبيية رعييد مييل الب ييداأ اازهييق فسيياداً ع ييأل  168

  مما رنعأس ب أ  زب ق ع أل تدن  مستو  التنم ة (12)مستو  العالا

ايتت يييادرة  بسيييبب عيييدم تو  ييين النم يييات العامييية التييي  اتتقضيييت 

لقأومة ميل ا ي  تق  ي  أهيدافها والتي  تيىدا إليأل ف ي  الم ياتر  ا

 .ض ا  اثق اإلنماع العام ومل ثااإلنتا  ة 

 

 اإلنفاق العسكري واألمني .2

إليييأل عيييدم اطيييت قات  2014تعيييقل العيييقاع فييي  منت يييف عيييام 

ل بعييا المقافظييات فيي  تبًيية )داعيي   بااوضييا  اامن يية وطيي و

  مييل إ مييال  %40التيي  بقسييب إ  ييات ات أنهييا تسييتنعد نقييو )

الموازنيية العاميية فيي  العييقاع فًييالً عييل العييقاع رقتيياج إلييأل مبييالخ 

التيي  تعتبييق التقييدا اازبييق قن إلعييادن بنييا  المنييال  المقييقتن زب يي

يتت يياد العييقاع وزرييادن تأييال ف التسيي  ر وتواتييب ال ييوات اامن يية 

ولأل ي تو د   والق د ال عب  وتوتف إنتاج النمو ف  ت ك المنال 

  م  يات 300ت ات دت  ة عل  دا التأال ف لأنها تدتت نقيو )إ  ا

  (13)نازا ف  ظي  عديع الموازنية العامية  مالر ل  4دويت ونقو )

أدت القق  الت  شنتها داع  إلأل ل   أزمية إنسيان ة  ووضي  زما 

ضمول ع أل إنماع الموازنة العامة ل دولة  و دوث تزود اتت ادا 

تي  عقا م  يوأ 3.4 وأد  و يود . زب ق ف  ال ااعات ، يق النما ية

م ييقد دال  ًييا  وضيي  ضييمول هات يية ع ييأل منظوميية ت ييدرا ال ييدمات 

ت ااما المتقدن اوت  ق ت درق  .العامة الت  تعان  مل ضعف بالمع 

وتأبيد القيق    .مالر ل ش ك بقا ة إلأل مساعدن 10إلأل أأ هناك

مل نم ات الموازنة  ات ال  ة بااوص ت  م  داع  تأال ف باهظة

 مل معدات عسأقرة وشقل ة وتواتب أفقاد الد   وال قلة إليأل

% ميل النياتع المق ي   8    تدتت 2016 م  ات دويت ف   14.8

مل إ مال  اإلنماع القأيوم   وث هي   %18.3اإل مال  وما ر ات  

وعالون ع يأل  ليك  تينثق الن يال    2016 عدع الموازنة العامة ف 

   ا  هياا ال يق يقا ط ب ًا ل مارة مل اً ايتت ادا ، ق النما  تنث ق

في   % 29.5بنسبة ب مت  تقازم ة     انأم  هاا ال اا  ب وتن

وعانييت المنييال  التيي  طيي اق ع  هييا تنظيي ا داعيي  تييدم ق  2014

ااصو  اإلنتا  ة والبن ة التقت ة  وتا  لقع التدياتن أو ت    يها 

 .(14)ب دن  مما أد  إلأل انه ات ث ة المستهمقرل والمسته أ ل

 

 تضرر األجيال الحالية والمستقبلية من الدين الخارجي:  .3

إأ اافييقاد الييارل رتقم ييوأ تسييدرد هيياق الييدروأ طييوا  زييانوا اا  ييا  

القال ة أم المست ب  ة  لالك تعم  القأومية ع يأل اطيت اا   يع  ميل 



 

 
63 

 

 ........ ضياع األهداف –مصطفى و محسن  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

 

 71 - 59  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد
 
دلولها لأ  تتمأل مل تسدرد هاق الدروأ  زما إأ اتتميا  مسيتورات  

الييدرل ال ييات   تييعامل ميي  تقا يي  اي ت ال ييات الدول يية مييل الن ييد 

  م  يييوأ دويت  78نقيييو ) 2013فييي  عيييام  ب ميييتاا نبييي    ييي  

  ورمأيييل (15)  م  يييوأ دويت48إليييأل ) 2016وان مًيييت فييي  عيييام 

   2تتا )توضر إ مال  الدرل بالددو  

 

 ( مليون دينار عراقي2019 -2015( متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي للمدة )2جدول )

 (3حصة الفرد من إجمالي الدين الخارجي ) (2عدد السكان / ألف نسمة ) (1إجمالي الدين الخارجي ) السنة

2015 71079000 35213 2018.54 

2016 62962298 36933 1704.77 

2017 42540180 37883 1122.93 

2018 55163183 38124 1446.94 

2019 61156680 39127 1563.03 

 الم دت  بايعتماد ع أل

 .  وزاتن المال ة  داتقن الدرل العام  ت اترق ون قات طنورة م ت مة1العمود ) -

 ن قات طنورة م ت مة.  وزاتن الت ا و  الدهاز المقزعا لإل  ا  واابقاث 2العمود ) -

   مل عم  البا هاأ3العمود ) -

روضر الددو  مىشق   ية اافيقاد ميل إ ميال  اليدرل ال يات    

  م  يوأ 2018.54ب خ )  2015إ ا ب خ   ة ن  ب المقد ف  عام 

درنييات  ورعييود هيياا ايتتمييا  إلييأل اتتمييا  إ مييال  الييدرل ال ييات   

داعييي  وميييا تاف هيييا ميييل اتتميييا  لنم يييات العسيييأقرة  بسيييبب  يييق 

والتسييي  ر  ثيييا أليييات   ييية ن ييي ب الميييقد ميييل إ ميييال  اليييدرل 

  ف ميا 2016  م  وأ درنات بعام 1704.77باين مال     ب مت )

  م  يوأ درنيات في  عيام 1446.94ألات باين مال وصيويً إليأل )

   م  يييوأ1563.03لـيييـ) 2019  إي أنهيييا اتتمعيييت فييي  عيييام 2018

درنييات  بسييبب تو يين القأوميية إلييأل إعييادن أعمييات مييا دمقتيين  ييق  

 داع  وعم  ات ااعمات والتعورًات و، قها.

 أعباء خدمة المديونية  .4

رعأس مىشق لدمة أعبيا  اليدرل )ل مواتيد ف يو  ااتسيال التي  رديب 

ع أل القأومة ايلتعام بتسدردها ل دولة الم قضة الاا اطت دمتن ف  

ازنية العامية فأ ميا زادت المدرون ية ال ات  ية تما ة العدع في  المو

 زادت أعبا  لدمة الدروأ  مما ريىثق طي باً ع يأل ايتت ياد العقاتي .

  .3 دو  )

  

 ( ألف دينار2019-2015( خدمة أعباء الدين الخارجي في العراق للمدة )3جدول )

 الم دت  بايعتماد ع أل

 داتقن الدرل العام  تسا الدرل ال ات   طنوات م ت مة  وزاتن المال ة  1العمود ) -

 ل.   مل عم  البا ه3مواتد  العمود )  عدم توفق ااتسال مل البنك المقزعا ووزاتن المال ة تا ا تسا  ال2العمود ) -

ربي ل الدييدو  إأ هنيياك عالتيية لقدريية بيي ل إ مييال  الييدرل ال ييات   

ب ميت نسيبة المواتيد  2015وأعبا  لدمة الدرل ال يات    فمي  عيام 

و  2017و 2016%  ثا ألات تقتم  هاق النسيبة لاعيوام 88.21)

  و لك بسيبب 74.13إلأل ) 2019إي أنها ان مًت ف  عام  2018

   مييل الم يياتد الدال  يية تو يين القأوميية إلييأل ايتتييقال الييدال

والبنييك المقزييعا العقاتيي   ومييل الدييدرق بالييازق إأ القأوميية ليي س 

 (3نسبة الفواصد إلىإجمالي الدين الخارجي % ) (2) الفواصد (1إجمالي الدين الخارجي ) السنة

2015 71079000 62700594 88.21 

2016 62962298 60507978 96.10 

2017 42540180 41088983 96.58 

2018 55163183 52468990 95.11 

2019 61156680 45340735 74.13 
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لييدرها ال ييدتن الأاف يية ع ييأل الوفييا  بنصيي  ال ييقل والمواتييد المتقتبيية  

نت دة ان مال العواتد النما ة الت  تعتمد القأومة ع  هيا في    ع  ن

مييو تسييدرد لدميية أعبييا  الييدرل واليياا ريينعأس طيي با ع ييأل معييديت ن

 ايتت اد العقات .

 

 المحور الثالث: فقدان الهوانب اإلستراتيهية للموازنة العامة

 قصور وإهمال أبعاد التخطيط .1

أد  تقز ييع موازنيية البنييود ع ييأل التماصيي   وال ييات إعييداد الموازنيية 

والمقا عة والقتابة والمقاطبة إلأل إ،ما  أهم ية ت اي و الس اطيات 

ي رهتميوأ بينموت الس اطيات المال ية المال ة  فالعام وأ ف  الموازنية 

وإنما    اهتمامها رنق ق ف  ايتت ياد في  اإلنمياع  زميا إأ عيدم 

ايهتمييام بت ايي و وضيي  الس اطييات المال يية رييىدا إلييأل الييدلو  فيي  

التم  الت الواطعة الت  تىدا بدوتها إليأل ضي ا  الأه يق ميل  هيد 

س ا اإلداتا ووتت الس اة الم ت ة  ولهاا رال ظ أنن ز ما أتتم  ال

ت   ييت طيي اة المنمييارل والم ييقف ل فيي  ات ييا  ال ييقاتات المال يية 

فًالً عل القزوأ إليأل اإلريقادات النما ية في  تموري   والتنث ق ف ها 

الموازنيية العاميية ليين انعأييات طيي ب  فيي   ييانب ل ااو  هييو إأ ردعيي  

ايتت اد العقات  عقضةً ل متم يقات الب ئية ال ات  ية بيالعقاع ميل 

ات النمو والعقل والا يب ع  ين  والدانيب الهيان  هيو إأ تم ق أطع

  (16)ايعتميياد ع ييأل اإلرييقادات النما يية فيي  تموريي  الموازنيية العاميية

 وت ب ة اي ت ا ات اآلن ة م اب  اطتنما  مواتد اا  ا  ال ادمة.

 .غياب وإهمال وضوح األهداف2

رييقتبو عييدم ايهتمييام بوضيي  الس اطييات المال يية فيي  ظيي  اطييت دام 

ازنة البنود بإ د  المساوئ االق  لهاا النظام وهو عدم تقدريد مو

أهييداد الو ييدات ايتت ييادرة وأن يياتها زما أأ تاب  هييا ي رقاف يين 

تقدرييد لاهييداد العاميية ل دوليية وأولورييات البييقامع القأوم يية وهيي  

إ ييد  المسيياوئ المقتبايية بإهمييا  الت ايي و طييوا  ع ييأل مسييتو  

أو مسييييتو  ايتت يييياد ال ييييوم   المنظميييية )المن يييينن أو الم ييييقو  

)المستو  العام   مما رولد اناباعاً لد  الس اة الت قرع ة أأ هنياك 

زرادن ف  ز  بند مل بنود الموازنية وأنين ميل السيهولة ت مي ا هياق 

 .العرادات مل دوأ ايهتمام بااهداد أو البقامع

 مبادئ غير واقعية. 3

أأ ظهييوت اافأييات والمميياه ا الددرييدن وتبييد  الظييقود ايتت ييادرة 

واي تماع ييية والس اطييي ة  أد  إليييأل ضيييعف التقز يييع ع يييأل مبيييادئ 

الموازنة مما ردع  هاق المبادئ أميقاً ، يق واتعي   فميهالف تًيا   

اأ  المهميةايهتمام بسنورة الموازنة ب أ  تيدترد  زن يد المبيادئ 

قهييا ازهييق مييل طيينة  زييالك مبييدأ تييوازأ بعييا النم ييات تييد رمتييد تنث 

الموازنة لا رعد أمقاً مهما بظهوت نظقرة ز نع ايتت ادرة والمال ة  

    ألات الدو  تبق  عل وطات   دريدن ميل أ ي  تموري  العديع 

ف  موازناتها لق  م از  التً ا والباالة فًال عل  لك فموازنة 

ع ايتت ييادرة البنييود ي تتًييمل مع ومييات واف يية عييل  م يي  البييقام

العاميية وع  ييـن فننهييا ي تق يي  مييا رتًمنييـن مبييدأ ال ييمو  إأ عييدم 

واتع ة المبيادئ التي  رعتميد ع  هيا هياا ااطيات في  ت اي و وإعيداد 

الموازنيية تييد انعأييس تيينث قق ع ييأل اليين ك فيي  ال ييمول ة ل ت ايي و 

ولإلعداد والاا ط ىدا بدوتق إلأل تدعتية صين  ووضي  الس اطيات 

ل يية ممييا ردع هييا عم  يية ع ييوات ة ، ييق مبن يية ع ييأل ايتت ييادرة والما

ااطييس الع م يية والعم  يية السيي  مة وي تق يي  ت ب يية ل قا ييات العاميية 

 الت  تقوم هاق الس اطات إشباعها.

 صعوبة قياس األداء-4

موازنة البنود ،الباً ما تت ف ت درقات النم ات واإلرقادات بالمماين 

  السي  ا في  أعيداد الت يدرقات لعدم اطتنادها لاطات الع مي  والعم ي

فًييالً عييل  لييك فيينأ وطييات  المتابعيية والت ييورا ومعييار ق اادا  ، ييق 

مو ييودن ممييا ريينعأس أثييقق ع ييأل صييعوبة ت ييات اادا  القأييوم . 

وع  يين فيياأ هيياا اامييق ر يي ك ضييعف ايهتمييام بأماريية اطييت دام 

المييواتد ايتت ييادرة المتا يية ل و ييدن ايتت ييادرة أو ت ييات دت يية 

  أا عدم التق   بنأ هاق المواتد تد (17)ع  ة ف  تق    ااهدادالما

 تا اطت دامها ب أ  صق ر ول مقل الما و .

 البعد السياسي ألهداف الموازنة-5

إأ الموازنيية العاميية هيي  عميي  ط اطيي  زونهييا تقميي  بيي ل ل اتهييا 

إمأانات الدولة واتداهاتها العامة  ورظهق  لك مل لال  ن يى فأيقن 

العاميية وتاييوت ممهومهييا فهيي  فيي  ااصيي  ت   ييد ل سيي اة الموازنيية 

القازمييية وتيييدعا الدرم قال ييية ال يييعب ة    ييي  أأ تايييوت   يييوع 

الموازنة العامة زاأ مالزما لتاوت المىطسات الدرم قال ة  وتعبيق 

هيياق السييمة عييل مبييدأ الم يي  بيي ل السيي اات و لييك مييل لييال  تييول  

العاميية وميينر السيي اة السيي اة التنم اريية  يي  إعييداد وتنم ييا الموازنيية 

وتبدو الو هة الس اط ة ل موازنية   الت قرع ة    إتقاتها ومقاتبتها

العامة مل لال  النم ات العامية اليواتدن ف هيا  فأ ميا زانيت اانظمية 

الس اطييي ة درم قال ييية ز ميييا انعأيييس  ليييك ع يييأل الميييوالن ل زميييا إأ 

الس اط ة وبالتال  اانظمة الس اط ة ي بد لها مل أموا  لتنم ا لاتها 

تم ي      ي  (18)تبدو الموازنية العامية هي  التعب يق اامهي  عيل  ليك

موازنة البنود ع أل شدن التقز ع ع أل  ديا الميدلالت  ولي س ع يأل 

الم ق ييييات  و لييييك مييييل لييييال  ايهتمييييام بعم  ييييات المسيييياومات 

الس اط ة  بمعنأل آليق أأ الن يالات العامية والمهيام رمأيل ت قرقهيا 

ول والمساومات المقزعن ع أل الميدلالت مي  إهميا  بواطاة التما

الم ق ييات  زمييا إأ السيي اة الت ييقرع ة ي تق يي  ع ييأل تماصيي   

واضقة ومقددن عل بقامع وأن اة الو دات القأوم ة اامق الاا 
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ي رساعد ع أل إبقاز الس اطة المال ة ل دولة  فًالً عل  لك فنأ هياا  

ن وب يوتن تدت  ية أا ااط و  رقزع ع أل ل   ايلتعامات الددريد

زرادن الت    ات بنسبة مع نة عل السينة السياب ة  مميا ريىدا إليأل 

 تعارد التأال ف المتقازمة م  اطتمقاترة الًمول الس اط ة.

 

 المحور الرابع: فقدان المن ج اجقتصادي للموازنة العامة

 فقدان جانب التشريع للموازنة العامة والحسابات الختامية .1

المال ة الدهية التي  تتيولأل إعيداد القسيابات ال تام ية في  تعد وزاتن 

العييقاع وهيي  الدهيية التيي  تتييولأل إعييداد الموازنيية العاميية  وفيي  مييا 

  مييل تييانوأ أصييو  القسييابات العاميية تتييا 17أزييدت ع  يين المييادن )

  )ع ييأل وزرييق المال يية إأ رت ييا التييداب ق الالزميية 1940  لسيينة 28)

ورة وت ييدرمها إلييأل البقلميياأ  لابيي   سييابات القأوميية العاميية السيين

لال  شهق زانوأ الهان  مل ز  طنة  وتقتوا القسابات الميازوتن 

ع ييأل  م يي  الم ييقوفات والييواتدات التيي  دفعييت وتبًييت لييال  

السنة المال ة الم ت ة ب وتن مم ي ة وع يأل البقلمياأ إأ رت يا ميا 

ر عم لت قرعها   ف    ل ن ت تع  مات الموازنة مل ز  عام ع يأل 

)ر تً  ع أل و دات اإلنماع ايلتعام بت درا القسابات ال تام ة  انن 

ل سيينة المال يية القال يية إلييأل درييواأ القتابيية المال يية فيي  موعييد أت يياق 

  وميييل (19)لمييقل إ يييقا  أعمييا  القتابييية والتييدت   ع  هيييا  31/1

الددرق بالازق إأ وزاتن المال ة لا تسد  مبالخ ايتتقال ال ات   

 ة وي ضمل القسا  ال تام  وتد طد  درواأ ف  طدالتها المقاطب

   واصيدت دريواأ 2013–2006القتابة المال ة ايتقادا منا عيام )

المتًيييمل  22/5/2017  بتييياتر  10505القتابييية زتابييين الميييقتا )

تسد    ما لا ردق 2015ا  ال تام  ل سنة اعتااتق عل تدت   القس

إظهاتهيا في  مبالخ ايتتقال ال يات   في  السيدالت المقاطيب ة و

وهيياا مييا تم ييدق الموازنيية العاميية فيي  مق  يية   (20)القسييا  ال تييام 

الت ييقر  زييوأ موازنييات المييدن المييازوتن لييا ت ييدم ل بقلميياأ العقاتيي  

بقف يية القسييابات ال تام يية ممييا رم ييدها  نبتهييا الت ييقرع ة وتم ييدها 

 الموضوع ة ف  تقدرد  دا اإلنماع العام.

 لعامةفقدان جانب التصميم للموازنة ا .2

وف يياً اطييس معييار ق  2003لييا ت ييما الموازنييات المنمييان بعييد عييام 

دول ة معتمدن مل تب  صندوع الن د الدول  متمه ة بمبدأ ال يماف ة في  

الموازنة والت  تا تقدردها مل تب  ال ندوع بنتب  مدايت أطاط ة 

وهيييي   )المسييييىول ات ووضييييوا ااهييييداد  وتييييوف ق المع ومييييات 

  إأ (21)ب   منمتر لها  وضمانات النعاهية  ل مدتم   وتقً ق وتا

اآلل ييات المتبعييية فيي  تنم يييا الموازنيية العامييية رييتا ميييل لييال  إتبيييا  

ااطيي و  المييال  المقاطييب  الت   ييدا اليياا ي رتماشييأل ميي  المعييار ق 

المقاطييب ة الدول يية  ومييل الدييدرق بالييازق تييد أمهيي  البنييك اليييدول  

لتاب يي   2021ة عييام العييقاع  فتييقن زمن يية طيياب ة  تمتييد إلييأل نهاريي

معار ق المقاطبة الدول ة  ف  اعتماد الموازنة العامة  فنصيبر عديع 

الموازنة العامة ف  العقاع أمقا شاتعاً  فعندما رسود عدع الموازنية 

العاميية فيي  طيينة مع نيية  فيياأ السيي اات القأوم يية ي تق يي  إرييقادات 

ت في  زاف ة مه  الًقاتب والم ادت االق  لتما ة إ مال  النم ا

موازنتهييا العاميية  ومييل لييال  م اتنيية  دييا اإلنميياع العييام ميي   دييا 

تتيا   وزما موضر بالديدو  2019-2015اإلرقادات العامة ل مدن )

(4   

 

 ( )ألف دينار(2019 – 2015( الموازنات العامة المخططة للمدة )4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  2019 – 2015الم دت  توان ل الموازنة العامة اعداد وطنوات م ت مة )

روضر الددو  إأ  دا اإلنماع العام بتعاريد ب يأ  زب يق ليال  ميدن 

  تقر  وأ درنات ف  946ا119الدتاطة     ب خ  دا اإلنماع العام )

  تقر  يييوأ 483ا940  م ابييي  إريييقادات عامييية ب ميييت )2015عيييام 

  تقر  ييوأ درنييات  ثييا 140ا254درنييات  وبواتيي  عدييع م اييو ب ييخ )

بسيبب اازمية المال ية الناتدية بسيبب ألات النم ات العامة بالتابيا  

ان مال أطعات النمو عالم اً  م اب  ان مال زب ق بقديا اإلريقادات 

إ  ب يييخ  ديييا النم يييات العامييية  2019العامييية  وصيييويً إليييأل عيييام 

  تقر  يييوأ درنيييات  م ابييي   ديييا اإلريييقادات العامييية ب يييخ 107ا133)

  537ا27  تقر  ييييوأ درنييييات  وبعدييييع م اييييو ب ييييخ )569ا105)

 وأ درنات  مما رعن  تموع النم ات العامة ع أل اإلرقادات العامية تقر

 نمو العهز المخطط % العهز المخطط النفقات العامة اإليرادات العامة السنة

2015 94048364139 119462429549 25414065410 - 

2016 81700830138 105895722619 24194919481 4.79 - 

2017 82069669668 107089521545 21659739790 10.47 - 

2018 91643667236 104158183734 12514516498 42.22 - 

2019 105569686870 133107616412 27537929542 120.04 
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بسبب عدع المواتد المال ة االق  مل النهيول بمسيتو  التما ية  

 المال ة.

 فقدان الفاصض الحقيقي للموازنة العامة .3

رت ف ايتت اد العقاتي  بننين اتت ياد ترعي  رعيان  ميل اليتاليت 

ل دولة العقات ة واعتمادها ب أ  ه أ  ة زب قن ومنها الموازنة العامة 

تت سيي  ع ييأل إرييقادات اليينمو ال ييام فيي  تموريي  موازنتهييا  وضييعف 

اإلرييقادات العاميية ، ييق النما يية  ف ييد أصييدتت القأوميية العقات يية 

  بييالعدع الم اييو 2019-2015تييوان ل موازناتهييا العاميية ل مييدن )

وهاق الموازنات ، ق مالتمة ل وض  ايتت يادا في  العيقاع  زيوأ 

لعقاع  هازق اإلنتا   ، ق مقأ واأ العرادن ف  النم ات العامية ي ا

تو ن إلأل تمع   اا هعن اإلنتا  ة لتماتطاً آثاتا ارداب اً ع أل اليدل  

ال وم  الن دا والق      فعند متابعية تنم يا تيوان ل الموازنية العامية 

  رال يييييظ عيييييدم الت  يييييد بالت    يييييات 2019-2015ل سييييينوات )

ان ل الموازأ العامة ال ادتن  زميا أظهيقت نتياتع المقصودن ف  تو

تنم ا الموازنة  العامة و ود فاتا ف  اإلرقادات  بالق،ا مل إتبيا  

القأوميية إ قا اتهييا الت  ييم ة نت ديية لتاب يي  شييقول صييندوع الن ييد 

الدول   وبالق،ا مل و يود فيواتا مال ية إي إأ القأومية العقات ية 

  ورمأل توضي ر الميقع (22)نقةمستمقن بايتتقال مل الدهات الما

   5تتا )مل لال  الددو  

 ( )ألف دينار(2019-2015( النفقات العامة المخططة والفعلية والفرق بين ما ونسبة التنفيذ الفعلي للمدة )5جدول )

 

 الم دت  بايعتماد ع أل

  2019-2015  توان ل الموازنات لاعداد م ت مة ل سنوات )1عمود ) -

   وزاتن المال ة  داتقن الموازنة العامة.2العمود ) -

 ل   مل عم  البا ه4  و )3العمود ) -

رب ل الددو  إأ هناك تبارل زب ق لنسب التنم ا المال  ل نم ات العامية 

%  أا  164.9 -% 58.9  تقاو يييت بييي ل )2019-2015ل ميييدن )

أنها تداوزت ط ف اإلنماع العام  مما رعن  و ود هدت في  الميواتد 

المال يية نت ديية التم ييقات الس اطيي ة واإلنميياع العسييأقا  زمييا ربيي ل 

الاا تا تما تن أطاطا مل ايتتقال اليدال   الددو  الماتع الأب ق 

وال ييات   فيي  مق  يية اإلعييداد والتقًيي ق والم ييادتة الت ييقرع ة  

وب ل النم ات العامة المع  ية التي  تبي ل نسيب زب يقن  يداً ميل التنم يا  

وهيياا الميياتع رعييود إلييأل ف ييداأ أهييداد الت ايي و ااطاطيي ة وهيي  

ا  فًيالً عيل صي ا،ة بنيود اإلنتا  ة مل النم ة العامة  والأميا ن منهي

اإلنماع العام صو  ااهداد الس اط ة الت  تبقي  عنهيا القأوميات 

المتعاتبة  ومل هنيا تم يد الموازنية أهيا بنودهيا نت دية ت يوق إعيدادها 

 وتقً قها. 

 

 

 

 فقدان التعزيز المالي لإليرادات العامة بالموازنة العامة .4

الت  نة العامة ف  العقاع  ن ة ل موازتمه  اإلرقادات العامة الأمة الها

ت أ  اإلرقادات النما ة الدع  اازبق منها  ف  ظ  تدن  الم ادت 

ايرقادرة االق  زــ)الًقاتب  والقطوم  واإلريقادات االيق    

الت  تق  ت ع  ها القأومية ليال  السينة المال ية  ميل ا ي  تما ية 

نمو ال يام التي  ت يدت ع يأل أطيات ب ي  بقم ي  اليماع العيام   بنود اإلن

الم دت بسعق م او والياا رعتميد بالموازنية العامية ع مياً إأ هياق 

ااطييعات من مًيية  ييداً م اتنيية بالسييعق المع يي  ل بقم يي  الوا ييد فيي  

ااطييواع العالم يية  ومييل لييال  متابعيية اإلرييقادات العاميية الم اايية 

واإلريييقادات العامييية المع  ييية التييي    ييي ت ع  هيييا القأومييية نت دييية 

  لييوا  السيينة المال يية رتًيير إأ هنيياك فقتيياً زب ييقاً التق يي   المع يي

وشاطعاً ب نهما  مما رعا  صيوتن م يوهن لمت ياا ال يقات  فًيالً 

عييل تييدن  مسييتو  الس اطيية ايتت ييادرة التيي  صييممت مييل ا  هييا 

الموازنيية العاميية  ورمأييل توضيير المييقع بيي ل الم اييو والمع يي  مييل 

   6تتا )لال  الددو  

 (4نسبة التنفيذ % ) (3بين النفقات المخططة والفعلية ) الفرق (2النفقات العامة الفعلية ) (1النفقات العامة المخططة ) السنة

2015 119462429549 70397515461 49064914088 58.9 

2016 105895722619 67067433921 38828288698 157.8 

2017 107089521545 75490115439 31599406106 141.8 

2018 104158183734 63159398196 40998785538 164.9 

2019 133107616412 111722256551 21385359861 119.1 
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 ( )ألف دينار(2019-2015( اإليرادات العامة المخططة واإليرادات العامة الفعلية ونسب التنفيذ المالي للمدة )6جدول )

 (4التنفيذ ) نسبة (3الفرق بين اإليرادات المخططة والفعلية ) (2اإليرادات العامة الفعلية ) (1اإليرادات العامة المخططة ) السنة

2015 94048364139 84955203802 9093160337 90.33 

2016 81700830138 54409269919 27291533219 66.59 

2017 82069669668 77422172930 4647496738 94.33 

2018 91643667236 88620129525 3023537711 96.70 

2019 105569686870 107566253461 1996566591- 101.89 

 الم دت  بايعتماد ع أل

  2019-2015  توان ل الموازنات لاعداد م ت مة ل سنوات )1عمود ) -

   وزاتن المال ة  داتقن الموازنة العامة.2العمود ) -

 ل   مل عم  البا ه4  و )3العمود ) -

ل ميدن رب ل الديدو  ان ميال نسيب التنم يا الميال  لإلريقادات العامية 

  مييل لييال   دييا اإلرييقادات العاميية الم اايية إلييأل 2015-2019)

ثيا  2015  ف  عام %90.33اإلرقادات العامة المع  ة     ب مت )

و لييك  2016  فيي  عييام %66.59ألييات باين مييال لت يي  إلييأل )

بسييبب لاييو الت  ييف التيي  اتبعتهييا القأوميية  ثييا ألييات بايتتمييا  

  ييي  ب ميييت  2019 وصيييويً إليييأل عيييام 2018و  2017لسييينوات 

  أليف 1996566591%  وبماتع إرقادات فع  ة ب مت )101.89)

درنات  وميل هنيا فيإأ اإلريقادات الم ااية تميوع اإلريقادات المع  ية 

اامييق اليياا  عيي  القأوميية العقات يية ت ديين إلييأل ايتتييقال الييدال   

 اوال ييات   لتموريي  اإلنميياع العييام  ممييا ر يي ق إلييأل إأ هنيياك طييو 

عييداد  يطيي ما واأ أطييعات ب يي  اليينمو ال ييام المهبتيية بييالت ا و واإل

ب وان ل الموازنات ل مدن المازوتن تبتعيد  يداً عيل ااطيعات الواتع ية 

واأ الموازنييية العامييية تسييياها ف هيييا  يطييي مافيي  ااطيييواع العالم ييية  

 اإلرقادات النما ة بنسب زب قن  داً.

 

 العامةفقدان المعالهة الناجعة للعهز المزمن بالموازنة  .5

رعييد العدييع ال ييمة المتالزميية ل موازنيية العاميية والسييبب رعييود إلييأل 

الس اطيية ايتمات يية التوطييع ة فيي  العييقاع  وتبييالى نمييو اإلرييقادات 

التيي  أل تما يية إ مييال  النم ييات العاميية  العاميية وعييدم تييدتتها ع يي

تنعأس آثاتق الس ب ة ع أل ت مة العم ة العقات ة وزالك ع يأل ايدليات 

واتسا   الة الالتوازأ الدال   وال ات    فالس اات وايطتهمات  

القأوم ة ي تستا   تق    إرقادات زاف ة مل الًقاتب والم ادت 

الموازنية العامية  تعد      (23)االق  لتما ة العدع ف  موازناتها

أدان تماتت القأومة مل لاللهيا ط اطيتها المال ية  أا إأ ريتا تنظي ا 

فتقات التً ا وبالعأس تنظا بعدع ف  الموازنة العامة بماتا ف  

 الة اينأماش  ورتق    لك مل لال  ط اطة مال ة لها الققرية في  

تققرييك ممييقدات الموازنيية العاميية  مييل لييال  تو  يين اإلنميياع العييام 

وف  مع ات اتت ادا رق   الأما ن ف  توزري  الميواتد ايتت يادرة  

ازبيق منمعية عامية نقو ال ااعات اإلنتا  ة  والمدايت التي  تق ي  

   روضر  لك  7  والددو  )24)

 (  )ألف دينار(2019-2015( العهز المخطط والعهز الحقيقي والفرق بين ما للمدة )7جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 27537929542 12514516498 21659739790 24194919481 25414065410 (1العهز المخطط )

 4156003091 25460731329 1932057490 -12658164002 14557688342 (2العهز الحقيقي )

 23381926451 -12946214831 233916489 36853083483 1085296576 (3الحقيقي ) –الفرق= المخطط 

 % 15 % 203 % 8.9 % 52 % 57 ( %4المخطط ) \الحقيقي 

 بايعتماد الم دت  مل عم  البا هاأ 

  2019-2015  ب انات توان ل الموازنة العامة اعداد م ت مة ل سنوات )1العمود ) -

   وزاتن المال ة/ داتقن المقاطبة  تسا التو  د/ ت قرق تنم ا الموازنة ع أل مستو  الوزاتات2العمود ) -

 ل   مل عم  البا ه4  و )3العمود ) -
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  2019-2015دتاطيية تييوان ل الموازنيية العاميية ل مييدن )مييل لييال   

ومتابعة نتاتع التنم ا ومااب تها تب ل و ود زه ق مل المقوتات وعدم 

الدتية في  تنم يا بنييود اإلنمياع    ي  تبيي ل إأ إعيداد الموازنية العاميية 

ل مييدن المييازوت رييتا بعدييع م اييو زب ييق رييتا تمور يين مييل ايتتييقال 

  25414065410العدع الم ايو )الدال   وال ات        ب خ 

ب نمييييييا رب ييييييخ العدييييييع المع يييييي   2015ألييييييف درنييييييات فيييييي  عييييييام 

  أليييف درنيييات وبمييياتع بييي ل العديييعرل الم ايييو 14557688342)

  ألييف درنييات    يي  ر ييأ  العدييع 1085296576والمع يي  ب ييخ )

   ممييا ر يي ق  لييك إلييأل طييو  %57المع يي  مييل العدييع الم اييو )

ميازوت ربتعيد العديع الم ايو عيل الت ا و والتنم ا وليال  الميدن ال

    ر يأ  العديع المع ي  ميل  2017العدع المع   وصالً إلأل عام 

  أليف درنيات  وهياا 233916489  وبمياتع ب يخ )%8.9الم او )

رعود إلأل بعا اإل قا ات التي  ات ياتها القأومية بتقشي   اإلنمياع 

ل قتاطات الهالث وت   ك تواتب اليدت ات ال اصية واطيت ااعات 

  25460731329ظم ل و، قهييا  ف مييا ب ييخ العدييع الق   يي  )المييو

   ورعييود هيياا العدييع %203وبنسييبة ) 2018ألييف درنييات فيي  عييام 

المع   إلأل اتتميا  النم يات السي ادرة ومنهيا نم يات تموري  المموضي ة 

مميا رتا يب  2018المست  ة لالنت ابات وإ قا  اينت ابات ف  عيام 

 عل نم يات الااتية والأهقبيا  توف ق المست عمات الًقوترة  فًالً 

و، قهييا  ومييل الدييدرق بالييازق إأ تموريي  العدييع الم اييو رييتا عييل 

لقر  ال قول اا نب ة  مما رمقع العقاع بالدروأ وفواتيد اليدروأ 

 وردع  العقاع تاب  لس اطات وشقول المنظمات المنا ة ل  قول.

 

 بالموازنة العامة فقدان مصادر التنويع اجقتصادي .6

الق يية النسييب ة ل ايياع  العتاعيية وال ييناعة مدتمعييةً مييل تييدتت 

٪  مييييل إ مييييال  النم ييييات  0.5اإلنميييياع ايطييييتهماتا مييييا نسييييبتن )

العامة مما ر ودنيا إليأل تسياك  ز يف رمأيل إأ رتايوت اتت ياد الب يد  

وهيييو ر  يييك ن يييف الوا يييد بالماتييية ميييل موازنتييين ايطيييتهماترة 

م زب ييقن  ييو  ل عتاعيية وال ييناعة  وهييو مييا رًيي  عالمييات اطييتمها

الأ م يية التيي  رنبميي  إأ رييتا بهييا تنوريي  ايتت يياد العقاتيي   فيي  ظيي  

 اإلهمييا  المتعمييد لهييارل ال ايياع ل والت  تعبييق عنيين الت    ييات

ل تعيداأ ااطيات والمقتأيع اا  الًئ  ة ل  يناعة والعتاعية  ال تي

ط اطيية اتت ييادرة  تسييتهدد التنوريي  ايتت ييادا  وتنوريي  م ييادت 

ر بر القدر  عيل التنوري  ايتت يادا ، يق  يدا  الدل   ودونهما

  ي  تيدتت الت    يات في  موازنية عيام  ورمت د إليأل الم يدات ة

 (25)زما رنت   2019

 م  ات درنات 100.325الت    ات ايطتهماترة ل عتاعة = 

 م  ات درنات 90.574الت    ات ايطتهماترة ل  ناعة = 

 ل العتاعيييي  فييييإأ إ مييييال  الت    ييييات ايطييييتهماترة ل  ايييياع

نهيا إ  ي   م  يات درنيات 190.899وال ناع  ف  الموازنية تسياوا 

 % مل إ مال  اإلنماع العام بالموازنة العامة. 0.5ت أ  

 

 فقدان اجستخدام األمثل وحرق الموازنة العامة .7

الت  تتمه  دات السنورة ف  الموازنة العامة إأ تنلق وصو  ايعتما

إلييأل الو ييدات اإلداتريية القأوم يية بال ي  ايطييتهماتا مييل الموازنيية 

رعقل هاق الت    ات إلأل الهدت مل ليال  إتبيا  آل ية ال يقد 

المتسييق  فيي  ااشييهق اال ييقن مييل السيينة المال يية ل تنز ييد ع ييأل عييدم 

  ولها ع أل أزهق مما رنبم  مل الت    يات يأ عيدم ال يقد 

رعني  إعييادن هيياق الت    ييات إلييأل ال عرنية العاميية ممييا رىشييق فيي  

ة ال ادمة   و  هاق الو دات القأوم ة ع أل أزهيق مميا رنبمي  السن

مميييا رسيييتدع  ت مييي ا ت    ييياتها وهييياا بالق   ييية رمهييي   قتييياً 

ل موازنة العامة  ب نما رمأل تدنب  قع الموازنة زوط  ة لت مي ا 

العدع الن دا ف  الموازنة العامة  ب نما رمأل توف ق هاق المبالخ ميل 

وم يييية بتق  يييي  ايعتمييييادات ، ييييق لييييال  السييييماا ل و ييييدات القأ

المست دمة  ف  نهارة السنة المال ية إليأل السينة المال ية الم ب ية    ي  

  فًييالً عييل إت ييا  تسييا (26)رييتا دفيي  المأميي  لهيياق المبييالخ المق  يية

زب يق ميل المبيالخ الم   ية ل ييوزاتات أو اله ئيات العامية التي  لييا 

ا رييد  ع ييأل تسييتا  صييقفها لييال  السيينة إلييأل ال عرنيية العاميية  وهييا

ضعف تقً ق الموازنة العامة بالوتت المقدد مما ريىثق طي باً ع يأل 

التيينل ق فيي  اعتمادهييا  فًييالً عييل و ييود فدييون زمن يية بيي ل إشييعات 

 إليأل  مميا ريىدا (27)وزاتن المال ة بيإلالع ال يقد وإريدا  المبيالخ

 .المقددن أوتاتهاعدم تنم ا الم اتر  واندازها ف  

 

 اجستنتاجات والتوصيات

 أوجا: اجستنتاجات

رتًييمل  از يم  اب اني  يية زونهياالقسيابات ال تام أعيداد.التينلق في  1

التيي    يي ت   العاميية واإلرييقادات أنم ييتالتيي    النم ييات العاميية

أ ايليتالد المقيوتا   فيإ  فتقن مال ة ،البيا ميا تأيوأ طينةلال

 إأف    ل   ت درقرة أتتاماالموازنة العامة تتًمل  إأرتمه  ف  

ر يدت      ية فع  ية  والياا  أتتامياتام ية تتًيمل القسابات ال 

 أ تييد نمييات ف هييا الموازنيية العاميية عييل المتييقن  اتهييا التيي  تأييو

رمأيل   القسيا  ال تيام  بنتتيامالموازنية العامية  أتتاموبم اتنة 

 ل وات . ومااب تهاالموازنات العامة  أتتاممعقفة مد  صقة 

 اإلصيييالاتكرييية  أوم ييية  يييو  مسيييات ولب عييية عيييدم و يييود .2

  وليييا توضييير تق   ييين إليييألعأل القأومييية الييياا تسييي  ايتت يييادا

لتنم يا البقنيامع المتأامي   اإل يقا اتاتها عل القأومة ف  موازن
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تق  يي  معييديت نمييو  إلييألاليياا رهييدد   لإلصييالا ايتت ييادا 

لقماريية وتفيي  معييديت الت ييم   وايهتمييام با  اتت ييادا مقتمعيية

المىشييقات الأم يية المتع  يية  الموازنييات ف ييدت إأ إ  اي تماع يية

ليدرل القأييوم   ومعييديت   ومعييديت ابمعيديت النمييو والباالية

تو هيات  ومعد  نمو ايتت اد العالم   زميا ليا توضير التً ا

 العقاع والتقدرات الت  توا هها. الس اطة المال ة ف 

مييا هييو إي عم  يية ت درقريية ت ييوم بهييا  اإلرييقاداتإأ اتتييقاا وضيي  .3

ومل ثيا فيإأ هياق الت يدرقات  هة إعداد م قو  الموازنة ابتدا   

تمهييي  صيييوتن      ييية ل نم يييات التييي  طييي تا أنماتهيييا فعيييال أو  ي

وميل هنيا تبيقز  ط تا تق   ها ف  السنة ال ادمية  اإلرقادات الت 

تع يي  ف مييا ر ويطيي ما لييأل دتيية ووضييوا هيياق الت ييدرقات القا يية إ

  ت ييدرق العاتييدات فيي ااطييات عييدبسييعق اليينمو الم اييو اليياا ر

 .النما ة ل ب د

 يد مأميل  أدنيأل إليأل  ة   تً  الًقوتن ضمو النم ات الت يمت .4

مهمييا مييل النم ييات  اً  اصيية ف ييقن القواتييب التيي  ت ييأ   انبييبو

ال يوان ل التي  تسيمر ل ميوالل العقاتي   إلما   ة مل لال   الت م

القواتب الت اعدرية ل يارل  وإلما مل تاتب وا د  أزهقرت اضأل  إأ

 عاما. 15ا لدمة وظ م ة ي ت   عل ل س له

تنم يا  أميام   والتي  ت يأ  ع بيةفي  العيقاع معً ة المساد ال ات .5

 ال ييدمات العاميية ورعقتيي  ت ييدرا  زييف م يياتر  الموازنيية ب ييأ  

 ب أ  م بو .

  مييل البقلميياأاعتميياد الموازنيية العاميية  زمن يية بيي لو ييود فدييون .6

وب ل إشعات وزاتن المال ية إلليالع صيقد مبيالخ الت    يات 

في   سيابات اليوزاتن ميل  هية  وب ل إردا  ت ك المبالخ  مل  هة

انايالع ع يأل  ب اً طي مباشيقاً وهياا ااميق تيد رتيقك تينث قا  ألق  

 .اندازهاطقعة تنم ا الم اتر  و

 

 التوصيات

تييوف ق المع ومييات تنطيي س مأتييب لييا  بالموازنيية مييل شييننن  .1

ال اصة بالموازنة ب ماف ة تامة وبما رسمر ل سي اة الت يقرع ة 

والمييوالن ل مييل معقفيية الأ م يية التيي  تنميي  ف هييا اامييوا  ممييا 

 والقد مل المساد. بةمقاط رمسر المدا  ل

  مال يية والمىطسييات القتاب يية االييق ميينر درييواأ القتابيية ال .2

رمأنهييا مييل ازت يياد   وبمييا مقاتبيية إرييقادات الدوليية ونم اتهييا

 ا رق   ف  الموازنة ومعالدتن.مأامل ال    والمساد الا

مقا عيييية ودتاطيييية ايتماتييييات المتع  يييية بالم يييياتر  التنموريييية  .3

وايطتهماترة لمقل مال ظة أو ن ال قد وميوالل الهيدت 

   ن ااموا  نقو النم  العام.والً ا  وتو

لقتاب يية تععرييع العالتيية بيي ل السيي اة الت ييقرع ة والمىطسييات ا .4

والتعيياوأ ف مييا ب نهييا مييل أ يي  تععرييع ال ييماف ة فيي  الموازنيية 

العاميية ل دوليية وتق  يي  ااهييداد الم ييتقزة التيي  تسييعأل إلييأل 

لب ييوت تنم يية مسييتدامة اطييت دام المييواتد العاميية بأمييا ن عال يية 

 ومتنوعة.

عنييد إتيييقات الموازنييية رديييب أأ ريييود   م ييي  ميييا ر يييبا ميييل  .5

تبياا وعواتيد الدولية ميل اإلرقادات زالًقاتب والقطيوم واا

  وي رديوز ن الها في  ال عرنية العامية ل دوليةإداتن أمالزها و

ت  يي ك أا  ييع  مييل أمييوا  ال عرنيية أو اإلنميياع منهييا اا 

ع في  الموازنية مهميا زياأ ،قل ليا ريدتج ضيمل بنيود اإلنميا

 نوعن. 

 

 ال وامش

ماهق موطأل ألعب يدا  المقاطيبة القأوم ية و سيابات الموازنية  ( 1)

 44    1985   2مابعة الم اتد  بمداد  ل 

مد يييد عبيييد  عميييق الأقلييي   الموازنييية العامييية ل دولييية ممهومهيييا ( 2)

 37    1999وأطال ب إعدادها واتداهاتها القدرهة  

ندييا عبييد ع  ييوا  دتاطيية وتق  يي  ه أيي  الموازنيية العاميية لدوليية  (3)

   امعييية الأوفييية  مد ييية الميييقا 2007 – 2003العيييقاع ميييل 

 .1ا  2009ايتت ادرة واإلداترة   ل ع وم

عمقو ه ام مقمد  المال ة العامية والس اطية المال ية وتاوتاتهميا ( 4)

القدرهة  الابعة الهالهة  مأتبة العقاع ل اباعة والن ق  العقاع  

2018   158. 

بتيييو   سيييل تداد العب يييدا  ت  ييي ا أدا   -ل معريييد زيييالك انظيييق ( 5)

   تطيييالة 2012-2003دن )الموازنييية العامييية فييي  العيييقاع ل مييي

    2014ما ست ق  ز  ة اإلداتن وايتت اد   امعية واطيو  

34 – 40. 

م ها لع ب  إطماع    تو هيات ايطيتهمات في  ايتت ياد العقاتي  ( 6)

)تيييقا ن فييي  الدطيييتوت والموازنييية العامييية   2003بعيييد ن سييياأ 

مىطسييية ميييداتك لدتاطييية آل يييات القتييي  المأيييقاا متييياا ع يييأل 

 www.madarik.netاينتقن ت  

وزاتن الت ا و والتعاوأ اإلنميات   إطيتقات د ة التنم ية الولن ية  (7)

 .33 ا  2007-2010)

إطيييماع   عب يييد  ميييادا  ايليييتاليت اله أ  ييية فييي  ايتت ييياد ( 8)

العقاتيي  الت يي  ك وطيي  ة المعالديية  بقيي  من ييوت فيي  زتييا  

مسييت ب  ايتت يياد العقاتيي    العييدد الهاليي   مقزييع )تكريية فيي  

 .35-34   2006العقاع ل دتاطات  
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فييالا ل ييف القب ع  طييب  موا هيية أثييات التأ ييف اله أ يي  ع ييأل ( 9)

 10  2006 26ايتت اد العقات  مد ة ع وم إنسان ة العدد

   2010-2014وزاتن الت اييييي و  لاييييية التنم ييييية الولن ييييية )( 10)

 .2012د  المىتمق ااو   بمدا

ط  ماأ ال وزا  وآلقوأ  إداتن الموازنات العامة ب ل النظقرية ( 11)

والتاب ييي   دات الم سيييقن ل ن يييق والتوزرييي  والاباعييية  الابعييية 

 . 41   1997ااولأل  

د. ،مييقاأ  يياتا ع ييواأ  ترييام ع يي  لالييب  تق  يي  العالتيية بيي ل ( 12)

عديييع الموازنييية العامييية واليييدرل ال يييات   فييي  العيييقاع ل ميييدن 

   بقيي  مسييت  مييل تطييالة ما سييت ق   امعيية 2016 – 1990)

 .403   2018بمداد  ز  ة اإلداتن وايتت اد  

عبد الدبات النوتا  دروأ العيقاع البم ًية والسي ادرة ااطيبا  ( 13)

 www.ishartv.comوالمعالدة  م ا  من وت بالموت 

دوع الن يد اليدول  ال يا  باتمياع ايطيتعداد ت قرق ميوظم  صين (14)

 2    2016ايتتمان  )ت د اإلصدات  زانوأ ااو   

 404،مقاأ  اتا ع واأ  ترام ع   لالب  م دت طياب     ( 15)

– 406. 

د. ط ماأ  س ل عبيد ،  طينا  ا ميد راطي ل  إشيأال ة الموازنية ( 16)

تت ييادرة العاميية فيي  ظيي  الت ييقر  العقاتيي   مد يية الع ييوم اي

   امعيية بمييداد  ز  يية اإلداتن 87  العييدد 22واإلداتريية  المد ييد 

 .527    2016وايتت اد  

 .164 – 163بتو   سل تداد العب دا  م دت طاب     ( 17)

 اطيييا مقميييد دارييي   فأيييقن الموازنييية العامييية ل دولييية  القيييوات ( 18)

 2018 /26/6  5915المتمدأ  العدد 

   دوت السيي اة الت ييقرع ة والتنم اريية فيي  د. زريياد لالييد الممق يي( 19)

القسييييابات ال تام يييية دتاطيييية فيييي  ضييييو  الدطييييتوت العقاتيييي  

والت ييقرعات المال يية  مد يية الييدنان ق  ز  يية اإلداتن وايتت يياد  

 331 - 330    2012  1الدامعة العقات ة  العدد 

د. طييالا عييواد هييادا  عب ييق ع يي  ناصييق  دوت أدوات الس اطيية ( 20)

 م ا عدع الموازنة العامة ل دولة ع يأل وفي  شيقول المال ة لت

داتيقن  –صندوع الن د الدول  )بق  تاب  ي  في  وزاتن المال ية 

   المد ييد JAFSالموازنيية   مد يية دتاطييات مقاطييب ة ومال يية )

 11   2019  48  العدد 14

د. نب    عمق عبد القضا  الموازنية ايتقادرية في  العيقاع لعيام ( 21)

وت  يي ا  مقزييع القافييدرل ل دتاطييات والبقييوث عييقل  2013

/  29اإلطتقات د ة  بقوث ودتاطيات اتت يادرة  تياتر  الن يق 

1  /2013. 

 -11د. طالا عواد هادا  عب ق ع   ناصق  م دت طاب     ( 22)

12. 

د. نب ي  مهييدا الدنيياب   آثييات عديع الموازنيية  العاميية ايتقادريية ( 23)

 -2003اطيية ت اطيي ة ل مييدن )ع ييأل الم ييعاأ التديياتا العقاتيي  دت

   مد ييية الأيييوت ل ع يييوم ايتت يييادرة واإلداترييية  العيييدد 2011

 .9   2012الهامل  

د.عبييد القسيي ل العنبأيي   الموازنيية العاميية الم دتال يية والتوزريي  ( 24)

اامهيي  لإلرييقادات النما يية العقات ييية  المد يية العقات يية ل ع يييوم 

 .17    2008ايتت ادرة  العدد الساب  ع ق  

تيييانوأ الموازنييية العامييية العقات ييية   قريييدن الوتيييات  العقات ييية  ( 25)

 4529  العدد 2019

طالا عبد القس ل طالا  عدع الموازنة العامة وتك  وط اطيات ( 26)

   2012 -2003معالدتييين مييي  إشييياتن لاصييية ل عيييقاع ل ميييدن )

  18مد ة الع وم ايتت يادرة واإلداترية   امعية بميداد  المد يد 

 .303    68العدد 

 .7ندا عبد ع  وا  م دت طاب     ( 27)

 

 المصادر

  إطيييماع   عب يييد  مييياداا ايليييتاليت اله أ  ييية فييي  ايتت ييياد

العقاتيي  الت يي  ك وطيي  ة المعالدييةا بقيي  من ييوت فيي  زتييا  

)تكريية فيي  مسييت ب  ايتت يياد العقاتيي  ا العييدد الهاليي ا مقزييع 

 .2006العقاع ل دتاطاتا 

 ا أدا  الموازنة العامة ف  العقاع بتو   سل تداد العب دا  ت   

   تطييييييالة ما سييييييت ق  ز  يييييية اإلداتن 2012-2003ل مييييييدن )

 .2014وايتت اد   امعة واطو  

  ت قرق ميوظم  صيندوع الن يد اليدول  ال يا  باتمياع ايطيتعداد

 .2016ايتتمان  )ت د اإلصدات  زانوأ ااو   

 قيييوات  اطيييا مقميييد دارييي   فأيييقن الموازنييية العامييية ل دولييية  ال

 .2018 /26/6  5915المتمدأ  العدد 

   د. زريياد لالييد الممق يي   دوت السيي اة الت ييقرع ة والتنم اريية فيي

القسييييابات ال تام يييية دتاطيييية فيييي  ضييييو  الدطييييتوت العقاتيييي  

والت ييقرعات المال يية  مد يية الييدنان ق  ز  يية اإلداتن وايتت يياد  

 .2012  1الدامعة العقات ة  العدد 

   عب ييق ع يي  ناصييق  دوت أدوات الس اطيية د. طييالا عييواد هييادا

المال ة لت م ا عدع الموازنة العامة ل دولة ع يأل وفي  شيقول 

داتيقن  –صندوع الن د الدول  )بق  تاب  ي  في  وزاتن المال ية 

   المد ييد JAFSالموازنيية   مد يية دتاطييات مقاطييب ة ومال يية )

 .2019  48  العدد 14
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  مة وتوئ وط اطات طالا عبد القس ل طالا  عدع الموازنة العا

   2012 -2003معالدتييين مييي  إشييياتن لاصييية ل عيييقاع ل ميييدن )

  18مد ة الع وم ايتت يادرة واإلداترية   امعية بميداد  المد يد 

 .68العدد 

  د. ط ماأ  س ل عبد ،  طينا  ا ميد راطي ل  إشيأال ة الموازنية

العاميية فيي  ظيي  الت ييقر  العقاتيي   مد يية الع ييوم ايتت ييادرة 

   امعيية بمييداد  ز  يية اإلداتن 87  العييدد 22لمد ييد واإلداتريية  ا

 .2016وايتت اد  

  ط  ماأ ال وزا  وآلقوأ  إداتن الموازنات العامة ب ل النظقرة

والتاب ييي   دات الم سيييقن ل ن يييق والتوزرييي  والاباعييية  الابعييية 

 .1997ااولأل  

   د.عبييد القسيي ل العنبأيي   المييوازأ العاميية الم دتال يية والتوزريي

لإلريييقادات النما يية العقات ييية  المد يية العقات ييية ل ع يييوم اامهيي  

 .2008ايتت ادرة  العدد الساب  ع ق  

   عبد الدبات ألنوتا  دروأ العقاع البم ًية والسي ادرة ااطيبا

 www.ishartv.comوالمعالدة  م ا  من وت ع أل الموت   

  عمقو ه ام مقمد  المال ة العامة والس اطة المال ة وتاوتاتهميا

درهة  الابعة الهالهة  مأتبة العقاع ل اباعة والن ق  العقاع  الق

2018. 

  د. ،مييقاأ  يياتا ع ييواأ  ترييام ع يي  لالييب  تق  يي  العالتيية بيي ل

عديييع الموازنييية العامييية واليييدرل ال يييات   فييي  العيييقاع ل ميييدن 

   بقيي  مسييت  مييل تطييالة ما سييت ق   امعيية 2016 – 1990)

 .2018بمداد  ز  ة اإلداتن وايتت اد  

 الا ل ييف القب ع  طييب  موا هيية أثييات التأ ييف اله أ يي  ع ييأل فيي

 .2006  26ايتت اد العقات  مد ة ع وم إنسان ة العدد

   ماهق موطأل العب دا  المقاطبة القأوم ة و سيابات الموازنية

 .1985   2مابعة الم اتد  بمداد  ل 

  مد ييد عبييد  عمييق الأقليي   الموازنيية العاميية ل دوليية ممهومهييا

 .1999ها واتداهاتها القدرهة  وأطال ب إعداد

   م ها لع ب  إطماع    تو هات ايطتهمات ف  ايتت ياد العقاتي

)تيييقا ن فييي  الدطيييتوت والموازنييية العامييية   2003بعيييد ن سييياأ 

مىطسييية ميييداتك لدتاطييية آل يييات القتييي  المأيييقاا متييياا ع يييأل 

 www.madarik.netاينتقن ت  

 عمق عبد القضا  الموازنية ايتقادرية في  العيقاع لعيام د. نب    

عييقل وت  يي ا  مقزييع القافييدرل ل دتاطييات والبقيييوث  2013

/  29اإلطتقات د ة  بقيوث ودتاطيات اتت يادرة  تياتر  الن يق 

1  /2013. 

  د. نب   مهيدا الدنياب   آثيات عديع الموازنية  العامية ايتقادرية

 -2003ت اطيي ة ل مييدن ) ع ييأل الم ييعاأ التديياتا العقاتيي  دتاطيية

   مد ييية الأيييوت ل ع يييوم ايتت يييادرة واإلداترييية  العيييدد 2011

 .2012الهامل  

  ندا عبد ع  يوا  دتاطية وتق  ي  ه أي  الموازنية العامية لدولية

  بقيي  من ييوت  مد يية المييقا ل ع ييوم 2007 – 2003العييقاع 

 .2009ايتت ادرة واإلداترة   امعة الأوفة  

 

 

 لرسميةالقوانين والتقارير ا

   تييانوأ الموازنيية العاميية العقات يية   قرييدن الوتييات  العقات يية

2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 

 ( ا 2014-2010وزاتن الت اييي وا لاييية التنم ييية الولن ييية 

 .2012المىتمق ااو ا بمدادا 

  وزاتن الت اييي و والتعيييياوأ اإلنمييييات   إطييييتقات د ة التنم يييية

  .2010-2007الولن ة )

  ب انيييات تيييوان ل الموازنييية العامييية اعيييداد م ت مييية ل سييينوات

(2015-2019   

  وزاتن المال يية/ داتييقن المقاطييبة  تسييا التو  ييد/ ت قرييق تنم ييا

 الموازنة ع أل مستو  الوزاتات
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 الصراع االستراتيجي بين الواليات المتحدة والصين حول بحر الصين الجنوبي

 )دراسة جيوبوليتيكية(
 1 علي طارق جاسم الزبيدي .م. د أ.

 

 

 ملخص البحث 

بسبب وقوعه جغرافياً ضمن نقطة إلتقاء طرق ألمواصالت  كبرىان لبحر الصين الجنوبي أهمية أستراتيجية واقتصادية 

البحرية األكثر كثافة في العالم، أذ تمُر عبره أكثر من نصففففت التجالع العالمية، يحاط بحر الصففففين الجنوبي بتسففففعة دو  

ذه ال و  لئيسففففففة هي الصففففففين وفيتنام وكمبوديا وماليويا وتايالن  وإن ونيسففففففيا وسففففففنغافولع وال  بين وبرونا ، تتنا   ه

االسففيوية ع س سففيادع ع ع مناط  من بحر الصففين الجنوبي، اذ ادعن الصففين سففيادتاا ع س أجواء واسففعة من هذا البحر 

وقامن بتشففيي  الجول االصففطناعية فيه وتحاو  ان تعسففنر المنطقة من رال  نشففر قواع  عسففنرية فيه، االمر الذ  أدى 

االسففيوية األررى المط ة ع س البحر الجنوبي، اذ ألسفف ن الواليات المتح ع  الس ت رل الواليات المتح ع ل تحالت مع ال و 

سففففففف ناا الحربية وطائراتاا العسفففففففنرية الس المناط  القريبة با م ابقاء طرق المالجة البحرية والجوية م توجة لجميع 

ستحيل ت ليجياً   الس نقطة "صرا  جقيقي"، األطرام ال ولية ، وتتخوم األطرام االسيوية والغربية من أن المنطقة ق  ت

 .وان عواقب ا  ص امات في ت ك المنطقة ق  تخ ت عواقب وريمة ع س النطاق العالمي

 

 تح ع، الصين، دو  جنوب شرق اسيابحر الصين الجنوبي، الواليات الم مفتاحية:الكلمات ال

 

 

The Strategic Conflict between the United States and China over the South China Sea 

(A Geopolitical Study) 

Dr. Ali Tariq Jassim Al-Zubaidi  1 

 

Research Summary 

The South China Sea is of great strategic and economic importance because it is 

geographically located at the meeting point of the most intensive maritime transport routes 

in the world, as more than half of world trade passes through it. The South China Sea is 

surrounded by nine main countries, namely China, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Thailand, 

Indonesia, Singapore, the Philippines and Brunei. These Asian countries have the sovereignty 

of several regions of the South China Sea, as China claimed sovereignty over large parts of 

this sea and has built artificial islands in it and is trying to militarize the region by deploying 

military bases in it, This led to the United States ’intervention for an alliance with other Asian 

countries bordering the South Sea, as the United States sent its warships and military aircraft 

to the nearby regions with the aim of keeping maritime and air navigation routes open to all 

international parties, and the Asian and Western parties fear that the region may gradually 

turn into It is a "real conflict" point, and the consequences of any clashes in that region may 

have dire consequences on the global scale. 

 

Keywords: South China Sea, the United States, China, Southeast Asian countries 
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 مقدمة 

يمثل المشفففففا  الجيواسفففففتراتيجي في بحر الصفففففين بجانبيه الجنوبي 

والشففرقي مع ال و  المط ة ع يه وما يحتويه من اهمية اسففتراتيجية، 

سيا الباس يك بسبب الت ارل والتعقي  الذ   اهم النواعات في منطقة ا

يميو مواقت واصففففرال ال و  المتنا عة بشفففف ن تسففففوية هذا النوا ، 

يني في  يففادع جفف ع النواعففات ألهفف ام فضففففففال عن الفف ول االمر

اسففتراتيجية تراها في  ل مواقت ال و  تجاه الجول المتنا   ع ياا 

 1982واعتبالها مناط  اقتصادية رالصة وف  قانون البحال لعام 
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شففففنحل بحر جنوب الصففففين أ مة كبرى ع س م ال السففففنوات الق ي ة 

جتما  تحولاا  الماضية، وأصبحن األوضا  في هذه المنطقة تنذل ب

ت رل لوقت هذا الخطر المح ق،  إلس منطقة نوا ، في  ل ع م ال

فاذا المسفففففطا المائي الضفففففخم يمث ل شفففففريانًا بحريجًا جيويجًا ل تجالع 

ما يربو ع س نصففففففت السفففففف ن  بة عبول ل نه بوا ية نظًرا لنو عالم ال

كثر التجالية في العالم، وتُق حل قيمة البضففائع التي تُق ااا ت ك السفف ن ب 

ا، وهي قيمففة تُعففاد  مفا يويف  ع س  5من  تري يونفات دوالل سففففففنويفجً

إجمالي الناتج المح ي ل ان  واتحاد دو  جنوب شففرق يسففيا ايسففيان  

وتشا  هذه المنطقة ع ًدا من النواعات اإلق يمية المتقاطعة  ،مجتمعة

 ف ضفففففال عنفي  ل السفففففيادع الُمتنا   ع ياا بين الع ي  من ال و ، 

 ن سففففففاا توسففففففعية ل صففففففين،  مة دو  أررى لاا المواعمالمواعم ال

اإلق يمية والقضائية في السيادع ع س هذه المنطقة مثل ال  بين وفيتنام 

وال تقتصففففففر النواعات القائمة في بحر  ،وماليويا وبرونا  وتايوان

الموالد فحسففب، بل إن هناق ق قاً  جنوب الصففين ع س ج  اسففتغال 

متح ع األميركية وال و  المتنا عة من من جانب الواليات ال اً جقيقي

عاع  ي  جرية المالجة في المنطقة دون مرا محاوالت الصففففففين تقي

 .القيود التي ج دتاا ات اقية األمم المتح ع لقانون البحال

 

 أهمية البحث:

تنمن أهمية البحث في كونه يسفففففف ء الضففففففوء ع س منطقة في طول 

ا  جيوسففياسففي ت ليجي ومتواي  إلس منطقة صففر  أسففتراتيجي تحو

، يعود سفففففبب الصفففففرا  الس  ال  ومركوها بحر الصفففففين الجنوبي

ل و  المحيطة بالبحر وهي الصرا  ع س ا الس قضايا لئيسة بالنسبة

   الصين. ضالسيادع والثروع والتحالت األمريني االسيو  

 

 : البحثاهداف 

 معرفة: يهدف البحث الى

 سيطرع الصين ع س بحر الصين الجنوبي. كي ية ت  ير.  1

 صرا  الصين مع دو  جنوب شرق اسيا. ت  ير يةكي . 2

هل سفففينتقل الصفففرا  األمريني الصفففيني الس مرج ة المواجاة .  3

 العسنرية.

 أ ر سعي الصين الس عسنرع بحر الصين الجنوبي. .  4

مسفففففتقبل طبيعة العالقة الثال ية بين الصفففففين والواليات المتح ع .  5

 ودو  جنوب شرق اسيا. 

 

 فرضية البحث: 

 : ي تيي ترض البحث ما 

سيطرع الصين ع س بحر الصين الجنوبي ق  تؤد  مستقبالً الس .  1

 اسيو . –و  وامريني يأس –صرا  عسنر  اسيو  

وم يؤد  الس سففففيطرع الصففففين ع س بحر الصففففين الجنوبي سفففف.  2

مقابل تراجع اقتصفففففادات ال و  األررى  ت وق الصفففففين اقتصفففففادياً 

  .ودو  غربية ع ع بالبحرالمحيطة 

سففففيطرع الصففففين ع س بحر الصففففين الجنوبي سففففوم يؤد  الس .  3

عالم من جرية المالجة البحرية  ح ع ودو  ال جرمان الواليات المت

 والجوية. 

 

يركو البحث ع س دلاسففففة سفففف وق الصففففين والواليات  عينة البحث:

المتح ع االمرينية ودو  جنوب شففرق اسففيا مع التركيو ع س منطقة 

 بحر الصين الجنوبي الذ  يُع  أساس الصرا . 

 

  منهج البحث:

إ راًء ل بحث وتمحيصفففاً وتح يالً وتقويماً أدق في االسففف وب وال نر، 

الظاهرع أو المشفففففن ة،  اسفففففتعنن بالمناج التاليخي ل لاسفففففة ت لي 

والمناج الوص ي كون ال لاسة تحتاج الس الوصت ال قي ، ومن  م 

ألن أ  ا مة تتط ب التح يل، ومناج تح يل النظم  ،المناج التح ي ي

كون المناج ياتم بففالمتغيرات المؤ رع الفف افعففة ل فف و  الفف ار ففة في 

الصفففرا  والمناج المقالن ل بحث في سففف وق كل طرم من أطرام 

 الصرا .  

 

 هيكلية البحث:

تنون البحث من م خص ومق مة ومناجية بحث ومن  م تم تقسففيمه  

نففاو  األو  األهميففة والتفف  ير لبحر الصففففففين  ال  مبففاجففث ت ع س

الجنوبي، اما المبحث الثاني فق  تناو  النواعات اإلق يمية بين ال و  

المط ة ع س بحر الصففففففين الجنوبي، اما المبحث الثالث فق  تناو  

سفففففيناليوهات مسفففففتقبل الجيوبوليتيني لمنطقة بحر الصفففففين  نقاش

 ن  م المصادل. الجنوبي، ومن  م الخاتمة واالستنتاجات وم

 

 المبحث األول 

 والتأثير  الموقع، األهميةبحر الصين الجنوبي 

يشففففمل المنطقة ، ىالمحيء الااد من جوءهو   بحر جنوب الصففففين

، ومسففاجته تقالب مضففي  تايوان إلس ناومضففي  م  سففنغافولع من

، ت تي أهمية هذه المنطقة نتيجةً لعبول   ث مربع كم 3,500,000

أنه يحتو  ع س اجتياطات ت البحرية العالمية بمياهه، كما الشففففففحنا

ع  يُ اذ  ،الثروات السمنيةفضالً عن هائ ة من الن ء والغا  الطبيعي 

  .1ال في العالم ابحالأكبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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لجوء كبير من  مامةكما يُعُ  بحر الصففففففين الجنوبي بوابة تجالية 

تالي فاو منطقة فرعية  عالم، وبال جال  في ال الشففففففحن البحر  الت

في منطقة المحيء الاادئ، اال أناا  مامةاقتصففففففادية واسففففففتراتيجية 

موقع ل عفف يفف  من النواعففات اإلق يميففة المعقفف ع التي كففانففن سففففففبففب 

حاء منطقة المحيء  الصففففففرا  والتوتر دارل المنطقة وفي جميع أن

  .2الاادئ ا

 

 المطلب األول

 الموقع الجغرافي

تشففففففمل ال و  واألقاليم التي لاا ج ود ع س بحر الصففففففين الجنوبي 

السفففففاعة من الشفففففما : جماولية الصفففففين الشفففففعبية  باتجاه عقالب

وجماولية الصففين اتايوان  وال  بين وماليويا وبرونا  وإن ونيسففيا 

 وسنغافولع وفيتنام.

 يقع بحر جنوب الصين:

 مففتضففففففففمففنفففا الففبففر الصففففففففيففنففي الففرئففيسففففففففي جففنففوب ،

 شرقاً. تايوان جويرع

 ال  بين غرب. 

  شففففففرق شففففففبه الجويرع الماليوية وسففففففوماترا، وصفففففوال

 غرباً  مضي  م نا إلس

 وبولنيو ب يتونغ -لجول بانغنا  الجاة الشمالية. 

األناال الرئيسفففية التي تت ف  إلس بحر الصفففين الجنوبي تشفففمل اما  

لاجففانج، بففاهففانج، أغنو،  لؤلؤع، مين، جيولونغ، األجمر، مينونج،

 بامبانجا، ونار باسيج.

و ألربيل  ،ألربيل جول بالاسفيل بحر الصفين الجنوبي يتواج  في 

ويتنون كل من االلربي ين من المئات من الجول،  ،جول سففففبرات ي

يتصفففففال  الع ي  من ال و  ع س جقوق السفففففيادع لاذا البحر وجوله 

ويظار أ ر هذا الصففففففرا  ع س وجود الع ي  من المسففففففميات لت ك 

فنل ب   قريب من البحر له مسمياته الخاصة   ،وأيضا البحر ،لجولا

يه ا  . انظر رالطة توضففففففيحية لبحر 3ل بحر ول جول الموجودع ف

الصفففين الجنوبي والمناط  المتنا   ع ياا، كما في الخالطة المبينة 

  . 1في الشنل لقم ا

 

 

 (.4موقع بحر الصين الجنوبي والمناطق المتنازع عليها )(: خارطة توضح 1شكل رقم )

 

 المطلب الثاني

 أهمية بحر الصين الجنوبي

في رضفففففم ت اعيات الصفففففرا  االسفففففتراتيجي الصفففففيني االسفففففيو  

والصففففففيني األمريني ع س منطقففة بحر الصففففففين الجنوبي عومن 

، 2030في عام ذلك  ،هجويرع صففففففناعية في 50الصففففففين ع س بناء 

ليعي  العالم ترتيب معادالته وسفففففياسفففففاته اإلق يمية وتوا ناته ال ولية 

من جفف يفف  ع س رطس تحركففات الصففففففين، انطالقففاً من ذلففك من 

الضفففرول  ان ن قي الضفففوء ع س أهمية بحر الصفففين الجنوبي من 

  .6  ا5رال  المحاول التالية:ا

لافففادئ تب غ من المحيء ا اعمالقففف ايعفففً  البحر الجنوبي جوء.  1

سففففففبع دو  هي ويقع بمحاذاع م يون كم مربع،  3.5مسففففففاجته نحو 

يا  االصففففففين، ال  بين، فيتنام، ماليويا، برونا ، تايوان، ان ونيسفففففف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%83%D8%A7_-_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1


 

 
75 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  87 - 72  ،   2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ الرصاع االسرتاتيجي –علي   
 

ويحتو  ع س ا نين من الممرات التجففاليففة البففالغففة األهميففة همففا )

  .مضي  ب قا ومضي  تايوان

ربي ين االو  ي ول صرا  محت م بين ال و  السبع ع س سيادع ال.  2

سفففففبب ووالثاني ألربيل جول سفففففبرات ي،  ،ألربيل جول بالاسفففففيل

اسففففففتمرال الصففففففين في ط عاتاا الجوية وال وليات الصففففففرا  هو 

 البحرية لت رض بذلك سيطرتاا ع س ت ك الجول. 

 تنففاولالواليففات المتحفف ع األمرينيففة أن كففذلففك يمنن المالجظففة .  3

عسففففنرياً في بحر الصففففين عبر اسففففتخ ام اسففففتراتيجية التعويوات 

العسففنرية، وكذلك تعاوناا مع دو  البحر المناوئة ل صففين، يتم ذلك 

تحففن عنوان جمففايفة جريفة المالجفة البحريفة، من جفانفب ارر فف ن 

الصين مستمرع في إنشاء جولها الصناعية ونشر قواتاا العسنرية، 

يادع وإعادع م اوم ارء الخطوط الت سففففففعة  الذ  ي عم فنرع السفففففف

 الصينية ع س البحر الجنوبي. 

بففالمئففة من التجففالع  35تمُر عبر بحر الصففففففين الجنوبي نحو .  4

البحرية العالمية، يتم ذلك عبر مضفففففي  ب قا، اذ يمر الن ء القادم من 

بالمئة  80بالمئة إلس  60المحيء الان   ألس شرق يسيا، وكذلك من 

 .لمتوجاة نحو اليابان وكوليا الجنوبية وتايوانمن إم ادات الطاقة ا

بحر الصفففففين الجنوبي الس مضفففففي  ب قا التي تعبر  تجالع الن ء.  5

ما يمر عبر قناع بنما، ونحو  ال ة أضفففففعام ما يمرج  يعاد  ضفففففع ت

 . ن ساا بقناع السويس من كميات ن طية رال  ال ترع الومنية

 

 المطلب الثالث

 موارد بحر الصين الجنوبي

حسب التق يرات الرسمية التي كش ن عناا الصين جو  ب 

بففاطن البحر الجنوبي وجفف  أنففه يحتو  ع س اجتيففاطي ن طي مؤكفف  

ق ل بنحو  10يب غ  غا  الطبيعي ت يل، و روع كبيرع من ال يال برم م 

تري يون متر منعففب من الغففا ، وتؤكفف  الصففففففين ع س ان  1000

ع س أكبر   روات هففذا البحر لم تنتشففففففت بففالنففامففل، فاو يحتو 

اجتياطي ن طي عالمي، فضففففففالً عن الثروات المع نية والسففففففمنية 

والغذائية الاائ ة التي تمثجل مصففففففادل درل لئيسففففففية ل  و  السففففففبع 

 المحيطة ببحر الصين الجنوبي. 

 ونظرا لويادع اجتياجات الصين من أم ادات الطاقة فق  توجان نحو 

والغففا  في بحر اتخففاذ إجراءات جففادع ل بحففث والتنقيففب عن الن ء 

الصفففين الجنوبي الذ  يمت  من جنوب غرب سفففنغافولع إلس شفففما  

شفففرق تايوان، وتق ل هيئة المسفففاجة األمرينية االجتياطيات في هذه 

قل عن  ما ال ي خام، وجوالي  12المنطقة ب يال برميل من الن ء ال م 

تري يون ق م منعب من الغا  السففففففائل، ويعود هذا التق ير إلس  190

 .2012سا جيولوجي جرت جتس العام عم يات م

في جين تق ل الشففركات الصففينية العام ة في بحر الصففين الجنوبي، 

م يففال  125 روع الن ء والغففا  النففامنففة في بففاطن البحر بحوالي 

تري يون قف م منعفب من  500برميفل من الن ء الخفام، ومفا يقفالب 

الغفففا  الطبيعي، وال توجففف  جتس اين تقففف يرات  فففابتفففة ترجا 

قاماً مح دع لألجتياطي ألقابل لألسففففففتغال  ألتجال ، وإن كانن أل

التي تخضففففففع العادع ألتقييم وفقاً لصففففففينية هي األج   ألتق يرات أ

لألبحا  ألجيولوجية وألمسففففا التي ال تتوقت، وتج ل اإلشففففالع إلس 

أن عم يات المسا ال تغطي كل مساجة  بحر الصين الجنوبي نظراً 

وبين ال و  االسيوية األررى  ،ين من جاةالجت ام  النوا  بين الص

 . 7االمط ة ع س البحر 

 

 المطلب الرابع

 أهمية القانون الدولي البحري بالنسبة لبحر الصين الجنوبي

ان من اهم أسباب الصرا  كانن بسبب بناء جول ج ي ع والصرا  

ع س جول ق يمة بين الصففففففين من جاة والواليات المتح ع وال و  

األررى، في مثل هذه البيئة المعق ع من المام أن تنون االسففففففيوية 

هناق قواع  لاسففخة ومعترم باا في القانون ال ولي، ولاذا السففبب 

جثففن منظمففة األمم المتحفف ع الب فف ان ع س تسففففففويففة النواعففات جو  

 الم نيات البحرية س مياً ووفقا ل قانون ال ولي.

ل ولية قرالاً ر ص إلس أن ادعاءات  فق  أصففففففف لت هيئة التحنيم ا

 الصين لم نياتاا في بحر الصين الجنوبي ال تت   مع قانون البحال

دولففة معففاهفف ع دوليففة تحفف د  160وقعففن أكثر من  1982في العففام 

تحفن اشففففففرام منظمفة األمم المتحف ع لقفانون  مامفةقواعف  بحريفة 

لذ  يحنم المحيطات  البحال، التي تضففففففمنن تح ي  إطال العمل ا

در ن ات اقية األمم المتح ع لقانون  1994عام واسفففتخ اماتاا، وفي ال

البحال جيو التن يذ، اال ان ت سففففففير االت اقية ال يوا  محل نوا  بين 

الفف و  المط ففة ع س بحر الصففففففين الجنوبي عالوع ع س ذلففك ففف ن 

ساس  شنل أ سمرع بين ت ك ال و  وب النواعات القانونية واإلق يمية مت

لبولو شففوا  التي تعُ  جو  جول سففبرات ي وبالاسففيل وكذلك سففنا

 2009مسرح التوترات المستمرع بين الصين وال  بين، اما في العام 

فق  أصفففف لت الصففففين مذكرتين دب وماسففففيتين تط ب السففففيادع ع س 

 .غالبية بحر الصين الجنوبي

اعترضففن ال  بين ع س ادعاءات الصففين بالحقوق  2013وفي العام 

حنيم بموجب قانون التاليخية واإلجراءات األررى في قضففففففية الت

 .البحال

وقعن كل من الواليات المتح ع وال  بين ع س أت اقية  2014في العام 

ية، اال ان بع   ية ال  بين فا  مشففففففترق لتعويو العالقات األميرك د

الب  ان ال تمتثل ل قانون ال ولي السففففففال ، فالصففففففين ت عي م نيتاا 
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، وفي العام  لمعظم بحر الصين الجنوبي، متجاو ع ج ودها القانونية

قضففن محنمة التحنيم لصففالا ال  بين كما لفضففن ادعاءات  2016

 .  8االصين بم نياتاا البحرية التي تجاو ت فياا قانون البحال 

 

 المبحث الثاني

  النزاعات اإلقليمية بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي

شئ ما، النوا  هو إعطاء أسباب أو جقائ  لت يي  أو معالضة        

او انففه المجففادلففة او السففففففجففا  جو  شففففففي مففا، أمففا في االدبيففات 

المتخصففففففصفففففففة، ف ن النوا  يتم تعري ه ب نه تعالض في الحقوق 

القانونية وق  تتم تسففففويته بالتوصففففل الس ج و  قانونية وسففففياسففففية، 

ويشفففففير الس موقت تصفففففالعي تواجه اطرافه أج  الموق ين أج هما 

حتمففل الفف رو  في م ففاوضفففففففات، قففابففل ل ت ففاوض بينمففا االرر ال ي

قل  ج ع وا قل  ويخت ت م اوم النوا  عن الصففففففرا  في أن األو  ا

 شموالً من الصرا .

امفففا النوا  اإلق يمي فاو رالم بين عففف ع دو  متقفففالبفففة اق يميفففاً، 

يسففباب سففياسففية، اقتصففادية، عسففنرية، جغرافية، او قانونية، وق  

متنا عة الذ  ق  يتطول النوا  الس صففففففرا  محت م بين األطرام ال

يصففففففل الس جافة الحرب او ق  يتم الت اوض ع س اليات ف  النوا  

 . 9احسب الموقت بوذلك 

تتنا   دو  مط ة ع س بحر الصففففففين الجنوبي، وع س وجه التح ي  

الصفففين وفيتنام وال  بين وتايوان وماليويا وبرونا  ع س سفففيادع ع ع 

مناط  منه منذ ع ع قرون، ولنن التوترات في المنطقة تتميو ب ناا 

في تصفففففاع  مسفففففتمر وت  م أكبر من السفففففاب ، السفففففيما بع  درو  

 اال مة. الواليات المتح ع ع س رء 

ل و  االسففففففيوية المط ة ع س بحر الصففففففين هو  ما ا ال ا ان أكثر 

ادعاءات الصفففففين المتنرلع بالسفففففيادع ع س أجواء واسفففففعة من هذا 

البحر والسيما بع  تشيي  الجول االصطناعية فيه وتسيير ال وليات 

 البحرية في مياهه ومحاولة عسنرته.

ول  كل ال و  التي كما طالبن الواليات المتح ع األمرينية بشففنل د

تتنا   ع س السففففيادع في منطقة البحر الجنوبي بوقت عم يات البناء 

في جول سفففففبرات ي كما تتام الصفففففين بتن يذ عم يات ع س مسفففففتوى 

 . 10اي وق بنثير أ  دولة أررى 

 

 المطلب األول

 حول منطقة بحر الصين الجنوبي أسباب النزاعات اإلقليمية

تنمن أسباب النوا  بين ال و  المط ة ع س بحر الصين الجنوبي في 

األهمية االستثنائية التي يتمتع باا البحر ن سه، ومن هنا تنبث  جميع 

النواعات بين ال و  المط ة ع س البحر، اما ت اصففيل أسففباب النوا  

 . 11افاي تت خص بايتي: 

جنوبي تعود في السففيادع: أن أسففباب الخالفات في بحر الصففين ال.  1

وكذلك  ،األساس الس نواعات جو  السيادع ع س مياه البحر الجنوبي

 عي ع د من ال و  المط ة ياذ ع س الربي ي بالاسفففيل وسفففبرات ي، 

 ع س البحر الجنوبي السيادع ع ياا.

الثروع الطبيعيففة: بحر الصففففففين الجنوبي ممر مالجي جيو ، .  2

ويحتو  ع س  روع سففففففمنية تعتم  ع ياا شففففففعوب المنطقة بشففففففنل 

سيطرتاا ع س أكثر من  صين فرض  ساس، لذا تحاو  ال بالمئة  80أ

من بحر الصففين الجنوبي لتحصففل ع س الحصففة األكبر من الثروات 

 ألطرام االسيوية. الطبيعية، االمر الذ  يؤجج ج ع النوا  بين ا

الجول االصففففطناعية: بناء الصففففين لجول اصففففطناعية في بحر .  3

الصين الجنوبي وتستخ ماا كمنصات عسنرية، ا ال ج ع الصرا  

 بين ال و  االسيوية المط ة ع س البحر.  

الثروع الن طية والغا ية: محاولة الصففففين السففففيطرع مسففففاجات .  4

اا كم باطن غا  كبيرع من البحر تحتو  في  هائ ة من الن ء وال يات 

 أدى بطبيعة الحا  الس نشوء توترات في المنطقة المحيطة. 

االسفففففيو : أدت السفففففيطرع الصفففففينية ع س –التحالت األمريني .  5

المجا  اإلق يمي لبحر الصفففففين الجنوبي الس ت رل الواليات المتح ع 

ال من رال  تحال اا مع ال و  االسيوية المناهضة ل تم د الصيني، ا 

 ذلك االمر توترات ج ية في منطقة بحر الصين الجنوبي. 

 

 المطلب الثاني

 (12)مناطق النزاع األكثر حدة في بحر الصين الجنوبي 

ت ول منطقة النوا  بشفففنل أسفففاس بين ال و  المط ة ع س البحر .  1

 الجنوبي أهماا الصين إن ونيسيا ماليويا ال  بين تايوان فيتنام برونا   

 سع شرطات رء الت.  2

 الساجل ال يتنامي. 3 

  المنطقة البحرية شما  بولنيو.  4 

 جول بحر الصين الجنوبي.  5

 المنطقة البحرية شما  جول ناتونا .  6

  منطقة غرب باألوان ولو ون.  7 

 منطقة مضي  لو ون .  8

 

 المطلب الثالث

 سياسة الصين تجاه بحر الصين الجنوبي

بالمئة من بحر الصفففففين  80ت عي الصفففففين سفففففيادتاا ع س أكثر من 

سميتاا ارء الخطوط  سيادتاا ع س منطقة تمن ت الجنوبي، إذ ت عي 
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  وهي منطقة ممت ع لمئات االميا  جنوب وشففففففرق جويرع ةالتسففففففع

 .هايينان ألواقعة أقصس جنوب الصين

ن كما ادعن ألصفففين بحن جقوقاا في هذه المنطقة تعود الس ع ع قرو

سابقة عن ما كان الربي ي بالاسيل وسبرات ي يع ان جوءاً ال يتجوأ 

رريطة  1947من المولو  الصففففيني، ونشففففرت الصففففين في عام 

 . 13ا ت صي ية تثبن ان االلربي ين يقعان ضمن الح ود الصينية

ولنن ال و  االسيوية المعالضة لاذا الرأ  تقو  إن ا باتات الصين 

غير كافية، وان "رء الخطوط التسففففففع" الذ  يظار ع س الخرائء 

 الصينية ال يحتو  ع س اج ا يات واضحة. 

وليس من الواضفففا أيضفففاً فيما إذا كان ادعاء الصفففين السفففيادع ع س 

ناا ت عي سيادتاا جول البحر الواقعة ضمن الخطوط التسع فقء ام ا

ع س المياه بالنامل. ومن اهم أسفففباب صفففرا  الصفففين مع الواليات 

 : ي تيالمتح ع ودو  اسيوية مط ة ع س بحر الصين ما 

 

 استصالح الصين لألراضي وحرية المالحة..  1

تصففففففاع ت وتيرع النوا  والتوتر في بحر جنوب الصففففففين بشففففففنل 

محاوالت الصففين تغيير واضففا في القرن الحاد  والعشففرين بسففبب 

الوضع السائ  وفرض سيادتاا ع س المنطقة عن طري  بناء الجول 

االصففففطناعية وذلك ع س نطاق واسففففع، كما ب أت الصففففين في تن يذ 

اسفففتراتيجية أسفففتصفففالح األلاضفففي بشفففنل سفففريع، االمر الذ  دفع 

ية بحر جنوب  اا مع قضفففففف الواليات المتح ع إلس تغيير مناج تعام 

وشففف دت ع س أهمية اسفففتصففف ال قرال دب وماسفففي الصفففين الجنوبي 

 يناسب هذه األ مة.

كما أدى بناء الصففففين لجول اصففففطناعية في الربيل سففففبرات ي إلس 

درولاا في مواجاة جادع مع الواليات المتح ع، اذ اتامن الواليات 

المتح ع األمرينية الصفففين بمحاولة فرض سفففيطرتاا ع س االلربيل 

اليات المتح ع ب ن استراتيجية الصين المتنا   ع يه، وق  وج ت الو

الستصالح األلاضي تعنس ع م التواماا بالقانون ال ولي، وتحاو  

ب سففففففتمرال بسففففففء ن وذها واسففففففتعراض قوتاا إلجبال ال و  ع س 

 الخضو  واالستسالم لقوانيناا الخاصة. 

 لوبناء جووبسففففبب تن يذ الصففففين ألعما  اسففففتصففففالح األلاضففففي 

ة، االمر الذ  دفع الواليات المتح ع الس اصففطناعية بوتيرع متسففالع

ناط  محل النوا ،  يات جرية المالجة في الُجول والم روض عم 

األمر الذ  أ ال ج يظة الصفففين المسفففيطر األكبر ع س بحر الصفففين 

الجنوبي، فضففففالً عن ذلك فمن غير المحتمل  أن  تق ل الصففففين من 

البحرية، بل وتيرع توسعاا وبسء سيادتاا ع س الموي  من األلاضي 

إناا تسعس إلس ترسي  وجودها في مناط  البحر الجنوبي، عبر بناء 

  . 14جول بحرية ج ي ع وانشاء الموي  من البنس التحتية ا

 التسليح ومنطقة تحديد الدفاع الجوي .  2

يذ مشفففففففاليع  ية اسففففففتمرال الصففففففين في تن  مال ع س الرغم من اجت

أ ي وح في األف ، اسففتصففالح األلاضففي، اال ان هناق تحرق يرر ب 

فمن الممنن أن تتيا هذه المشففروعات ال رصففة ل صففين  السففتخ ام 

أدوات أررى ل رض ن وذها ع س بحر جنوب الصفففين، مثل الرادال 

البعيفف  المفف ى، وأنظمففة الصففففففوالي  المتقفف مفة، قبففل أن تحتففاج إلس 

االسففتعانة بالطائرات في نااية المطام، وهنا نشففير إلس أن الصففين 

ل عل من إنشفففاء مسفففاجة من اليابسفففة السفففتخ اماا مابطًا ق  انتان با

عففب افير   المرجففانيففة الُمتنففا   ع س  ل طففائرات بففالقُرب من شففففففُ

سففففففيففادتاففا بين كففل من ال  بين وفيتنففام وتففايوان، دون أ  اكترا  

باجتجاجات الواليات المتح ع  وج  ائاا وشففركائاا، وال شففك في أن 

نطقة، كما أناا سفففتسفففما هذه التطولات تسفففام في تغيير وضفففع الم

ل صفففين ب رض سفففيطرتاا ع س المجا  الجو  في المناط  والجول 

  . 15محل النوا  ا

 

 الرابع  المطلب 

 الموقف الفيتنامي من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

عات بين الصففففففين وبين األطرام األررى في  أ دادت وتيرع ألنوا

النواعات هو مع فيتنام، التي بحر الصففين الجنوبي، لنن أرطر هذه 

تعتبر الخصففم الرئيس ل صففين في جنوب شففرق يسففيا، وال تب و في 

األف  أ  بوادل ع س تسففففففويفففة النوا  بين الب ففف ين، وهو النوا  

المنظول بشففنل مسففتمر دارل األمم المتح ع، ويعتبر الصففرا  ع س 

غا  في بحر الصففففففين الجنوبي، هو أرطر الصففففففراعات  الن ء وال

ية التي ق  تنق ب في أ  لحظة إلس مواجاة عسففففنرية بين االقتصففففاد

الطرفين، وتوجه فيتنام اتاامات ل صين ب ناا تتعرض لس ناا العام ة 

في التنقيب عن الن ء والغا  دارل المياه اإلق يمية ال يتنامية، با م 

 . 16وق اا عن أعما  التنقيب تماماً في المياه المقاب ة لشواطئاا ا

سيل وسبرات ي فع ياً في أدعن  في       س تي بالا تنام إناا جنمن س 

القرن السفففففففابع عشففففففر وان ل ياا الو ائ  أل بات ذلك االدعاء وق  

تق من كل من فيتنام وماليويا بشنوى ض  الصين ل ى منظمة األمم 

تتاماا ب نتااق جقوق السفففففيادع لنل من ال ولتين  2009المتح ع عام 

خالصة بنل مناما، ولبما تنون هذه في دارل المنطقة االقتصادية ال

الشففففففنوى من أصففففففعب القضففففففايا التي تنتظرها لجنة األمم المتح ع 

الخاصففففة بالتحقي  في نواعات ترسففففيم ج ود المناط  االقتصففففادية 

الخفالصفففففففة في البحفال، وذلفك نظراً لوجود عف د كبير من الجول، 

نه بضفففففففائع فضففففففال عن  لذ  تمر م مائي الحيو  ا ية الممر ال أهم

ات مخت  ة بين الشفففففرق والغرب وبالعنس، تقترب قيمتاا من ومنتج

 تري يون دوالل سنوياً. 3.5
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تتصفففففاع  أ مة بحر الصفففففين الجنوبي بين فيتنام والصفففففين بوتيرع 

متواي ع، اذ أق م الجانب الصففففففيني ايحتاج الس ت لي  ع س أغراق 

سفففف ينة صففففي  فيتنامية في المياه المنطقة المتنا   ع ياا بالقرب من 

سيل في عام  جول س ن2014بالا راصة  ، ومن  م نشرت الصين 

التي ا رت الع ي  من  Haiyang Dizhi 8 بالمسففففففا الجيولوجي

وتم ذلك في المنطقة االقتصففففادية الخاصففففة  ،المشففففاكل بين الجانبين

ب يتنام، وق  أع نن الصففففففين أناا فرضففففففن سففففففيطرتاا ع س جول 

ا ال ج يظة فيتنام بالاسففففيل وسففففبرات ي المتنا   ع ياا، االمر الذ  

وبالرجو  الس ت لي  النوا  الصففيني ال يتنامي فق  اسففتولن الصففين 

، ع س الربيل بالاسييل عنوع من فيتنام في ص امات 1974في عام 

 .عسنر  فيتنامي 70أس ر عناا رسالع أكثر من 

،فق  اصفففففط من فيتنام والصفففففين مج داً بسفففففبب 1988اما في العام 

 يتناميون في هذه المواجاات ما يقالب الربيل سففبرات ي، ورسففر ال

  . 17عسنر  فيتنامي ا 60

بع  تصففففففاع  التوترات الثنائية بين فيتنام والصففففففين، أجتجن فيتنام 

ع س سفففف وق الصففففين التوسففففعي، اال أن االجتجاج ال يتنامي لم يغير 

السفف وق الصففيني، لذا يمنن ان نطرح تسففاد  بصفف د هذا الم ت، ما 

  ل ح  من التوسع الصيني في المستقبل؟ الذ  يمنن ل يتنام فع ه

   طبيعة العالقة بين الطرفين

طبيعة العالقة بين فيتنام والصين تت لجا بين التعاون والصرا ، اذ 

سفففعن فيتنام ب سفففتمرال إلس الح ا  ع س عالقات ودية مع الصفففين، 

ع س الرغم من توترات بحر الصففين الجنوبي، كما تشففير فيتنام إلس 

يك تعاوني اسفففتراتيجي شفففامل" وهو أع س تمييو أن الصفففين "شفففر

تق مه فيتنام أل  شفففففريك، من بين اهم "الشفففففركاء االسفففففتراتيجيين 

الشام ين" الثال ة ل يتنام هم االصين والان  ولوسيا  كما تُع  الصين 

"شفففففريناً تعاونياً هاماً" ل يتنام، مما يؤك  األولوية االسفففففتثنائية التي 

 . 18تضع فيتنام الصين فياا ا

كما تميل فيتنام إلس تجوئة اسفففففتجاباتاا ل سففففف وق الصفففففيني في بحر 

الصففففففين الجنوبي وعفف م السففففففمففاح لاففا بتعطيففل أجواء أررى من 

العالقات الثنائية الودية، اذ قرلت فيتنام المضي ق ماً مع الصين في 

تسففيير دوليات ر ر السففواجل المشففتركة السففنوية في ر يج توننين، 

من التوصفففل إلس  2000م والصفففين في عام كما تمننن كل من فيتنا

ات اق بش ن ترسيم ر يج توننين، تسعس فيتنام في الغالب الس إيصا  

لسالة الس الصين م ادها أن مجاالت أررى من العالقة ستت  ر س باً 

في جا  اسفففتمرت اال مات، راصفففة في اكثر المجاالت جسفففاسفففية  

ري  أجواء مخت  ة كالسياسة البحرية، االمر الذ  ق  يؤد  الس  تع

ااء  ا إن نام أيضفففففففً لك تقرل فيت ية ل خطر، لغم ذ نائ من العالقات الث

ألسففففباب  (BRI) المشففففالكة في مبادلع الحوام والطري  الصففففينية

 . 19سياسية واقتصاديةا

كذلك ق  تست ي  فيتنام من تا ي ها بتق يم الصين إلس المحنمة ال ولية 

الجنوبي، كما فع ن  بشففففف ن ادعاءاتاا بالسفففففيادع ع س بحر الصفففففين

ا بتخ ي  جالة الشففراكة 2013ال  بين في عام  ، ق  تقوم فيتنام أيضففً

الصفففينية إلس مجرد "شفففريك اسفففتراتيجي شفففامل" ل شفففالع إلس أن 

العالقات الثنائية تعاني بسففففبب إجراءات الصففففين في بحر الصففففين 

 .الجنوبي

نوا  في المجا  العسنر ، يمنن ل يتنام أن توي  من إمنانية ج و  

مسفففف ا لجعل الصففففين تتراجع ، كما ج   بين ان ونيسففففيا والصففففين 

رال  مواجاة قصيرع في المياه المحيطة بجول ناتونا، اذ لد الجيش 

اإلن ونيسفففي ع س ر ر السفففواجل الصفففينية وقام بشفففن غالات ع س 

قوالب الصفففي  في المنطقة االقتصفففادية الخاصفففة بجاكرتا من رال  

ت ة فوق المجا  الجو ، فق  تراجعن نشر س ن جربية وطائرات مقا

السفففف ن الصففففينية بع  ذلك بوقن قصففففير، من المرجا أن تتضففففمن 

ئة طات من ف ية مما  ة نشففففففر فرقا نام بة فيت جا ،  Gepard اسففففففت

، ل شالع إلس الحل Su-30MMKs ، و Kilo وغواصات من فئة

ع س الرغم من أن القيام بذلك ق  ينطو  ع س رطر صفففرا  أوسفففع 

سواجل وقوات يجب ق ومن  م شر ر ر ال سه بعناية، يمنن ل يتنام ن يا

  .20ا م يشيا الصي 

ع س المسففتوى المتع د األطرام، ل ى فيتنام ريالات قاب ة ل تطبي ، 

كرئيسفففة لاسفففيان وعضفففو غير دائم  2020اذ تعمل فيتنام في العام 

في مج س األمن الف ولي، ع س الرغم من أن تنسففففففي  اإلغفا فة من 

ق  هيمن بشنل أساسي ع س ج و  أعما  ايسيان ال يروس كولونا 

، إال أنه ال يوا  بحمنان فيتنام السعي نحو دفع األعضاء  2020لعام 

نحو إبرام م ونة سفففففف وق م ومة قانوناً مواتية ل مصفففففففالا األمنية 

ال يتنامية، كما تحاو   ب ن فيتنام تم ي  فترع لئاسففففففتاا، جتس عام 

لممففالسففففففففة الن وذ في هففذا  ، إلعطففائاففا المويفف  من الوقففن2021

المنصب المام كرئيسة لألسيان، وفي غضون ذلك، أص لت فيتنام  

مذكرع شففف وية لمواجاة مطالبات السفففيادع الصفففينية في بحر الصفففين 

  .الجنوبي

ق  تتط ع فيتنام أيضفففففاً إلس مواصففففف ة تعمي  الشفففففراكات األمنية مع 

يابان والواليا يا والان  وال ت المتح ع، القوى النبرى وهي أسففففففترال

المم نة المتح ع وفرنسا أيًضا  لمساع تاا في لد  التجاو  المتواي  

ل صففين في المنطقة، ع س الرغم من أنه من غير المرجا أن تنضففم 

بان والواليات  يا ن  وال يا والا ل و  الرباعية "أسففففففترال نام إلس ا فيت

المتح ع"  في مناولات أو دوليات عسففنرية مشففتركة ل شففالع إلس 

وجفف  لمواجاففة الصففففففين في جميع أنحففاء منطقففة المحيطين عوم م
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الان   والاادئ ، إال أناا ق  ت رل في جوال مشففففففترق في قضففففففايا 

تتع   بالصففففففين، في ك تا الحالتين، وب الً من ذلك، يمنن أن تتط ع 

فيتنام إلس دو  ايسيان ذات الت نير المما ل ل حصو  ع س ال عم، ، 

اليويا وإن ونيسففيا من السفف وق الصففيني ولبما ي فع اسففتياء ال  بين وم

في بحر الصففين الجنوبي الس  إجراء ت ليبات عسففنرية أو دوليات 

 . 21معاً ا

كمففا تسففففففعس فيتنففام الس فتا البففاب أمففام تعويو التعففاون األمني مع 

ل فاعية والعسففففففنرية  الواليات المتح ع، لغرض تطوير العالقات ا

لمتح ع، يشففير هذا الخء الضففرولية والمناسففبة مع ال و  الواليات ا

نام ق  تتط ع إلس الواليات المتح ع ل حصففففففو  ع س  بقوع إلس أن فيت

موي  من المسفففاع ع إذا لم يتحسفففن سففف وق الصفففين في بحر الصفففين 

الجنوبي، اذ وط ت فيتنام عالقتاا مع جانب األمريني السففففففيما بع  

 USS Theodore  يفففالع جفففامفففة الطفففائرات االمرينيفففة ل يتنفففام

Roosevelt وهي المرع الثانية رال   ال  سنوات  

أن فيتنام ل ياا الع ي  من الخيالات لمواجاة تم د الصففففين في البحر 

الجنوبي، وهي تحتاج فقء إلس تح ي  الم ى الذ  ترغب في الذهاب 

إليه لتنون مسففففففتع ع ل مواجاة، وليسفففففففن فيتنام وج ها تمت ك ت ك 

التوجاات االسففتراتيجية النوعات فال  بين ايضففاً تشففالكاا الع ي  من 

 . 22ا

 

 المطلب الخامس

 الموقف الفلبيني من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

في النصفففت الثاني من سفففبعينيات القرن الماضفففي، اشفففالت كل من 

ال  بين ومففاليويففا إلس الربيففل سففففففبرات ي ع س أنففه مفف لج ضففففففمن 

جويران أصفففففففف ل لئيس ال  بين فرديينففانفف   11ألاضففففففيامففا، في 

والذ  أع ن فيه ب ن  1596مالكووس المرسففففففوم الرئاسففففففي لقم 

الجوء الشففففمالي الغربي من ألربيل سففففبرات ي المشففففال إليه ب سففففم 

 اً تابعة ل   بين. يمجموعة جويرع كاإليان ب عتبالها ألاض

في المقابل عو ت الصين ادعاءاتاا بالسيادع ع س أجواء واسعة من 

صففففناعية فيه وقامن بتسففففيير بحر الصففففين الجنوبي عبر بناء جول 

دوليات بحرية في مياهه، االمر الذ  اسففففففت و ال  بين بشففففففنل كبير 

االمر الففذ  دفع األريرع الس التحففالت مع الواليففات المتحفف ع لوقت 

  . 23ا التم د الصيني في المنطقة

ية التي تعفاني من  ل و  االسففففففيو أن الواليات المتحف ع تنحفا  الس ا

الجنوبي وتت رل في قضفففايا النواعات التوسفففع الصفففيني نحو البحر 

االق يمية، بناًء ع س ذلك ألس ن س ناً جربية وطائرات عسنرية الس 

المناط  القريبة من الجول المتنا   ع ياا في عم يات عسففففففنرية 

أط قوا ع ياا اسففففففم عم يات جرية المالجة، كان الا م مناا ابقاء 

 طرق المالجة البحرية والجوية متاجة ل جميع. 

ا تباد  كل من الواليات المتح ع والصففففففين االتاامات ب ن الجانب لذ

ايرر يعمفل ع س عسففففففنرع البحر الجنوبي، و مفة مخفاوم من أن 

المنطقة سففففففوم تتحو  ت ليجياً الس محول صففففففرا  رطير، وأن 

  .24عواقب ا  ص ام فياا سوم تنون وريمة ع س النطاق العالميا

ياا اسفففم ارء الخطوط ادعن الصفففين سفففيادتاا ع س منطقة أط   ع 

التسففع  والتي تمتُ  لمئات االميا  جنوب وشففرق جويرع هاينان التي 

 تقع أقصس الجنوب من الصين. 

كما ت عي ب ن أجقيتاا في ت ك المناط  تعود الس ع ع قرون سففففففابقة 

وأن الربي يي بالاسففيل وسففبرات ي يع ان جوءاً ال يتجوأ من الترا  

رريطة  1947صفففففين في العام والت لي  الصفففففيني، فق  نشفففففرت ال

اا تبين ان االلربي ين يقعان ضففففففمن ج ودها  ية الدعاءات ت صففففففي 

  .25بالنامل ا

لتاليخي، وتؤك  بحن الصين اما ال  بين فتناق  بش ع أدعاء الصين ا

 .1940سيادتاا ع س الجول قبل عام  لم ت  

ومن جانب ارر ف ن كل من الصففففين وال  بين ت عيان السففففيادع ع س 

البرع التي يط   ع ياا الصينيون تسمية جويرع هوانغييان شعب سن

كم عن  800كم عن األلاضففففففي ال  بينية و 160التي تبع  مسففففففافة 

 األلاضي الصينية، ويع  ذلك أساس الصرا  بين ال ولتين. 

كما ت عي ال  بين سففيادتاا ع س االلربي ين سففال ي الذكر، وتؤك  بحن 

 بب كافي إلعالن سيادتاا ع يه. قرباا الجغرافي اللربيل سبرات ي س

، راض الجانبان الصفففيني وال  بيني مواجاة بحرية 2012في اوائل 

 مطولة اتاما فياا أج هما ايرر بانتااق السيادع في شعاب سنالبره.

، قرلت ال  بين لفع دعوى ضفففففف  الصففففففين 2013في كانون الثاني 

ل ائمفة بموجب ميثفاق االمم المتحف ع مام محنمفة التحنيم ا المتع     أ

  .26تطعن فياا ادعاءات سيادع الصين ا 1982بقانون البحال لعام 

وبالرغم من ص ول جنم ض  الجانب الصيني من قبل هيئة التحنيم 

اال أن س ن ألمسا ألجيولوجي  2016ال ولية لصالا ال  بين في العام 

ألصفففففينية أسفففففتمرت في الن وذ الس في المياه المتنا   ع ياا مع بين 

ال ولتين، اذ لجات كل من الصففففففين وال  بين إلس اسففففففتخ ام ألقنوات 

ألت اوضففففففية الثنائية من أجل التوصفففففففل إلس جل ل نوا  القائم بين 

الطرفين، جتس تم لقفففاء بين الرئيسففففففين الصففففففيني وال  بيني في 

، ساع  ع س التوصل إلس ات اق ل مشالكة في التنقيب عن 2018يب

سه كانون األو  من العام 17الن ء والغا  تم توقيعه في  ، ومع أن ن 

االت اق ال يح د بشفففنل قاطع التوامات الطرفين، إال أنه يوفر فر  

هامة ل عمل المشفففففترق في أسفففففتثمال  روات بحر الصفففففين الجنوبي 

  .  27ا
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 وتج ل اإلشفففالع إلس أن الصفففين وال  بين لاما المصفففالا المشفففتركة

الصففففين ع س إنه  في منطقة بحر الصففففين الجنوبي، اذ اك ت ن سففففاا

يمنن ل ففف ولتين االسففففففتمرال في إدالع الخالففففات واال مفففات عبر 

المشففففاولات الودية والم اوضففففات الثنائية، وتعويو التعاون العم ي 

جانبين والتركيو ع س  ت كي  ع س أهمية السففففففالم ل  المشففففففترق، وال

 .االستقرال األمني واالقتصاد  ع س المستوى اإلق يمي

وت عم دول ال  بين كمنسفففف  لعالقات الحوال كما أن الصففففين تحترم 

بين الصففين ولابطة دو  جنوب شففرق يسففيا، ذلك لترسففي  وتح يث 

 العالقات التعاونية بين الصين ودو  االسيان 

السيما أن الصين وال  بين، كالهما من االقتصادات الح يثة في قالع 

ني فيما يسففيا، لذا يتعين ع ياما التركيو ع س الجانب التنسففيقي التعاو

  .28ا يتع   بالشؤون اإلق يمية وال ولية

 

 المطلب السادس

 الموقف الماليزي من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

تسففتمر الواليات المتح ع االمرينية في سففياسففتاا الاادفة الس كسففب 

دو  جنوب شفففرق اسفففيا كح  اء لاا لمواجاة التوسفففع الصفففيني في 

حصل ع س المواقت المتوقعة من ال و  البحر الجنوبي، اال اناا ال ت

األسففيوية، فالح  اء ايسففيويون يب ون أكثر جذلاً في مسفف لة مواجاة 

الصففين بصففولع مباشففرع، وهم ي ضفف ون أن تواجه الواليات المتح ع 

 . )29(الصين بم ردها

وتع  ماليويا ع س لأس قائمة ال و  الحذلع التي تخشففففففس المواجاة  

تتمنجن طوا  االعوام السابقة من مواجاة  المباشرع مع الصين، اذ لم

الصين جو  القضايا المتنا   ع ياا، فماليويا كان لاا موق اً واضحاً 

ومح داً تجاه قضفففية عسفففنرع بحر الصفففين، اذ لكو لئيس الو لاء 

ماليو  السفففففففاب  مااتير محمج  ع س اهمية أن تنون منطقة بحر  ال

بيرع، اال اناا لم تتخذ الصففففين الجنوبي رالية من السفففف ن الحربية الن

أ  موقت تجاه ذلك،  يؤشر ذلك  إلس ع م إمنانية  ماليويا ان تنون 

ذات موقت جاسم تجاه الصين، االمر الذ   يوعج الواليات المتح ع  

سيا قضايا النوا  مع  شرق ا التي ترغب في  أن تواجه دو  جنوب 

 . )30(الصين بن ساا 

منن ان تُقففالن مع القففُ لات ومن المع وم أن قففُ لات مففاليويففا ال ي

الصينية، السيما في مجا  القوات العسنرية البحرية، مع ذلك ف يس 

هذا هو السفففبب الوجي  ل موقت الماليو  في مواجاة الصفففين، فع س 

الرغم من وجود مصفففالا ُمتنا   ع ياا بين ال ولتين، اال ان ماليويا 

الجنوبي، اذ ت ضففل المحافظة ع س المنافع المت فقة من بحر الصففين 

تمت ك مصففففففالا اقتصففففففادية كبيرع مع الصففففففين و تعتم  ماليويا في 

  .31اقتصادها بشنل اساس ع س السوق الصينية ا

كما توود الواليات المتح ع ماليويا بشبنات اتصاالت يمنة، بموجب 

أت اقية األمن البحر  في منطقتيج المحيء الان   والمحيء الاادئ، 

ل أال  تبالغ في مواجاتاا مع الصين، وترغب دوماً وان ماليويا ت ضج

ل تبعاته إذا تصاع  ب ستمرال.  في َرْ   التوتجر الذ  ال يمنناا تحمج

اال ان الواليففات المتحفف ع تفُف لق الموقت المففاليو ، وهي ع س يقين 

ب ن ماليويا ال يمنناا الذهاب بعي اً في مواجاة الصففففففين بم ردها، 

سيويون ض  الصين في المنطقة، لاذا السبب فاي ت عم ج  اءها اال

لتُحفف   توا نفاً أسففففففتراتيجيففاً قبففل الوصففففففو  إلس لحظففة المواجافة 

المتوقعففة، وفي الوقففن ن سففففففففه، قففامففن الواليففات المتحفف ع بفف تخففاذ 

إجراءاتاا العسنرية واألمنية في منطقة النوا ، وتح ي اً في الجانب 

ماليوية، من دون ال جو يب ال نة التنق ء الس القريب من محيء سفففففف ي

 موافقة من ماليويا.

وتب و الواليات المتح ع اين ُمنخِرطةً بشفففنلك أكبر في تعقي ات بحر 

الصففففففين الجنوبي، وع س الرغم من أن ذلففك لم يح جو مففاليويففا إلس 

ال لجة المرغوب فياا، فحنه ج جو ع س ما يب و الشففففففركاء ايررين 

  .  32ل واليات المتح ع  ا

 

 المطلب السابع

 من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي موقف بروناي

، بع  فترع طوي ة من الصففففمن بشفففف ن قضففففية بحر 2020في يوليو 

الصفففين الجنوبي، أصففف لت و الع الشفففؤون الخالجية في برونا  

يه ب ناا تود الح ا  ع س ناجاا المنون من رطوتين  ناً أع نن ف يا ب

وعقالنياً، اال انه في معالجة القضففففففية بق ل ما يب و هذا البيان هادئاً 

يمثل تطولاً ماماً في وجاات نظر برونا  بشفف ن المنطقة وصففعود 

 .الصين

يشففففففير ناج برونففا  المنون من رطوتين: األولس هي يليففة جففل 

النواعات الثنائية بموجب ات اقية األمم المتح ع لقانون البحال لعام 

ين ، والثانية تؤك  ع س أهمية اتبا  م ونة قواع  السفففففف وق ب1982

 .دو  ايسيان والصين

لنن بغ  النظر عن الت اصففيل، هناق لموية في جقيقة أن برونا  

ارتففالت التحفف   عن االمر، يفف تي هففذا البيففان بعفف  سفففففف سفففففف ففة من 

التصففففففريحات الصففففففادلع عن ال  بين والصففففففين والواليات المتح ع 

وفيتنام بشففففف ن مواق اا في بحر الصفففففين الجنوبي، عالوع ع س ذلك 

لسففادسففة والثال ين لرابطة أمم جنوب شففرق يسففيا تحن أك ت القمة ا

قيادع فيتنام ع س الحاجة إلس معالجة التح يات في المنطقة وإعادع 

 .الت كي  ع س نظرع ايسيان لمنطقة المحيطين الان   والاادئ
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ومن الجفف ير ذكره أن برونففا  هي الفف ولففة الوجيفف ع من بين الفف و  

الجنوبي التي ال تؤك  سفففيادتاا المطالبة بع د من القضفففايا في البحر 

 .ع س جول البحر، وال يوج  لاا أ  وجود عسنر  هناق

ياطيفات الن ء ل ح ا   نا  ع س اجت م ت برو م ى عقود اعت وع س 

ع س ن سففففففاا والنظام الم ني الحاكم نظراً ألن اجتياطاتاا المح ية ال 

 تن ي ل ح ا  ع س البالد في العقود القادمة، لذا يجب ع س برونا 

 .إيجاد طرق ج ي ع لت مين اقتصادها

اسففففففتغ ن الصففففففين اقتصفففففففاد برونا  المت هول من رال  توجيه 

 6االسفففففتثمالات ومشفففففاليع البنية التحتية في البالد، اذ اسفففففتثمرت 

م يال دوالل في مصفففففف اع لتنرير الن ء والبنية التحتية المح ية، إلس 

لتين، اذ جففانففب وعود بتعويو التجففالع والتعففاون الولاعي بين الفف و

تمننن الصففففففين بشففففففنل فعا  من اقنا  برونا  بغ  النظر عن 

  .  33المطالبات الخاصة ببحر الصين الجنوبي ا

لك  نام، ذ اة موج ع مع ال  بين وفيت ثل جب نا  يم يان برو ب و أن ب ي

سيا في عام  ستاا لرابطة أمم جنوب شرق ي ستع اداً لرئا ، اذ 2021ا

صففياغة م ونة قواع  السفف وق ت مل يسففيان والصففين من االنتااء من 

ل ح  من التوترات في بحر الصففففين الجنوبي، ومع ذلك فع س الرغم 

من إصففرال برونا  ع س وجوب معالجة قضففايا مح دع في المنطقة 

البحرية ع س المسفففتوى الثنائي اال اناا تتواف  مع الموقت الصفففيني 

في بع  القضفففففايا، مما يشفففففير إلس أن برونا  ال توا  تعتم  ع س 

 .االستثمال الصيني

السيما باعتبال برونا   اني أغنس عضو في ايسيان، فمن األهمية 

بمنان أن يحافظ السففف طان جسفففن الب قية ع س الوضفففع االقتصفففاد  

 لضمان استقرال بالده

ي عس بالنتاب األبي ،  2011ه في ج دت برونا  في بيان أص لت

قيام القوى الذ  يقيجم أن المنطقة أصففففففبحن أكثر اضففففففطراباً، ومع 

النبرى بحعادع التوا ن إلس دولها ون وذها فيما يتع   ببحر الصففين 

الجنوبي ترى برونا  أن الناج الجماعي ضففففرول  لت مين المرول 

البحر  وسففففء ج ود لم يتم جل اشففففناالتاا، كذلك الق لات البحرية 

المتنامية ومنافسففففففة القوى النبرى مع واج ع من أضففففففعت القوات 

وب شرق يسيا، من جيث الحجم والق لع، لذا تسعس العسنرية في جن

برونففا  إلس العمففل بشففففففنففل تعففاوني مع الفف و  األررى، بفف الً من 

 .مواجاة التح يات الجيواستراتيجية

من الجفف ير بففالففذكر ان الولقففة البيضففففففففاء غير متوافقففة مع البيئففة 

عنما كانن في وقن إنشففففائاا، اذ كانن  2020السففففياسففففية في العام 

 فففاعيففة واألمنيففة الرئيسففففففيففة هي اإللهففاب والنوال  المخففاوم الفف

  .34البيئية، وليس المنافسة الجيوسياسية المتواي ع ا

أ رت العالقة الخاصفففة طوي ة األم  مع المم نة المتح ع بشفففنل كبير 

ع س الثقافة االسففتراتيجية في برونا ، بع  اسففتقال  برونا  في عام 

يبة مشفففاع ر ي ة في اجت ظ البريطانيون بشفففنل متواضفففع بنت 1986

البالد، مع ع د ق يل من أسفففففراب سفففففالح الجو في الجيش بناًء ع س 

ط ب القيادع في برونا ، ذلك من رال  مذكرع ت اهم، يتم تج ي ها 

راصفففففففة  نا  بوجود بريطفاني  كل رمس سففففففنوات، اذ تتمتع برو

 .لويالات جسن النية، والت ليب، والتمالين والتع يم

في برونا  قيمة استراتيجية راصة السيما  اذ ان ل وجود البريطاني

مع وجود التوترات المتوايففف ع في بحر الصففففففين الجنوبي، ومن 

المحتمل أن يؤد  تقوي  مصففففالا برونا  إلس اسففففت وا  بريطانيا 

بعبفففالع أررى إذا اسففففففتمرت  ،لتنون أكثر تواجففف اً في المنطقفففة

  فمن التنتينات الصفففينية في المنطقة االقتصفففادية الخالصفففة لبرونا

المحتمل أن ينون ل ى بريطانيا سففبب أكبر إلجراء عم يات منتظمة 

 .لحرية المالجة في بحر الصين الجنوبي

ق ع ل ب  ، اذ إن  عات االسففففففتراتيجية المع يان برونا  التوق يعنس ب

برونا  ترغب في ان تق م ن سففاا كعضففو ج ير بالثقة في ايسففيان، 

اا االقتصففادية القوية مع وفي الوقن ن سففه تحافظ أيضففاً ع س عالقات

الصففففين، وتحافظ ع س الوجود البريطاني في المنطقة ايضففففاً والذ  

  . 35يعمل كراد  ل قوع الصينية المتصاع ع ا

 

 المطلب الثامن

 موقف تايوان من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

الصففين وتايوان ع س رالم دائم، تؤك  الصففين دوماً ع س ضففرولع 

الياا، لذا فاي ال تعترم باا، وتضفففغء الصفففين بشفففنل عودع تايوان 

دائم ع س ال و  من أجل الوقوم الس جانباا والتعاون معاا، اال ان 

الطرفين الصيني والتايواني يت قان جو  قضية بحر الصين الجنوبي 

ن ع س ا، اذ أك  الجانبجيث إن الصفففين وتايوان تتخذان الموقت ذاته

ني بحن، وهما سوم يتح يان أ  أن بحر الصين الجنوبي بحر صي

قوع تعمل ع س انتااق جرمة مياه الصففين، لاذا دفعن تايوان ببع  

نام وكمبوديا،  قطعاا البحرية السففففففتعراض قوتاا أمام ال  بين وفيت

  .36ا وكذلك فع ن الصين

 

 المطلب التاسع

دعم الواليات المتحدة لدول جنوب شرق اسيا ضد ادعاءات الصين 

 البحرية

منطقة  ىواليات المتح ع في أن تبقس منطقة المحيء الاادترغب ال

جرع وم توجة لجميع األطرام المسففففففت ي ع، كما ترغب في تعويو 

سفففففياسفففففتاا ووجودها في جوء جيو  بالغ األهمية مثل منطقة بحر 
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تحركات الصففففين نحو الموالد البحرية في  وتع الصففففين الجنوبي، 

معظم اجواء بحر الصفففين الجنوبي غير قانونية وفقاً ل قانون ال ولي 

البحر ، السفففففيما توجااا نحو عسفففففنرع البحر ل سفففففيطرع ع س ت ك 

سبةالمنطقة غير ق ل و  االسيوية ا الس انوني ايضاً وغير مقبو  بالن

 المحيطة بالبحر الجنوبي.

المتح ع ال و  المحيطة بالبحر الجنوبي في مواجاة وتسان  الواليات 

ضفففففف  الصففففففين وتقوم بحماية هذه ال و  عبر الح ا  ع س التوا ن 

واالسففففففتقرال ودعم جرية البحال بطريقة تتواف  مع القانون ال ولي 

والح ففا  ع س سففففففير عمففل التجففالع دون معوقففات، وتعففالض أ  

فالواليات المتح ع محاولة السفففتخ ام القوع القسفففرية لحل النواعات، 

تشفففترق مع ال و  المحيطة ببحر الصفففين الجنوبي بمصفففالا عميقة 

 . 37ا و ابتة

غير أن المصففالا المشففتركة بين الواليات المتح ع وال و  االسففيوية 

المحيطة بالبحر تتعرض لتا ي  مسففتمر من قبل الصففين، اذ تسففتخ م 

ل  و  األريرع التا ي  المباشفففر لغرض مصفففادلع الحقوق السفففيادية 

السففاج ية المط ة ع س بحر الصففين الجنوبي، وجرماناا من الموالد 

البحرية، وتعويو فنرع الايمنة من جانب واج ، واسففففففتب ا  القانون 

ال ولي بمب أ ج ي  وهو االقوع تصففففففنع الح  ، وهو مناج الصففففففين 

 الواضا. 

ليس من ج  الصفففففين فرض سفففففيطرتاا ع س المنطقة، ولم تق م أ  

يقي لمطالبتاا بـفففف ارء النقاط التسع  في بحر الصين سن  قانوني جق

ن  ن  2016الجنوبي وفي قرال باإلجما  في تمو   لايئة تحنيم شففففففُ

ضن المطالب البحرية ل صين ألناا بموجب قانون ات اقية البحال لف

دون أسفففففففاس قانوني، ووق ن المحنمة الس جانب ال  بين التي من 

  .38الفعن ع د من القضايا ض  الصين 

ونصن االت اقية ع س أن قرال هيئة التحنيم ناائي وم وم قانوناً لنل 

من االطرام، اذ لن تتمنن الصفين بشفنل قانوني من السفيطرع ع س 

المنطقة  وليس لاا الح  في أ  مطالبات تتع   بالمنطقة االقتصادية 

اسنالبولو ليت وجول سبرات ي   السيما في المناط  التي وج ت 

ابعة ل منطقة أالقتصفففففادية ألخاصفففففة ب ل  بين ، ولذلك المحنمة أناا ت

فحن مضفففايقة الصفففين لتجالع صفففي  األسفففماق أل  بينية وتنمية الطاقة 

البحرية في ت ك المناط  أمر غير قانوني، وبموجب قرال المحنمة 

الم ِوم قانوناً ليس ل ى الصين أ  مطالبة إق يمية أو بحرية مشروعة 

وتوماس شو ، ال تين تقعان ك تاهما في مناط  مثل ميستشيت ليت 

صين المطالبة ب    سيادية ل   بين، وليس من ج  ال ضمن الحقوق ال

 . 39ا مطالب إق يمية أو بحرية في هذه المناط 

الواليات المتح ع ترف  أ  مطالب صففففينية بالمياه التي تتجاو  ان 

ي ميالً بحرياً بالقرب من الجول التي ت عي أناا تم ناا ف 12مسفففافة 

سبرات ي وع س هذا النحو ترف  الواليات المتح ع أ  مطالبة  جول 

من قبل الصففففففين في المياه المحيطة بمنطقة فانجالد المقبالة ل يتنام 

ولوكونييا شففولو المقبالة لماليويا والمياه في المنطقة االقتصففادية في 

الن ونيسففففففيا، وأ  إجراء من قبل  المقاب ةبرونا  وناتونا بيسففففففال 

لشعبية لمضايقة الصي  في دو  أررى أو عسنرع البحر أو الصين ا

القيام ب   نو  من أنوا  هذه األنشففففففطة من جانب واج  هو غير 

 .قانوني

كذلك ليس من ج  الصفففففين أ  مطالب إق يمية أو بحرية قانونية في 

مياًل  50منطقة جيمس شففففففو ، وهي منطقة مغمولع بالنامل تبع  

ميل بحر  عن  1000بحرياً عن سففففففواجل ماليويا وتبع  جوالي 

ساجل الصين، وغالباً ما تشير الصين إلس منطقة جيمس شو  ع س 

ال القانون ال ولي البحر  عام أناا اإق يم الصففففين الجنوبي ، اذ أشفففف

الس ان المناط  المغمولع  بالماء مثل جيمس شفففو  ال يمنن  1982

أن تطالب باا أ  دولة من ال و  السفففاج ية ومن غير الجائو إنشفففاء 

متراً تحن  20مناط  بحرية فياا، تقع منطقة جيمس شفففو  بحوالي 

 جوءاً من األلاضفففففي الصفففففينة، وال يمنن تع سفففففطا األلض، وال 

  . 40ا لألريرع جيا ع أ  جقوق بحرية مشروعة فياا

 

 المبحث الثالث

 سيناريوهات مستقبل الجيوبوليتيك لمنطقة بحر الصين الجنوبي

يطرح المبحث الثالث المستقبل الجيوبوليتيني لبحر الصين الجنوبي 

 .سيناليوات لصوغ مستقبل بحر الصين الجنوبي ة ال 

 

 المطلب األول

 الدبلوماسيةسيناريو القنوات 

سففيناليو التسففوية أ  إعادع ترسففيم النقاط الجغرافية ل  و  في بحر  

سياسي  الصين الجنوبي بطريقة تتناسب مع اه ام صنجا  القرال ال

يا، وفقاً  في الواليات المتح ع االمرينية ودو  جنوب شففففففرق اسفففففف

 لألدلاق العمي  ل حقائ  الجغرافية الموجودع اإلق يم المتنا   ع يه 

الرغم من الصفففففرا  ال ائر بين الواليات المتح ع ودو  جنوب  ع س

يا من جاة والصففففففين من جاة اررى اال ان القنوات  شففففففرق اسفففففف

ال ب وماسفففية بقين فاع ة بين أطرام الصفففرا  فالصفففين تُعُ  ال اعم 

األسففاس ألقتصففاد دو  جنوب شففرق اسففيا فالقنوات ال ب وماسففية ال 

ل ائرع بين األ ل ولية، لذا اسففففففتغ ن تنقطع لغم النواعات ا طرام ا

لصالحاا فق  سعن الس اكتساب دو  جنوب  19الصين ا مة كوفي  

 شرق يسيا الس جانباا بشنل ت ليجي ب ستخ ام القنوات ال ب وماسية.
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دولاً محولياً عبر ما ُعرم ادب وماسففففففية  تؤد  الصففففففيناذ ب أت 

في دو   الواليات المتح ع  من تحن أق ام األقنعة ، لسفففحب البسفففاط

 .ياجنوب شرق يس

في فرقاُ من الخبراء المتخصففصففين إلس كل من  الصففين كما ألسفف ن

يا و ل و   ماليوياال  بين وكمبود قل ربراتام إلس هذه ا مال، لن وميان

بخصففففو  كي ية التصفففف   ل وباء، بذلك اسففففتطاعن الصففففين عبر 

قنواتاا ال ب وماسفففية ان تنسفففب دو  جنوب شفففرق اسفففيا الس جانباا 

قة البحر الجنوبي، فمن وإيقام تصففاع  النوا  ال ائر بيناا ع س منط

المحتمل ان تسفففتمر الصفففين في انتااج مناج مما ل الجتواء اال مة 

 .  41اوتحجيماا لصالحاا 

 

 المطلب الثاني

 سيناريو الثبات على الموقف

سيناليو الواقع القائم، أ  استمرال الحا  ع س ما هو ع يه بين دو   

صين الجنوبي عبر تمسك هذه ال و  بالنطاقات البحرية التي  بحر ال

ع ياا الصففين، مع اسففتمرال مسففاعي الواليات المتح ع ودو   تايمن

سيا عبر الضغء ع س الصين لاللتوام مبادئ القانون  جنوب شرق ا

ليو أكثر واقعية، اذ لبما ينون الثبات ع س وتيرع ال ولي، هذا السينا

هو اجتما  قائم ألطو  فترع ممننة قبل التوصففل الس  ن سففه الصففرا 

ج و  ترضفففففي جميع األطرام، فالصفففففين بطبيعة الحا  لن تتنا   

ع س لغبتاا في التم د المسفففتمر في بحر الصفففين، ولن تتراجع عن 

ي التراجع عن عسففنرع انشففاء جول صففناعية ج ي ع وليس لاا النية ف

البحر ايضففففاً، في الوقن ن سففففه ف ن ال و  الباقية المط ة ع س البحر 

ستننر هذه اإلجراءات المجح ة بحقاا، لذا ف ن تحا  هذه ال و  مع  ت

عُ  الراد  األو  في وجه التوغل الصففففففيني في  الواليات المتح ع يُ

قوع لنناا البحر، لذا ف ن قوع األطرام متوا ية أ  ان الصفففين ل ياا 

تعي تماماً ماهية القوع االمرينية، لذا فاي تحاو   ن سففففففه الوقنفي 

التحرق وفقاً ل منانات المتاجة ال اكثر ، مما يعطي سيناليو الثبات 

 اجتمالية اكبر من غيره. 

 

 المطلب الثالث

 سيناريو سياسة القوة والمواجهة العسكرية

مر التصففففففعي  بين يتم ال جوء الس الخيال العسففففففنر  في جا  اسففففففت 

األطرام اإلق يميففة، اذ من الممنن ان يصففففففففل االمر إلس مرج ففة 

الصففففففِ ام المباشففففففر هذه الحالة سففففففت فع الواليات المتح ع األميركية 

التحرق وفقاَ العتبالات جيوبوليتينية، كما ان هذا الصففرا  سففيجبر 

الواليات المتح ع ع س أن تتخ س عن أ  دول دب وماسففففففي ذو طابع 

اه الصففين، اذ ي فعاا ج  ادها من دو  جنوب شففرق اسففيا جياد  تج

باتجاه ممالسففففة سففففياسففففة القوع لغرض جمايتاا وتحقي  أه افاا في 

مواجاة الصففففففين، ان األريرع لن تتوانس عن التق م المسففففففتمر في 

أجواء بحر الصفففين الجنوبي وكذلك بناء جول وعسفففنرع البحر، اال 

م القوع هو استخ ام القوع ان الشرط الذ  يمنن ان يؤد  الس استخ ا

المباشفففرع من قبل الصفففين تجاه مصفففالا الواليات المتح ع ن سفففاا او 

الواليات المتح ع وال و  المط ة ع س وتجاه دو  جنوب شرق اسيا، 

البحر لن تتنا   عن الثروات البحرية سففواء المع نية كالن ء والغا  

 و  المط ة او الثروات السففففمنية التي توفر الغذاء ألغ ب سففففنان ال

ع س البحر، لذا ف ن تا ي  االمن الغذائي لاذه ال و  من قبل الصفففين 

واعت اء األريرع ع س س ن الصي  التابعة ل و  جنوب شرق اسيا ق  

اا مستقبالً في اجتمالية استخ ام القوع تجاهاا من قبل ت ك ال و  عيوق

 .  42بمعية الواليات المتح ع ا

 

 الخاتمة 

ين  الجنوبي ب همية أسففففتراتيجية واقتصففففادية كبيرع يتمتع بحر الصففففج

من ال و  تتنافس  اكبير ابسففبب موقعه المتميو جغرافياً، لذا ف ن ع د

اإلق يم تتنافس ل سيطرع ع س البحر، أهماا الصين والواليات  افي هذ

المتح ع  ودو  جنوب شفففففرق اسفففففيا  بسفففففبب وجود إمنانات ن طية 

أن  مة رالفاً جاداً ي ول  اقع واالمر الووغا ية هائ ة في أعماقه، 

ع س بحر الصفففففين الجنوبي جو  جقوق السفففففيادع المط ة بين ال و  

النشففففففاطات وما يترتجب ع ياا من تبعات قانونية تتع   بممالسففففففة 

 ق من اذالعسفففففنرية واالقتصفففففادية والتجالية والسفففففياجية،  البحرية

ا في المئة من مسففففاجة هذن يالتي ت عي سففففيادتاا ع س  مانالصففففين 

سففففففيادتاا  تثبنمن القرائن الجغرافية والتجاليخية التي  الع ي البحر 

مصالا ل ياا واليات المتح ع األميركية ال ع س البحر، فضالً عن أن

لذا نشففف  صفففرا  محت م بين ، بحر الصفففين الجنوبيجيوبوليتينية في 

الصففففين من جاة والواليات المتح ع ودو  جنوب شففففرق اسففففيا من 

تنافس ع س المصففففالا والن وذ الجيوبوليتينية، جاة أررى، سففففببه ال

استخ من الصين والواليات المتح ع القنوات ال ب وماسية تالع وتالع 

 أررى ما  الطرفين الس التا ي ات ب ستخ ام سياسة القوع . 

 

 االستنتاجات 

 توصل البحث الس ع د من االستنتاجات أهماا:

تحو  التنافس ع ع مجاالت بسففففففبب سففففففرعة تق م الصففففففين في .  1

ومن  م تحو  األرير الس ع اء  ،األمريني الصيني الس صرا 

بين ال ولتين، تمثل ذلك بالمناولات العسففففففنرية التي يقوم باا 

ن في بحر الصففين الجنوبي، اذ تتج س مخاوم ع ي ع من االطرف

  .تحو  الع اء الخطابي الس مواجاات عسنرية في المنطقة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7&contentId=1337972
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اد السففففففوفيتي كع و اسففففففتراتيجي ق  تحل الصففففففين محل االتح.  2

ل واليات المتح ع بسفففبب لغبة الصفففين القوية في الصفففعود الس 

 مصام القوى العظمس.

صين الجنوبي.  3 سعة من بحر ال صين ع س مناط  وا ستحواذ ال  ،أ

ومحاولة عسففففنرتاا هو السففففبب األسففففاس ل صففففرا  ال ائر بين 

 والصفففين ،الواليات المتح ع ودو  جنوب شفففرق اسفففيا من جاة

، اذ تحاو  الصففين السففيطرع ع س الجوء األكبر من جاة أررى

االمر الذ  أدى الس توتر عالقاتاا  ،من بحر الصففففففين الجنوبي

ومع  ،مع دو  جنوب شففففففرق اسففففففيا المط ة ع س البحر ن سففففففه

الواليات المتح ع المست ي ع من رطوط المالجة البحرية في بحر 

 الصين الجنوبي. 

اصففطناعية في بحر الصففين الجنوبي  لالصففين بناء جو محاولة. 4 

لتحقي  االست ادع القصوى من الثروات البحرية والسيطرع ع س 

ل غاية في  مامكبر ق ل ممنن من الخطوط المالجية هو سفففففبب أ

 توتر العالقات ودرولاا مرج ة الصرا . 

 مامأدى التوسففففع الصففففيني نحو البحر الجنوبي الس عق  تحالت .  5

ل غاية بين الواليات المتح ع ودو  جنوب شففففرق اسففففيا لمواجاة 

 التوغل الصيني في البحر. 

يحاو  كل من الطرفين الصففيني  ،ع س الرغم من ج ع الصففرا .  6

وكسففففففب دو  جنوب شففففففرق اسففففففيا اال مة واالمريني اجتواء 

 ل غاية.  مامةاقتصادية  اب عتبالها أسواق

فق   ،ب الصرا  بين األطرامإذا لم توضع ج و  جذلية ألسبا.  7

بين ال ولتين، التا ي  باا  القوع اواتبا  سياسة يتطول االمر الس 

 اال مة بشنلجتواء أالسيما اذ عجوت القنوات ال ب وماسية من 

التاف يف  ان اال خيفال هفذا الالرغم من اسففففففتبعفاد  عقالني وع س

ستخ ام القوع  ستخ اماا فع ياً يُعُ  ب  في القادم من  ريالاً قائماً او ا

  السنوات.
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 على رأي مراقب الحسابات وفق معايير التدقيق الدولية  COVID – 19تأثير جائحة 
 2 أ. د. صبيحة برزان العبيدي   ،  1 رجاء علي عبد

 

 

 المستخلص   

وخلل   ،وانخفاض السيولة المالية ،( الى حدوث هبوط اقتصادي على مستوى العالم(COVID-19لقد ادت  جائحة    

والق اع المصتترفي ما الق اعات التي  .في االستتتقراا المالي وال ي ا ر على مسستتستتات االعمات و مختلا الق اعات

وتكما مشكلة البحث في التساؤت عا ما هو تأ ير الجائحة في اأي المدقق في ظل معايير التدقيق  ،تأ رت به ه الجائحة

في االداء   (COVID-19)يس ر تفشي جائحة  :الى فرضية ائيسية مفادهاوألهمية ه ه المشكلة استند البحث   .الدولية

المصتتتترفي بما ينعكى على اأي مراقح الحستتتتابات على وفق معايير التدقيق الدولية. ويهدا البحث الى عرض تأ ير 

الى على االداء في الق اع المصتترفي. وفي ضتتوء الدااستتة الت بيقية للبحث تواتتل الباح ا   ( COVID-19)جائحة 

( على قداة عدد كبير ما المقترضتتتتتتيا COVID-19مجموعة ما االستتتتتتتنتاجات ومنها ما المرجؤ ا  تس ر جائحة  

مما يس ر على تقدير خسائر  ،وتزداد احتمالية التخلا عا السداد ،على الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق باتفاقيات القروض

سدي الى االضراا بسالمة المصااا. واستناداً الى االستنتاجات وتخفيض ااباح المصااا ال ي ي  ،االئتما  المتوقعة

يجح تشجيع المصااا على ممااسة المرونة التي تتيحها  :التي تم التوال اليها تم تقديم مجموعة ما التوايات  منها

لمفروضتتة ويجح اعادة التفاوض على شتتروط القروض وتخفيا الاتتمانات و االجراءات القانونية ا ،القواعد التنظيمية

 على الزبائا عند منؤ القروض المصرفية ليتم منؤ القروض الى اكبر عدد ممكا.

 

 معايير التدقيق الدولية، مراقح الحسابات، COVID-19جائحة  الكلمات المفتاحية :

 

 

 

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Opinion of the Auditor                 

According to International Auditing Standards 

Rajaa Ali Abed 1 ,  Prof. Dr. Sabeha Barzan Al- Ubadi 2 

Abstract 

       The COVID-19 pandemic. has led to an economic downturn worldwide, low financial 

liquidity and a defect in financial stability, which has affected business enterprises and 

various sectors, and the banking sector is one of the sectors affected by this pandemic, and 

the research problem lies in asking what is the impact of pandemic. (COVID-19) in the 

indicators of banking performance and its impact in the auditor's opinion and what is the 

impact of the (COVID-19) pandemic and its impact on imposing continuity. Because of the 

importance of this problem, the research was based on a main hypothesis that the outbreak 

of the (COVID-19)a pandemic affects banking performance, and is reflected in the opinion 

of the auditor according to international auditing standards. The research aims to present 

the impact of the (COVID-19) pandemic on the performance in the banking sector, and its 

implications for imposing continuity. In light of the theoretical and practical study of the 

research, the researcher reached a set of conclusions, among which the (COVID-19) 

pandemic is likely to affect the ability of a large number of borrowers to fulfill their 

obligations in relation to loan agreements and the likelihood of default increases, which 

affects the evaluation or estimation of expected credit losses. And reducing the profits of 

banks, which leads to damage to the integrity of banks. Based on the conclusions reached, 

a set of recommendations were presented, among which banks should be encouraged to 

exercise the flexibility provided by the regulatory rules, and the terms of loans must be 

renegotiated and the guarantees and legal procedures imposed on customers when granting 

bank loans are to be granted to the largest possible number.  

 

Keywords: COVID-19 pandemic, auditor, international auditing standards 
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 المقدمة

شتتتتتد حدة على أالوقت الراها اضتتتتت رابات اقتصتتتتتادية في   نواجه

هدناه  فقد احد ت  ،ا ناء االزمة المالية العالمية  االاجؤ مما شتتتتتت

 لك ألنه لم  ،طابع مختلا  جائحة فيروس كواونا اتتتتتتتدمة  ات

 ،ستتتابق ان اا  يستتتبق لالقتصتتتادات الحدي ة ا  اوقفت نشتتتاطها دو 

نجتتد ا  اعتتداداً كبيرة ما العمتتالتتة فقتتدت  ،وما استتتتتتبوع الى اخر

وظائفها ومصتدا دخلها . ويعاني المستتهلكو  ومسستستات االعمات 

ر فادحة في الدخل مع احتماالت ظهوا في الوقت الراها ما خستتائ

سعة  شي المرض ادى الى تقلبات  حاالت افالس وا الن اق . وا  تف

والستتتتتتلع في جميع انحاء العالم وهنا   كبيرة في االستتتتتتواق المالية

على االقتصتتتاد العالمي .  مسشتتترات على ا ر الفيروس بشتتتكل كبير

على   يجتتح COVID -19وستتتتتتد التحتتديتتات التي تتعلق بوبتتاء 

ا تغيير تخ يد اجراءات المراجعتتتة او تنفيتتت  اجراءات يالمتتتدقق

 مراجعتتة بتتديلتتة او اضتتتتتتتتافيتتة وتقييم مختتاطر معينتتة ما االخ تتاء

  . الجوهرية

 

 منهجية البحث  -المحور االول 

على   (COVID-19)ا   تفشتتتتتتي جائحة مشكككككككلة البحث:  -1-1

مستتتوى العالم  وما اافقه ما احداث ستتريعة تم لت بانهياا استتواق 

وانخفاض  استتتتتعاا األستتتتتهم في كبرى الشتتتتتركات  ،النفد العالمية 

 ،توقا معظم  الق اعات ومسسسات االعمات فاال عا  ،العالمية 

 ويعد ،والتوجه الى اجراءات تصتتتتتتحيحية لغرض احتواء االزمة 

 ،تتتأ رت بهتت ه الجتتائحتتة  الق تتاع المصتتتتتترفي ما الق تتاعتتات التي

والستتتتتتيمتتا الق تتاع المصتتتتتترفي العراقي التي تم لتتت في انخفتتاض 

 إ  ،االيرادات المتأتية ما الخدمات التي تسديها واالنش ة الرئيسية 

انخفاض االستتتت مااات في بعض المصتتتااا  ادت ه ه الجائحة الى

ي المصااا لعدم وعزوا الشركات و االفراد عا ايداع االموات ف

كد تأ مما ا ر في  ،قد تسدي الى كستتتتتتتاد عالمي كبير آتمما هو  ال

المسشرات المصرفية والتي انعكست على استمرااية المصااا . 

  -وما خالت ما تقدم يبرز التساؤت االتي:

في مسشرات االداء المصرفي   (COVID-19)ما هو تأ ير جائحة

 وتأ يرها في اأي المدقق؟

 

قياس االداء المصرفي وعرض تأ ير الجائحة أهمية البحث :  -1-2

بالشتتكل ال ي  ،على االداء وانعكاستتها على اأي مراقح الحستتابات 

 يوفر اساس لتدقيق المصااا في ظل االزمات .

يهتتدا البحتتث الى عرض تتتأ ير جتتائحتتة  :هككداا البحككث ا -1-3

(COVID-19 )  وما يتبعه ما  ،على االداء في الق اع المصرفي

 .فرض االستمرااية انعكاسات على

 

 : فرضية البحث -1-4

وينعكى  ،في االداء المصرفي   (COVID-19)يس ر تفشي جائحة  

 .على اأي مراقح الحسابات على وفق معايير التدقيق الدولية 

 

 : حدود البحث  -1-5

على البيانات المالية المرحلية  تا الحدود الزمانية : ستتتتتتتعتمد الباح 

 /1(  وما    3 / 31الى   1 /1للمصتترا عينة البحث للفترة ما   

 -2019 -2018 -2017 -2016للستتتتتتنوات    (  6 / 30الى   4

2020 .   ) 

المداج في ستتتتوق  المنصتتتتواالحدود المكانية : تتم ل في مصتتتترا 

 العراق لألوااق المالية .

 

 :مصادر جمع البيانات  -1-6

الجتتانتتح النظري : يتم االعتمتتاد على الكتتتح العربيتتة واالجنبيتتة  

طاايؤ والبحوث ألوااتتتتتتتدااات المنظمات المهنية والرستتتتتتتائل وا

 العلمية في المكتبات وشبكة االنترنيت .

الجانح الت بيقي : التقااير السنوية للمصرا عينة البحث والبيانات 

 المالية الصاداة 

(  للستتتتتتنوات    6 / 30الى   4 /1(  وما    3 / 31الى   1 /1   

(  التي تم الحصوت عليها  2020 -2019 -2018 -2017 -2016

 عينة البحث . راما المص

 

 : االطار النظريالمحور الثاني

 ( COVID-19مفهوم  جائحة ) -2-1

منظمة الصتتتتتتحة العالمية على الستتتتتتاللة الجديدة ما لقد اطلقت    

اللجنة الدولية  اما، ((nCOV19 العلمي االستتتتتم فايروس  كواونا(

-SARA-COV)اطلقت عليه مصت لؤ فقد لتصتنيا الفايروستات 

وما  م  قامت منظمة الصتتتتتتحة العالمية بتستتتتتتمية الفايروس   (2

( لكي تميزه عا الستتتتتتالالت االخرى  COVID-19المستتتتتتتجتتد  

للفيروستتتتتات التي ستتتتتبقته بالظهوا والتفشتتتتتي. وقد اتتتتتنفته منظمة 

ى عل 2020شتتهر ا اا ستتنة   ة في الحادي عشتتر ماالصتتحة العالمي

في مستتتتتتاحه     الوباء ال ي ينتشتتتتتترانه جائحه  وتعني الجائحة لغة

فهو ستتتتتتريع االنتشتتتتتتاا   لك (كبيرة قد تصتتتتتتل الى قااه واكبر ما 

( (CO يشتتتتتق االستتتتم ما (7: 2020 ،عبد الحستتتتيا      والعدوى
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التي تعني التاج (  الكلمة الالتينية   (Coronaوهما اوت حرفيا ما 

( هو Dو  ،(Virusما كلمة فيروس   يا   االولاالحرف  VI)و  

( يم تتل 19( والرقم    Diseaseالحرا االوت ما كلمتتة مرض  

  .( 3: 2020،منظمة الصحة العالمية     2019سنة  

 

 التدقيق الخارجي  -2 -2

 التدقيق الخارجي   مفهوم -2-2-1

هو عملية  :التدقيق (AAA)عرفت جمعية المحاستتتتتتبيا االمريكية 

 ،منظمة ومنهجية لجمع االدلة والقرائا وتقييمها بشتتتكل موضتتتوعي

تتعلق باألحداث االقتصتتتادية ونتائال االنشتتت ة لتحديد مدى التوافق و

تدق ،والت ابق بيا المعايير المقراة تائال ال تائال وتبليغ ن يق وه ه الن

وقد عرفه   (18: 1989 ،توماس وهنكي   ية .الى االطراا  المعن

Arens  على انه   عملية منهجية منظمة لغرض الحصتتتتتتوت على

تأكيدات خااتتتتتتتة  التقييم بموضتتتتتتوعية ألدلة اال بات التي تتعلق ب

باألحداث االقتصتتتتتتادية للتأكد ما داجة الت ابق بيا ه ه التأكيدات 

نييا وتتم ما والمعايير المقراة وتواتتتيل النتائال للمستتتتخدميا المع

 .( Arens ، 2012 : 4    (خالت شخص كاء ومستقل

 

  اهداا التدقيق الخارجي -2-2-2

 (29: 2015،الشحنة     -: يأتيتتم ل اهداا التدقيق الخااجي بما  

ابداء الرأي الفني المحايد استناداً الى االدلة والبراهيا عا عدالة  -1

عرض القوائم المالية والحصوت على تأكيد معقوت بأ  البيانات 

                                                                      المالية خالية ما االخ اء الجوهرية.                                                                                           

فاتر  -2 لد نات المحتاستتتتتتبيتة الم بتتة في ا التحقق ما اتتتتتتحتة البيتا

والستتجالت ومدى االعتماد عليها. واكتشتتاا االخ اء والغ  .  

  (9: 2014،جهيد  

التقليل ما فرص ااتكاب االخ اء والغ  ما خالت التأكد ما  -3

انظمة اقابة داخلية جيدة   والزيااات المفاجئة للمشروع  وجود

 ( 21:  2019،براهمي  . 

ما اهداا    تدقيق الخ د ومتابعة تقييمها ومعرفة ما حققته  -4

نوا       حالت دو  تحقيق االهداا المحددة . واالستتتتباب التي 

 (12: 2015،الديا 

ات االدااية مستتاعدة االدااة في استتم الستتياستتات واتخا  القراا -5

                                                       (24: 2017 ،كريمة     المناسبة .

                                                
   اهمية التدقيق الخارجي -2-2-3

لة لخدمة اطراا  تدقيق الخااجي  تتم ل بكونه وستتتتتتي ا  اهمية ال

داخلية او  االمسستتستتة ستتواء كانت اطرافمع    ك يرة  ات مصتتلحة 

المحاسبية التخا  القرااات واسم    ا  تعتمد على البيانات ،خااجية

الخ د المستتتتتتقبلية . وا  تعااض مستتتتتتخدمي القوائم المالية وعدم 

فا   ،قداة المستخدميا ما التحقق ما مصداقية المعلومات بأنفسهم

خااجي تدقيق ال يث ا  االهمية ح ، لك ستتتتتتوا يزيد ما اهمية ال

االساسية للتدقيق الخااجي تتم ل في القيمة الماافة ما المعلومات 

مصتتتداقية وجودة التقااير التي   التي تعمل على تعزيز ال قة وزيادة

            .ادلة يعتمد عليها في اتخا  القرااات  تعد

 معايير التدقيق الدولية -2-3

جتهادات وتقديرات ممااستتتتتتتة مهنة التدقيق المحاستتتتتتبي تتأ ر باال

في  ا لك ضتتتتتعف عدوا  العديد ما الباح يا  ،المدققيا الشتتتتتخصتتتتتية

التفكير في وضع معايير تكو  موحدة  مما ادى الى ،ممااسة المهنة

وستتتعت العديد ما الدوت  ،لتحكم ممااستتتة مهنة التدقيق المحاستتتبي

  والهيئات العلمية والمهنية لوضتتتتتتع وت وير المعايير . وا  معايير

اوت مبتاداة لصتتتتتتنع  تعتد  ( GAAS )التتدقيق المتعتااا عليهتا 

توى الواليات معايير تحكم ممااسة مهنة التدقيق المحاسبي على مس

التي اتستتتتتتع انتشتتتتتتاا استتتتتتتعمالها ما قبل الدوت المتحدة االمريكية 

ومدققي الحستتتتابات . حيث اتخ ت ه ه المعايير استتتتاستتتتاً للعديد ما 

ة لها . وبعد ت وا االقتصتتتتتتتاد الدوت لغرض وضتتتتتتع معايير محلي

العالمي وتفتؤ العالم فأ  وجود االختالا في ممااستتة مهنة التدقيق 

  ،المحاستتبي بيا الدوت ااتتبؤ عائق امام مستتتخدمي التقااير المالية

تدقيق انشتتتتتتتاء معايير   مما ادى الى ضتتتتتترواة  ية ليى فقد لل دول

ناوت في وستتنتوانما لممااستتة مهنة المحاستتبة  اياتتاً .  ،المحاستتبي

 .(570ه ا البحث معياا االستمرااية  

 

 مفهوم معايير التدقيق  -2-3-1

تعرا المعايير بأنها   انماط يجح ا  يلتزم بها مراقح الحستتتتتتابات 

ته ئه لمهن ناء ادا ياً ما الفروض والمفاهيم التي  ،ا  وتستتتتتتتنتال من ق

   تعدا  معايير التدقيق  ( 52:  1989 ،توماس وهنكي   تدعمها (

ااشتتتتادات عامة لغرض مستتتتاعدة المدققيا على تنفي  مستتتتسولياتهم 

تاايخية ية ال مال تدقيق القوائم ال يام ب ية عند الق مل  ،المهن وهي تشتتتتتت

م تتل الحيتتاد والكفتتاءة وادلتتة التتتدقيق  ،اعتبتتااات الجودة المهنيتتة

كما  انها    ( 40:  2002 ،ااينز ولوبك    ومت لبات التقااير (  .

ما قبل  او مقاييى االداء التي يجح االلتزام بها ،الستتتتتتلو انماط 

خااجييا مدققيا ال تدقيق ال ية ال ي  عمل  وبعبااة اخرى هي ،عند تنف

 ،تقييم العمل ال ي قام به المدققو   المقاييى التي على ضتتتتتتوئها يتم

  يتم استخدامها إلتمام  لك . والوسائل التي ،وتعبر عما يجح تحقيقه

ال ي يب ت  االعتياديللحكم على اداء المدقق  امقياستتتتت تعدوالمعايير 

    .( 43:  2005 ،ل في   العناية المهنية المعقولة ( 
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 فرض االستمرارية  -2-3-2

فرض االستتتتتتتمرااية ما الفروض المحاستتتتتتبية التي يتم اعداد  يعد

ويعني فرض االستتتتتمرااية ا  يتم  ،القوائم المالية على استتتتاستتتتها  

النظر الى المنشتتتتتتتأة على انهتا مستتتتتتتمرة في مزاولتة االعمتات في 

لها نية في التصتتتفية  وليى ،وانها غير ماتتت رة ،المستتتتقبل القريح

او تقليص اعمتتالهتتا او تبحتتث  عا وستتتتتتتتائتتل تتوافق مع القوانيا 

 واللوائؤ للحماية ما الدائنيا .

وم االستتتتتتتمرااية بموجح معياا مفه  (276:  2015 ،االميا    

(  لك بأنه   يتم النظر الى المنشتتتتتأة على انها  570التدقيق الدولي  

مستتتتتتتمرة في اعمالها الى  المستتتتتتتقبل المنظوا ويتم اعداد البيانات 

المنشتتتتتتتأة ماتزات  المالية بموجح ه ا االفتراض على استتتتتتتاس ا 

على ه ا و ،االدااة التصتتتتتتفية او ايقاا االعمات مستتتتتتتمرة مالم تنو

االساس تسجل  المنشأة االاوت وااللتزامات على انها تكو  قاداة 

تزامتات في ستتتتتتيتتاق اعمتتالهتتا على تحقيق االاتتتتتتوت والوفتاء بتاالل

 (.ال بيعية

 اهمية فرض االستمرارية    2-3-2-1

ما الستتتتمات الرئيستتتتية ألي مشتتتتروع  يعدا  فرض االستتتتتمرااية 

او تجااياً او زااعياً او    اتتتتتناعياً  غض النظر عا نوع نشتتتتتاطهب

خدمياً ( وا  المشروع في ظل ه ا الفرض يقتني االاوت ما اجل 

انه بنيت على استتتاس فاتتتال عا  ،استتتتخدامها وليى ما اجل البيع 

فرض االستتتتتتمرااية  العديد ما المبادس واالستتتتتى المحاستتتتتبية في 

 ( 347:  1984 ،حنا    اطاا نظرية المحاسبة . 

 

 ة الوحدة االقتصادية في تقرير االستمرارية دور ادار -2-3-2-2

يجح ا  تتاتتتتتتما التقااير المالية بأ  االدااة هي المستتتتتتسولة عا 

ويجتتح عليهتتا التتتأكتتد ما مالئمتتة فرض  ،اعتتداد القوائم المتتاليتتة

وا ا لم يوجتد متا يبرا هت ا  ،االستتتتتتتمراايتة ألعتداد القوائم المتاليتة

الفرض فتتأ  المشتتتتتتروع ال يستتتتتتت يع تحقيق الموجودات بتتالقيمتتة 

فاتر ويحتدث تغير في القيم وتواايا االستتتتتتتحقاق  لد با المستتتتتتجلتة 

  (80:  2013 ،شاكر  لاللتزامات 

مسككككؤولية المدقق عن تقيير قدرة الوحدة االقتصككككادية  -2-3-2-3

 على االستمرار

سادسة ( ينص570ي اقم  ا  معياا التدقيق الدول  على في الفقرة ال

ا  مستتتسوليات المدقق تتم ل في الحصتتتوت على ادلة التدقيق الكافية 

والمالئمة حوت مدى مناستتبة استتتخدام االدااة لفرض االستتتمرااية 

عند اعداد وعرض البيانات المالية واستتتتتنتاج ما ا ا كا  هنا  عدم 

                   لتتتىتتتتأكتتتد جتتتوهتتتري حتتتوت قتتتداة التتتوحتتتدة االقتتتتصتتتتتتتتتاديتتتة عتتت

االستتتتمراا حتى وا  كا  اطاا اعداد التقرير المالي ال ي يستتتتخدم 

القوائم المالية ال يشتتمل على مت لح اتتريؤ لقيام االدااة   في اعداد

الوحدة االقتصادية على االستمراا وتأ يره على   بتقييم خاص لقداة

ل ي  ي بت في التقرير ،تقرير المدقق يسدي الى  وا  اأي المدقق ا

ضتتتتتتماناً  يعدولكا ه ا الراي ال  ،القوائم المالية زيادة االعتماد على

 (5:  2019 ،احمد   في المستقبل   فيما يتعلق باستمرااية الشركة

له مسشرات  ،وا  ضعا قداة الشركات على االستمراا او فشلها

قيامه  يستتتتت يع المدقق التواتتتتل الى بعاتتتتها عا طريق  ،مختلفة

 ،تعااا عليهالغرض تحقيق اهداا التدقيق الم تيادياالعبالفحص 

وقد ال يتواتتل المدقق الى   ،تكاليا اضتتافيةوالبعض االخر يحتاج 

العناية المهنية الكافية . وقد اشتتتتتتاا معياا التدقيق حتى لو ب ت  لك 

او ظروا قتتد ت ير   تم تحتتديتتد حتتاالت   ( ا ا570التتدولي اقم  

يقوم المدقق  يجح ا  ،االستتتمرااالشتتكو  حوت قداة المنشتتأة على 

                 لتحتتديتتد متتا ا ا كتتا  بتتالحصتتتتتتوت على ادلتتة كتتافيتتة ومنتتاستتتتتتبتتة

االحداث والظروا التي  يوجد او ال يوجد عدم تأكد جوهري بشتتأ 

طريق  حوت استتتتمرااية المنشتتتأة و لك عا ةكبير اشتتتكوك ت ير قد 

 : يأتيتنفي  اجراءات التدقيق االضافية وهي كما 

م البة االدااة بأجراء التقييم   تقييم لقداة المنشتتتتتتأة على البقاء  -1

 ا ا تبيا عدم قيام االدااة بالتقييم .  كمنشأة مستمرة (

التي تتعلق بتقييمها لالستتتمرااية تقويم خ د االدااة المستتتقبلية  -2

وما ا ا كانت ه ه الخ د مجدية او تت لح اجراء التعديالت في 

 . ظل الظروا القائمة

 يعدوكا  تحليل التنبس  ،في حالة تنبس المنشتتتتتتأة بالتدفقات النقدية -3

مهماً عند االخ  ا ناء تقويم خ د االدااة المستتتتتتتقبلية   عامالً 

 النتيجة المستقبلية لألحداث او الظروا :

ماد ع -أ كا  االعت باإلم كا   ما ا ا  لدة التي تقويم  نات المو يا لى الب

 التنبس .عند اعداد  ليها عاستند 

الكافي لالفتراضتتتتات التي استتتتتند  تحديد ما ا ا كا  هنا  الدعم -ب

 اعداد التنبس .  ليها فيع

التأكد ما وجود حقائق او معلومات اضتتتتتتتافية من  تاايا تقييم  -ج

 االدااة .

الحصتتتتتتوت على اقرااات مكتوبتتتة ما االدااة وما المكلفيا  -د 

لخ د المستتتتتتقبلية بالحوكمة بحستتتتتح الحاجة اليها فيما يتعلق با

 2020، المعايير الدولية للمراجعة والفحص والجدوى منها . 

            وفي ضتتتتتتوء ادلة التدقيق التي حصتتتتتتتل عليها المدقق  ( 473:

يجح ا  يقوم بممااستتتة الحكم الشتتتخصتتتي لغرض تحديد ما ا ا 

ظروا تسدي مجتمعة او  تأكيد جوهري بأحداث او   كا  هنا 

 في قداة المنشأة على االستمراا .   منفردة الى شك جوهري
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على رأي مراقب الحسابات  COVID- 19تأثير جائحة  -3 -2-3

  وفق معايير التدقيق الدولية

ا رت  COVID -19الت واات العتتالميتتة المتعلقتتة بوبتتاء  ا       

فتتأ  عتتدم اليقيا وعتتدم القتتداة على التنبس قتتد  ،على عمتتل المتتدققيا

قد ال يكو  المدققو  قد نظروا  يخلق مخاطر االخ اء الجوهرية 

الى ه ه المخاطر . ا  المنشتتأت التي يتم تدقيقها يجح ا  تتكيا مع 

بما فيها العمليات  التغيير في البيئة التي تتعلق بأعمالهم وعملياتهم

ب قااير اإالتي تتعلق  ها على عداد الت ية واالفصتتتتتتتاحات وقدات مال ل

االستتتتتتتمراا بأعمالها في المستتتتتتتقبل المنظوا . يجح على المدققيا 

وستتتتتتد  قيق كافية ومناستتتتتتبة ألبداء الرأيالحصتتتتتتوت على ادلة تد

ا يويجح على المدقق COVID -19بوباء   التحديات التي تتعلق

تغيير تخ يد اجراءات المراجعة او تنفي  اجراءات مراجعة بديلة 

وقد يجد  او اضتتتتتتافية وتقييم مخاطر معينة ما االخ اء الجوهرية .

 الحستتابات ا  الظروا الحالية ممكا ا  توفر فراتتاً للقيام  ومدقق

  استتتتتتتخدام طرق جديدة او  التم يلبأشتتتتتتياء مختلفة على ستتتتتتبيل 

التكنولوجيا ( وقد تس ر التغييرات في ستتتتلستتتتلة التقااير   استتتتتخدام 

م ل   التغييرات في معايير اعداد   المراجعة وعلى ،المالية والبيئية

ها   ية المعموت ب مال قااير ال او التغييرات في القوانيا واللوائؤ  ،الت

 للمسسسة م ل تلقي االعانات ( .  ةاو المعامالت الجديد

 ، A Guidance for Auditors  االسكككتمرارية    -1 -2-3-3

2020 : 19 

على موااتتتتتلة نشتتتتتاطها تتأ ر ا  قداة الجهات الخاضتتتتتعة للرقابة 

 :  يأتيمنها ما ة بعوامل عديد

 الصناعة والمن قة الجغرافية التي تعمل فيها المنشأة . -

الصتتتتتتنتتاعتتة والمن قتتة الجغرافيتتة التي يعمتتل فيهتتا العمالء او  -

 الموادو  .

 توافر المواد ما الناحية االقتصادية . -

 السالمة المالية للعمالء والمواديا . -

 نية الواوت الى التمويل المتاح للمنشأة .امكا -

 عدم االمت ات لرأس المات او المت لبات القانونية االخرى .                                          -

قتتد تس ر على هتت ه العوامتتل   COVID -19وا  عواقتتح وبتتاء 

عة للرقابة  وتسدي الى   ،تدهوا الوضتتتتتتع المالي للجهة الخاضتتتتتت

التي  ويحتاج مراجعو الحستتتتتتابات االطالع على المعلومات الحدي ة

تتعلق بتقييمهم الستتتمرااية نشتتاط الجهة الخاضتتعة للرقابة. والفترة 

المتوقعة لغرض تقييم االستتتمرااية هي ستتنة واحدة ما تاايا نشتتر 

المالية مالم ي كر خالا  لك في اطاا اعداد التقااير    البيانات 

     المالية . 

                  

 مسؤولية االدارة عن االستمرارية  -2-3-3-2

                          ،يجح تقييم استتتتمرااية المنشتتتأة حتى تاايا ااتتتداا القوائم المالية 

شأة على االستمراا في العمل وعند اجراء ا  االدااة تقي                     م قداة المن

ه ا التقييم تأخ  االدااة في االعتباا اال اا الحالية والمتوقعة لتفشتتي 

انشت ة المنشتأة في تقييمه لمدى مالءمة  استتخدام      المرض على 

عندما يكو  للمنظمة تاايا  التم يلعلى سبيل  ،اساس االستمرااية

ما العمليتتات النتتاجحتتة وتعتمتتد على موااد تمويتتل ختتااجي ولكا 

                  ض تم تعليق ه ه العمليات قبل او بعد تاايابستتتتتتبح تفشتتتتتتي المر

ستتتتتتتحتتتاج االدااة الى النظر في العوامتتل المتعلقتتة  ،اعتتداد القوائم

بالوضتتتع الستتتلبي الحالي بما في  لك اال اا المتوقعة على الستتتيولة 

 EYمبدأ االستتتتتتتمرااية هو المالئم .   والربحية قبل ا  تسكد ا 

،2020 :1) ). 

المتوقعة لغرض تقييم االستتتتتتتمرااية هي ستتتتتتنة واحدة ما  والفترة

المالية مالم ي كر خالا  لك في اطاا اعداد  تاايا نشتتتتتتر البيانات

تتغير الظروا في  COVID -19وبسبح وباء   التقااير المالية . 

وا  الجهة الخاضتتعة للرقابة تقوم بتقييم قداتها    ،كل ستتاعة تقريباً 

ال يستتت يع المدققو  الواتتوت الى    نهاال ا ،على موااتتلة نشتتاطها

دقيقتتة او غير   او تكو  الو تتائق التتداعمتتة غير  ،هتت ه المعلومتتات

 AICPA ، 2020   مكتملة ل لك يجح النظر في تحديد الن اق . 

:10) 

 ى اساس فرض االستمرااية مالم تنويجح اعداد البيانات المالية عل

اوقد ال يكو  لديها بديل  ،وقا التداوت او ،االدااة تصتتتفية المنشتتتأة

ب لك ا  تقييم ما ا ا كا  فرض االستتتتتمرااية   واقعي ستتتتوى القيام

 ،مناستتتتتتباً يأخ  في االعتباا االحداث بعد نهاية فترة اعداد التقااير 

 COVID -19وا  التأ ير ال ي حدث على العمليات بستتتتتبح وباء 

نظر ال ي حدث بعد نهاية الستتنة المالية ستتيكو  ما الاتترواي ا  ت

االدااة في متتدى مالئمتتة اعتتداد البيتتانتتات المتتاليتتة على استتتتتتتتاس 

جوهرية تلقي  اوعندما تالحظ االدااة ا  هنا  شكوك ،االستمرااية

ما الشتتتتتتك على قداة المنشتتتتتتأة على االستتتتتتتمراا كمنشتتتتتتأة  بظالت

يجح على االدااة  والمكلفيا بالحوكمة االفصاح الكافي و ،مستمرة

 ، Fajertag   البيانات المالية .عا تلك الشتتتتتتكو  الجوهرية في 

2020: 6) 

 
 المحور الثالث : تقيير اداء المصرا عينة البحث 

ستوا يتم تقييم اداء مصترا المنصتوا ما خالت ت بيق مسشترات 

، وهي  2020في فترة الستتتة االشتتهر االولى ما العام   تقييم االداء

السنوات الستة االشهر االولى ما  فاال عا الجائحة    فترة تفشي

 2016-2017-2018 -2019  . ) 
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وفيما يأتي اهر المؤشككككككرات التي اسككككككتخدمل في تحليل البيانات 

 المالية للمصارا عينة البحث :

حقوق الملكية كنستتتتتتبة مئوية ما   مسشتتتتتتر كفاية اأس المات  -1

  .(الموجودات 

نستتبة القروض  ، نستتبة النقدية الى الودائع   مسشتترات الستتيولة  -2

 .(اجمالي الموجوداتالى 

 ، معدت العائد على اجمالي الموجودات  مسشتتتتتترات الربحية   -3

 .(حق الملكية   معدت العائد على

 على مصرا المنصور تطبيق مؤشرات تقيير االداء 

 مؤشر كفاية رأس المال 

: ه ه النستتتتتبة تركز  حقوق الملكية كنسكككككبة مموية من الموجودات

الملكية   حقوق المستتتتاهميا ( ما اأس مقداة حقوق    على قياس 

كما في  تحمل خستتتتتااة مخاطر التشتتتتتغيل   المات واالحتياطيات في

 .(1( والشكل اقم  1الجدوت اقم  

                       

 قوق الملكية الى مجموع الموجودات )%(ؤشر حم:  (1جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 25.5 24.6 

2017 25.7 22.9 

2018 21 19 

2019 20 20.8 

2020 18 20 

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث                 

                                     

 مؤشر حقوق الملكية الى مجموع الموجودات :  (1شكل )

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث            

 مؤشرات السيولة 

 : مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع

 التجااية   للمصااا   الرئيسية   المسشرات   ما   يعد 

  لتزاماتال ي يقيى الستتتتتتيولة وقداة المصتتتتتترا على ستتتتتتداد اال 

 .(2( والشكل اقم  2كما في الجدوت اقم   .واستخدام النقد المودع

 

 )%( مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع  : (2جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 30 52 

2017 103 95 

2018 96 102 

2019 100 104.9 

2020 105 105 

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث                           

20162017201820192020

مؤشر حقوق الملكية الى مجموع الموجودات

آذار-31

حزيران-30
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 مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع  : (2شكل  )

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث 

يعتتتد مسشتتتتتتر ما  :مؤشككككككر القروض الى اجمكككالي الموجودات 

 مسشرات المقداة االئتمانية ال

ا  يقيى ه ا المسشتتتتتتر قداة المصتتتتتترا على توظيا االموات في 

 .(3( والشكل اقم  3كما في الجدوت اقم   مجات االقراض .

 

 )%(  تمؤشر القروض الى اجمالي الموجودا : (3جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 10.8 10 

2017 10 9 

2018 8 7.6 

2019 8.5 8 

2020 - - 

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث                

 

 

 مؤشر القروض الى اجمالي الموجودات :  (3شكل )

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث     

 

 مؤشرات الربحية  

ما المسشتترات الرئيستتية  يعد : معدل العائد الى اجمالي الموجودات

للعتتائتتد النتتاتال عا توظيا الموجودات واهمهتتا  القروض( . يقيى 

كما في الجدوت اقم  الموجودات في تحقيق العائد .المسشتتتتتر فاعلية 

 .(4( والشكل اقم  4 

                            

20162017201820192020

مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع

آذار-31

حزيران-30

20162017201820192020

مؤشر القروض الى اجمالي الموجودات

آذار-31

حزيران-30
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 )%( مؤشر العائد الى اجمالي الموجودات:  (4جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 0.6 0.4 

2017 0.28 0.3 

2018 0.3 0.4 

2019 0.2 0.2 

2020 0.036 0.15 

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث               

 

 

 مؤشر العائد الى اجمالي الموجودات :  (4شكل )

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث              

نستتتتتتبة مدى تناستتتتتتتح ال ه ه تعكى: معدل العائد الى حق الملكية 

مع حقوق الملكية  حقوق المستتتاهميا ( وامكانية   االاباح المتحققة 

لة ما االاباح .  ها بمعدالت مقبو جدوت اقم  تدعيم ما في ال ( 5ك

 .(5والشكل اقم  

 )%( مؤشر العائد الى حق الملكية : (5جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 2.5 1.7 

2017 1 1 

2018 1.5 2 

2019 1 1 

2020 0.2 0.7 

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث              

 

 

 

 مؤشر العائد الى حق الملكية  : (5شكل )

 المصدا   اعداد الباح ة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث         

 

20162017201820192020

الموجوداتاجماليمؤشر العائد الى 

آذار-31 حزيران-30

20162017201820192020

مؤشر العائد الى حق الملكية 

آذار-31 حزيران-30
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

( على قتداة عتدد COVID-19ما المرجؤ ا  تس ر جتائحتتة   -1

على الوفتتتاء بتتتالتزامتتتاتهم فيمتتتا يتعلق  كبير ما المقترضتتتتتتيا

مما   ،وتزداد احتمالية التخلا عا الستتتتتتداد ،باتفاقيات القروض

المتوقعة  وتخفيض يس ر على تقييم او تقدير خستتتتتتائر االئتما  

 ال ي يسدي الى االضراا بسالمة المصااا.ااباح المصااا 

اظهرت نتائال تحليل مسشتترات الستتيولة ااتفاع نستتح النقدية الى  -2

اجمالي الموجودات في الودائع وانخفاض نستتتتتتح القروض الى 

يشير الى  انخفاض   ( و لك2020الستة أشهر األولى ما سنة  

لة نقدية كبيرة غير القروض الممنوحة واحتفاظ المصااا بسيو

توظيفها في تمويل المشتتتتتتاايع ومنؤ القروض مستتتتتتت مرة وعد 

( COVID-19جائحة    بستتتتبح االئتما  المتع ر نتيجة تفشتتتتي

الستتتتتتيولتتة وانخفتتاض العتتائتتد  ممتتا يسدي الى انخفتتاض مختتاطر

 المصرفي. 

انخفاض  للمصتتترا عينة البحث اظهرت نتائال مسشتتتر الربحية -3

مما يشتتتتتتير الى عدم كفاءة االدااة في توليد  ،االاباح المتحققة

النقدية  لغرض  االاباح ما اموات المالكيا واستتتتخدام الستتتيولة

 .تحقيق االاباح

 

 

 التوصيات 

ممااستتتتتة المرونة التي تتيحها يجح تشتتتتتجيع المصتتتتتااا على  -1

ويجح اعادة التفاوض على شروط القروض  ،القواعد التنظيمية

وتخفيا الاتتتتتتمانات و االجراءات القانونية المفروضتتتتتتة على 

ليتم منؤ القروض الى  ،الزبائا عند منؤ القروض المصتتتتتترفية

 اكبر عدد ممكا.

على ادااة المصتتتتااا زيادة تشتتتتغيل الستتتتيولة لغرض تحستتتتيا  -2

اة على تحقيق االابتتاح وعتتدم االحتفتتاظ بستتتتتتيولتتة عتتاليتتة القتتد

 وتوظيا فائض السيولة في تمويل المشاايع والقروض .

يقوم مراقح الحسابات  بتقييم تأ ير ه ا التفشي على المصااا   -3

قد توجد مخاطر جديدة بستتتتتتبح االحداث   الخاضتتتتتتعة للرقابة

تقييم الجتتاايتتة م تتل  الستتتتتتيولتتة واالئتمتتا ( وقتتد توفر نتتتائال ال

معلومات حوت المخاطر االضتتتافية ما االخ اء الجوهرية التي 

لم يتم االعتراا بها ما قبل مدقق الحستتتتتتابات وفقاً ل لك كجزء 

 التخ يد ومناقشة  لك مع االدااة والمكلفيا بالحوكمة. ما 

 المصادر 

 المصادر العربية

  تعزيز ت بيق معيتاا التتدقيق التدولي  ،دلير موستتتتتتى  ،احمتد

(  المتعلق باستتتتتمرااية الوحدة االقتصتتتتادية باستتتتتعمات 570 

كليتتة  ،جتتامعتتة تكريتتت   ،  Kida and Z-Scoreنمو جي 

 ،يت للعلوم االدااية واالقتصاديةمجلة تكر ،االدااة واالقتصاد 

 .2019،( 48( العدد    15المجلد  

  المراجعتتة متتدختتل متكتتامتتل  ،وجيمى لوبتتك  ،الفيا  ،ااينز، 

 ،داا المريا  للنشتتتتر ،ترجمة  د. محمد عبد القادا الديستتتت ي 

 .2002 ،الرياض  

  2015 ،االاد   ،تدقيق الحسابات  ،ازاق ابو زيد  ،الشحنة. 

  المستتتتتتتختتدمتتة في تقييم إجراءات المراجعتتة  ،متتاهر  ،االميا

مجلة تشتتتريا للبحوث والدااستتتات  ،استتتتمرااية المشتتتروع  

   .2015 ،( 5العدد   ،(  37المجلد   ،العلمية 

  اهمية التدقيق الخااجي في ترشتتيد قرااات  ،زينح  ،براهمي

جامعة محمد  ،استتتتالة ماجستتتتتير  ،المسستتتتستتتتة االقتصتتتتادية  

 .2019،الجزائر ،المسيلة  ،بوضياا 

  المراجعتتة بيا النظريتتة  ،امرستتتتتتو   ،وليم هنكي  ،تومتتاس

كمات الديا  ،احمد حامد وستتتتتتعيد  ،تعريح حجاج  ،والت بيق 

 ،الرياض  ،ستتتتل ا  محمد  داا المريا للنشتتتتر  ،والستتتتل ا  

 .1989 ،المملكة العربية السعودية 

  دوا المتتتدقق الختتتااجي في تخفيض ا ر  ،طيتتتايبتتتة  ،جهيتتتد

ستتتتستتتتة مخاطر التدقيق  وتحستتتتيا نظام الرقابة الداخلية بالمس

  2014 ،اسالة ماجستير في العلوم  التجااية  ،االقتصادية 

   مكتبة داا  ،ت وا الفكر المحاستتتتتبي  ،اضتتتتتوا  حلو  ،حنا

 ،االاد  –عما   ،ال بعة االولى  ،ال قافة والنشتتتتتر والتوزيع 

1984. 

  مستتتسولية ادااة الشتتتركة عا االلتزام  ،خمائل ابراهيم ،شتتتاكر

بحث ت بيقي بفرض االستتتتتمرااية عند اعداد بياناتها المالية . 

 ،مقدم الى مجلى المعهد العالي للدااستتات المحاستتبية والمالية

 .2013 ،جامعة بغداد 

  الدليل العلمي الشتتتتتامل لفايروس  ،فساد ازاق  ،عبد الحستتتتتيا

 .2020 ،جامعة الم نى  ،كواونا المستجد 

  التدقيق الخااجي وتأ يره على فعالية االداء  ،بوااس  ،كريمة

جامعة عبد  ،استتتالة ماجستتتتير  ،في المسستتتستتتة االقتصتتتادية 

 .2017 ،الحميد با باديى مستغانم   



 

 
97 

  

 97 - 88  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........تأثري جائحة  –رجاء و صبيحة  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

  المراجعة الدولية وعمولة استتتتواق  ،اميا الستتتتيد احمد ،ل في

 .2005 ،االسكنداية  ،الداا الجامعية  ،اأس 

  بي وفقاً للمعايير الدوليةالتدقيق المحاستتتتتت ،قايد  ،نوا الديا، 

2015. 

  المعتتايير التتدوليتتة للمراجعتتة والفحص والتتتأكيتتدات االخرى

 ،مدة في المملكة العربية السعوديةوالخدمات  ات العالقة المعت

2020. 

  استتائل وانشتت ة ائيستتية للوقاية ما  ،منظمة الصتتحة العالمية

 .2020 ،المدااس والسي رة عليه في 19- مرض كوفيد 
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  النفط اإليراني في استراتيجيات الدول الكبرى

 م( 1953-1962)
 1 أ. م. د. علي حسن المكصوصي

 

 

 

 الخالصة

قطاع  لناط و حاوعحنال لنادحك لن ااتث لرا واعسي حلنعايطتف  إياا  ان أياتلح اات الاا اوتااعر لن اعسي  ل يتل ان  ان  يعد

، رولء  ن لن طوسلر لندلخإيل اح لنخعسجيل ، بعد اح توونا  أياتلح أنان اططصال  اتل   1908لنعصت لنوديث اطذ  عم 

حإال لوحنان.  اا بتيطع ياع حااتي اع حبصيال رحك احسحباع  ان بتيطع ياع حسحرايع  ان لنات حالرياعح  وذ. بيت لندحك لن اتث 

لناتحإال لنوع ياال ، حااات اجااأل لااذي لولاياال ، رااطدسث  اان لااذل لناوااث سلنااط و ل يتل اان  اان لراا تلتي يعر لناادحك لن اااتث 

 س حايف ا ت ذنك  إن لندلخأل ل يتل ن.1953-1962

 

  زل ، بتيطع يع ،ريعسح، لالر تلتي يعر، شتال، أيتلح،   و المفتاحية :الكلمات 

 

 

 

 

Iranian Oil in the Strategies of Super Countries  

(1953 - 1962)  AD 

Assist. Prof. Dr. Ali Hassan Al-Maksousi 1 

 

Abstract 

The oil sector and the major countries ’attempt to invest and control it in Iran is one of the 

most important drivers of Iranian history in the modern era since 1908, whether in 

internal or external developments, after Iran turned into an area of conflict and influence 

between the major countries, especially Britain and Russia in the first stage. Then Britain, 

America, and the rest of Europe in the second phase, and for that importance, we will 

study in this research "Iranian oil in the strategies of the super countries 1953-1962" and 

how this affected the Iranian interior. 

 

Keywords : Oil, Iran, Company, Strategies, Russia, Britain, Conflict 
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 المقدمة

لناادحك  بعل اااعمنااا يوااا قطااع  ااات لنصطع ااعر لالق صااعريل لاليتل ياال 

لنصتح لنعشتيت اوإااع حيان لناط و لاليتل ان باواأل اطإع لن اتث اطذ

نإواليعر  بيعاح حلر ختلجا لا شع اتطع ع   إن لذل لالل اعم ,  صد 

اطاذ اح هرات وحك حلالتواعر لنعاو ي ن حبتيطع ياع  لنا ودفلواتي يل

 ح سا   م, 1908   عم  لناالر ب طوب   رإياعح(  )اع د   ن  اتف

لنشتاعر لنط طيل لنععنايل ب أل  ص رع ن ن ت وح نرع حصل لوراد  ان 

ر لاليتل ياال ح اان تا طاا  احك  تضاا رع لنو واااع نلن اا لالا يااعتلر

 م 1909 عم  لالا يعت لر غالكطع يل ات لنوصوك  إن يشتال بت

(  نياادخأل لنااط و The Anglo- Persian Co)  ت اا  بمراااح

بتيطع يع ح سحريع  لاليتل ن  ن أر تلتي يعر لندحك لن اتث حالرياع

جزءلً اراعً ات لن اعسي   ل اح ح نح لنواليعر لنا ودف لالاتي يل , 

 ا انء ضال  ت رحسي  ن لاليتل ن ,  لالق صعريلنعيعرن نإ طوس 

لنو واعر لاليتل يل ح رصوطرع بعاااا راولء  ان أياتلح اح  ان رحك 

 لنشتق لالحرو لنط طيل لالختث .

لالتوااعر لنعااو ي ن بعااد تحلك لنطيااعم  ا اات   ل حولاياال لنااط و لنويوياا

م 1926رف ارعرايل  ان اععلادف لنتحرن لنصيصاتي  إان حضاعا ااع

لناوقعل اع ح وال طرتلح , ح  ادر ااطح اي أا ياعت ناط و لنشااعك 
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ل يتل ن  ن  رد سضع شعي ياواأل ترديادلً نناات لنصاوان لنعاو ي ن , 

بعناصعبااأل نااا ياا ا ت لنععلااأل لنارإااوي لوحك ااات اح ياازيح  اات اعلااأل 

 يال , ح طعيبالري  ان  ال يطياعر لنصاتح لنعشاتيت لا ياعت لنشاتال لنات

ع   عاا قتلبال لنعا يتهإ  لاذي لنشاتال ترايات  إان لناط و لاليتل ان 

ت زلات ااع تصاديتلر خااتلء لناط و لنععنايال بط اعر لناط و لاليتل ان اح 

 م. 1933 عم  لا يعت ل  رعء إن حشك  ضوبا اع ادف 

نا ي ت لنععاأل لنط طن لال  عاالً اراعً ,  ضالً  ات  ولااأل اخاتث , 

الرااياع حرحك لنوإ ااعء ,  ر عاا اخااتث خعسجياال  قعااا اطرااع رلخإياال ح

تلحاال سضااع شااعي برإااوي  اات لناان أح لالتوااعر لنعااو ي ن ,  بتيطع يااع

م, ن ااد ع لااذي لناادحك لناان جع اا  1941 ااعم  بأبطااالنو ااا ح لنا اانء 

لنوالياااعر لنا وااادف لالاتي يااال اااات اجاااأل لنعاااعن نإوصاااوك  إااان 

جديدي نإط و  ن شااعك أياتلح , لواات لناذي ر اع لنو واال  لا يعتلر

قاتلس   إان  طان نراذي لنادحك اعا طدف  لا يعتلاليتل يل نعدم اطح اي 

 ان حتيال لياتلح  رادلترع لناتناعح لاليتل ان لناذي لنازم لنو واال ب ع

 جعإراع ن لن صتف لناعا صأل باولسرلاع لنط طيال ح لبعاعر لنااالر  ات 

يت لنصوث لندحنيل خو عً ات  شوب حاتب رعحل نإصتل  ح لن طع س ب

   طيل  عنايل  إن لالسض لاليتل يل.

لن اان ا صااا  لنوااتب لنععناياال لنوع ياال  ااتل عً ح  لنعااطولر شااردر

نإرياطل  إن لناط و  لالح  عسيلتطع ععً اواواعً بيت لنشتاعر لنط طيل 

 وعا  ,   لق صعريعً لاليتل ن لنذي ا اح رإعل ريعريل ح نيس حصالً 

تااعسف ح اااع  لناتيطااع ييتناعااعحاعر ح اطااعحسلر  اادف اااع حخضااع 

تاااعسف اخاااتث ,  ضاااالً  ااات حاااعالر لن تقااا  ح لنت اااد  لنعاااو يي 

اي  ت ال راع ول نشاتاعترع اات اجاأل لنادخوك  الر غالكلالاتي ن 

لنععحل لنط طيل لاليتل يل ح أتلحل لناطع عيت لنإدحريت نناتي عح  ن 

ح اااوك ح واااال  احً  أال  ,  اواااأل لالخاااتاح  حاااالك اواااأل احااادلاع 

م ارث لنان تغييات 1951لنو اا  اعم  ر اللندا وس اواد اصدق لنان 

قتلسي  ن تاأايا لناط و  ان لاذل  لتخعذوح ;اععرالر لندحك لنا طع عل 

لنعااعم قإاا  لناععرناال سارااعً  إاان  صاا  ح ارخااأل لنصضاايل لنط طياال  اان 

م 1953ح اان  ااعم  ا اادً ااسحقاال لنصااتل  لاليتل اان لناتيطااع ن لنااذي 

ح لناخااعبتلر لالاتي ياال  ل طااداع اطعحاا  لالراا خاعسلر لناتيطع ياا

بو وااال اصاادق بعاإياال لراا خاعسيل نااا ت اات يااد لنشااعي ح اجرزتااا 

ح ان رخإا   لنصضايل لنط طيال اتحإال جديادف , بعيادف  طراع ,  لواطيل

 لنتجعن رعئدلً  ن أيتلح .  لناد   حل اح

د أتلحاال ح وااال لناادا وس تريااأر نإاادحك لن اااتث  اات  ا عاادرف بعاا

 إن لناط و  نالر وولذحدف تطع عرع أذ لترلرر اصدق  ت لنعإطل , 

لاليتل اان , الراااياع لن و عاا تيوم لنط طااان لالح  ااعسي لناااذي تو اااا 

م ح ان 1954اات  اعم  لا ادريتل ن طيإال لنعاطولر لن ان  بعنط و ل

 م. 1962لنوع يل  عم  لالق صعريللنخطل  ل  رعء

ب  اااع لنااط و لاليتل اان  اان لراا تلتي يعر لناادحك تراا ا لااذي لندسلراال 

لن ااااااتث بعاااااد تو اااااا ا او ااااال لنشاااااتاعر لنط طيااااال لنععنايااااال ) 

م ح ااان  ااان اياااتلح ح 1953لن و عااا تيوم ( باااعنوتحف لنط طيااال  اااعم 

لنخطال لنعاعبصل  اعم  ل  راعءلنااعشتف بعنخطل لالق صعريل لنوعنوال بعاد 

 م .1962

لندسلرل  إن اصعرس أيتل يل ح  تبيل ح ح عئق ااتي يال ح  ل  ادر

, ح يطشت قعا اطراع وحك ااتف  ان  بتيطع يل ح  تلقيل غيت اطشوسف  

بوث ااعريان ,  ضالً  ت سرعئأل ح اطعسيح را وسلي اشتف  إيراع 

ح  عقشاارع ارااعتذف اخ صااوح  اان حصااأل لندسلرااعر لنعإاياال لاليتل ياال 

  لنعوح ح لن و يق. اح يطعك لنصاوك ح ات هللا لّاأل.

 

 

التطثثورات النفطيثثة فثثثي  يثثراا و مو ثثف الثثثدول المبحثثث الول : 

 م1955-1953الكبرى منها 

اش    اإيل لالطعحال بو واال لنادا وس اوااد اصادق  ان لن عراع 

لواتي ن ضد  – ت اصدلس لن آات لناتيطع ن  11953 شت ات آب 

  ااعسلر اي رحس حططاان ن خإااين لنااط و لاليتل اان ااات بااتل ت لالح

لالجطايل , نياصن لذل لناوضو  اوعس جدك ناع ريط ا  طا لذل لناإف 

  .2لنويوي  ن لناتحإل لناصاإل

اااعح لاادف لنواليااعر لنا واادف لالاتي ياال ااات حسلء لالشاا تل   اان 

أحاعط  ح أ شعك تأايا لنط و لاليتل ن لو لندخوك  ن لنععحل لنط طيل 

لن ن لياط  رطولر طويإل لاليتل يل  ح اطع عل لنشتاعر لناتيطع يل 

 إن لذل لناوسر لالق صعري لنارا، ح خو عً ات لح توذح رحٌك   طيل 

اخااتث حااذح أيااتلح ح تاافّاا لنااط و لنااذي  تصااوم بم  عجااا لنشااتاعر 

 .3لنط طيل ل يتل يل

حن وصيااااق لنراااادف لالاتي اااان قاااادا  ح وااااال لنواليااااعر لنا واااادف 

( اإياوح رحالس ٤٥)لواتي يل لنان لنو واال ل يتل يال قتضاعً قادسي 

ناعع دترع  إن لنوقوف  إن قدايرع بعا  لوحضع  لالق صاعريل ح 

لناعنيل لنعيئل لن ن اع   تعع يرع أيتلح ا ات راصوط ح واال اصادق، 

ح ااتلخ خزيط رااع، ح اااع ا ااعب لالق صااعر لاليتل اان ااات خااتلب ح 

  .4تتلجع ح  وضن لق صعريل  عسال

قتضعً اعنيعً ن وعيت حضاعرع نا ت  ف ل رلسف لالاتي يل باطح أيتلح 

 عأل لورولق ل يتل يل ااوات أرا صتلسلً ن لناعنن، بأل ابدر لر عدلرلع

 صااعري نااد ا ل ق5ااات خااالك أراا اتلس بت ااعاة )لنطصطاال لنتلبعااا( 

 ل( اإياوح رحالس ااعو اا٢٣) لالق صاعر ل يتل ان، حاطراع ااإار قادسي

  .6نإلر  عرف اطرع ن اويأل شتلء اش تيعر ضتحسيل

رلسف لواتي ياال نالراا  عرف ااات اااتي لنااتاي لنعااعم ل يتل اان رااع  ل 

نشااتال لنااط و لو  إااون أيتل ياال لن اان رخإاا   اان  ااتل    طاان اااع 
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أياااتلح ح بعااااارع تااادلوسر احضاااع  لنااااالر  ااان جول اراااع لناخ إ ااال 

لنعيعراايل اطرااع ح لالق صااعريل ح لالج اع ياال ح لنععاا تيل ح تععناا  

نشاتال لن ان ناا ت إا  نراا ا ولر لاليتل ييت بضتحسف طتر لاذي ل

  .7روث لناشعاأل ح لوحضع  لنعيئل

حل ذل بدار ل رلسف لواتي يل بطشات لناد عيعر بايت  ا وف لناتاي 

لنععم ل يتل ن ح تغذيل اشع تي لناععريل نإاتيطع ييت ات اجاأل اعات 

ل ح  اااعسلو زإيزي نإاااط و ل يتل ااان حأحاااالك لنشاااتاعر لنط طيااال 

بعض سجعك لنع عسف  ن طرتلح باعن وت  لواتي يل اوإرا ، ح بدا 

 مّح لالق صعر لاليتل ن  ، إن  در ات لنشخصيعر لاليتل يل لناف تف

ري وعاات اويااتلً ح راا  طن ليااتلح  اااعس لااذل لناادخوك لواتي اان ح 

لن عااعحح باايت حلشااططت ح طرااتلح، ح راايطع س ذنااك أي عبيااعً  إاان 

يااال لنااااولطت ل يتل ااان لناااذي ناااا ي ااات اااات لياطااال لنشاااتاعر لنط ط

 .8لناتيطع يل روث لن صت ح لن خإف ح تذبذب لناولسر لالق صعريل

ح  ي اال نااذنك حعحناا  لنو وااال لناتيطع يللراا غالك أ ااعرف  القعترااع 

لندبإواعراايل اااع لنو وااال لاليتل ياال بعااد ل  رعءلوتااال لنط طياال   اات 

طتيااق لن إااويح نرااع بأ رااع راا صدم اعااع دلر اخ إ اال  يااتلح، ح اح 

ات أ عرف  القعتراع بشا أل اعااأل ااع لالياتل ييت، ح لوخيتف ر ع  يد 

بعن عااأل تااا أ ااعرف لنعاا تلء لناان اااأل ااات لناإااديت  اان اطإااع لنعاااعم 

 .9م١٩٥٤

نا يإق أ عرف تااعرك لنعا تلء بايت لناإاديت  ادًث أي عبياعً نادث لناتاي 

 ااع آنا  لنياا لوحضاع  بعاد غيات سلض و اا ااعح  ;لنععم ل يتل ان

لند عيل لواتي يل بدحسلع  ن توتيض لوتال لنط طيل، ااع اررا  

ل يتل ييت  إن اح يص ول رإايعً ت عي أ عرف لنعالقعر لندبإواعريل ن ان 

يش أل ذنك  طصت ضغو  إن لنشتاعر لناتيطع يل   صاأل باشاعسال 

 .10لواتي ييت  ن لنط و ل يتل ن

اع اا  اقااوث اععسضاال   ااعرف لنعالقااعر لندبإواعراايل باايت أيااتلح ح 

تاوإ  باععسضل لنافرعل لنديطيل ل يتل يل نذنك،  عإان بتيطع يع قد 

اععسضال  11ال لنوصت ااد آيل هللا لبو لنصعرا لن عشع ن لن اويألرايأل 

وح  ;تاعرك لنع تلء ح  د  ذنك يواعً ارور  ن تعسي  أيتلح لناعع ت

بتيطع يااع تععاإاا  اااع أيااتلح تعااعاالً راايئعً، ح اّح شااتا رع لنط طياال 

لاااذل لناإاااد ح راااتق  خيتلتاااا حااااولسري  لياطااا   إااان لناااط و  ااان

لالق صااعريل، حنااا ي اات ل يتل يااوح اطرااع أال لنطاازس لنيعاايت اعنيااعً ح 

  .12لق صعريعً 

ح بطعء  إن ذنك اق تح لالاتي يوح اح يش تاول اع لناتيطع ييت  ان 

ذنااك،  اان وح لنااتاي لنعااعم يتغاا  ;تشااغيأل حصااوك لنااط و ل يتل ياال

ح لالاتي يااوح اّح شااتال لنااط و ن ردئاال لاليااتل ييت ااااد لناعاافحنوح

ليتل ياال لناتيطع ياال لن طعاايل ا اااو  غياات اتغوباااّ  اان  -لال  إااو

 أيااتلح، نااذنك ي اا  اح ياا ا تشاا يأل )اعستااأل   طاان( يعااتف بأرااا

ا و ااعً ااات  اادف شااتاعر   طياال اايااتف بتيطع ياال  13)او عااتتيوم(

حااتي يااال ح  ت عااايل اااات اجاااأل تياااعرف ل   اااع  لنط طااان لاليتل ااان 

اااات ااااولسري لالق صاااعريل  ااان توعااايت احضاااع  أياااتلح  حلالرااا  عرف

 .14حتوصيق لن طايل لالق صعريل لناطإوبل  يرع

حااات جع اااا حااعحك سئاايس لنااوتسلء لاليتل اان لن طااتلك  ضااأل هللا 

لن و يق اع بيت لناصعنح لنط طيال لواتي يال ح لناتيطع يال  15تللدي 

طورااع  م ّا ح دلاع بأ ا ريوصق نراع اطعناراع لنط طيال اات خاالك ا

اع يصاولح أنياا، ح  را عر لناععسضال لندلخإيال لن ان هراتر  ان 

ليتل يل  أ ا قعم بمنصعء لنصاض  إان  -أيتلح ضد شتال لنط و لال  إو 

لناععسضااايت نراااع ح لنا ياااعلتيت ضاااد  ورتراااع لنااان أياااتلح،  ط ااان 

لناععسضاايت لناان جزيااتف )خااعس (  اان لنخإااية لنعتباان، ح ااتض 

  .16الختل قعال لن اتيل  إن لناعض ل

بااادار لن صاااتيوعر لناتيطع يااال لالاتي يااال ل ي عبيااال تطراااعك  إااان 

ح وال تللدي ح تشايت لنان ضاتحسف ر ااا ب األ لنوراعئأل لناا طال 

ااات اجااأل لراا اتلسي  اان لنو ااا ح  اادم لنعاااعح نإاععسضاال، الرااياع 

لنيععسيل  لن ن اع   اد وال ات لالتواعر لنعاو ي ن بعنو اوك لنان 

لنشيو ن لاليتل ن )توري( لن ن اع ا   لنعإطل ح  إن ساررع لنوزب

تععسض لنو وال لاليتل يل حتاد و لنان أراصعطرع هو راع تتغا   ان 

اااطح لناادحك لن اااتث لا يااعتلر   طياال  دياادف  إاان حعااعب لراا صالك 

 أيتلح لالق صعري ح لنعيعرن. 

ااد لناعفحنوح لالاتي يوح نإليتل ييت ا ّراا أذل حل صاول  إان تشا يأل 

لنط طن  م را ريوصإوح  إن لا يعتلر  ديادفه وح )لن و ع تيوم( 

لااذي لنشااتاعر  االقاال ح اايااتف ح نااديرع خاااتلر اراااا  اان ا ااعك 

لر واعس ح بيع لنط و  ن لالرولق لنععنايال و راع لنارياطال  إان لاذي 

لورولق ح قعرسف  إن تصاتيف لناط و ح لنا و ا بأراععسي بااع يخادم 

يااااوح اّح اايعااااعر لنااااط و لناط  ااايت ح لناعاااا رإ يت، ح ااااااد لالاتي 

 اان  17( اإيااوح طاات٤٠ل يتل اان راا تت ع حعاا  تصااديتلترا لناان )

،  ن حيت ابدث لناتيطع يوح سغا را  ن اح تصديا األ ااع يخادم لنعطا

لالق صعر لاليتل ن، ح ريعاإوح جعلاديت  إان س اع لال  اع  لنط طان 

لاليتل ن لنن رصوف  عنيل بوياث توصاأل أياتلح  إان ااولسر اعنيال 

 طشايو لق صاعرلع ح ت  اعحت ااع  ع  اا بعاا  ريعرال ح واال اع يل ن

 .18لندا وس اصدق س لنا طت لس حغيت لنو يال س

 إن لنتغا ات اح لناتيطع ييت  عسضول   تف أقعاال لن و عا تيوم ح

لنط طن ه وح ذنك اعح يعطن أررعم شاتاعر ااتي يال ح  ت عايل ااع 

لذي لنشاتاعر شتا را لنوحيدف، ح ر  وح لناطع عل  إن اشدلع بيت 

ل ح  عسياال اعرااا، أالّ أّح لناعاافحنيت لالاااتي ييت تا طااول ااات أقطااع  

لناتيطااع ييت ح اااادحل نرااا ا رااا أذل نااا يصاإااول برااذي لن  ااتف حرخااوك 

ليتل يال  امح لنشاتاعر -شتاعر غيت بتيطع يال ااع شاتا را لال  إاو
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لنط طيل لالاتي يل ح بعقن لنشتاعر لندلخإال اعراا  ان لن و عا تيوم 

لنااط و لاليتل اان حبيعااا حر ااع ح وااال  ط طاان راا ط تر بمراا ختل لن

تللدي لنن لخ الق لناشعاأل ااع لنشاتال لناتيطع يال ح أبععرلاع  ات 

لنوصااوك لنط طياال ل يتل ياال ح أحااالك لالاااتي ييت ح غيااتلا باادالً ااات 

 .19لناتيطع ييت 

ناااا ي ااات اااااعم لناتيطاااع ييت راااوث لنصااااوك باص تحاااعر لناعااافحنيت 

ح راع را  ن أيتلح اع   ريئل، ح وح لنتاي لنعاعم لالاتي ييت ه و

لن و ع تيوم تا ت ات اح يريئ نا  ل يتل ن اعح اععريعً نرا، ااع لحّ 

اسضيل  إاا بيت احرعط  ديدف ات لنتاي لنععم ل يتل ن لنذي ااعح 

ا ععط عً اع لواتي ييت لنذيت اعح اوق را ا طاعء لوتاال لنط طيال ااع 

لناوقف لناتيطع ن لنذي اإ را لن ويت ات ح وال اصدق ا ضأل ات 

 .20لن رد ح لنخععسف لناعنيل

ح تشاا إ  ن طاال اخ صاال ااات  اادر ااات لناخ صاايت لواااتي ييت ح 

لناتيطع ييت ح ل يتل ييت نوضع آنيل اطعرال نوعا اوضاو  لوتاال 

لنط طياال ح تريئاال لناعاا إزاعر لنالتااال نإخااتح  بوااأل اطعراا  ن ااأل 

 أل لنن تعايل ا او ال اات لنشاتاعر لوطتلف، ح بعن عأل تا لن و

لناطضاااويل توااا  ناااولء لن و عااا تيواعنط طن لن ااان تاوإااا  بوااااع ن 

شتاعر، خاس اطرع ااتي يال، ح حلحادف  ت عايل ح اخاتث لونطديال 

 .21ليتل يل لناتيطع يل لن طعيل- ضالً  ت شتال لنط و لو  إو

حل ااذل اضااو  لنشااتاعر لواتي ياال باوجاا  لااذي لالت عقياال لن اان 

لان لنا و اال باعنط و ل يتل ان  ١٩٥٤ ان لنخاعاس اات آب حقع  

حتااا أضاااععف لياطااال شاااتال لنااط و لناتيطع يااال  إااان لاااذل لنااااوسر 

م ١٩٠٨( رااطل أب اادا ااات  ااعم ٤٦لنويااوي لنااذي اراا اّت ااواات ااات )

ح اان تااعسي  توقيااع لااذي لالت عقياال لن اان رشااط  اتحإاال جدياادف ااات 

لنط و ل يتل ان، اتلحأل ريطتف لنشتاعر ل ح  عسيل لوجطايل  إن 

 ادالً اات اح ت ععااأل أياتلح ااع شاتال   طيال حلحادف ااعح  إيراع اح 

ت ععااااأل ااااع  ااااع ن شاااتاعر   طيااال ن اااأل حلحااادف اطراااع ريعرااا رع ح 

 أر تلتي يل خع ل بعندحنل لن ن تصف حسلئرع. 

نا ت ت لذي لنشاتاعر لنط طيال لواتي يال ح لن ت عايل ح لنرونطديال ح 

ح أ ّااع اع ا  شاتاعر  االقال ترايات لناتيطع يل شاتاعر  اغيتف، 

 إن لنعاوق لندحنيال، حلان لن ان تااد لنغاتب بعح يعجعتاا لنط طيال ح 

ت و ا ب ايعتا،  أرساا  لنو واال لاليتل يال لّح اصاعنورع ا ااو  

ا ععحيل اع لناصعنح لنغتبيل  ن اولجرال لنطاوحاعر ح لن رديادلر 

ب تورف ضد لاذي لنعو يي يل خعسجيعً ح رلخإيعً  ن أيتلح لنا اوأل بوز

 .22لناصعنح لنا طعايل نإغتب  ن أيتلح

لن و عا تيوم  اع   لنو وال لاليتل يال اضاطتف لنان لنصااوك بعت اعق

( االيايت ١٠بعا  ريو رع لن ن ح إ  لاذل لنعاعم لنان ) ١٩٥٤ عم 

رحالس بعا  روء ل رلسف ح لن ععر لناعنن، ح لر ات لن اذيت ح راوء 

 .23لن خطيو لالق صعري

نرااااذل لالت ااااعق تلس أيااااتلح  عئاااا  لنااااتئيس لواتي اااان حتعزياااازلً 

(  ح ارااا صاأل اااات قااااأل لناعااافحنيت R. Nixsonسي شعر  عاااوح)

أذل ناا تصااأل أياتلح بوجاور ا راع  لاليتل ييت ح ااد خالك نصعءلتاا اعراا

لنشتاعر لوجطايل  ن بالرلع  م راع نات توصاأل  إان ايال اعاع دلر 

إصاااول لناشاااعاأل ااااع ااتي يااال جديااادف، ح  إااان ل ياااتل ييت اّح ال يخ

لن و عاا تيوم لنط طاانه و ااا ريعاارا  اان تيااعرف اااولسرلا لناعنياال ح 

-رااايوصق نراااا ااااعنا تعااا طع اّح توصصاااا نراااا شاااتال لناااط و لو  إاااو

. لا عااو   اإياال أ ااعرف أ  ااعح لنااط و ل يتل اان ح أي ااعر 24ليتل ياال

ارولق خعسجيل ن صديتي  عوبعره وح  دًرل ات لندحك لنط طيل قد 

(، نااذنك اااعح ١٩٥٣-١٩٥١خااالك لوتااال لنط طياال ) اخااذر ا ع رااع

 إاان لن و عاا تيوم اح يصواااول برااذي لنارااال لنا عإصاال ب وراايع حصااوك 

لنااط و ل يتل ياال اااات جراال ح تعتيااف لناااط و ل يتل اان  اان لنعاااوق 

لنععنايل خالك رطولر اعدحرف ن عويض ااع خعاتتا أياتلح ح تطإا  

ال لناتيطع ياال ذنااك تعااعحح شااتاعر  لنااط و لنعاااعل  ضااالً  اات لنشاات

نالل اااعم اويااتلً بع   ااع  ح لنطصااأل ح لن صاا يل ح لن عااويق هوح لااذي 

٪ ااااات لنصااااطع ل لنط طياااال خااااعس  ٨٨لنشااااتاعر اع اااا  تعاااايطت 

 .25لنا او ل لنعو ي يل

ل  تضااا  لنشاااتاعر لنط طيااال لالاتي يااال لنصاااغيتف  ااان لنوالياااعر 

لنا ودف لواتي يل  إان  ادم اطوراع حصال  ان لناط و لاليتل ان وح 

طح لنوصاااان اااااعح  صااااو نإشااااتاعر لن اااااتث لناشاااا تال  اااان ااااا

لن و ع تيوم،  ععن   ل رلسف لواتي يل لذل لناوضو  بأح راو  

٪ ااات لنوصاال ٥نعاادر ااات لنشااتاعر لنصااغتث لناعااعلال بطعااال 

 .26لواتي يل 

لن و عاا تيوم  ااعوبعر جدياال تعإصاا   اان ااادث  حلجااا تط يااذ أت عقياال

لنشاتاعر،  صاد خصصا  لاذي تاويأل لاليتل ييت  ن اوأل أرلسف لاذي 

لالت عقيل اصعديت ات راعل اصع د نإليتل ييت  ن األ شتال،  ن حيت 

اع اا  سغااال أيااتلح اح ي ااوح تاويااأل ا ضااعئرع لواوتياال  اان ا اااأل 

أرلسف لنشاتاعر، لواات لنااذي ناا يصااأل بااا ااوإاو لنشاتاعر لوجطاياال 

عر لنذيت اادحل حصراا  ان تودياد لن اوياأل لاليتل ان هوح نراذي لنشاتا

عاإاااال ح لناااااف تف  اااان جايااااع لنوااااق  اااان لنعاااايطتف ح ل رلسف لن 

 . 27 اإيعترع

ارث لااذل لن اادك باايت لاليااتل ييت ح لن و عاا تيوم لناان ر ااع  اادر ااات 

لن  ع ااعً  إاان  لن و عاا تيوم لنخاااتلء لنط طياايت لاليااتل ييت نعااد لت عقياال

م،  ان ١٩٥١قتلس لن أايا لنذي لتخذتا ح وال لندا وس اصدق  عم 

حايت  ااّد اطع اتحلع ااات لالياتل ييت أ ّرااع ))قاإا  باااادا لن ااأايا(( ح 

بيت اععسضيرع ح اطع تيرع  جعء تأاياد لنو واال لاليتل يال  اات اّح 
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لنوق لنشت ن  ن لن اإاك بصان  ياتلح، ن ات لنعايطتف لن عإيال  إان 

 اعرلح ححصوك لنط و لنتئيعيل قد توونا  لنان لن و عا تيوم  اص ن

 .28لنط طن

ن اتيت لالت عقيل ح أر عر لو ولر   29تدخأل لنشعي اواد سضع شعي

لناععسضل نرع  طداع اااد اّح لاذي لالت عقيلقضا  ح لنان لوباد،  إان 

لالح  اااعس لناتيطاااع ن لناااذي ااااعح اعااايطتلً  إااان  اااطع ل لناااط و 

ل بااايت لناإاااديت ارااادر نعالقاااعر أياااتلح ح ل يتل ااان، ح أح لنعالقااا

بتيطع يع  إن ارعث لناععحلف لن عال، ن ت ذنك،  ن لنوق    عا ارد 

م،  إاا يص صات لواات  إان ١٩٥٥ندخوك أيتلح  ن حإف بغدلر  عم 

لنعالقعر لنعيعرايل ح لنععا تيل ح لالق صاعريل  وعا ، ح أ ااع اراد 

دسجاال ااااات ااات ن وااوك أيااتلح  وااو لنواليااعر لنا واادف لواتي ياال ا

 لنععايل  ن لنا عالر اع ل. 

 

تطثثثور الق ثثية النفطيثثثة و انعكاسثثاتها علثثث     :  المبحثثث النثثاني

 م ١٩٦٢-١٩٥٥استراتيجيات الدول 

 صااادر أياااتلح بعاااد توقياااع لت عقيللن و عااا تيوم ااااأل رااايطتترع  إااان 

  طرع، وح جايع لنعاإيعر لنط طيل ا ااو  بياد لنشاتاعر لنواع يال 

جطايل، ح ا او  لذي لنشتاعر لن لنا و ال بعصف  لالح  عسيل لو

 .30ل   ع  لنط طن ح ارععس لنط و ل يتل ن

ح  إن  عيد اخت بدار اتحإال جديادف اات لنعالقاعر لاليتل يال ااع 

لندحك لنغتبيل توج  بعصد حإف بغدلر بيت أيتلح ح تتاياع ح لنعاتلق 

 لنااذي اااعح ١٩٥٥ح لناعاعاا عح  اان لنتلبااع ح لنعشااتيت ااات شاااعط 

بعورعث ااعرسف ااتي يل ناولجرل سلنخطت لنعو ي نس ح اطع تأ يتي 

ااات لنو ااوك لناان اططصاال لنشااتق لوحرااو، لوااات لنااذي  عسضااا 

ي اوجرعً ضدي  .31لنعو يي  و ا  د 

ح اع ذنك تخوف اواد سضع برإوي ات لح ااعك  شاأل حإاف بغادلر 

ح أّح  ادم اعاعلال  ، ن تو يت لند ع  لناف ت ت عي لالتوعر لنعو ي ن

لواتي ييت حأشتلارا   ن لنوإف قد يضاع تواديعً جاديعً  إان لناد ا 

اتيطاع ن  ان لالق صعري ح لنعع تي خع ل، ح أح  تطعقن لنط وذ لن

رحح لنوضااوس لواتي اان قااد يخإااق ااات لنشااتق لوحرااو لنعتباان 

هتح عً االئال نالتوعر لنعو ي ن ح لو يال لنعتبيل لنووسيال  يافري 

لنن أضععف ا ع ل لندحك لنعتبيال لنصاديصل نإغاتب، ح  نط ي لبعذنك 

 .32اذنك أيتلح  ن اططصا لنخإية لنعتبن

شردر لناتحإل لن ن ا صاا   صاد حإاف بغادلر رايطتف لالح  اعسلر 

لواتي يل  إن لنوتحلر لنط طيل ل يتل يل،  وصاإ  لاذي لنشاتاعر 

 ٪ اات لوسباعح٢٥٪  ن حيت حصإ  أيتلح  إان ٧٥ إن اع عا ا 

 .33بعا  تال   لن و ع تيوم بط صعر لال  ع  ح ارععس لنايع

توت اا  لنااولسرلر لنط طياال لن اان حصااإ   إيرااع أيااتلح ااات بيعرااع 

نط طرع  ات شتاعر لنط و لوجطايل  إن لنخطو لالق صعريل ن طويت 

لق صاااعرلع لناااوططن،  ااان لنوقااا  لناااذي حصصااا  لنشاااتاعر لنط طيااال 

ح رحالس  اان لو ااولم لن اان ( اإيااو٦٠٠لوجطاياال اسبعحااعً اصاادلسلع )

م،  ي  اااان اح  ااااذات اّح لنشااااتاعر لنط طياااال ١٩٥٥ا صااااا   ااااعم 

لواتي يال ححادلع حصااإ   إان اسبااعح  اع يل ااات لناط و ل يتل اان 

ح اااان  ١٩٥٥( اإيااااوح رحالس خاااالك لنعااااطولر اااات ١١٠بإغااا  )

 إااان لناااتغا اااات لست اااع   عئااادلر لناااط و خاااالك لاااذي  34م ١٩٦٢

اااعر لاليتل ياال ااات تغيياات لناطياال لنعااطولر، نااذنك نااا تاا ا ت لنو و

جادحك عئدلر لنط و بشا أل ا ضاأل، ح يوضاح بعر واعس   لالق صعريل

م ح ن ١٩٥٥-١٩٥٤لنععئدلر لنط طيل خالك لنعطولر ات  (1سقا )

 .35م ١٩٦٢ عم 

 

 م١٩٦٣-١٩٦٢حت   م١٩٥٥-١٩٥٤( العائدات النفطية اليرانية خالل السنوات ١جدول ر م )

 العائدات النفطية )مليوا دولر( السنه

 ٣٤،٤ م١٩٥٥-١٩٥٤

١٨١ ١٩٥٧-١٩٥٦ 

٣٤٤ ١٩٥٩-١٩٥٨ 

٣٥٩ ١٩٦١-١٩٦٠ 

٤٣٧٢ ١٩٦٣-١٩٦٢ 
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نااا ي اات بما ااعح لنعااو يي  لنعاا ور  إاان اعاااعح ي ااتي ااات قيااعم 

لنواليعر لنا ودف لواتي يل ب ات أياتلح لنان  ياعم لن واعنف لناعاع د 

نإغاتب  ان اططصال لنشاتق لوحراو راولء اات خاالك خطال تأرايس 

لن و ع تيوم لنط طن اح ات خالك أرخعك أيتلح  ن حإف بغدلر،  صاد 

س  اح Bravdaا رع )بتل اادل( س اااادر لن تلئااد لنعااو ي يل ح اان اصااد

لذي ل جتلءلر اع لن أال اوعحنال ااتي يال نإعايطتف  إان لق صاعر 

أيتلح بتا ا، ح أح  رخاوك أياتلح  ان حإاف بغادلر ح ت اويت تواعنف 

اعع د نإغتب ضد لالتوعر لنعو ي ن جزء اات لناخططاعر لنعيعرال 

 .36يلح لنعع تيل س لنعدحل يلس لناغعاتف نإواليعر لنا ودف لواتي 

ح حجا لنعو يي  لنإوم لنن لنو وال لاليتل يل   ي ال ل ضااعارع لنان 

عقض اااع اصااعنح حإااف بغاادلر، ح  اادر ذنااك اااع لااو أال خطااوف ت طاا

ّح أيتلح ر  صد حيعرلعه و رع ر  وح جازءلً اات النشع  ل يتل ن، ح

لوحااالف لالراا عاعسيل لناععرياال نإعااالم، ح أح  ذنااك يخاادم الاادلف س 

س لنا اوإااال بعنوالياااعر لنا وااادف لواتي يااال لن ااان قاااوث ل ااتيعنيااال

ر عااا غأل لنوإااااف ح تعااااأل  إاااان تووياااأل رحك لنشااااتق لور اااان ح 

لوحرو، ح بضاطرع أيتلح لنن اتت ز نصول ادلع لنععا تيل  ان تإاك 

. ح ااد لنعو يي   ادم رااعحرا بااطح اي لا ياعتلر   طيال 37لناإدلح

هوح ذنك ريشا أل لنن لندحك لنغتبيل  ن لناطعطق لنشاعنيل ات أيتلح

ترديدلً ننات لنصوان لنعو ي ن ح نإاععلادف لناوقعال بايت لناإاديت  ان 

  .38م  لنخع ل بعوات ح لنويعر١٩٢٧لوحك ات تشتيت لوحك 

ح حااعحك لالتوااعر لنعااو ي ن اطااع أيااتلح ااات توقيااع اي اععلاادف اح 

لت عقيل اع لنواليعر لنا وادف لواتي يال اات خاالك ل غاتلءلر لن ان 

التوعر لنعو ي ن لر عدلرلا ن صديارع لنن  لنو واال لاليتل يال، ا إت ل

ح بدار بيت لناإديت تاعرك لناذاتلر ات اجأل توصيق لذل لنرادف اات 

 ع ياال، ح  لح لنعااعن  خااتل  أيااتلح ااات حإااف بغاادلر ااات جراا لجراا

لن إويح نإلياتل ييت باد ا لنعاو يي  نإوضاع لالق صاعري ا يتل ان ح 

 اااعك لنط طااان ح غياااتي اااات لنا اااعالر تصاااديا لالر شاااعسلر  ااان لنا

 .39لوختث

احضح لنشعي اواد سضع برإوي حصيصل اعااعح يطإااا لنعاو يي  اات 

باالري حيطاااع اشاعس لناان اّح لنعاو يي  س قااداول اص تحاعر ااات خااالك 

حرطعء يواإوح ح ورلً  ن أقعاال حإاف  غيات  ادلئن طوياأل لناادث 

لنشااعي  ح اان تصااديا اعااع دف لق صااعريل ضااخال  يااتلحس، ح لراا طتر

  لاااو يلنعاااو ي لست اراااعقاااعئالً   س أح  حلحااادلً اااات لوخطاااعء لن ااان 

اطعنا را نطع بوجوب اغعرسف حإف بغادلرس لواات لناذي  دتاا أياتلح 

  .40تدخالً  ن ريعر رع لنخعسجيل

لنعااو ي ن لناان توقيااع  لالتوااعراّرث  شااأل لنا عحضااعر باايت أيااتلح ح 

اتي يااال  ااان آذلس لناااد ع  ااااع لنوالياااعر لنا وااادف لو لت عقيااالأياااتلح 

م لن ن ا  صد لناعفحنوح لاليتل يوح اّح ات شاأ رع اح تضاات ١٩٥٩

ا اوإاال بعناعااع دلر  لق صااعريلاااات بالرلااا ح توصااق نرااا اااترحرلر 

لالق صااعريل ح لنععاا تيله الرااياع اّح لنشااتاعر لنط طياال لواتي ياال 

حتصديتي اح  إن لالقاأل  لنط و ل يتل ن لر ختل اع   تريات  إن 

 بعالرا  عرفر عااح  ياتلح  لالت عقيلال اايتف اطا، ح أّح لذي  إن  ع

لاليتل ان ح ي عإراع ااوات  لالق صاعرات لنخاتلء لواتي ييت ب وعيت 

 إاان    لالق صااعريلااات لنطااولحن لنعيعراايل ح لنععاا تيل ح  ل  اااعرلً 

 .41لنواليعر لنا ودف لواتي يل

س شاااردر لنعاااطولر لوحنااان اااات رااا يطيعر لنصاااتح لنعشاااتيت تااادلو

لنعالقعر لاليتل يل لنعو ي يل ح تطعان ح تعزياز لنعالقاعر لواتي يال 

لاليتل ياال ح حااعحك شااعي ليااتلح لناطااعحسف  إاان حعااعب لنصااول يت،  صااد 

نوح لنشعي نناتي ييت بأّح  دم تصديا لناعاع دلر لالق صاعريل نااالري 

بعااد ل خ ااعض ارااععس لنااط و  اان اطإااع لنعاا يطيعر راايد عا ذنااك لناان 

اراععس لناط و ح  ل خ عض ،  صد ارث ير بالري بعنعو يتوعيت  القع

أيااتلح لناان اطياال لناادحك لناصاادسف نإااط و  ل ضااعمتازلات ذنااك اااع 

.( لنن   عئة رإايل  إن لنوضع لالق صاعري )42O. P. E. C)احبك(

نإاالر،  ن لنوق  لنذي اع    يا حتال ل  الحعر ح لن وديث  ن 

ل. ح اوإاا   عئاادلر لنااط و أيااتلح بوعجاال نإازيااد ااات لناااولسر لناعنياا

لنتايزف لورعريل نا او  ل يتلرلر،   اعح اات لنطايعان اح تشارد 

ع ر عرع لنن لنطإ  ات لنشاتاعر  لق صعريلأيتلح احضع عً  ريئل، اا 

لنط طان حتاو يت  ل   ع لنط طيل لوجطايل ح بضاطرع لواتي يل تيعرف 

نالرااا اتلس  ااان خطاااو لن طايااال  ل يتل يااالااااولسر اعنيااال نإخزيطااال 

  .43لالق صعريل

اايااتف  لق صااعريلم اتااال ١٩٦٢-١٩٦٠شااردر أيااتلح خااالك لنااادف 

افرعاعر لندحنال  ان أ  اعقل  اعكل ناا يعااق ناا اويااأل  ل غااعثبعاا  

الرااياع ا ااعنن ل راا عح لنوضااتي ح لنصااطع ل لنااذيت تتااازل  اان 

لنن ت عحتلر تاوإ   ان  لالترلعسلالق صعريلنعع ال، ح ارث لذل 

لورااععس لناتت عاال ح باادلئأل لنصااتف لناطخ ضاال، ح بوعاا  تصتياات 

م  م ااا  إاان سغااا ١٩٦٢لو إاان  اادس  ااعم  لالق صااعرينإا إااس 

لنزيعرف لنضخال  عايعً نولسرلر لنو وال ات لنضتلئ  لنط طيل  امح 

 - ١٩٦٠لنوصل لناط صل  إن لن طوس باوج  خطل لنعاع راطولر )

 لراااا خدلم٪ ح شاااا أل ٥٥٪ لناااان ٨٠ااااات   ضاااا ل خم( قااااد ١٩٦٧

 .44حلسرلر لنط و احد اراعب ذنك

اع اا   عااال  عنياال ااات حلسرلر لنااط و ت صااد   ي اال  تاديااد لواااولك ح 

ح ا اح حبعًء  ع ا  اطاا  ، دم لن  عءف ح لن ععر لنذي اعح اع شتيعً 

أيتلح اويتلً، حارارا  ان راصوط  ادف حتلسر ااعح اات بيطراع حتلسف 

ا إت سئيعرع بصيعم حاإل قويل نإصضعء  إن لن ععر  لن ن 45 إن اايطن

 لال  راااعتييتح لنا عاااديت، أال اّح حتلستاااا راااصط  بعاااا  حقاااوف 

ضدلع ح  دم تا طراع اات اولت ال لنايزل يال،  ضاالً  ات  ادم تصاديا 
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نرااع  لنالتااال لالق صااعريللنواليااعر لنا واادف لواتي ياال لناعااع دلر 

ع، ر عااا  لالتواااعر حر اااا لنايزل يااال، ااااأل لاااذي لورااااعب، حغيتلااا

لنعو ي ن لنن  تض اعع دلتا لالق صعريل  يتلح افادلً ا ا  لناع ح 

رع، حياث ينألن ن اع   أيتلح بوعجل  لناراللناطيوس ح لن دي نرذي 

( اإياوح رحالس ن اعسف ٤٠٠م )١٩٦٢  اح قداول  اعم يراق نإعو ي

حح ي  ت ل يتل ييتا غع ع عح،. لوات لنذي جعأل لناعفحنيت  -أيتلح 

تاادلوس  لالق صااعريللااذل لنعااتض  اان ت ااعحت اتااا را  لراا واعس اان 

لناعاع دف لواتي يال لنصعئاال نإايزل يال  ل صطاع احضع را لندلخإيل ح 

  .46ل يتل يل

-١٩٦١لن ن  ع  رع أياتلح خاالك لنعاطولر  لالق صعريلارر لوتال 

لنعااااو ي نه وح  بعالتوااااعرم لناااان تطااااويت  القااااعر أيااااتلح  ١٩٦٢

طياال لوجطاياال لنععاإاال  اان أيااتلح حتوقااف لنواليااعر لنشااتاعر لنط 

لنا ودف لواتي يل  ت ر ا لنايزل يل ح  ادم ا عيال لنااولسر لنط طيال 

 ن أي عء ا طإاعر لن طوس ح لن طايل  ن لناالر ر ع  بطيعم لنشعي لنن 

نإ عاعحح  لرا عدلرلا لي  لناذيت ابادحيتطايع  القعر بالري ااع لنعاو 

 لرا اتلسصايا لنشعي  إان تعزياز قوتاا ح اع أيتلح ح ت لالق صعري

 يعاا  ن لنو ا،  أررا   ن   ح   ول جديدف اات ريعرال أياتلح 

 .47لنعو ي ن لالتوعرلنخعسجيل ت عي 

أياتلح ناا تعات  إان حتياتف ريعرا رع ااع لنادحك  حل ذل ي ضح نطع اح  

لن اااتث،   اصاادس اااع اع اا  تصاادم نرااع لنواليااعر لنا واادف لواتي ياال 

ناااد ا ايزل ي راااع اع ااا   الق راااع  ح يصاااال  لالق صاااعريلاعاااع دلترع 

بعواتي ييت، حن ت بعد تتلجاع لوااتي ييت  ات ر اراا لالق صاعري 

ا ااات أ اااعرف تصيااايا ريعرااا را  ااان لاااذل لنا اااعك، ح تعاااعنن  نّ  يتل ااا

وي بإاد  لق صاعريل ولر  ن بالرلا بضتحسف سبو اي اعع دف لو

، حقيعااااا لراااخاااعسجن باصااادلس حجاااور )لندياصتلطيااال(  ياااا اااات ج

يت بم الحعر جديدف ات جرل  ع يل، لناعأن عح لنإ اعح اع  اع ا تل ا 

لناعفحنوح ل يتل ياوح نإ وجاا  واو جاعسلا  لضطت ن أيتلح نذنك 

لنعو ي ن لنذي حجد  ن ذنك  ت ل راع ول ن طاياع  القعتاا  لالتوعر

اع  يعم لنشعي  ن اوعحنل  بععر لن أ يت لواتي ن  إان حادحر ااطاا 

 . لنصوان

 

 ةالخاتم

 لنان حضاعا  لررا لنط و بدحس ارا ح ارعرن  ن ر ع لنادحك لن ااتث

 ن لر تلتي يعترع،  رو رإعل اراال  ان تاات لنواتب ح لنعاإا حنااع 

اعح لنط و ل يتل ن قاد هرات اطاذ حقا  اا ات  ان باالر  اعسث يعاور 

م ااااعح اااات لنطايعااان اح ت  عنااا   إااان ١٩٠٨عم لنااان  اااتعسيخاااا 

احدث لنادحك لن ااتث حيطراع لنا اوإال باتيطع ياع،  أخاذر  لر ختلجا

ح رااطل بعااد اخااتث لياطاا  شااتال  لا يااعتياحاادث شااتاعترع لنط طياال 

ليتل يل(   إيا ح ن ح وك ح وال اصدق لنن لنو ا  عم -)لو  إو

 م حقعا  ب أاياا. ١٩٥١

نا ي ت بما عح لنشتال لناتيطع يل لنع ور  إن قيعم اصادق ب اأايا 

و ااا اااعح اصاادسلً ننسبااعح لن ايااتف لن اان اع اا   هتل اانلنااط و ل ي

يرع ات اجأل أنحن أر  أال  توصأل  إيرع رطويعً، نذنك نا ت ت  حريإل

لنضاتحسف أراصعط لنو واال  لق ضا أ شعك لن أايا ل يتل ن ح ن نو 

لنصعئاااال باااعنصوف لنععااا تيل،  من صااا  اصاااعنح بتيطع ياااع ح لنوالياااعر 

أتلحال ح واال  سضاع برإاوي حتاا   لنا ودف لواتي يل ح لنشاعي اوااد

 اصدق ح لالن  عف  إن قتلس لن أايا. 

 -أرا واتر لنوالياعر لنا واادف لواتي يال  ت اال لنخاالف لاليتل اان 

لناتيطااع ن،   اادخإ  ب ااأل أا ع عترااع لنعيعراايل ح لندبإواعراايل ن اان 

توصأل شتاعترع لنط طيل  إان ااوطئ قادم نراع  ان لناط و ل يتل ان، 

ي لنععم ل يتل ن لناذي ااعح ا ععط اعً ااع قاتلس  عسف لنتالنن أ عع  

لناااط و  الرااا غالكللن اااأايا ن ااان يااات ض  اااورف لنشاااتال لناتيطع ي

ل يتل ن  ع يل لال بمطعس جدياد،   اعح تشا يأل )لن و عا تيوم( أطاعسلً 

 لح  اااعسجدياادلً ن اان تااازيح لنواليااعر لنا واادف لواتي يااال لياطاال ح 

لنوالياااعر لنا وااادف  خإااا  أرلنشاااتال لناتيطع يااال نإاااط و ل يتل ااان،. 

 ت عايل  ل ط اعحلواتي يل راع شتاعر جديدف خاس اطرع ااتي يل ح 

لناط و ل يتل ان،  الرا واعسحلونطديل،  ضالً  ت لنشتال لناتيطع يل 

 ل  تلرلاعحتا برذي لنطتيصل، أضععف رحس لنشتال لناتيطع يل ح اطع 

  ن لنعيطتف  إن   و أيتلح بأااإا. 

ياصاول ا  اتجيت نااع ااعح يواد   إان  لح   يينا ي ت بما اعح لنعاو 

اات حسلئراع  لرا رد  سض لناإد لنا عحس نرا ات اطاعحسلر   طيال ا

لنوالياااعر لنا وااادف لواتي يااال تريئااال أياااتلح  رخعنراااع  ااان لن إاااك 

لالاتي ن ح لن وعن عر لنغتبيال،  وعحنا  تاعسف، بعن تليا  ح اخاتث 

لنغتبان،  -بعن تغي  ناطع أيتلح ات لنعيت  إان لناطاولك لواتي ان 

م  شااإ   اان لنو ااوك لناان ١٩٥٩-١٩٥٨ اان ا عحضااعر  ا رااع أال

تااال لالق صااعريل لن اان  ع اا  اطرااع أيااتلح  اان الل راا غإ عالاادل رع،  

لنعااطولر لوحناان ااات لنصااتح لنعشااتيت، ن طااتح   عاارع رحناال نااديرع 

ن صديا لناعع دلر لالق صاعريل بادالً اات لنوالياعر لنا وادف  لالر عدلر

بت اعاة  لرا اتلسلواتي يل لن ان ا  اتض  ادر اات ريعرايرع  إان 

ح تعزيااز ايزل ي رااع  لق صااعرلع يااتلح نااد ا  لالق صااعريللناعااع دف 

 لن ن اع   تعع ن ات ضعئصل اعنيل اايتف. 

  لح توااتارا  إاان ح وااال لنشااعي يشاا أل جاازءلً ااات ي ااد لنعااو ي

ع اش عالً بيت لناععا تيت لنشاتقن لسل( لن ن اعح احف)لنوتب لناعسر

 ا ح  ا ول جديادف  اان لنعالقاعر ااع أياتلح راايد ع  أحّ ح لنغتبان، ح

 وااو لناععاا ت  لجرعترااع لناطد عاالنطياات  اان تو أ ااعرفلناان لوخيااتف 

لنغتباااان حيعيااااد حعااااعبعترع  إاااان ضااااوء اصااااإو رع بعااااد تتلجااااع 
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حناااا تصاااا لنشاااتاعر لنط طيااال  لق صاااعريعً لالااااتي ييت  ااات ر اراااع 

لواتي يل بت ع لال  اع  ل يتل ان نيإاان ا طإااعر لن طايال ح لن طاوس 

 لالق صعري  يرع. 

لناط و  احّ نطاع  اات لاذي لندسلرال تفااد فأح احد الاا لنادسحث لناعا صع

 طصاتلً ارااعً  ان أرا تلتي يعر لنادحك لن ااتث لن ان  ل يتل ن هاألّ 

يا رحح اتل عف ن وعن عتراع أنرع  حسلء اصعنورع لنط طيل ح حعج رع 

ك احلنواليعر لنا ودف لواتي يل لن ن لرا واتر  لنن ااع لو بعنطعال

لناتيطااع ييت  لاح تصإيااأل   ااوذ ح أح  ااعس ت اال رااطو  نرااع  تلحاال 

ع يفاااد نطااع  اادم حجااور  اادلقا رلئااال لح  اادلحف نإااط و ل يتل اان، اّااا

رلئال، ح أ اع لطع  اصعنح رلئال نإادحك لن ااتث، حلاو لواات لناذي 

 القعر لنن أقعاا ر ع أيتلح  اسلرحل رعن لنيا لنعو ي  ايًضع حيطاع

ح ريعرايل  إان حعاعب لالااتي ييت ح لنادحك لنغتبيال  ان  لأق صعري

 ت ر يطعر لنصتح لنعشتيت. لنعطولر لالحنن ا
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, ا اعب 4967/311ر.  . ح. , اإ عر لناالط لناإ ن , لن عإعاأل   (4)

رتي ات لنعا عسف لنعتلقيال  ان طراتلح لنان حتلسف لنخعسجيال 

 . 160,   97, سقا لنو يصل 1953ايإوك /  30لنعتلقيل  ن 

م لذ 1949حلو بت عاة طتحا لنتئيس لواتي ن تتحااعح  اعم   (5)

اشعس بطدي لنتلبع لنن بت عاة لناعع دف لن طيل ح لناعنيل , ح ااعح 

 تضا لورعث لو لنوقوف بوجا لنشيو يل ح تاريد لنطتياق 

ااااااعم لن غإغااااأل لالاتي اااان  اااان لناااادحك لناعطياااال تواااا  راااا عس 

 .Y. Alexander and Aلناعاع دلر لالق صاعريل يطيات 

Nanes, the United States and Iran. A 

Documentary, History, U.S.A., 1980, PP .211-

آسلء جعرا اواد لناي ت , اوقف لنواليعر لنا ودف اات , 121

, سرااعنل اعجعاا يت غياات 1953-1951تااأايا لنااط و  اان أيااتلح 

-33,   2001جعاعاال لناصااتف ,  –اطشااوسف , اإياال لالرلب

34   . 

, تصتيات 5032/311ر.  . ح. اإ اعر لنااالط لناإ ان , لن عإعاأل   (6)

لنخعسجيال  رتي ات لنعا عسف لنعتلقيال  ان طراتلح لنان حتلسف

,    99, لنو يصال سقاا 1953تشتيت لوحك /  /2لنعتلقيل  ن 

162 . 

(7)  1963, New York, -Iran in 1951 Mansfield,P. 

1975, P.88.  

, 1988اواد لنغزلنان , لناط و  ان لنشاتق لوحراو , لنصاعلتف ,   (8)

  122  . 

سليااااتلح شاااارتس جإااااد احك ,  شتيلجعبخع ردل شاااا عي, ترااااتلح ,   (9)

 . 555ش ,   1322

)10( H.S.H. Nari , A study of Nationalization of the 

oil industry in Iran , Ph . D. Colorado state 

College, U.S.A, 1979, P.259.  

ش  ن اعشعح لاليتل يل ,  اع 1889 عنا ريت أيتل ن , حند  عم   (11)

م. ل  صأل لاوات اات 1941 ن لنعتلق رطولر  دف , غعرسي  عم 

اتف ح   ن لنن خعس  لناالر اتلر  ادف . تواعنف ااع لنادا وس 

اواد اصادق  اا ل  اض لن واعنف بيطرااع يتلجاع س لناوراو ل 

لاليتل يل لناعع تف س )لنشخصيعر( تتجال اتاز لناواو  ح 

,  , جااالك  اااعث404-403,  1985لناعإواااعر , بغاادلر , 

, 1991-لنشخصاايعر لاليتل ياال  اان لنصااتح لنعشااتيت , بيااتحر 

  37-40 . 

, تصتيات 4986/311ر. .ح., اإ عر لنااالط لناإ ان , لن عإعاأل   (12)

رتي ات لنعا عسف لنعتلقيال  ان طراتلح لنان حتلسف لنخعسجيال 

,   13, لنو يصااال سقاااا 1953تشاااتيت لنواااع ن /  /2لنعتلقيااال  

22  . 

نإ  صاايأل  اات لن و عاا تيوم سلجااع    اااد لنعااالم  اااد لنعزيااز   (13)

 راان , تااعسي  أيااتلح لنعيعراان  ان لنصااتح لنعشااتيت , لن ياازي, 

1973   ,166- 167 . 

لناورااو ل لالق صااعريل , تتجااال    ااعرك  اااد  اااد لناراادي ح   (14)

 . 16, . 1980حعت لنراعح دي, بيتحر ,



 

 
106 

 

 ........ النفط اإليراني –علي   للعلوم اإلنسانية الجامعةمجلة كلية الكوت 

 

 108 - 98  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد
 

 

ناصاتبيت نتضاع شاعي ح , ااعح اات ل 1905حند  ن طرتلح  اعم   (15)

م, أش ت   ن أ صاالب  اعم 1941  ن ات لناالر بعد  زنا  عم 

ضد ح وال لندا وس اواد اصدق حتونن لنوتلسف بدالً  1953

لنوتلسف بدالً  طا , ابعدي لنشعي لنن رويعتل خو اع  اات اطع عا ا 

 إن لنعتش , يطيت اواد ح ف بو حغإن, رنيأل لنشخصيعر 

 .72,   1983ن عدر لاليتل يل لناعع تف , ل

 . 150اسلء جعرا اواد لناي ت , لناصدس لنععبق ,     (16)

  )17( L.B.E Sutton, Persian oil , A study in power 

politics , London , 1955, P.316.  

  )18( F.O., 371/22762, From : Iran to F.O, 

22/12/1953, P.233 

  )19( F.R.U.S., Vol. 1, From: The Department of 

states Foreign policy TO Iran, 30/12/1953, 

P.219.  

 )20( S.A. Arcilesi, Development of the United 

States Foreign policy in Iran 1919-1960, Ph.D. 

University of Virginia, U.S.A., 1965, p.145. 

, 152لسلء جعراااا اوااااد لناي ااات , لناصااادس لنعاااعبق ,     (21)

L.B. E. Sutton, op.cit, p.317. 

-1941يطيات   سحح هللا ساضاع ن , ريعرال أياتلح لنخعسجياال   (22)

م , تتجااال    إاان حعاايت  يااعض ح اااد لنا يااد حايااد 1973

جااوري , اتاااز رسلرااعر لنخإااية لنعتباان ب عاعاال لناصااتف , 

1984 .  ,286 . 

جي اازلف. اااور, رااعيل اصاادق باات سحلبااو ليااتلح ح ااتي ااع ,   (23)

 . 211,   1383تتجال    إن بخ يعسث تلري, ترتلح , 

  212لناصدس   عا ,  .   (24)

 )25( The New York Times , 22/9/1954 

سحبتر ل  إز, ريعرل لنط و , تتجال   جوس  ارحسر, بيتحر   (26)

 . 207م , . 1961, 

 . 288اص اس ات   سحح هللا ساضع ن , لناصدس لنععبق ,     (27)

. 213جيااااااااااز . اف . ااااااااااور, لناصااااااااادس لنعاااااااااعبق ,  .  (28)

Washington post , س28/12/1954س 

حند اواد سضع برإوي  ن يوم لنععرث ح لنعشتيت ات تشتيت   (29)

( 12. رسث  ن طرتلح ح  طداع ا ااح  ااتي ) 1919لالحك 

رااطا اسرااإا حلناادي لناان رويعااتل نإدسلراال لطااع   اان ادسراال 

خاااس رااطولر , ح  طااداع  )السحتي( لنعويعااتيا ح ا ااث  يرااع

م لن وااق بعن إياال لنوتبياال ح تخاات  1936 ااعر لناان بااالري  ااعم 

اطرع بتتال ساالتم  عحس . ا اح شعي ويتلح بعاد أتلحال حلنادي 

ح أرا ات  1941 ت لنعتش  ان لنخاعاس ح لنعشاتيت اات آب 

م . 1979 اان لنعااإطل ح اان لنخااعاس  شاات ااات اااع وح لنوااع ن 

ح لنعشااتيت ااات تاااوت تااو ن باااتض لنعااتطعح  اان لنعااعرث 

م , حر ت  ن لنصعلتف . نإ  صيأل  طا يتلجاع س ااذاتلر 1980

شااعي أيااتلح لناخإااو  س , اطشااوسلر اتاااز رسلرااعر لنخإااية 

.  29-28,   1980لنعتباااااااااااان . جعاعاااااااااااال لناصااااااااااااتف ,

F.Willigm, Fall of the peacock Thane, New 

York, 1980, p.56-58. 

 . 228جياز . اف . اور , لناصدس لنععبق ,     (30)

 )31(  12/10/1955." The New Yourk Times” 

 . 300سحح هللا ساضع ن , لناصدس لنععبق ,     (32)

ايشااااعك رااااإياعح , ليااااتلح  اااان اعتااااال لن وااااتس لنااااوططن ح   (33)

 . 83,   1954, بيتحر , 1954-1779لالر صالك 

حعاايت  اااد تليتلن ااوسل ن, لن طااوسل لالق صااعريل  اان ليااتلح   (34)

م , اطتححااال را ااااوسلي غياااات اطشااااوسف , اإياااال 1960-1979

 . 92,    2015لن عاعل لناع طصتيل , بغدلر ,  –لن تبيل 

)35(   F. Fesharaki, Development of Iranian oil 

industry, NEW YORK, 1979, P.132. 

 )36( Bravda, 21/10/1956 

( , تتجال 7اخ عسلر ات اولقف لنصوع ل لنعو ي يل , لنعدر )  (37)

 . 23م ,   1956  رلس لن صدم , اور و , 

, ترااتلح , 1955 إاان سضااع احااادي , أيااتلح حرو ي دسرااعك  (38)

1383   ,97 . 

, ترااااتلح , 1960-1955حايااااد ا اااا رع ن , ليااااتلح رسرااااعك  (39)

1382   ,125  ,D. Morison , USSR and Iran 

1945-1970, London, 1975, p.65. 

اوااااد سضاااع برإاااوي , سراااعن ن لنااان بإااادي , تتجاااال   رلس   (40)

 . 337-336,  .  1980لن تجال , بيتحر , 

 . 315سحح هللا ساضع ن , لناصدس لنععبق ,     (41)

ح  1960تأرع  لذي لناطيال  ن بغدلر  ن لن عراع اات ليإاوك   (42)

لشااا ت   يراااع ااااأل اااات لياااتلح ح لنعاااتلق ح لنااإ ااال لنعتبيااال 

لنعاااعوريل ح  طاااازحيال ح لن ويااا  ح لالاااااولرحس ح لالاااااعسلر 

لنعتبيل لنا ودي ح ل د ورايع ح لن زلئات ح لنغاعبوح ح  ي يتياع . 

الرلاا  ان ح اادر لح را  قيعارع لاو لناوع ياا  إان ححادف ب

لنا ااعك لنااط و ح لراا ترلر حصوقرااع  اان لنعاايعرف  إاان اولسرلااع 

لنط طيل ححضع  تحلترع  ن خدال اصعنورع لنوططيل ,نإ  صيأل 

, 1960 طرع يطيت   اإ عر حتلسف لنط و لنعتلقيل , اإ عر رطل 

,  طول رااع   خال اال اااع رلس  اان 229/421800لناإااف سقااا 
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ناصادسف نإاط و  ان  ل ج اع  لنخع  ب أريس اطيال لالقطعس

, سلنزاااااعح س 30-29,   1بغاااادلر / ليإااااوك , لنو يصاااال سقااااا 

, 1960ايإاااااوك/  /11( , 6932سجتيااااادفس بغااااادلر , لنعااااادر )

راايتحب لراا ياع يعح, اطيااال اطيااال لالقطااعس لناصاادسف نإااط و 

 . 34,   1980)احبك( , بغدلر , 

 إان ل ااغت تس  , تااعسي  سحلباو ريعراان لق صااعري ليااتلح ,   (43)

 ,A.A.Q. Amir Kubbahه 158,  1372ح , ترااتل

opec past and present , 1969, p.17. 

جوس  .ب. بون وح , لن خطيو  ح لن طايل  ن ليتلح , تتجاال     (44)

 . 86,   1967خإيأل لبتلليا , بيتحر , 

 ان طراتلح حرسث لالب دلئيال  يراع ,  اا غاعرس  1905حند  عم   (45)

 1939ا وسلي لطع  .  ايت  اعم لنن بعسيس وااعك رسلر ا نإد

 عئاعً نتئيس لنوتسلء , ل  خ   ضاولً  ان ا إاس لنطاولب  اعم 

ح حتياتلً نإاعنياال  1950م .  ايت حتياتلً نالق صااعر  اعم 1947

ن طا لر صعك  1961. لخ يت سئيععً نإوتسلء  ن رطل 1953 عم 

-1978لنععم لنذي تاالي  ااأل ااع لناععسضال لاليتل يال  اعان 

لنعيعراااال س )جتياااادف( لن وياااا  , لنعاااادر )  . يطياااات   س1979

 ,Iran who's whoه 1978اااع وح لالحك  3( 23745

third Edition, Tehran, 1980, p.46-67 . . 

 . 345سحح هللا ساضع ن , لناصدس لنععبق ,     (46)

 . 349لناصدس   عا ,     (47)

 

 

 المصادر 

 أولً: الوثائق غير المنشورة

  ح اااعئق 4667بغااادلر   سقاااا لناإاااف   رلس لن  ااا  ح لنو اااعئق ,

 لنع عسف لنعتلقيل  ن طرتلح .

   ح اااعئق 4968رلس لن  ااا  ح لنو اااعئق بغااادلر   سقاااا لناإاااف ,

 لنع عسف لنعتلقيل  ن طرتلح .

    ح اااعئق 5032رلس لن  ااا  ح لنو اااعئق بغااادلر   سقاااا لناإاااف ,

 لنع عسف لنعتلقيل  ن طرتلح .

  1960نعطل  229اإ عر حتلسف لنط و لنعتلقيل سقا لناإف . 

 

 ثانياً : الكتب العربية و المعربة 

   , تتجاااال اتااااز  1لحسل عبتلياياااعح, أياااتلح بااايت لنواااوستيت

 .1982لناوو  ح لناعإواعر, بغدلر ,

  , جااالك  اااعث , لنشخصاايعر ل يتل ياال  اان لنصااتح لنعشااتيت

 .1991بيتحر ,

    جوس  . ب. بون وح , لن خطيو ح لن طايل  ن ليتلح , تتجاال

 .1967يأل أبتلليا ,بيتحر , خإ

  , حايد جوري, ؟؟؟ اتاز رسلراعر لنخإاية لنعتبان , لناصاتف

1984 

  سحبتر ل  إز, ريعرل لنط و , تتجال   جوس  لرحس , بيتحر

,1961. 

  1973-1941سحح هللا ساضااع ن , ريعراال ليااتلح لنخعسجياال ,

 تتجال    إن حعيت  يعض , 

 سف نإاط و لحباك , ريتحب لرا يايع يعح, اطياال لوقطاعس لناصاد

 .1980بغدلر 

  ااد لنعااالم  اااد لنعزياز  رااان , تااعسي  أياتلح , لنعيعراان  اان 

 . 1973لنصتح لنعشتيت , لنصعلتف , 

  اوااااد سضاااع برإاااوي , سراااعن ن لنااان بإااادي , تتجاااال   رلس

 .1980لن تجال , بيتحر , 

 , 1988اواد لنغزلنن , لنط و  ن لنشتق لالحرو , لنصعلتف 

 ,رنيأل لنشخصيعر لاليتل يل لناعع اتف ,  اواد ح  ن بو عإن

 .1983لناصتف , 

 , 1980اذاتلر شعي ليتلح لناخإو  , لناصتف. 

  ايشااااعك رااااإياعح , أيااااتلح  اااان اعتااااال لن وااااتس لنااااوططن ح

 . 1954, بيتحر , 1954-1779لالر صالك 

 

 الرسائل و الطاريح الجامعية ::  ثالناً 

  لنا ودي لالاتي يال آسلء جعرا اواد لناي ت , اوقف لنواليعر

, سرعنل اعجع يت غيت 1953-1951ات تأايا لنط و  ن أيتلح 

 م .2001اطشوسف , اإيل لالرلب, جعاعل لناصتف, 

  حعيت  ااد تليتلن اوسل ن, لن طاوسلر لالق صاعريل  ان أياتلح

, لطتححل را وسلي غيت اطشوسف , اإيال لن تبيال 1956-1979

 .  2015لن عاعا لناع طصتيل,

 

 الصحف و المجالت و الموسوعات رابعاً : 

  , 1960جتيدف لنزاعح , بغدلر 

  ,  1978جتيدف لنعيعرل , لن وي 

  لناورو ل لالق صعريل , تتجال    اعرك  ااد لنارادي ح حعات

 .1980لنطرعح دي, بيتحر , 

  لناورااو ل لاليتل ياال لناعع ااتف , تتجااال   اتاااز لناوااو  ح

 . 1980لناعإواعر , بغدلر , 
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 1382, ترتلح , 1960-1955حايد ا  رع ن , أيتلح رسرعك 

 ش.
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 المستخلص

مما اثرك  1980بساااااح ال رالت ال ض تاماااااا م   عا   2003عانى العراق من مشااااااخ الات هيك ية قةل عاخ عا  

بصااة م مااةاارم عقى بعم المتةااراك ايع صاااا ل الم اا ال اي  الم قض ايلمالض الالمةامنل العامل   ثقم الا   من 

لعامل . اما يايض ايمةل الا   من اةع مةماااااااة  فرماااااااةل اع ي اب عهعل بةن ال اي  الم قض ايلمالض الالمةامنل ا

م قض ايلمالض اليض ال اي  ال ،ال ض لاا اال  ااةر فض ايع صاا العراعضبد اسل ايم المتةراك ايع صاا ل الد اسل  ا م 

.  ادف الا   بالد لل ايساااال ال ااد من  ااا ل مجمخ ال شااااال ايع صااااال فض الاقد ال ض يتثر عقىالالمةامنل العامل 

 -:ل من ايس   الاك الال ة ةاك م اا( ية خ الا   الى لمق2018-1990لفرمةل . اما ام دك حدالا الا   لقمدم )ا

ي اااب عهعاال مااااةااااااارم بةن ال اااي  الم قض ايلمااالض الالمةامناال العاااماال فض العراق ار يع مااد المةامناال عقى ا راا .  1

 .لقثاعاك الم ةنه لهع صاا الةال ضا

 اا عقى القثا  ال فثض بش خ مااةر .م اي  الم قض ايلمالض بساح ايع فض ية خ الي اب تقخ الامح .  2

اااك ايترى ايع ماا عقى اي راااك ال فثةل االع اي ر ي اب تقخ الاماااااااح فض ية خ المةامنل العامل بسااااااااح.  3

 .لققثاعاك ايع صاا ل

 

 اي راااك العامل ،ال فقاك العامل ،المةمانل العامل ،ال اي  الم قض ايلمالضالكلمات المفتاحية : 

 

 

 

 

Analysis of the Structure of GDP and the General Budget in Iraq for the Duration 

(1990-2018) 

Ali Khairallah Nasser Hussein 1   ,    Prof. Dr. Rahman Hassan Ali Al-Musawi 2 

 

 

Abstract 

Iraq suffered from problems and structural imbalances before 2003 due to the wars it has 

fought since 1980, which directly affected some economic indicators, including GDP and 

the general budget, based on the assumption that there is a relationship between GDP and 

the general budget. The importance of the research also comes from the fact that the subject 

of the study is concerned with the study of the most important economic indicators, which 

have a major role in the Iraqi economy, namely gdp and the general budget, which affect 

the overall economic activity in the country. The research is primarily aimed at verifying 

the validity of the hypothesis. The limits of the research were extended for a period (1990-

2018) the research reached a number of conclusions and recommendations, including: 

1. There is a direct relationship between GDP and the general budget in Iraq, as the 

budget depends on the income of the sectors that make up the national economy. 

2. There is a clear imbalance in the structure of GDP due to the direct damage to the 

oil sector. 

3. There is a clear imbalance in the structure of the general budget due to dependence 

on oil revenues without other revenues for the economic sectors. 

 

Keywords : GDP, public budget, overheads, public revenues 
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 المقدمة

اانت عمقل الال ةل  لق داالل الي ظى بالقاةل العا  إر يعد ال قةا أاام

أّما فض ظخ اينف اح ايع صاال ال ل يعةشه ايع صاااك  ،ااتخ الاقد

العالمةل، اليشااااااابق العهعاك ايع صاااااااا ل الداللةل الا يفا  معديك 

ال ااال ال جا ل اليعدا العمهك الم دااللل، فقد اساااااا قز  اللةا  لةل 

الاماااااا ل   م من تهلاا يقةةم اخ عمقل من العمهك الم دااللل يجا  

ال ثقم عقى ياا   ايلةاال يساااااامةاال سااااااعر باااعض العمهك ارترى، 

 الصرف.

إّع العراق من الاقداع ال امةل العد عانى اع صاااااااا  من أمماك حاام  

أاك إلى ات هيك ااةرم فض ال ةامناك ال قةل؛ ن جت عن ال رالت 

 القرع يسااااعة ةاك مثقع م   اع صاااااا  يعرض فقد ،ال ض تاماااااا

 ااتقةل لصادماك ن ةجل الجامح؛ من ال ضامم مةلاك إلى الماماض

يائقل  نقد ل ا قل ماااااا  الصاااااادماك يقق مع الاع رع ، لالتا لة

 مرغةت غةر تز  ا   العراعض الد  ا  فااك ايع صاااااا، فض لق داالل

 امز ن ارل اةل بالعمهك  مةخ لهح فاظ الجماة  لعقت القةمل

 ال قدل الي د دا   اإلحهل ظايرم ااةر بشااا خ ي امت إر لققةمل، بد خ

 بايسا قرا ؛ ي سام ي ال قدل الثقح االل فأ اا ت الداللر ، ظايرم

 مع لهع صااااا ال ضاااممةل الظايرم فض ال ج   ب الل بسااااح يأثريا

 اليعثر السااااااةاساااااال يقق الظايرم، باساااااا مرا  ل ال  ا اك ي امض

 ال صااادل فض اال يا أت  من مفا اااقاا من ال ثةر فض ايع صااااا ل

فضااااه  عن  ال قةقض، القثا  أااء اليدنض المااااع  الظايرم ، ل قق

 إلى أاى رلق العراعةل، اخ المالةل الساااةق الماااع  م دالا ل رلق

 عجزيا المن ثم ال قدل، ايس قرا  ي قةم عن ال قد ل السةاسل عجز

 أما  العراعض  ااااارف الد  ا  ساااااعر يدية  الساااااةثرم عقى عن

 ارمر  ض. الدالي 

 

 مشكلة الدراسة

 عانض ايع صاااااااا العراعض من مشااااااااخ الات هيك ية قةل م   عا  

ةل عقى الةاعع ايع صااااااااال البعم  1980 اثرك بصااااااة م سااااااقا

المتةراك ايع صاا ل م اا ال اي  الم قض ايلمالض المةامنل العامل 

 . 

 أهمية الدراسة

يسااااا مد ي   الد اسااااال أيمة اا من ايي ما  الم زا د لااحثض العقماء 

بد اسااااال مةماااااة  العهعل بةن ال اي  المق ض ايلمالض ايع صااااااا 

الالمةامنل العامل، ل لق فإع أيمةل ي   الد اسااااااال ي من فض معرفل 

 ية خ اخ من ال اي  الم قض ايلمالض الالمةامنل العامل .

 

 

 فرضية الدراسة

ي ثقم الد اساال من فرمااةل مفاايا اع اللةا المشااااخ الايت هيك 

ةل يتثر فض المتةاااااا اا ال اي  الم قض   لراك ايع صاااااااااالاة ق الم 

 ايلمالض الالمةامنل العامل .

 

 هدف الدراسة

يادف الد اسل إلى فام الي قةخ العهعل   بةن ال اي  الم قض ايلمالض 

الالمةامناال العاااماال فض العراق من تهل يةظة  أسااااااقةت ال  قةااخ 

 الة فض .

 

 منهج الدراسة

تهل لمع الاةاااانااااك  يم ايع مااااا الم ا  ال  قةقض الة اااااافض من

الما اااااال بال اي  الم قض ايلمال الالمةامنل العامل الي قةقاا؛   من 

 تهل ايع ماا عقى أُسس ال ظر ل ايع صاا ل.  

  

  

 المبحث االول

 هيكل الناتج المحلي االجمالي والموازنة العامة في العراق

  اوالً : الناتج المحلي االجمالي

لدالل ال فثةال  قجتالع إلى يقسااااااةم ال ااي  العاد د من الاااحثةن فض  ا

نةعةن: إْر  ضاااااام ايالل القثا  ال فثض بة ما  الم قض اإللمالض إلى

الثانض  ساااااا اعد م ه ال فط ال ساااااامى بال اي  الم قض اإللمالض غةر 

ال فثض، الإَع الادف من رلق ية الةعةف عقى ال غةراك ال ض ي شااا  

خ لدال  ال فط فض فض ال اي ، م صاااة  ن ب لق ال ضاااايل ال ل   صااا

فضه  عن أع العائد ال ل  ،المس قاخ باف رامه من المةا ا ال امال

 ااأيض م ااه   عةن بقةى تااا و ال اادالا، الل ن فض العراق ي  ةلااد 

اا  ال فط؛ الالما انه  عد المصاااااااد  الةحةد  مار  يساااااا ث اء إساااااا

اال ا  فعاّي  فض المةامنل ال  ةمةل   تاللهح ةاالةاك يقر اا  الال ل 

الا لق فض مةزاع المدفةعاك الب ةا  الي   اقاا م غةراك متثرم فض 

أساااااعا  الصااااارف، المن ثم اإل راااك ال ض أثرك اليتثر فض ساااااعر 

 ( 2020 ،. )احمد ابر اض  الصرف اللمدا الة قل

 

 (2002-1990المدة االولى: الناتج المحلي االجمالي للمدة )

ناك الجادالل ) هحظ من   ( اع ال ااي  الم قض ايلماالض تهل 1بةاا

ال عزى ي ا ال رالع  ،( فض حالل ي ب ت الامااح1994-1990المدم )

 1990فض ال اي  الى العقةباك ايع صاا ل ال ض عصفت بالاها عا  

ن ةجااال لقةاااا  العراق بغزال ال ة ااات مماااا يرياااح عقى رلاااق فرض 

( ااتااخ 661لمرعم )العقةبااااك الاااداللةااال الفم عرا  مجقس ايمن ا
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الي ا ما أاى الى أ قاف  ،العراق فض االامل ال صااااااا  ايع صاااااااال

لزئةا  اانت اين الةل م اا  ال ل اقةا  أمعظم الم شاااااااصك ايع صااااااااا

ارمر ال ل أفضااااااى الى اساااااا  فاا المةا ا المالةل لقداللل  ،الالمدمةل

( 29711.1إْر أنمفم ال اااي  الم قض من ) ،الياااد م لقا ى ال   ةاال

 1991( مقةةع ا  ااا  عااا  10682الى ) 1990مقةةع ا  ااا  عااا  

بعد رلق عاا ال اي   ،1991%( لعا  64-الب ساااال نمة ساااالال بقغت )

الى  1992( مقةةع ا  ااا  عااا  14163.5لهما اااا إْر أمااا من )

سال نمة بقغت فض م ةسط  1994( مقةةع ا  ا  عا  19146.9) الب 

 %( . 0.6المدم )

 

 )مليون دينار(( 2002-1990) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للمدة:  (1الجدول )

 نسبة النمو الناتج المحلي االجمالي السنوات

1990 29711.1 - 

1991 10682 -64 

1992 14163.5 32.5 

1993 18453.6 30.2 

1994 19146.9 3.7 

 0.6 18431.42 المتوسط

1995 19571.2 2.2 

1996 21728.1 11 

1997 26342.7 21.2 

1998 35525 34.8 

 17.3 25791.75 المتوسط

1999 41771.1 17.5 

2000 42358.6 1.4 

2001 43335.1 2.3 

2002 40344.9 -6.9 

 3.6 41952.4 المتوسط

 حصائةل الس ة ل ، لس ةاك م فرعل : الما م ال مثةط  ، الجاام المرازل لإلحصاء ، المجمةعل اإل عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد  :

 

الل ن بعد رلق عاا ال اي  الم قض لةسااااجخ نساااااا  مريفعل الرلق تهل 

ففض تهل ي   المدم العع العراق عقى ايفاعةل  ،(1998-1995المدم )

مع ارمم الم  دم ي   اييفاعةل اياحت لقعراق فر ل بةع ال فط مقابخ 

ال ل ( 986ال رتةص له ب ة  د الساااااقع الرئةساااااةل بمةلح القرا  )

ْن ثَّم عا  العراق    ضاااااامن ) برنام  ال فط مقابخ الغ اء الالدالاء( المم

( مقةا  االي  امر  ض عقى 2عةم ه )اخ مدم سا ل أةاار ب صاد ر ما 

فاق عقى ال الاك  ئداك ي ا ال صاااااااد ر ن ة اإلن أْع  ساااااا عمخ عا

إْر  1996اينسااانةل الرئةساال، الفعقةا  فإّع ي ا القرا  عد الام فض عا  

بدأ العراق ب صد ر ال فط عقى الفم ما يَم المةافقل عقةه، الال رتةص 

االي  بشاارال الاقاء  ( مقةا 5.26له بز اام الصاااا اك ل صااخ إلى )

سانةل، بعد رلق عد  عقى  رف العةائد ال فثةل عقى ايح ةالاك اين

بقرا  من ا ةاع ارمن البشاااااارالال إنفاق  1999ُ فع ي ا القةد عا  

 .م دالام العد يَّم اييفاق عقةاا مع العراق

الى  1995( مقةةع ا  اااا  عاااا  19571.2إْر ا يفع ال ااااي  من ) 

فةمااا بقغاات عةماال ال اااي  فض  ،1998ا  ( مقةةع ا  ااا  عاا35525)

( مقةةع ا  ا  الب سااال نمة ساا ةل بقغت 25791.75م ةسااط المدم )

البالرلة  الى بةاناك الجدالل الساااااابم المن  ،%( لقمدم راياا17.3)

( نجد اع عةمل ال اي  فض حالل ا يفا  مساا مر فمهل المدم 1الشاا خ )

ا  ا  اليض  ( مقةةع43335.1بقغ ال اي  الم قض ) 1999-2002))

فةما بقغ م ةساااااط ال مة السااااا ةل لق اي   ،اعقى عةمل تهل ي   المدم

مما  ،( مقةةع ا  ا 41952.4%( البقةمل بقغت فض الم ةسااط )3.6)

سااااام   ضااااح ل ا إّع برنام  ال فط مقابخ الغ اء عد أاى إلى ي ساااان 
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اما  (2013 ،)أحمد ابر اض عقض  ،نساض فض المتةراك ايع صاا ل

 .(1ية مةمح فض الش خ )

 

( 2002-1990) الناتج المحلي اإلجمالي للمدة:  (1الشكل )

 

 ( 1) بةاناك الجدالل عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 (2018-2003المدة الثانية: الناتج المحلي االجمالي للمدة )

الإالاحل ال ظا  السااابم، فقد ايم   الاح هلاابعد السااةثرم عقى بغداا 

عا  1483مجقس ارمن القرا  ) ل ل أمضااااااى برفع  2003( فض  ا

إلى سااااااقثل العقةباك ايع صاااااااا ل عن الاقد، ثم ي فقت إاا م الداللل 

ال ض الالات العد د من ال  د اك ا يسااامت اراللى ايئ هف المتع ل 

اع صاااااااا الاقد من سااااااةثرم القثا  العا  مقابخ يغةةر  إلى ب  ر ر 

الا ضاااااا  يشاااااجةع القثا  الما  يجا   ،اع صااااااا الساااااةق المف ةح

ْن ثَُم ب اء ار ااع ايع صااااا ل م أثرا  ب لق بعقةا من  ،ايسااا ثما  المم

المشااا هك ال راامةل البعدا ااةر من القرا اك الاي اااهحاك عقى 

ل، إْر نشايد من تهل بةاناك الجدالل المس ةى ال  ظةمض الايع صاا

لقةمل ال اي  الم قض تهل مدم  االاماااااا  ا( ا يفاع2( الالشاااااا خ )2)

ّع ال اي  الم قض بقغ أ( نجد 2007-2003إْر تهل المدم ) ،الد اساااال

ّع ي   القةمل الم مفضاااااال أال ،2003( مقةةع ا  ا  عا  26990.4)

ل ال ض سااااك فض عائدم الى ال رال فض ايالمااا  ارم ةل الالعساا ر 

ممااا يريااح عقةاااا من ياادمةر لقا ى ال   ةاال العجزا   ،الاها  ناا اب

الاماا ا  فض مسااايمل بقةل القثاعاك من ألخ  فع ال مة ايع صاااال 

الل ن بعد رلق عاا ال اي  له يفا  بشااااا خ ااةر إْر بقغت عةم هُ  ،لقاقد

إّع ياا ا اي يفااا  فض عةم  .2007( مقةةع ا  ااا  عااا  48510.6)

مدم  عةا إلى اينف اح ايع صااااااااال )السااااااةق ال ي   ال  اي  تهل 

فةما بقغت نساااال  ،المف ةح( أل  فع ال صاااا  ايع صااااال عن الاقد

%(. اما تهل المدم 7.4ال مة لق اي  الم قض تهل م ةسااااااط المدم )

لق ااااي  الم قض  امساااااا مر ا جاااد ي ااااب ا يفااااعاااف( 2008-2012)

إلى  2008مقةةع ا  اا  عاا   51716.6)إْر ا يفع من ) ،اإللماالض

ال ال مة  ،2012( مقةةع ا  ا  عا  71680.8) ما ا يفعت نساااااا فة

ال عزى  ،2012( عا  %12.6الى ) 2008%( عا  6.6لق اي  من )

الا لق ا يفا  فض اسعا   ،ي ا اي يفا  الى ي سن ايالما  ايم ةل

مقةةع  1076.9)ال فط تهل ي   المدا إر بقغ سااااااعر ال فط الما  )

فةمااا بقغاات عةماال ال اااي  فض م ةسااااااط الماادم  ، 2012برمةااخ لعااا  

( مقةةع ا  ااا  الب سااااااااال نمة بقغ فض م ةسااااااط الماادم 59904.1)

  .(2012 ،)ال قر ر ايع صاال الس ةل  %(.8.1)
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 )مليون دينار(( 2018-2003)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للمدة :  (2الجدول )

 نسبة النمو الناتج المحلي االجمالي السنوات

2003 26990.4 -33.1 

2004 41607.8 54.1 

2005 43438.8 4.4 

2006 47851.4 10.2 

2007 48510.6 1.4 

 7.4 41679.8 المتوسط

2008 51716.6 6.6 

2009 54721.2 5.8 

2010 57751.6 5.5 

2011 63650.4 10.2 

2012 71680.8 12.6 

 8.14 59904.12 المتوسط

2013 75658.8 5.5 

2014 72736.2 -3.8 

2015 70917.7 -2.5 

2016 75385.7 6.3 

2017 76139.5 1 

2018   

 1.3 74167.6 المتوسط

 اإلحصائةل الس ة ل، لس ةاك م فرعل .: الما م ال مثةط ، الجاام المرازل لإلحصاء، المجمةعل عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد :

 

ح ى   ةع بةن الاقداع المزايرم ن ةجل  اافل اع الاقد  م قق المقةماك

ايمر ال ل افع بالساااةاسااال  ،ام هاه مةا ا الاةعةل اخ ال فط الالمةا 

ال ض   2013-2017ايسااااا ثما  ل الى الماااااع تثل ال  مةل الةال ةل

القاةل المتعت ب الل اساا مرا  ل ايع صاااا من الخ م اام  اعت الى

ان الةل العراق من معدل ال فط الم    ال اااااااا ايه من الخ يعز ز 

المراز المااالض لقعراق باادافع ال مة ااخ ل مة الال  مةاال البرام  إعاااام 

 ايعما .

( نهحظ اع عةمل ال اي  الم قض 2ع د الرلة  الى بةاناك الجدالل ) 

إْر بقغت عةمل ال اي   ،يفاالك الفة  بةن ا يفا  الياةالايلمالض فض 

ْن ثَُم عاا لة مفم  2013( مقةةع ا  ا  عا  75658.8الم قض ) المم

ّع يااا ا أال ،( مقةةع ا  اااا 72736.2بقةمااال بقغااات ) 2014عاااا  

اينمفاااض فض ال اااي  الم قض  عةا الى ال  ااد اااك ايع صاااااااااا اال 

اك الم قةل الاإلعقةمةل مساااا ة الا الاقد عقى االالسااااةاسااااةل ال ض الالا

إْر إّع ارالمااا  غةر المساا قرم لقسااةاساال الم قةل؛ اليرال  ،الالعالمةل

الةمااااااع ارم ض الالعمقةاك العساااااا ر ل ال ض عا  باا العراق ايجا  

ال ض يةالااادك فض ثهن من لمجاااامةع اي ياااابةااال )ي ظةم ااع ( ا

ةلالم ا ةل ،فظاك عراع  الا لق ،ال ض عمدك الى يدمةر الا ى ال   

فضاااه  عن الااةال السااار ع فض  ،الساااةثرم عقى أيم ال قةل ال فثةل

الي ا ما أاى الى  ،2014إسااااااعا  ال فط العالمةل فض م  صاااااا  عا  

ن ةجل اع ماا اع صاااا الاقد  ،انمفاض عةائد الصاااا اك ال فثةل لقاقد

 ،عقى مصااااد  الاحد إل رااايه الم  ققل العد  ي ة ع مصاااااا  الدتخ

ْن ثَُم عاا لةسجخ   .2018عةم مريفعل تهل عا  المم
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 (2018-2003الناتج المحلي اإلجمالي للمدة ):  (2الشكل )

   

 (2بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 ثانياً: عرض النقد 

ا يفا  ارساااااعا   عقىإّع الز اام الشاااااد دم فض عرض ال قد يسااااافر 

ايمر الااا ل      ع اااه ياةال فض عةمااال العمقااال، اي اع  ،الم قةااال

ز اااام فض الالم عااامقةن فض سااااااةق العمهك ارل اةاال  ع قاادالع إّع 

عرض ال قد عمقةل م شااابال فض اثا يا لعمقةل ال ضاامم اي ارا اانت 

ةاال حاااام، الل ن من غةر ال  ماال  بط الز اااام بعااد ف رم ان ماااةاااااا

القرا اك الم عققل بأسااااعا  العمقل بشاااا خ مثقم بأ عا  عرض ال قد 

من االع ي د د ايجا  عا  لعرض ال قد يا ى عقةه مثخ ي   القرا اك 

 ،M3الي ا  جح ال فر م بةن عرض ال قد الما   ضاام هُ من مفاة  )

M2، M1الااييض : ،( الالسةةلل العامل- 

( ومكوناته في M1)الولى :عرض النقد بالمعنى الضييييييي المدة ا

  .(1990-2002العراق للمدة )

( M1( نجد أّع عرض ال قد )3الع د الرلة  الى بةاناك الجدالل ) 

مقةةع ا  ا  عا  (15359.3)إْر بقغ عرض ال قد ،ااةر فض ي ساااااان

ا  ا   ( مقةةع13412.3فةما بقغ  افض العمقل فض ال داالل ) ،1990

أّما عةمل الةاائع الجا  ل  ،%(87.3)الب ساااااال من عرض ال قد بقغت

الب سال من عرض ال قد  ،العا  ( مقةةع ا  ا  ل اك1947فقد بقغت )

 1991عا  %(11.3)%( العد يرالعت ي   ال ساااال الى12.7)بقغت

حةل  ك م شاااائملع سااا ه من يةععالما 1991 ت//2بإحدان  مم أثر

ن ثُّم ساااااا ح الاائعام  المصاااااااا ف ال جا  لالاائع ايفراا لدى  المم

 .لإلى سةةل الي ة قاا

 

 (2002-1990عرض النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته في العراق للمدة ):  (3الجدول )

 السنوات
عرض النقد 

M1 

الودائع 

 الجارية

صافي العملة 

 في التداول

معدل نمو 

عرض النقد 

% 

العملة الى نسبة 

 عرض النقد%

نسبة الودائع 

الجارية الى 

عرض 

 النقد%

1990 15359.3 1947 13412.3 - 87.3 12.7 

1991 24670 2797 21873 60.6 88.7 11.3 

1992 43909 7888 36021 77.98 82 17.9 

1993 86430 19296 67134 96.83 77.7 22.3 

1994 238901 39456 199445 176.4 83.5 16.5 

1995 705064 120668 584396 36.22 82.9 17.1 

1996 960503 78887 881616 8.07 91.8 8.2 
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1997 1038097 108269 929828 30.22 89.6 10.4 

1998 1351876 159346 1192530 9.76 88.2 11.8 

1999 1483836 208816 1275020 16.44 85.9 14.1 

2000 1728006 253685 1474321 24.94 85.3 14.7 

2001 2159089 376398 1782691 39.57 82.6 17.4 

2002 3013601 449908 2563693 91.58 85.1 14.9 

س ةاك  ،أعداا مم قفل ، لال شرم الس ة ،المد ر ل العامل لإلحصاء الارب ان ،: الا ق المرازل العراعضعقىمن أعداا الااح  بايس  اا  -المصد  :

 م فرعل

 

قد ) 1993الفض عا   ( مقةةع M1( )86430بقغت عةمه عرض ال 

فةما ساااااجقت اه  من  ،%(69.8ا  ا  الب ساااااال نمة سااااا ةل بقغت )

( ال 67134 ااااافض العمقل فض ال داالل الالةاائع الجا  ل عةما  بقغت )

قد (19296 ( مقةةع ا  ا  ل اك العا  الب ساااااااح نمة من عرض ال 

البقض عرض ال قاااد فض ا يفاااا   ،%(22.3%( ال )77.7) بقغااات

( 960503مساااااا مر تهل الف راك الهحقل ح ى سااااااجخ ما عةم هُ )

أّما  ،%(8.1الب سااااااال نمة ساااااا ةل بقغت ) 1996مقةةع ا  ا  عا  

عةمل  اااااااافض العمقل فض ال داالل الالةاائع الجا  ل فقدك بقغت اه  

ال ةالض لااا اك ( مقةةع ا  اااا  عقى 881616( ال)(78887م اماااا 

ل خ من  افض الةاائع الجا  ل أّما فةما  مص ال سح المئة ل  ،العا 

الإع ي ا ال رالع فض نسااااااال  ،%(8.2%( ال )91.8سااااااجقت ) فقد

الةاائع الجا  ل عائد الى اينمفاض فض أسااااااعا  السااااااقع الالمدماك 

فضه  عن م اام فض نسال العمقل  ،ن ةجل ل ةعةع م ارم ال فايم الداللةل

 .(2010 ،)فهح حسن ار م  .M1رض ال قد الى ع

فض  امس مر ا( نجد ي اب ا يفاع3الع د الرلة  إلى بةاناك الجدالل)

الب سااااااال  2002( مقةةع ا  ا  عا  3013601عرض ال قد إْر بقغ )

ثاك  ،%(91.6نمة بقغات ) لق اي يفاا  الى لجةء السااااااق ال عةا ر

إلنفاق م ثقااك اى سااااااةاساااااال اإل اااااادا  ال قدل من الخ ال قد ل إل

 ،عائداك ال فطنض ن ةجل رحدان ال رت الانمفاض العسااا رل الالمد

إْر ااااع لق ةسااااااع ال اةر فض ايئ ماااع  (2007 ،)ثر ااا عاااد الرحةم 

ال  ةمض المقد  من الجاام المصاارفض من الخ يمة خ العجز المالض 

الا لق يةسااااع  ،لق  ةمل يأثةر ااةر فض ي امض عرض ال قد الم ااايه

فةما بقغت عةم الةاائع الجا  ل ال افض العمقل فض  ،فض القاعدم ال قد ل

( مقةةع ا  ا  عقى ال ةالض ل اك 2563693( ال)449908ال داالل )

قد ) ،المدم ال من عرض ال  اما فض  ،%(85.1%( ال)14.9الب ساااااا

  (.3) الش خ  عم

 

 (2002-1990النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته في العراق للمدة )عرض :  (3الشكل )

 

 (3المصد  : من إعداا الااح  بايس  اا الى بةاناك الجدالل )                    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

M1عرض النقد  الودائع الجارية

صافي العملة في التداول %معدل نمو عرض النقد 

%نسبة العملة الى عرض النقد %نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد



 

 
116 

 

 121 - 109  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........تحليل هيكل  –علي و رحمن  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

( ومكوناته في M1)لثانية: عرض النقد بالمعنى الضييييييي المدة ا

 (1990-2002العراق للمدة )

( نجد اع  اااافض العمقل فض ال داالل بقض 4بةاناك الجدالل )من تهل 

إْر بقغ عرض ال قااد  ،فض حااالاال ا يفااا  مساااااا مر تهل ياا   الماادم

الب ساااااااااال نمة بقغااات  2003( مقةةع ا  اااا  عاااا  5773601)

بة ما بقغت عةم اخ من الةاائع الجا  ل ال افض العمقل  ،%(75.77)

 نفساااااه قعا لا  ( مقةةع ا  4629794( ال )1143807فض ال داالل )

ال نمة بقغت ) بخ )19.8الب ساااااا جا  ل مقا %( 80.2%( لقةاائع ال

امااا عرض ال قد ح ى  2006الفض عا   ،لصافض العمقل فض ال داالل

( مقةةع ا  اااا  البمعااادل نمة سااااااا ةل بقغ 154600060بقغ )

الإّع ي ا اي يفا  ااع ن ةجل يس قهل الا ق المرازل  ،%(40.49)

عا   فه  ظائ جد د الُمرعم ) 2004فض أااء ال قانةع ال لح ال ( 56بمة

الا لق اساااا ادال العمقل الةال ةل القد مل بالعمقل الجد دم  ،2004لعا  

بة ما ا يفعت الةاائع  ،البمةا فاك عالةل اقاا أاك إلى ي ا اي يفا 

( مقةةع ا  ا  4491961الجا  ل يض ايترى السااااااجقت ما عةم ه )

 ،%(29.1ة من عرض ال قد )الب سال نم 2006لقةاائع الجا  ل عا  

( 10968099الال ال رايه لصااااااافض العمقل فض ال داالل إْر سااااااجخ )

 %(.65.5الب سال نمة من عرض ال قد بقغ ) نفسه قعا لمقةةع ا  ا  

اما تهل المدا الهحقل فقد ةاااادك ا يفاعاك مسااا مرم لعرض ال قد 

ن ةجاال ي يفااا  حجم ايح ةاااالاااك ايل اةاال لاادى الا ااق المرازل 

الا لق ا يفا  ال فقاك بشااقةاا  ، ضااا  يعد خ سااقم الرالايح ارلة الا

إْر ا يفع عرض  ،ايساااااا ثما  ل الالجا  ل فض المةامنل العامل لقداللل

( 51743489إلى ) 2007( مقةةع ا  ا  عا  7489467ال قد من )

ا فةماا ،%(20.7الب ساااااااال نمة بقغات ) 2010مقةةع ا  اا  عاا   أماّ

جقت نسااااااال نمة من العرض ال قدل  مص الةاائع الجا  ل فقد ساااااا

بة ما بقغْت نساااال نمة العمقل الم دااللل  ،2010%( عا  52.9بقغت )

 (.4) اما فض الش خ  عم ،نفسه قعا ل%( 47إلى عرض ال قد )

 

 (2018-2003عرض النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته في العراق للمدة ):  (4الجدول )

 السنوات
عرض النقد 

M1 

الودائع 

 الجارية

صافي العملة 

 في التداول

معدل نمو 

عرض النقد 

% 

نسبة العملة الى 

 عرض النقد%

نسبة الودائع 

الجارية الى 

 عرض النقد%

2003 5773601 1143807 4629794 75.77 80.2 19.8 

2004 10148626 2985681 7162945 12.32 70.6 29.4 

2005 11399125 2286288 9112837 35.62 79.9 20.1 

2006 15460060 4491961 10968099 40.49 70.9 29.1 

2007 21721167 7489467 14231700 29.78 65.5 34.5 

2008 28189934 9697432 18492502 32.31 65.6 34.4 

2009 37300030 15524351 21775679 38.72 58.4 41.6 

2010 51743489 27401297 24342192 20.73 47 52.9 

2011 62473929 34186568 28287361 2.01 45.3 54.7 

2012 63735871 33142224 27664278 2.01 43.4 51.9 

2013 73830964 38835511 34995453 15.8 47.4 52.6 

2014 72692448 36620855 36071593 -1.5 49.6 50.4 

2015 65435425 30580169 34855256 -9.9 53.3 46.7 

2016 70733027 28657797 42075230 8.1 59.5 40.5 

2017 71161551 30818242 40343309 0.6 56.7 43.3 

2018 77828984 37330917 40498067 9.4 52 47.9 

س ةاك  ،أعداا مم قفل ، لال شرم الس ة ،المد ر ل العامل لإلحصاء الارب ان ،من أعداا الااح  بايس  اا الى: الا ق المرازل العراعض -المصد  :

م فرعل
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ال ةي لعا   ،الام ا  لعرض ال قد اثَُم ةادك الس ةاك الهحقل ي امة

سقاةا  تهل  اإْر ةاد عرض ال قد يرالعا  الام ا السجخ نمة 2014

 الإع الساااااااح فض ي ا اينمفاض  عزى إلى ،%(1.5ي ا العا  بقغ )

السااااااجخ ما عةم هُ  ،يرالع نشااااااااال بعم القثاعاك ايع صااااااااا ل

بساااااااح انمفاض الةاائع  نفسااااااه قعا ل( مقةةع ا  ا  72692448)

فةما سااجقت العمقل  ،2013%( عةاسااا  مع عا  -5.7الجا  ل ب سااال )

أّما  ،2013%( مقابخ ما اانت عقةه عا  3.1الم دااللل ما نسااااااا هُ )

تهل الس ةاك الهحقل فقد ةاد عرض ال قد ي س ا  الام ا  اما فض 

( مقةةع ا  ا  77828984( إْر بقغ عرض ال قد )4بةاناك الجدالل )

فةما بقغت الةاائع الجا  ل  ،%(9.4الب ساااال نمة بقغت ) 2018عا  

الب ساااااال نمة من  نفساااااه قعا ل( مقةةع ا  ا  37330917ما عةم هُ )

فةما سجقت  افض العمقل فض ال داالل  ،%(47.9) عرض ال قد بقغت

( مقةةع ا  ا  الب سااااااال نمة من عرض ال قد 40498067ما عةم هُ )

الامااا  ،(2014 ،)ال قر ر ايع صااااااااال الساااااا ةل  %(52بقغااْت )

  . (4) مةمح فض الش خ  عم

 

 (2018-2003في العراق للمدة )عرض النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته :  (4الشكل )

   

 (4بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 General budget structureثالثاً: هيكل الموازنة العامة 

بعااد أع يماات ا اسااااااال الا ةا لقمةامناال العاااماال البشااااااقةاااا ال فقاااك 

عقى  ة م عامل لقمراز المالض لقداللل  الاإل راااك ،  م   ا أع نق 

الرلق من تهل فائم المةامنل الصاااافض أال  اااافض عجز لقمةامنل 

 العامل الا لق المتةراك الم عققل باا .

 

 (2002-1990المدة األولى : هيكل الموازنة العامة للمدة )

( يةمااااح اع  ااااافض المةامنل 5( الالشاااا خ )5إع بةاناك الجدالل ) 

ن ةجل لقعقةباك  ،عجزا  تهل أغقح س ةاك الد اسلالعامل عد سجخ 

فض عجز المةامنل بقغ  اا يفاع 1991فقد ةاااااااد عا   ،ايع صاااااااا ل

( 6060.9-( مقةةع ا  ااا  مقااابااخ مااا ااااع عقةااه )13269-حةالض )

ْن ثَّم ةادك المراحخ الهحقل ا يفاعاك  ،1990مقةةع ا  ا  عا   المم

اإل راااك ال فثةاال ن ةجاال فض القةم المثققاال لقعجز بفعااخ ان ساااااااا  

ْت عقى الاقد ح ى يةعةع لم ارم ال فايم إْر بقغ  ،العقةباك ال ض فُرمااااَ

%( اليض نسال 62.3 افض المةامنل من ال اي  الم قض نمّةا  سقاةا )

ال هحظ اع نساااال يغثةل اإل راا  ،مريفعل إْرا ما عة نت مع ساااابق اا

 %( .24.2ْت )العا  إلى اإلنفاق العا  تهل ي   المدم بَقغ
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 () مليون دينار(2002-1990هيكل الموازنة العامة في العراق للمدة ):  (5الجدول )

 

 

 السنوات

 

 

 اإليراد العام

 

 

 اإلنفاق العام

 

 

 صافي الموازنة

نسبة صافي الموازنة  

 من الناتج )%(

نسبة تغطية اإليراد العام 

 العام )%(إلى اإلنفاق 

1990 8491.1 14554 -6062.9 -26.5 58.3 

1991 4228 17497 -13269 -62.3 24.2 

1992 5047 32883 -27836 -46.9 15.3 

1993 8997 68954 -59957 -42.7 13 

1994 25659 199442 -173783 -24.7 12.9 

1995 106986 690784 -583798 -30.1 15.56 

1996 178013 542542 -364529 -15.3 32.8 

1997 410537 605802 -195265 -1.9 67.8 

1998 520430 920501 -400071 -2.9 56.5 

1999 719065 1033552 -314487 -1.1 69.6 

2000 1133034 1498700 -365666 -0.9 75.6 

2001 1289246 2079727 -790481 -2.3 61.9 

2002 1971125 2518285 -547160 -1.6 78.3 

 : الما م المالةل العراعةل، المةامنل العامل العراعةل، اائرم المةامنل.عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد :

 الما م ال مثةط، الجاام ايحصائض المرازل، المجمةعل اإلحصائةل الس ة ل، رعداا مم قفل . -

 ل لألب ان الاإلحصاء، بغداا، أعداا مم قفل الا ق العراعض المرازل، ال شرم اإلحصائةل الس ة ل، المد ر ل العام -

 

 (2002-1990هيكل الموازنة العامة في العراق ):  (5الشكل )

 

 (5بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

أّما نساااااااح العجز ي   لم يساااااا مر الة ه  باي يفا  فساااااارعاع ما 

انمفضت ن ةجل لز اام اإل راااك ال فثةل الا لق م اام ال اي  الم قض 

%( 1.9-إْر انمفضااات نساااال العجز من ال اي  إلى) ،1994بعد عا  

فاق  ،1997تهل عا   ال يغثةل اإل راا لإلن فض حةن ا يفعت نساااااا
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ال خ العجز  2003الفض عا   ،العا  رايه%( تهل 67.8العا  إلى )

ن ةجااال ل رال  ،( مقةةع ا  اااا  4636200-إلى ر الياااه إْر بقغ )

فةما ةاااااادك نساااااال  ،ارالماااااا  ارم ةل الا لق يدمةر الا ى ال   ةل

يغثةااال اإل راا العاااا  إلى ال ااااي  انمفااااماااااااااا  مق ةظاااا  البَقغاااْت 

 .(2004 ،)عادال ر م اامخ ابة ياك %(.49.8)

 

 (2018-2003نية : الموازنة العامة للمدة )المدة الثا

إع ايع صاااااا العراعض ال ن من المدا السااااابقل ال ثةر من ال أثةراك 

صاا ل إْر لعق ه  س ةاك بعد  فع العقةباك ايع  سقاةل بقةت مم دم ل ال

 عانض ال ثةر من ارمماك ايع صاااااااا ل اليسااااااةما يقق الد ةع ال ض 

اا ا عا  ب عخ ال رالت ال ض  ما اعا ب م ه بف ظا  الساااااااابم، الي ا  ل 

القائمةن عقةه إلى القجةء إلى اعاام لداللل ي ا ايع صاااااااا مع االل 

ناال با  س  اااااا دالق ال قد الداللض الالا ق الداللض، البعد لمقل من 

الشرالال ال ض فرمت عقةه من ألخ ي قةم اإل هحاك ايع صاا ل 

م من ألخ معالجل ايت هل الاة قض اليسااااااةما فض لانح  فع الدع

 . فرااك الاثاعل ال مة  ةل الالةعةالاعم السقع ايساسةل مثخ م

فض  2003( يةماااح أع المةامناك ما بعد عا  6إّع بةاناك الجدالل )

مد بد لل ااةرم عقى  فا  الياةال مساااااا مر، إْر اانت يع  لل ا ي حا

اإل راااك ال فثةل فض يمة خ ال فقاك، إْر بقغ الفائم الس ةل فض عا  

( مقةةع ا  اا  الب ساااااااال يغثةال بَقغاْت 865248ماا عةم اه ) 2004

ثُّم أتاا  ياا ا الفااائم باااي يفااا  يااد  جةااا  ح ى بقغ  ،%(102.7)

الفةما بقغ  افض المةامنل  ، 2008( مقةةع ا  ا  عا  20848807)

الإع الساااااااح فض ي ا  ،%( ل اك العا 13.3من ال اي  ما نسااااااا ه )

ةمااال  ق ب لعاااامااال  لى م ااااام اإل راااك ا لفاااائم  رلع إ قغاااْت ا َب

 ،( مقةةع ا  ا  ن ةجل ي يفا  أسااااااعا  ال فط العالمةل80252182)

الاسااا مر ي ا الفائم فض المةامنل العامل بال  ب ت فض مسااا ةا  ح ى 

 .(2013 ،)اامخ ااظم بشةر ال  انض  .2014ب قةل عا  

 

 ( ) مليون دينار(2018-2003للمدة )هيكل الموازنة العامة في العراق :  (6الجدول )

 

 السنوات

 

 اإليراد العام

 

 اإلنفاق العام

 

 صافي الموازنة

نسبة صافي الموازنة  

 من الناتج )%(

نسبة تغطية اإليراد العام إلى 

 اإلنفاق العام )%(

2003 4596000 9232200 -4636200 -15.7 49.8 

2004 32982739 32117491 865248 1.6 102.7 

2005 40502890 26375175 14127715 19.2 153.6 

2006 49232349 33487877 15744472 16.5 147 

2007 54599451 39031231 15568220 13.9 139.9 

2008 80252182 59403375 20848807 13.3 135.1 

2009 55209353 52567025 2642328 2 105 

2010 70178223 70134200 44023 0.03 100.1 

2011 99998776 69639523 30359253 14 143.6 

2012 119466403 90374783 29091620 11.4 132.2 

2013 113767395 106873027 6894368 2.6 106.5 

2014 105386623 83556226 21830397 9.6 126.1 

2015 51312621 70397515 -19084894 -9.8 72.9 

2016 44267063 67067437 -22800374 -11.6 66 

2017 65071929 75490115 -10418186 -4.6 86.2 

2018 106569834 80873189 25696645  131.8 

 : الما م المالةل العراعةل ، " المةامنل العامل العراعةل " ، اائرم المةامنل . عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد  :

 عداا مم قفل .المجمةعل اإلحصائةل الس ة ل ، ر الما م ال مثةط ، الجاام ايحصائض المرازل ، -

 الا ق العراعض المرازل ، " ال شرم اإلحصائةل الس ة ل " ، المد ر ل العامل لألب ان الارحصاء ، بغداا ، أعداا مم قفل . -
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بقغ  اةاااااااااادك المةامنااال العاااامااال عجزا  لاااد اااد 2015فض عاااا  

الب سال  ،(6ا  ا  اما ية مةمح فض الش خ ) ( مقةةع19084894)

فضاااه  عن نساااال يغثةل إلى اإل راا  ،%(27.1عجز ساااالال بَقغْت )

%( الالساااااااااح فض ياا ا العجز  عةا إلى أحاادان عااا  72.9بَقغااْت )

المااا  افقاااا من م اااام فض ال فقاااك العاااماال من ألااخ يجاةز  2014

إلن او الا لق يرالع فض مسااا ة اك ا ،معداك ال رت ماااَد )ااع (

ال فثةاال ن ةجاال سااااااةثرم ال  ظةم اإل يااابض عقى ثقاا  اي امااااااض 

-انمفم يااا ا الفاااائم ح ى بقغ ) 2017الفض عاااا   ،العراعةااال

الم اام مق ةظه فض اإل راا العا  بَقغْت  ،( مقةةع ا  ا 10418186

ةه عا  65071929) الاع  ،2016( مقةةع ا  ا  مقابخ ما ااع عق

ّجقَْت السااااااح فض رلق  عةا إلى ا يفا  أ ساااااعا  ال فط العالمةل إْر ساااااَ

 ( مقةةع االي .  49.3)

 

 

 (2017-2004( : هيكل الموازنة العامة في العراق )6الشكل )

 (6بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 

 االستنتاجات

ةل م   عا  ي اب .  1 الل د ايع  1980مشاااااااااخ الات هيك ية ق

اثرك بصااااة م سااااقاةل عقى الاعع ايع صاااااا العراعض مما اثرك 

بصااة م مااةاارم عقى بعم المتةااراك ايع صاااا الم اا ال اي  

 الم قض ايلمالض الالمةامنل العامل .

 ع مد ايع صاا العراعض بش خ مااةر عقى يصد ر الان او ال فط .  2

ال اااي  الم قض ايلمااالض  تال الى ات هل ية ااخ  ممااا ،المااا 

ال  ايترى مثخ الز اعةل الالصاااااا اعل  اكلقثاعالى ابال ساااااا

 الغةريا .

مما  ،يع مد المةمانل العامل عقى اي راااك ال فثةل بش خ مااةر.  3

ناحةل اي راااك  مل من  عا  تال الى ات هل ية خ المةامنل ال

 ايترى غةر ال فثةل .

 لتوصياتا

ماااارال م ا جاا حقةل م اسااااال لقمشااااااخ الايت هيك الاة قةل .  1 

الم اا  ،ال ض ا ااااابت المفا ااااخ الرئةسااااةل لهع صاااااا العراعض

برام  اي ااااااهح ايع صاااااااال ال ض الاقت فض العراق بعدعا  

2003 . 

م يفعةخ حرال ال شااااااال ايع صااااااال فض العراق العد  ال مااااار.  2

ل فط المااا  الماااااارال م اع ماااا ال اااي  الم قض ايلمااالض عقى ا

 يثاةم ساسةل ال  ة ع ايع صاال .

العمخ عقى ا جاا مةا ا مالةل امااااافةل فض المةامنل العامل غةر .  3

الماااارال م العمخ عقى ا جاا الساااااخ ال فةقل  ،اي راااك ال فثةل

  لهس دامل المالةل فض العراق .
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 المصادر

  احمااد ابر اض العقض، ايع صااااااااا العراعض ال فاااق المساااااا قاااخ

القر ح، مقال م شااااااة  فض ةااااااا ل ايع صااااااااا ةن العراعةةن 

www.Iraq،Economists،Network.com   يااااا  اااا ،

 2020/6/25،الدتةل

  أحمد ابر اض عقض، اع صاااااا العراق فض ا اساااااك: اساااا ئ اف

ال اةض ل عة م الفر  الضااااااااائعاال، اا  اي ااا  لق شاااااار 

 . 147-149،  :2013الال ةم ع، ار اع، عماع، 

 اائرم  ،الا ق المرازل العراعض ،ال قر ر ايع صااااال السااا ةل

 .9 : ،2012 ،اإلحصاء الارب ان

 فض اسااا قرا  ساااعر  اال  الساااةاسااال ال قد ل ،فهح حسااان ار م

 ،(2008-1990الصاااارف فض العراق ا اساااال عةاسااااةل لقمدم )

 سااالل مالساا ةر غةر م شااة م مقدمل الى مجقس اقةل اإلاا م 

 86 : ،2010 ،الايع صاا لامعل بغداا

 سل ال قد ل فض العراق الأثريا  ،ثر ا عاد الرحةم سةا يقةةم أااء ال

مجقل ( 2003-1980ا اساااااال ي قةقةل لقمدم ) ،عقى ال ضاااااامم

العدا  ،13المجقد  ،بغداالامعل  ،العقة  ايع صااااا ل الاإلاا  ل

48، 2007، : 153.   

  الا ااق المرازل العراعض ،ال قر ر ايع صاااااااااال الساااااا ةل، 

  30 : ،2014 ،بغداا،المد ر ل العامل لإلحصاء الارب ان 

  ،عادال ر م اامخ ابة ياك ،  ايع صااااا العراعض ما بعد الم  ل

مجقل القااسةل لقعقة  اياا  ل الايع صاا ل ، لامعل القااسةل ، 

 اامخ ااظم بشااااااةر ال  انض ،  -. 7،  : 2004العدا ايالل ، 

أ لةحاال ال  مةاال فض العراق بةن ا ن المااامااااااض اليثقعاااك 

ض، الثاعل اراللى ، اا  المس قاخ نظرم فض ال  قةخ ايس رايةج

 :   ،2013الدا ة  لقعقة  اإلاا  ل الايع صاااااا ل ، بغداا ، 

315-307. 

  ، أ لةحل ال  مةل فض العراق بةن  اامخ ااظم بشااااااةر ال  انض

ا ن الماااامااااااض اليثقعااااك المساااااا قااااخ نظرم فض ال  قةاااخ 

ايساااااا رايةجض، الثاعل اراللى ، اا  الدا ة  لقعقة  اإلاا  ل 

 .307-315 :   ،2013، بغداا ، الايع صاا ل 
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 موانع تنفيذ الموازنة التشغيلية

 بابل" -كربالء  -"دراسة استطالعية في الجامعات بغداد 
 2 علي داخل صخيل .م م.  ،    1 عليشيرين توفيق  .م. م

 

 

 المستخلص

ستهالك الموارد التنظيمية من قبل  شغيلية كنظام إداري لتحسين كفاءة وفعالية ا لقد تم النظر بجدية في نظام الموازنة الت

ا اانتبا   وفقالا للظروف الحالية في ه ا الصتتتتدد   عليهاالحكومات على المستتتتتويين الووني والمحليل ل لن  من المهم  دال

وقد تم ي تحول دون تنفي  الموازنة التشغيلية في الجامعات )كربالء  بغداد  بابل( تبحث الدراسة الحالية في العقبات الت

البحث تحديد ثالثة عوامل رئيستتية في التنفي  النا ل للموازنة التشتتغيليةق القدرة والستتلقة والقبولق والهدف من 

الحالي من حيث الغرض وهو ووبق البحث  هو بحث معوقات عملية تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية في عينة من الجامعات

من رؤستتاء  امعات وعمداء  419مجال وصتتفي من حيث كيفية  ما المعلوماتل كما لتتمل المجتما في ه   الدراستتة 

كليات ورؤستتاء اقستتام الشتتمون المالية والرقابة والتدقيق الداللي والمحاستتبين والمدققين  وقد استتتادم ااستتتبيان ك داة 

ا من مجتما البحث وكان التيارهم كعينة تم استتتتتادام برنام  217 لجما البيانات  وقد وزعت على  (SPSS) عضتتتتوال

والتبار الفرضيات في ه   الدراسة  باستادام  ,ايضاال  تم التحقق من موثوقية أداة البحث باستادام معامل ألفا كرو نباخ

مت الموافقة عليها  بعبارة وأظهرت النتائ  أن  ميا فرضتتتتتتيات البحث ت  ( غير المعياريKruskal-Wallisالتبار)

 ألرى في الوقت الحاضتتر  تتمتا الجامعات )كربالء  بغداد  بابل( بالقدرة والستتلقة والقبول لتنفي  الموازنة التشتتغيلية 

ومن اهم التوصتتيات هي مرا عة ااستتتراتيجيات لتعايا القدرة والستتلقة والقبول لتنفي  الموازنة التشتتغيلية بشتتكل أك ر 

 امعاتلفعالية في الج
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Obstacles to Implementing the Operational Budget 

An Exploratory Study in the Universities of Baghdad - Karbala - Babylon 

Shireen Tawfeeq Ali 1  ,  Ali Dakhil Sakhil 2 

Abstract 

The operating budget system has been seriously considered as a management system 

to improve the efficiency and effectiveness of the consumption of organizational 

resources by governments at the national and local levels. Therefore, it is very 

important to pay attention to it according to the current circumstances in this regard. 

The current study examines the obstacles that prevent the implementation of the 

operational budget in universities (Karbala, Baghdad, Babil). Three main factors have 

been identified in the successful implementation of the operational budget: capacity, 

authority and acceptance. The aim of the research is to examine the obstacles to the 

process of implementing the operational budget in a sample of universities. The 

current research has been applied in terms of purpose, which is a descriptive field in 

terms of how information is collected. The community also included in this study 419 

university presidents, deans of colleges, heads of departments of financial affairs, 

control and internal auditing, accountants and auditors, and the questionnaire was 

used as a tool to collect data, and it was distributed to 217 members of the research 

community and their selection was as a sample. The (SPSS) program was also used. 

From the reliability of the research tool using the Alpha Crow Nbach coefficient, and 

testing the hypotheses in this study, using the non-standard (Kruskal-Wallis) test, and 

the results showed that all the research hypotheses were approved, in other words at 
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present, the universities (Karbala, Baghdad, Babylon) The ability, authority and 

acceptance to implement the operational budget, and among the most important 

recommendations is to review strategies to enhance capacity, authority and acceptance 

to implement the operational budget more effectively in universities.  

 

Keywords : Authority, acceptance, capacity, barriers to operating budgeting 

 

 

 المقدمة 1

الموازنة التشغيلية هي لقة سنوية بمياانية سنوية تم ل العالقة 

ونتائ  تنفي  ذلن بين مبالغ األموال الماصتتتتتتصتتتتتتة لكل برنام  

وفعااال  االبرنام   ويمكن أن يكون استادام نظام الموازنة مناسب

للغاية في التاصتتتتتيث األم ل وااستتتتتتادام المناستتتتتب للموارد 

الموازنة هي لتتتتتتريان الحياة للحكومة   ألن  تعدالمتاحة   ل لن 

الحكومة تمارس  ميا أنشتتقتها المالية   بما في ذلن اريرادات 

لتنفيتتت  برامجهتتتا الماتلفتتتة في إوتتتار قتتتانون  والمصتتتتتتتروفتتتات

الموازنة  وما توسا المسموليات الحكومية   والايادة السريعة 

في ارنفاق الحكومي وارتباوه بالحالة العامة اقتصتتتاد الدولة   

ة وك لن الحا ة إلى تحستتتتتين أنظم  ف ن الستتتتتيقرة على ارنفاق

ما  ها   ك قدت أهميت يات يمكن مالحظة أن فالتاقيط   ف رضتتتتتتت

البحتتث   بمتتا في ذلتتن القتتدرة على تقييم األداء   وقتتدرة القوى 

العاملة   والستتتتتتتلقة والقبول   هي من بين العقبات التي تحول 

دون تنفي  الموازنة التشتتتتغيلية   وتوا ه مشتتتتاكل وستتتتوف نقدم 

 حلواال له   المشاكل في ه ا البحثل 

وتقديم الحلول في بح هم بعنوان قدور الموازنة التشتتتتتغيلية  [1]

سة حالة بلدية األهواز(قل الغرض من  سها في البلدية )درا سي لت 

هتت   التتدراستتتتتتتتة هو التحقيق في مفتتاهيم الموازنتتة التشتتتتتتتغيليتتة 

ية  لد ظام الموازنة في ب حث ن بة لب ناستتتتتتت يات الم وااستتتتتتتتراتيج

األهوازل نتائ  ه   الدراستتتةع ضتتتع  نظام المحاستتتبة وضتتتع  

المعلومتتات ارداريتتة  التاقيط ااستتتتتتتتراتيجي وضتتتتتتتع  نظتتام

والعوامل البيئية والسياسية والبشرية وعدم و ود نظام محاسبة 

التكتتالي   كلهتتا عوامتتل أدت إلى عتتدم تحقيق عمليتتة وضتتتتتتتا 

لة  وقد تم  يةل منه  البحث هو دراستتتتتتتة حا الموازنة التشتتتتتتتغيل

ية  ومن أهم  يدان لدراستتتتتتتتة الم بة وا ادام أستتتتتتتلور المكت استتتتتتتت

زنة التشتتتغيلية تحديد مملتتتر األداء  ااستتتتراتيجيات لتنفي  الموا

وأنظمة إدارة األداء المتكاملة  وتنفي  الهيكل التنظيمي  وتغيير 

 نظام المحاسبة البلدية من النقد إلى أساس ااستحقاقل

بح اال بعنوان قدراستتتتة  دوى تنفي  الموازنة التشتتتتغيلية في   [2]

دي بلديات محافظة لوزستانقل لقد و دت برام  النمو ااقتصا

والتنمية ااقتصتتتتتتادية واا تماعية وال قافية للبالد اتجاهاال  ديداال 

وأظهرت منظور التغييرات الجديدة  ومن الضتتروري للمديرين 

يةل ومن لالل تعايا  نات التشتتتتتتتغيل لاص للمواز مام  إيالء اهت

نظام الموازنة الااضتتتا ردارتها  استتتتادم المعرفة واألستتتاليب 

دورها  وت ديةل الموازنة التشغيلية  الجديدة رعداد الموازنة  م 

لد حتى ا  قافي للب ماعي وال  في اازدهار ااقتصتتتتتتتادي واا ت

تتال  عن قتتتافلتتتة البنتتتاء المحليتتتة والقتتتدرة على التنتتتاف  ما 

 المنافسين األ انب في الساحة العالميةل

قدراسة وتحليل انحرافات الموازنة العامة لجامعة واسطق   [3]

لتعرف على واقا الموازنتتة العتتامتتة في تهتتدف التتدراستتتتتتتتة الى ا

الدوائر الحكومية وبيان نقاو الضتتع  فيها  وإيجاد ستتبل معينة 

 بااعتماد على موازنات السنوات السابقةل

تم إ راء البحث كـتتت قدراسة حول العوائق التي تحول دون  [4]

تنفي  الموازنة التشتتتتتغيلية في ممستتتتتستتتتتة التعليم التقني والمهني 

لمديرية العامة للتعليم التقني والمهني في  نور )دراستتة حالةع ا

لدراستتتتتتتة من  ال  223لراستتتتتتتان(ل ويتكون مجتما ا با مديراال ونائ

ولبيراال في المتتتديريتتتة العتتتامتتتة للتعليم الفني والمهني بجنور 

لراستتان  وفي ه   الدراستتة تم استتتادام ااستتتبيان ك داة لجما 

ا من مج 141البياناتل ووزعت ااستتتتتتبيانات على  تما عضتتتتتوال

نة  وتم تقييم موثوقية أداة البحث  يارهم كعي ل ين تم الت البحث ا

باستتتتتادام معامل ألفا كرو نباخ وفريدمان وظهرة النتائ  أنه لم 

 يتم ت كيد  ميا فرضيات البحثل

تجري بح ا بعنوان قدراسة  دوى تنفي  الموازنة التشغيلية  [5]

ه ا البحث من يةق يقبق  هد للعلوم القب حيث  في  امعة مشتتتتتتت

لمل  الهدف والمجال الوصفي من حيث كيفية  ما المعلوماتل 

متتاليتتا ومعتتاون متتدير ومتتديري  امتتدير 260مجتما التتدراستتتتتتتتة 

الحستتابات والتدقيق والرقابة والمحاستتبين وذوي الشتت ن ولبيراال 

من  امعة مشتتتتتتتهد للعلوم القبيةل في ه   الدراستتتتتتتة استتتتتتتتادم 

ات    ااستتتتتتتبيانااستتتتتتتبيان ك داة لجما البيانات وقد توزعت ه

ال ين التيروا كعينةل كما عضتتتتتوا من مجتما البحث  152على 

فا كرو  تم التحقق من موثوقية أداة البحث باستتتتتتتتادام معامل أل

 (Tنباخل تم التبار فرضتتتتتتيات ه ا البحث باستتتتتتتادام التبار )

وك لن التبار فريدمان وأظهرت النتائ  ت كيد  ميا فرضتتتتتيات 
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 امعة مشتتتتتتهد للعلوم القبية لتتتتتتروو البحثل بمعنى آلر  لدى 

 لتنفي  الموازنة التشغيلية من حيث القبول والسلقة والقدرةل

في دراستتتتتتتة بعنوان قدور الموازنة القائمة على األداء في  [6]

تعايا اردارة المالية للبلدياتق إلى أنع الموازنة من أهم أدوات 

المتتتتديرين التي تعبر عن نه  المنظمتتتتة لتحقيق األهتتتتداف 

تنظيميتتة  في كتتل عتتام متتاليل لتت لتتن  لايتتادة  ودة قرارات ال

المديرين حول كيفية تمويل واستتتتتتتادام الموارد بين األنشتتتتتتقة 

الماتلفة  يمكن اقتراح نظام الموازنة على أستتتتتتاس األداء ك داة 

 فعالة في مجال الموازنةل

قاهم المعوقتتتتات التي توا تتتته اعتتتتداد وتنفيتتتت  الموازنتتتتة  [7]

اق وستتتتبل التصتتتتدي لهاق دراستتتتة تقبيقية ااستتتتت مارية في العر

واستتتتتتتقالعية في  امعة الكوفة  تهدف الدراستتتتتتة الى التعرف 

على مفهوم الموازنة ااستتتتتتت مارية وكيفية اعدادها وتنفي ها من 

 هتتة والتعرف على اهم المعوقتتات التي توا تته اعتتداد وتنفيتت  

الموازنة ااستتت مارية وما هي ستتبل التصتتدي للمعوقات للحفاظ 

 األموال العامة من  هة ألرىلعلى 

)دراستتتة العوامل الممثرة في نقث الموازنة التشتتتغيلية في  [8]

 امعة الموصتتتتتتتل في العراق( وأظهرت النتائ  أن عدة عوامل 

منها العوامل البشتتتتتترية والبيئية والفنيةل وألن الموظفين األكفاء 

ا في تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية   يمدونوذوي الابرة  ا مهمال دورال

 فهو العامل البشري األك ر أهمية ال ي يمثر على الموازنةل

في دراستتتتتتتتتة بعنوان قفحث الموازنتتة التنفيتت  ومياانيتتة  [9]

ااستتتحقاقع قواعد القرار أم أدوات التحليل ق وللصتتوا إلى أن 

تنفي  الموازنة على أستتتتتتتاس األداء وتحويلها إلى قاعدة اتااذ 

ع تحتاج حكومة تيةاآلاألقل القدرات  فيالقرار ستتتتتتتوف يتقلب 

الوايتتات المتحتتدة إلى المعلومتتات والابرة لجلتتب األنشتتتتتتتقتتة 

والمار ات إلى الوحدات  يجب بعد ذلن تاصتتتتتتتيث التكالي  

له   الوحدات والحصتتتتتتتول على قدرة قياس النتائ  التي تولدها 

 لكل وحدة

 

 المحور األول )منهجية البحث(

 2-1 مشكلـه البحث  

أن تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية في الجهات الحكومية لي  باألمر 

ل لن تبحث  هل ويوا ه العديد من العقبات والمشتتتتتتتاكلل  الستتتتتتت

التتدراستتتتتتتتة الحتتاليتتة في تحتتديتتد العوائق التي تحول دون تنفيتت  

الموازنة التشتتتتتتغيلية في الجامعات كواحدة من الهيئات التنفي ية 

د أهم العوائق المتعلقة المهمة للحكومة وستتتحاول الدراستتة تحدي

بالتنفي ل وقد تم تحديد ثالثة عوامل رئيستتتتتتتية في التنفي  النا ل 

 للموازنة التشغيليةق القدرة والسلقة والقبولق 

 

أهمية البحث    1-3 

تبرز أهمية البحث من لالل تستتتتتتتليط الضتتتتتتتوء على الموازنة 

التشتتتتتغيلية وما هو مفهوم الموازنة التشتتتتتغيلية وأهدافها وورق 

ادها وكيفية تنفي ها وماهي اهم المعوقات التي توا ه تنفي  اعد

ساهم في تقور  شغيلية والتعرف على الحلول التي ت الموازنة الت

 الموازنة التشغيلية من حيث التنفي ل

 

 هدف البحث 4-1

قات عمليتة تنفيت  الموازنة التشتتتتتتغيليتة في عينتة من  هو بحتث معو

 الجامعاتل

 

 فرضيات البحث 5-1

عدم القدرة على تقييم األداء هو أحد الموانا  -ااولىع الفرضية 

 التي تحول دون تنفي  الموازنة التشغيليةل

يةع  ية ال ان ي   -الفرضتتتتتتت حد موانا تنف لة هو أ عام عجا القوى ال

 الموازنة التشغيليةل

سلقة القانونية وار رائية من  -الفرضية ال ال ةع  اافتقار إلى ال

 في  الموازنة التشغيليةلالعقبات التي تحول دون تن

عدم و ود حوافا للقبول هو أحد العوائق  -الفرضتتتتتتية الرابعةع 

 التي تحول دون تنفي  الموازنة التشغيليةل

 

 وسائل جمع البيانات والمعلومات 6-1

مه في  ائيين منفصتتتتتتتلين  الجاء  حث وتنظي ه ا الب تم تجميا 

ئل  والبحوث األول منه عن وريق الكتب واألواريل والرستتتتتتتا

والمقاات واانترنيتل ويستتتادم الجاء ال اني من البحث ورق 

المستتل واارتباو  كما تم إ راء محاوات لوصتت  القضتتايا قيد 

سة بموضوعية وواقعية ومنهجية  والبحث في الفرضيات  الدرا

من لالل االتبتتارات ارحصتتتتتتتتائيتتة وتقبيق برنتتام  التحليتتل 

 (1المرفقة في ملحق رقم ) ااستبيان ااحصائي لتحليل استمارة

  واستاراج النتائ ل

 

 )الجانب النظري( المحور الثاني

 ية للكلماتمالتعاريف العل 1-2

أدى ااهتمام األلير بتنفي  الموازنة التشتتتتتغيلية إلى توفير نظرة 

ثاقبة للعوامل التي تمثر على التنفي  النا ل له ا النظامل كما يتم 
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ستتستتي للققا  األفكار في النموذج الممتقديم ه   المجموعة من 

لا ق ) ال ي يمكد ثالثة عوامل ممثرة من لالل (  2004العام ق

 القدرة والسلقة والقبولل -تبني ارصالحاتع 

أحد التامينات الشتتتتتتتائعة حول ستتتتتتتوء تنفي  الموازنة هو القدرة 

المنافضتتتتتتتتة أو القتتدرة التنظيميتتة المنافضتتتتتتتتةل تبين الحتتاات 

ن األبعاد ال الثة إة بتنفي  الموازنة التشتتتتتغيلية  لقوالتقارير المتع

للقدرة التنظيمية تشتتتتمل القدرة على تقييم األداء  وقدرة الموارد 

شغيلية شرية والقدرة الفنية على التنفي  الكامل للموازنة الت  ( الب

.1992  cattle   1999   Fultonل) 

فإن القدرة من أ ل التنفي  النا ل ألي برنام    -القدرة: اوالً:  

ليات التنفي  لتترو أستتاستتي وضتتروري  على التنفي  ومتابعة عم

دون القدرة على فعل لتتتتتتيء ما  ستتتتتتيكون القيام به محفوفالا من 

ظام الموازنة  ي  ن قة بتنف لدراستتتتتتتات المتعل بالصتتتتتتتعوبات  في ا

قدرة القوى  -ثالثة عواملع  علىالتشغيلية  وينقسم عامل القدرة 

لة وقدرة تقييم األدا عام ياس ال ية  وتمثر ققدرة ق قدرة التقن ء وال

األداءق على  ميا مراحتتتتل تنفيتتتت  الموازنتتتتة التشتتتتتتتغيليتتتتةل 

(Harris,2001)ل  

ا  تمدي - قدرة القوى العاملة: -أ ا مهمال قدرة القوى العاملة دورال

في تنفي  الموازنة التشتتتتتتغيلية  والقدرة المقلوبة تاتل  وتتعلق 

لة  نة  ويجتب أن تتمتا القوى العتام حل تنفيت  المواز بجميا مرا

نة وإدارة  يا ياس األداء  وصتتتتتتت هارات محددة في ق بة بم المقلو

صياغ ستادام معلومات األداء ل ة قواعد البيانات  والقدرة على ا

 (لFulton   1999أهداف األداء )

تمثر على  ميا مراحتتل تنفيتت   -القدددرة علت تقييا األداء:  -ب

الموازنة التشتتتغيلية  وللتنفي  الهادف للموازنة التشتتتغيلية  يجب 

أن تكون المعلومات المستتتتتتتتمدة من تقييم األداء دقيقة وموثوقة 

 وتستتتتتادم في اردارة وصتتتتنا القرار ولبرة الموارد وتصتتتتميم

 لقط الحوافال

يجب استتتتتتتتادام المتقلبات الفنية المحددة  -القدرة التقنية:  -ج

لجما معلومات األداء وإنشاء قاعدة بيانات يتم من لاللها توفير 

معلومات األداء على الفور  في لتتكل مناستتب  ولقائفة متنوعة 

 ل(Melkers & Willoughby,1998)  من المستادمين

ا أحدثت ااتجاهات الحدي ة ف ي تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية أفكارال

حول العوامل التي تمثر على التنفي  النا ل له ا النظامل وتسمى 

ه   المجموعة من األفكار قلا ق في النموذج الممسسي للققا  

العتتتتام  وهتتتت ا النموذج لتتتته ثالثتتتتة عوامتتتتل تمثر على تنفيتتتت  

ارصتتتتتتتالحتتات  أي أنتته يمكتتد على القتتدرة والستتتتتتتلقتتة والقبول 

(Andrews ,2004) ل 

العامل ال اني الفعال في التنفي  النا ل للموازنة  -السدددددلطة:  -ثانياً: 

سلقة  التشغيلية هو  ال ي يتم تقديمه في ثالثة مستويات من عامل ال

 السلقة القانونية والسلقة ار رائية والسلقة التنظيميةل

غالبالا ما تتمتا عمليات إعداد الموازنة  -السدددددلطة القانونية:  -أ

الرسمية بدعم قانوني قوي  وا يمكن تنفي  ارصالحات الجديدة 

 (لFulton   1999إذا كانت تتعارض ما ه   القوانين )

غتتالبتتالا متتا يتم إهمتتال تقييم األداء  -السدددددددلطددة ا جرائيددة:  -ب

نة  يات المواز مات األداء في عمل مل لمعلو ادام المحت وااستتتتتتتت

الحالية  من ستتتتتتتمات العمليات الحالية ار راء الرستتتتتتتمي ال ي 

نا ل  ي  ال مة  ستتتتتتتلوك الموازنة يتقلب التنف يتقلب كقاعدة عا

لإلصتتتتتتتالحتتتتات تكيي  نموذج ارصتتتتتتتالح ما هتتتت   القواعتتتتد 

 ل(Xavier,1998وار راءات )

تمثر لقوو الستتتتلقة التنظيمية على  -السددددلطة التنظيمية:  -ج

ة  لاصة عندما تكون هناك نية استادام تنفي  الموازنة التشغيلي

ماح  قة الالزمة والستتتتتتت معلومات األداء  إذا تم تفويض الستتتتتتتل

للمتتتديرين بتتتاتاتتتاذ قرارات في التوظي   وإعتتتداد الموازنتتتة  

وإعداد التقارير  وستتتتتلقة اتااذ القرار  ل ا فستتتتتتكون الموازنة 

 (  Cattle,1992التشغيلية أك ر فعالية )

( أن مقاومة 2005ذكر روبنستتتون وبرومي ) - القبول: -ثالثاً: 

ارصتتتتتتتالح من قبل بعض المستتتتتتتمولين الحكوميين ورؤستتتتتتتاء 

المنظمات واردارات والموظفين قد تكون أكبر عقبة أمام تنفي  

أنظمة  ديدة  م ل الموازنة القائمة على العمليات  ويقسم عامل 

نب  جا نب ارداري وال جا ياستتتتتتتي وال نب الستتتتتتت جا القبول الى  ال

 ايلالتحفي

ا  يعد - القبول السدددياسدددي: -أ قبول المستتتمولين الستتتياستتتيين أمرال

ية   ا في دعم وتمويل الموازنة التشتتتتتتتغيل مال قبول  ويمديحاستتتتتتت

معلومات األداء من قبل المستتتتتتتمولين الستتتتتتتياستتتتتتتيين وأل  ه   

نا ل للموازنة  ي  ال ا في التنف ا مهمال بار دورال المعلومات في ااعت

 .(Andrews,2004التشغيلية )

عد - قبول ا دارة: -ب ية   ي مديرين للموازنة التشتتتتتتتغيل قبول ال

لاصتتتة فيما يتعلق باستتتتادام معلومات األداء في صتتتنا القرار 

ارداري وإنشتتتتتتتتاء لقط الحوافا  عتامالال رئيستتتتتتتيتتاال في عمليتتة 

الموازنة التشغيليةل ألن التحدي الرئيسي في الموازنة التشغيلية 

مة الاقط  نا  مديري البرام  بقي ياس هو إق ااستتتتتتتتراتيجية وق

 (ل1999األداء )الوايات المتحدة محكمة مرا عة الحسابات  

عملية وضتتتا الموازنة مليئة بالحوافا   - القبول التحفيزي: -ج

ا من الموازنتة التشتتتتتتتغيليتة  بحيتث يتم  وأن تكون الحوافا  اءال

النظر في المكافآت والعقوبات لألداء الستتليم وغير المناستتب في 
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ي  البرام ي  الموازنة تنف جاح أو الفشتتتتتتتل في تنف مدة والن   المعت

  ل(,2004Andreusالتشغيلية )

 ً  ماهية وتعريف الموازنة التشغيلية -رابعا

صناعية أم لدمية أم تجارية  سواء أكانت  سة  س ان نجاح أي مم

وذلتتن عن وريق   يقتتاس إلى حتتد كبير بمتتا تحققتته من أربتتاح

التحكم في تافيض المصتتتتتتتتتاري  وتكتتالي  ارنتتتاج  وعمليتتة 

المصروفات وتكالي  ارنتاج ومراقبتها أمر لي  بالهين لاصة 

با   لن اا من لالل أت ي تي ذ في الممستتتتتتتستتتتتتتتات الكبيرة  وا 

ع 2007الوستتتتتتائل العلمية التي من ضتتتتتتمنها الموازناتل )بكر  

 (ل70

والموازنة الشتتتتاملة هي لقة مالية لتتتتاملة تتكون من موازنات 

الماتلفة ويمكن تقستتتتتتيم الموازنة اردارات واألنشتتتتتتقة الفردية 

الشتتتتتتتاملة إلى الموازنة التشتتتتتتتغيلية والموازنة الماليةل تشتتتتتتتمل 

 التي تشكل قائمة الدلل  الموازنة التشغيلية كافة العناصر

 Hansen et, al, 2009: 250)ل) 

بالا إلى  نب ما  ية هي الاقة الستتتتتتتنوية  ن الموازنة التشتتتتتتتغيل

بين مبلغ األموال  الموازنتتة الستتتتتتتنويتتة التي توضتتتتتتتل العالقتتة

لن  نام  والنتتائ  المتحققتة من تنفيت  ذ الماصتتتتتتتصتتتتتتتتة لكتل بر

  بناهي(ل2007البرنام ل )

( ب نها عبارة عن لقة تفصيلية 10ع 2007وعرفها )السياغي  

أداة تاقيقية  وتعدلتتتتتتتاملة تعد وتوز  قبل بدء تنفي  العمليات 

ل لتقييم األداء  والموازنتة التشتتتتتتتغيليتة تشتتتتتتتمت ارقتابيتة ومعيتار

  الموازنات الفرعية الااصة بإيرادات ومصروفات التشغيلل

وتعرف الموازنة بانها لقة كمية لحيازة واستتتتتتتعمال الموارد على 

التاقيط   لغرضتتتتتتين ماتلفينمدى فترة زمنية محددة وتستتتتتتادم 

 لNoreen et, al, 2011: 288))والرقابة 

 

 المحور الثالث )الجانب التطبيقي(

  1-3 المجتمع وعينة البحث

( فرداالل وتتكون 417يشتتمل المجتما ارحصتتائي له   الدراستتة )

عينة البحث من رؤستتاء الجامعات ومستتاعديهم وعمداء الكليات 

ورؤستتتتتاء اقستتتتتام الشتتتتتمون المالية ومدراء الحستتتتتابات ومدراء 

بغداد  –التدقيق والمحاستتتتتبين والمدققين في الجامعات )كربالء 

في هت ا البحتث هي  بتابتل(ل وستتتتتتتتكون وريقتة ألت  العينتات –

شوائية القبقية صيغة كوكران لتحديد   العينات الع ستادام  وتم ا

 ( فرداالل217حجم العينة البالغة )

 

 

نتائج البحث الوصفي   3-2  

بنتتتتاءال على المعلومتتتتات التي تم  معهتتتتا   فتتتتإن المتغيرات 

الديموغرافية وأستتتتئلة الققا  العام التي تمت دراستتتتتها في ه   

لدراستتتتتتتة هيع مة    -ا اد الجن    والعمر   والتعليم   ومدة ال

والمستتتتتتوى التنظيمي   ومستتتتتتوى ارلمام بموضتتتتتو  الموازنة 

التشتتغيلية  ونو  الوظيفة وبحستتب نتائ  ااستتتبيان المبنية على 

 143المعلومتتتات التي تم  معهتتتا حول متغير الجن    فتتتإن 

( من النساء  ٪1ل34) 74٪( من العينة هم من الر ال و 9ل65)

بالمتغير العمري    ما يتعلق  بالر ال في عدل تكرار هو  أعلى م

ا ) 36 ا    30( من العينة تقل أعمارهم عن ٪5ل16لتتتاصتتتال عامال

ا ) 82 ا    40-30( في الفئة العمرية ٪8ل37لتتتتتتاصتتتتتتال  66عامال

ا ) ا  و  50-40٪( في الفئة العمرية 4ل30لاصال لاصا  33عامال

فما فوق  أعلى ستتتتتنة  50٪( من العينة في الفئة العمرية 2ل15)

ا وأقل  40إلى  30معدل تكرار يكون في الفئة العمرية من  عامال

ا فما فوقل أما بالنسبة  50 تكرار يكون في الفئة العمرية من عامال

( من العينة على ٪4ل48) 105متغير التعليم   فقد حصتتتتتتل الى 

 41٪( على در ة الما ستتتتتتتتير   و 7ل32) 71بكالوريوس   و 

ا   أعلى تكرار مرتبط بمستتتتتتتوى در ة ٪( على الدكتور9ل18)

البكالوريوس وأقل تكرار مرتبط بمستوى الدكتورا   فيما يتعلق 

ا ) 37بمتغير مدة الادمة    ( من العينة لديهم ٪1ل17لتتتتتتاصتتتتتتال

ا ) 46ستتنوات   و  5لدمة عمل أقل من  ( لديهم ٪2ل21لتتاصتتال

ا  59ستتتتتتتنوات   و  10إلى  5الادمة في العمل من  لتتتتتتتاصتتتتتتتال

 43سنوات    15إلى  10الادمة في العمل من ٪( لديهم 2ل27)

ا ) ا 20إلى  15دمة في العمل من ( لديهم الا٪8ل19لاصال   عامال

ا ) 17  25إلى  20( لديهم الادمة في العمل من ٪8ل7لتتتتتاصتتتتتال

ا و ا ) 15عامال ا   25( لديهم الادمة أك ر من ٪9ل6لتتتتتاصتتتتتال عامال

ستتتتتتتنة  15إلى  10أعلى تكرار مرتبط بفئة الادمة العملية من 

ستتتتتتتنة فما فوق  فيما  25أقل تكرار يتعلق بفئة الادمة العملية و

( من العينتتة ٪6ل45) 99يتعلق بمتغير المستتتتتتتتوى التنظيمي   

( ٪9ل42) 93( من العينة مشتتتتتتترفون   و ٪5ل11) 25لبراء   

اء وأقتتتل من العينتتتة اداريينل أعلى تكرار مرتبط بفئتتتة الابر

ن  فيمتتتا يتعلق بمتغير ارلمتتتام يتكرار مرتبط بفئتتتة المشتتتتتتترف

( لديهم ٪7ل3ألتتتااص ) 8بموضتتتو  الموازنة التشتتتغيلية   فإن 

ا    ا  33إلمام بموضتتو  الموازنة التشتتغيلية منافض  دال لتتاصتتال

ا ) 82٪( منافض   2ل15)  69  ( في المتوستتط ٪8ل37لتتاصتتال

ا ) ا  25٪( لديهم مستتتتتوى إلمام مرتفا  8ل31لتتتتاصتتتتال لتتتتاصتتتتال

ا  ب5ل11) موضو  الموازنة التشغيلية  فيما يتعلق ٪( مرتفا  دال

ا ) 112بنو  الوظيفة    ا  71٪( مدراء   6ل51لتتتاصتتتال لتتتاصتتتال
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ا ) 34محاستتتبون و ٪( 7ل32) ن  يرتبط و( مدقق٪7ل15لتتتاصتتتال

أعلى تكرار بنو  وظيفتتتة المتتتدراء ويرتبط أقتتتل تكرار بنو  

 وظيفة المدققينل

ا ألن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم ) كال ( 1ونظرال

ل لن لمقارنة لجنستتتتتتتيلالمستتتتتتتتويين  ها توزيا وبيعي   ن لي  ل

 U-Whitneyوستتتتتتتائل المجموعتين  فإننا نستتتتتتتتادم التبار )

Wilcoxon) غير البتتارومتري  وهو متتا يعتتادل التبتتار (T )

 البارومتري للمجموعتين المستقلتينل

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )الجنس(U-Whitney Wilcoxon( نتائج اختبار )1جدول )

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف 042/0 500/4433 القدرة علت تقييا األداء

 ا يو د التالف 0/411 500/4936 قدرة القوى العاملة

 ا يو د التالف 0/213 000/4747 السلطة

 ا يو د التالف 0/676 000/5110 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 1مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

 Mann-Whitney Wilcoxon)( في التبار )1وفقالا للجدول )

( التي تم الحصتتتتتتتول عليها من االتبار والمتعلقة Pف ن قيمة )

( أقل من مستوى الاق  042ل0بمتغير القدرة على تقييم األداء )

فتتإن القتتدرة على تقييم األداء في كتتل من  ومن ثم  05ل0البتتالغ 

ل كور وارناث  لدى المرأة فرق كبير  لكن قيمة  المجموعتين ا

(P( قدرة القوى العاملة )والستتتتلقة 411ل0 )(والقبول 213ل0 )

  ل لن ا يو د 05ل0(ل وهو أعلى من مستتتتتتتوى الاق  676ل0)

ويمكن القول إنه ا يو د فرق   سبب لرفض الفرضية الصفرية

آراء المستتتتتتتتجيبين من ال كور وارناث فيما كبير في متوستتتتتتتط 

  يتعلق بدر ة رد  القوى العاملة والسلقة والقبولل

عة في  ميا المستتتتتتتتويات كما لوحظ أن  ميا المتغيرات األر ب

( لمتغيرات العمر لي  لهتتا توزيا 2األربعتتة في الجتتدول رقم )

وبيعي  لتت لتتن لفحث و ود فروق ذات دالتتة إحصتتتتتتتتائيتتة في 

آراء المستتتتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتتتلقة متوستتتتتط 

حستتتتتتتتتب الفئتتتات العمريتتتة  يتم استتتتتتتتاتتتدام التبتتتار بوالقبول 

(Kruskal-Wallis nonparametric). 

 

 لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )العمر(Kruskal-Wallis) ( نتائج اختبار ) 2جدول رقا )

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف 001/0> 3 494/187 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف 001/0> 3 806/158 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف 001/0> 3 185/195 السلطة

 و ود التالف 001/0> 3 595/183 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 2مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار2وف مة Kruskal-Wallis) ( في الت فإن القي  )

(P)  التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0والستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  

وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في   الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية
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آراء المستتتتتتتتجيبين حول در تتة رد  عوامتتل القتتدرة متوستتتتتتتط 

 حسب الفئات العمريةلبلسلقة والقبول وا

(  ميا 3لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

مستتتتويات التعليم األربعة لي  لها توزيا وبيعي  ل لن من أ ل 

آراء المستتتجيبين حول التحقيق في االتالف الكبير في متوستتط 

سلقة والقبول  يتم  حسب الفئات العمرية بدر ة رد  القدرة وال

 (لKruskal-Wallis nonparametricاستادام التبار )

 

 لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )التعليا( Kruskal-Wallis) ر )( نتائج اختبا3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 3مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

قالا جدول ) وف بار )3لل مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

((P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0والستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  

 وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في  الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية

آراء المستتتجيبين فيما يتعلق بدر ة رد  عوامل القدرة متوستتط 

 حسب فئات التعليملبوالسلقة والقبول 

(  ميا 4لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

المستتتتتتتتويات األربعة من متغيرات مدة الادمة لي  لها توزيا 

آراء وبيعي  لتتت لتتتن للتحقيق في التالف كبير في متوستتتتتتتط 

حستتتب بستتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتلقة والقبول الم

 Kruskal-Wallisالفئتتات العمريتتة  يتم استتتتتتتتاتتدام التبتتار )

nonparametric)ل 

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )مدة الخدمة(Kruskal-Wallis) ( نتائج االختبار4جدول )

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 5 413/203 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 5 422/176 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 5 508/204 السلطة

 و ود التالف <001/0 5 155/178 القبول

 

 SPSS( من نتائ  برنام  4مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )4وف مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

(P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات )

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0ستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  وال

وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في   الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية

آراء المستتتجيبين فيما يتعلق بدر ة رد  عوامل القدرة متوستتط 

 حسب فئات مدة الادمةلبوالسلقة والقبول 

(  ميا 5لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

ها  المستتتتتتتتويات عة لمتغيرات المستتتتتتتتوى التنظيمي لي  ل األرب

توزيا وبيعي  ل لن لدراستتتتة و ود التالف كبير في متوستتتتط 

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف 001/0> 2 737/152 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف 001/0> 2 753/162 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف 001/0> 2 375/180 السلطة

 و ود التالف 001/0> 2 190/182 القبول
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قدرة والستتتتتتتلقة  آراء المستتتتتتتتجيبين حول در ة رد  عوامل ال

 Kruskal-Wallisوالقبول حستتتب فئات المستتتتوى التنظيمي )

nonparametric)ل  

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )المستوى التنظيمي(Kruskal-Wallisنتائج االختبار )( 5جدول )

 متغيرات البحث
احصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 2 261/100 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 2 703/101 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 2 163/125 السلطة

 و ود التالف <001/0 2 580/122 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 5مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )5وف مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

(P لاللتبتتار لجميا المتغيرات ) األربعتتة هي القتتدرة على تقييم

األداء وقدرة القوى العاملة والستتتتلقة والقبول أقل من مستتتتتوى 

وللصتتت إلى   ل ل لن تم رفض الفرضتتية الصتتفرية05ل0الاق  

آراء المستتتتتجيبين حول در ة و ود التالف كبير في متوستتتتط 

حستتتتب فئات المستتتتتوى برد  عوامل القدرة والستتتتلقة والقبول 

 التنظيميل

(  ميا 6 ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم ) لوحظ أن

ها توزيا وبيعي   عة لمتغيرات العمر لي  ل المستتتتتتتتويات األرب

آراء ل لن لفحث و ود فروق ذات دالة إحصتتائية في متوستتط 

حستتتب بالمستتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتلقة والقبول 

 Kruskal-Wallisالفئتتات العمريتتة  يتم استتتتتتتتاتتدام التبتتار )

nonparametric)ل 

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )مستوى االلمام بالموازنة التشغيلية(Kruskal-Wallis( نتائج اختبار)6جدول )

 

 متغيرات البحث
احصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 4 032/196 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 4 337/163 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 4 491/195 السلطة

 و ود التالف <001/0 4 562/181 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 6مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )( في 6وف مة Kruskal-Wallisالت فإن القي  )

(P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات )

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ستوى الاق   سلقة والقبول أقل من م ل ل لن  تم رفض 05ل0وال

  لالفرضية الصفرية

ء المستتتجيبين آراوللصتتت إلى و ود التالف كبير في متوستتط 

قة والقبول  قدرة والستتتتتتتل مل ال حستتتتتتتب بحول در ة رد  عوا

 مستوى االمام بالموازنة التشغيليةل

(  ميا 7لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

المستتتتتتويات األربعة لمتغيرات الوظيفة لي  لها توزيا وبيعي  
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اء آرل لن لفحث و ود فروق ذات دالة إحصتتائية في متوستتط 

حستتتب بالمستتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتلقة والقبول 

 Kruskal-Wallisنو  الوظيفتتتة  يتم استتتتتتتتاتتتدام التبتتتار )

nonparametric)ل  

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )نوع الوظيفة(Kruskal-Wallis( نتائج اختبار )7جدول )

 متغيرات البحث
 احصائيات

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 2 092/46 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 2 38/307 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 2 824/58 السلطة

 و ود التالف <001/0 2 283/49 القبول

 

 SPSS( من نتائ  برنام  7مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )7وف مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

(P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات )

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0ستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  وال

وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في   الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية

آراء المستتتجيبين فيما يتعلق بدر ة رد  عوامل القدرة متوستتط 

 حسب فئات نو  الوظيفةلبوالسلقة والقبول 

 المحور الرابع )االستنتاجات والتوصيات(

االستنتاجات  4- 1 

 

نتائ  البحث حسب نتائ  االتبار وكما موضل في الجدول رقم 

( ادنا ل 8)   

 

 للفرضيات ككل Wilcoxonنتائج اختبار: ( 8الجدول رقا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS( من نتائ  برنام  8مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

ال لنتائ  تحليل البيانات التي تم  معها  وبحستتتب ما تم ذكر  ووفقا

بابل(   فإن القدرة على تقييم  –بغداد  –من الجامعات )كربالء 

القدرة والستتتتتتتلقة والقبول   هو أحد العوامل والمتقلبات لتنفي  

الموازنة التشتتتتتتتغيلية  كما ان األداء في ه   الجامعات له األثر 

 الفرضيات
االختبار 

 االحصائي
 p مقدار

نتائج 

 الفرضيات

الفرضية 

 األولت

العوائق التي تحول هل عدم القدرة على تقييم األداء هو أحد 

 دون تنفي  الموازنة التشغيلية 
 ت ييد الفرضيه >001/0 -028/4

الفرضية 

 الثانية

قدرة القوى العاملة هي واحدة من العقبات التي تحول دون 

 تنفي  الموازنة التشغيلية 
 ت ييد الفرضيه >001/0 -671/8

الفرضية 

 الثالثة

اافتقار إلى السلقة القانونية واافتقار إلى السلقة  يعد

اا رائية من العقبات التي تحول دون تنفي  الموازنة 

 التشغيلية 

 ت ييد الفرضيه >001/0 -745/7

الفرضية 

 الرابعة

هل نقث الحوافا للقبول أحد العوائق التي تحول دون تنفي  

 الموازنة التشغيلية 
 الفرضيهت ييد  >001/0 -870/8



 

 
132 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة 137 - 122  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ موانع تنفيذ –شريين و علي    
 

 ومن ثماألكبر في تستتتهيل تنفي  ه   القريقة الجديدة للموازنة   

قدمه   ال ي بدور    ستتتتتتتلقة  بار  الراد  األول في ت يمكن اعت

حستتتتتتتب التبار بلقبول  تم ترتيبها وقدرة الموارد البشتتتتتتترية وا

ويلكوكسون   وكما تم فحصه في قسم وريقة البحث   الفرضية 

 –تنث على أن الجامعات )كربالء  التياألولى من الدراستتتتة   

غداد  ي   –ب قدرة على تقييم األداء المقلور لتنف ها ال لدي بل(   با

 دتع(  Pالموازنة التشتتتتتغيلية وفقالا لنتائ  التبار ويلكوكستتتتتون ) 

  مما يمكد الفرضتتتتتتتية  001ل0القيمة التي تم الحصتتتتتتتول عليها 

جامعات )كربالء  فإن ال كادر  –األول في البحث  وبحستتتتتتتب ال

بابل( تمتلن المهارات الالزمة والصتتتتتتتالحية والقبول  –بغداد 

تمت الموافقة على الفرضيات ال انية  ومن ثملتنفي  ه   الاقة   

ناءال على ذلن    عة  ب قالا وال ال ة والراب نه وف تاج أ يمكن ااستتتتتتتتن

بتتابتتل(    فتتإن هتت    –بغتتداد  –لمنتستتتتتتتبي الجتتامعتتات )كربالء 

الجامعات لديها  ميا المتقلبات في ه   الدراستتتتتتتة لالنتقال من 

وريقة الموازنة التقليدية إلى الموازنة التشتتتغيلية   لاصتتتة وفقالا 

لتحليل ويلكوكستتتتتتتون  تحديد أولويات العوامل الم كورة أعال  

ة نظر المنتستتتتتتتبين   فتإن القتدرة على تقييم األداء هو من و هت

العامل ال ي يجب أن يمل  في ااعتبار األك ر ألن رادعها في 

الجتتامعتتات هو أك ر من العوامتتل األلرى   لتت لتتن فهي تتقلتتب 

المايد من الحستتتتتاستتتتتية  كما ذكرنا ستتتتتابقالا   يعود أحد العوامل 

يتتات القبول في الممثرة في تنفيتت  الموازنتتة التشتتتتتتتغيليتتة إلى آل

الموازنتتتة ا على  الحكومتتتات والمنظمتتتات  إذا كتتتان القتتتائمون

نة  يملكون القتدرة على تقييم األداء التشتتتتتتتغيلي في تنفيت  المواز

التشغيلية أو على مراحل   يكون التنفي  صعبالا   ويمكن تر يحه 

األبعاد األلرى والستتتتتلقة فضتتتتتال عن في البحث المستتتتتتقبلي   

 والقبول به   القريقةلوقدرة القوى العاملة 

 

 

 2-4 اقتراحات عملية للبحث    

بناءال على األسئلة المقروحة في ااستبيان ونتائ  البحث وأهمية 

  اآلتيةار ابات الواردة من عينة الدراسة  نقدم ااقتراحات 

 فيما ياث متغير القدرة  -اوالً: 

ا على األستتتتئلة ) -عنصددددر القدرة علت تقييا األداء:  -أ   31ردال

( المتعلقة به ا العنصتتتتتر  غالبالا ما 10  13  21  23  26  29

 يستادم المستجيبون متوسط الدر ات في ار ابة  ل لن يُقترحل

*( يجب تحديد األنشتتتتقة القابلة للقياس وغير القابلة للقياس من 

حيث قياس األداء بشتتتتتتتكل صتتتتتتتحيل ويجب تحديد معايير قياس 

 الأدائها ولرحه

 *( إنشاء قواعد بيانات مناسبة ضد ااعتماد على المنظمةل

 *( يجب دم  أنظمة محاسبة األداء ومحاسبة األداء وإصالحهال

ا على األستتئلة ) -عنصددر قدرة القوى العاملة:  -ب   16  19ردال

ستادم المستجيبون الدر ة 3  6 ( المتعلقة به ا البند  غالبالا ما ي

 ابة  ل لن يُقترحلالمتوسقة والعالية في ار 

*( الدورات التدريبية المناسبة لمنتسبي الجامعات للتعرف على 

 كيفية تنفي  الموازنة التشغيليةل

*( يتم وضتتتتتتتا األستتتتتتت  الفنيتتة والتكنولو يتتة الالزمتتة للتنفيتت  

 الصحيل للموازنة التشغيلية في المنظمةل

*( يجب توظي  موظفين في الجامعات بمهارة حستتتتار وتحديد 

 الادماتلتكلفة 

 *( توفير التدريب الالزم للموظفين لحسار وتقييم األداءل

بالا ما  -فيما ياث متغير الستتتتتتتلقةع  -ثانياً:  في ه ا البند  غال

  14  17  20  24  27  32ياتار المستجيبون على األسئلة )

( در ات متوستتتتتتقة وعالية  مما يشتتتتتتير إلى 1  5  7  9  12

أهمية ه ا البند في إنشتتتاء نظام الموازنة التشتتتغيليةل ل لن ينبغي 

  ي تي اقتراح ما 

قوانين مقننتتة من قبتتل مجل  النوار أ( يتم إعتتداد وإصتتتتتتتتدار 

العراقي من أ ل إنشتتتتتتتاء نظام موازنة من أ ل الحد من الت ثير 

 والقدرة التفاوضية للموازنة والقضاء على القريقة التقليديةل

ر( تعديل القوانين المالية والمحاستتتتبية بما يوفر أستتتتاستتتتاال  يداال 

 للموازنة التشغيلية على المستوى الكليل

القوانين على ارصتتتتالحات الالزمة للموازنة  ج( يجب أن تنث

 والمديرين الماليين والجهات لتنفي  الموازنة التشغيليةل

في هتت ا البنتتتد   ياتتتتار  -فيمتتتا ياث متغير القبول ع -ثددالثددداً:

   15   18   22   25   28   30المستتتتجيبون على األستتتئلة )

ط (   وفي ك ير من األحيان   ياتارون متوستتتتت2   4   8   11

 اآلتيةعالدر ات وعالية   بناءال على ااقتراحات 

مة عالقة  قا ها  ينبغي إ ي  غة القوانين وتنف يا أ( من لالل صتتتتتتت

 مناسبة بين نظام الموازنة التشغيلية ونظام المكاف ة والعقارل

ر( يتم لتتترح المعايير الالزمة لقياس الكفاءة والفعالية والتكلفة 

يرين على ااستتتتتتجابة ااقتصتتتتتادية لألنشتتتتتقة ويتم تدريب المد

لمعتتايير القيتتاس هتت   ويصتتتتتتتبحون األستتتتتتتتاس رعتتداد التقتتارير 

 الدوريةل

شغيلية على  ج( إيجاد المنصة الالزمة لتقبيق نظام الموازنة الت

 المدى القويل لوكالء الحكومةل
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التوصيات 4- 3 

مرا عة ااستتتتتتتتراتيجيات لتعايا القدرة والستتتتتتتلقة والقبول  - 

 لالتشغيلية بشكل أك ر فعالية في الجامعاتلتنفي  الموازنة 

يُقترح إ راء البحث كوستتتيلة لتحستتتين أو إزالة الحوا ا التي  -

  تعترض الموازنة التشغيليةل

تقييم آثار نظام الموازنة التشتتتتتتغيلية على اروار المحاستتتتتتبي  -

 الحالي للجهات الحكوميةل

القوة يتم تشتتتتتتجيا الباح ين المستتتتتتتقبليين على النظر في نقاو  -

والضتتتتتع  والتهديدات والفرص الم كورة لالل الدراستتتتتات 

ية في الغرر ودول  يات التشتتتتتتتغيل ي  المياان قارنة بين تنف الم

 العالم ال الثل

ية   م   - نة التشغغغغغغغفيل فة على المواز تأثير التكل ية  نظراً ألهم

 .المقترح إجراء دراسات  ي هذا الصدد

 

 المصادر

 أوالً: المصادر العربية

  عباس  سراج رزوقي قدراسة وتحليل انحرافات الموازنة

العامة لجامعة واستتتتتتطقل مجلة الكوت للعلوم ااقتصتتتتتتادية 

 ل2016 امعة واسط    23واردارية  العدد 

   علي  احمد ماهرق اهم المعوقات التي توا ه اعداد وتنفي

الموازنة ااست مارية في العراق وسبل التصدي لهاق مجلة 

 ل2014 امعة الكوفة   35الكوفة العدد مركا دراسات 

 ( ل العوامل الممثرة 2012عادل ورفی  حل والاعبی  مل)

على المياانية التشتتتتتتتغيليةل بح ية غير منشتتتتتتتورة   امعة 

 الموصل  موصل  عراقل 

   الستتتتتتتياغي  حمود محمد  قأعداد الموازنات التاقيقيةق

 الدورة التدريبية لبرنام  نستتتتتتتي  لتنمية قدرات المنظمات

غير الحكومية الشتتابة بالتعاون ما ممستتستتة تنمية القيادات 

الشتتتابة  مركا تقوير الشتتتبار اقتصتتتاديا صتتتنعاء  اليمن  

 ل2007

  بكر  عبتتد الرحمن محمتتد عبتتد الرحمن  قأمكتتانيتتة تقبيق

الموازنات المبنية على األنشتتتتقة في ققا  المستتتتتشتتتتفيات 

ليتتتتة  لمتتتتا لعتلتوم ا كلتيتتتتة ا كتتورا    وروحتتتتة د ني  ا اارد

رفية  األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  والمص

 ل2007عمان  ااردن  
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 (1ملحق رقا )

 بسا هللا الرحمن الرحيا

 

 تحية طيبة...

ـوازنة التشغيلية قدراسة استقالعية في »ما فائق ااحترام والتقديرل لقد تم إعداد ه ا ااستبيان من أ ل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوانا تنفي  المـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ

بابلق وهو يتعلق بموضتتتو  البحث وير ى ار ابة على األستتتئلة ذات الصتتتلة بدقة وعنايةل لتتتاكرين لكم  –كربالء  –الجامعات بغداد 

 م لإل ابة على أسئلة ااستبيانل حسن تعاونك

 

 المواصفات العامة للشاث ال ي يملئ ااستبيانع

 □ان ى □ ( الجن ع ذكر 1) 

 □عام 50أك ر من □ عام  50 -40ما بين □ عام 40 -30ما بين □ عام  30( العمرع أقل من 2) 

 □دكتورا □ ما ستير □ ( المستوى التعليميع بكالوريوس 3) 

سنه وما فوق  25□ سنه  25 - 20□ سنه  20- 15□ سنه  15- 10□ سنوات  10 - 5□ سنوات  5- 1العمليةع  ( مستوى الابرة4) 

□ 

 □ إدارة □ إلراف □ ( المستوى التنظيميع لبرة 5) 

 □ک ير  دا □ ك يرا□ متوسط □ قليل □ ( مستوى ارلمام بموضو  الموازنة التشغيليةع قليل  دا 6) 

 □ مدير□ مدقق□ اسب ( العنوان الوظيفيع مح7) 

  

 

بعد قراءة العبارات التالية يرجت وضدددددع إشدددددارة)صدددددي( لتحديد إلت أي مدى هذ  العبارة تعتبر كحاجز علت طريق وضدددددع الميزانية 

 التشغيلية للجامعات في العراق )بالتأكيد بعض الحاالت تتعلق بداخل الجامعة والبعض منها تتعلق بخارج الجامعة(. 
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 ت
تمثل العقبات الموجودة في طريق تنفيذ الموازنة  العبارات التي

 التشغيلية

 

دا
ج
ل 
لي
ق

 

يل
قل

ط 
س
و
مت

 

را
ثي
ك

دا 
ج
ر 
ثي
ك

 

1 

النفوذ والقدرة على المساومة للوحدات الماتلفة في عملية 

الموازنة  تمثر على التيارات التنظيمية لمدراء المياانية والمالية 

 المياانيةل من ناحية التوقعات  ارعداد و التصديق على

     

2 
لم يمل  بعين ااعتبار الصلة بين مستوى نجاح نظام الموازنة 

      التشغيلية ونظم المكاف ة والعقارل

3 
ا يتم استادام أنظمة التدريب المناسبة للموظفين لتعري  وتنفي  

      عملية الموازنة التشغيلية في الممسسة بكفاءةل

4 
لبدء عملية الموازنة التشغيلية حتى  لم تقرح الدوافا و الحوافا

 اآلنل
     

5 

الموازنة التشغيلية الداللية والاار ية ا تاال تقليدية ولم يتم 

استبدال إ راءات الموازنة التشغيلية )على سبيل الم ال  التركيا 

 على المدلالت بدا من الموازنة القائمة على النتائ (ل

     

6 
فنية من أ ل التنفي  السليم للموازنة ا تو د أي أس  تقنية و 

 التشغيليةل
     

7 

ا يو د بناء فرق عمل و تشكيل لجان مشتركة بين الوحدات 

لحسار السعر النهائي و تقييم األداء و تَقّدم عملية بناء الموازنة 

 التشغيلية للممسسة او الجامعةل

     

8 

ااعتمادات لكل وحدة ألن في الموازنة التشغيلية  الحصول على 

يعتمد على تحسين األداء و فعالية األنشقة  ل لن ينظر بعض 

المدراء التنفي يين للمياانية التشغيلية على أنها محاسبة مستمرة 

 للمعايير الم كورةل

     

9 
ا تو د تعليمات مناسبة و بصورة مكتوبة لتنفي  الموازنة 

 التشغيلية في الجامعاتل
     

      قياس األداء و مار ات البرام  ومن ثم تقييمها عمل معقدلورق  10

11 

من الواضل إنه يو د رضا عن الوضا القائم و تو د مقاومة 

للتغيير بين مديري وحدات الجامعة في وريق تنفي  الموازنة 

 التشغيليةل
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 ت
تمثل العقبات الموجودة في طريق تنفيذ الموازنة  العبارات التي

 التشغيلية

 

دا
ج
ل 
لي
ق

 

يل
قل

ط 
س
و
مت

 

را
ثي
ك

دا 
ج
ر 
ثي
ك

 

12 
ا تستادم إ راءات و معايير محددة لبناء المملرات و قياس 

      لتحديد نتائ  األنشقةلالمملرات 

13 
من الصعب تحديد األنشقة القابلة للقياس و غبر القابلة للقياس من 

      حيث األداء و تو د صعوبة في الفصل بينهما دالل الجامعاتل

14 
ا تو د عمليات و إ راءات اتصالية و تفاعلية مالئمة للموازنة 

 والوزارة نفسهالالتشغيلية بين وحدات مياانية الجامعات 
     

15 

کبار صنا  القرار في البالد  نظرا لمراكاهم المتغيرة و ك رة 

انتقالهم  يميلون نحو الموازنة القصيرة األ ل  في حين أن أساس 

 الموازنة التشغيلية يتقلب عملية وويلة نسبيال

     

16 
النهائي العاملين ا يملكون الابرة والمهارة الالزمة لحسار السعر 

 ألنها عملية معقدةل
     

17 
على المستوى الكلي ا تتمتا القواعد المالية والحسابية بالفعالية و 

 المنقق الصحيل للموازنة التشغيلية على مستوى المنظمةل
     

18 
اردارة الكلية للبالد ا تستادم الك ير من التجارر العلمية النا حة 

      ما متقلبات المنظمات الداللية للدولةل للبلدان المتقدمة و ا تكيفها

      ا تو د القدرة الالزمة لدى الموظفين المعنيين لقياس األداءل 19

      ا تتمتا تصني  اريرادات و النفقات للمياانية بالمعايير المقلوبةل 20

21 
لم تنش  القدرة الالزمة ردارة قواعد البيانات المتعلقة ب داء ونتائ  

      الوحدات والتي لها ت ثير مبالر على الموازنة التشغيليةل

22 

كبار صنا  القرار في البالد  في بعض األحيان  ي ل ون بعين 

ااعتبار مصالل مجموعة من األلااص في عملية ارعداد 

 والمصادقة علی مياانيه الجامعة او الوزارةل

     

      ونواتجها تستغرق وقتا ووياللالحسابات المتعلقة بقياس األنشقة  23

24 
لي  لدى مديرو المياانية والمالية ما يكفي من السلقة والموارد 

 لحسار السعر النهائي و تنفي  الموازنة التشغيليةل
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 ت
تمثل العقبات الموجودة في طريق تنفيذ الموازنة  العبارات التي

 التشغيلية

 

دا
ج
ل 
لي
ق

 

يل
قل

ط 
س
و
مت

 

را
ثي
ك

دا 
ج
ر 
ثي
ك

 

25 
بالنسبة لبعض رؤساء الجامعات لم يتم إضفاء القابا الممسسي 

      األداءلعلى قيمة الاقط ااستراتيجية و استادام قياس 

      ا يمكن الوثوق و ااعتماد على نتائ  تقييم األداءل 26

27 

مدراء المياانية و المالية للممسسة ا يمتلكون السلقة الالزمة فيما 

يتعلق بعملية الموازنة التشغيلية و إعداد التقارير واتااذ القرارات 

 األداءلالتي تتعلق بتاصيث الموارد وفقا لمعلومات تقييم 

     

28 
وبيعة الشفافية و الوضوح ألداء المياانية والتبعات السلبية 

 لقريقة موازنة األداء لإلدارة الكلية للدولة  يقغي على قبولهل
     

29 
ا يو د التصاق بين نظم الموازنة والنظم المالية  وا سيما 

 المحاسبة ارداريةل
     

30 

بيانات األداء تعتبر ك داة لإللراف و ااعتقاد ب ن معلومات و 

الممال ة من قبل المنظمات الرقابية يتحدى و يحول دون تنفي  

 الموازنة التشغيليةل

     

31 
ا يو د تنسيق بين قاعدة البيانات للموازنة والنظم التنفي ية 

      والتشغيليةل

32 
على  القوانين واللوائل الحالية التي تحكم عملية وضا الموازنة

      مستوى الدولة  ا تدعم عملية الموازنة التشغيلية للجامعاتل

 

 

 

 

 شكرا  جابتكا
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 المستخلص

ث تت يشعتت  اىشالتتمشث للمتتبشث لتتلعلبشش،تمثلتتمشكلتتالبشث انتتيشثةشالتتجودشث ملستتل ثنشث لتتجكبشكتتاشعاتتيشث م تتج  شث   ثعلتتبش

السهمشث لطجعشث م  فيشوث ت كلزشالمشكفهلمشه هشث ملسل ثنشث لجكبشوتأثل هتجشوكت اشثكاجةلتبششتت ثو هجشفتيشث م تج  ش

ث   ثعلبشوهيشه ج كشف الًشثة اجسشفيشاج بشالتجودشكثتيشهت هشث ملستل ثنشالتمشث للمتبشث لتلعلبش الستهمشفشثلشعهت  شث انتيش

ث ضتل شالتمشث ملستل ثنشث لتجكبشوثة اجستهجشالتمشث للمتبشث لتلعلبشكتاشوتالتشث م للكتجنشث تتيشتلف هتجششثسجسجًشث مشتلللط

 ت ثشت كتزشو تل هشكاج ت هشالتمش  ثستبشوتنللتيشكفهتلمشث ملستل ثنشث لتجكبشوكت اشثة اجستهجشالتمش،ث م ج  شث   ثعلبش

  شوكت اشكفجعتبش سوسشثالكتلثتشوك  كش  ثسبشك اشوستل شكثتيشهت هشث ملستل ثنشالتمشث م تج،ث للمبشث للعلبش السهمش

 ملثسهبشوتللليشث مخجط شفثةشثهمشةتجئجشه هشث   ثسبشثاتلث شث لتلثئمشث مج لتبشالتمشهت هشث ملستل ثنشث لتجكبشتترث شو تل هش

ش،ت  اىشالمشطال بشث  مللجنشث مج لبشكايششوكاشثمسلالهشالمشث للمبشث للعلبشالسهمشث لطجعشث م  فيشث   ثعيش

علتتبشاتتاشكختتجط شكثتتيشهتت هشث ملستتل ثنشث تتتيشتت جكتتيشو تتل دشكاج تت هشفتتيشث لتتلثئمشث مج لتتبشفوشالشتف تتاشث م تتج  شث   ث

تلجهيشثةظمبشث  عجوبشكعشكثيشه هشث مخجط شكمجشعج يشت ثكمهجشوط شس ثشالمشثالستثمج ثنشث مج لبشش لم ج  شث   ثعلتبش

ث جهتتجنشث نالكلتتبشوج تتت ويش تخلتتل شووج تتتج يشت تتجلمشث ملتتاالنشوثة اجستتهجشالتتمشث للمتتبشث لتتلعلبشقستتهمهجشف تت  كشتلتتلمش

شث م ج  شث متض  دشكاشث خلجئ شث نجصلبشثوشكلجا تهجشفيشثست ج دشثكلث هجشف

ش

شث للمبشث للعلبش السهم،ش مت ث دث ملسل ثنشث،شث ملسل ثنشث لجكبالكلمات المفتاحية : 

ش

 

The Role of Toxic Assets in the Decline in the Market Value of Shares of the Iraqi 

Banking Sector 

Esraa Ali jasim alaughaily 1   ,    Dr. Sattar Jaber Khalawy 2 

 

Abstract 

 The problem of the research was that the possession of toxic assets by Iraqi banks, 

reflected in the market value of banking sector shares, the emphasis on the concept of 

these toxic assets, their impact and the extent to which they can be traded in Iraqi banks, 

and whether there is a reflection in the possession of such assets on the market value of 

shares. The research aims mainly to highlight toxic assets and their impact on market 

value through information provided by Iraqi banks, so it focuses directly on the study and 

analysis of the concept of toxic assets and their impact on the market value of shares, as 

well as the extent to which such assets are located on banks and the adequacy of capital In 

order to face and reduce risks, the most important outcome of this study is the inclusion 

of financial lists on these toxic assets, whose negative images affect the market value of 

the shares of the Iraqi banking sector and thus reflect on the nature of the operations.  

 

Keywords: toxic assets, troubled assets, market value of shares    
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شوكتاشثتموا ثنشثالستثمج شث   ثعيشعر يشوهجشث مشت ث ثنشفيشسملعش

ش الستهمشفتيشث م تج  شث   ثعلتتبشث لتلعلبششث للمتبعتر يشث تمشتت هل ش

 ث تيشت تم هجشفيشثالسجسش ل هلضشوج لضعشث مج يش لم ج  شف

ثيشهت هشث لتملمشفتيشوع شله نشث نجسبش لت كلزشالمشكلالبشوسل شك

وعمااشثةشةالاشكتاشش،وكلفلهشث ت جكيشك هجششث م ثكزشث مج لبشث م  فلب

اشلكتتت  كشتلضتتتو ،وتتتالتشث   ثستتتبشث مل تتتل شوتتتج ملسل ثنشث لتتتجكب

السهمشث لطجعشث م  فيشفيشاج بششثة اجسشتأث هجشالمشث للمبشث للعلب

تت جكتتيشوهتت هشث ملستتل ثنششثةشثغلتت شث م تتج  شث   ثعلتتبش،سل هتتجشو

بشفتيشلتتلضتاشكت اشطال تبشهت هشث م جكشكشثةشه هشث   ثسب   ش،ث لجكب

شالتموْكاشثسيشتنللقشثهت ث شث انتيشتتمشتللتلمهشش. م  فيث لطجعشث 

 ث و بشكنجو شوهيشكمجشعأتيش:

شث منل شثقوتش:شعتضماشك هجلبشث انيش

ث ملستل ثنشث لتجكبشوث للمتبشث لتلعلبششكجهلتبشث منل شث ثجةيش:شتضما

ش السهمش

شث منل شث ثج يش:شث تطالقشث  مليش لم ج  شث   ثعلب

شوث تلصلجنث منل شث  ثوعش:شثالست تجسجنش

 

 المحور االول : منهجية البحث

ت تت شك هجلتتبشث انتتيشث ملتتج شث ملتت ثةيشوث ط علتتبشث  لملتتبشث م ظمتتبش

شبثعجتتج شالتتلتشامللتتش تن عتت شكلتتالهشث انتتيشث تتتيش اتتمشث اجاثتتبشث تتم

 هجشفشوتلضاشثه ث شث انتيشوثهملتتهشفضتالشاتاشف ضتلجتهششبوالمل

ث انتيشتمثلتمششباللتهشفتجةشك هجلتش،ث انيشث  لملبششوك هجهشوثسج ل 

 : وجالتي

 مشكلة البحث: 1.1

ستتل ثنشث لتتجكبشفتتيشث م تتج  شث   ثعلتتبشعتت شعتت  اىشوستتل شث ملشة ش 

ثةشتر يش  مششوعمااشش،السهمشث لطجعشث م  فيشالمشث للمبشث للعلب

لتتلمشوثةخفتتجضشث ش،أثتتج شستتلالبشالتتمشث م كتتزشث متتج يشو تتل دشاجكتتب

وهت ثشعتر يشث تمشتلاتترشش،ستهمشث م تج  شو تل دشوجصتتبث لتلعلبشق

تر يشث مشاتزو ششوكاشثمش،للمشوهجشث م   عسملعشث  مللجنشث تيش

ث اثل شكاشث ملتثم عاشاتاشث ت جكتيشكتعشث م تج  شث تتيشت تجةيشكتاش

ن ع شكلالبشث انيشكاشوالتشثالسئلبشتشث ملسل ثنشث مت ث دشوعمااش

شش-:شثقتلب

شم تج  هيشعلس شثة اجسشالمشث للمبشث لتلعلبش الستهمشفتيشث  ف1

 ؟شبفيشاج بشالجودشكلسل ثنشسجك

فيشث م تج  شششب هشث ملسل ثنشث لجكك اشثكاجةلبشت ثوتشهشكج ف2

 ؟شوك اشتأث شه هشث م ج  شفلهجش،ث   ثعلب

 اهمية البحث: 2.1

وستل شكثتيشهت هشث ملستل ثنششتات وشثهملتهشث انتيشكتاشوتالتشطال تب

الستهمشث لطتجعشش ثسبشثة اجسهجشالمشث للمتبشث لتلعلبو ش،كنيشث اني

شثهملتتتهشفتتيشتلتت عمشث نلتتلتشث م جستتابشفضتتالشاتتاث م تت فيشث   ثعتتيش

 لتلللتتيشكتتاشستتلالجنشوستتل شكثتتيشهتت هشث ملستتل ثنشث لتتجكبشكتتاشثستتيش

ومتجشفلهتجششنشث تيشتلثسههجشث لطجاجنشث م  فلبث تخل شكاشث ملاال

شتن ع شعلمبشثسهمهجف

 اهداف البحث: 3.1

فجةهشعهت  شثسجستجشش،ث مط وابالمشوفقشكلالبشث انيشوث تلجسالنش

ثل هتجشالتمشث م كتزشث ضل شالمشث ملسل ثنشث لجكبششوتأث مشتلللطش

ث مج يشوثة اجسجتهشالمشث للمتبشث لتلعلبششكتاشوتالتشث م للكتجنشث تتيش

 تتت ثششعماتتتاشث تتتتلجقشكجملاتتتبششكتتتاش،شتلف هتتتجشث م تتتج  شث   ثعلتتتب

وهتيشش،ثاله ث شث ف التبشث الوكتبشش تنللتقشث هت  شثالستجسش لانتيش

 -جالتيش:ك

وكتت اشثة اجستتهجشششبكفهتتلمشث ملستتل ثنشث لتتجكش  ثستتبشوتنللتتيش ف1

 المشث للمبشث للعلبش السهمف

وكتت اشش،  ثستبشكتت اشتتتأثل شهتت هشث ملستتل ثنشالتتمشث م تتج   ف2

 بشث مخجط شوتللللهجفكفجعبش سوسشثكلث هجش ملثس

 فرضيات البحث : 4.1

شثالتلبش:شلت  شث انيشث مشث ف ضلجنشثالسجسلبع

 للتهمششجودشث ملسل ثنشالتمشث للمتبشث لتلعلب نله ج كشثة اجسش ف1

 ففيشث م ج  شث   ثعلب

 فتت جكيشوج ملسل ثنشث لجكبشثةشثغل شث م ج  شث   ثعلب ف2

ش

 منهجية البحث : 5.1

ش:ش انيشسلتمششثاتمج شث م جهجشثالتلب تنللقشثه ث شث

ثس بشثالونجثشوث   ثسجنشلثنشث م هجشثالستل ثئيشكاشوالتشك  ف1

وششفضالشااشثستل ث شثالفاج ،وتنلللهجششوملضلعشث انيشث  لب

وغلتتتبشث تلصتتتيشث تتتمششثآل ث شث تتتلث  دشفتتتيشث م تتتج  شث مختلفتتتب

شثست تجسجنشت امشث ججة شث  ظ يشكاشث انيشف

وتنللتتيشث الجةتتجنشوث تلتتج ع شث متت هجشث لصتتفيشث تنلللتتيش لصتت ش ف2

ث خجصبشوج م ج  ششث مج لبشث   ثعلبشكنيشث انيش م  فهشكت اش

 فث ملسل ثنشث لجكهثل شوسل شه هشتأ

 

 مجتمع وعينة البحث : 6.1

ث   ثعتيشكتمتثالشوج م تج  شث   ثعلتبشتمشث تلسهشث مشث لطتجعشث متج يش

ث هُشث االتتت شفضتتتالًشاتتتاشتتتتأش،ث خجصتتتبششةظتتت ثشقهملتتتبشهتتت ثشث لطتتتجعش
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ث تتيشش،بش تلللتيشهت هشث ملستل ثنشث لتجكبوج ملسل ثنشث لجكبشوث نجس

متتج شالتتمشال تتبشكتتاشمشثالاتفلتت شتتتتتترث شالتتمششث  مللتتجنشثالستتتثمج عبش

ش،وج م تج  شمك ت  شوغت ث شث م ج  شث   ثعلبشث خجصبشث متمثلتب

ش،ك تت  شث لتتمجتشش،ك تت  شستتلك شش،ك تت  شث خلتتلجشث تجتتج يش

 2018-2015ش لفت دشث من  دشوك   شثالهليشث   ثعيش(

 حدود البحث : 7.1

وتلج شكجملاتبشكتاشث م تج  شث   ثعلتبشتمشثالحدود المكانية :  فش1

ش،ك   شث خللجشث تجتج يشوش،فيشمك   شوغ ث ششث متمثلبشث خجصب

ك تت  شثالهلتتيشث   ثعتتيشك تت  شث لتتمجتشوش،ك تت  شستتلك شو

هتت هشث م تتج  شكتتاششكنتتالًش لتطالتتقشةظتت ثًش متتجشتنتلعتتهش(ش الستتتثمج 

شت جةلهشكاشتلارثنشاجصلبفشكملجنشهجئلبشكاشث ملسل ثنشث لجكبشوكج

المشث الجةجنشوث تلج ع شث مج لبششثاتم نشث اجاثب. الحدود الزمانية :2

(شوكت  كش2018-2015مشد لمت شث خجصبثعلبشث ل لعبش لم ج  شث   

وثالا تتجئلجنششث تلتتج ع شث م لتتل دش لتتلقشث  تت ثقش تتلو ثقشث مج لتتب

شث ل لعبف

 اسلوب جمع البيانات : 8.1

ث انتلثشوث م ثستعشالتمشاعتمدت الباحثة في عملية  جمع البيانات 

 هتتجشوثالس التتبشث متمثلتتبشوجالونتتجثشوث تت و عجنشكشوث م تتج  شث   ولتتب

فضتتالشش،وث  ستجئيشوثالطتج عاشث ججك لتبشث مت للتتبشوملضتلعشث انتيش

ج  دشكتاشااشث ات شثال ات وةلبششوكلثعتعشثالةت ةتمشوث ت للمتجنشث  ت

وكت  كشكتاشش،وج م جعل شث منجسالبشث  و لبششث جهجنشث منجسالبشث م  لب

وث مج عتتبشكتتاششوث تلتتج ع شث مج لتتبةتتجنشوث م للكتتجنشوتتالتشسمتتعشث الج

 فث جهجنشث خجصبشال بشث انيش

 

ماهيوووة الموجوووودات السوووامة والقيموووة السووووقية الثووواني : المحووور 

 لالسهم 

 ماهية الموجودات السامة : 1.2

،شكجةشث لت  شش2008ش-2007عايشلهل ششثقوكبشث مج لبشث  ج ملبششس ه

نتلش ةلتج شأ وثنشثقاظمشكتاشثبوت ثعشفتيشثقستلثقشث مج لتبشكلسهتجًشة

ثستتتثمج عبشك ظمتتبشستتمنمش لملتتتثم عاشوجتختتجلشكلثعتت شعجئمتتبشالتتمش

واظلتمشولت  شكالت شش،ثالست ثةبش  مشا شكال شفيشكنجفظشث ملسل ثن

كتتاشثالهتمتتجمش تت و هجشث اتتج وشفتتيشثقوكتتبشث مج لتتبشث  و لتتبفشوةظتت ثًش

 لخلجئ شث هجئلبشث تيشتاا هجشث ملتثم وةشفتيشستلقشثالئتمتجةشث م لت دش

ث غجكضتبشوتتأو ثقشكج لتتب،شفلتتلىشكتتاشث ملتتتغ لشأةشعطلتتقشالتتمشهتت هش

ثقةتتتتتتتتتتتتلثعشكتتتتتتتتتتتتاشثالستتتتتتتتتتتتتثمج ثنشغج اتتتتتتتتتتتتجًشث ملستتتتتتتتتتتتل ثنشش

،شش2007(فشك  شاتجمشLongstaf&Myers:2014،297"ث لجكب"فم

،شقشثبساجةشفت دشكاشث تلل شث ل ع  ه نشثقسلثقشث مج لبشوأسلث ل ش

تملزنشوجةهلج شثقةظمبشث م  فلبشث لط لب،شوثةخفجضشعلمشث  لج ثنش

وتاماشس و شش،ج ي،شوث تفجعشك  النشث تخل شااشس ث شث  هاشث  ل

ث مششث ثمجةل لتجنشكتاششفيشتن ع شوثكاجةلبشش أسشث مجتشثقوكبشث مج لب

ستتلقشكلستتل ثنشوشولتتقشفلجاتتجنشث مضتتج وبشفتتيشش،ث لتت ةشث مجضتتي

ااششوت لعضش،كال ولايشش أسشث مجتشث مت ثكمث  لج ثنشالستل جلش

ش&شRedmond:2017,1مشث ا علتتبثالفتلتتج شث تتمششفتت ثشثالستتتثمج ش

Waldron)شف

ثةتهتتمشثقكتت شوج   عتت شكتتاشث ا تتلاشفتتيشأك عاتتجشواتتلتشث  تتج مشونمتتيش

أو ثقشكج لبشأصانمشفجأدشغل شسجئلبفشوكجةتمشث  تلجتبشأوكتبشستلل بش

لثنشأو ج شكال دش،شكمتجشأ اش  تمشأوكتبشثئتمتجةشاج ملتبفشوعت شأ اشهت ثش

ث لضعش  مش فضشث   ع شكاشث ا لاش امشثاتلجستجنشثالعتت ثضشوتلاش

ا ضش تتتلفل شث لتتلل بشع تتل دشثقستتيشالتتلبشوضتتنجهجش ا ضتتهجشث تت

(Abdul-Rahman : 2010 , 3)ش

ك تتتطلاش تتتجئعش تتتا ضششوأةتتتهوعماتتتاشثةشة تتت  ششث ملستتتل ششث لتتتجمش

ثقصلتشث مج لبشث تيشثةخفضمشعلمتهجشولايشكالت شوث تتيش تمشع ت ش هتجش

ستتلقشاجكلتتبش،شونلتتتيشالشعماتتاشولتتتعشهتت هشثقصتتتلتشولتت  شكتتت ض ش

-2007التشثقوكبشث مج لبش نجكلهجشفففشأصااشه ثشث م طلاش جئً جشو

]ه هشث ملستل ثن ش وً ثش ئللتلًجفشا ت كجشعتلعت ششأ ن،شاليشش2008

ستتتلقشث ملستتتل ثنشث لتتتجكبشاتتتاشث  متتتيش،شعلصتتت شوأةتتتهش"كجمتتت "ش

ش(فGU& Menzio:2020,1م

وع شتمشت  ع شثالصلتشث لجكبشااج دشااشعت وضشك خفضتبشث للمتبش

 ةلتتج ثنشتتتمشك نهتتجش لمطتتل عاشاتتتمشعتما تتلثشكتتاش تت ث شكلتتج ععش

ش(فholand :2009,1ثق ثضيشأوشتملعلهجشم

وتتتتمشت  عفتتتهشكتتتاشعاتتتيشعتتتجةلةشثالستتتتل ث شثالعت تتتج يشث طتتتج ي ش

ثوششبثوشثيشثو ثقشكج لتشبثوشتجج عتشب(شالمشثةهش هلةشستا لEESAم

ثوشك تاطتتبشوهتت هشث  هتتلةششالتتمث تزثكتتجنشثوشث وثنشثوتت اشتلتتت  ش

 ف(Bianco :2012,3مشث  لج عب

ش

 لموجودات السامة تحديات مفهوم ا: 2.2

عمااشثةشةلضاشثهتمشث تنت عجنشث تتيشتلثسههتجشهت هشث ملستل ثنشكمتجش

ش(Holland :2009, 1فيش:شم

نشفتتيشغلتتجلشفشكتتاشث ضتت و يشتن عتت شستت  شاتتج تش هتت هشث ملستتل ث1

و  تتج ثنشثقستت ج شوط علتتبشوثضتتنبششبستتلقشث  لتتج ثنشث مت ثو تت

شو فجفبف

فشتن ع شث للبشث مثلمش لملسل ثنشث لتجكبش لن تلتشاللهتجشفتيشلتيش2

كلزثةلبشكن و دشوأس ج شاج  بشكل  دشووللفبشكلضلالبشكت   دش

ث م جعل شتل مش  مشوعج دشث  جئت ثنش  تمش ثفتعشث ضت ثئ ش،شوتلللتيش
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ك دش  ث دشث ملسل ثنش  مشث ن شثق ةمش،شوث لتمج شوعاتج دش ستملبش

شفث ا لاشفيشث للقشث مفتلاب

فشكلتتتالبش ةلتتتج شاتتتيشعجوتتتيش لتطتتتلع شعما تتتهشتلتتت ععشامللتتتبشةلتتتيش3

ث ملسل ثنشفشةظً ثش ل   شث اال شكاشث  لج ثنشث م تل دشفيشسملتعش

يشتلستتلعشةطتتجقشأيشةهتتجشكلتتت  شمتتاشث ضتت و فثةنتتج شث  تتج مشش،ش

ش لت جكيشكعشث نجمشث هجئيش لل وضشث مت ث دفشس عع

اتتلةشت،شونلتتيششث تلتت ل شوث تنلتتلاش تتفجفبشفشعجتت شأةشتاتتلةشت لتتجن4

الشعتتتمشتلتت عمشك جكلتتبششأيشأةتته جملتتعش ثف تتيشث ضتت ثئ ششبوثضتتن

 تفضلللبشقيشط  شوالشت جةيشث  مللبشكاشت ويشسلجسي

ش

 ةمخاطر الموجودات السام: 3.2

 شوعماتتاشث ت التت شا هتتجشوجةهتتجشسملتتعشث مختتجطش:الماليووة المخواطر -اوال

ث تتتتيشتتطلتتت شث تتت ثفجًشو عجوتتتبشث م تاطتتتبشوتتتج ملسل ثنشث م تتت فلبش

كلتتتم دشكتتاشعاتتيش  ث دشث م تت  شتا تتجش لستت ج شوا كتتبشث لتتلقش

(شوشةاتلاش38,2015وثقوضجعشثالعت ج عبشوث  ملالنفمواش ت و د:

 المشث  نلشثآلتي:شأهمشث مخجط شث مج لبش

 كخجط شثالئتمجة ف1

 كخجط شث للل ب ف2

 ث مخجط شث للعلب ف3

 كخجط شث تللعب .4

ث تتيشت لتجشاتاشث تغلت ثنششوهتيشث مختجط ش: ثانيا المخاطر القانونيوة

شوكتتت  كشغمتتتلضشو تتتضشث جلثةتتت شث لجةلةلتتتبش،فتتتيشث الئتتتبشث لجةلةلتتتب

ت لأشه هشث مخجط ش لشش،ت فل شث  لل ششعر يشث مشص لوبش لملتلجنشكمج

اتتتاشستتتتل شث تلثلتتتتقشفتتتتيشث  لتتتتل ،شواتتتت مشتمتتتتتعشث طتتتت  شث ملجوتتتتيش

شوج  تتتالالجنشث الوكتتتبش لت جعتتت ،شوث لضتتتعشث لتتتجةلةيشغلتتت شث لثضتتتا

 تتا ضشث ت تتجكالن،شواتت مشث لتت  دشالتتمشث ت فلتت شث لضتتجئيشفتتيشاج تتبش

 (8,ش2010مفل ي:ث ت ث شأوشثبفالسش

ثالات ث ش مت دشطلعلتبششوج مختجط ش  ع شتمش: ثالثا المخاطر التشغيلية

ث تلغلللبشفلطشكأوطج شف لتبشالتمشااتىشكختجط شثالئتمتجةشوث لتلق،ش

ع يشث م تج  ،شكت ث تمش شث م   شث  ئلليش لللقشوج  لتابشث تيشت تا

ثالشأةتهشفتيشش،وشعا وش  جشأةشث اجاثلاش مشعالةلثشكهتملاشوه ثشث ملضلع

ث ل لثنشثقول دشا ت كجشوت أنش ج تبشوتجوتش ل عجوتبشث م ت فلبشو لت ش

 &Ferrettiكلفلتتتتتتبش  ث دشث م تتتتتتج  ش لمختتتتتتجط شث تلتتتتتتغلللب

Birindelli:2017,38) ). 

مشكفجعتبشأوشوعمااشت  عفهجشوأةهجش:"كخجط شث خلتج دشث  جسمتبشاتاشات 

فلتيشث  مللتجنشث  ثوللتبش،شوثق تخجثش،شوثقةظمتبشأوشكتاشثقات ثثش

 (شHull:2015, 303ث خج سلب"فشششم

شكمتتتجشتلتتت مشةالاتتتظشثةشث ملستتتل ثنشث لتتتجكبشش هتتتجشتتتتأثل شستتتلايشالتتتم

ثالعت ج عبشا  شث للجمشوزعج دشكاتج  ششث  مللجنشثكث شكمجشتتلع هشث لا د

ش،جتشث خطت شث  تجسمثوشولتا شثهمتش،ه هشث ملسل ثنش وةشث ل  شك هتج

هجئتتتيشكمتتتجشعتتت فعشث لاتتت ثنشدشتلنتتتقشث ضتتت  شث  تتت  كشةالاظهتتتجشفجتتتأ

شلجتل شث تمشث نالكتجنشثوش و شث  عجوتبوهجشث مشث شثالعت ج عبشث خجصب

 لتخل شكاشكلاالتهجشووج تج يشع شعر يشث مشثفالسهجشثوشثغالعهجشو  ش

مش اتاشو ضتهجشثةشتللمشومالالبشث م ع لاش هجشوج للط دشالمشكمتلاتجته

ش اشعغطيشث  عاشث مطلللشف

 

 القيمة السوقية للسهم: 4.2

(التمش market valueتن  شك جعل شث تلللمشث  و يشث للمتبشث لتلعلبشم

 ث  نلشثالتي:ش

فتتيششممتلاتتجنششثةشتتاتتج تشولتتجةهث تتتيشع اغتتيش لشوهتتيشث ماتتج  شث ملتت  د

تتبشتج عخشث تلللمشولاشكلت  ش ثغ شووجئعش ثغ شفيشصفلبشتجج عتبشون

طلعلتتبشو تت شث تلتتلعقشث لتتللمشالتتيشت تت  شكتتيشطتت  شاتتاش  ثعتتبش

ش(Lind &Nordlund :2019,2وونامبشو وةشثك ثهشفم

 تي :ة السوقية يمكن ان نذكر منها ما يأهنالك عدة تعريفات للقيم

وت ت  شوأةهتجش"شث لت  شث ت يشعتتمشث ت جكتيشوتهشفتيش : ث للمتبشث لتلعلب

وج ثاتجنشوتيشوج تللت شكتاشوعتمش سلقشثقو ثقشث مج لب،شوث تتيشالشتتلتم

قو ،شوتن  شث للمبشث للعلبش للهمشفيشضتل شث ظت و شثالعت تج عبش

ش(57,2010ماا شث نالمشوشالاش:ش"ث ل كبشث متلعع ث  جكبشوأ ث 

وهتتلشث لتت  شث تت يشعماتتاشش (Market Value )ث للمتتبشث لتتلعلب

،شثالاتلتج ي لملسل ثنشثةشعاجعشوهشث مشثالسلثقفشوج  لابش  مشث لتهمش

شبيشأوشعاتلةشأالتمشأوشأعتيشكتاشث للمتعةشس  هشفتيشث لتلقشعت شعلتجوف

ثالعت تج عبشفشففتتيشش للتهم،شول تكشفتيشضتل ش ونلتبشث لات دشث  فت عتب

و ثعتتبشأامتتجتشث لاتت دش،شكتتاشث مماتتاشأةشتاتتلةشث للمتتبشث لتتلعلبش للتتهمش

ستجيشكتاشثق ث ش للات دششكلجوعبش لللمبشث  فت عب،شول تكش  ت مشوستل 

وشع تشالمشك اشتنللقشث لت كبشش ل وتج ،ششا عثهشث  ميشثالعت ج عب

والاشتنلقشث ل كبشأ وجاتجشاج لتبشوكت جكلتبشع تفتعشست  شث لتهمشفتيش

ث لتتلقشفتتلقشث للمتتبشث  فت عتتبش للتتهم،شأكتتجش لثشكجةتتمش ونلتتبشث لتت كبش

تهمشفتيشث لتلقش كت ةلبشأوشأةهتجشتتاات شولتجئ شكلتتم دشفتعةشث لت  شث ل 

تتل خفضشتنتتمشث للمتتبشث  فت عتتبش للتتهم اتتجتش ةشث للمتتبششالتتمشأي .س 

وتلاش ((Equilibrium ث للعلبش للهمشهيشااتج دشاتاشعلمتبشتتلثوةي

 فعةهتتجشتمثتتيش سمتتجعشث لتتلقشوكتتاشثتتمث  تت ضشوث طلتت شفتتيشث لتتلقش

(Consense Market) ش(ف8,2010مث ا ثس هش:.المشعلمبشث لهمش

شث للمتبوع  فهجشاا شهللاشث مز وعتيشكت  كشةلتالشاتاشث لتل يشوجةهتجشش"

،شث تًتيشك ل بشوك لباشعايشث ملتثم شا  شتٌعبش نظبشث م فلابشكشث  ل عب
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وث طلت شفتيششث لتلقشث مج ٌلتبفشوتتتجث شوف تيششالثكتيشث  ت ضش تتنت  

بشث للعلبش السهمشثعججوجًشثوشسلاجًشو  دشالثكيشوكتغلت ثنشش،ش  تيشملث لٌش

ث ملتتلبشك هتج،ششث مج لتبوث مر  ثنشش ث منجسالبكاشثهمهجشث م للكجنش

ث م للكتجنششفضالشاتاج،شالمشأ ث شث ل كجنشوةتجئجشثامج هشث تًيشت ت

ث لتت كبش ث منجستتالٌب،شكثتتيشث ظتت و شث لتتجئ دش ثوتتيشغلتت وث  لثكتتيش

شث ت ظلملتبوث   جابشث تًيشت تًميشث لهج،شوسللاشث مت ثوت،شوث ظ و ش

هتتتت ثشفضتتتتالًشاتتتتاشث ظتتتت و شش.،شوث ٌللجستتتتلبث مج لتتتتب ثوتتتتيشث لتتتتلقش

،شش تب،شك  ستبشث  متلشثالعت تج يث  و ث  جكتبشث لتجئ دشفتيشثالعت تج عب

 (ش449,2017وٌغل هجشمث لل يش:شكلتلاشث تضخم،شوس  شث فجئ د

ش

 محددات القيمة السوقية للسهم : 5.2

عتمشتن ع شث للمبشث للعلبش للهمشكاشوتالتشعت  دشث لت كبشالتمشكلت ش

اجئ شالمشثستثمج ثتهجشفلقشتالفبشث ف صبشث ا علبش  أسشث مجتفشه تجاش

أ  تتبشكتزثعتت دشالتتمشأةشو تتضشأستتج ل شتللتتلمشثقستتهمشعماتتاشأةشتفتت قش

تلتل شث  ظ عتتبشش،ش.(Dong,: 2001,22)ولتايشكت واشوتتلاشثقستهمش

اجسش  مشأةهشكاشغل شث منتميشأةشت ن  شكتلسطشثالة ث مشث اللطبش

أستت ج شثقستتهمشكثلتتً ثشاتتاشكلتتتلعجتهجشث طال لتتبشكلج ةتتبشوتتأيشكر تت ش

 لللمتتبشثقسجستتلبفشأيشأةشث  لتتابشوتتلاشستت  شث لتتهمشوث للمتتبشثقسجستتلبش

ش- للتتلقشتملتتيش  تتمشث  تتل دش  تتمشكلتتتلعجنشتج عخلتتبشأكثتت شطال لتتبش

 شثقستتهمشكتتاشث ملاتتلتشولتتايشاتتجمشأةشالثئتتشوكتتاشثتتم"كتلستتطهج"فش

شع   شث ت ارشوهجشالمشث م اشث ل ل ف

 ةشالللتبشأةتهشعماتاش لمت  شث ن تلتشالتمشكللتجسش تللتلمشث مختتزوةشش

 تنللقشالثئ شأفضيشعمثيشتن عجنش  ظ عبشالثئ شثقسهمشغل شث لجولبش

ش(Campbell & Shiller :2001,1 لت ارشم

متبشعمثتيشثالسمتجعشالتمشث للشكمجشثةشث ل  شث للعيشث نج يش الستهمشال

ع اتتتىش ثيششهو ا تتتشستتت  شث تتتتلثوةش(،ث  ج  تتتبششث منل عتتتبشمث للمتتتب

وه ثشث ملتثم شهلشث ت يشع غت شفتيشثكتتالاشثالستهمشثلثششش،ث ملتثم ش

وكت  كشفتجةشش،نتج يشكجشث تفعشس  هجشو لشولايشضئليشااشث لت  شث 

سلتغل شفيششثيشث  ج  بشمشثوشس  شث تلثوةيش للهمش(ش،ث للمبشث منل عب

كاششثيشفيشاج بشتغلل شث املبشث م  وضبثالو مشتتمشث نج بش،ث نج تلاش

وث نج تتبشث ثجةلتتبششثالستهمشموتتجوتال شث ث شث ملتتثم عاشاتتلتشثالستهمش(

ث تمشثالستلثقشاتلتشث لتهمششدتتمثيشفيشاج بشوصتلتشك للكتجنشس عت 

عترث شالتمشست  ششووج  تلجتبثالك شث ت يشعترث شالتمشث طلت شش،ث م  يش

شف(217,2010مسمل دش:ث تلثوةش

 للقش للهمشهلشاجكيش ئلليشعرث شالتمشعت ث شثالستتثمج شس  شث ةش

ست  شث لتهمشكتاشأهتمشث مر ت ثنششع ت  لملتثم عاشفيشسلقشثقستهمفش

أوشا مشثالستثمج شفيشسهمشش،ث متجابش لملتثم عاش ل ث همشوجالستثمج 

ك لافشس  شث لهمشفيشث للقش لىشثجوتًجشوتيشعتغلت شكتيشعتلمفشث  لثكتيش

فتيشستلقششالثكتيشث  ت ضشوث طلت ش تيشترث شالمثقكث شوضلًاجشث

ثقو ثقشث مج لبش،شستلث شكتجةشثقسجستيشأوشث ثتجةليش،شعماتاشأةشعتتأث ش

س  شث لهمشولايشكال شو   شكاشث  لثكيشث الئلبشث  عللبشومتجشفتيشل تكش

تلوع تتتجنشثق وتتتج ش اتتتيشستتتهمشوث للمتتتبشث  فت عتتتبشمعلمتتتبشثقصتتتلت(ش

ج شتلتتميش للت كبشواجئتت شث لتهمشوةلتتابشأ وتج شث لتت  شوتغطلتبشثق وتت

ش-ث  لثكيشثالعت ج عبشث اللبشث للجستبشوث ظت و شثالعت تج عبشث  جكتبش

ثمشع شتالةشش، شوث للثئاشث نالكلبشوكجش  مشل كأيشكلفلبشأ ث شثالعت ج

ه جاشالثكتيشأوت اشكثتيشلت و شث  ت ضشوث طلت شث تتيشعماتاشأةش

ش(Uddin ,et al :2013,472تتأث شوأ ث شث ل كبش،شم

المشث للمتبشوشالمششث ل ث ثنشث مج لبششو اشثث نأ"وه ج كشالثكيشش

اجتتمشث لتت كبش،شوث لتتلعلبش للتتهمشث تتتيشهتتيشمطال تتبشامتتيشث لتت كبش،ش

ةلتتابشو وتتج ش،شسلجستتبشكللتتلمشثالوةتتلعشث ملستتل ثنشث ملتتت ملبش،شو

لتتايش عتتمشكمتتجشكلضتتاشفتتيشث ش،كلعتت شث لتتلل ب(شوث  ثف تتبشث مج لتتبش،ش

كتتاشث لتتهمشث تت واشث متلعتتعشث  جئتت شث تتتيشتتترث شفتتيشكجملهتتجشالتتمشش،(1م

ش(ش51,2014  سبشث مخجط شالمشعلمبشث لهم"فمث زول يش:و

 

 

 

 

 

 ( اثر القرارت المالية على القيمة السوقية للسهم1شكل )

ش(29,2012ث م   ش:مشث لجا يش:
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 العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم : 6.2

المششتأث شأس ج شثقسهمشو   شكاشث  لثكيشوثقا ثثش،شو ضهجشعرث ت

ثآلو شعرث شولايشغل شكاج  فششهجو ضأس ج شثقسهمشولايشكاج  شو

ث  لثكتيشث تتيشتترث شأوشاتتمشتت اتأشولت ث شأوشولتعشثقستهمششعتأتيوفلمجش

 &Mondalث تيشترث شفيشث  هجعتبشالتمشأست ج شأستهمشث لت كجنف:شم

Imran :2014 ,5)ش

وعل تت شوهتتجشش: ثق وتتج شث ملواتتبشالتتمشثقستتهمشث  ج عتتبةلتتابش .1

ث  ج عتبشكللتلكجشالتمش كلت ث شث تلوع تجنشث م لتاشا هتجش الستهم

ش،شوعتتت شتتاتتتعشسملتتتعشث لتتت كجنشث مختلفتتتباتتت  شثقستتتهمشث  ج عتتتب

ث مج لتب،ش سلجسجنشكختلفبش  مللبشتلوععشثق وج شفيشةهجعبشث ل ب

 لثنشالتتيشتلتتلمشوعاتجتتجوشث جتتز شث متالتتيشكتتاشثق وتتج ش للتت

فتيشاتجتشكجةتمشثق وتج ش ث لج كبش لتمش ستخ ثكهجشفيشث تلوع تجن

ك خفضتتتب،شوث جتتت ع شوج تتت ك شأةهتتتجشعماتتتاشأةشتاتتتلةشتلوع تتتجنش

كتتاشوتتالتشأستتهمشكججةلتتبشعتتتمشك نهتتجش أيش،ثق وتتج شغلتت شةل عتتب

ك شع اىشكفج دشث مرسلبشوتلس هجشوه ثشثقش،قصنجلشثقسهم

كتب،شوةجت شو تضشسل فعشكل ث شثق وج شفيشث ل لثنشث لج  ث  ي

 ث ملتتجهملاشثعضتتتجشعفضتتللةشتلوعتتتعشثق وتتج شولتتتايش و ي

وكلتتتل دشتل عاتتجششالتتمشكتت ث شث لتت لاششبوو لتت شثجوتتتبشوعتتلمشثجوتتت

 (شف33,2018 لنفجلشالمشث للمبشث للعلبش للهم،مث مللتيش:

و ثةشثالستتتهمشوأةهتتتجشوعل تتت شوم تتت تش ش:ك تتت تش و ثةشث لتتتهمش .2

 هشثالسهمشفيش تن ع شوعلجسش  سبشث للل بش هشبااج هشااشوسلل

وجةهتجشستلل بشثستلثقششو ضتهموع  فهتجشش،شسلقشثالو ثقشث مج لتب

المشث العشو ت ث شهت هشثالو ثقششووجةهجشث ل  دش،ثالو ثقشث مج لب

وعتت شش،ث مج لتتبشوتتت ثو هجشولتتهل بشفتتيشثستتلثقشثالو ثقشث مج لتتبش

فتتتيششهتتت هشثالستتتهمشبنشستتتلل  علتتتت تجشكتتتاشهتتت ثشثةتتتهشكلمتتتجشثو ث

ثالسلثقشث مج لبشع تفعششث ل  شث للعيش هجشوث  اىشصنلاشفيش

اليشعت ت شاللتهشثعضتجشثةخفتجضشش،اج بشثةخفجضشه هشث للل ب

 (44,2019فيشثالس ج شفمعلس ش:

عت شعلتلىشث ملتتثم شة تل شث لتهمشكتاشش: كضجا شس  شث لهم .3

 للت  شث لتلعيششوجالست جةبشفيشعلتجسشةلتابشث مضتجافبثال وج ش

أةشث ل  شكللمشفتيشث لتلقششثه هشث  لابشكر  وت طيشش، للهمش

وأعتتيشكتتاشعلمتتتهشث نللللتتبشأوشوتتأكث شكتتاشعلمتتتهشث نللللتتبشوهتت ثش

 (10,2010علجا هشالمش اج دشث تلثوةش  مشث للقفمث ظجه ش:

لتتجلبشفتتيشوعل تت شوهتتجشعلمتتبشث لتتهمشث مش:ث للمتتبشث  فت عتتبش للتتهم .4

وهتت هشث لتتلمشتلتتجويشكلستتل ثنشش،ث لتتجالنشث منجستتالبش للتت كب

ث لتتت كبشفتتتيشوعتتتمشكنتتت  شكط واتتتجًشك هتتتجشسملتتتعشث مطللوتتتجنش

وكلللكجشالتمشثالستهمشش،ث ملتنلبشالمشث ل كبشفيشل كشث لعم

كلمجشث تف مشث للمتبشث  فت عتبش الستهمشأةهش   كشةج شش،ث م   دش

تثمج شفتتيشثستتتهمشث لاتتت دشكلمتتجشكتتتجةشل تتتكشكلتتج جششالتتتمشثالستتت

تشول تتكشالةشث لتت كبشعتت شاللتتمشث وجاتتجشكتتاشوتتالش،ثالعت تتج عب

شجةشتالةشكاشوال هتجشثاتلجطلتأامللجتهجشفيشث لجوقشوثستطجامش

وكخ  تتجنشوث وتتج شكنتجتتزدشوعتت شثة اتتىشل تتكشالتتمشعلمتتبش

ثكجشفيشاجتشثالةخفجضشث للمبشث  فت عبشااشش،اللقشث ملجهملاش

ث للمبشث للعلبشفه ثشع اىشث خلجئ شث تيشع شتنللمشفيشث ل كبش

 (83,2017:ششيوثستهالاشسز ش  ثسشكج هجشفمث  ج ض

هتيششوعل ت شوهت هشث مختجط د) :ث مخجط شث م تظمتبشمث خج سلتب .5

اششكهمشعرو شو تلاشثالاتاتج شكتاشع ملتثم ث مشثا   شوج  لابش

وع اتتتىشش،عاتتتيشث ملتتتتثم عاشا تتت شث تخطتتتلطشالستتتتثمج شك تتتلا

ث ت و لشفيشاجئ ثنشوثس ج ششثالسهمشث ملتثم دشكمجشعرث شالمش

 دشفج مختجط دشت  تيشو تلش،ث ل ث ثنشث خجصبشوج العشوث ل ث ش

وت تت  شش،اتتاشثالستتتثمج ثنششاجكتتهشثاتمج لتتبشث خلتتجئ شث  جتجتتب

ثل هتتتجشالتتتمشث لتتتلقشكاتتتيش وةشهتتت هشث مختتتجط دشث م تظمتتتبشوتأ

ثستث ج ششهيشكخجط دشاجكبشو جكلبششترث شالتمشثالستهمشولتايش

عمااشتج اهتجشوتيشعماتاشالتجوهجشوث تنتلطشك هتجششاجمشو ل دشال

قشثةنت ث شوتلاشاجئت ثنشثالستلثالوتلجسشه هشث مخجط دشوم جكيش

اتتاشتلتتيششالواجئتت ثنشثالستتهمش فتتت دشكتتاشث تتزكاشش،كاتتيشث مج لتتب

 ف(9,2003ومىشس لثنشفشمشث الالةيش:

 

 التطبيقي ب الجان:  الثالثالمحور 

 التقلبات في اسعار القيم السوقية للمصارف العراقية: 1.3

مشال تبشث انتيش(شعت ششثةشث للمبشث للعلبش لم ج  شث   ثعلتبشث خجصتب

-2015اجةمشكاشتللاجنشفتيشتلت ل هجشوتالتشث فتت دشث منتلتابشوتلاش

غل ثنشثو اشث هجشومتاظشك اشث تفجونشفيشه هشث للمش تأوةالش2018

 و ل دشاجكبفشت  اىشالمشث ل كب

 

  اوال : مصرف بغداد 

ش(1كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم
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 للمصرف المؤشرات السوقية( 1جدول ) 

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 1.54 1.17 1.31 

2016 1.13 0.91 0.82 

2017 0.90 0.61 0.71 

2018 0.31 0.29 0.30 

 التشث فت دوشث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلبش للقشث   ثقش لو ثقشث مج لب

ش

 لتجوقشعاتلاشثةشث م ت  شعت شثفتتتاشوتأالمشست  شوتتالتشثةشث جت وتشث

شللت ب (شوتمثتيشست  شثالغتالقش1.54ثلشولغمشمش2015فيشاجمششث فت د

 للمبش(شكمجشس يشكاشث1.17وكجةشمش،ثالالمشثعضجًشوالتشث فت دشةفلهج

ثلشتمثلتتتمشش،ثالالتتتمشولتتت همشث لتتتلعلبش الستتتهمشوتتتالتشث فتتتت دشث منتتت  د

(شوو  هجشثو نشه هشث للمشوجالةخفجضشتت  عجلجًشثلشكجةتمشث ةتمش1.31م

 ت  كشةت اشثةشث للمتبشفش(0.30فل شولغتمشمش2018علمبش للهمشفيشاجمش

تا تتجششوكتتاشثتتمث لتتلعلهشتنتت  شوفلتتجًش للضتتعشثالعت تتج يش لم تت  ش

قشوهت ثشعثاتمش للضعشث لجئمشعن  شثالس ج شث خجصهشوجالفتتج شوثالغال

وضتتجعشث تتتيشعمتت شوهتتجش شوجق لم تت شلب  تتجشكتت اشتتتأث شث للمتتبشث لتتلع

ولتتا شث ت ثتت ثنشفتتيشوستتل شكثتتيشهتت هششبوجصتتشدث م تت  شو تتل 

شث ل وضشث تيشتر يشث مشت هل شثستثمج ثتهشف

ش

 ثانياً : مصرف الخليج

ش(2 عمشمكمجشكلضاشفيشس وتش

 

 للمصرف( المؤشرات السوقية ( 2جدول 

 معدل السعر الحالي االغالق سعر سعر االفتتاح السنه

2015 0.90 0.51 0.80 

2016 0.51 0.45 0.42 

2017 0.46 0.39 0.45 

2018 0.17 0.19 0.17 

شث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلبش للقشث   ثقش لو ثقشث مج لبشوالتشث فت د

 

وعتت شولتت شش،عتت شثفتتتتاشوتتجالمشستت  2015   تتجمشثةشك تت  شث خلتتلجش

ثلشش،علج لشث لت  شث مت جكتيشوتهشفتيشث لتلقش الستهمش(شوهلشكج0.90م

ث تتتمشوهتتتلشثالالتتتمشوج  لتتتابشش(0.80مش،تمثتتتيشستتت  شث نتتتج يشالستتتهمهُش

ش،وو ت هجشثوت شوجالةخفتجضشتت  عجلجشكتيشست بش م   شوالتشث فتت دث

و لتتابشش(0.42عتت شولتت شمش 2016 تت  كشةجتت شثةشث لتت  شث نتتج يش  تتجمش

وو  هجشثو شوجال تفجعشش،اشث ل بشث لجولباش %50علج لششثةخفجضشكج

 2018 ثالشثةهشفيشاجمشش(0.45ول شال هجشم لشش2017عللالشوالتشاجمش

(شفشوهت ثش0.17 ةمشس  شع شت جكلمشوتهشثالستهمشثلشتمثتيشمثةخفضشقش

 شعمثتتيشكتت اشث تلاتترشث نجصتتيشفتتيشك تتجكالنشث م تت  شةتلجتتبشتتت هل

شث لضعشث مج يشوا مشتلف شث للل بشف

 

 مصرف سومرثالثاً : 

ش(3كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم
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 للمصرف ( المؤشرات السوقية3جدول )

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 0.95 0.95 0.95 

2016 0.95 0.90 0.91 

2017 0.90 0.90 0.90 

2018 0.88 0.90 0.88 

شثالا جئلبش للقشث   ثقش لو ثقشث مج لبشوالتشث فت دث م   ش:شث ج ثوتش

 

ةالاظشثةشك   شسلك ش مشعتغل شس  شثالفتتج شااشث ل  شث للعيش

  وتالتشاتجكلاششةفلهشفل شكجةشعمثيشث م  تش، السهمشوس  شثالغالق

ش،(شالتتتمشث تتتتلث يش0.90ومش(0.95بشماعتت شكثتتتيشو لتتوش2017-2015

ثالشثةهتتتجشش،ستت ثشبكتلج وتتشك تت تشث لتت  ش الستتهمشوتتالتشث فتتت دجةشكتتو

ثلشتمثلمشست  شثالفتتتج شوست  شث لتلعيشش2018ثةخفضمشوالتشاجمش

(فشثةشث تللاجنشث نجصلبشفيشثست ج شثالستهمشتلتا شوهتجش0.88 السهمشم

و تتضشث ت ثتت ثنش لملستتل ثنشث لتتجكبشوتث هتتجشالتتمشث م كتتزشث متتج يش

شفشبوجصشد ل وشوثالستثمج ثنشث م  فلبشبو ل دشاجك

 

 رابعاً : مصرف الشمال

ش(4كمجشكلضاشفيشس وتشم

 

 للمصرف ( المؤشرات السوقية4جدول )

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 1.05 0.26 0.54 

2016 0.26 0.12 0.16 

2017 0.18 0.20 0.32 

ث لصجعبث م   شتنمش 2018  
 

___ 

 2018ا مشتل عمشث الجةجنشث مج لبشث ل لعبش  جمش*

شث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلبش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لبشوالتشث فت د

 

ج تتكشه فةالاتتظشثةشك تت  شث لتتمجتشكغلتت هشكتتاشث م تتج  شثعضتتجش

ثلشكجةتمشش،وثالغالقوثس ج شثالفتتج شثةخفجضشكلتم شوج للمشث للعلبش

شأةثالشش 2016وو  هجشثةخفضشوالتشاتجمشش2015ثالالمشول همجش  جمش

اتاشث لت بش%50و لتابشثةخفضتمشش2017وتالتشاتجمششث للمبشث للعلب

شثةشثو عتتج شث ت ثتت ثنشث م تت فلبش،قشوكتت  كشستت  شثالغتتالش،ث لتتجولب

كمتتجشث اشث تتمشش،ث تتمشالتتلتشثوتت اشأةشعلجتتأ للتتمجتشعتت شس لتتمشك تتهش

وع شث اشث مشثغالعهشةتلجبشش،اشعايشث لا ثنشث  عجولبط دشاللهشكث لل

شعج شكلسل ثتهشث لجكبشف وق

 

 خامساً : مصرف االهلي

ش(5كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم
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 للمصرف ( المؤشرات السوقية5جدول )

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 0.95 0.55 0.84 

2016 0.56 0.41 0.38 

2017 0.45 0.47 0.52 

2018 0.21 0.34 0.34 

شث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلهش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لهشوالتشث فت ه

 

ش لشالتقاشث م   شثالهلتيشث   ثعتيشكغلت هشكتاشث م تج  شثالوت 

كتجةشست  شث لتلعيش للتهمشفش 2015 فيشاجمششثالمشس  شوالتشث فت د

(شثالشثةتهش0.38مشوت شثلشتمثتيش(شوثةخفضشفتيشث لت بشث تج لتب0.84عال شم

(شكمتتتجشعلضتتتاشكتتت اشتطتتتل ش0.52ثلشولتتت شمش2017شث تفتتتعشفتتتيشاتتتجم

ث م تتت  شوتتتالتشث  تتتجمشوث لتتتلط دشالتتتمش علةتتتهشوتج تتت شو تتتضش

ثالشثةشهتت ثشثال تفتتجعش تتمشعتت مشطتتلعالًشوثوتت شوجالةخفتتجضشش،ث ت ثتت ثن

ش(ف0.34ع شول شمش2018ففيشاجمشش،و  هج

ث شع شت اىشك اشتأش، ل  شث للعيش للهمفيشثشثةشث تغل ثنشث نجصلب

فتتتيشث م كتتتزشث متتتج يششللمتتتبشث لتتتلعلبشفتتتيشث تللاتتتجنشث نجصتتتلبهتتت هشث 

 لم تتج  شوستتااهجشثالوتشهتتلشوستتل شكثتتيشهتت هشث ملستتل ثنشث لتتجكبش

شوكتاشثتموك كزهتجشث متج يششت  اىشالمشك جكالتهتجشثالستتثمج عبشث تي

يشث تمشث لجتتل شث تمشث جهتتجنشعتتر شث م ت  شوغج اتتجشكتجشتضت شولتتم ب

كمتتجشا تتيشفتتيشك تت  ششث نالكلتتبشووتت ومشثالكتت شاتتاشث لتتلط د

شت ث شث نجصيشفتيششث م تج  شث   ثعلتبوع شعثامشه ثشثةشث ش،ث لمجتش

 شعتت  اىشستتلاجًشالتتمشث للمتتبشولتتا شث ملستتل ثنشث لتتجكبشعتتشجصتتبث خ

لت شتتجثل شث ااث شعثاتمشف ضتلتهشوه ثشكتج،شث للعلبش لم ج  شث   ثعلب

ش للهمشفش مثيشه هشث ملسل ثنشالمشث للمبشث للعلب

كتت اشتجث هتتجشونلتتجودشهتت هشث ملستتل ثنششمشهتت هشث لتتلمشث لتتلعلبتتتثاأعتت ش

جشكمتتش،ستتتثمج عبالتتمشث  مللتتجنشثالشبتتتر يشو تتتجئجشستتلالث تتتيشث لتتجكهش

عنتميشث م   ششوع شالشب ايشس شةالاظهشفيشثةخفجضشث للمشث للعلب

علتطلعشكلثسهتهجشكمتجششوالش،المشثالستثمج ثنه ثشث ضغطشث نجصيش

شا يشفيشك   شث لمجتشف

ش

  لمؤشرات المالية للمصارف العراقيةا5.2.4.

 مصرف بغداد1.

 (6كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 ( المؤشرات المالية لمصرف بغداد6جدول )

 السنه                                     

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 16 15.92 14.45 9.25 نسبة دوران السهم

 7.5 0.012 0.03 8.7 العائد على الموجودات

 0.036 0.046 1.4 0.049 العائد على حق الملكية

 25.33 24.91 11.24 51.17 مكرر الربح

 1.10 1.16 1.14 1.17 نسبة التداول

 %15 %14 %16 %16 نسبة مخاطر االئتمان

ششث م   ش:شث تلج ع شث ل لعبش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لب
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ش(شكتتت اشث تغلتتت ثن17فتتتيشث جتتت وتشمشتاتتتلاش  تتتجشث مر تتت ثنشث مج لتتتب

ك ت  شث تمشوج  لتابششث نجصلبشفيشث م  النشوالتشث فت دشث منت  د

كتجةششجعشةلت شث ت و ثةش للتهمشوتالتشث فتت دوع شةالاظشث تفتش،وغ ث 

 2018ولت شفتيشاتجمشوثالشةتهشث تفتعش2015 (وتالتش9.25عمثتيشم 

 م  النشثالو اشكجات ثشث  جئت شث مشث(شوك  كشث نجتشوج  لابش%16م

ثلشثةخفضتمشش،مجةوكخجط شثالئتش،وةل شث ت ثوتش،المشث ملسل ثن

ث م كزشث مج يشوتج تغل ثنششع اىشك اشتجث شكجش،ت  سلجشوالتشث فت د

شفيشث م   شفشث نجصلب

 .مصرف الخليج2

 (7كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 لمصرف الخليج الية( المؤشرات الم 7جدول )

 السنه                                      

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 15.8 13.79 12.89 18.83 نسبة دوران السهم

 0.2 1.4 2.13 2.34 العائد على الموجودات

 3.7 2.6 3.6 5.9 العائد على حق الملكية

 22.5 20 22.5 15.52 مكرر الربح

 1.55 1.50 1.57 1.56 نسبة التداول

 %30 %34 %36 %42 نسبة مخاطر االئتمان

ش لعهش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لبث م   ش:شث تلج ع شث ل

 

ك ت  شث خلتلجش تمشث تمشوج  لابششث مر  ثنشث مج لبثةشثالوتال شفيش

فتتيششفلت شكجةتمشكر ت ثتهجشكت و وتبشوكتلتجوهبش، ملنتللعاتاشوتج تغل شث

كمتتجشع اتتىشث وتتجاشث لضتتعشث متتج يشوثالعت تتج يشش،و تتضشثالالتتجة

 لم تتت  شوةالاتتتظشثعضتتتجشثةشةلتتتابشث مختتتجط شث منتتت  دشتتتت خفضش

ش ثشالثالشثةشهتش،اتاشث لضتعشبولتثعججشدع اتىشصتل شت  عجلجشوه ثشكج

ع تجةيششباشةلت ش تلىشوج للللته تجفش،ع  يشوللشث م   شكاشثالوطج 

شك هجشث م   شف

 مصرف سومر 3.

 (2كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 لمصرف سومر ( المؤشرات المالية8جدول) 

 السنه                                       

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 6.68 6.42 6.38 2.31 نسبة دوران السهم

 4.4 2.05 0.025 0.2 العائد على الموجودات

 6.8 2 0.03 0.02 العائد على حق الملكية

 50.78 561.58 30.61 65.74 مكرر الربح

 1 0.26 3.9 3.23 نسبة التداول

 %19 %24 %31 %32 نسبة مخاطر االئتمان

 بث   ثقش الو ثقشث مج ل للقشث م   ش:شث تلج ع شث ل لعبش
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ثةشك   شسلك شكغل هشكاشث م تج  شثالوت اشعلثستهشث تنت عجنش

فتيشكر ت ثتهشث مج لتبشوتالتشث فتت دششثكالت شج كشتلتجوهثالشثةشه جةفلهجش

 نلتج ش تج ت شثيشوه ثشع اىشكت اشعت  دشث م ت  شالتمشثش،ث من  د

وثعضجشع ميشششدكال شبةتجئجشثعججولعنلقششوك  كشالشب،ةتجئجشسلالبشكلفت

ما تهش تجط شثالئتمجةلتبشوتالتشث فتت دشث م   شالمشتللليشةلتابشث مخت

شع  شثالكاجةشفشكاشتج  شك اشث ل وضشث مت ث د

 مصرف الشمال 4.

 (9كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 ( المؤشرات المالية لمصرف الشمال لالستثمار9جدول )

 السنه                                       

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 ___ 2.53 2.53 10.09 نسبة دوران السهم

 ___ 0.05 7.5 0.014 العائد على الموجودات

 ___ 0.086 1.5 0.033 العائد على حق الملكية

 ___ 24.91 11.24 51.17 مكرر الربح

 ___ 1.16 1.14 1.17 نسبة التداول

 ___ %38 %36 %38 نسبة مخاطر االئتمان

ششبقش الو ثقشث مج ل للقشث   ثشبث م   ش:شث تلج ع شث ل لع

 

وتتتلاششعاتتتلاشكتتت اشتفتتتجونشث مر تتت ثنشث مج لتتتبشثةشك تتت  شث لتتتمجت

ث لضتتتعشث متتتج يششع اتتتىش  تتتجشكتتت اشث وتتتجا،شوثال تفتتتجعشوثالةخفتتتجض

ةتلجتتبشتتت هل شث لضتتعشث متتج يشوثالعت تتج يشش لم تت  شوتتالتشث فتتت د

وث ت ثتت ثنشث نجصتتلبشث تتتيشث نشث تتمشتلعتت شث م تت  شاتتاشث  متتيش

شفشس لهشتنمشث لصجعبشكمج 2018 والتشاجمش

 مصرف االهلي العراقي5.

 (10كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 ( المؤشرات الماليه لمصرف االهلي العراقي10جدول)

 السنه                                      

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 0.02 0.012 0.094 0.01 نسبة دوران السهم

 1.08 0.4 4.2 0.7 العائد على الموجودات

 -2.2 1 8.6 1.6 العائد على حق الملكية

 20 39.62 0 55 مكرر الربح

 1.80 1.85 1.93 1.86 نسبة التداول

 0.15 0.23 0.22 0.31 مخاطر االئتماننسبة 

ششث م   ش:شث تلج ع شث ل لعبش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لب
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ةتهشثالشثش2016ثةشثفضيشث  لثئ شث تيشاللهجشث م   شكجةمشفيشاجمش

وع شالتقشوتالتششبفثو شع خفضشثجةلشثلشس اجةشكجش،المشاج هش مشعاق

كمتجشع اتىشكت اشتت هل شث لضتعشش، وةشث  تف الثئت شش 2018اتجمش

وةالاتتظشثةشةلتت شث مختتجط دشثوتت نشتتت خفضشوتتالتشش،ثالعت تتج يش

عجتتت شثالوتتت شو لتتتتخل شكتتتاشث خطتتت شش اتتتاشهتتت ثشغلتتت شكتتتج شث فتتتت د

شاجكبشفشداتاج شث لضعشث مج يش لم   شو ل وجال

اجو تمشاتتمشوثةششجشتل مشةالاظشثةشث م تج  شث   ثعلتبشث خجصتبكم

ةلت شث خطت شثالئتمتجةيشثالشوتخفل ششث نجصلبث تخل شكاشث ت ث ثنش

هت ثشث خطت شع لتقششوو  كشعالمش،تلتطلعشث لضج شاللهشوج اجكيشثةهجشال

وعتتت  اىشالتتتمشثال ث شوتتتالتشكلتتتل دشث م تتت  ششث  مللتتتجنشث مج لتتتب

و ظت شثالاتاتج شك تلنبشو تج  شث مزعت شكتاشث ت ثت ثنشعجت شثالوت ش

فتتجلشوك تتلنبشث التت شو تتل دشاجكتتبشوث نشبوجصتتشدث م تت  شو تتل 

شستتتتثمج عبالتتمشستتم بشث م تتت  ش جتت لشث مزعتت شكتتتاشث  مللتتجنشثال

وهتتجشوث ت تتجوةشكتتعشث جهتتجنششوثستتت ج دشثالستت ج شث تتتيشتلتتتنقشث  متتي

ش لن شكاشث خط شع  شثالكاجةشفشث  عجولب

ش

 االستنتاجات والتوصيات المحور الرابع :

عت جوتشه ثشث مانيشثهمشثالست تجسجنشث تيشتلصلمشث لهتجشث اجاثتبشكتاش

ش  ثسبشث ججة شث  ظ يشوث  مليش:تشوال

ش

 ستنتاجات: اال1.4

الشتف تتتتاشث م تتتتج  شث   ثعلتتتتبشاتتتتاشكختتتتجط شكثتتتتيشهتتتت هش .1

 فيشث للثئمشث مج لبشفشدملسل ثنشث تيشتت جكيشو ل دشكاج  ث 

تلجهيشثةظمبشث  عجوبشكعشكثيشه هشث مخجط شكمجشعج يشت كمهتجش .2

شوكتتاشثتتموطتت شستت ثشالتتمشث م كتتزشث متتج يش لم تتج  شث   ثعلتتبش

 ت جلمشث ملاالنشف

تلتتتتلمشث جهتتتتتجنشث نالكلتتتتتبشوج تتتتتت ويش تخلتتتتتل شث م تتتتتج  ش .3

ث متضتت  دشكتتاشث خلتتجئ شث نجصتتلبشثوشكلتتجا تهجشفتتيشثستتت ج دش

 ثكلث هجشف

ثغل شث م ج  شث   ثعلبشت جةيشكاش علةشكتلاأهشوماتج  شكالت دش .4

كمتجشعجات شث جهتجنشث مج لتبشث مخت تبشش،وتز ث شس بشااشثوت ا

 فوج ت وي

 مت ثت دشث خجصتبشالسهمشث م تج  شث   ثعلتبشثشثةشث للمشث للعلب .5

وتتتت خفضشش،ومثتتتيشهتتت هشث ملستتتل ثنشبتتتتتأث شو تتتل دشوثضتتتن

كمتتجشعتترث شالتتمشثستتهمشث م تتج  شووضتت هجشث متتج يشش،تتت  عجلج

ت  اىشالمش ونلبشث م ج  شفشكمجشعزع شكاشكختجط ششوكاشثم

ه ثشكجشع الهشثةخفتجضشث للمتبشث لتلعلبش م ت  شش،ه هشثالسهم

وك تتتت  شش،وك تتتت  شستتتتلك ش،جوك تتتت  شث خلتتتتلش،وغتتتت ث 

وث م تتت  شثالهلتتتيش اتتتيشستتت بشثةشث لتتتلمشث لتتتلعلبشش،ث لتتتمجت

 شف لم ج  شث مت ث د

تتتأث شث الجةتتجنشث مج لتتبشو تتل دشاجكتتبشومثتتيشهتت هشث ملستتل ثنش .6

ث لتتجكبشث تتتيشتلنتتقشث ضتت  شوتتج م كزشث متتج يشالستتلمجشك تت  ش

 ث لمجتشث  يشث اشث مشثغالعهف

 التوصيات   2.4

ث جهتجنشث  عجولتبشث مج لتبشوث ا تكشث م كتزيشثال تزثمشوع  تج ثنش .1

وث نفجلشالمشثالكلثتش ت ملتهجشش،ث   ثعيش تفج يشاجمشث مخجط 

 فيشث ملج ععشث مضملةبشف

ثال تزثمشوع  تج ثنشث جهتجنشث  عجولتبشث مج لتبشوث ا تكشث م كتزيش .2

ث   ثعيش تفج يشاجمشث مخجط شوث نفجلشالتمشثالكتلثتش ت ملتهتجش

 فيشث ملج ععشث مضملةبشف

ج تتت شث ت تتت ضش للتتت وضشث مت ثتتت دش لنفتتتجلشالتتتمشستتتلل بشت .3

قةهتتجشتتتر يشث تتمشضتت  شعتت  دشث م تتج  شالتتمشش،ث م تتج  

 عت  ضش إلفالسفشوكاشثمتنللقشث  ونلبش

ضتت و دشعلتتجمشث م تتج  شث   ثعلتتبشث خجصتتبششثالف تتج شاتتاش .4

كختتجط شث ملستتل ثنشث لتتجكبششفتتيشث م كتتزششوالستتلمجث مختتجط ش

وهتت ثشثالف تتج شكتتاشالتتمشثةشتاتتلةشكلزكتتبشش،ث متتج يش لم تتج  

وفت ضشاللوتجنشش،ثوش علثةشث  عجوبشث مج لتبش،عايشث ا كشث م كز

التتتمشث م تتتج  شث تتتتيشتتغجضتتتمشاتتتاشثالاتتتالةشاتتتاشاجتتتمش

 كخجط هجشف

فتيشث م تج  ششكهتمثالهتمجمشوج ت علقشث  ثوليش مجش تهشكتاش و ش .5

وث نجسبش لسل شةظجمش علقش تج  شثالوطج شوث لهلشوث تلتجهيش

م تج  شث   ثعلتبشث خجصتبشوج نفتجلشفيشاجمشث خلجئ شوعلجمشث 

وث تأكت شش،المشث للمبشث للعلبش تفج يشث خط شث  يشع شعلنقشوهجش

 كاشث مل ضلاشالتشث ه  شو ث شث ن لتشالمشث ل ضشف

تلللتتيشاجتتتمشثة اتتجسشستتتلالجنشث م تتتجكالنشث مج لتتبشالتتتمشث لتتتلمش .6

ث للعلبشالسهمشث لطجعشث م  فيشوث  ميشالتمشتلللتيشثةخفتجضش

 تتمااشث م تج  شكتتاشش لم تتج  شث تتيشتتمش  ثستتتهجهت هشث لتلمش

 ثالستثمج شو ل هشصنلنب

 

 الهوامش

 ونيشكلتيشكاش سج بشكجسلتل ش -1
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 المصادر

 المصادر العربيةاوال :

 النشرات والتقارير السنويه  -أ

 2015ث تلتتتج ع شث لتتت لعبش لتتتلقشث  تتت ثقش تتتلو ثقشث مج لتتتبشم-

 ف(2018

 2015 (  ث تجتج يث تلتج ع شث مج لتبشث لت لعبش م ت  شوغت ث ش-

 ف(2018

 2015ث تلتتج ع شث مج لتتبشث لتت لعبش م تت  شث خلتتلجشث تجتتج يشم-

 ف(2018

 2015ث تلتتج ع شث مج لتتبشث لتت لعبش م تت  شستتلك شث تجتتج يم-

 ف(2018

 2015ث تلتتج ع شث مج لتتبشث لتت لعبش م تت  شثقهلتتيشث   ثعتتيشم-

 ف(2018

 ث تلتتتتج ع شث لتتتت لعبش م تتتت  شث لتتتتمجتش الستتتتتثمج شث   ثعتتتتيشش

 ف(2018-2015م

 

 الدورات والبحوث -ب

 أثور التودقيق الوداخلي علوى  ،(2015)" وتاش ت و دش،شث نتج د

سجك تبش ،ادراك المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية "

  لتلمشثالعت تج عبشوشالتلمشث لهل شامهش خض شوج لث يشكللتبشث

 ف،شث جزثئ شث تللل 

 مخوواطر (ش2010ااتتلشهتت هشوااتتلشامتت مش،فل تتيشوج نلتتاش"

 سجك بشاللابشواشولاليشث لل فشالمشتقات المالية"

 ثةتتتلث شك تتتطفمشش،هج تتتمشطل تتتمشوشالتتتاشش،ااتتت شث ناتتتلمش

 تقيوويم االسووهم العاديووة باسووتخدام نمووو   الخصووم"(ش2010م

  ثستتتبشتطالللتتتبش  ل تتتبشكختتتتج دشكتتتاش "نموووو   جووووردن(

ث م  ستتبشفتتيشستتلقشث  تت ثقش تتالو ثقش ث لتت كجنشث  تت جالب

 ف(ش81مششث    ش،ثب ث دشوثالعت ج ششكجلب"ششث مج لب

 إرشووادات عمليووة فووي تقيوويم ("ش2010ثوتت ثهلمشمش،ث ا ثستت بش

  ابو ظبي،األسهم والسندات"  معهد السياسات االقتصادية 

 فشتتتتت ثالجنشك كاتتتتب:ش2017أامتتتت فشمشأوتتتتلشوعتتتت ش،ث لتتتتل ي)

 .ثتججهجنشت  ع شثقوكجنشث  و لبشوسمجتهجشثقسجسلب

 البنوووك فووي مواجهووة اليووه (2016م،ك تتطفجويشش،ستتمل هش"

ك  ستت بش كللتتبشث نل  تت لقشوشث  ل تت لمشث للجسلب تت "شالتوريووق

سجك تتتتبشكل تتتتل ش،شث  كتتتتت ل ثهش للجةتتتت لةشوث  لتتتت لمشث للجستتتتلب

 فك م ي

 م علوووى األسوووعار أثووور الت وووخ(ش"2018كللتتتج شمش،ملتتتلتيش ث

كللتبشش،سجك تبشوتال شث لتجمشش،المصوارف"السوقية لألسهم في 

 وث لجةلةفشث ل ع ب

 ش2018م،عتتتتلىشكاتتتتيشش، واللشعلستتتت شوولتتتت ش،علستتتت ش)

الممارسووات االبداعيووة للمحاسووبين وتأثيرهووا علووى التمثيوول "

 فوغ ث ش–"شث اللبشث تل لبشثب ث عبشللقوائم المالية الصادق

 ثستتتتتالمشااتتتتت شث جتتتتتلث شوو هتتتتتجةشامتتتتت شش،ث ظتتتتتجه شكفلتتتتت ش

العوامل المحددة لتعثر التسهيالت المصورفية فوي "(2007م

كجلتتتبشسجك تتتبشث  جتتتج ش لونتتتجثششالمصوووارف الفلسوووطينية"

 ف(ش2(شث    شم٢1"ث  للمشثبةلجةلبم،شث مجل شم

  التنبووؤ بووالقيم السوووقية  (ش"2003مش،عتتلىشث عتت شش،الالةتتيشث

لألسووهم : دراسووة لعينووة موون األسووهم المدرجووة فووي بورصووة 

علمشث  لتلمش(" 2002-1998عّمان لألوراق المالية للفترة )

ثالعت ج شوث  لتلمشثب ث عتبشسجك تبشث مج لبشوث م  فلبش،شكللبش

 ثق  ةف-11931–ث  للمشث تطالللبشث خجصبش،شامجةش

 أثور سوعر الصورف فوي 2014مش،سللمش  ل شاال ،ث زول يش )

دراسووة تطبيقيووة فووي  -المؤشوورات العامووة ألسووعار االسووهم 

سجك تبش،2011-2005لألوراق الماليوة للمودة  سوق العـراق

علتتتتتمشث  لتتتتتلمشث مج لتتتتتبششج كللتتتتتبشثال ث دشوثالعت تتتتت،كتتتتت وال ش

 فوث م  فلب

 القيموووة العادلوووة (ش2012مش،ث لتتتجا يشكتتت ودشااتتت شث لتتتتج ش"

دراسة مقارنة بين  الكفوءة لألسهم في إطار فرضية السوق

قطوور( لووألوراق الماليووة للموودة  أسووواق )العووراق و عمووان و

 فكللبشثب ث دشوثالعت ج ، سجك بشك وال ش"2006-2009
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اثر استخدام مدرسي  التربية االسالمية للتعلم االلكتروني  في تنمية التفكير المعرفي  لدى طالب 

 الصف السادس االدبي
 1 اميره مصطفى مشختي الريكاني .م م.

 

 

 

 الملخص

لقد كان هدف الدراسة في تقصي وبيان األثر  نرا اسرامداد ندرسري الا بيرة اةسررنية ا اعرم الراترو اةلفا و يرة فري   

لباحثررة ابابررارا الاففيرر  الرت فرري ال ربرري لر رررف فرري الصررفدف الوررايق األيبرريل وت قيقررا ل رر ا ال رردف فقررد  رررر  ا

ردرسرريا وذلررم نررا برررا ل ضرر ا لرررس  مبررة نررا ال لكرررا ا  ررا حررد ت ققرر  نررا الصررد  لررقيرراق وضرتا  لرررس اسرراقل

نا الرش فييا الا بيدييال ولقد تو احاواف نترانر  الثبرا  باسرامداد نترانر  اةرتبراا  واةسات ة الجانتييا وبتض

(ل وكرا لررر  الباحثرة لررس ت  ري  التديرد نرا الردروق فري 0.83الاي برغ )لربابارا  الاففي ية الرت فية  لبي سدن

 ة اةسرنية حوب ا يقة التريو اةلفا و ية والاي كا   غي  نازاننة.   الا بي

وحيث أ   حد تألف  التينة الدراسية نا برودن االب نا ارف الصرفدف الورايق األيبريل والاري ترو ت بيرم الرقيراق 

 لري و باةسامداد لا ريل الابايا الرصاحبل حيث أظ    النااعج لربابار كو يري:   

نالم وجدي ف و  يالة احصاعية بيا الرادس ا  ال وابية الرتايلة لرس اةبابارا  الاففي ية الرت فية  ايجارا ثب  ان ه

ل  اعررم الارردريلل ولرصررر ة ال رررف الرر يا اسررامدندا ا اعررم الاتررريو اةلفا و يررة لنررد نقررار ا و بررالزنر  الرر يا 

 اسامدندا ال  يقة التايية.

 

 الا بية اةسرنيةل الاترو اةلفا و يل الاففي  الرت فيل الوايق اةيبي الكلمات المفتاحية :

 

 

  

The Effect of Islamic Education Teachers' Use of E-Learning on Developing 

Cognitive Thinking among Literary Sixth-Grade Students 

Assist. Lec. Amira Mustafa Mashkhatti Al-Rikani 1

 

Abstract 

The aim of the study was to investigate and explain the impact of the use of Islamic 

education teachers on electronic learning methods in development for student creativity 

for students in the sixth literary grades, and to achieve this goal, the researcher designed a 

test and set it on a basis, and it has also verified the honesty of the scale by presenting it 

to A selection of Almajdrsin and university professors and some of the educational 

supervisors, and stability parameters were calculated using the Pearson correlation 

coefficients for cognitive thinking tests, which amounted to (0.83), and the researcher 

also worked on preparing many lessons in Islamic education according to Tarska Al-

Aleem Electronic and asynchronous. 

Whereas, the study sample consisted of fifty students from the sixth literary grades, and 

the scale was applied to them using the accompanying analysis of variance, where the 

results of the test showed the following: 

It has been proven that there are statistically significant differences between the 

equivalent arithmetic averages on cognitive thinking tests as a result of teaching methods, 

and for the benefit of students who used electronic learning methods when compared to 

colleagues who used the regular method. 

 

Keywords: Islamic education, e-learning, cognitive thinking, literary sixth 
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 المقدمة

الاتريو اةلفا و ي ض ورة حارية ة ي تقي الترل الا بدي اة ب ا , 

اثر  لررس نناررا  وهي را    در الرت في والافندلدجي الو يعفالا

الرجارع , وايى الس ض ورة الب ث في الرجاا الا بدي لا اف ل 

ال ر   واةسرراليب الارري توررالد الراتررريا لرررس الرراترو وترردفي  بي ررة 

تتريريررة تفالريرررة تناسرررب احاياجرررا  الراترررريا فررري القررر ن ال رررايي 

 ي  حدرات و .  ت د لرسوالتش يا وتوالدهو 

 

 مشكلة الدراسة 

نررا برررا الاج بررة الربابرر ة لرباحثررة فقررد ةحارر  ان اةسررامداد 

حبل ال رف لنرد الاتانرل نرع الرراية يابرل ال جر ا   نالرفربيدت  

ة بل إ  ا  لالصفية أو نا برا حل اةبابارا  الرنزلية كا   حريرة

 ايرة جدال فصرر  لررس الاأكرد نرا الدجردي الفترري  تتدو أن تفدن

ل رر ا الرشررفرةل وبتررد أن تررر  يراسررا ا اةسررا رلية فرري ندرسررايا 

نا بارج التينة الب ثيةل وبتد الاد ل وال صدا  وكا  نمارفايا 

د ( نرا ال ررف حر%91لرس  ااعج اةبابارا  األوليرة فقرد بران أن )

مدندن ال  اعرم اةلفا و يرة أن ندرسي الرداي ة يوراأكدوا بالفتل 

فري تتررريو الا بيررة اةسررنية او ا  ررو كررا دا يورامدند  ا بشررفل حريررل 

لرت فيررة والا بيررة جرردال أنررا لررا الرر ب  نررا برريا الانريررة الفف يررة ا

( %18(ل فري حرريا ا رر  )%52و رر  النورربة إلررس )اةسررنية فقررد 

 كرران حيرراد ندرسرري الرررداي بالاشررجيع لرررس اسررامداد الفربيرردت  فرري

جبرا  ال ي تأكد فير  أن حرل الدا بية اةسرنيةل وفي الدح  ذات  الا

(ل حيث أثبار  %14جدا وبنوبة ) الا ا اعم اة ا    كان ضتيف

الردارق الثا دية الت احيرة  في كل ه ا النااعج أن هنالم نشفرة فترية

 ررردرة اسرررامداد الفربيررردت  نرررا حبرررل ال ررررف فررري الا بيرررة  وهررري

 جيع الردرسيا ل و لرس اسامدان ا.اةسرنيةل و درة تش

و ا ا لرا تو تبيا   فقرد ترثرر  اسر رة الدراسرة الفتريرة فري ) نرا هرد  

نرراية لرا بيررة لفا و رري فرري الاتررريو لرررس ترردريل أثرر  اةسررامداد اة

اةسرررنية لرررس ال  اعررم الاففي يررة الرت فيررة لر رررف فرري الصرر  

 الوايق اةيبي؟

 

 اهمية الدراسة 

ا الدراسة لفري يورافيد نن را لردي نرا الف را  كررا  رر  أهرية ه  

 :يأتي

 فو ول  ا ا ة  و يافرالردن نرع أ  الوايق أوة: ال رف في الص

 أسردف تتريري الفا و ي جيد.

ثا يا: الرترردن ال يا تن بم لري و ه ا اةساليب ال ديثرة فري لرريرة 

ريررة وفرري الدحرر   فورة الاررأحرو نررع الا ردرا  ال ديثررة فرري لر لالراترو

 الاتريو اةلفا و ي والافندلدجي.

الر يا سري بقدن هر ا النرد  نرا ا اعرم ن دن الا بديردثالثا: الشر في

 ا لري ا.ب الاتريو نا برا تدريب الردرسيوأسالي

حيث سياج  الا كيز لررس الرنر   لرابتا: واضتدا الم   والرناهج

ال ررديث فرري لرريررا  الرراترول ووضررع ب رر  وننرراهج جديرردة تناسررب 

 ا اعم الادريل اةلفا و ية ال ديثة.

ن لرس الرفاهيو الاتريريرة اةلفا و يرة والمصراع  دبانوا: الر رت

 في نياييا الا بية والاتريو. اولررية ت بيق 

 

 األهداف الدراسية

بيران األثر  ةسرامداد ا اعرم الاترريو راسي لررس لقد بني ال دف الد 

  الوررايق لا بيررة اةسرررنية لر رررف فرري الصرراةلفا و يررة لررراية ا

 األيبي وحياق أث ا لرس الانرية الفف ية الرت فية.

ا  يةلررة احصرراعية لنررد ف ضررية الدراسررية: لرردد وجرردي فرر و  ذال

يررة لاففيرر  الرت ف ( برريا الرادسرر ياa=>0.05الروررادى الرردالي ) 

  الورايق اةيبري لرراية الا بيرة اةسررنية بوربب لر رف في الص

 .اةلاياييةاةسامداد ل  اعم الاتريو اةلفا و ية نقار ة بال  اعم 

 

 الحدود الدراسية

ال دوي الرفا ية : حيث تارثل ه ا ال دوي نا برا الردارق الاابتة 

 لا بية  يندى.

الدراسري اةوا لرتراد الدراسري ال دوي الزنا ية : وترثل في الفصرل 

(2019 -2020. ) 

   الوايق اةيبي.ال دوي البش ية : ال رف في الص

 نص ر ا  الدراسة : ترثل اهو الرص ر ا  الدراسية في اةتي : 

 حرداو الرارزرر يإليصراا الاترر ا يقرة: وهري  لفا و ريالاترريو األ -

اةفرر اي الراترررريا فرري اي نفرران أو أي رنرران لررا ا اعررم الاقنيررا  

الرراترو الراررزرر حرردا  بيا ررا هررد ا يقررة ايصراا والافالريرة ال حريررة 

الراترو ألي ف ي في اي نفران ورنران لرا ا يرم الاقنيرا  ال حريرة 

الاررري تناج رررا ف اج اعيرررا بأ ررر  الم ررر  الادريورررية الافالريرررةل ويتررر 

  الورايق اةيبري  وذلرم بيرة اةسررنية لرصرفي نراية الا  الباحثة 

لبررررررد )اةجرررررر ا ا  الاترريررررررة اةلفا و يررررررة .  لرررررررسباةسرررررراناي 

 (.65, 1992الردجديل

وتت ف  الباحثرة اج اعيرا با ر  الراترو باسرامداد الفربيردت  واة ا  ر  

 كرا تقيو  اةياة الرتدة ل  ا الغ ض .
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نررا نجردلرررة  ويافررردن لالاففيرر  الرت فررري : احررد ا ررردا  الاففيرر  -

الدحدا  الرت فية الاي تشفل البصرة الرت فية الاي تريز الف ي لا 

غي ا والاي تترد ناريرزة فري بصاعصر ا وفري ن رانين ا وسر دلا ا 

: 2003( )التررررريل85, 2009و ررررتدبا ا وحورررريا ا  ) سررررتاية ل 

   سرياو حياسر  ابقراال لربابرار الر ي وضرتا  الباحثرة إ( وحيث 172

 .ل  ا الغاية

 

 نظري ودراسات سابقة  اطار

نف دد الاترو اةلفا و ي : يمار  نف دد الاترو اةلفا و ي بابارف 

المرفية اةكاييريرة والر نيرة لررا يا ر   الير  ل فير ى الر بردن ا ر  

لبارة لا الاترو ال ي توامدد في  اةج زة اإللفا و ية ل بينرا يتاقد 

ل اإللفا ون )الف  با  ( وامدد في الفيزياعيدن ا   يرثل الاترو ال ي ي

في حيا ي ى نب نجد ال اسدف في الاترو اةلفا و ي لرس ا   ذلم 

ال اسربا  ونر قات را والبر انج ل ووامدد في  اةج رزة ترو ال ي الات

وهد لبارة لا اسردف لراترو باسامداد اليا  اةتصراا ال ديثرة نرا 

لصدرة حاسدف وببفات  ووساع   الراتدية برا في ا نا الصد  وا

 ف ررر لرراورسرردنا  واليررا  الب ررث ل والرفابررا  اةلفا و يررة ل 

بدابا  اة ا    سدا  كان لا بتد او يابل ال جر ة الدراسرية ةن 

ا دال ررا نررا اجررل  الر ررو هررد اةسررامداد الرناسررب لراقنيررا  بجريررع

لرراتررريا بأحصر  وحر  واحرل ج رد واكبر  فاعردة  ايصاا الرتردنرا 

 . ( 95,  2012)التر ي ل 

 

 فوائد التعلم االلكترونية

تررارم  ترررم الفداعررد فرري ريرراية وسرراعل اةتصرراا برريا ارررف وبرريا 

رسرررة والروررراهرة فررري الاق يرررب بررريا وج رررا  الناررر  الرمارفرررة دالر

س دلة الد دا الس واس و الشب  ياعو بالرواواة ل ولر رف ل نع اح

الردرق نا جا ب ال الب وس دلة و دا ال الرب الرس الرردرق . 

اةنفا يررة الفانرررة لرسررامداد  فرري نماررر  ا اعررم الارردريل ل  نررع

وت ررراو ا اعرررم الاترررريو اةلفا و يرررة بالررردلو لرجدا رررب  اةجاراليرررة 

لرترريررررا  الاتريريررررة تتدي ررررا لر فصرررراا الرفررررا ي برررريا الررررردرق 

نجيرررا  اةجاراليرررة اوالراتررررريا وذلرررم نرررا بررررا اسرررامداد الب 

( نثررل دا ررل برريا الردرسرريازر الشرر اكة والانجيررا  الارري تتررا)الب 

الردو ا  والديفي وتشفيل نجارتا  نا الراترريا والبث الصردتي 

وبث الفيديد والشربفا  اةجاراليرة كررا ان تبرايا الر واب  الما رة 

يورالد  ن ررةبالديب نا برا ب انج وضع الترنا  لررس روابر  

فررري تتررر ف الرررراترو لررررس اةبررر يا نرررا ذوي اةهارررراد الرراثرررل 

 .(  93: 2000)لديةل

 

 االنواع االستراتيجية للتعليم االلكترونية

يرفا ت ديد بتض اةسا اتيجيا  الاتريريرة والراترو اةلفا و يرة بررا 

 :  يأتي

اةلقا  اةلفا و ي: وياو ذلم برصاحبة بتض نداي الاتريو نرا  ●

برررا ندحررع اةب ررات اةلفا و رري بررالت ض الراررزانا وغيرر  

قالا  الادريوية الاقريدية ل لت ض ن ادى الرازانا بجا ب ال

 ون ارا  الاتريو والاترو اةلفا و ي . 

الارري يرفررا اسررامدان ا جية الدسرراع  الراترردية والفاعقررة اسررا اتي ●

في ت ريل الرفراهيو والر رارا  اةلفا و يرة وتنريا را ولر ض 

 الر ادى الاتريري نا برل ا بدة نا ال    الاقريدية الرررة .

لترري اةلفا و ي : ويرفا اسرامداد البيران التررري فري البيان ا ●

ايا  الر ارا  اناد ال الب بتد الداي ب دات ا الفا و يا لررس 

وسرراع  الفا و يررة لراأكيررد الرتردنررة الترريررة بترر ض ب رردا  

 الانفي .

الاج يرررررب التررررررري اةلفا و ررررري : ويرفرررررا اسرررررامداد هررررر ا  ●

فورر و لرقيرراد الفرر ل لر رررف أ  ةتاحرراةسررا اتيجيا  وذلررم أل

و الاترررريوبترريرررة الاج يرررب فررري ايا  ن رررارا  الاترررريو والررراترو 

 اةلفا و ي نع تدفي  الاغ ية ال اجتة .

الاترررررريو الاتررررراو ي : وتورررررامدد هررررر ا اةسرررررا اتيجية لابرررررايا  ●

الرتردنا  اةلفا و ية بيا ارف نا برا الدساع  والرداحع 

 اةلفا و ية .

لاردريب اةلفا و ري لاردريب الادريب اةلفا و ي : ويورامدد ا ●

ارف لرس اتقان نفاهيو ون ارا  الاتريو والراترو اةلفا و ري 

وذلم لافدن وسيرة نوالدة يردلر ا الاج يرب التررري ليجر ف 

 ال الب بنفو  بتد تدريب  .

الرراترو الرر اتي والرراترو الفرر يي : لزيرراية تنريررة واتقرران نفرراهيو  ●

تترو يقدد بر  الرراترو  ون ارا  الاتريو والاترو اةلفا و ي وهد

وفررم حدراترر  واسرراتدايات  الما ررة وبورر لا  ال اتيررة لا قيررم 

 (.2005)الش حاوي ل اهداف  يون تدبل نباب  نا الردرق

 ةيتر ف الاففير  با ر  نف ردد يا ررا ثرثر نف دد الاففي  الرت فري: 

اذ يشي  الجا ب اةوا الس ان الاففي  لرريرة لقريرة  لجدا ب اساسية

نت فيرة تا رررا نجردلرة نررا لرريرا  الرتالجررة او الاج يرز يابررل 

الج ررار الرت فرري وت رردت هرر ا الترريررا  فرري الرردنا ل انررا الجا ررب 

الثا ي فيشري  الرس اةسرادةا لررس هر ا الترريرا  نرا بررا سررد ل 

لرريرة هايفرة بأ ر  الردجر   فيرا يشي  الجا ب الثالرث الرس ان الاففير 

 .( 85: 2010  د حل الرشفر  )التقايل
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ة برم أن الاففير  الرت فري يتابر   الاففير  الرت فري : أهو اساسيا 

ن اولررة لرد رردا إلررس ال قيقررة فرري ندضررد  نرراو هرر ا الاففيرر  يررر  

الر احرل يجرب ان تفردن بتيردة  و يجب الترو ان هر ا بر احل كثي ة

 نرررا يونضررا  الاررري يفا ضررر ا الفرر ي ننرررا لرررا اةفا ا بشررفل تررراد

حقاعم أو أيلة تؤكد   ة ه ا اةفا اضا  ل بل يجرب لرير  أن  اية

نررا  ياتانررل نت ررا وفررم نررا هرري لريرر  حقالررا فرري الداحررع. كررل ن حرررة 

ن ررررارا  حاررررس  ن احررررل الاففيرررر  الرت فرررري تا رررررب وجرررردي لرررردة

 هر ا يجب لررس الفر ي أن يقردد باترراد , و ت بيم ه ا الر احل يرفا

و اةلاررزاد بالا تيررب في ررا ةن كررل ن حرررة ة يرفررا  الر احررل بدحررة

اتران ا اة باراد الر حرة الاي حبر ا نرا يتني ان الم أ سيؤث  لررس 

 .(210,  2002)ال يزان ل  باحي التررية

 

 مراحل التفكير المعرفي

يقررررردد بفتر رررررا و : هررررري جررررررع الرتردنرررررا  . الر حررررررة األولرررررس 1

الفر ي ننرا براي نشرفرة او ندحر  نرا اوا بر   فتنردنا يرر  لكثي ون

او حرررد يتاررررد الترررض لررررس بترررض  ليفترررر  هرررد جررررع الرتردنرررا 

ف ة لرردينا فتريرراال , لفررا نررا يفرر   هنررا برريا الاففيرر  االرتردنررا  الراررد

التايي و الرت فري هرد ان اغررب هر ا الرتردنرا  تفردن لبرارا لرا 

اةلارراي  ة يرفرا فا اضرا إفا اضا  ت ااج إلرس تأكيردل وهر ا اة

لرتردنرا  ب  يقرة بجرع ا ل و يبدأ الاففي  الرت في لندنا  قددلري ا

لرس الررحاة في لررية    يجب ان يتارد اإل وانننارةل وأوا ب

الردجرردية  الفر ي كرل ال رداقيجرب ان يوررامدد وجررع الرتردنرا ل 

كفرا ة و ا ابراا ال رداق الرورامدنة , نرثرال  ينبغي ان ياأكد نالدي  و

ولرو يقرو الفر ي برالا كيز واة ابراا  للورع في جرع الرتردنا حاسة ا

 ننقد ة أو نشدبة لنا . فاصل الرتردنة

وساعل جرع الرتردنا  لديدة و يجب اسامداد ناهد نااح فرثر  تتد

ل ثرو لرير  ان يبردأ أو لرس نرا حدلر  األس رة لرس  فو ا ح  وسيرة

 .الرتردنا  الاي تناسب  ا  و يجرعفي جرع اإلجاب

جررع الرتردنرا   يجرب لنرد :  الر حرة الثا ية تنويم الرتردنا  .2

ابر  غير  الاجريرع . و ابيتري  ان ة  قدد برالا كيز لررس أي بري  

جداال في ن حرة جرع الرتردنا  أن تفدن الرتردنا  غير  ن تبرة أو 

نرا ثرو نوالدتنا في المر وج بنايجرة ل و  بشفل ة يرفن غي  ننوقة

هري القردرة هر ا الر حررة اهو نا ربات ا الثا ية وتأتي اهرية الر حرة 

 لدينا . لرس حفظ الرتردنا  الاي تدف  

الانورريم نبابرر ة بتررد الر حرررة  أن يفرردن البررد  فرري لرريل أساسرريو

اةولرررس . و تنوررريم الرتردنرررا  ي جرررع لرشرررم   فوررر  فقرررد يفررردن 

ابقالررا لقالردة نتينررة ي ررديها لنفور  نثررل الانوريم بنررا ا لرررس  الانوريم

. تدحي   جرت ا ل أو وجدي لدانل ناشاب ة بين ا نثرال

و حد تفدن الرتردنا  غي  ن تبة و لفرا يراو تنوريق ا ابقرا لجدا رب 

الاشاب  فيرا بين ا او اةبارف حاس يارفا بترد ذلرم نرا الر ب  بريا 

 .اةن  الرتردنا  و يجتل نا اسانباا النااعج ان اال نن قياال في   اية

الر حررة  تترد :الرتردنا بنااعج نا  الم وجهي . الر حرة الثالثة 3

بنااعج نا الرتردنا  الاي جرت   الم وج حبل اةبي ة و في ا يجب

ت ريرل الرتردنرا   وهنا تا   ن ارة القدرة لررس لو  وق  فيرا حبل

 حاس يرفا الم وج باسانااجا  ن دية بنا ال لرس الا ريل. الردجدية

أثنرا  لرريرة الانوريم   فور  ن ارة ت ريل الرتردنرا  تبردأ فري الدحر 

ن حررررة اةسرررانااج نرررع اةلابرررار برررأن  وتصررربش بشرررفل كثيررر  فررري

ل ويجرررب ان  قررردد نرررايلإناررردف ة بالنوررربة  نتردنرررا  ليوررر  هنرررا 

 ب ررث لن ررا نررا جديررد. ثررو ل وجدا ررب الررنق  فرري اةسررانااج با ديررد

القر ارا   ثرو يراو أبر  لكل التنا ر  الاري ترو اسرامدان ا ب ب   قدد

 نا الر احل الوابقة. س النااعج الاي تو اسامر  االربنية لر

هري الر حررة   : : ن اجترة وتقرديو الرتردنرا  الر حررة ال ابترة .4

وهي تمارر  لرا الر حررة الورابقة ة نرا فري هر ا الر حررة  األبي ة 

ردنررررا  الارررري جرتنررررا نن ررررا سرررردف  قرررردد بر اجتررررة نصرررراير الرت

اليرة هر ا الرتردنرا  ونردى فت لو ندى كفايا ا نا لدنر  ,نتردناتنا

فررري تغييررر  الاففيررر  بدرجرررة نتينرررة . ثرررو ترررأتي ن حررررة تقرررديو هررر ا 

 الرتردنا  لرااكد نا   ة الم دا  الاي  رشي لري ا فري تففي  را

 .(125, 2011)الااه ي ل  

 الدراسات السابقة ذات الصلة باالختبار :

اارتررر  الباحثرررة لررررس لررردي نرررا الدراسرررا  ذا  الترحرررة وحانررر  

 بر اجتا ا لرسافاية نن ا :

(  وكا ررر  هررر ا الدراسرررة ت ررردف إلرررس 2003) الصررربااي جررر ى أو

الفشرر  لررا األثرر  نررا اسررامداد الفربيرردت  فرري الانريررة لرربتض نررا 

الرفد ررا  الاففي يررة الرت فيررة لرردى الررر اهقيا فرري الوررتديية فرري 

( نررا 230اةريرراف وال  رر . وابررارر  التينررة الدراسررية لرررس )

ثرررا ي نادسررر  بترررد ان ترررو تقورررير و الرررس اربترررة ال ربرررة الصررر  ال

( ف يا نا ال ربة فري 70نجردلا  : الرجردلة اةولس تألف  نا )

( 3الرناام ال   ية ال يا تزيد بب ة اسرامدان و لرفربيردت  لرا )

( نررا ال ربررة فرري 55سررندا  ل والرجردلررة الثا يررة تررم  رر  نررا )

( سرندا  ل 3الرناام ال   ية ال يا تقل ببر ت و لرفربيردت  لرا )

الر يا ( نا ال ربة  فري األريراف 40نا ) والرجردلة الثالثة تم   
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( سررندا  ل والرجردلررة 3تزيررد ببرر ة اسررامدان و لرفربيرردت  لررا ) 

( نرا ال ربرة فري األريراف الر يا تقرل ببر ة 65ال ابتة وتألف  نا )

( سندا . وحد تو ت بيم ابابار الاففير  الرت فري 3اسامدان و لا )

ارارة جررع البيا را  ل كررا ترو اسرامداد ت ريرل الابرايا اسرف ر لرا 

 رف ال يا تزيد بب ة اسامدان و الالثناعي . وا ا   النااعج الس ان 

( سررندا  ل نررا ذوي المرفيررة الثقافيررة اكثرر   ااجررا 3لر اسرردف لررا )

-2003,151وتقديرا لررتردنا  الاي حاندا باجريت را ) الصربااي ,

169 ). 

ا( يراسرة هردف ا ت ديرد الر الرب 1427-د 2005)ال  بري واج ى 

نرررا اةسرررامداد ل  اعرررم الاترررريو اةلفا و يرررة لاترررريو ال ياضررريا  

ن إبالر احررل الثا ديررة نررا أوجرر  النارر  الرمارفررة لررماصرريا. حيررث 

بالشررفل الربابرر  لرررس الرررن ج الد ررفيل والقرراعو   الدراسررة الارررد

( 86د ر  نرا  ) الاري تفاةسابا ة لرس التينة الدراسية  لرس تدريع

الباحثررررة   ل واسرررامدن ا( نرارسرررا نررررا الردرسررري30نماصرررا ل )

الافررررررر ارا  ل والنورررررررب الر ديرررررررة لواة   افرررررررا  الرتياريرررررررةل 

يا والرادس ا  ال وابيةل وابابرار ) ( ل وابابرارا   ت ريرل الابرا

ل ونتررانر   الفررا كرر ون بررا  ل  ةاةحررايي ل واةبابررارا  الشررف ي

 . , ج (2005اسية ) ال  بي ,لقياق ثبا  اةياة الدر

 :  اآلتيوجا   اهو  ااعج الدراسة لرس الن د 

كا رر  جريررع الر الررب ل رر ا الدراسررة ةرنررة لرام رري  لرترريررة  .1

 الاتريرية اةلفا و ية .

كا ررر  يرجرررة اهريرررة ن الرررب الررررن ج اةلفا و ررري )تم ي رررا  .2

وتنفيرر ا وتقديررررا ( ل ويرجرررة اهريررة ن الرررب الرررداي الرررردرق 

وتدريبرر  لاليررة ل فرري حرريا كا رر  يرجررة اهريررة ن الررب البي ررة 

 الاتريرية لالية جدا . 

الرررس اساقصرررا  اثررر  اةسرررامداد  ( 2005يويررردي )وهررردف  يراسرررة 

لرلتاف ال اسبية اةلية والبر انج الاتريريرة لررس الا صريل والنررا  

الاففي يررة الرت فيررة لرردى الارنيرر   فرري الصرر  اةوا اةباررداعي فرري 

الادريبيرررة  الرنررراهجلباحثرررة ا  نقررر ر الفاابرررة والقررر ا ة . واسرررامدن

 59التشرداعية فري لردراسة  لرس ه ا اةث  ل وترثر  التينرة الب ثيرة 

نجردلا  نمارفة ل ترو اسرامداد  ثرت لرسنا الارني  ثو تدريت و 

اةلتاف ال اسبية اةلية الاتريرية نرع الرجردلرة الاج يبيرة اةولرس ل 

ال اسب اةلي  ف ر لاواسامداد الب انج ال اسبية اةلية الاتريرية 

ثالثرررة لررجردلرررة الاج يبيرررة الثا يرررة ل بينررررا يرسررر  الرجردلرررة ال

بال  يقررة الرتارراية كرجردلررة ضرراب ة . ولقيرراق اةثرر  ةسررامداد 

اةلتاف ال اسبية اةليرة وب انجر  الاتريريرة فري الا صريل ترو الرداي 

ابابررار ت صرريري فرري الرجردلررة الوايسررة لر رر وف برقرر ر القرر ا ة 

الرررفرة الت بيرة والفاابة واة ابيد لارني  الصر  اةوا اةبارداعي ب

لاففيرر  اةبافاريررة )اةبررفاا ف ( اابابررارا    ابقررالوررتديية ل و

لتراف ال اسرب أتديية لا ديد اةث  ةسامداد والرقنا لرس البي ة الو

اةلرري وب انجرر  الاتريريررة لرررس لنا رر  الاففيرر  الرت فرري ) جرررع , 

   لو تُا ر  الناراعج إ اجتة وتنفي  الرتردنا  ( ل حيث وتنويم , ون

( فررري 0.05ة لنرررد الرورررادى ) وجررردي فررر و  ذوا  يالرررة احصررراعي

ل بينرررا اسررف   النارراعج لررا ظ رردر  ت صرريل الرجردلررا  الررثرت

( في النرد كرل حردرة 0.05ف و  ذوا  يالة احصاعية لند نوادى )

نرررا القررردرا  الاففي يرررة الرت فيرررة لررررس حررردة )جررررع , وتنوررريم , 

ون اجتررة وتنفيرر  الرتردنررا ( وكرر لم فرري الانريررة لرقرردرة الاففي يررة 

الاري اسرامدن  صرالش الرجردلرة الاج يبيرة اةولرس ة كفل لالرت في

اةلترررراف ال اسرررربية اةليررررة الاتريريررررة وا ا ررررس الب ررررث باد رررريا  

 .ونقا حا 

   

 التعقيب على الدراسات السابقة 

وجرردي اةتجرراا ةايجررابي   ررد لقررد اتفقرر  كررل الدراسررا  لرررس  -

واةكراييرييا اةسامداد لردساعل اةلفا و ية نرا حبرل ال ررف 

 والردرسيا والردرسا  في لررياي الاتريو والاترو .

( 2003ال  برري)(ل ويراسررة 2003)  رربااياتفقرر  يراسررة  -

ثر  اةيجرابي ل  اعرم ألالرس وجردي ( 2005يويدي )ويراسة 

 لاتريو اةلفا و ية في الرادس ا  لراففي  الرت في لر رف .ا

دراسا  الوابقة في ه ا وحد اتفق  الدراسة ال الية نع نتاو ال -

ال ررردف الدراسررريل وفررري  رررد  اةياة الرورررامدنة )الرقررراييل 

الاففي ية ( ل اة ا  را تريرز  لن را ب ردويها الرفا يرة الرارثررة 

ة فرري بدولررة الترر ا ل وا  ررا تماررر  لن ررا فرري الف ررا  الروررا دف

   الوايق اةيبي.الدراسة وهي ال رف في الص

  الورابقة ونرا بين را نرا لرس ال غو نا تتدي سياحا  الدراسرا -

لررو الباحثرة لر ا  حرداوج  برب  او ابرارف ل وهري حريررة لررس 

ي ااج ه ا البرد الرس الرزيرد نرا الدراسرا  واةب رات فري نثرل 

ه ا الرجاال ولو تجرد الباحثرة يراسرة ننفر ية نقننرة لررس يولرة 

 ررف الت ا  تب ث في اث   الاترو اةلفا و ي لرس اةبردا  لر

نررا هنررا ةحارر  الباحثررة اهريررة  . بيررة اةسرررنيةفرري نرراية الا

اسرامداد الاترريو اةلفا و ري  لررساج ا  ه ا الدراسة لرات ف 

فرري ترردريل نرراية الا بيررة اةسرررنية ل رررف الصرر  الوررايق 

 اةيبي  واث ا في الاففي  الرت في.

 المنهجية واالجراءات. 

بيل وذلم نا لقد وحع ابايار الدراسة لرن ج الاج ينن جية الدراسة: 

  الوررايق نررا برريا نجررردلايا نررا ال رررف لرصرر برررا اةبابررار

األيبرررريل وبنررررا ا لرررررس أن الادريررررع التشررررداعي ي رررررا الاورررراوي 
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فقررد  لررجررردلايا  ا يررا وة يفرردن هنالررم نررا الناحيررة الا بيقيررةل

دلة ال اب ة لربابرارا  القبريرة رجاسامدن  الدراسة تصريرا لرر

 اال  يقرة الاففي يرة الرت فيرة حرد حصرل لري روالبتدية لراأكد نا أن 

 ر  يراو الا بيرم إة اةلفا و يرةل حيرث تغي  بأفتراا ال  اعرم الاتريرير

لربابرررار لررررس الرجردلرررا  الاج يبيرررة بينررررا تبقرررس الرجردلرررا  

في الاتريو. كرا ا ر  يراو   فو ا ال اب ة تواترل اةساليب اةلايايية

لقبريرررررة والبتديرررررة لفرارررررا ات بيرررررم ال  اعرررررم الاففي يرررررة الرت فيرررررة 

ا بتررد اة ا ررا  نن ررا. كررل هرر ا لرت فررة تررأثي  ال  اعررم يالرجررردلا

نقار رة  اراعج  ونرا ثروالاتريرية اةلفا و ية لررس الاففير  الرت فريل 

 الرجردلا  نع بت  ا البتض.

فري  كافرة ابرارل الرجاررع الدراسري لررس ال ررفنجاررع الدراسرة: 

لرردي يا  الا بيرة فري لاابترة وايق األيبري فري الرردارق ا  الالص

 (.2019/2020نن قة  يندى برا التاد الدراسي )

( نرا ال ررف فري 50بابر ة نرا )ترثرر  التينرة الرالتينة الدراسية: 

  الوايق اةيبي في ندارق سرارية لربنريا والداحترة فري حري الص

نررا   تألفرر ل اذ تررو ابايررار بررتبايال اةولررس القرردق/ الجا ررب اةيورر

وياو تدريو ا ب  يقة الراترو  لترثل الرجردلة الاج يبية ا( االب25)

اةلفا و ي في ناية الا بية اةسرنية ل والشتبة الثا يرة تفد ر  نرا 

( االبا ترثل الرجردلة ال راب ة ل ويراو تدريور ا الردضرد   25) 

 ( الاالي :1ذات  ولفا بال  يقة اةلايايية ل وفقا لرجدوا )

 

 ( يوضح عينة الدراسة1جدول )

 الصف العدد المحافظة اعدادية سارية لبنين

 نينوى الشعبة االولى

 

 الوايق اةيبي 25

 25 الشعبة الثانية 

 50 المجموع

 

 
 

 اداة الدراسة :

 الاففي ية الرت فية .تارثل اياة الدراسة باةبابارا   

الارد  الدراسة ابابار الاففير  الرت فريل ابابار الاففي  الرت في: 

وحررد حانرر  الباحثررة  باقنينرر  برررا يادافررم ونرراية الا بيررة اةسرررنية 

والرجارررع الت احرري. ولراأكررد نررا  ررد  الر ارردى ل حانرر  الباحثررة  

بت ض  لرس نجردلة نرا الر فرريا نرا اهرل اةباصرالل وهر ا 

بررررر  نؤبررررر ا لررررررس  رررررد  بنرررررا  اةياةل لرررررررا ان ابابرررررار ل يتا

(Torrance لاففي  لرت ف ) ة الروامدد في ه ا الدراسة يافدن نا

 ساة ا ش ة هي: 

يقرردد  اي فرر ي بجرررع  وهررد أنجرررع الرتردنررا  :  النشرراا اةوا : 

فتنرردنا يررر  الفرر ي ننررا برراي نشررفرة او  لالرتردنررا  لررا ح ررية نررا

فررثر  لهد جرع الرتردنا  لرا هرد ناراحوا ب  يفتر  فأندح  نا 

وسيرة ا ح األس رة لرس  فو  أو لرس نا حدل  ل ثرو لرير  ان يبردأ 

   و يجرع الرتردنا  الاي تناسب .في جرع اإلجابا

تنويم الرتردنا  : يجرب لنرد  جررع الرتردنرا  ان النشاا الثا ي : 

جرداال  ة  قدد بالا كيز لرس أي بي   اب  غير  الاجريرع . و ابيتري

في ن حرة جرع الرتردنا  أن تفدن الرتردنا  غي  ن تبة أو غير  

 .والدتنا في الم وج بنايجة نن قيةننوقة بشفل ة يرفن  ن

الرتردنرا  : هنرا  ورا يع نرا  لاالم وج بنااعج    النشاا الثالث :

نررا  الارري برررا هرر ا الر حرررة المرر وج باف ررل النارراعج  نررا الرترد

الاي توالد ا ن اراتنا الشمصرية  لررس ل جرت  و  وق  نا ذي حب

دة حاررس يرفررا الاد ررل الررس اسررانااجا  جررات ريررل الرتردنررا  الراد

 نتينة  بنا ال لرس ه ا الا ريل.

ن اجتررة وتقررديو الرتردنررا  :  تتابرر  ابرر  ن احررل النشرراا ال ابررع  

وهي تمار  لا الر حرة الوابقة حيث الترل يفدن لررس اسراق ان 

الرتردنررا  الارري تررو جرت ررا حرربر  , و نرردى  قرردد بر اجتررة نصرراير 

 نن قيا او فتاليا ا في تغيي  الاففي  بدرجة نقبدلة افاعدت ا نا لدن 

 .(125, 2011)الااه ي ل  

( لرصردرة  Torranceان تصر يش ابابرار ل )بابرار ل: اةتص يش 

الرفايررة )نر ررم ( ي رردي يرجررة الرف رردل بال صرردا لرررس ثرررت 

 : يأتييرجا  في كل ابابار وكرا 

لري را جرع الرتردنا  : نا برا الرصاير الاي تو ال صردا  -1

  .لرس ه ا الرتردنا  برا

تنورريم الرتردنررا  : نررا برررا ت تيب ررا وتفصررير ا برررا يمرردد  -2

  .نن قية الرتردنا  ال ا رة لري ا

فاعرردت ا نررا لرردن ا برررا يمرردد تقررديو هرر ا الرتردنررا  ونرردى  -3

 .الب ث

(   Torranceولري  تفدن الدرجة الفرية لررف ردل فري ابابرار ل )

الصرردرة الرفايررة الرفرردن نررا اربتررة  ا شرر ة هرري نجرررد  يرجاترر  

 ألبتاي ه ا اة ش ة.
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( يحيقرة كرورافة 45ل )  وحرد حرديالم ة الزننية ألج ا اةبابرار: 

فق ا  اةبابار ل ب يرث ي اراج  لاافية لررف دل لإلجابة رننية ك

 الررردكل سؤاا الس سبع يحاعم لرا بيم . وي اف الس ذلم الدحر  

 : يأتيإلل ا  تتريرا  واربايا  اةبابار كرا 

يحراعم  بع ا ش ة وكل  شراا ي اراج الرس سربعنا اراألبابار يافدن 

( اي الدحررر  28=7*4فيفررردن نجررررد  الدحررر  الرررررد لربابرررار )

 ( يحيقة .28الررد لإلجابة لا فق ا  اةبابار هد )

 تت س ثرت يحاعم إلل ا  الاتريرا  واربايا  اةبابار 

فقر ا  اةبابرار والدحر   لراوب  ا يصربش الدحر  الرررد لإلجابرة  

( يحيقرة 31دن الناتج هد )الررد إلل ا  الاتريرا  واةربايا  فيف

 (  Torranceوهد الدح  الررد ألج ا  اةبابار كرا حديا ل )

برررررال غو نرررررا ان ل  رررررد  اةبابرررررارا  الاففي يرررررة الرت فيرررررة : 

(Torrance  ذك  ان  د  الر اردى نارداف  فري اةبابرار الر ي )

 (  فرري بنررا  التقررلguidford رررو فرري ااررار  ا يررة جيرفرردري  )

ل فقرررد حانررر  الباحثرررة  بالاأكرررد نرررا الثبرررا  ( 45, 1983)الشرررن ي,

  لرس نجردلة نا الرامصصيا في الا بيرة الربابار حيث ل ض

اةسرررررنية والرنرررراهج وال رررر   الادريوررررية واةبرررر اف والقيرررراق 

فري الصرياغة الرغديرةل وترو  رأي رووالاقديول حيرث اررب نرن و ابردا  

 ( . 1وضع اةبابار في  يغا  الن اعية كرا في الرر م ) 

 

 : ثبات اختبار التفكير المعرفي

. اسررامدن  الباحثررة نتررانر  اةرتبااررا  لبي سرردن لراأكررد نررا 1

  لايألرت فية باتبا  ا يقة اةبابار وثبا  اةبابارا  الاففي ية ا

( ل حيث حان  الباحثة  با بيم اةبابرارا  test- retestاةبابار )

بارج لينة الدراسة  لرس لينة اسا رلية نا نجارع الدراسة ونا

( االبررا نررا اربررة الصرر  الوررايق اةيبرريل وبتررد 25ل تألفرر  نررا )

بروررة لشرر  يدنرراال حانرر  الباحثررة  بقلرراية ت بيررم اةبابررار ونررا ثررو 

 حواف نتانر  اةرتبااا   لبي سدن بيا اةبابارييا .

. لراغرررب لرررس الراغيرر ا  الدابريررة نثررل الن ررج والارر ك  وح ررية 2

تشرردف احاورراف نتررانر  الثبررا  باسررامداد ثبررا  النرررد الارري حررد 

ثبرررررا   ( فقرررررد حانررررر  الباحثرررررة  باحاورررررافtest-retestاةلررررراية )

ا يقررة اةتوررا  الرردابري لررا ا يررم اةبابررارا  اي ررا باسررامداد 

الاي تو ت بيق ا لرس التينة ( KR20رياشاريسدن )–نتايلة كدير  

( 0.80لثبرا  )حيررة نتانرل ا  ذات ا فري اةبابرار الثرا ي ل وحرد برغر

وتتابرر  حيرررة نتانررل الثبررا  هرر ا كافيررة ألغرر اض الدراسررة ال اليررة 

 .( 82,  2000)لدية ل 

 

 الخطة التدريسية :

حان  الباحثة  بقلداي الم   الدراسية لراية الا بية اةسررنية  -

غيرر  الرازاننرة كرررا وري ةسراليب الاتريريررة اةلفا و يرة وفرم ا

ح فيرا لررس اةتري : حيرث حراد ال ي ين  ( 2009لستاية)في 

لررس الردحرع   course plane الرراترو بدضرع ب رة تدريوري

اةلفا و ي المال ب  او لرس الب يد اةلفا و ري ل وذلرم نرا 

حيرث اةهررداف الر غردف ت قيق ررا ل ولنراويا ن ارردى الرررداي 

الادريوية لندا ا ورا  اب  ل نع الرداليد لق ا ت ل واة شر ة 

الاري  الاقرديوا ل وتداريخ تورير ا ل وا اعم الر ردف القياد ب 

يتاردها الردرق ل وحاعرة الر اجع او الرصاير الاتريرية الاري 

يرفررا ال جررد  الي ررا لرسررافاية نن ررا ل نررع حاعرررة بالاتريرررا  

واةربررايا  نررا الررردرق الررس ال الررب كرري  يقرردد باةلررراا 

ننرررر  ةكررررراا الداجبررررا ل أو الترررررل لرررررس ا  ررررا   ةالر ردبرررر

رشررر ولا  الب ثيرررة الر ردبرررة ننررر ل يون ال اجرررة لدجررردي ال

الررردرق وال الررب فرري ان يفد ررا فرري نفرران واحررد. وذلررم لررا 

اي ان ت  رري   e-mailا يررم اسررامداد الب يررد اةلفا و رري 

 ضرا الم دا  اةتية :  ترم الدروق حد ن 

 ت ديد اةهداف الاتريرية : .1

 اةهداف الرت فية . ●

 اةهداف الدجدا ية . ●

 ف النفل ح كية.اةهدا ●

 ال  اعم الاتريرية الروامدنة . .2

 ت ديد التناويا الف لية لرراية . .3

 ت ديد الرداليد لق ا ة ه ا التناويا . .4

 ت ديد اة ش ة الر ردف القياد ب ا . .5

 ت ديد الرداليد لاوريو ترم اة ش ة . .6

 ت ديد الر اجع والرصاير الررد ال جد  الي ا . .7

رردرق الرس ال الرب لرتررل ت ديد اةربايا  نا جا ب ال .8

 لرس تنفي  الق ا ا  واة ش ة .

حان  الباحثرة  بالاأكرد نرا جاهزيرة الداييرة سرارية لربنريا نرا  -

حيث ج درية اةتصاا باأل ا  ر ل وترداف  ال داسريبل لانفير  

 رازانا.الغي   ة باسامداد الاترو اةلفا و ي الم

حان  الباحثة  بادريب ندرسي الا بية اةسرنية في اةلدايية ذات ا 

 لرس تنفي  الم ة ليصار الس تنفي  الم ة . 

 

 اجراءات الدراسة : 

 ت ديد نجارع الدراسة ولينا ا . -
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حان  الباحثة بقلداي ب ة تدريوية لفل يرق نا ناية الا بيرة  -

ررا فري الرر رم اةسرنية وفم اةساليب الاتررية اةلفا و يرة ك

(2 . ) 

الداي اياة الدراسةل وهي ابابرار الاففير  الرت فري بررا يادافرم  -

 وناية الا بية اةسرنية لرص  الوايق اةيبي.

ت فيو اياة الدراسة لرا قم نا الصرد  الاراه ي حيرث حانر   -

الباحثة  بت ض اياة الدراسة لرس نجردلة نا الر فريا نرا 

ة والرنرررراهج وا اعررررم الرامصصرررريا فرررري الا بيررررة اةسرررررني

الاررررردريل واةبررررر اف والقيررررراق والاقرررررديو إلبررررردا  راي رررررو 

 وتدجي ات و .

 (. 1اب اج اياة الدراسة بشفر ا الن اعي كرا في الرر م )  -

الاأكررررد نررررا جاهزيررررة نرررردارق التينررررة الرماررررارة ل وترررردريب  -

 الرتنييا بانفي  الم ة . االردرسي

 الاأكد نا ثبا  اياتي الدراسة . -

را  الاففيررر  الرت فررري القبرررري لررررس نورررادى ت بيرررم ابابرررا -

 كالرجردلا  لينة الدراسة.

ت بيم ابابارا  الاففي ي الرت في البتدي لررس الرجردلرا   -

 لينة الدراسة. 

 (.SPSSت ريل البيا ا  باسامداد ال زد اةحصاعية ) -

ل ض  النااعج في الفصل ال ابع وبتد ذلم تو وضع الرناحشة  -

 ل ا في الفصل المانل.

 وج برربتض نررا الاد رريا  الرورراقبرية نررع اةبررارة إلررس المرر -

 اةحا احا  الروام جة نا الدراسة.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها   

:  اآلتريالنااعج الراترقة بالوؤاا اةوا: وحرد  ر  هر ا الورؤاا لررس 

نا اث  اةسامداد ا اعم الاتريو  اةلفا و ية في ال ا  ناية الا بية 

  اففي يررة الرت فيررة لر رررف فرري الصرراةسرررنية لرررس الترريررة ال

 الوايق اةيبي؟ 

هر ا الورؤاا ل فقرد ترو احاوراف نادسر ا  اةبابرارا   لرالإلجابة 

القبرييررررة والبتديررررة لفررررل نررررا الرجردلررررة الاج يبيررررة ال رررراب ةل 

 ( يشي  الس ذلم : 2  افا  الرتيارية ل را الجدوا ) واة 

 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية للعملية التفكيرية المعرفية تبعا لطرائق التدريس 2جدول )

 عدد افراد العينة طرائق التدريس

 بعد المعالجات التجريبية ةقبل المعالجات التجريبي

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

المتوسطات 

 الحسابية
 االنحرافات المعيارية

 ٩ل٥ ١ل١٩ ٣ل٣ ٦ل٨ ٢٥ االعتيادية

 ٨ل٨ ٧ل٣١ ٦٥ل٥ ٩ل٦ ٢٥ التعليم االلكتروني

 

( وجرردي فرر و  ظاه يررة برريا نادسرر ا  2ويا رر  نررا الجرردوا )

التررية الاففي ية الرت فية البتدي لر رف ال يا يرسدا ناية الا بية 

( ونادس ا  31.7اةسرنية باسامداد ا اعم الاتريو اةلفا و ية )

التررية الاففي ية الرت فية البتدي لر رف ال يا يرسدا الراية  فو ا 

( . ةبابررررارا  يالررررة ل رررر ا الفرررر و  19,1ياييررررة )بررررال  اعم اةلا

الااه يرررررررة وترررررررو اسرررررررامداد الا ررررررررير  الاباينيرررررررة الرصررررررراحبة 

(ANCOVA ( والجدوا )يشي  الس ذلم  3 ) 

 

معرفية البعدي في مادة التربية ( الختبار الفروق في العملية التفكيرية الANCOVA( ملخص نتائج التحليالت التباينة المصاحبة) 3جدول )

 االسالمية تبعا لطرائق التدريس

 مستوى الدالة المحسوبية متوسطات التباين درجات الحرية مجموعات المربع مصادر التباين

 ٠٠ل٠ ٦٢ل١٩ ٧٩٥ل١١٠٢ ١ ٧٩٥ل١١٠٢ االختبارات القبلية

 ٧٥٨ل٧٠١ ١ ٧٥٨ل٧٠١ طرائق التدريس

 ٤٧ ٥٨١ل٢٧٤١ الخطأ ٠٠٠ل٠ ٤٩ل١٢
 ٢٠٤ل٥٦

 ٤٩ ١٣٤ل٤٤٤٦ الكلي
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( وجرررردي فرررر و  ذوا  يالررررة احصرررراعية برررريا 3يثبرررر  الجرررردوا ) 

الرادسررر يا  الاففي يرررة الرت فيرررة لررررس اةبابرررارا  البتديرررة تبترررا 

ل  اعم الادريل: لررية اةسرامداد لراترراو اةلفا و يرةل وال  اعرم 

( وهرري يالررة 12.49حيرررة "ف" الر ورردبة )اةلاياييررة ل فقررد كا رر  

 ( .0.05احصاعيا لند نوادى الدةلة )

لرت فة لصالش نا كران هر ا الفر   ترو حوراف الرادسر ا  الرتدلرة 

لررررس اةبابرررارا  الاففي يرررة الرت فيرررة البتديرررة فررري نررراية الا بيرررة 

 ( يشي  الس ذلم : 4اةسرنية تبتا ل  اعم الادريل ل والجدوا )

 

 ( المتوسطان الحسابيان المعدالن لعالمات العينة على اختبار التفكير المعرفي البعدي4جدول )

 األخطاء المعيارية المتوسطات الحسابية المعدلة عدد افراد العينة طرائق التدريس

 67. 9.18 25 التقليدية

 69. 9.31 25 التعليم االلكتروني

 

( ان الرادسرر ا  ال وررابية الرتدلررة لاففيرر   4ويا رر  فرري الجرردوا )

 وررب ال  اعررم اةلاياييررة بالرت فيررة فرري نرراية الا بيررة اةسرررنية 

ال  اعرررم الاتريررررة اةلفا و يرررة  احاوررراف( فررري حررريا بررررغ 18,9)

م ( اي ان الف   الداا احصاعيا ال ي ظ   في الجدوا الوراب31,9)

( كان لصالش ال رف ال يا يرسدا ناية الا بيرة 0.05لند نوادى )

 اةسرنية باسامداد ا اعم الاتريو اةلفا و ية .

 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات:

اجاب  الدراسة بتد اج ا  الرتالجة اةحصاعية لا سؤاا الدراسرة  

. وبردجررب النارراعج تررو رفررض الف ضررية الصررف يةل حيررث تد ررر  

الدراسة الس وجردي فر و  ذوا  يالرة احصراعية لنرد نورادى يةلرة 

(0.05 ≥α برريا )الرادسرر يا  الاففي يررة الرت فيررة ل رررف الصرر  

ةسرررامداد رنية تترررزى الا بيرررة اةسررر الورررايق اةيبررري  فررري نررراية

 .اةلاياييةال  اعم الاتريرة اةلفا و ية نقار ة بال  اعم 

وتترردي هرر ا النايجررة الررس ان ا اعررم الاتررريو اةلفا و رري تتارررد لرررس 

ترؤيي إلرس اسراثار  حردرا   يالاسا اتيجيا  الاتريرية الراندلة اة

ال رررفل وتتررزر لرردي و الدافتيررة والاشررديم ل ونررا  احيررة ابرر ى 

  الم ة الادريوية لررجردلة الاج يبيرة ب يرث تفر ض لررس  رر

ال الب القياد باأل ش ة غي  الرن جيرة كراأليا  الرور حي وحدسربا  

لرس بفل نراية تتريريرة ب يرث ا تفور  لررس ابرا ا  ال ررف فري 

التررية الاتريريرة ووضرتا  فري ن ردر الاج برة ل وهر ا نرا ايى الرس 

هارراد وتقرديو الجديرد نرا اةففرار اساثارة لررية اةيرا  والف و واة

الرت فيرررة ل كررررا  ررررر  ب رررة الررراترو اةلفا و ررري اي رررا ب يرررث 

يادا رررل اررررف نرررع بت ررر و ونرررع الرررردرق باسرررامداد الشررربفا  

 وكرر لمالتنفبدتيرة نررا يقررل نرا حرررم نداج رة الرردرق والرزنر  ل 

وفرر  بي ررة  فوررية ن ي ررة ةسرراثارة الاففيرر  الرت فرري ل وحفررز لرررس 

 ى الباحثررة ان اةسررا اتيجية تررالرت فيررة لر الررب ل لرر لم  لرشرراركةا

الرابتة في تنفي  الم ة الاتريرة اةلفا و يرة والرتارردة لررس الاترريو 

النفوي لدى ال رف ل حد اي  الس تبرايا المبر ا  بشرفل جررالي ل 

وتشرررجيع ال ررردار والرناحشرررة واررر ح اةسررر رةل وتتزيرررز الافالرررل 

ت وررريا اة اررراج ل والافررر ي بتررررل اةيجرررابي والرنافورررة ون اولرررة 

ا جارا  غي  باعتةل ون اولة تمريا اف ل ال    إل جار الترلل 

وهرر ا كر ررا تشررفل جدا ررب الترريررة الاففي يررة الرت فيررة )اة ررالةل 

 ررف الر يا الا لررس  اراعج يقةل الر و رة (ل نررا ا تفرل ايجابرال  

قرد اكرد  يرسدا ب  يقرة الراترو اةلفا و ريل والاررايا لررس ذلرمل ف

 0.05النااعج وجدي ف و  ذوا  يالة احصاعية لند نورادى الدالرة )

≥α يرة الرت فيرة لردى ال ررف فري الصرا  الاففي( بيا الرادس   

الورررايق اةيبررري  فررري نررراية الا بيرررة اةسررررنية بوررربب اةسرررامداد 

 .اةلايايية  اعم الاتريرة اةلفا و ية نقار ة بال  اعم رل

 

 التوصيات : 

 : يأتيلدراسة لتدي نا الاد يا  كرا تد ر  ا

ايراج ا اعم التررية الاتريرية اةلفا و يرة فري ننراهج الا بيرة  -

 اةسرنية.

الترررل لرررس لقررد الرردورا  والنرردوا  الارري توررالد الردرسرريا  -

 لرس اتقان التررية الاتريرية اةلفا و ية.

الارابي  نع الصي ا   الرتا  ة الرنايية  بقلراية النار  فري  -

اسا اتيجيا  الادريل الاقريديرة ل لرا ار   تأهيرل الردرسريا 

الرتارررردة لررررس الدسررراعل  وةسررريراةسرررامداد احررردت ال ررر   

الارري تورر و فرري رفررع نوررادى اةلفا و يررة كررالاترو اةلفا و رري 

 ارف اةكاييرية ل وتنرية الاففي  الرت في .

ضرر ورة حيرراد نم  رري الرنرراهج بدولررة الترر ا  باهاررراد اكثرر   -

بررالاتريو اةلفا و رري وا شررا  وحرردا  يراسررية حاعرررة لرررس هرر ا 

 الند  نا الاترو.
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 المصادر:

 ( ن الرررب 2005ال  بررري ن ررررد برررا  رررنت  برررا  رررالش " )

اسررامداد الاتررريو اةلفا و رري لارردريل ال ياضرريا  بالر حرررة 

اا وحرة ا والرماصريا " ل الثا دية نا وج ة  ا  الررارسري

 كرية الا بية ل جانتة اد الق ى . يكادراا غي  ننشدرة .

 ( .  2002ال يرررزان ل لبرررد اةلررر )  لر رررا  لانرررة فررري الاففيررر

 . ال ياضل نفابة الررم ف د الدانية.الرت في 

 ( اث  اسامداد التاف 2005يويدي ل لري با ن رد جريل ". )

ال اسب اةلي وب انج  الاتريريرة فري الا صريل و ررد الاففير  

الرت فررري لررردى ترنيررر  الصررر  اةبارررداعي فررري نقررر ر القررر ا ة 

نجررررة رسررالة المرررريج الت بررري والفاابررة بالردينرررة الرنرردرة " . 

 .237-210   ل(2)92ل

 ( 2009ستاية ل جدي  احرد . )  تدريل ن ارا  الاففير  نرع

  .ران : يار الش و  لرنش  والادريع. لن ا  اةنثرة الا بيقية 

  ( . تنريررررة نفرررراهيو الاتررررريو 2005الشرررر حاوي ل جررررراا " . )

والاتريو اةلفا و ي ون ارات  لدى اربرة كريرة الا بيرة بورر نة 

 .(  2)58ران نجرة كرية الا بية بور نة للران " . 

 ( يةة   د  وثبا  ابابارا  1983الشن ي ن رابد " . )

 – رردرة نتدلررة لربي ررة اةري يررة  –ترردرا ل لراففيرر  الرت فرري 

رسالة ناجواي  اةبابار الرفاي )أ( واةبابار الشفري )أ( " ل 

 ل الجانتة اةري ية ل لران ل اةرين .غي  ننشدرة 

 ( اث2003الصبااي ل اب اهيو " . ) بب ة اسامداد ال اسدف  

في تنرية بتض نفد ا  الاففي  اةبافراري لردى اربرة الصر  

نجرررة الترررد الثررا ي نادسرر  فرري بتررض نرردارق الوررتديية ". 

 .169-151 ل (3)5 .الا بدية والنفوية 

  ( 2011الااه ي ل باني . ) . اسا اتيجيا  الاففي  الرت في

 جدة : جانتة الررم لبد التزيز .

 ل اسررررا اتيجية لرا بيررررة ( . 1992ي ل ن رررررد . )لبررررد الردجررررد

 جانتة ح   : ن كز الب دت الا بدية .

 ( 2008التقاي ل انيررة بنر  حريرد ) فالريرة الاترريو اةلفا و ري

في ت صيل واةحافراظ لردى االبرا  الترردد اةجاراليرة بفريرة 

. نررا ننشرردرا  اآلياف  والتررردد اة وررا ية بالردينررة الرنرردرة 

 لردينة الرندرة .جانتة ايبة با

 ( اثرر  تصررريو الشرر اعش اةلفا و يررة 2003التررري ل نفرر د " . )

لررررس تنريرررة الاففيررر  الرت فررري لررردى لينرررة نرررا اربرررة جانترررة 

. جانترة الي نرد  ل رسالة ناجواي  غي  ننشدرة  الي ند  . 

 اةرين /اربد .

  ( فالريررة ب  ررانج تتريررري 2012التررر ي ل لررر  حورريا " . )

لاففي  الرت فري لردى اربرة الصر  الورابع ن دسب في تنرية ا

-265ل (1)28 .نجرة جانتة ينشرم اةساسي في اةرين " . 

300. 

 ( 2000لرررردية ل احرررررد . )  القيرررراق والاقررررديو فرررري الترريررررة

 . لران : يار اةنل لرنش  والادريع .الادريوية 
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 التفكير المعرفي.(  اختبار 1الملحق )

ان تفردن النشاا اةوا : جرع الرتردنا  : ان احا اد الفبي  وتدحي ا يتد حيرة راعتة تجتل لر ياة روحا وحيرة و اانرا راحيرا ل وهر ا القيررة يجرب 

ايرب ثاباة ة تاغي  باغي  الزنان والرفان ل وة الا ف وة ال اا ل وان يفردن اةلارزاد ب را سرردكا ابيتيرا ي ر ل الجريرع لرير  ب ضرا   فرل و

 باا  ل ونا نااه  ه ا الادحي  : 

 ا زال  ننزلا  الرعقة اثنا  جرع الرتردنة .

 ح ا  حاجات  الاي ي يدها ان يتجز لن ا .

 تقدير  في ال ديث لا غي ا وان تواوى نت  في الترو والف ل .

 حو بصياغة اكب  لدي نرفا نا اةس رة الغي  نألدفة بالاقاي  نوامدنا الن  الرا : 

 ( .4نشاا الثا ي : تنويم الرتردنا  : حاا تتالس : " وا م لترس برم لايو " ) سدرة القرو ل اية ال

اةسرد ل وحاا  رس هللا لري  وسرو : " ا را بتث  ألترو نفارد اةبر  ".تبيا نا اآلية الف يرة وال ديث الش ي  ل اةهرية الفب ى لألبر  في 

 رقدرة ل ال رو والص   ل وحفظ الو  ".  هل لم ان ت را اسباف الاي تف ض لرينا اةلازاد برفارد اةبر  :ونا نفارد اةبر  التفد لند ال

دح النشاا الثالث : الم وج بناراعج نرا الرتردنرا  : الصرد  بررم حريرد ان  را هللا سرب ا   وتترالس بالازانر  ل وحثرا لررس اةتصراف بر  ل وحرد انار

حاا تتالس : " واذك  في الفااف اسراليل ا   كان  اي  الدلد وكان رسدة  بيا " . ) سردرة  –الصرة والورد  لري و –سب ا   وتتالس ب  رسر  

 ( . 54ن يو ل 

 اكاب اكب  لدي نا النااعج لرس الصد  الاي يرفا ان يجني ا الرجارع . ............

 الس الروا لرس ا   لالة  النشاا ال ابع : ن اجتة وتقديو الرتردنا  : تنا  ال  ارة الغ بية

 في ى افرادن ان التناية يجب ان تدج  الس ا  اف اةجواد الودية والتقدا القدية ل انا لداهو في ردا ليفدن  صيب و الرد  .

 كرا ي ى بتض لررا  الغ ف احا احا نفايا : اة يت ي الشيد  لرجا نفثفا اذا تجاورا سنا نتينا نا اجل الاتجل بدفات  .

دسرس بينرا ي اس الرورا ذو الوريبة الروررو برنزلرة ونفا رة ناريرزة فري اةسررد ل وذلرم لررا البور  هللا تترالس نرا ثيراف الدحرار بشريب  ل لرا ابري ن

الفبير  فري ي اةبت ي حاا : حاا رسدا هللا   رس هللا لري  وسرو "    ان نا اجرا هللا اك اد ذي الشيبة الرورو " . ل ا نا آياف اةسرد احا اد ذ

 الوا والترو . 

 اذك  اف ل الررارسا  ل لاية الروا ...........

ة الرورنيا : اهاو اة وان بب  الدالديا واةحوان الي را والتناية ب را ل وهرد بر لم يوربم الفثير  نرا الرناو الغ بيرة ال ديثرة والاري تردلد الرس رلاير

 ب  الدالديا واالا را .  ورلاية اةندنة حيث جا  باوان    ي ة تدلد الرؤنا الس

( . اي ب هرا وحفا را واناثاا اوان هررا ل وحرد حر ن القر ان الفر يو 15وحاا تتالس " وو ينا اة وان بدالدي  احوا ا " . ) سدرة اةحقاف ل اية 

ب  بي  وبالدالرديا احورا ا " . ) سردرة نباب ة ل حاا تتالس : " حل تتالدا اتل نا ح د ربفو لريفو اة تش كدا  –تتالس –حم الدالديا بتد حم هللا 

 ( .  151اة تاد ل 

 ال ي اكب  لدي نا نرفا نا نشاهد ف  الدالديا الاي تتاقد ا  ا غي  نألدفة ........... 

ل ورا : افا ض ان : ان لقد  الدالرديا هرد لفرل ابر  ب ررا ل وحرد حر ر اةسررد نرا التقرد  وجترر  ذ برا لايررا نرا اكبر  الفبراع  ل وحرد سر ل ا

اوربب فري البص ي : " الس نا ينا ي التقد  : حاا : ان ي  ن را ل ي ج هرا ل وي د النا  الي را . "  كرا ان لرتقد  اثرار  فورية لررس الدالرديا في

حيرات و ل لر ا  حز  را ل ويشت ان بثقر را لرس ابناع و كرا تدرت ال و ة في  فوي را ل وتجنبرا لر لم هنرا  آياف ي رب الدالرديا ان يترانردا ب را فري

 افا ض ا م رجل نوا وتتيش في ننزا احد ابناعم اكاب لرس بفل  قاا كي  ت ب ان يتانرم ابناعم .

 ( الخطة التدريسية باستخدام التعليم االلكتروني 2ملحق ) 

 اوة : اةهداف الوردكية:  الراية : الا بية اةسرنية                     الردضد  : حوا المرم 

 يواناج ال الب اهرية اةبر  في اةسرد .ان  .1

 ان يت ي ال الب نثاة آلية ك يرة تم  نفارد اةبر  . .2

 ان ي سو ال الب لدحة تدضيش لرنا  اةيف نع المرم . .3

 ان ينش  ال الب ندحتا الفا و يا يدضش نفارد اةبر  اةسرنية . .4
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 ثا يا : الدساعل الاتريرية الروامدنة : 

 الب يد اةلفا و ي(  I pad، I phone، Web site ، Emailلفااف الردرسي  الرق ر ل ال اسدف والب وجفا ل )الوبدرة ل ا

 

العناوين العرفية 

 للمادة

االنشطة  المطلوب 

 القيام بها
 االرشادات قائمة المراجع اجراءات التقويم

 الار يد

 نفارد اةبر 

 التفد لند الرقدرة

 ال رو

 حفظ الو 

 اةوا:النشاا 

لرل حاعرة بأسرا  

اآليا  الاي ح   

لرس  نفارد 

 اةبر  .

 

 

 النشاا الثا ي :

ترمي  نفارد 

اةبر  في  ص  

  ف ة فق  .

 النشاا الثالث :

لرل نو حية لا 

 اةيثار بالنفل

 

اسامداد تقييو اةيا  

لاقيو الترل الرو حي 

لر رف .واسامداد 

سرلو الاقدي  لاقييو 

باسرا  لرل حاعرة 

اةيا  الاي ح   

لرس نفارد اةبر  

ل وترمي  نفارد 

اةبر  في  ص  

 ف ة . واسامداد 

سرلو الاقدي  لاقييو 

اةجابا  لرس اس رة 

 الاالي :

حدي اهرية -1

 اةبر  في اةسرد.

اذك  اي  ك يرة -2

تشجع لرس نفارد 

 اةبر  .

لدي نفارد -3

 اةبر 

حارن بيا التفد -4

 رة وال رولند الرقد

فو  حياد ال سدا -5

)ل( بالتفد لا 

 لري  ال جري .

 ل ف اةنا ة-6

( 4الق ان الف يو :سدرة القرو اي )

. 

الق ان الف يو :سدرة اةل اف 

 (86-65لاةيا  نا )

الق ان الف يو : سدرة الراعدة 

 8اية

  يش البماري ونورو كااف 

الصرة والب  واةيف :باف حيش 

 ف ر  .الف ف وحوا الصد  و

  يش البماري ونورو :كااف 

 اةيران : باف لرنة الرنافم

سنا ابا ناج  : كااف الزهد 

 :باف الدر  والاقدى .

الونا الفب ى لرب يقي لكااف 

الش ايا  باف بيان نفارد 

 اةبر  ونتا ي ا

  يش نورو ل ف اعل الص ابة 

)ر( باف نا ف اعل ا ل با 

 رضي هللا لن  .–نالم 

ل كااف الب    يش نورو 

والصرة واةياف ل باف حيش 

 الف ف وحوا الصد  وف ر  .

كااف الا بية اةسرنية الرق ر 

لرص  الوايق اةيبي  في 

 .129-123الفدي   ل

( . ابر  1991نبيض / ن رد)

الرورو وكي    بي ابناعنا لري ا 

 .ايلب سدريا : نفابة الغزالي .

يدج  الردرق ارف ال جد  الس 

في كااف  129-123نا الصف ا  

الا بية اةسرنية لرص  الوايق 

اةيبي  ولرل حاعرة باةيا  الاي 

ح   لرس نفارد اةبر  وارسال ا 

 الس الردرق لب  الب يد اةلفا و ي .

يقوو الردرق ارف الس اربع 

نجردلا  وتقدد كل نجردلة 

بال جد  الس الص يش البماري ونورو 

 ثو لرل نرم  لرفارد اةبر 

( wordحاسدبيا باسامداد ب  انج )

 Iوياو تداول ا بيا ارف باسامداد )

pad. ) 

يدج  الردرق ارف بال جد  نفابة 

الردرسة الس كااف ن رد نبيض 

( بتندان ابر  الرورو وح ا ة 1991)

وترمي   128-122 ف ا  نا 

حصة اةيثار بيا الر اج يا واة صار 

(  wordحاسدبيا باسامداد ب  انج )

وياداول ا ارف لب  الب يد 

 اةلفا و ي .

يقوو الردرق ارف الس نجردلايا 

نجردلة ترثل الر اج يا ونجردلة 

ترثل اة صار ويدر  اةيوار لرس 

ارف نرا لدي و ال غبة والردهبة 

 ( I phoneوياو تصدي  الرو حية ف)

يدج  الردرق ارف الس رسو  درة 

تدحي بروالدة الرونيا في لبدر 

لشار  ل وال فم بال يدان واي  درة ا

تشي  الس نفارد اةبر  باسامداد 

ب نجية )ال ساد ( نا برا ل ض ا 

( power pointباسامداد ب نجية )

 لرس اة ا    .

لرنا  اةيف نع 

 المرم :

 الصد 

 اةنا ة

ارحة الدج  

 وايب الفرد

سرنة الصدر نا 

 اةحقاي .

 التدا

 ال يا 
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 1 دور موازنة البرامج واألداء في ترشيد اإلنفاق الحكومي
 2 حيدر علوان كاظم الشمري .د أ.   ،  1سالم غالي حمادي البركي 

 

 

 المستخلص

وذلك من خالل التطرم إلى  ،يهدف هذا البحث إلى بيان دور موازنة البرامج واألداء في ترشييييييييد النكام الح ومي    

 2003في ال رام والسييييما ب د  ام  في ظل تسيييارم نمو النكام ال ام تهوأهمي كل من مكهوم ترشييييد النكام الح ومي

الذي أحدث ص وبات مالية ال يُم ن تجاهلُها األمر الذي ان  س سلباً  لى الموازنة ال امة بش ل مباشر؛ حيث توس ت 

لنكقات وما استتبع ذلك من تزايد ظاهرة ال جز في الموازنة ال امة وبنسب كبيرة تتجاوز النسبة الكجوة بين الواردات وا

فذة ) نا ية ال مال بة  لى االلتزام  ببرامجها %3المحددة في القوانين ال لدرة الح ومات الُمت ال ( فضيييييييال  ن انحسييييييييار 

األحيان  لى توفير  الد م المالي المطلوب لتقديم ومشيياريُ ها التطويرية؛ ويزداد األمر حرًاا في  دم لُدرتُها في ب   

هذا البحث في أّن ترشييييد النكام ال ام يُ د السيييبيل  الخدمات  األسييياسيييية للمجتمع نتيجة أل بامها الُمتزايدة؛ وتمتي اهمية

الموازنة سواء  الوحيد للدولة للحد  من ال جز في الموازنة ال امة وتجنب اآلثار السلبية المالزمة لمحاوالت  الج  جز

أو اللجوء إلى القروض  وغيرها؛ األمر الذى يُحتم  لى الح ومة  ،من خالل فرض المزيد من الضيييييييرامب  والرسيييييييوم

كونها ضيييييرورة مالية ال بد من تحقيقها ويُ تبر  ،تطبيق ترشييييييد النكام ال ام في كل الوحدات الح ومية من دون تمييز

اء في إ داد وتنكيذ الموازنة ال امة من أفضيييل الطرم لترشييييد النكام الح ومي التحول نحو نظام موازنة البرامج واألد

   .وتجنب االلتراحات ال شوامية االخرى غير المجدية  لى وفق مكهوم "الولاية خير من ال الج"

 

  ، BPPموازنة البرامج واألداء ،  RPSترشييييييييد األنكام ال ام ،  PS النكام ال ام )الح ومي( الكلمات المفتاحية :  

  DITGB ال جز في الموازنة ال امة

 

 

The Role of Balancing Programs and Performance in Rationalizing Government 

Spending 

Salam Ghaly Hamady Al-Barkiy1  ,  Prof. Dr. Haider A. Kadhom Al- Shameari2

 

 

Abstract 

This research aims to demonstrate the role of budgeting programs and performance in 

rationalizing government spending by addressing both the concept and the importance of 

rationalizing government spending in light of the acceleration of public spending growth 

in Iraq, especially after 2003, which caused financial difficulties that cannot be ignored, 

which reflected negatively on the budget. The public directly; Where the gap between 

imports and expenditures has widened and the consequent increase in the phenomenon of 

the deficit in the general budget by large percentages exceeding the percentage specified in 

the financial laws in force (3%), as well as the decline in the ability of successive 

governments to adhere to their development programs and projects The matter becomes 

even more critical in its inability at times to provide the financial support required to 

provide basic services to society as a result of its increasing burdens; The importance of 

this research stems from the fact that rationalizing public spending is the only way for the 

state to reduce the deficit in the public budget and avoid the negative effects inherent in 

attempts to remedy the budget deficit, whether by imposing more taxes and fees or resorting 

to loans and others. It is imperative for the government to apply public spending 

rationalization in all government units without discrimination, as it is a financial necessity 

that must be achieved. "Prevention is better than cure".    

                                                        

Keywords : Public (government) spending (PS), rationalizing public spending (RPS), 

budgeting programs and performance (BPP), deficit in the general budget 

(DITGB) 
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 المقدمة

ية التي      مال ياسييييييية ال كام الح ومي من أهم أدوات السيييييي يُ د الن

وهو الوسيييييلة التي تُتيح للح ومة  ،تسييييتخدُمها الدولة لتحقيق أهدافها

تنكيذ برامجها االلتصادية واالاتما ية  وممارسة دورها في مختلف 

بارات  يمتي من ا ت يدة  ية المتزا هذه األهم مجاالت الحياة ومراُع 

رتكام حجم النكام ال ام لياسييا بالناتج المحلي االامالي  ديدة منها ا

ولقد ازدادت أهمية  ،وكذلك حجم األثر المترتب  ليه إيجابا أو سيييلبا

التي ت مل الح ومة  لى  متطلبات المجتمعالنكام ال ام مع ازدياد 

تلبيتها, ولهذا النكام آثار واضحة  لى مجريات الحياة داخل الدولة 

ها  ل ى األسييي ار  والنتاج والتشييياليل واالسيييتهال  وا ادة وان  اسيييُ

 توزيع الدخل القومي.

ها,  جزاً        ية من نام ما ال لدان ال الم والسييييييي يد من ب تُ اني ال د

مة  مة نتيجية انخكياض االيرادات ال يا ناتهيا ال يا مسييييييتمراً في مواز

وتزايد النكام ال ام, ولموااهه هذا ال جز وما يتب هُ من مشييييييياكل 

سلبية, تلجم هذه البلدان إلى أتبام أحد الحلول المم نة أو مزيج وآثار 

منها لتمويل ال جز في موازناتها ال امة, بحسييب ر ى وسييياسيية كل 

دولة في الم الجة, والمتمثلة ببيع أصيييولها المالية للقطام الخاو أو 

الصييييدار النقدي أو اللجوء  إلى االلتراض )الداخلي والخاراي( إال 

اليب لم تزد المشييي لة إال ت قيدا وأثرت سيييلبا في الحالة أن هذه األسييي

االلتصييادية واالاتما ية, ومن ثم تكالم مشيي لة ال جز في الموازنات 

 ال امة لهذه الدول ومنها ال رام

ة  واميييل ومتاليرات محليييية       تزاييييد النكيييام ال يييام مرتبط ب يييد 

المتوسط و المية يص ب التح م بها أو تجنبها في األال القصير أو 

, فييهنييهُ ال يم ن تجنييب  جز الموازنيية ال يياميية من خالل تخكي  

النكام ال ام، إال إذا كان هذا النكام نتيجة ل وامل يُم ن تجنبها كمن 

تضيييطلُع الدولة ببرامج وأنشيييطة إنكاليه غيُر مبررة التصييياديا أو ال 

لذي يسييييييتطيع القطام الخاو  تحقق منك ة ااتما ية, في الولت ا

بهذه البرامج والمشيييياريع بك الية وككاءة أكبر، أو  ندما يكتقُد الت كل 

 النكام ال ام لل كاءة في استخدام الموارد.

ت مُن أهمية ترشيييييييد النكام ال ام في ظل تدني اليرادات ال امة    

وصييييي وبة تخكي  النكام ال ام؛ بوصيييييكه ضيييييروه مالية ال بد من 

النامية ومنها ال رام للحد   تحقيقها, با تباره السييييييبيل الوحيد للدول

من  جز الموازنة وتجنب اآلثار السييييييلبية الُمالزمة لها، ول ي تتم 

سليم وتحقيق األهداف المراوة   ملية ترشيد النكام ال ام بالش ل ال

منها, البد من تبني ر ى وسييييياسيييية مالية حديثة لم الجة المشيييياكل 

ية وغيرها, من خالل تطبيق النظ مال لة في االلتصيييييييادية وال بدي م ال

ظام موازنة البرامج  ها ن مة وأهُم يذ الموازنات ال ا تحضييييييير وتنك

ومن أال تحقيق أهداف البحث تم تقسييييمه الى ثالثة محاور واألداء.

المحور األول منهجية البحث فيما تضييييييمن المحور  حيث تضييييييمن

دور الثاني فلسيييكة ترشييييد النكام ال ام؛ أما المحور الثالث فتضيييمن 

 في ترشيد النكام ال ام . تهوأهمي امج واألداءموازنة البر

 

 منهجية البحث  االول:المحور 

 مشكلة البحث: -أوالً 

هذا البحيث حول  النكيام  ألييات ترشييييييييدغيياب تتمحور مشيييييي لية 

ومدى مساهمتهُ في تحقيق األهداف ال امة للدولة والسيما الح ومي 

 لحد من ال جز في الموازنة  ال امة.دورهُ في ا

 

 هدف البحث: -ثانياً 

بيان مكهوم وأهمية األنكام ال ام فضييال  ن تحديد أهم صييورة  .1

  ال امة.واألثار االلتصادية للنكقة 

وبيان تحديد مكهوم  لمي و ملي لترشيد وضبط النكام ال ام  .2

مال ال ام  تهُ في تحسييييييين أدارة ال ية ومن ثم أهمي والحكاظ  ل

 في  جزالتم ين الح ومة من تحقيق أهداف المجتمع؛ وتجنب 

 . وأثاره السلبية )االلتصادية واالاتما ية( الموازنة ال امة

األنكام وضييييبط بيان دور موازنة البرامج واألداء في ترشيييييد  .3

 ال ام.

 

 أهمية البحث:   -ثالثاً 

لذي يم ن أن يؤديه  البحثت مُن أهمية  لدور الحقيقي ا في م رفة ا

كام ال ام  يد الن في ظل تدني اليرادات ال امة وصيييييي وبة ترشيييييي

تخكي  النكام ال ام؛ بوصييييييكه ضييييييروه مالية ال بد من تحقيقها؛ 

با تباره السييييييبيل الوحيد للدول النامية ومنها ال رام للحد  من  جز 

 .لهاالموازنة وتجنب اآلثار السلبية الُمالزمة 

 

 فرضية البحث: -رابعاً 

يكترض هييذا البحييث أم ييانييية الحييد من ال جز في الموازنيية ال يياميية 

للدولة  بر ترشيييييد النكام ال ام؛ فضييييالً  ن تجنب الثار السييييلبية 

-االلتراضللمحوالت  الج ال جز بالطرم غير المجدية األخرى )

 النقدي وغيرها(.  الصدار-الضرامب  زيادة

 

 البحث: منهج -خامساً 

التحليلي  بر وصييييف المشيييي لة أ تمد الباحثان المنهج االسييييتقرامي 

 المختلكة.وتحليل الم طيات 
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 اسلوب جمع البيانات:  -سادساً 

االانبية وال ربية والمحلية  المرااع والمصييادرا تمد الباحثان  لى 

الجييام ييية وموالع  والرسييييييييامييل واال يياريحوالييدوريييات والبحوث 

 المالية الح ومية.االنترنت فضالً  ن  لى التقارير 

 

 

 المحور الثاني : فلسفة ترشيد اإلنفاق العام

     :العام اإلنفاق مفهوم -أوالً 

 The concept of public spending 

تشيييي ل النكقات ال امة الجزء األهم من م ونات الموازنة وت د        

لما لها من دور في تحريك  جلة  المالية،إحدى ادوات السييييييياسيييييية 

ويشييير مصييطلح النكقات ال امة  ال امة،االلتصيياد وإشييبام الحااات 

لدولة بما فيها النكقات التشيييييياليلية والنكقات " إلى كل ما يدفع من ا

سمالية وخدمات الدين  أصناف مت ددة غالبا  إلىوتصنف  ال ام،الرأ

 كييل "(. أوهي79: 2012،)حمييه"أخرى إلىمييا تختلف من دوليية 

 بهدف ال ام القانون ألح ام خاضع م نوي شخص ينكقه نقدي مبلغ

  (.14: 2020،) ياش"ال امة المنك ة تحقيق

 

        العام : اإلنفاقأهمية  -ثانياً 

 The importance of public spending  

سة االلتصادية؛  ال ام أحد النكام د يُ           سيا يتم  ذإأهم أدوات ال

ه السيييياسييية التمثير  لى حجم الطلب ال لي؛ فضيييال ذ بر اسيييتخدام ه

 ادة النظر في إي يتطلب ذمر الأل ن تحقيق أهداف  امة أخرى؛ ا

ال ام وتوايهه نحو البرامج التي تحقق التنمية )الدباش  النكامكيكية 

 (. 539: 2018،والناصر

ذ يُسييهم في زيادة إ االلتصييادي،ال ام محركا للنمو  النكاميُ د        

ما تم  إذا االلتصادي،ويد ُم االستقرار  لاللتصاد،المقدرة النتااية 

ية المهمة توايههُ بصييييييورة صييييييحيحة نحو القطا ات االلتصيييييياد

 ام يواه نحو لطا ات التصييييادية غير  إنكامأي  ذلك فهنوبخالف 

حدوث  إلىسييييييؤدي  الح ومية،حيوية ال تسييييياهم في د م الموازنة 

سييييعة  لى االلتصييياد  ) لي  اً ثارآ جز في موازنة الدولة وسييييخلف 

  (. 134: 2019،ومحمد

 

:  2017،)نور الدين ا يحددها: كمعناصر النفقة العامة -ثالثاً 

571) 

 Elements of public expense 

يُ د ال نصييير األول واألسييياسيييي  النفقة العامة مبلٌغ من النقود:. 1 

للنكقة ال امة أنها مبلٌغ من المال فالجزء األكبر من إنكام الدولة  لى 

ن النكقات ال امة ال تمخذ همع ذلك ف نقدية،مختلف  نشييا اتها بصييورة 

والالذامية دامماً الش ل النقدي فهنالك نكقات  ينية )مثل المواد الطبية 

وغيرهيييا( تقيييدمهيييا اليييدولييية لب   أفرادهيييا في أوليييات  األزميييات 

واُسييتُب د األسييلوب ال يني للنكقة ال امة شيييعاً فشيييعاً ل دم  وال وارث،

 وحسيييييابية، ملية وإدارية  مالءمته  متطلبات ال صييييير وال تبارات

 فمصبحت النكقة ال امة في الالالب نكقة نقدية. 

النفقة العامة تصرررررررف من دبل ؤحدا مؤسررررررسررررررات الدولة أو . 2

يشتر  بالنكقة ال امة أن تخرج من الذمة المالية للدولة  ن  هيئاتها:

 ريق  شييييييخصييييييية م نوية تاب ة للدولة، سييييييواء المركزية منها أم 

 الالمركزية.

شييباُم حااة  امة إ لنفقة العامة تصرررف إلشررباج حاجة عامة:ا . 3

هو ال نصيييييير األهم الذي يتم بموابه  مكهوم النكقة ال امة، فمن دونه  

لن ت ون النكقة  امة حتى لو كانت صادرة من أحد أشخاو القانون 

 ال ام، فال تصبح كذلك إال إذا كان هدفُها هو إشبام حااة  امة.

 

 :         العامة النفقة ضوابط -رابعاً 

 Public Expense Controls 

 منهُ، البُد من تحقق المراوة األهداف ال ام النكام ل ي يُحقق     

ية   في أمرين  المنك ة من لدر أكبر تحقيق هو األول األهمية غا

 ،)شولي االلتصاد من لدر أكبر تحقيق في فيتمثل الثاني أما ال امة،

2016 :6.) 

 وال  امة حااة لشييبام ال امة النكقة :تهدف   المنفعة ضررابط -1

 للمجتمع نكع من ما تحققهُ  بمقدار إال مبررة ت ون أن يم ن

 فرادأل لب   الكعات أو خاصية مصيالح لتحقيق صيرفها و دم

  غيرهم. دون

 أو تبذير أي تجنب هوبالنكقات  االلتصييياد :االدتصررراد ضرررابط -2

 يترتب أن دون كبيرة لمبالغ خسييييارة ذلك في ألن راف،سييييإ

 نكقة الل اسيييتخدام ي ني االلتصييياد ضيييابط منك ة، أي  ليها

  الخدمة نكس لتقديم ُمم نة

ال  األموال من مبلغ أي أن ي ني :والتقنيينالترخيص  ضررابط -3

 النكامبتشيييريع  المختصييية الجهة بموافقة تم إذا إال يصيييرف

 التي الاراءات وفق  لى ال امة النكقات تنكيذ يتم وأن ،ال ام

 .النافذة المالية والقوانين الموازنة حددتها
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 العامة :   النفقات أو أشكال صور -خامساً 

Pictures or forms of overhead 

 )أحمد، حددها صيور أو أشي ال وكما  دة ال امة النكقات تتخذ       

   باآلتي: (119: 2019

 النقدية المبالغ هي التقاعدية: والمدفوعات والرواتب االجور .1

 اً ثمن المختلكة أاهزتها في ال املين لألفراد الدولة تدفع من التي

 في  ملوا وأن سييييييبق للييذين أو يقييدمونهييا، التي للخييدمييات

  المختلكة. أاهزتها

مبالغ ت لكة  تمثل :العامة االشرررر ال وتنفيذ   الدولة مشررررتريات .2

لدولة تقوم التي واالدوات واآلالت الم دات  أو بشييييييرامها ا

 المبالغ   فضيييييال  ن ال امة لشيييييبام الحااات تخصييييييصيييييها

  ال امة االشالال لتنكيذ المدفو ة

 إلى الدولة تدف هُ  كل ما :والمسررررررراعدات والمنح اإلعانات .3

 أو )داخلية م ينة ااتما ية فعاتأو وخاصيييييية   امة هيعات

لدولة دون مقابل وتمنح خاراية(  )هي النكقات التي تنكقها ا

 متنو ة(.  اهداف تحقيق لالرض

  لى ثقيالً   بعا القروض تُ د :وفوائده العام الدين أدسرررررا  .4

نة   مة المواز لة ال يا مد ليمية تتحميل حييث الميدينية لليدو  الكوا

 نهاية االصيييلي الُمقترض المبلغ فضيييال  ن تسيييديد السييينوية

 .المحددة الزمنية الكترة

 
 لإلنكاممما تقدم يتضيييُح أن الك ر المالي يتضيييمن  ده ت اريف       

ن هييذه الت يياريف ت يياد تُجمع  لى مكهوم ُمحييدد هال ييام؛ ومع ذلييك فيي

نهُ  لإلنكام بم لدولة أو  ن أي "ال ام  مبلغ من المال يصيييييييدر  ن ا

ومن خالل هذا  "شييييييخص م نوي  ام بقصييييييد تحقيق منك ة  امة

الت ريف تم تحديد  ناصيييييير النكقة ال امة, أما أهمية النكقات ال امة 

أدوات السييياسيية االلتصييادية التي تسييتخدمها الدولة فت ُمن بمنها أحد 

البد من واود  األهدافلتحقيق أهدافها المتنو ة, ول ي تتحقق هذه 

الترخيص والتقنين ( تضييمن توايه  -االلتصيياد  -ضييوابط )المنك ة 

 النكقات نحو تحقيق ألصى منك ة  امة.  

 

 :  العام لإلنفاق األثر األساسي -سادساً 

 The primary impact of public spending 

تؤثر النكقات ال امة وبشييييي ل مباشييييير  لى الدخل الو ني وتتر     

 ادة توزيع الثروة؛  بر إويم ن من خاللها  اً إيجابي اً أثر أو اً مردود

تنكيذ برامج ومشييييييياريع تنموية  امة؛ فالنكقات ال امة لم ت د ذات 

سلبي أذ سليم نحو الب امردود  رامج والمشاريع ما تم توايهها بش ل 

ب   ال امة تزداد بشيييييي ل متسيييييييارم ويرى خذت النكقات أفقد ...

ال ام؛ كون تزايد  لإلنكام خبراء المال وااللتصيييياد أهمية وضييييع حد  

يلحق الضييييييرر بااللتصيييييياد الو ني؛ فيما يرى أخرون  النكاما ذه

ضرورة  االهتمام بالطريقة أو ال يكية التي يتم من خاللها تخصيص 

ألصى  إلىالنكقات ال امة؛ ومن المستحسن أن تزداد النكقات المنتجة 

حد مقابل تخكي  النكقات غير المنتجة؛  فمن االهمية أن ي ون ل ل 

تمثير  لى االلتصييييييي قة  امة  االاتما ي؛ مع  هاد الو ني والرفانك

دون وضيييع خطط  من أل الله؛  د وهالتمكيد  لى أن ال يكسييير ذلك 

في التنمييية  اً مهميي اً ومرا يياة دور القطييام الخيياو؛ كونييه شييييييري يي

ال ييام محكزا لالسييييييتثمييار  النكييامااللتصيييييييادييية؛ ويم ن ان ي ون 

 الخاو، فاألول يولد الحوافز المشييييييج ة لنمو االسييييييتثمار؛ ويم ن

تمثير في أ ادة توزيع الدخل بين  تحقيق االثر االسييييييياسييييييي  بر ال

ال ام  النكاماالفراد سييييييواء بزيادة أو تخكي  الضييييييرامب ومقدار 

حداث زياد إو همب ضيييالحد من ثراء  إلىبالضيييرورة ف الهما يؤدي 

 ادور يؤديان  "بل يجب "ال ام  لإلنكامفي دخل الب  ؛ كما يم ن 

جة  األزمات االلتصادية واالاتما ية واالثار في م ال وف االً  اً اساسي

 (. -:  2017 ،المترتبة  ليها  )صالح

ال ام  النكام( أن أثر وأهمية 135: 2019،يرى ) لي ومحمد       

   باالتي:تتمثل 

ال ام االسييييييتثماري زيادة مباشييييييرة في الدخل  النكاميحدث  .1

 إلىالقومي الجيياري من خالل المرتبييات واألاور التي تييدفع 

في ال ملية النتااية فضال  ن زيادة  النتاج المشاركة وامل 

 المقدرة النتااية.

إذ  النتااية،زيادة المقدرة  إلىال ام االستهالكي  النكاميؤدي  .2

 إلى لى الخدمات الصييحية والت ليمية والثقافية  النكاميسيياهم 

االرتقيياء  بمسييييييتوى ال يياملين في هيده القطييا يات ممييا ين  س 

 النتااية.زيادة المقدرة  من ثمامج ايجابية وبنت

تؤدي ال انات ال امة االلتصييييييادية التي تمنح للمشييييييرو ات  .3

مما  تلك المشرو ات،زيادة  م دل أرباح  إلىال امة والخاصة 

 يؤثر  لى زيادة مقدرتها النتااية.

ال ام )التقليدي( لى خدمات  األمن والدفام في  النكاميؤدي   .4

ية  النتااية والمسييييييياهمة في تحقيق  االسييييييت قرار الالزم لل مل

تحقيق النمو االلتصيييييادي والحد من تكالم ُمشييييي لتي التضيييييخم 

        والبطالة.

وخيياصييييييية  ال ييام لإلنكييام المتنو يية تُسييييييياهم م رفيية اآلثييار       

نحو  النكامفي تحسييين  ملية تخصيييص وتوايه  االلتصييادية منها

 (. 173: 2006،االستخدام األمثل للموارد المتاحة )مس ود

ال ام  لإلنكامويم ن ان نواز أهم األثار االلتصيييييييادية المباشييييييرة 

 .(1)ألهميتها وكما مدراة في الجدول 
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 األثار االدتصادية المباشرة لإلنفاق العام :(1جدول )

  بيعة او نوج األثر دياالدتصاالمت ير  ت

 

1 
 توزيع الدخل

 والخدمات السلع ب  من الُمجتمع )ذوي الدخل المحدود(  م ينة فعات منح

 دون مقابل لهُ تمثير ايجابي  لى هذه الكعاتمن بمس ار رمزية أو 

 

 

 

2 

 

 الو ني الناتج

  لى باليجاب ين  س ثم ومن النتااية القدرة زيادة إلىيؤدي  ال ام االستثماري النكام زيادة

 .الو ني النتاج

 حيث النتاج،  ناصر إنتاج لزيادة سببا ت ون أن الخ( يم ن الصحة ...-الت ليمالجارية ) النكقات

من و ،االستثمار سلع و لى االستهال  سلع  لى  لب زيادة نتيجة الك ال الطلب زيادة إلى تؤدي

 .النتاج الو ني حجم زيادة ثم

 

3 
 الو ني االستهالك

 تمنح أو  ندما ،ال ام للقطام ...(األدوية- )المالبس استهالكية سلع الح ومة شراء حالة في

 االستهال  من تزيد النكقات هذه كل- البطالة إ انات الح ومة

 ي ون األثر سلبياً  اليرادات أكبر من بم دل ال ام النكام زاد إذا الو ني االدخار 4

 

5 
 االدتصادي النمو معدل

 هذه زيادة االستثمار، ومنهُ  الرأسمالي التراكم زيادة ثم ومن ال ام، االستثماري النكام زيادة إن

 وال  س صحيح االلتصادي، النمو م دل من تزيد أن يم ن النكام في الزيادة

 

6 
 التضخم البطالة

ال ام )التقليدي( لى الخدمات  ال امة كاألمن والدفام يسا د في تحقيق النمو االلتصادي  النكام

 والحد من تكالم ُمش لتي التضخم والبطالة

     (  174 :2006،( و)مس ود135: 2019،ومحمد  ليالباحث باال تماد  لى ) إ دادالجدول من     

  

ثارا  دة  لى مختلف المتاليرات آال ام  لإلنكاممما تقدم نسييييييتنُج أن 

ككاءة  مدى - النكام  بي ة  لى اآلثار وتتولف هذه االلتصيييييادية،

  بي ة -للدولة  االلتصيييييادي الوضيييييع - منهُ  الهدفُ  - اسيييييتخدامه

 النكام. ويُم ن االسيييتكادة من النكاملتمويل هذا  الالزمة اليرادات

ال ام في د م االسيتقرار االلتصيادي ومن ثم زيادة المقدرة النتااية 

  واالاتما ية.تحقيق التنمية االلتصادية كذلك 

 

 Divisions or التقسيمات أو تصنيف النفقات العامة: -سابعاً 

classification of overheads 

درااها إتُقسييييييم أو تصيييييينف النكقات ال امة من أال تنظيمها و       

وتصييينف من  ؛ضيييمن الموازنات ال امة لتسيييهيل متاب تها ومرالبتها

وتختلف التقسيييييمات من دولة  ؛حيث  بي تها ومضييييمونها وتركيبها

أخرى بحسييييييب التطور االلتصييييييادي واالاتما ي. أما أهم هده  إلى

 (:120 :2019،التقسيمات فهي كما حددها )أحمد

 النكقات ال ادية والنكقات غير ال ادية  .1

  وبشيييييي ل  المت ررة سيييييينوياوهي النكقات  ال ادية:النكقات

النكقيييات الالزمييية ، مثيييل رواتيييب الموظكين منتظم،دوري 

دارية للدولة كنكقات صييييييانة الطرم، للتسييييييير الشيييييؤون ا

، فوامييد والسيييييييا  الييدين ال ييامو، نكقييات االدارة وال ييدالييةو

 الخ . من والدفام ...ألنكقات او

  تتسييييييم  المت ررة والهي النكقات غير  ال ادية:النكقات غير

نكقات بناء  سيييييينوياً مثلبالدورية واالنتظام، أي ال تت رر 

ت ويضيييات للمتضيييررين بال وارث و والمطارات،السيييدود 

 الطبي ية.

  (:إ ادة التوزيعالتحويلية )النكقات الحقيقية والنكقات  .2

 ية ية )الك ل قات الحقيق لة (:النك لدو ها ا قات التي تنكُق  هي النك

لالرض الحصييييول  لى السييييلع والخدمات الالزمة لتسيييييير 

مثييل رواتييب الموظكين ونكقييات شييييييراء  ال يياميية،االدارات 

قات  وغيرها،المسييييييتلزمات واالاهزة  هذه النك  إلىتؤدي 

 مباشر.زيادة  الدخل القومي بش ل 

 هي النكقات التي تنكقها  (:النكقات التحويلية )إ ادة التوزيع

ون الحصييييييول  لى أي سييييييلع أو الدولة دون مقابل، أي د

مات، لدخل  خد هذه النكقيات هو إ ادة توزيع ا الهيدف من 

لثروة بين أفراد  لمحيييافظيييةوا ل لتوازن   المجتمع   لى ا

االاتميييا ي وتقلييييل الكوارم الطبقيييية بين أفراد المجتمع، 
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هذه النكقات  انوا ها.تشيييييمل هذه النكقات ال انات بُمختلف 

 بش ل غير مباشر  زيادة  الدخل القومي إلىتؤدي 

 االستثمارية: االدارية والنكقاتالنكقات  .3

 هي النكقييات الالزميية لقيييام  (:دارييية )الجيياريييةلالنكقييات ا

 الموظكين،الُمختلكيية بمهييامهييا، مثييل رواتييب  اهزة الييدولييةأ

 االاهزة.ه ذوشراء مستلزمات سير ه ،ت اليف الصيانةو

  النكقات االسيييتثمارية )الرأسيييمالية(: هي النكقات التي تهدف

زيادة  االنتاج الو ني وتراكم ر وس  إلىالدولة من خاللها 

 المختلكة.موال مثل نكقات مشاريع البنية التحتية ألا

     
مما سييييبق نجُد بمن  ملية تصيييينيف أو تقسيييييم النكقات ال امة هي    

حيث  بي تها أو مضيييمونها أو   ملية تجميع النكقات المتجانسييية من

الموازنة ال امة  إ اردرااها في إوفق أسييس محددة و لى تركيبتها 

مال  ال ام  بة للحكاظ   لى ال تاب ة والرلا ية الم هدف تسييييييهيل  مل ب

 . النكامالمراوة من  األهدافوتحقيق 

 

 المحور الثالث

 العام اإلنفاقفي ترشيد  األداءموازنة البرامج و نظام أهمية

 RPS in The importance of PPBS 

 النكام( في ترشيد األداءلبيان دور نظام )موازنة البرامج و          

 النكامبشيي ل مبسييط  لى مكهوم وأليات ترشيييد  ال ام سيييتم الت رف

يد  األهدافال ام وأهم  جاح ترشيييييي ها وكذلك  وامل ن المراد تحقيق

 .   النكام

             

    العام اإلنفاقترشيد  -أوالً 

 Rationalize public spending 

ال ام بم ناهُ االصيييييطالحي ُمشيييييتق من كلمة   النكامترشييييييد         

الرشييييد االلتصييييادي وي ني ذلك )حسيييين الت امل مع االموال كسييييبا 

ال ام وترشييييد االيرادات ال امة. وي ني  النكام(، أي ترشييييد وأنكالا

 النكامكما يتضمن ترشيد  االموال،حسن تصرف الح ومة بمنكام 

اتبام مبدأ األهمية النسيييييبية والترتيب السيييييليم بحيث يقدم األهم  لى 

ح ام الرلابة  ليها إضيييبط النكقات و النكامالُمهم ويتضيييمن ترشييييد 

في النكقات غير ضييييييرورية وزيادة ال كاية  السييييييرافوالحد من 

االلتصييييييادية  االنتااية ومحاولة االسييييييتكادة القصييييييوى من الموارد

 (. -: 2018 ،)شبيب والبشرية المتاحة

نكام إال ام  لى أنهٌ حسيين التصييرف في  النكامي رف ترشيييد        

حة  تا كاءة في تخصيييييييص الموارد الم مان ال  مال ال ام مع ضيييييي ال

وال كاءة في اسييييييتخدامها كي تحقق المنك ة ال امة وبملل الت اليف 

قة  إلىوأ لى اودة للسييييييلع والخدمات بما يؤدي  زيادة مردود النك

السييييليم همية النسييييبية والترتيب التكاضييييلي ألال امة مع تطبيق مبدأ ا

بة للحيلولة دون اسييييييياءة  حيث قدم األهم  لى المهم وأح ام الرلا ي

 ،اغراض المنك ة ال امة )كزيز تبذيره لاليراسييييتخدام المال ال ام أو 

2019 :130 .) 

يد               كاال يقصيييييييد في ترشيييييي  إحداث تخكي  مكاائ مالن

ويتم التركيز  لى نو ية النكقة  كبير،أو كبح نموه بشيييييي ل  النكامب

مدها  ما يين لى "و ا مد االات كة وال ا أي زيادة  "وفق مكهوم ال ل

ألصيييى دراة مم نة للحصيييول  لى أفضيييل   إلىال ام  النكامككاءة 

النتامج والالاية النهامية هي رفع وتحسيييين رفاهية المجتمع )صيييكوت 

 (. 132: 2017،وحسين

ال ام بتخكي  الت لكة  النكامال ينحصيييييير مكهوم ترشيييييييد            

المادية وإنما يشييييييمل تخكي  الجهد والولت المبذول في الوحدات 

مثل للموارد البشيييييرية والمادية ب كاءة أي االسيييييتخدام األ الح ومية،

قات غير الضييييييرورية  لك  ن  ريق تجنب النك ية ويم ن ذ فا ل و

 . (81: 2012 ،منتجة )حمهالوغير 

في  "الك اليــة"نــهُ التــزام مال ــام ب النكاموي رف ترشــيد           

في اسييييييتخداُمها بما يُ ظم رفاهية  "ال كاءة"تخصيييييييص  الموارد و

توايه الموارد ال امة نحو  "الك الية"تمـيييييييييييع. ويقصيييييد بـييييييييييي لمجا

ـق  ـن المخراـات التي تتك ـزيج م ـا م ـشم  نه ـتي ين االستخدامات ال

، أمـييا ال كـيياءة فهـييي  اللـيية نـييسبية لمجتمعمـييع تكـييضيالت أفـييراد ا

بينهما )بن  فيماال اللة  بـيييييين المـيييييدخالت والمخراـيييييات أي تقنين

  (. 67 :2015 زة,

لحد  من ال جز في لال ام خط الدفام األول  النكاميُ د ترشيد          

حيييث يقييدم األهم  لى المهم منهييا  ال ييام،الموازنيية وتوفير المييال 

لالاء أو تمايل األنشطة التي ليس إمع  ال ام، النكامويرتب أولويات 

 (. 227 :2018ومختار,  )كزيزلها أثر ااتما ي أو التصادي 

ال ام تمهيل النكقة ال امة لتحقيق ألصييى  النكاميقصييد بترشيييد        

أي  ،منك ة بملل الت اليف الُمم نة مع مرا اة  اودة السييلع والخدمات

زيادة إنتااية النكقة ال امة ورفع مردودها، وينبالي وضييييييع برنامج 

والتبذير والسيما  السرافدليق ومناسب يسمح بمحاربة كل صور 

 (.60: 2016،هاالستهالكي )حميد نكامالفي بنود 

 النكام يداوتز؛ اهة من الموارد محدودية ظل مما تقدم وفي      

 الحياة توسييييييع دور الدولة في فضييييييال  ن أخرى اهة من ال ام

 جلة  ودفع الحد  من  جز الموازنة ال امة ومن أال االلتصييييييادية

يرى الباحث ؛ باالتجاه الصييييييحيحالتنمية االلتصييييييادية واالاتما ية 

ال ام  لموااهة تسيييارم نمو  النكام ترشييييد سيييياسييية تبنيضيييرورة 

 حسيين إلى النكامترشيييد يُشييير  حيث وتزايد ال جز المالي؛ النكام
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ب قالنية وت ظيم إنتااية النكقة  وانكالُهابالموارد ال امة  التصييييييرف

السييييراف ومنع  الضييييرورية غير من خالل تجنب النكقات ال امة،

مع التمكيد  لى الحكاظ  الحد األدنى؛ إلىبه  أو الوصييييييولوالتبذير 

   لى نوم وحجم الخدمات األساسية المقدمة للمجتمع.

 

 العام  اإلنفاقليات( لترشيد آالضوابط العامة ) -ثانياً 

 General controls (mechanisms) to RPS     

كبر أالح ومي والحصييول  لى  النكاملالرض نجاح تطبيق ترشيييد 

ال ام يتطلب مجمو ة  النكاممنك ة ااتما ية وبملل لدر مم ن من 

 : (132 :2017 وحسين، )صكوتمن الضوابط ال امة ومن أهمها 

مثل لنكقات ال امة: ليس مْن المصييييييلحة ال امة ألتحديد الحجم ا .1

أن تزداد النكقات ال امة بال حدود ومن المصلحة أن تصل هده 

حجم محييدد وبييالحجم الييذي يُحقق أكبر لييدر من  إلىالنكقييات 

 الرفاهية للمجتمع.

دراسييية الجدوى للمشييياريع  لى أن تتضيييمن ال ناصييير  إ داد .2

 المقترحيية،خطيية التمويييل  االسييييييتثمييارييية،تييية )الت يياليف آلا

البيعة، المحتملة  لى  المشيييييروم، االثارالتصييييياديات تشييييياليل 

وفرهييا فرو ال مييل التي ي للمشييييييروم،االاتمييا ييية  اآلثييار

 .الدخل( لى االدخار وا ادة توزيع  وآثارهالمشروم 

الترخيص الُمسييييبق من السييييلطة التشييييري ية: تقتضييييي القوا د  .3

أو  ال امة(موال ألأي مبلغ من المال )ا إنكامالمالية ال امة أن 

بترخيص من السيييلطة  اً ن ي ون مسيييبولأاالرتبا  بمنكالهُ يجب 

حقيق المصيلحة ال امة التشيري ية ضيمانال لتوايهه بما يضيمن ت

 النكقات.وترشيد 

ال ام يجب القضييياء  النكاموالتبذير: لترشييييد  السيييرافتجنب  .4

 والتبذير. السراف لى اميع أواه 

 

 العام اإلنفاق ترشيد أهداف -ثالثا

                                         The objectives of RPS 

 النكامترشيييييييد  إلىال رام  النامية ومنهاتهدف م ظم الدول        

ال ام با تباره السبيل الوحيد لهذه البلدان في ضوء لدراتها التمويلية 

ال تجنب اآلثار  ها ال ام من أ كال المحدودة وصيييييي وبة تخكي  إن

من خالل فرض  الموازنة،السييلبية المرتبطة بمحاوالت  الج  جز 

 المزيد من الضرامب والرسوم وغيرها. 

ال ام هو السبيل لزيادة مساهمة الدولة في  النكامشيد يُ تبر تر       

تحقيق أهداف المجتمع من خالل التخصيييص األمثل للموارد وككاءة 

 ار الموازنة ال امة إاالستخدام وإنشاء مخصصات مناسبة ضمن 

 (. Hambli ،2018: 76ال ام ) النكاملتحقيق ترشيد 

في القطام  النكام من خالل ترشييييد تسييي ى االاهزة الح ومية      

 :(2) كما مدراة في الجدول األهدافتحقيق مجمو ة من  إلىال ام 

 

 أهم أهداف ترشيد اإلنفاق العام :(2جدول )

 أهم األهداف ت

1 
 مستوى المدخالتب المخراات،رفع ال كاءة االلتصادية  ند است مال الموارد والم انات المتوفرة بش ل يزيد ويحسن من كمية ونوم 

 أو يقلل من المدخالت والحكاظ  لى مستوى المخراات نكسها

 المطلوب. النكامخك   جز الموازنة وتقليص الكجوة بين اليرادات المحدودة و 2

 هي لة المصروفات من خالل تقليص حجم ونو ية المصروفات التي ال تحقق مردود كبير. ادة إ 3

 دفع  جلة التنمية والتطور وااتياز المشاكل والتحديات االلتصادية واالاتما ية التي توااه الدولة. 4

 والتبذير وكل مظاهر وأش ال سوء استخدام السلطة والمال ال ام. السرافالحد من  5

  الص بة والمتاليرة محليا و الميا. ،كافة  الماليةاالحتيا  من األوضام  6

 تجنب مخا ر الدين ال ام وآثاره حيُث ت اني ال ثير من البلدان النامية من ُمش لة تسديد ديونها. 7

 التب ية االلتصادية والسياسية وغيرها.المسا دة  لى ت زيز لدرات الدولة في االكتكاء الذاتي النسبي  لى األمد الطويل وتجنب مخا ر  8

 (بتصرف- 20: 2016الباحث باال تماد  لى )شولي، إ دادالجدول من 
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 العام اإلنفاقالالزمة لنجاح ترشيد  اإلجراءات-رابعاً 

RPS  Actions needed for success 

 ولىاأل الخطوة هي  ناصرها وت امل الترشيد  ملية نجاح         

 إلى بحااة بمكردها فهي كافية رول نها غي رشيييد  ام إنكام لواود

 لى الواه ال ملية  هذه إنجاز يم ن ل ي ضييماناتو توافر متطلبات

بات:أهم هذه  يمتيالمطلوب وفي ما   (134 :2019 )كزيز، المتطل

 (.Hambli,  2018:  79) و

  ُومستمرة دليقة بصورة المراد تحقيقُها األهداف تحديد. 

 ب ين مع األخذُ  النسبية هميتهاأ  لى وفق األهداف هذه ترتيب 

 التي والسييياسيية واالاتما ية االلتصييادية المتاليرات اال تبار

 .المجتمعبها  يمرٌ 

 أفضييييل الختيار المم نة التحليل أسيييياليب أفضييييل اسييييتخدام 

 .المجتمع أهداف تحقيق لدرة  لى البرامج

  يطرأ وفقآ لما فترات  لى النكام برامج تقييمالقيام به ادة 

 .األهداف أولويات ى لتاليرات م من

 التخطيط تم ما تنكيذ لضييمان ف ال رلابة نظام يتوافرأن  يجب 

 في واألخيييذُ  النجييياز لطرم المسييييييتمرة ا يييةراالم مع ليييه

 نجازه.إ تم ما تقييماال تبار

 

 العام اإلنفاق ترشيد مقومات -خامساً 

 Elements of public spending rationalization     

 )لدوري،الح ومي هي  النكام  ملية ترشيييييييدأهم مقومات نجاح 

2016 :126-127:) 

الدلة   نصييييير :الح ومية الموازنة لبنود التقديرات إ داد دلة .1

التقيييدير والتقييم الموضييييييو ي ألوايييه  منهج تبييياما يتطليييب

الجيدة  الم رفةويتطلب كذلك  والمختارة المحتملة األنشييييييطة

 األنشطة.بهذه 

 توفير يسيييا د في مما المالية لإلدارة االلتصيييادي البُ د تحديد .2

 ويسيييتندُ  المطلوب الترشييييد لاراء الالزمة التحليلية البيانات

 -منها:  دة ا تبارات   لى الب د هذا

 إداري ونظام الت اليف نظم  لى ي تمدُ  محاسيييبي واود نظام -أ

 المسؤولية. محاسبة استخدام يسا د في

 المختلكة. النشا  بوحدات ال ام النكام أواه ربط  -ب

 المدخالت. بت لكة المخراات ليمة موازنة  -ت

 أفضيييل تحقيق من خالل النكام  ناصييير وف الية ككاءة رفع .3

 لى  ذلييك الت يياليف ويتولف المم ن تحقيقهييا وبييملييل النتييامج

 واختيار السييراف اذور واسييتعصييال نكام األموالإ أسييلوب

 الموارد المتاحة. استخدام ند البدامل  أفضل

 

سا سية في زيادة  -ساد  The mainالعام:  اإلنفاقالعوامل األسا

factors in increasing public spending 

ال ام في أغلب دول ال الم  النكامتمثل ظاهرة تسيييييييارم نمو        

الظواهر االلتصيييادية التي ينبالي  إحدىوفي ال رام بشييي ل خاو؛ 

دراسيييتها وم رفة ال وامل المؤثرة فيها. أما أهم ال وامل أو أسيييباب 

 إلى:( 402: 2012،ال ام كما حددها )القريشي النكامتسارم 

 األسباب الحقيقية لتزايد النكقات ال امة وتتضمن : -1

الدولة في الحياة تخل أسييييييباب التصيييييييادية ومن أهمها زيادة  -أ

  صادية.االلت

ال سيي ري والتمثيل  النكامأسييباب سييياسييية ومن أهمها زيادة  -ب

 الدبلوماسي.

بذير  -ت ظاهرة الترف والت ها بروز  ية ومن أهم مال باب ال االسيييييي

ه تت لق ب جز الموازنة ذمنتج وهالواالسييتهال  ال شييوامي غير 

 ال امة نتيجة سهولة تمويله  بر االلتراض. 

أسييييباب ديموغرافية ااتما ية تت لق بزيادة  دد سيييي ان الدولة  -ث

تت كل الدولة بتقديمها  والخدمات التيويزداد م ه حجم السيييييلع 

 الطرم....( . الت ليم، الصحة،ألفراد المجتمع )

: من أهمهييا زيييادة  ييدد الوحييدات الح ومييية إداريييةأسييييييبيياب  -ج

مقدار وتضيييخم أاهزتها الدارية وما يرافق ذلك من تزايد في 

سواء كانت النكقا ت الخاصة بت وي  النكقات المخصصة لها 

أاور ,...( أو أثمان مشييييييتريات الح ومة  الموظكين )رواتب،

 نتااية .لغير ا

 

 األسباب الظاهرية لتزايد النكقات ال امة : -2

فقط؛ باألرلام( النكقات ال امة  مقدار )فقطيقصييييييد بها الزيادة في    

حقيقييية في حجم ونوم السييييييلع والخييدمييات  أن يرافقهييا زيييادة دون

وتحدث هذه الزيادة نتيجة التضييييخم المالي وضيييي ف القوة  المقدمة؛

الشييييرامية للنقود فضييييال  ن زيادة  دد السيييي ان؛ مما يتطلب زيادة 

زيادة حجمها أو  ال امة دونمقدار النكقات المخصيييييصييييية للخدمات 

 نو ها. 

 اني من  دة مشييييياكل من ن الموازنة ال امة تهأما في ال رام ف      

قات؛ حيث ينمو  ها اختالل التوازن بين اليرادات والنك كامأهم  الن

ذ يُمثل بند إال ام بش ل متسارم يقابلهُ ض ف نمو اليرادات ال امة. 
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البند ن هذا إكبر؛ ألالنكقات؛ خاصيييية النكقات التشيييياليلية منها الجزء ا

م انية خك  إتحد من حقيقية   قبةالنكقات التشيييييياليلية( يُ د بمثابة )

 اً  جز الموازنة والسيييما مع تدني أسيي ار النكط؛ كما أنهُ يمخذ نصيييب

من بند النكقات االسييتثمارية التي أصييبحت ضييرورة ملحة لصييالح 

 (.11: 2017،البنية التحتية للدولة ال رالية )محمود

ال ام  لى الموازنة التشيييييياليلية مع ضيييييي ف  النكاميركز           

الموازنة االسييييتثمارية خالل السيييينوات السييييابقة وحتى االن ي  س 

ية لم ت ن في تواهها االلتصيييييييادي  لة ال رال لدو قة ان ا دولة "حقي

ها لم ت ن  "حارسييييييية ها تجاوزت هذه  "دولة تنموية"كما ان بل ان

 "يصيياتدولة رصييد التخصيي"النماذج لتتولف  ند مكهوم آخر وهو 

يرادات التي لن دورهييا التصيييييير  لى تخصيييييييص وتبويييب اأاي 

نكالها، وان إلالرض  الخام،تتحصيييل  ليها من خالل تصيييدير النكط 

كامُم ظم هذا  كاميذهب  لى شيييييي ل رواتب وأاور  الن اار   وأن

 (. -: 2018زوين, )

تبين البييييانيييات والم لوميييات الميييدراييية في لوانين الموازنيييات     

فضييييييال  ن تقارير ديوان الرلابة المالية  2003 ام ال رالية ب د 

 النكامحول التنكيذ الك لي للموازنات ال امة بمن النسيييييبة األكبر من 

 (:3الح ومي تخصص للموازنة التشاليلية وكما مبين في الجدول )

 

قارنة النفقات التش يلية واالستثمارية:  (3جدول )  ( المبالغ بالمليون دينار2018,  2017,  2016لسنوات ) م 

 التفاصيل       

 

 السنوات

أجمالي 

 النفقات

النفقات 

 التش يلية

نسبة النفقات التش يلية 

 من أجمالي النفقات %

النفقات 

 االستثمارية

نسبة النفقات االستثمارية 

 من أجمالي النفقات %

2015 119462429 78248392 %66 41214037 %34 

2016 105895722 80149411 %76 25746311 %24 

2017 107089521 78557835 %73 28531686 %27 

2018 104158183 79508071 %76 24650112 %24 

الباحث    إ دادالجدول من 

مما تقدم نسييييييتنج أن الموازنة ال امة في ال رام  بارة  ن وثيقة أو 

يرادات والنكقات المقدرة فقط؛ وال تتضييييييمن لاداول تبين مقدار ا

أهييداف اسييييييتراتيجييية أو ر ييية واضييييييحيية كون نسييييييبيية كبيرة من 

أي أنها موازنة  التشييييياليلية؛اال تمادات المالية تخصيييييص للموازنة 

 غير منتجة. 

 

 :الحكومي اإلنفاق ترشيدفي  األداءو البرامج موازنة دور -سابعاً 

 من أداةوسييييلة أو  بوصيييكها ال امة الموازنة اسيييتخدام ان  س      

 فقد وتقسييييمها، هاإ دادأسييياليب   لى ال ام النكام ترشييييد أدوات

 النكام ترشيييييد أسيييياليب بتطور الموازنة تقسيييييمات تطور ارتبط

  ن البنود موازنة نظام الباحثين ضيييييي ف من كثير ويرى .ال ام

 النكام بل يسياهم في زيادة   ،بمتطلبات ترشييد النكقات ال امة الوفاء

يدهُ ألن من بدالً    لى هذا النظام يتم وفق لى  األداء تقييم ترشيييييي

 و دم الُم تمدة في الموازنة السنوية بالتخصيصات االلتزام أساس

 م رفة دون ومن ضيييروري غير النكام كان وإن حتى ،تجاوزها

 وظامكها أداء في الح ومية الوحدات أاهزة وفا لية ككاية ىمد

   .(397 :2012،د )القريشيللموار استالاللها ومدى

 أواه من وت اني ال يوب من بمجمو ة موازنة البنود تتصف       

 النكام ترشيييييد بمتطلبات الوفاء  لى لادرة تج لُها غير لصييييور

 أهم بل من الموازنة ل جز التصدي  لى القدرة  دم ثم ومن ال ام،

 من أخرى أنوام ظهرت ولييذلييكتزايييُد  جز الموازنيية  أسييييييبيياب

 األداءو مجراالب منها موازنة االحتيااات هذه لموااهة الموازنات

  (.295: 2014،)صبرينة 

هو الهدف األسييياسيييي لموازنة البرامج  النكامتحسيييين أولويات      

ية المحدودة للبرامج التي  واألداء، أي تخصيييييييص الموارد الح وم

من خالل توفير  المدفو ة،تقدم أكبر منك ة للمجتمع لياسيييا باألموال 

لة،م لومات حول ت اليف وفوامد البرامج  بدي هل اتخاذ  ال مما يسيييييي

التي سييييتم تقليصيييها أو التي سييييتم  النكامالقرارات بشيييمن مجاالت 

 إلىكما تهدف  واه،مجتمع  لى أفضييييييل احتيااات ال زيادتها لتلبية

ال ام وفا ليتهُ من خالل  ربط تمويل الوحدات  النكامتحسيييين  ككاءة 

  .(Robinson,2013:1)الح ومية بالنتامج التي تقدمها 
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 اوانب م الجة في األداءمسيييييياهمة موازنة البرامج و تبرز       

المال  هدر في والمتمثلة الح ومي الجهاز أداء ت تنف التي القصييور

  ليها تنطوي التي األنشييطة لتنكيذ مالزمة صييكة أصييبح الذي ال ام

 لإلنكام منطقية تامبرر أيجاد خالل من وذلك التقليدية الموازنة

 خطة (األداءو مجاالبر )موازنة تطبيقها فقاير أن  لى الح ومي

 الالزمة المسييتلزمات تهيعة يسييبقها وااتما ية وسييياسييية التصييادية

 األداءو مجاالبر موازنة أسييس اسييتي اب يم نها بشييرية كوادر من

 ومتطلبات ليتالءم الح ومي المحاسييييبي النظام ت ديل  ن فضييييال

تحقيقها  إلى هدا النوم من الموازنات يهدف التي والتقييم الرلابة

 (. 379: 2018،)سلطان ومحمد

 داريإبمنهُا برنامج  مل  األداءم ن ا تبار موازنة البرامج وي       

في اال تبار ُكل االنشييييييطة والبرامج المتول ةل  ٌمنظم يضييييييمُن األخذ

يجاد إالمرسومة لُ ل مستوى أداري مع  األهدافتحقيق  إلىويس ى 

وتقديم المقترحات الُمختلكة بهدف  األهدافالخطط البديلة لتنكيذ تلك 

ال ام بما يُحقق أفضييل النتامج  النكامضييبط ترشيييد توزيع الموارد  و

 (.172: 2018،وآخرون)مش ور 

في تقسييييم الموازنة  بديالً  اً أسيييلوب األداءتمثل موازنة البرامج و       

ال ـييييييام مـيييييين خالل تحقيق المزيد من  النكامووسيلة ككيلة بترشيد 

هـيذا ب ن ال مـيلإرلابة السلطة التـيشري ية  لـيى الـيسلطة التنكيذيـية و

النظـييام يوفر الم لومـييات المحاسـييبية المناسـييبة التخـيياذ القـييرارات 

  (.118: 2015،)بن  زة 

(أحد أدوات األداء)نظام موازنة البرامج وPPBS يُ تبر نظام       

يُم ن  لييية الح ومي و النكييامالدارة لتحسييييييين تخطيط ومرالبيية 

لنظام الموازنة هذا, من مسا دة الدارات  لى اتخاذ لرارات أفضل 

 األهدافبشييمن تخصيييص الموارد ال امة بين الطرم البديلة لتحقيق 

 (.Haj El-Din,2015: 116الح ومية )

م اً دور األداءموازنة البرامج و تؤدي      يد  اً مه كامفي ترشيييييي  الن

 مل  لى تنكيذها بملل لدر ُمم ن ال ام نتيجة لقياس ت لكة البرامج وال

 (.61 :2012،)حمه

 موازنةنظام  (ر األسيييلوب التقليديلصيييومما سيييبق نسيييتنتُج         

 الوفاء  ن وتنكيذ الموازنة ال امة إ دادوالم تمد حاليا في  البنود(

سييييييباب نمو أمن  اً ن لم ي ن ازءإال ام,  النكامبمتطلبات ترشيييييييد 

ال ام وتزايد ال جز في الموازنة, األمر الذي يتطلب التحول  النكام

يسييييييا د الدارة بل  ل ونه   األداءنحو تطبيق نظام موازنة البرامج و

 السرافال ام وتجنب أش ال  النكاميُساهم بك الية في  ملية تنظيم 

يد إإْذ ، كافة والتبذير باألموال ال امة ن مقومات ومتطلبات ترشيييييي

 ؛األداءال ييام ترت ز  لى أهييداف ومزايييا موازنيية البرامج و النكييام

المراد تحقيقها فضييييال  ن التقدير  األهدافالمتمثلة بدلة ووضييييوح 

والتقييم الموضييييييو ي لألنشييييييطة وتوفير البيانات التحليلية الالزمة 

سكة هذا النظام المبنية  لى  ؛النكاملنجاح ترشيد  وذلك من خالل فل

بحسيييب األهمية  ال ام النكامتيب أولويات ترأسيييس  لمية و ملية ك

ورفع فا لية وككاءة تخصيص واستخدام الموارد  ؛النسبية لألنشطة

نجاز البرامج واالنشيييييطة  ن إالمتاحة فضيييييال  ن تخكي  ت اليف 

 ريق ربط تخصيييييييص النكقات ال امة للبرامج واالنشييييييطة بالنتامج 

لموارد المتاحة مثل لألاالسييييييتثمار ا إلىالُمتحققة ؛ُكل هذا سيييييييؤدي 

 جز ال ام والمسييييياهمة في التصيييييدي والحد من ال النكاموترشييييييد 

يرى البيياحييث ضييييييرورة أن تتوايه المييالي في الموازنيية ال يياميية؛ و

ال ام با تباره السيييبيل الوحيد  النكامية نحو ترشييييد الح ومة ال رال

للدولة للحد  من ال جز في الموازنة ال امة وتجنب اآلثار السييييييلبية 

زمة لمحاوالت  الج  جز الموازنة سييييييواء من خالل فرض المال

القروض  أو الصدار  إلىالمزيد من الضرامب  والرسوم أو اللجوء 

ال ام  النكامالنقدي، األمر الذى يُحتم  لى الح ومة تطبيق ترشييييييد 

ضرورة مالية ال بد ونها يز كيدون تممن في كل الوحدات الح ومية 

في  األداءنحو نظييام موازنيية البرامج و من تحقيقهييا ويُ تبر التحول

 النكاموتنكيذ الموازنة ال امة من أفضييييييل الطرم لترشيييييييد  إ داد

 لى الح ومي وتجنب االلتراحات ال شيييوامية االخرى غير المجدية 

  ."الولاية خير من ال الج"وفق مكهوم 

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجاتأوالً : 

ت ييد النكقييات ال يياميية أداة مهميية تسييييييت ملهييا الييدول للقيييام  .1

حيث تحقيق أهدافها ل  لى وفق سييياسييتها الماليةبوظامكها 

التمثير  لى متاليرات النشييييييا  ه النكقات ذخالل همن يتم 

 .بحسب سياسة كل دولةااللتصادي 

سييييمات المميزة الظاهرة ازدياد النكقات ال امة ت د إحدى  .2

ية ال امة في  مال لدول  ثير من اللل وت ود  ومنها ال راما

ه ذه وتختلفأسبابها إلى أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية؛ 

حجم الموارد و تدخلالزيادة من دولة الى أخرى بحسيييب 

 .ه الدولذالتي تمتل ها ه

ؤدي بالضيييييرورة الى تحسيييييين زيادة األنكام ال ام لد ال ت .3

 المستوى الم اشي للكرد أو زيادة م دل النمو االلتصادي 

يقصييد بترشيييد النكام ال ام الحصييول  لى أ لى إنتااية  .4

مم نيية للنكقيية ال يياميية وبييملييل لييدر مم ن من النكييام وال 

خدمات  كام أو تخكي  حجم ال به ضييييييالط األن يقصيييييييد 

   للمجتمع.األساسية التي تقدمها الدولة 
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 تخكي يسيييييياهم ترشيييييييد النكام ال ام وما ينتج  نه من  .5

حجم النكقات ال امة ومن ثم الحد من ال جز في الموازنة 

ومن ثم تحقيق االسييتقرار االلتصييادي ودفع  جلة ال امة 

 األمام.التنمية االلتصادية نحو 

 

 التوصياتثانياً : 

ضييييرورة التطبيق الك لي والجاد للمكهوم ترشيييييد االنكام ال ام  .1

وذلك  بر وضيييع الضيييوابط الالزمة لذلك ومن أهمها محاربة 

ل صييييييور لداري( والحد من كالكسييييييياد الح ومي )المالي وا

 االسراف والتبذير وهدر المال ال ام.

ضييرورة التواه نحو االسييتثمار االمثل للموارد ال امة )المالية  .2

وغير المالية( مع التمكيد  لى أن ترشيييييييد النكام ال ام يم ن 

به في كل األولات وال ينحصيييير ال مُل به  ند حصييييول ال مل 

 األزمات المالية وااللتصادية فقط.

 وتنكيذضيييرورة تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء في أ داد  .3

أفضيييل الطرم لترشييييد النكام الموازنة ال امة للدولة بوصيييكة 

الح ومي وتجنب االلتراحات ال شييوامية االخرى غير المجدية 

  "الولاية خير من ال الج"م  لى وفق مكهو

 

 الهوامش

 بحث مستل من رسالة مااستير      1

 

 المصادر والمراجع

 المصادر العربية:

 أوالً : الوثائق الرسمية   

 (.2018-2015لسنوات ) لوانين الموازنات ال رالية

 : الرسائل واأل اريحثانياً 

 ،موازنة البرامج واالداء ودورها في زارا لطيف كاكا  حمه[

 الم هييد عليهررا تخفيض النفقررات العررامررة للرردولررة والردررابررة 

 .2012 بالداد،-ال ربي للمحاسبين القانونين 

 عام فّي اّلج ائّر   ياش، بل ا ل يد اإّلنفاق اّل يات تّرشرررررر -]آل

تّقييمية لّبرامج اإّلنعاش االدتصرررررررادي ّخالل اّلفترةّ  دراسرررررررة

أ روحة ّمقدمة لّنيل  ّشهادة ّدكتوراه فّي اّل لوم    2001-2014

 .2019 ،فّرحات  باس ّسطيف اام ة-ااّللتصادية

 ،ترشرررررريد اإلنفاق العام وأثره  علا التوازنات  نااي شييييييولي[

-التضرررخملنمو  مؤشررررا-القياسالداخلية )المالية( مؤشررررات 

دراسيييية لدمت ضييييمن متطلبات نيل  الموازنة العامة  رصرررريد

أمحمد بولرة  اام ة-مالية دولية  تخصييص-ااسييتيرالمشييهادة 

 .2016بومرداس,  –

 ،السرررررياسررررة المالية ودورها في تحقيق دراوسيييييي  مسييييي ود[

أ روحة   2004-1990 الج ائر: حالة-االدتصرررراديالتوازن 

 اام ة-االلتصيييييياديةمقدمة لنيل شييييييهادة الدكتوراه في ال لوم 

 الجزامر. 

 ،ترشرريد اإلنفاق الحكومي في عالع عج   دورنسييرين   كزيز

دراسييية الموازنة العامة للدولة في ظل األزمات االدتصرررادية  

مقييدميية لنيييل  أ روحيية-( 2016-2007حيياليية الجزامر من )

 .2019 ،زيان  اشور الجلكة اام ة-شهادة الدكتوراه 

  سرررررياسرررررة اإلنفاق العام ب تباج منهج  ]ترشررررريدبن  زة محمد

تحليلية دياسية لدور االنفاق العام  دراسة-باألهدافاالنضبا  

أ روحة  في تحقيق أهداف السياسة االدتصادية في الج ائر 

-تخصييص-االلتصيياديةمقدمة لنيل شييهادة الدكتوراه في ال لوم 

 .2015بلقايد  اام ة-ال امة  المالية

 ،الموارد المررراليرررة في تحقيق التنميرررة  ]دورأوكييييل  حمييييده

سة حالة  االدتصادية شهادة  الج ائر درا أ روحة مقدمة لنيل 

المالية  التصيياديات-تخصييص-االلتصيياديةالدكتوراه في ال لوم 

 . 2016 مرداس،-بولرة اام ة-والبنو 

 ،ترشيد اإلنفاق الحكومي في تحقيق  ]مساهمة ارم  لدوري

التنميررة االدتصررررررراديررة في الج ائر دراسرررررررة تطبيقيررة للفترة 

هادة دكتوراه في أ روحة مق ( 1990-2014) يل شيييييي دمة لن

محمد  اام ة-نقود وتمويل  تخصييييييص-ال لوم االلتصييييييادية 

 .2016 ،بس رة-خيضر

 ،االنفاق العام ودوره في عالع  ترشررررريد  صيييييبرينة كردودي

 االسررررررالمي عج  الموازنررة العررامررة للرردولررة في االدتصررررررراد 

-ال لوم االلتصييييادية  دكتوراه فيأ روحة مقدمة لنيل شييييهادة 

 .2014 ،محمد خيضر بس رة اام ة-نقود وتمويل  تخصص

 

 ثالثاً: الدوريات والبحوث:

 ،دراسرررررررة  مجيد[ميسييييييون  الناصيييييير، حمد،  بد هللا الدباش

ادتصررررررراديررة لبعض العوامررل المؤثرة علا العج  المررالي في 

 –[ مجليية اييام يية ايهييان 2016- 2003العراديررة الموازنررة 
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 أيلول-Cالجزء - 2ال ييدد -خيياو  اصيييييييدار-ال لمييية أربيييل 

2018. 

 ،الحكومي في  اإلنفاق]أسماء ااسم  محمد، ن مة،صباح   لي

 العراق وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الوادع والتحديات 

 11 المجلد-مجلة اام ة االنبار لل لوم االلتصيييييادية والدارية 

 .147 – 133و 2019لسنة  27ال دد 

  النفقات العامة علا الناتج ]أثر التوسرررع في بربار  الدين،نور

 دراسرررررررة ديراسرررررريرة لحرالرة الج ائر للفترة-المحلي اإلجمرالي

مجليية الييدراسيييييييات المييالييية والمحيياسييييييبييية (  1990-2015)

 .2017لسنة  2352 المجلد- 7ال دد  ،والدارية

 ،تطور هيكل النفقات العامة في   تحليلمحسييييين ابراهيم  أحمد

 –ية لجام ة ايهان المجلة ال لم  2017- 2003للمدة العراق 

 .2019لسنة  2 ال دد- 3المجلد  السليمانية

 ،ترشررريدً  ماد حسييين  حسيييين، محمد، مرو هشيييام  صيييكوت[ 

في العراق   االسررتدامة الماليةاإلنفاق العام ودوره في تحقيق 

 25ال دد  1 المجلد-مجلة ال وت لل لوم االلتصيييادية والدارية 

 .146 و-127و 2017لسنة 

 ،سرررررررد عج  الموازنة  ]الياتحميدة  مختار،-نسييييييرين  كزيز

حالة  دراسررة-العامة للدولة في ظل أزمة انهيار اسررعار النفط 

االنسانية الحقوم وال لوم  مجلة-زيان  اشور  اام ة الج ائر 

 .241- 225و- 2018( لسنة 1) 35االلتصادي  ال دد

 ،تحليلية ألسرررباب عج   دراسرررة]هناء  لي حسيييين  القريشيييي

-مجلة الدارة وااللتصيياد  الموازنة العامة للدولة في العراق 

 .412و- 393و ،2012لسنة  93  دد- 35 المجلد

 ،اسرررتخدام موازنة البرامج واألداء في مثنى م يوف  محمود"

ترشررريد اإلنفاق الحكومي دراسرررة تطبيقية علا دطاج الرعاية 

مجلة ت ريت لل لوم الدارية  الصررررررحية األولية في الدجيل"

  -10, و2017لسيييييينيية  9المجلييد  40 ال ييدد-وااللتصييييييياديية

 . 25و

 ،أمكانية تطبيق ريباز محمد حسين  محمد، شاكر،أياد  سلطان[

 موازنة البرامج واالداء ودورها في ترشيد األنفاق الحكومي 

دراسيييييييية ميييدانييية في  ينيية من الييدوامر الح ومييية في ألليم 

 -365, و2018لسيييييينيية  15المجلييد 4 ال ييدد كردسييييييتييان،

 .393و

 ،مت ب،سيييييي ود اايد، حيدر  باس  يد، حيدر اليذ  مشيييييي ور 

]اسررررتخدام موازنة البرامج واألداء أداة للتخطيط والردابة في 

 مجليية-المثنىتطبيقي في اييام يية  بحييث الحكوميررة الوحرردات 

لسيييينة  3ال دد  ،8المجلد -وااللتصيييياديةالمثنى لل لوم االدارية 

 .203_و 171و ،2018
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 آياٌت ِمْن ُسوَرِة النَّجِم دراسةٌ تَْحلِيلِيَّةٌ 
  1فاخر جبر مطر د. أ.

 

 المستخلص

ِع عهللاأهللاَأ مهللا هللابَِه هللادج م َع هللاُ هللابَانَهم  هللاَعملَ بهللالَ جِم َم اهللا هللاأقسَم َّم ا ُ نم هللا َم هللاا ررم َم بَه َّمبا رم َمهللاهللاصَم َّم َّمْي عهللاَآ ع عهللاَبَم رعفهللْاُ هللادم هللا(هللا َهللامجنم

هللامهحي هللاُ هللاب هللاإالمهللاَحيَا َهللا ههاههللاأهللاََُهللاهذاهللاا ِرآ   هللاعالا هللالَ ِرآ ع َْ هللاللهللاهههللارشيٌ هللاََُهللامترَّم هعم َا هللاغم انَهم  هللادنهللاِرمقعهللاا ه امةعهللاََُهللاصَرم

َّمب هللا هللاصََََم اهللا َّجماع   نهللابَهعرا تمهم بََََْ (هللاا ذنهللاتَهمْيهللاهيهمع   هللاحسََََجةاهللاأهللاََم هللاا سََََم ا  هللا دَّي ع ْنهللاِرمقعهللاجارملم هللاهللاُ هللاهللاَعلَ بهللاإ ي عهللادم َّمْي عهللاَآ ع ع دم

َمهللا َّم َّمبهللاُ هللادمهللاَبم هللا هللاصم هللاا جماع   نم ُع (هللا هللا دَّي عهللاا سم ا  هللاجارمل  بم هللااقترم َم أهللاث  م  هللاُ هللاعلَ بهللادَّمْيهَم َِّم هللاا مت هللاخم هللا(هللادَّبهللاهيهمعع ع َم هللا(هللاث  َم َّم َّمْي عهللاَآ ع عهللاَبم

هللاأمقرب هللا هللاه هم َْ هللاأ ْينع هللاق رل   هللاُج  هللالَِّ ارعهللاقمْهبَََََم ْج  هللاأهللاَرَ م ُع هللا هللاق رلَا هللاازدادم َّمْي عهللاَآ ع ع َّمبهللاُ هللادم ٍ هللا هللاصَََََم َّم هللاإ بهللادا عهللاُعهللاُنم بهللاجارمل  حم َْ هللاأهللاَمهم

رعهعهللا هللاَبَََهر  هللا آه هللالعاموَََم َهللارم ُم هللا(هللا َم َّم َّمْي عهللاَآ ع عهللاَبَََم َّمبهللاُ هللادم ٍ هللا هللاصَََم َّم ُ نم هللا هللاقمَّْم  ذمبم َهللاتم ُم بهللاأهللاَ حم َْ َهللاأم ُم هللا(هللا َم َّم هللاهللاَبَََم هللاأم م هللاعؤت  هللاعنِيقم َع ا جِم

َّمهللا َّمبهللاُ هللادم هللا هللاصم َم َهللاادمدهه هللاُنهللااع هٍََُتهللالٍََِّةهللا هللاَإعهللاا ربه َّم ه هللادم جمزم  ُ هللاُعهللاعلَ بهللاَأمهم  هللا نع هللا(هللاصَدٌقهللاَيََّهللام امَّ غ   هللادم َم َّم هللاْي عهللاَآ ع عهللاَبم ثاَت 

(هللا  هللاا سم ا  َّمْي ع هللا دم ْنهللادج عهللاُعهللالهابطةعهللاجارملم ُع ْحٌ هللا َم هللا هللاا ِرآ م هللاأم م

هللا

هللاا جَِهللاأهللاا هح هللاأهللاا ا غةهللاالكلمات المفتاحية :

 

 

 

Verses from Surat An-Najm / Analytical Study 

Fakher Jabur Matar 1 

هللا

Abstract 

This research highlights the blessed surah (A chapter of The Holly Quran) which is the 

one of The Holly Quran chapters, An-Najm.  The researcher notices that it begins with an 

oath by An-Najm (Star) which approves the honesty of the most honorable prophet 

Mohammed (God`s blessing and peace be upon him and his family).                        

The Surah talks about the prophet Mohammed`s miracle, AL-Mi`raj (Ascension which 

is the prophet Mohammed`s midnight journey to The Seven Heavens).                                                       

  The Surah reminds people that they should believe in God who is the one, then talks 

about idols, which are worshiped (false) by polytheists instead of Allah, and proves the 

nullity of these idols and whole deities other than Allah, he exalted.    

 

Keywords: star, revelation, eloquence  
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هللا:هللاالمقدمةُ 

هللا ْ قعهللاا جما   (هللادَّبهللاصََع َع ََََََََهللا ا جِم هللالل َع هرم  هللالَ ِسََ هللاالت أتعهللاا سََر األتراع

ثمْيهللادنهللاُهضهععهللاا َّلراجعهللا (هللاأهللاَهللاعمنم م َم
َّم بم َم ٍ هللا صَّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ  عهللا ُنَّم

هللاُلِزعم  هللا (هللاا مذنهللارأنهللاَي عهللاهللاا مذنهللاتَ م َم َّم ََََََم هللاَآ ع عهللاَب ي ع  صَََََََّمبهللاُ هللادَّ

هللادَّبهللا هللالََََّهللامََِم  َجم هللاا جََم هللاُعهللاأهللاَ ت رتع هللاَ هللاَُّرهتع هللاَغراَََمم دََََََِمم

لَلعهللا ٍََّ هللاَعوَََََََ مٍقهللا ْنهللاإم ُع هللا َّْقع لَ بهللا:هللاا خم هللاع ْنهللاقه ع ع ُع ه هللاأهللا ح م لَ مبهللاَ هللاع

ن(هللاإ بهللاقه ع عهللاعلَ مبهللا:هللا هم َهللاغم ُم َم هللا َْ ا ر  َحع هللاصَََََم لم َهللاضَََََم ُم نهللاهللا اهللاهمهم هللاإع م َع ِْ ا جم َم  

ن(هللا  ْارم ل  عهللااْ ر  تعهللارم ْنهللاآمَم ُع أمنهللا مْ هللارم هللا  ِم

امهللا هللاا مت هللادم هللااألَثَ ع نع هللادم هللاا ن مث  هللاُعهللاعم هَم ْنهللادَ ع ُع هللا هللاا َّشرته م هَم أهللا م

ْيهللا جم لميم لَ بهللاأهللاُنهللاقه  هللاَم هةهللاُنهللادَ هللاُهللاع هةهللاَتلهللاآ  هللااآل  َّكم هللاع لط  م

ن(هللاإ بهللاقه ََ هللا ةمهللااأْل ْخرم ََم َ ِع هللاا ََِم َ م جََم ُم َم نهللا زم اْ ل  َم هللا تم هللاا  م  َ أمْمت  مرم علَََ بهللا:هللا هللاأَم

اعيَّع عهللا نهللابم هللادم لم هللالعَّمنهللاضم  َ هللاأمْدَّم هللاه هم لمكم هللارم هللاإع م َع َّْ هللااْ لع نم  ُ هللا هَ  ْاَّمغ  ُم هللا علَ بهللا:هللا هللا م عكم

هللاأمدهللْا ه هم هللااْهتم منهللا(هللا َم نع هللالعَّم  َ هللاَّم

هللابهر هللاا جَِهللاَه هللا:(هللا1-18 هللادَّبهللااآلمَتعهللاهللا:هللاث هللاا ان اقتورمهللا
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ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

ن اهللاهمهم هللاإع م َع ِْ ا جم ن 1 هللاَم هم َهللاغم ُم َم هللا َْ ا ر  َحع هللاصم لم َهللاضم ُم ق هللا2(هللا َهللاممجطع ُم َم (هللا

ن  هللااْ همهم نع ب 3دم ْحٌ هللام هحم َم هللا هللاإعالم هللا4(هللاإعْ هللاه هم َّمَّم  هللاشََََم ن (هللادم هللااْ ِ هم م   (هللا  َهللا5 ع

ن  تمهم بَََْ ٍ هللاََم رم  قعهللااأْلمْدَّمب 6ُع
أْلَ  هللالَع ه هم َم هللاَمتم م مب 7(هللا هَم هللادم َم هللا8(هللاث  بم هللاقَم َ م (هللاَمرم

هللاأمْدهمب  َْ هللاأم ْينع ب 9قمْهبَََم حم َْ َهللاأم ُم هللا هع ْا ع بهللاإع مبهللادم حم َْ اد هللا10(هللاَمهم هللااْ ف ؤم ذمبم َهللاتم ُم (هللاهللا

أمن  َهللارم ن 11ُم َهللاممرم ُم َّمبهللا َهم  هللادم َر  مت َّم ن 12(هللاأَم آه هللاهمْز مةاهللاأ ْخرم مْ هللارم َم ِم (هللا13(هللا

ْجتمهمب  ْ رم عهللااْ َّ  هللابََع ج م ن 14دع َم هْ جمة هللااْ َّم هللاجم هَم ج م ْ رم مهللا15(هللاهللادع بهللاا سََ  (هللاإعْ هللاممْغشََم

َهللاممْغشمب  َهللاِمغمب 16ُم ُم َم هللا ر  هللااْ اموم اغم َهللازم ُم ل  عهللا17(هللا تعهللارم ْنهللاآمَم ُع أمنهللا مْ هللارم (هللا ِم

ن هللا ْارم هللا( 18اْ ر 

هللا

 : البحثِ  ةُ يَّ هم  الً : أَ أوَّ 

َعهللاا جمهللاهللابََهر  هللا هللاهللاَهللاشََه  هللاهمهللاه هللاشََهْهللاهللاِ هللالَّهضََهدَتعهللاهللااُتَزتهللْات هللاا مهللاهللاةعهللاا َّريمهللاهللاهرعهللاا سََر

َعهللاأ هللا هللاةعهللاا َِهَّيمهللاهللاا لَداتعهللاهللاَهاذعهللاهللاخ قعهللااألمهللاهللاَُرَراعهللاهللااإلمََّ عهللاهللارتَ عهللاَأمهللاهللامنعهللاا   هللاهللاصه

َعهللاهللاَاإلمَِزعهللاهللاا فهاصََلعهللاهللارعهللاوََمهللادَّبهللاقعهللاهللاملتَّ  هللاهللالهبَََّهبهللٍا هللا مهللاأمهللاهللاَعنِيقعهللاهللاأهللاَا ِسََ

َمهللاا رمهللا َمهللاهللابه صمهللاهللاا ررم هللانعهللادمهللاهللا  هللاَيََّهللاماَّغ هللاهللا(هللاصَدقهللٌاهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللا

ُ هللاهمهللابهللاأهللاَأمهللالَ مهللاَعمهللاهللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللا هللاا ِرآ مهللاهللا هللاَإثاَت هللاهللادهه هللاَهللاادمهللاَّمهللادمهللاهللاهٌهللاجزمهللا هللا هللاح هللٌاَمهللاهللاأ م

هللا ( ا هللاا سمهللاهللا هللادَّي عهللاهللاجارملمهللاهللالهبَِةعهللاهللاُعهللاهللادج عهللاهللانهللْاُعهللا

 

 :  البحثِ  فُ اهدأثانيًا : 

 : البحثِ  أهدافِ  برزِ أَ  نْ مِ 

َعهللاهللا عهللاربَََه عهللاهللانهللْادمهللاهللاَجلمهللاهللادزمهللا-هللاُعهللاهللاهف  هللاهللا -1 هللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاا ررم هللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصَََم

هللاهللا عهللاَآ عهللا هللاذنهللامفي  هللاا مهللاهللاا َّضَََََََرععهللاهللانهللالَ فللعهللاهمهللاا همهللاهللانعهللاا جطقهللادمهللاهللاهللا-(هللاَمهللاَّمهللاَبََََََم

َّمبهللاُ هللادَّي عهللا هللاهمهللاه هللاأهللاَمهللاهللاإ بهللاا َّسَََتِالعهللاهللاا نَضَََرعهللاهللانمهللاُعهللاهللااالبَََتَّرارمهللا صَََم

َمهللا َّم َ هللاا ضمهللاهللادج  هللاهللا(هللاُجف  هللاَآ ع عهللاَبم َيََّهللاهللاَا لَّلعهللاهللاَ هللاا سَّهكعهللاهللاة هللاَا غهاممهللاهللا 

  َا َّستِالعهللاهللابهللاََ هللاا نَضرعهللاضمهللاُمهللا

ية هللا -2 ي عهللاإعهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَأمهللاهللاَّيي هللا هللاَم هللايعهللانهللْام هللاهللاهمهللاذنهللاه هللابهللاا مهللالَ مهللاعمهللاهللاُعهللاهللاَح اه بهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا 

 بهللا ِمهللاههللْاَاأل هللاهللاترمهللاا ذمهللاهللانعهللايهللْاجمهللاهللَْاا زمهللاهللاقمهللاَّمهللاذنهللاخمهللاا مهللاهللاهمهللاه هللاهللاه هللاَح مهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَأمهللاهللاَا َّوير هللا

َعهللاا رمهللاهللاُلراجعهللاهللاة هللاُلرَمهللاهللا -3 هللا(هللاهللابه َم َّم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللاَبم ٍ هللا هللاصم َّم نم ََُهللاُ 

هللابهللاَ هللاا ََّّرهتعهللاظَّمهللاا ل هللاهللا عهللانهللاأهللاَدََََِاََعهللارمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللالََ هللارمهللاهللاآمَََتعهللاهللانهللْاُعهللاهللارآه هللا

 نهللا َمهللاهْهللاةهللاا َّمهللات هللادج هَهللاججمهللابهللاأهللاا مهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْابعهللاهللابهللاأهللادج مهللاَّمهللادهللْااألمهللا

ََمهللاالهعهللااإلعهللاهللا مهللاحهللْاا همهللاهللا مهللاأمهللاهللاليَََ  هللا -4 َعهللاهللا  هللااعهللادَّبهللاا جمهللاهللاَمهللازمهللاذنهللاهمهللا هللاا  ٍ هللا هللاهللاا ررم َََّم نم  ُ

هللا(هللا َم َّم َََم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللاَب هللاهللاا ر ا هللاهللاهمهللاه هللاهللاصَََم هللامهعي عهللاهللاالمهللاذنهللاا مهللاهللاق هللاَدعهللاا وَََم

  هللا عهللافعهللاَّهللْاخمهللاهللانهللْاُعهللاهللاَالمهللاهللا عهللامهللْا مهللاممهللاهللالينعهللاهللانهللْاُعهللاهللاا اَِل هللا

 

 : البحثِ  ةُ شكلَ ثالثًا : مُ 

هللاِمهللاتمهللاعمهللا َََم َََرَّمهللاهللا  هللاس ُمهللاهللاا َّلراجعهللاهللاةعهللاحَدثمهللاهللاةعهللاِايلمهللاَ هللاهللاا انثعهللاهللاة هللاُش َمهللاَ َعهللا َّرمهللاهللاعمهللاقمهللاَهللا هللابَََه

َعهللا هللا(هللاهللاا ررم َم َّم َََم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللاَب ٍ هللاهللا هللاصَََم َّم نم هللاهللاَ هللاا رحَّةعهللاهللاُ  هللاةعهللاَََّممهللاا سَََم

هللانهللا رمهللااهللْاا ر هللاهللاا َّلِزاتعهللاهللانمهللاُعهللا

 تحليل سورة النجم :

  َولِ زُ الن   بُ بَ س : 

هللااألمر ع(هللاَجلمهللاهللادزمهللاهللا  هللاقه  هللاهللاهمهللاه هللا نم  ُ َهللا همت  َهللاإع هللاأمهشَََََََم هللالعر   َ هللاأدَّم  هللا:هللا ه هم

َ هللاهللاا يههد هللاهللايهللْا:هللاتَهمهللاهللايلمهللا(هللاقعهللا32َِهللا: ا جمهللا هللاهللاهللَْاه هللا مهللاهللاكمهللا:هللاإ اهللاهَّمهللاهللاعِه هللاهللا  هللااعهللاصََََم هللاغيرهللٌاصََََم

هللاهللاهمهللاه هللا هللاهللا هللا مهللااعهللاا جمهللاهللا  كمهللاهللاغمهللاَّمهللاامهللاَمهللاهللاأهللامقهللٌا  هللاصََََع هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصََََم َمهللاهللاَمهللاَّمهللابََََم :هللاهللا(هللاََِ

ُعهللاُمهللاهللاأهللامههد هللاهللايهللْالمهللاذمهللاتمهللا ُ هللاهللاَ هللالطنعهللاهللاهَهللاُ هللاِ هللاخَّ هللاممهللاهللاهسََََََّةهللٍاهللانهللْاَهللا أَهللاهللاشَََََِ  هللاهللا  هللاأهمهللاهللاإالمهللاهللا عهللاأ

َمهللاهللابَََلي هللٌا هللاهللااآلمةمهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاكمهللا عهللا مهللاهللا مهللاجهللْابهللادعهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللاُ هللاهللاأهللاَههز َْ همت  هللاإعْ هللاأمْهشَََم َْ هللالعر   َ هللاأمْدَّم  ه هم

ك(هللا ا جَِهللا:هللا َعَع هَم ُم هللاأ  ةٌهللاَ هللال ط ه ع جَم هللاأمجع َْ إعْ هللاأمْهت  َم هللا هللااألمْر ع نم (   هللاإ بهللا32ُع

َهللاحتبهللاعؤت  هللا ََّّشََََرتينمهللاهللاهَ آخرعهللا ه هللاهللاَق هللاهز مْيهللابََََهر  هللاا جِم هللاُمهللاَح م أ م

هللادمهللا هللاشََََََي َا هللاأهللاَأهم  هللاالهللاملََّّه م هللاا غيمم  َ ْنهللاملَّ هللاَا غمهللاامهللاهللِْاا َّسََََََتمهللاهللانعهللاُم تعهللاأهللااعهللايهللْالع يَم

هللا َم هللاقَ هللاا مذنهللاعمهمهللالَ مهللاعمهللاحيث  أمميم مرم أمدهللْا مهللابهللا:هللا أَم َم أمت مهللابهللاقمَّعهللاطمهللابهللا َم ه هللاهللاني اهللا ْج م *هللاأدع

نهللا هللاممرم هللاا غيمعهللاَمه هم  َ َّْ هللا(   هللااآلمَت هللا35-34(هللا ا جَِهللا:هللادع

أهللاَ هللاا خيرعهللاهللاَمجفق هللاهللاق هللامتو مهللاهللاَ هللادََِّ هللالنهللادفَ هللاتَ مهللاهللايهللْا:هللاهز مهللاهللاقيلمهللا

َمهللا ُمهللاهللاُعهللاهللادا  هللاهللاا رضَََََََدةعهللاهللانمهللاُعهللاهللاأخهه هللاهللا  هللا مهللاهللاََِ ََََََر هللا:هللا َهللاهذاهللاا ذنهللالنهللاأل هللاب

َهللا  هللا ههلاهللاهللاَهللا؟هللاَََِهللادََِّ :هللاإ مهللاشَََََي اهللاهللاماِبهللا كمهللاهللاالمهللاهللاأ هللْاهللامهشَََََك هللاهللاهللاأعوَََََجع هللا

َعلَ بهللاَأرجههللاهللا  هللابََََانَهمهللاهللارضَََََهللاُعهللاهللالََّهللاأصََََجع هللاهللا هللاأَِّم هللاَخطَمَهللاَإه هللا

َمهللاهللاه هللادفهمهللا َِ ا  هللاهللا  هللا مهللاهللاأهللاَ تمهللاهللاُعهللاهللاد هَق هَهللاأعنَّمهللاهمهللالرحَّعهللاهللاكمهللا:هللاأدطج هللا هللادجكمهللاهللال هللاَهللاَأ

هللاموََجع هللاهللاَُهللاتَ مهللاهللاللضعهللاهللانهللْادمهللاهللاكمهللاَأُسََمهللاهللادَّي عهللاهللا مهللاَأشََهمهللاهللاَهدطَه هللاهللاأهللاَهمهللاتَّمهللاهللاكمهللا ههلمهللا

هللاهللانمهللاُعهللا َمهللاهللاأهللاةعهللا قََمهللاا وَََََََم ذنهللاعمهم  بهللاهللابهللا:هللا َعلَََ مهللاهللاعاَََركمهللاهللاُ هللاهللاَََههز هللاا ََم أممََيم مرم أَم

أمدطمهللا أمت مهللاَم َم هللا  عهللاَأجََّّعهللاهللا  كمهللاهللادََِّ هللاإ بهللاأحسنعهللاهللان(هللاَلَدمهللابهللاقمَّي اهللا

َمهللاهللاعمهللاامهللاق هللااعمهللاهللاَتَ مهللاهللاهللاألنهللاا َّغير عهللاهللاَ هللاا ه ي عهللاهللايهللْا مهللازمهللا:هللاهمهللاهللاَقيلمهللا هللاُعهللاهللاربَََََه

هللا هللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََم هللاهللاأا َّشََََرتينمهللاهللاللض هللاهللاه هللارمهللايمهللالمهللاَمهللاهللا عهللا(هللادَّبهللادمجعهللاَمهللاَّمهللاَبََََم

َمهللا هللاهللاأَرعهللاهَهللاَ هللاا جمهللاأهمهللاهللاَضَََََََّّتهَهللاَزدَّيمهللاهللااألشَََََيَ عهللاهللادمنمهللاهللاعرتيمهللاهللاَمهللا:هللا عهللاهللاَقَ

َمهللا هللا عهللاَهللاُنهللاَُ عهللاشََي اهللاهللاأدطَه هللاهللاهمهللاه هللاهللاإ هللْاهللا  هللا مهللاهللاَضَََّنمهللاهللاهللاأُعهللاهللادذابمهللاهللا هللاخشََيي هللاإه هللا:هللاقَ

بهللاَهدطمهللاهللاأهللابَعلَ مهللاهللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللاهللادذابمهللاهللادج  هللاهللالمهللامتنَّمهللاهللاأ هللْاهللا عهللاتعهللارهللْاإ بهللاشعهللاهللاَرجعمهللا

هللاهللاَُهللاتَ مهللاهللاللضمهللاهللا  هللاذنهللادَعامهللاا مهللا َمهللاهللاأهللا  هللالمهللاجمهللاُمهللاَمهللاهللالمهللاخعهللالمهللاهللاَمهللاث هللاهللاأهللا  هللا مهللاهللانمهللاَّعهللاضََََََم هللاُ هللاهللاَههز

  هللااآلمةمهللاهللاهعهللاعلَ بهللاهذعهللا

أملرمهللاعلَ مهللاهللا  هللاَقه  هللا َم هللا كم هللاأمضَََََنم أمهم  هللاه هم َم هللادََشَََََةمهللاهللانهللْادمهللاهللانمهللاَعهللار هللاهللا هللاب(بهللا:هللا 

قَ مهللاأهمهللا ُمهللاهللايهللْاهَهللا َ هللاهللارمهللا:هللا ََََََه هللاهللاُعهللاهللارب ي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََََم َََََََّمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّ هللا(هللالِهاهللٍاَمهللاَب

َمهللاهللاهللاأمضنره مهللا َ هللاهللا:هللا ههللاعلََّّه مهللاهللاََِ اهللاَ ضنرتَهللاقَّي اهللاأهللا اريتَهللاتِيراهللاهللاَُهللاأدَّ

َمهللا هللاهللا دَّي عهللاهللاجارمل هللاهللاَجز ََََََم أملرمهللاهللا(هللالِه  :هللا  ا هللاا س َم هللا كم هللاأمضََََََنم أمهم  هللاه هم هللاأهللاب(َم

َمهللاهللاَرجعمهللا َََ َََهللاخمهللاهللاإ يهَهللاَِ َََهعهللاهللاخطه اهللاهللاأرللينمهللاهللات هللاههللْاطمهللا:هللاُ ََل هللاحتبهللاأع هللا هللاجارم

هللاهللا دَّي عهللا َمهللا ا هللاا سََََََم َ هللاهللاَجلمهللاهللادزمهللاهللاُمهللاهللا هَ:هللاإ مهللاهللالهللْاَق هللاهللاهؤالءعهللاهللايعهللا:هللااهللَْاهللا(هللاََِ :هللاهللامِه

أملرمهللا َم هللا كم هللاأمضنم أمهم  هللاه هم َم هللا( هللا1ب(هللا  

 

  ُالسورةِ  تسمية  : 

ََََََهللا هللاهر  هللاا سرهللاهللاييعهللاَّ هللاب هللا َعهللاا جمهللاهللالل َعهللاا جمهللاهللا فظعهللاهللا(هللا هرَدعهللاهللاِ َ بهللااأل هللاهللاَ هللااآلمةعهللاهللاِ

هللاهللانمهللاُعهللا َمهللا2هَ  اععهللاهللاهر عهللاا سََََر َ هللاهللاا(1973 هللاتهللاهللالنهللادَشََََهرهللاَهر هللاا طمهللاهللا( هللاَقَ



 

 
178 

 

 189 - 176،   2022، حزيران   1العدد  ، 3 المجلد ........ آيات من  –فاخر  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

هللاهللاعسَََّيةعهللا َمهللاهللا عهللاهرمهللاا سََر هللا:هللا َعهللاَهللابََهر هللا َا جمهللاهمهللاههللْاَّمهللابََم هللٍَاِ هللاا ِرآ عهللاهللا فظعهللاهللالنرَمةعهللاهللا(هللالها

َمهللاهللاا هاقععهللا ََََََََََََهللا(هللا256هللا هللاتهللاَهللاا اخَرنرهللاهمهللاَّمهللاجمهللارهللْاعمهللاهللاَتذ كمهللاأهللاهللا عهللا عهللاَ هللاأ َ هللاهللاهل

هللا( هللا3 هللا عهللاَ هللاجَُلعهللاهللاهل(هللا279 تهللاهللاَا ترُذن أا تفسير

هللا

  َ؟   ةٌ أو مدنيَّ  ةٌ مكيَّ  السورةُ  لِ ه 

ََََََََ(هللاهللا68 هللاتهللاهللاَجهللٍادامهللاهللاالنعهللاهللانعهللادمهللاهللا( هللاََ هللارَامةهللٍا4 هللاةٌهللاُريمهللاهللاا سََهر  هللا هل

هللاهللا:هللا مهللاَهعهللاهللاهللاألَ َّ مجةعهللاهللايهللْا مهللازمهللاَهللاهمهللاهمهللاجهللْاُعهللاهللاآمةاهللاهللاأ مهللاهللاهلََََََهللا(هللا118 هللاتهللاهللاَقتَد مهللا منم  هللاا مذع

هللا تمجعا ه م ِْ هللامم ْغفعرم عهللاه هم ع هللااْ َّم ابَََََع َم هللا لمكم هللارم هللاإع م َم هللاا َّمَّم هللاإعالم شم احع اْ فمهم َم هللا َع ْث هللااإْلع َعرم اَم تم

هللا هللاَم م َْ ععر  هَم ُم هللاأ  جمةهللٌاَع هللال ط ه ع هللاأمجع َْ إعْ هللاأمهت  َم هللااأْلمْر عهللا نم  ُ َهللا همت  هللاإعْ هللاأمهشََََم َْ هللالعر   َ أمْدَّم

مب(هللا ا جِ هللااعِم نع هللالعَّم  َ هللاأمْدَّم هللاه هم َْ ر  ََََََم هاهللاأمهف س تر َمهللا5(هللا 32َ:هللاع زم هللاَهر هللاا طمهللاهللا( هللاَقَ

هللا   هللاَه هللاهللاضََلي هللٌاهللاه هللا  هللاالنهللادَشََهرهللا:هللابََجمهللا  هللاتهللاهللاا اوََرن هللاهللاإ بهللاا نسََنعهللاهللاممهللاسََع

ُمهللاهمهللاتَّمهللاهللا مهللاهرمهللاا سرهللاهللاأ مهللاهللاهلهللا(هللا110 هللا( هللا6 هللاَ هللٌاذ هللاش هللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللاةٌهللايمهللاهعهللا مهللاَهللا

َمهللا"هللاهللاهللٍَاسمهللاقمهللاهللاهبعهللاَّ هللالهبهللْا  هللاهرمهللاا سرهللاهللاتعهللاأمهللا مهللا:هللالمهللاهللايلمهللاقعهللا هللالع عهللاعهتي  هللاهٌبهللام رمهللابَّ هللاأ هللاهللاهمهللاه هللاأهللا اد 

ُعهللانهللا مهللا ٍءهللا مهللاشََمهللا َ ُمهللاا سََم هللا ْنهللاأجلع ُع هللاَ هللا عهللاأمهللاهعهللانهللْاععهللا كف هللاشََم هللَْاههللْان  هللاأبَََّهٌبهللاهللاجع عهللاأهللاأ ه هم

هللالع عهللا هللاا َّمهللام راد  هللاأ فٍَبهللادا مٍةهللادَّبهللاا ِمهللاجمهللالهللْاعهتي   َع هللابهللالَبََََََتلََّ هللاأَهللاا يمهللاسََََََم هللا هللاَّعهللاَع ينع

َمهللا هللاعمهللاسمهللاقهللْاهمهللاَمهللا"هللاهللاَعهللاهللِْاَا جمهللابهللا:هللاهللا"هللالَ مهللاعمهللاهللاََِ هللاعمهللابهللالَ جمهللالَ مهللاَم َع أهللاهللاهقعهللاَّ هللاخهللْااهللاا َّمهللاذمهللاهمهللا عهللاهللاَيَّاهللاظعهللالهللْاِ

هللا هللااهتاَهمهللاا امهللا يَّفيم ََََََم َّ هللاش ُم َّ هللارعهللادَّي عهللاَيته ُم َِّْم  هللاَيِهده هللاهه هللاَمته َهللاإ بهللاُلرَةعهللاهاهللاخم

تع عهللاَمره  هللالَ مهللاُعهللاعمهللا هللاهللا ُلِزاتعهللاُعهللاا خَ   عهللاهللانهللْاُعهللاهللابهللاَق رعع عهللاَدظَّم

هللاهللاَهذهعهللا هللاَ هللاشََََََهرعهللاهللايهللْا مهللازمهللاهمهللاهللاا َّفسََََََرمنمهللاهللاللض هللاهللا  هللاِعهللاتمهللالهللْاممهللاهللاتََّهللا  هللاهرمهللاا سََََََر

َمهللاةعهللا َّالِمهللاهللاا خَُسةعهللاهللاجةعهللاا سمهللاهللانمهللاُعهللاهللارُضَ مهللا هللا مهللاهعهللاهللاا سهر مهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاَهللاإ مهللاه هللاللض هللاهللا هللاَقَ

هللا( هللا7 هللالَّرةمهللاهللاَاجاةٌهللاهللا ٌهللاَيهَهللابِ مهللاهللايهللْا مهللازمهللات هللاهمهللاَ بهللاا مهللااأل هللاهللاهر  هللاا سرهللا

ََََََهر  هللا دنهللاهللاعانث هللاهللاثجَمَهَهللاَه مهللاهللالينمهللاهللاعنَّل هللاهللاةاهللاَهللاُريمهللاهمهللاَِهللاتهه هللاا جمهللاهللاَب

هللالَ الثعهللاهللااإلمََّ عهللاهللاأهللاَدنهللاُهضهععهللاهللاَهللاا لَا هللاهمهللاَ هللاإَِرعهللاهللاا ربَ ةعهللاهللاُهضهععهللا

هللاهللابََََرعهللاهللاشََه  هللاهللاَا جشََهرعهللا َمهللاهللاةعهللاا َّريمهللاهللارعهللاهمهللاا سََر ا سََي هللاهللاا َّيزا عهللاهللاصَََحم هللاهللا هللاَقَ

هللاهللا"هللا:هللاا(هللا1981ُنَّ هللاحسََينهللاا طاَِاََ هللا تهللا هللا عهللالشََهَدمهللاهللاةٌهللاُريمهللاهللاهر  هللاَا سََر

َعهللاهللاَهللاَالمهللاهمهللاآمَععهللاهللابََيَقعهللا َهللاهمهللاَهللاأَهللاتَّ هللاهمهللاآمَععهللاهللاللضعهللاهللاَهللالره عهللاهعهللاللضََعهللاهللاموََغبهللاإ بهللاقه

َمهللا:هللاإهمهللايلمهللاأهللاَق هللاقعهللاهللاُ هيةاهللا هللاهللاهللا  رهللااعهللاا جمهللاهللانمهللاأدَّمهللاهللابَََهر هللٍاهللاَ هللاهَهللاأ هللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصَََم

هللا( هللا8 "هللاهللاََا َّشرتينهللاجَّيلاهللاهللاَهللادَّبهللاا َّؤُجينمهللاهمهللاَهللاَِرأمهللاهمهللالِراءععهللاهللاهللا(َمهللاَّمهللاَبمهللا

هللا

    ُجمِ النَّ  سورةِ  تالوةِ  فضيلة:  

َمهللا ََ(هللا548 هللاتهللاهللاا طارب رهللاهللاقَ دنهللاهللاا ايَ هللا:هللاَ هللاح مثهللٍاهللاَ هللاَُِّععهللاهللاهل

َعهللا هللاهللاُعهللاهللاربَََه َعهللاا جمهللاهللابَََهر مهللاهللاقرأمهللاهللانهللْاُمهللا"هللا(:هللاهللاَمهللاَبََََّمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصَََم هللاِ

هللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصََمهللاهللالَّنَّ هللٍاهللاقمهللا مهللاصََمهللاهللانهللْاُمهللاهللادعهللالل مهللاهللاحسََجَتهللٍاهللادشََر هللاهللااألجرعهللاهللانمهللاُعهللاهللا مهللادطعهللاأ هللا

ُمهللاهللاَمهللاَّمهللاَبمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللا هللا(هللا هللا9 هللا عهللالعهللاهللا مهللانمهللاجمهللاهللانهللْا(هللاَ

هللاهللااإلَُاعهللاهللانعهللاَدمهللا هللا  دَّي عهللاهللاَدقعهللاا وََََََم ُمهللاهللا ا هللاا سََََََم هللاقراء مهللاهللام ُن هللاهللاتَ مهللاهللانهللْا(:هللا

هللاَتَ مهللاأهللاهللاَجعهللاا جمهللاهللااهللالينمهللاُنَّهداهللاهللادَشمهللاهللا يَّةهللٍاهللاأَهللاَ هللاتل هللاهللامهاهللٍاهللا(هللاَ هللاتل هللاَعهللاهللِْا َا جمهللا

هللا هللاهللا(10 َجعهللاا جمهللاهللاَهللالينمهللاااهللاُنامهللاهللاأهللاَتَ مهللا  هللااهللا مهللاُغفهراهللا

 :  ةُ القراءَ هللا

َمهللا  هللاهللاَخَّ هللٌاهللاهلهللا(هللا189هللا هللاتهللاَا رسََ رهللاهللاهلهللا(هللا156هللا هللاتهللاحَّز  هللاهللاأَُ

أهللاَهللاهمهللاأشاَهعهللاهللاهللاَجَّيعمهللاهللاأهللاَهمهللاتَّ هللاهللاهللاا سهر عهللاهللاهذهعهللاهللاآمَتعهللاهللارمهللاأَاخعهللاهللاهلَََََََهللا(هللاهللا180تهللا

ََََهللا(هللاهللا154 هللاتهللاهللاَألههللادَّرَهللاهللاا َّ مجةعهللاهللاأهل هللاهللاَقرأمهللا هللاهللاأَا رسرعهللاهللاا فتحعهللاهللالينمهللاهللاهل

هللاهللا ُِلهللابَََهر عهللاهللاهَهللادَّبهللاا يَءعهللاآمَع هللاهللابَََهر هللٍاهللاتلرهللاهللاَتذ كمهللاهللاهللاأأقرب هللاهللاَإ بهللاا فتحعهللا

هللا هللاأهللاهللا(هللاَا شَََََّحهللاَضََََنَهَهللاَا َّيلهللاإ اهللامغشََََب هللاأ(ِ هللا هللا(أهللانبَا ضََََر

هللابهللاَ هللاجَّيععهللاَّمهللابهللاأَهللاَعلهللْاَّ هللابهللاأَهللاَ لهللْاَّمهللالهللْاَتلهللاَُهللاتَ هللادَّبهللاَز هللاَمهللاهللاأهللاهللاَأشاَههَ

هللاهللاَا رسََََرعهللاهللاا فتحعهللاهللاَهللالينمهللاهمهللاألَهللادَّرَهللامِرؤ هللاهللاَإ مهللاهللاهللاأا ِرآ عهللا هللاَهللاَ هللارَامةعهللاأمضََََا

َََهللا(هللاهللا190 هللاتهللاشَِعهللا َََهللا(هللا202 هللاتهللادنهللاا يزم نهللاا رَامَتعهللاهللاَأتِر هللاهل هللاهل

َََََهللا(هللاهللا120 هللاتهللاتِيرهللاَالن هللاأهللاَا اَقه هللامفتنه هللاَمفخَّه هللا  هللاهللاَدَصَهللاهل

هللا( هللا11 هللا عهللاتَّ هللاهللاَ هللا  كمهللاهللاَعفخيَّاهللاهللاأش رهللاهلهللا(هللاهللا127تهللا

هللاقمهللا هللاقمهللاهللاا َِّههر هللاهللارأمهللاقمهللا هللاههللْاَبم هللا(هللالَ اَءعهللايهللْابَََََم  هللاتهللالنهللادَّ هللازم  هللاهللاأمهللارمهللاقمهللاأهللاهللاَهللانع

َعهللالَ  مهللاهللا(َدمهللاقمهللاهللا هللاهلهللا(هللاهللا122 هللا هللا(12 رمهللا مهللاَقعهللاهللاي مهللاقعهللاهللا:هللائمهللارعهللاَق هللاهللا هللاا َِبعهللاهللاُِل هللاهللاهمهللاأهللاَه هللاهللاا

أمنهللا:هللا هللايهللْاَمهللارعهللاَق هللا َهللارم ُم هللا اد  هللااْ ف ؤم ذمبم َهللاتم هللا(هللالتشَََََََ م عهللا12(هللا هللاا جَِهللا:هللاهللاُم

َعهللا ا هللاأهللاَشياة هللاهللاهلهللا(هللاهللا148 هللاتهللاهللاأهللاَاألدَّش هللاهللاَهللادَصهللٌَاهمهللافمهللافمهللاَهللاأهللاخمهللاهمهللاَعخفيفعهللاهللاا ذم

َمهللاهلََهللا(هللاهللا169 هللاتهللاهللاهللاأهللاَهََعهللٌاهلََهللا(هللاهللا130 هللاتهللا هللاهللاَهللاا نسن هللاهمهللادمهللاش مهللاا َّ هيَ هللاأهللا

هللا( 13 هللاهلهللا(130 هللاتهللاهللاا َّ ه  هللاهللاَألههللاجلفرهللٍاهللاأهللاا اورنرهللا

َهم  ( َهم  (هللاَق هللاهللاأهللا أَمتَّْر  هللاقرأمهللاهللانهللْاَّمهللاَأهللاَمهللاجَّيلاهللاهللالَ هجهينعهللاهللايهللْاَمهللارعهللاَ أَمت ََّر 

َََ َّلجمهللار هللا أَمتمَّهللْا ََم  (هللاَ ََم  هللاَه ن ِْ ُمهللاب:هللاأَتم ََم   هللاَ َََه هللاهللاقرأمهللاهللانهللْاَه ََم  (هللاََّلج َه َََر  هللا أَمت َّ

همهللاهللاَ أهللا  هللاهمهللاهأعَِد  هللا مهللاأمهللارمهللاهللا  هللاأ ُم اعهللاهللا-هللاَجلمهللاهللادزمهللاهللا–هللانهللا نهللاارمهللانهللاا ر هللاأمهللارمهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَأمهللا عهللالَِّ

ُعهللاارمهللانهللاا ر هللاأمهللارمهللاهللا  هللاأهللاَأهمهللاهللا عهللالَِّاعهللاهللا عهللاآمَععهللاهللانهللْاُعهللا هللا(هللاهللا 14 هللا عهللاآمَععهللاهللانهللْانهللا

هللا

  ُاإلعراب : 

َعهللاهللا(هللا:هللاخفضهللٌاهللاَعهللاهللِْاَا جمهللاهللا  هللاا جمهللاهللاأهللاَا تِ مر هللاهللالهاَهللاا ِس َعهللا:هللاَرب  هللا هللاِ

هللانهللاأهللاَجهاب هللاهمهللاهمهللاهللاأهللاأنهللا:هللاحينمهللاهللاهوََََمهللٍاهللان(هللا:هللاَ هللاُهضََََععهللاهمهللا إ اهللاهمهللا

َعهللا ُمهللاهللاا ِسََ هللا:هللا هللا هللاَهللاضََم هللاصََم هللاا تفسََيرعهللاهللاصَََحم هللاهللاَأدربمهللاهللا هللا(15 هللاَهللا   (ر هللاَحا هللالم

َعهللاَا جمهللاهللا:هللا هللاا رَشََََََ عهللا َ هللاهللاِ هللاهللا(هللا:هللاا ها ُ هللاهللا هللاَإ اهللاَعهللا َِّسََََََم َعهللاهللالفللعهللاهللاقهللٌاَّ هللالمهللاتمهللا:هللا هللاا ِسََََََ

هللا هللاا َّنذَفعهللا

هللٌَاهللاأهللاَا ََِّّة هللاهللاَخارهللٌاهللا:هللاُات أٌهللاهللا(بدَّمهللااألمهللاهللالَألَقعهللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللا  هللاضَّيرعهللاهللانمهللاُعهللاهللاحَ

ُمهللاَهللالَّلجمهللاهمهللا؛هللاألهمهللاهللاةعهللارَيمهللادَّبهللاا ظمهللاهللا:هللاُجوهلةٌهللاهللا(ةاهللا مهللازهللْاهمهللا هللاَهللاهللان همهللاتمهللاََبهللْا هللا هللا اهللارمهللابهللا

هللا (16 هللالرآه هللاهللا(هللا:هللاُجوهلةٌهللا إ هللْاهللا(هللابشمهللاغهللْاممهللاهللاَإ هللْا هللا

ََمهللا مهللا   ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِ َََتعهللاهللانهللْانهللا ََ هللاهللاآم ََلمهللانهللا(هللاأهللاقعهللارمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللارل َ هللارمهللااهللْا:هللاا ر هللاهللاي هللانهللاُفله

أهللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآمَتعهللاهللاللض هللاهللا مهللات هللاهعهللابهللاا مهللاَّمهللاظهللْانهللاَا ل هللارمهللااهللْاا ر هللاهللانهللااآلمَتعهللاأمهللارمهللاهللانهللْانأهللاأمهللاأمهللارمهللا

هللاآمَتعهللاهللاللض هللاهللاأهللاَعَّكمهللاهللاا ََّّرهتعهللاهللانهللادََِممهللاأمهللارمهللاهللارق هللاإ بهللاا سََََّءعهللاهللاأنهللاحينمهللا

ُعهللاهللايلمهللا هللاَقعهللاهللاُعهللا َعهللاهللاَ هللاُهضععهللاهللاهمهللا(هللاه هللاهللاآملََََتعهللاهللانهللْا:هللا هللا هللانهللاصفةٌهللارمهللااهللْاأهللاَا ر هللاهللاا َّفله

هللا  كمهللاهللانمهللاسمهللاأهللاَحمهللاهللاا هاح  عهللاهللالهص عهللاهللا  هللاهصمهللام هللاهللاهذاهللاا َِّععهللاهللاأهللاَُِل هللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآلمَتعهللا

  هللا(هللا17 هللاَهللاََصَّةاهللاهمهللاهجَهللاتهه هللا

هللا

هللا



 

 
179 

 

 189 - 176،   2022، حزيران   1العدد  ، 3 المجلد ........ آيات من  –فاخر  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

  ُالسورةِ  غرض : 

َعهللاهللاعذتير هللاهللا عهللاا سَََََهرمهللاهللاغر  هللا بهللاَ هللاعلَ مهللاهللا  هللات هللاي هللا:هللاَح اهعهللاهللاا ِ ثةعهللاهللااألصَََََه

هللاإ بهللاا جا  هللاهللا مهللاحهللْاقهللاا همهللاَتوَََ  هللاهللاهللا عهللاَتا أهللالَ جاهمهللاهللاأهللا  هللاهمهللاا هللاَا جرهللاهللاأد هللالََا َّمهللاهللاهللاأ عهللاتعهللارلهليمهللا

َتجف هللاهللاهللاأةعهللا َّهح اهيمهللاهللا  هللارمهللالمهللاتمهللاعمهللاهللاَمهللاث هللاهللاهللاأ  هللاف هللاوعهللاَعمهللاهللا(َمهللاَّمهللاَبمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصمهللا 

هللاعمهللاهللاَمهللاث هللاهللاأهللاا جف  هللاهللاألَّغمهللاهللاَا شَََرتَءمهللاهللااألَثَ مهللا هللاإ ي عهللاهللا ليرعهللاَا تمهللاهللاقعهللاَّهللْاا خمهللاهللااهتهَءمهللاهللا  هللاوَََع

ُعهللالَ مهللاعمهللا عمهللاهللاإحيَءهللٍاهللانهللْابهللا هللاَإه كهللٍاهللاَإقجَءهللٍاهللاَإغجَءهللٍاهللاَإلرَءهللٍاهللاَإضََََََنَكهللٍاهللاةهللٍاَإَُ

هللاَاألُرعهللاهللالَدعهللاإ بهللاا َّمهللاهللالَإلشَََََََر عهللاهللاا ر امهللاهللاَ هللاتعهللاخهللْاأهللاَعمهللاَإهذارهللٍاهللاَدده هللٍاهللاَعلذممهللٍا

هللا(هللا هللا18 هللا عهللاَا لاَدمهللاهللاِ  عهللالَ سمهللا

هَم النهللادَشََهرهللاإ بهللاأ مهللاهللاَهر هللاا طمهللاهللاَ هممهللا اضََع هللاأمْغرم َم َم هللا : أم هللاأم م عمْنِعيق 

َ مبهللا عهللاعملم ُم هللا نع َهللام امَّ غ   هللادم ٌقهللاَعيَّم َدع (هللاصم َم َّم بم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا َّمبهللاُ هللادم َم هللاصم ه ب  ا رم

ْهه هللا َهللاادمدم َّم ههللٌادم جمزم  ُ أمهم  هللا  .َم

ْحٌ هللا َم هللا هللااْ ِ ْرآ م هللاأم م ت  إعْثاَم ْارعملمهللاَم طمةعهللاجع ابع عهللالعهم ُم هللا ْج ع ْنهللادع هللا.ُع

ِْرعمرعهللا دم هللٌاَع هللاعم هللازعمَم َ مْينع هللاَع هللاحم ْح ع ْ هم هللالَع ْارعملم هللاجع َع َ فمةعهللاه ز  هللاصع ِْرعمم  عم َم

َ مةمهللا نم ُم هللا اقعٌعهللاالم َم عهللا ُم هللا نم ُع ْحٌ هللا َم هللا.أمهم  هللا

رمهللا تم هللااْ ِمهللاهللاَم م نم ُع هللا َْ ه  مرم ْنذع عم َم هللا منم تم ع ْه اْ َّ  َم هللا ينم ْلرعضََََََع هللااْ َّ  اءم زم هللاَع هللاجم َع ْه

ةهللٍا ِم هللاح  هللاد َ م هرعهللالَع ظمنع  ُ
هعهللااأْل  هللاهللا.همذع

ْشرعتعينمهللا هللااْ َّ  اع هللاإع مهعيمةعهللاأمْصجَم  َ إعْلطَم  .َم

هللا ٌاهللاالم هَم َْ هللاأم أمهمهَم َم عهللا ُم هللا ت  جَم مهللالمجَم ُم َم نهللا زم اْ ل  َم تعهللا هللاَع هللاا  م َْ هللاقمْه عهع  َ إعْلطمَ َم

مْه عهللا هللالِع هللاَعيهَم َْ هللاقمْه عهع ير  عمْجظع َم هللا هللا مهَم َعقم َِم ثهللٌاحم هللاإعهَم َْ ةعهللاأمهمه  َعرم هللاَع هللااْ َّم م َْ  .هع

هللا  ٌَ هللاضم م هللا م عكم أم م َم دم عهللا هَم هللاا شم َع َ م َّمبهللادم ْيمعهللادم هللااْ غم َم َ م هللادم َْ هع بع هللاقعيَم  َ إعْلطَم َم

ةعهللا ْنهللاقعوم ُع هللا ٌَ َِم ُع هللا هللا عذم عكم تعرم َم   ع هللا ُم هللا نم ُع هعهللااْ ه  منهللا هللالعضع   َْ ه  َءم هللاقمْ هللاجم ْأنع َع هللاا رم

هللاا هللْا هللاْلنع ْر هللٍااْ هم عي ع هللاأملع هللابم ةعهللااْلنع هللاقعوم َْ يرم عأهللاأم غع هللا.َّ 

هللا اءع زم ِم اْ  َم هللااْ امْلثعهللا ت  إعْثاَم هللا  (19 َم

هللا

  ِورةِ الس   باَلَغةِ  نْ م  : 

هللاعمهللا ََََََهر عهللاهللانهللْاُعهللاهللااآلمَتعهللاهللاللض هللاهللايهللْاجمهللاَّمهللاضََََََم هللاهللاب َع ُعهللاههاهللاَج هللاا جِ هللاا ايَ عهللاهللانمهللاَهللا

هللاُجهَهللا:هللاهللاأَا ا مععهللا

لهَا هللاهللا– 1 َعهللاهللااإلع بهللاإ بهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللابهللا:هللا علَ مهللاهللا عهللاَ هللاقه عهللاهللاههملعهللاَا تمهللاهللا َّتلظي

َهللاأمهللا ُم هعهللا ْا ع َهللاممهللاهللا عهللارمهللا هللْابهللاا س هللاشمهللاغهللْاممهللا  إع هللْا:هللاهللا  هللاََُِّ هللاهللا(10:هللا ا جَِهللاهللاهللاهللاهللاب(حمهللاهللَْادم هللاب(شمهللاغهللْاُم

َهللاغمهللا:هللاهللاأهللاَتذ كمهللاهللا(16هللا:هللا ا جَِ ُم هللا َهَم شم هللا (54: ا جَِهللاهللاب(شمهللا َمغم

ِععهللاهللا-2 هللاهللاتََّّةمهللاهللاهر عهللاا سََرهللاهللاهعهللاَ هللاهذعهللاهللاا ِرآ  هللاهللاهللا:هللاابََتلَّلمهللاا سََم ن(هللازمهللايهللْا هللاضََع

َ هللاهللاهللاَ هللااآلمةعهللاتهللْاأهللاَق هللاجَءمهللاهللاَ هللاا هاقععهللاهللاُه هَةهللٍاهللاغير هللاهللاغرماةٌهللاهللاتََّّةٌهللاهللاَه مهللا

بمعهللاهمهللاُرَهعهللا س رهللاهللا  هللاألهمهللاهللاهللاأَهللاا َّجَ بهر مهللاهللاهَأهللاَ  كمهللاَهللاُس مهللاهمهللاغير هللاهللاالهللام هللا َعهللاا جمهللاهللاأ م هللاِ

َمهللاهللاا يَءعهللاهللادَّبهللاحرفعهللاهللاَهللاُسِهدةٌهللاهمهللاتَّمهللا َعهللاعلَ بهللا:هللا هللاَا جمهللاهللاأهللاََِ ُمهللاهمهللاإ اهللاهمهللاهللاِ َهللانهللا

هللا هللاصََََََََحا هللاضَََََََم ُمهللار هللالم هللاإ بهللاآخرعهللاهللاَتذ كمهللا(هللاأهللاهللا2-1هللا:هللا هللاا جَِنهللا(هللاهمهللاَهللاغمهللاَهللاَ

هللا ُمهللاهللاهر عهللاا سَََََر هللا  هللامزدَّ هللاهللاََُهللاتَ مهللاهللااألَالدعهللاهللاَقسََََََّةمهللاهللااألصَََََجَامهللاهللارمهللاتمهللاَهللا مهللاأهللاَدج 

َمهللاهللاهللاأَر هللاا رفمهللا اهللاقعهللاهللاكمهللاَّهللْابهللاععهللاِمهللاههللْااأل هللاهللا  هللاَ مهللاهللار هللاتمهللاا ذمهللاهللاَ هللار هللا مهللا:هللا هللاأمهللاهللاقَ هللاإ ا هللاهللاةٌهللاَّمهللاسََََََْ  هللاهللانهللا(يزمهللاضََََََع

هللاهللاتََّّة هللاهللاتهللْاََِءمهللا(هللا22-21هللا:هللاا جَِ هللاا َّسََََِهععهللاهللان(هللادَّبهللاا نرفعهللايزمهللا هللاضََََع

هللاَهللا ُس مهمهللاهللاهَهللاالهللامس رهللاأهللاَغير هللاهللاَهللادَّي عهللاهمهللاتَّرهللاهللاهر  هللاا سرهللاهللاتعهللاا ذنهللاجَءمهللا

َمهللاهللاا ََِّلَّة هللاهللا-3 َعهللاا جمهللاهللاعلَ بهللاَ هللابَََََهر عهللاهللا:هللاقَ هللا هللا:هللاِ كهللاضَََََنمهللاأمهللاَأمهم  هللاه هم

هللاأهللاَ (43:هللا ا جَِهللاب(هللاَألرمهللا هم  هللاه هم  هللا(هللاأ44هللا:هللا هللاا جََِ(هللايمهللاحهللْاَهللاأمهللاهللاَُتمهللاأمهللاَأم

هللاَاأل ْهِمب(هللا ا جَِ رم هللاا ذمتم جينع َْ هللاا زم َّمقم أهللااَق هللاا ط هللاهللادمهللا مهللالمهللاَِ هللاعمهللاهللا(هللا45هللا:هللاهللاَأمهم  هللاخم

هللاأهمهللاهللاهذاهللاا طاَق هللاهللاأهللاَق هللازادمهللاهللاةعهللاَّمهللاا ََِّلمهللاهللاَ هللالَبعهللاهللاَ هذاهللادخلمهللا بهللاَ هللاعمهللاأمهللاهللا  هللاحسََََجَا

ُمهللاا تمهللاهللاا َّجَباةعهللاهللا َِّئعهللاهللاا فويحعهللاهللاسِيععهللاا تمهللاهللاُلر عهللا هللاهللاهللا اآلنهللاَ هللاَهاصلعهللاهللاةعهللاَ

لَ مهللاهللا عهللاَ هللاقه عهللاهللاا ِجَج هللاهللا-4 اهللاهمهللاهللاَعهللاهللِْابهللا:هللا َا جمهللاع هللا ... نهمهللاإع م ق  َهللاممجطع ُم َم

هللاا همهللا نع َ هللا(هللا3-1:هللا هللاا جَِهللان(هللاهمهللادم هللاَبََََِمهللابهللاخمهللاهههللالَّلجمهللاهللاََألَ َه هللاأهللاَا ِمهللاهللاطمهللارم

هللاهللا(هللا 20 هللافحعهللانهللاا جمهللاهمهللابهللاهمهللالَّلجمهللا

هللا

  ِمعاني المفردات : 

َمهللاممهللارمهللاا ِرهللاهللا:هللا(هللاَ هللا هللاا جِ َََََ(هللا502هللا هللاتهللااألصفهَه رهللاهللااغم هللاا رمهللاهللاَهللا هللاَقَ :هللاهل

هللادَ مهللاهللاصمهللاَهللاخمهللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللاا رهتممهللاهللا عهللالعهللاهللا:هللاأرادمهللاهللايلمهللاقعهللا هععهللاهللاا ه هعنم
هللا فظةمهللاهللا؛هللاَإ مهللاهللاا طرَّ 

َعهللاا جمهللا َرهللاهللاِ َعهللاهللا:هللاأرادمهللاهللايََلمهللاأهللاَقعهللاهللا عهللادَّبهللاَِّهدََعهللاهللاعََ  َأهللاَا لرب هللاهللالَََ جِم إ اهللاهللاا ِررمََم

َعهللاا جمهللاهللا فظمهللاهللاأَِِّيهللْا هللا( هللا21ا ِررمَم هللا عهللالعهللاهللاتهللْاقو مهللاهللاِ

َ هللاز هللاَا جرهللاهللاا ه هنرهللاهللا:هللانهللا(همهللا هللاإ اهللاهمهللا هللاهللاَ ََََََر هللاهنههللْانهللاممهللاهمهللاهمهللاهللاهظََر هللاهللاهللاِهِ هللاَا س

َ م  هللا   هللاََمهللالجعهللا:هللاَممهللاهللايلمهللا هللاَقعهللاهللاَهللاأهللاإ اهللاغَبمهللام اهللاَهللاأَهللاه هم اهللاهمه َمهللاا جمهللاهللارمهللاسََمهللا هللاه ز  دَّبهللاهللاِ

َمهللاهللانعهللايهللْاهمهللاجهللْاَمهللا هللا هللا عهللالعهللاهللا:هللاأرادمهللاهللاأهللاَاآلخر هللاهللاا رهتممهللاهللا عهللالعهللاهللاأرادمهللاهللاَ هللاأهللااأل هللا( هللا22ا ِررمَم

ُمهللا ( هللاأنهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صمهللاهللا هللٌاُنَّمهللا:هللاَهللا(هللار هللاا هللاَحعهللاصمهللاهللالمهللاَهللاضمهللا هللا

هللاُمهللا هللاُنَّمهللاَهللاضََََََم ُمهللاهللاههجعهللاهللانهللْادمهللاهللاَدمهللاحمهللاهللاأهللاَالمهللاهللاةعهللاا ه اممهللا ِرمقعهللاهللانهللْاٌ هللادمهللالم ََََََتَِ هللاةعهللااالب

هللا( هللا23 

هللاا ِهلمهللاهللا مهللاأمهللاهللاأهللاَ  كمهللاهللاََبَََََ هللٍاهللاادتَِدهللٍاهللانعهللاُعهللاهللالهللٌاههللْاجمهللاهللا رهللاا غمهللاهللا:هللانهللا(همهللاَهللاغمهللاُمهللاَمهللا هللا

عٍ هللاادتَِداهللاهللااإلهسََ عهللاهللاته عهللاهللانهللْاُعهللاهللاق هللامره  هللا ْلتِم  ُ هللا اهللاأهللاََبَ اهللاهللاَهللاَالمهللاصََ ناهللاهللااهللاالمهللاغيرم

َ هللام هللاهللاَه ا ِمهللاهللانه هللاأهللاَهذاهللاا جمهللاهللاََبَََ هللٍاهللاشَََ ءهللٍاهللاادتَِدعهللاهللانعهللاُعهللاهللاَق هللامره  هللا هللا هللاهللا  هللا مهللاهللاَِ غم  

َمهللا ُمهللالَ مهللاعمهللاهللاقَ ُمهللار هللاا هللاصَحعهللاهللالمهللاَهللاضمهللاب:هللا  هللا( هللا24نهللا(هللا همهللاَهللاغمهللاَهللاَ

هللاهللا:هللاأ مهللاهللااألُِلعهللاهللاصَََََََحم هللاهللارمهللاتمهللا مهللاَمهللا ُ هللاُلجَهمهللاهللاةمهللا  مهللاا ضََََََم ِمهللاهللاق هللاَّمهللاطهللْاَهللا هللاهللاألعهللاههللْاا 

هللاُمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاَجهللٌاز هللاَّهللْاُمهللاهللالهللٌاههللْاجمهللاهللاة هللاأهللاَا غهاممهللاهللاةعهللاا َّلرَمهللاهللاا هللا مهللاَدمهللا  ََََََ هللاةعهللاا اََِّمهللاهللا عهللاي مهللاِعهللالَ لمهللاهللاهبهللٌاش

هللا( هللا25 

هللا( هللا26(هللا  ا هللاا سمهللاهللا دَّي عهللاهللاملمهللارعهللااهللْا هللاجعهللاجعهللالهللْاممهللاهللا:هللا(هللا  هللا هللادَّمَّمهللاهللا

هللا َمهللاهمهللاا ِ هللاهللام  هللا عهللا هللاشَََََم هللانهللا(هللا:هللا ِمهللاهللالَّفظعهللاهللا مهللاا ِهمهللاهللا مهللاصَََََم هللاَهللاعلرم مهللاهمهللاَمهللارمهللاَدمهللاهللاععهللاَّهللْاا 

ِعهللا َ هللاهمهللاا ِ هللاهللاتِير هللاهللاهمهللاَه هللاهللاأهللاحعهللاجهللْاا  هللا( هللا27 هللا عهللاا ِ رمهللاهللانهللادظي

ُعهللا هللا  هللا رم  هللاا ِ هللاهللا هللٍارمهللاَهللا أمنهللاهللاهللاأمرهللٌارعهللاُمهللاهللاَ هللاَرجلهللٌاأممضاهللاهللالعهللاهللِْاا لمهللاهللا م  هللاَشعهللاهللاهللاأ  هللاهمهللا(هللاا َّع

رمهللا  هللاهللاقمهعن هللا ُع هللا هللاهللا هللٍاَهللا

رم  هللا هللا:هللاق همهللاهللاَا َّع َّْقع ِمهللا  هللاا خم ع   أهللاَا  رارهللٌا:هللاهللاع هللاَّهللْاَشَََََََع   ُْ ٌرأهللاَأم رم هللاجَّع هللاهللا:ُع

اهللا اهللاش م اهللاتهللْاَمهللاهللال هللاتمهللام فهللْاهللاهللال هللااهللْاا نمهللاهللاهللا: عهللارمهللاَ هللاا َّعهللاهللاصل هللاأهللاَاألمهللاهللا  هللاهمهللاا ِ هللاهللاهللا:  هللارمهللا هللاَا َّعهللاهللاا َِّععهللا

َ هللاهللاأهللانِهمهللابهللاممهللاحتمهللا ُمهللاهللاهللاأَ  هللٍاهللاُرمر هللاهللا:هللاابََتَّرمهللاهللاَيَِ هللاأنهللا ذنهللاا مهللاهللابهللاَ هللااألُرعهللاضََم
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َهللاَ  هللاهللا عهللاهمهللاَهللاا ِ هللا  هللاهللاهللا: عهللارمهللانهللاا َّعهللاذعهللالعهللاهللاأهللاََ َّراد هللاهللا هللٍاَقهمهللاهللااهللٍازهللْادمهللاَمهللاهللااهللٍازهللْانمهللالعهللاهللاإ ي عهللاهللاقَص هللٌاهللاهمهللاه هللا

هللا( هللا28(هللا  ا هللاا سمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللا دمهللاهللامل هللارعهللااهللْا:هللاجعهللاهللا هللٍارمهللاُعهللا

َ هللاهللاهمهللا هللاَه هللارمهللاِمهللاتمهللاابهللْاهللا:هللانهللا(همهللاتمهللاَبهللْا هللاَمهللا هللا( هللا29 هللا عهللاَ هللا اععهللاهللا ءعهللاا شمهللاهللاادت ا

َمهللا هللاهللاق هللاَ هللاأ هللاهللا:هللابهللا(َّمهللادهللْااألمهللاهللاقعهللاَ هللالَأل هللاهللاهمهللاه هللا هللا َهللادَّبهللاهمهللالعهللاَّمهللاطهللْاُمهللاهللا مهللاجهللْاأهللاأنهللادعهللاهللاحعهللاَّهللْاا شََََََم

هللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللاَهللاَرآه هللادَّيهمهللاهللاقمهللاَّعهللات هللاخ هللاا مهللاهللا عهللاصََََهرععهللا هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََم (هللاهللاَمهللاَّمهللابََََم

هللاهللالنراءمهللاهللاَتَ مهللا هللاغهللْاُمهللاهللارمهللاخمهللاَمهللاهللابعهللاإ بهللاا َّغرعهللاهللاقمهللاَ هللااأل هللاهللا مهللاق هللابََََم هللا هللْاقمهللاهللاَتَ مهللاهللاهللاَهللادَّي عهللاي اهللاشََََع

هللا هللاهللا  هللاممهللارعهللام هللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللا مهللاهمهللابََم هللاهللاألنراءمهللاهللاه هللا مهللاَهللاَهادمهللادَّيهمهللاهللاقمهللاَّعهللات هللاخ هللاا مهللاهللا عهللاععهللادَّبهللاصََهرمهللاهللا  هللاهفسََم

هللا (30 هللاينمهللاي هللاُعهللااآلدمهللاهللا عهللاهرمهللاَ هللاص هللاهللامل هللارعهللااهللْاجعهللاهللاَمهللازمهللاجمهللاَمهللا

هللا (32 هللابعهللارهللْاَ هللاا ِ هللاهللازادمهللاهللابهللا(هللا مهللا مهللاتمهللاأهللا هللاَمهللاهللا(31 هللا  هللاجهللْاُعهللاهللابمهللار هللاقمهللاهللا:هللاَهللا(همهللادمهللاهللاَمهللا هللاث هللا

ُعهللاهللا هللاَرَ مهللا هللاههللْا هللاقمهللار هللا مهللاقمهللاهللا:هللا(هللا هللاقَبمهللاهللا  هللاجهللْا(هللا ُعهللاهمهللادهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْابَََم بهللاتمهللاحمهللاهللاأ  كمهللاهللانهللْابهللا(هللا

َمهللا  هللاد هللاهللَْارمهللاهللانمهللارمهللابمهللاَمهللاهللاََقمهللاأمهللا هللام هللايْهللاِمهللاَا هللْاهللاَب هللاِمهللا:هللاَا هللْاهللاهلهللا(هللا538هللا هللاتهللاُخشرنرهللاا زمهللاهللا هللاقَ

هللا (33 هللاار هللا مهللاهللِْا:هللاا َّعهللاهللاح هللايهللْاَا ِمهللاهللا  هللايهللْاَا ِمهللاهللاَا َِد هللا

ُمهللاهللا(هللاجارملمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللا هللاإ بهللادمهللاَ مهللالمهللابهللا(هللاعمهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللا  هللاجارمل هللاهللاهللاب(حمهللاهللَْاَهللاأمهللا هللا

هللاهللا  هللااعهللاإ بهللاا جمهللا هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََََم ََََََم َهللايَّاهللاخعهللافهللْا هللاعمهللاهحعهللاا َّ هللاهللارعهللامذت هللاهللاهللَْا(هللاَ مهللاَمهللاَّمهللاب

  (34 هللا عهللاهعهللاهْهللاشمهللا عهللا

ُمهللا هللا(هللاَؤاد هللاهللا هللاا فؤاد هللا(هللا35 هررمهللاأمهللاهللاهللاأشََََََ م عهللاَا تمهللاهللاخفي عهللالَ تمهللا:هللا(هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا هللا

هللاهللاا جا  هللا هللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صَََم َََم ُمهللاَمهللاَّمهللاَب هللاصَََهرعهللاهللانهللْاُعهللاهللاهعهللانهللا(هللالاوَََرعهللاأمهللاَهللارمهللا(هللا هللا

هللا (36 هللاجارملمهللا

همهللاَر هللاَّمهللات هللاَمهللا هللاأمهللا همهللاَِد  هللاع هللا:هللاهللا(هللا  هللاَ همهللاهللا  هللاه ُمهللاهللا  هللاَعغَّاه هللاطَبهللٌانهللا(هللاخعهللارمهللاَهللاممهللا هللادَّبهللا

ََََََرتينمهللا هللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللارؤمةمهللاهللامنمهللارعهللارعهللاجهللْاا َّ هللاهللا ََّّش هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََََم ََََََم (هللاَمهللاَّمهللاب

هللا (37  ِارملمهللا

َمهللا ُمهللاهللاةاهللا مهللازهللْا هللاهمهللاهللا هللا عهللاععهللاهرمهللا(هللادَّبهللاص هللاهللاآه هللارمهللاهللا هللْاِمهللا مهللا هللا هللا هللا(38 هللانهللا(رمهللاخهللْا هللاأ هللاهللا اهللارمهللا(هللا

هللاجهللْا هللادعهللا هللاشِر  هللاهللا مهللاَهعهللاهللاهللاَّهاتعهللاَ هللاا سمهللاهللا عهللالعهللاهللانمهللارعهللابهللْاَهللاأ هللاَّمهللابهللا(هللا مهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْابعهللا م

َمهللاِمهللاتمهللاممهللاهللاالمهللاهللاا لرشعهللاهللامَّينعهللاهللانهللْادمهللاهللاقهللٍااهللْاهمهللا هللا (39هللا ةعهللارمهللاا َّ َعهللاهللانمهللاُعهللاهللاَهللاأح هللٌاهمهللازمهللاَ

هللاا َّمهللاهللاة هللاجمهللاَهللاجمهللاهمهللا مهللاجهللْا هللادعهللا
هللاهللاَأرَا  هللاهللاَهللاا َّ َرة هللانهللاإ يهمهللاَعهللاهْهللانهللا(هللاعمهللاَمهللاهْ ََََََر هللاه اءعهللاا ش

هللا (40 هللاِينمهللاتمهللاَا َّ هللا

هللاغهللْا هللاممهللاهللاحينمهللا:هللا هللاإ هللا(هللا هللاشَََََم هللاغهللْاَهللاممهللاُمهللاهللا مهللارمهللا هللْابهللاا سَََََ  ُعهللاشَََََم هللاهعهللاَغيرعهللاهللاِيرهللٍاهللانهللْابهللا(هللا

هللا آه هللارمهللا عهللاهللاُلَّه ةٌهللاهللاهللا:َإ هللْاهللاأ(41 

ُمهللا هللاا امهللاهللاَهللازاغمهللا هللا هللا  هللااعهللاا جمهللاهللانمهللاُعهللا:هللا(هللاهللار هللاوََََم هللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصََََم ََََم هللا(َمهللاَّمهللاَب

هللا (42 

ُمهللا ُمهللاهللا:هللابهللا(غمهللاَهللاِمهللا هللاَ َمهللاأنهللا هللالمهللاهللاَهللاَُ هللاَالمهللاهللا  هللا مهللاهللاا َِّوَََهدعهللاهللارَي عهللاُمهللاهللانهللْادمهللاهللاه هللار هللاوَََم

َمهللا هللا هللا(43 هللاا َّيَّةهللاعَّكمهللاهللاه هللازمهللاجَ

ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاََِمهللا هللا مهللا هللا هللا أنهللاهللاأهللاارنهللا(هللاا لظَََاا ر هللاهللا عهللالََ هللارمهللاهللاآمَََتعهللاهللانهللْانهللا(هللاَيهَََ

ُعهللاأمهللارمهللاَمهللاأهللاللضهَ أهللاهللاََّءعهللاا س هللاهللاَقمهللاأ هللاهللا مهللابمهللاهللارمهللاضمهللاخهللْاأمهللاَهللاَاهللارمهللاهللَْارمهللاهللاا ََّّرهتعهللاهللامعهللادََِعهللاهللانهللْانهللا

هللا( هللا44 هللاججَ هللٍاهللابتَّ ة هللاهللا  هللاَجارملهللا مهللا

هللا

هللا

هللا

  للسورة المعنى العام: 

  (هللا1ا جَِهللا:هللا هللا :{  َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى} 

َمهللا َمهللاهللا  هللا:هللاقه  هللاهللاهلَََََََهللا(هللا460 هللاتهللاهللاهبََ ا طرهللاهللاقَ هللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللاهللٌَاسََمهللا(هللاقمهللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللا هللا

هللاهللِْام هللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللابهللا مهللالَ مهللاعمهللاهللاُمهللاهللا مهللاَهللاأمهللاجمهللايمهللالمهللاهللا هللْاب هللاَقمهللالَ مهللاعمهللا هللاأهللاَ يحمهللاهللا عهللاِعهللاَّهللْاخمهللاهللانهللْاُعهللاهللاشََََء هللاَهللاممهللاَّمهللالعهللاهللاَمهللاسَََع

َََدعهللا هللاإعهللاف هللاَّعهللانهللْاممهللاهللا هللْاأمهللاهللا َّلا ََعهللاهللاالمهللاها َمهللا عهللال َََ َََه هللاهللاقهاهللٌاهللا هللاَق هللاَمهللاهللاهللاأَعهللاهللِْاا جمهللاهللاب هللارمهللاَمهللاهللا:هللاُلج هللافمهللاذمهللانََم

ُمهللاهللا ي عهللاإعهللاهللاا َّضَََََفمهللاهللاقَامهللاَأمهللاهللاا َّضَََََفمهللا َهللاجمهللاَهللاه هللا(هللاهمهللاهللاَعهللاهللِْابهللا هللاا جمهللاََبهللاُلجمهللاهللاهللا   هللاَُِ

هللٍَاهللاث ثة هللا هللا:أقها

َمهللاهمهللاح  هللاأمهللا ََََََََََََهللا(هللاهللا104هللا هللاتهللاَُِه هللٌاهللاَهللا:هللاقَ َهللاإ اهللاممهللارمهللاا ِرهللاهللا عهللالعهللاهللا:هللاا َّراد هللاهل

هللا رعهللاهللِْاا فمهللاهللاعمهللاُمهللاهللايهللْاطمهللاِمهللابمهللا

ِمهللا مةهللٍاا  ه هللٍاهللانهللْانهللادمهللاخرمهللاأ هللاهللاَه هللا:هللاَ هللارَا إ اهللاهللاا ِرآ  هللاهللا عهللالعهللاهللاادمهللارمهللاا َّ هللاهللا مهللاأمهللاهللاَُِ

هللا.هللاَزمهللاهمهللا

َمهللاهللا-هللاَ ث هللاا ِمهللا ُمهللاهللاا نسن هللاهللاقَ هللا هللاهللاِهاعهللاا جرهللاهللاة هللاَدمهللاَّمهللاجمهللاهللاَه هللاجمهللالهللْا:هللا

ُمهللاهللامهامهللاهللاطمهللاِمهللاأنهللاإ اهللابمهللاهللا:هللانهللا(همهللا هللاإ اهللاهمهللا اهللا :هللا هللالمهللاجمهللاَمهللاهللازمهللادمهللاهللا عهللاتِه عهللاهللاةعهللاا ِيَ إع م َم

هللااههللْا اتعم  هم ْت(اْ رم مرم هللا( 2 االهفطَر: تِم

ُمهللاهللاَمهللاَدمهللاهللايمعهللاغعهللاَّمهللاَّهللْانهللا عهللاهمهللاإ اهللاهمهللاهللا:هللاُلجَه هللاهللايلمهللانهللا(هللاقعهللاهمهللا هللاإ اهللاهمهللاهللا  هللاَقه  هللا َهللادَّبهللا

هللا  كمهللاهللاك هللاَّعهللاَّهللْاممهللاهللاأهللاَالمهللاهللا  هللاَلمهللار هللاَغ هللاهللا  هللاهدمهللاَّ هللا هللاهللاك هللاَّعهللاَّهللْاممهللاهللانهللْاُمهللاهللالتوََََرم عهللاهللا عهللارمهللااهللْاا لعهللاهللانمهللاُعهللاهللاَي عهللا

َ هللاهللاا ِرآ  هللاهللا:هللاتَََ مهللاهللايََلمهللاَقعهللاب هللالَََ مهللاعمهللاهللاُ هللاهللاإالمهللا َمهللاهللاَأهللاَلينمهللاهِهََُاهللاهللامجز ََعهللاز هللاه هللاهللاَعهللاأ هللا عهللاَ 

َ هللاَا جمهللا هللاهللاه هللاَغير هللاهللاهلََهللا(هللا207هللا هللااء هللارمهللاا فمهللاهللاه هللارمهللاتمهللا مهللاهللا-هللابجةاهللاهللادشرَ مهللاهللاهعهللاخرعهللاآَ هللاهمهللاه هللاهللاِ

هللاهللانعهللادمهللاهللاج هللاا خَرعهللا هللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللالخرَجعهللاهللا ءعهللاا شَََََم ُمهللاهمهللا هللاَا همهللاهللا  هللاجهللْادمهللاهللا ءعهللاشَََََع هللااَععهللاا ط هللاهللال هللايهللْانهللا

ُمهللا ذنهللاا مهللاهللاأهللاَا ههاء هللاهللاأههاءهللٌاهللا  هللال هللاَّهللْاَجمهللاهللاأُِوهرهللٌاهللاهمهللاأهللاَه هللاهللااالبتَّتَع هللاهللاَهللاَي عهللاإ بهللا

ِمهللاهللاهمهللاه هللا هللا( هللا45 هللاأههمةٌهللاهللا  هللال هللاَّهللْاَجمهللاهللاَُّ َدهللٌاهللاهللاأهرهللاا 

رمهللا ََم نهللا(هللااأل هللاهللاةمهللاالنهللادَشََهرهللااآلممهللاهللاَهر هللاا طمهللاهللاَق هللاَس اهللاهمهم هللاإع م َع ِْ ا جم َم َ بهللا 

َهللاالُلاهللاهللاَهللا َّجَبرمنمهللاا ذنهللاما  هللاهللاأهللاأنهللاا ِرا هللاهللا:هللاا رهتم هللاهللا(هللاَعهللاهللِْا:هللاَهللا هللاا جمهللاهللا عهللالِه عهللا

هللا ي ا هللاََّءعهللاا سمهللاهللاَ هللاجه هللا

َمهللا هللٍَاعلَ مهللاهللاُ هللاهللاأقسَ َفهللاهللا عهللاُخَّهقَععهللاهللانهللْاُعهللاهللابهللاللظي َعهللاهللادا هللاُعهللاهللاصَفَتعهللاهللادَّبهللادظي

هللاب علَ مهللا

هللاا جمهللاهللاَعلرم  هللا َعهللا  ََََ  مهللاهللاِ هللال هللامِهز هللاهللااعهللا( هللاهللا َِّجحعهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللاأ َََع هللاهللا: عهللاتِه 

هللاممْهتََم  َ مهللاهللا  َْ هللاه  َع ِْ َ جم ََع ل ََعهللا16( ا جنََل:هللاهللاَم هللاهللا هللا:هللا عهللا(هللاَقه  ر  ِم ا شََََََم َم هللا  َ ِْ ا جم َم

) ا ع ِ  م ََََََْ َ هللا هللاا جمهللاهللايلمهللا   هللاَقعهللاا له عهللاهللاعلرم  هللاهللال هللاَّمهللاتمهللانهللْاَم هللاهللا (6 ا رحَّٰن:هللاهللاممس (:هللاهللاِ

امهللاهللاا لربعهللاهللادج مهللاهللاةاهللاَّمهللاُلظمهللاهللايهللْاَتَهمهللاهللاأهللاهر هللاا هللاا ل هللاهللاَه مهللاهللاهللاة هللايمهللاَهعهللاَّمهللانهللاا يمهللارمهللالهللْاا ش هللا َهللاْعهمهللا مهللاَدم

زادة هللا هللا هللاخ 

َعهللاللَََََََََََهللا هللاا جمهللاهللاا َّراد هللاهللامره مهللاهللاأ هللْاهللاَمِهز هللا :هللاهللا عهللام هللاأهللاَله هعهللاهللا(:هللاا شَََََهَبمهللاهللاِ

َ هللا هللارمهللاآخمهللاهللاإ بهللاُرَ هللٍاهللا عهللاُرَهعهللاهللانهللْاُعهللاهللا  هللاهِ هللاِ هللابََ هللا َعهللاللَََََََهللا هللاا جمهللاهللا   هللاهللاَا ِمسََم َهللاَ هللاَّمهللا(هللا عهللاهللاِ

َّهللْا َعهللاهللاةعهللا مهللاالمهللاُنهللاا  مهللاهللا عهللاِعهللاخم َعهللاهللاب هللا   هللاَعِيي  هللاعلَ مهللاهللاُعهللاهللا عهللارمهللا هللْاق هللاهللادَّبهللادظي َعهللالَ جمهللاهللاا ِمسَََََم هللاِ

ََََََلَرعهللاهللا عهللاغرَلعهللاهللالهقيعهللا ش َعهللاهللاا َّخَّهقعهللاهللا  كمهللاهللاغرَبعهللاهللاإلع ج هللاهللا مهللالهللْالمهللاهللاا لظي َْ َ هللاهللا هللٍاأم

هللا هللاهللا   هللابلَ مهللاعمهللاهللاُعهللاهللا عهللارمهللا هللْاِ هللا عهللاهللاعسخيرهللٌاهللا  هللاهمهللادَّبهللاأمهللاهللاَقعهللاَ هللااأل هللاهللااالرعفَععهللاهللاشرفعهللا

لمهللاهمهللااهللاهمهللا مهللا هللاإعهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللاجهللْاَا همهللا هللاهللاَ هللا مهللانهللا(هللا ََََََْ هللٍَاَّمهللاتعهللااش هللاأهللاأل مهللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللاهللانمهللاُعهللاهللاَ

ادمهللاا َّ هللا ُ هللاهللا عهللاِعهللاخَ عهللاهللا ر عهللادَّبهللاق هللاهللاة هللاا مهللاا  مهللاهللا  هللاأحها  هللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللاهللانمهللاُعهللاهللارم ُعهللاهللا عهللاَعهللار هللاومهللاَ هللاَعهللاأدظمهللاهللانهللْاَ
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ََعهللا َمهللاهللا عهللاأحها  ََ  عهللاهللاحَََ َمهللا مهللا إعهللاهللاأهللاَمره  هللاهللاه هم ََََََ بهللاُلجمهللاهللانهللْااهللادمهللاداهللاُِرمهللاهللازَََُ هللٍاهللاا(هللااب

ُعهللاهتفَدمهللاهللاأهللاَلذ كمهللاهللاَعهللاسمهللاا ِمهللاهللالنرفعهللاهللارفهللاجمهللاهللاَ هللاُنل هللاهللاةعهللاا ظرَيمهللا َعهللاهللانهللْانهللا هللاِمَّمعهللاهللاإشرَ

اهللا(هللا     هللاإعهللاهللاقعهللاُتلَّ هللا هللا:هللاَه هعن هللاهللاه هللاعِ مر هللاهللاُنذَفهللٌاهللاُوَََََََ رهللٌاهللاَي عهللاهللاَهللاا لَُل هللاهللا م

َعهللاا جمهللا نهللا   هللاَا هج  هللا مهللاإعهللاهللاِ َعهللاجمهللالهللْاُمهللاهللا  هللاجهللْادمهللاهللاخمهللاا(هللاق هللااهسَََََّمهللا إ مهللاهللا مهللاأمهللاهللااهللاهمهم هللابهللااالبََََتِاَ

هللا   هللاهللادعهللارمهللاِمهللاا َّ هللاهللا َّهقيعهللاهللاَصَرمهللا

هللاهللاَا ه هعنرهللا هللاهللاا رهتمعهللاهللاَهللادَّبهللاغرَبعهللاجمهللاه هللاهللاقمهللاَِّعهللاأهللاأ هللاهللاهِ هللاِ هللا:هللاا سََر هللايرمهللالعهللات هللاأهللاابََْ

هللاإ بهللااقترابعهللا َََ ه هللاهللارادمهللام هللاهللاأ هللْاهللاَمِهز هللاهللاهللاأ عهللااختفََََََعهللاهللاا ه هعنر هللاهللاهعن هللال  ََََََ هللاهِ هللاِ هللا:هللاب

هللا َعهللانهللاَ هللاأمهللارعهللاهللِْاممهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللاَبرعهللا َّجمهللاهللامَّه  هللاهللاحينمهللاهللاهَبعهللاا شَََََ  هللان هللاهعهللاه هللاهللاهمهللاه هللاأهللاَمهللاهللاا سَََََََّءعهللاهللادم

هللا هللاهعهللاََُِزعهللاهللا عهللاتعهللاَ هللاحِيِمهللاهللالمهللاَّعهللالهللْات هللاق هللاابهللْاهللاَيره  هللاهللاهللاأحِيِ  هللا

ََََََرته مهللاهللاَمهللاهمهللاهمهللاتمهللام هللاهللا هللْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللانهللا(هللااحتراجهللٌاهمهللااهللاهمهللا هللاإ مهللاهللارعهللاتهللْاََ هللا عهللا هللا مهللاأمهللاهللاا َّش

َعهللالَ جمهللاهللاَعهللاسََمهللاَ هللاا ِمهللا هللاادترافهللٌاهللا عهللالعهللاهللاَمهللاسََمهللاا ِمهللاهللا مهللانأهللاَأمهللارمهللالهللْاا شََمهللاهللاَعهللاهللِْاهمهللاهللا عهللااهللا لاَدمهللااراهللارمهللاقهللْاإعهللاهللاِ

هللاَبعهللار هللاا غ هللاهللاةمهللاحََ َمهللاهللا مهللاَهللاََإعهللاهَمهللاَهمهللا  هللااَ هللالهللْاممهللاهللاا لربعهللاهللالعهللاقاََََعهللاهللاللض هللاهللاتََ مهللاهللاإ هللْاهللا ٌهللا َمهللاإعهللاهللا  هللاهَمهللالَهمهللا

هللاحَ ة هللاهللارمهللاامهللالمهللاا َّ هللا ُمهللاهللااهخفَ هللٍاهللادجهَهللالَ ه هعن  َهللاه هللاهمهللاألمهللاهللاأهللا اَعهللاا رمهللاهللالعهللايرهللاخمهللاَ هللاعمهللاهللايمهللٍاغعهللاَ

َ مهللاممهللا َعهللاا جمهللاهللاَِّهعمهللاهللال  ر ضََيضََاهللاهللا  هللاَلمهللار هللاغ هللاهللاَ مهللا رهللال هللاَممهللاهللا عهللاَهللا شََرَعهللاجاهللاهللَْاأمهللاهللاِ هللاأهللاَ ذ كمهللاهللاَحم

َمهللا َمهللاهللالمهللاَمهللاَهللاأمهللاَّمهللاَّمهللامهللاهللاب:هللا علَ مهللاهللاُ هللاهللاقَ هللا  هللا [ 76( ]األهلَا:هللاهللاينمهللاَّعهللااآلَعهللاهللامرهللاحعهللاأ هللاهللاالمهللاهللاقَ

ُ هللاهمهللاَّمهللات هللاهللاِهامهللاا جرهللاهللااهللاله مهللانهللا(هللاإشََََلَراهللاهمهللااهللاهمهللا مهللا:هللا هللاإعهللاهللا  هللاقه  هللاهللاَيره  هللاهللا هللاَهللا هللا ٌهللارمهللاخمهللاسََََم

ج مهللاهللاَ هللاهظَاهللٍاهللا ٌهللارمهللايمهللاسمهللاُ هللاهللاُعهللاهللا عهللا ِ رمهللا َْ  اهللاههللْاأمهللاهللاََّيسيهللْاهللاأهللاَهمهللا مهللاهللااختيَرمهللاهللاَالمهللاهللاَهللادَّي عهللاهمهللاأ

هللانمهللاَمهللاهللا مهللاامهللالهللْاع هللاهللا هللْاألمهللاأهللا َعهللاهللانمهللاُعهللاهللاا َِّوَََََهد هللاهللالمهللاوَََََم ُعهللاَّمهللالعهللاهللاا ِسَََََ دَّبهللاهللاةعهللا مهللاالمهللاا  مهللاهللانمهللاَهللاَيهَهللا

هللا( 46 هللاهللاَهمهللاععهللاداَدمهللاهللاادتَِدعهللاهللانعهللادمهللاهللااالحتراجعهللاهللاعمهللاُمهللاهللاةعهللااإلع هيمهللاهللا عهللاا ِ رمهللا

َمهللا ََََََهللا هللاا جمهللاهللالذ كمهللاهللاأرادمهللاهللايلمهللا:هللاقعهللاهللااغم هللاا رمهللاهللاَقَ َعهللاأنهللالل هللاَمهللاا َّجزمهللاهللا(هللاا ِرآ مهللاهللاِ

ِمهللا هللا(هللا هللا47 هللا  هللانهللا(هللاهزَ مهللاهمهللا:هللا هللاهمهللا عهللا هللالِه عهللاجعهللالهللْااأهللاَممهللااهللاَِ راهللاق راهللاهللاَمهللاا َّج

َعهللاهللاَُجَباة هللا َعهللاللََهللا هللاا جمهللاهللاا ِس نهللا(هللاأهللاأ مهللاهللاِ إلثاَتعهللاهللاُسهقهللٌاهللاا ر امهللاهللاإ اهللاهمهم

ََّءعهللاهللانمهللاُعهللاهللاهللٌَازمهللاجمهللاُ هللاهللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاا ِرآ مهللاهللا مهللاأمهللا ََََََ لم مهللاهللاهللاأا س هللاه هللاهللاَشََََََََ  َ هللا عهللاَ عهللاز هللاحَ

َمهللا هللاحَ َعهللاا جمهللاهللااالدتاَرن  هللانهللْاُعهللاهللاحَصَََََََّةاهللاهللاةاهللاعَِّيَّيمهللاهللاةاهللاُشَََََََلهمهللاهللاههم  عهللاهللاَ هللاحَ ةعهللاهللاِ

َعهللاز هللاه هللا هللاهللاةهللٍاُلجهممهللاهللاةهللٍالمهللاهللَْارعهللاهللالعهللانمهللاُمهللاهللانهللْاُعهللاهللاهللٍَاهَزعهللاهللاةاهللاُلجهممهللاهللايٍرهللاإهَر اهللاجعهللاُ هللاهللاشَََ ءهللٍاهللاَ هللا مهللاا هللاأهللاشَََ 

َعهللاز هللاه هللاهللالنَ ةعهللا َعهللاهللاعَِّيلعهللاهللانهللْاُعهللاهللاهمهللاَه هللاهللاهللاأ عهللاإ بهللاأبفَّعهللاهللاقعهللاَ هللابهللااأل هللادَّمهللاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللاهللٍَاهللِْاهمهللاهللاَ هللاا َّلِه

هللانهللْالَ َّمهللا  ََََََ شَََََََر عهللاهللاَعهللاأهللاأمهللاهللاهجعهللاس َعهللاز هللاه هللاهللاحَ ةعهللاهللاةعهللاهمهللاإ بهللاُشَََََََلمهللاهللااإلع هللانمهللاُعهللاهللاجارملمهللاهللاَ

هللا ََََََم َعهللاز هللاه هللاهللاةعهللالنَََ ََمهللاهللاَََََّاتعهللاا س َعهللاا جمهللاهللاَ ََََََفمهللاهللا عهللابهللاُرَََهََعهللادَّمهللاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللاِ أهللاأَهللا عهللاَََّعهللاإ بهللاأب

هللاةمهللادمهللارهللْاب هللاهللاه مهللاه هللاا هللاشمهللام هللاهللا هللْاأهللاَقمهللالَّنسهجهللٍاهللاُنسهجهللٍاهللاشاي  هللاعمهللاهللاهَبعهللاا ش هللاهللالَهِضَ عهللا

ِمهللا هللا( هللاهللا48 هللاهَبعهللاا شمهللاهللالَهِضَ عهللاهللانعهللارهللْاا 

َعهللاب: هللاَا جمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاهللاقه  هللاهللاا َّيزا عهللاهللاَقََهللاصَحم هللا هللانهللا(هللابَهر هللاهمهللا اهللاهمهللاإعهللاهللاِ

هللاَمهللاسمهللاقْهللاأمهللاهللا هللْاقمهللاَمهللاهللا ءعهللاضعهللاا َّ هللاهللاَََّن هللاا سمهللاهللاا ِراعهللاهللاُطَّق هللاهللاهمهللاه هللاهللاَعهللاهللِْالَ جمهللاهللاا َّرادمهللاهللا مهللاأمهللاهللااآلمةعهللا

هللاهللاجرااعهللااألمهللاهللانمهللاُعهللاهللا ٌهللا مهللاَهللادََعهللاهََمهللاجهللْاُعهللاَمهللاهللا عهللاََِعهللاَّهللْاخمهللاهللانهللْاُعهللاهللالرِيرهللٍاهللا عهللاَ هللاتتَََلََعهللاهللاُ هللا ََََََم هللاةعهللاَََََّمََمهللاا س

هللاَعهللاهللِْاا جمهللاهللاههن هللالعهللاهللاراد هللاأهللاَدَّبهللاهذاهللاََ َّ هللاهللاَراتعهللايمهللاا سََمهللاهللاَبََََرعهللاهللارعهللاَّمهللاَا ِمهللاهللاحعهللاَّهللْاتَ شََمهللا

 .هللا َّغرَبعهللاهللا  هللاهِ هللاِ هللاب هللا

ُاهللاهللا عهللا جزَ عهللاهللاا ِرآ  هللاهللاَعهللاهللِْالَ جمهللاهللاراد هللا:هللاا َّ هللاهللايلمهللاقعهللاَمهللا أهللاَقعهللارمهللا:هللاا ِرهللاهللايلمهللاَأهللاَقعهللاهِه هللايلمهللامَم

هللا هللاهللايلمهللاأهللاَقعهللاهللانرمهللالهللْا:هللاا شََََََر ِعهللاهللاشََََََيَِين هللاهللا عهللابهللالعهللاُمهللارهللْاذنهللام هللاا مهللاهللاهَب هللا:هللاا شََََََ  هللا مهللاألمهللاهللان هللاا 

هللاع هللاهللاا لربمهللا هللاَهللام هللاُمهللاهللان هللاهعهللاَأهللاَ َّه هللاَّاهللاهللِْاهمهللاهللاي عهللاَّ هللاسََََََم َعهللااألمهللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللا رلفهللاهللام هللاجَبََََََع هللانمهللاُعهللاهللاقها

هللا( هللا49 هللا َهعهللالمهللاا َّمهللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللادَّبهللاش ءهللٍاهللا  هللاسَدعهللام هللاهللاالمهللاهللااآلمةعهللاهللا فظمهللاهللابأهللا رنمهللاجمهللالهللْاا َّمهللا

ُمهللايهللْااهللاغَلمهللا مهللاإعهللاهللاِهاعهللابهللالَ جرهللاعلَ مهللاهللاُ هللاهللاَمهللاقسََمهللاأمهللاهللا هللْاِمهللا مهللا هللابهللاُ هللاَّمهللا صََمهللاهللا هللٌاُنَّمهللاهللاَهللاحَدمهللاأهللا

ُمهللاق هللاَا نمهللاهللاةعهللاا ه اممهللاهللاِرمقعهللاهللانهللْا(هللادمهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللا أهللاهللاشَدعهللاا رمهللاهللانعهللادمهللاهللاجمهللارمهللاَهللاخمهللاأهللاَ

ُمهللاهللاةعهللاَ هللاغَممهللاهللاهمهللاه هللاهللالهللْالمهللا َعهللاهللاةعهللااالبََتَِ اهللاصََمهللاهللا  هللاِ هللاطهللْاه هللاهللاأهللاَ يحمهللاهللا ادعهللاَا سََمهللاهللاَاالدت ا َدرا

هللافهللْانهللاهمهللاهمهللاهمهللاهللانهللْادمهللا ََََََع ُمهللا عهللاس ُمهللاهللاَهللاا ِرآ  هللا هللاَ هللاَ ََََََر هللا عهللاي هللااعهللاإ بهللاهمهللاهللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاالمهللاإعهللاهللاة هللاجمهللاَهللاا س

هللا( هللا50 هللا(َمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللا صَّمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللا

هللا

 : ( 2 : النجم) { َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى} 

َمهللا َََرعهللاا زمهللاهللاقَ هللا اهللا:هللاملج هللاُنَّمهللاهللانرهللاُخش هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللااهللا صَََم َََم (:هللاَمهللاَّمهللاب

َعهللاهللاجهاب هللاهللاهمهللاأهللاَه هللا ِرمشهللٍاهللاَا خطَب هللا هللاهللاا ِسََََ َ هللاأهللاَا ضََََم نأهللا مهللاا ه هللاهللا:هللاهِيض هللاهللا 

هللانهللْاُعهللاهللاه مهللاَهللاعزدَّ هللاَّمهللاتمهللاهللاَ يحمهللاهللاراشََََ هللٌاهللاُهت هللٍاهللاهمهللاأهللاأن:هللاه هللاشََََ عهللاا ررهللاهللاهِيض هللاهللا رهللاَا غمهللا

ََََََاتعهللا ممهللار هللاهس هللاهللاَه هللاَهللاإ َعهللاإ بهللاا ضََََََم ُمهللاهللا  هللاَا غمهللاهللا  عَت هللاأهللاَ هللا يحمهللاهللاا ِرآ عهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللالعهللاهللاهللَْاَهللاأ

هللاممهللاهللالَّجطقهللٍا بهللاهحمهللام هللاهللاُعهللاهللا عهللاجهللْادعهللاهللانهللْاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاهمهللاَهللاه هللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللا عهللامعهللاَرأهللْاهللاههاهعهللاهللانهللْادمهللاهللار هللا  هللاوََََْ

هللا مهللالهمهللاهللاَب هللاِمهللاَم هللاهللاهللا  ألهايَءعهللاهللانهللااالجتهَدمهللارمهللاممهللاهللاالمهللاهللانهللْاُمهللاهللااآلمةعهللاهللاهعهللالهذعهللاهللاجرهللاتمهللانهللْا هللاَممهللاهللاإ ي عهللا

هللابهللاإ مهللالَ مهللاعمهللاهللاُمهللا ُمهللاهللااالجتهَد هللاهللاأهللاتَ مهللاهللااالجتهَدمهللاهللاَ هللاه هللا مهللاهللاغمهللاهمهللااهللابَََم هللاَهللاممهللاَ هللا  هللاتَّرهللاهللاإ ي عهللاهللا  هللاجعهللاتمهللاسَََْ

هللا( هللاهللاهللا51ن همهللاا همهللاهللانعهللاَهللادمهللاِاهللاطهللْاه هللاهللاَهللاالمهللاَحياهللا

هللافمهللاَم هللا هللاهللا عهللالِه عهللاهللاةمهللااآلممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاا َّيزا عهللاهللاصَََحم هللاهللار هللاسََ  َ هللا:هللاا ضََم هللارَج هللا:هللاا خ هللاهللا 

هللاهللانعهللادمهللاهللااف هللارمهللانعهللاَاالههللْا ِعهللاا وََ  َعهللاهللارا ََتِي هللاا ررهللاهللاف هللا مهللاخعهللاهللا رهللاأهللاَا غمهللاهللاا َّس ََْ هللاهمهللاذنهللاه هللاا مهللاهللا عهللاش

َمهللاهللا هللاا هاقععهللاهللاة هللاإصَلمهللا هللا مهللاأمهللاهللاأهللاَ  كمهللاهللاََب هللٍاهللاادتَِدهللٍاهللانعهللاُعهللاهللاجهلهللٌاهللا رهللا:هللاا غمهللاهللام هللااغعهللاا رمهللاهللاقَ

هللاَهللاَالمهللاناهللاصََََ عهللاهللااهللاالمهللاادتَِداهللاهللاُلتِ هللٍاهللاغيرمهللاهللااإلهسََََ عهللاهللا عهللاههللْاتمهللاهللانهللْاُعهللاهللامره  هللاهللا هللْاقمهللاهللاا ِهلمهللا

َمهللاََبََ اهللا َ هللاَه هللام هللاا ِمهللاهللانه هللااهللاا جمهللاذمهللاأهللاَهمهللاهللاََبََ هللٍاهللاشََ ءهللٍاهللاادتَِدعهللاهللانعهللاُعهللاهللامره  هللاهللا هللْاقمهللااأهللا هللا  هللا مهللاهللاَِ

َمهللاهللا  هللاغمهللا ُمهللاعلَ مهللاهللاأهللاقَ هللامعهللاَحعهللالَ ومهللاهللاراد هللانهللا( هللاَا َّ هللاهمهللاَهللاغمهللاُمهللاَمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللالمهللاصمهللاَهللاضمهللاب:هللا هللا

 .(52 هللا(َمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صمهللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللاهمهللاه هللا

ُمهللاهللابجمهللالهللْاَا َّمهللا هللاهللاجمهللارمهللاَهللاخمهللا:هللا هللاا َّ هللاهللارمقعهللاا طمهللاهللانهللْادمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللاصََم هللاةعهللاإ بهللاا غَممهللاهللالعهللاهصََع

هللا  هللاهمهللابهللاإ بهللاأمهللاا َّلجمهللاهللاع هللاجعهللارهللْاأهللاَممهللاهللاَيهَهللا عهللاَرأمعهللاهللاهعهللاَ هللاادتَِدعهللاهللاخطهمهللاأمهللاهللاَالمهللاهللاةعهللاا َّطَّهلمهللا

هللاهمهللاه هللاَمهللاهللاة هللايمهللاهسَََََََهعهللااإلعهللاهللا  هللاا سََََََلَدمهللاهللا مهللات هللاهعهللاا مهللاهللاةعهللاا َّطَّهلمهللاهللاةعهللاَ هللاا غَممهللاهللاالمهللاهللائهللْاطمهللاخهللْاممهللاهللاهللَْا مهللا

هللا( هللا53 َهمهللايهللْا مهللا هللاإعهللاهعهللاتمهللاجهللْات هللاعمهللاَهللاا مهللاهمهللارمِعهللاَ هللاِمهللاهللابأهللاَالمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللات هللاممهللاهدعهللاا هللاد هللا

َمهللا همهللاهللاُمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللااألُِلعهللاهللاصََََََََحم هللاهللاَقَ ََََََانَ هللاا لاَر عهللاهللاهعهللالهذعهللاهللام  هللارعهللام هللاهللا  هللاب

ِمهللاهللااالهنرافعهللاهللاأههاععهللاهللانهللْاُعهللاهللاههعهللٍاهللا هللاتلمهللافعهللاجهللْاممهللاهللا هللْاأمهللاهللا عهللاا َّهجزمهللا هللاهللالعهللاههللْاَا  َعهللاَا ضََََََم هللا 

هللاهللا عهللاي هللااعهللاهمهللاهللانهللْادمهللاهللاإعهللاَا خط هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََم همهللاُمهللاهللاطمهللااعهللانهللْاممهللاهللاْ هللاأمهللاَمهللاهللا(َمهللاَّمهللابََََم هللا  هللاَهللاَجم

هللا( هللا54 هللادعهللا مهللااهللاا ومهللاذمهللاَ هللاهمهللاهللاَعهللاهمهللاا ترهللاهللانمهللاُعهللاهللاإ ي عهللاهللاه هللاد اؤ هللاأمهللا

هللا

 : (  3:  النجم ) { َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى} 

َمهللا َ هللاِ هللا:هللاممهللاهللااء هللارمهللاا فمهللاهللاقَ ُمهللاهللاه هللالرأهللْاِ هللاَهللاممهللا:هللا هللاهذاهللاا ِرآ م  َ ٌ هللاأهللاحهللْاَمهللاهللاهمهللاه هللاهللاََّمهللاهمهللاإعهللاهللا عهللامعهللاه

هللاهللا مهللا:هللاأمهللاهللاَ  كمهللا َ هللاِ هللاَهللاممهللاَّمهللاهمهللاهاهللا:هللاإعهللاَهللاقَ  هللاقرمشَََا ُعهللاهللاه هللا هللاهللَْاه هللاما هللاذعهللارهللْاعمهللاهللاَمهللازمهللاجمهللاأهللاَمهللاهللا عهللاََعهللاِمهللاَّهللْاععهللاهللانهللْاا ِرآ م

هللا هللا(55 
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َمهللا ََََََ(هللا548 هللاتهللاهللاا طارب رهللاهللاقَ ُمهللاهللالَ ِرآ عهللاهللاَ هللاَّمهللارمهللاتمهللاممهللاهللا:هللاَالمهللاهللاُلجَه هللا:هللاهللاهل َهللاَ

يل هللاهللاهمهللاذنهللاه هللانهللاا مهللاهمهللاا همهللاهللانعهللادمهللاهللاهللَْار هللايهللْا مهللاإعهللاهللام عهللاد هللاؤمهللام هللا ِلعهللاإعهللا هللاهللا(56 هللااععهللاا طمهللاهللاُ اهللاذمهللاهمهللاهللا بهللاُ

َمهللاهللانرهللاُخشرعهللاا زمهللاهللاممهللاهمهللابهللا مهللاجمهللالهللْاا َّمهللا ُمهللاهللاََِ هللالَّجطقهللٍاهللا يحمهللاهللاا ِرآ عهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللالعهللاهللاهللَْاعَت هللاَهللاأمهللا:هللاَ

معهللاهللانهللْادمهللاهللار هللاموَََََََ  هللا هللابهللاإ ي هحمهللام هللاهللاُعهللاهللا عهللاجهللْادعهللاهللانهللْاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاهمهللاَهللاه هللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللا عهللاههاههللاَرأ

هللا (هللا57 

هللا

 : ( 4 : النجم ) { إِْن ُهَو إاِل َوْحٌي يُوَحى} 

َمهللاهللابلَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاقه مهللاا َّيزا عهللاهللاصَحم هللاهللارمهللاسمهللاَمهللا هللا هللْانهللاإعهللاهمهللاا همهللاهللانعهللادمهللاهللاق هللاطعهللاجهللْاَهللاممهللاُمهللا:هللا هللا

هللاَأهللاَا جطق هللاهمهللاَرأمعهللاهللافحعهللانهللاا جمهللاهمهللانهللاهمهللاهمهللالَ همهللاهللاراد هللاا َّ هللاهللاب(:هللاهحمهللام هللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاالمهللاإعهللاهللاهمهللاه هللا

َمهللاُطَِّاهللاهللاتَ مهللاهللاَإ هللْا هللاقعهللاَّمهللاطهللْاُ هللاهللانهللْانهللادمهللاهمهللاا همهللاهللا مهللافهللْاهمهللاهللاُِتضَه هللاهللاَتَ مهللاهللاف  هللاا جمهللاهللادَّي عهللاهللادمهللارمهللاَهللا

هللا هللا عهللاطِعهللاه هللا هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصَََم هللاينمهللاَهللا ََّّشَََرتعهللاخطَلاهللاهللاَهللاتَ مهللاَّمهللا مهللاهللا  هللا رجمهللا(هللاهللاَمهللاَّمهللابَََم

ُمهللاهللا عهللاَ هللاددهععهللاهللا  هللاههمهللاُ هللارهللْاممهللاهللاهللَْاه هللاَمهللا ُعهللاهعهللايهللْاَّمهللاههللادمهللاَّ هللاتهللْاَهللاممهللاَ هللاهللٌَاه هللاِمهللاتمهللاُ هللاهللابهللٌاتَ عهللاهللا  هللاهمهللالهمهللاهللاا ِرآ عهللاهللانمهللاَهللا

هللاهللاهللا   هللاهمهللاأمهللاهللاا ََِّاعهللاهللالِرمجةعهللاهللااد هللارمهللاا َّ هللاهللاتَ مهللاهللا  هللابََانَهمهللاهللادَّبهللاُعهللاهللارهللٍاتمهللافهللْاُ هللا هللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصََم

هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللا ََََََم ُعهللار هللايهللْاَّمهللادمهللاهللاهه هللاَّ هللاتهللْاَهللاممهللاَيَّمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاَهللاإ بهللاُعهللاهت هللاد هللا هللْاَهللاممهللاَيَّمهللاهللاق هللاطعهللاجهللْاَهللاممهللاُمهللاهللا(هللاَمهللاَّمهللاب هللانمهللاَهللا

هللاهمهللاهمهللاهللانهللْادمهللاهللاا ِرآ عهللا ََََََع هللانمهللاُعهللاهللابهللاإ ي عهللاَهللامهحمهللاَحياهللاهللاالمهللاإعهللاهللا  كمهللاهللا يحمهللاهللالهللْالمهللاهللا عهللاَرأمعهللاهللا عهللانهللاهفس

هللا( هللا58 هللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللا

َمهللاهللا(هللا4أهللاهللا3 هللابهللااآلمتينعهللاجمهللالهللْاُمهللاهللااألُِلعهللاهللام هللاصَََََََحعهللاهللاعمهللاَّمهللاَجمهللا  هللاععهللاعهْهللاهللاَمهللا:هللاث هللاهللاََِ

هللات هللا عهللاهللاا تَ ية هللاهللاة هللااآلممهللا َمهللاإعهللاهللاهمهللاه هللاهللا هللْا هللاإعهللاهللاهللاهللا مهللار هللاوََم َ هللاهللاالمهللاهللاهمهللاه هللا هللاَمهللاهللاب(هحمهللام هللاهللا هللٌاحهللْاالمهللا َهللاشََي اهللاهللامِه

سيجعهللاهللانهللْاُعهللاهللاا ِرآ  هللاهللاأهللاَ يحمهللاهللا عهللاسعهللافهللْاهمهللاهللانهللْاُعهللا أهللاهللاُعهللاهللانمهللاَّعهللاَمهللاهللا  هللاَهللامِه  هللاُمهللاهللالرهللات هللاهللالهللْاأهللالمهللاهللاهعهللارعهللارهللْاَعهللاهللاه

ُعهللاهللادَءعهللادَّبهللاهذاهللااالد هللاهللا يل هللاَا  مهللا هللاهللانهللٌاتَ هللاا ِرآ عهللاهللاَ هللاآمَتعهللاهللانِيق هللا هللاََ تمهللاهللا عهللاَ هللاهفسَََع

َمهللاَّاهللادَ عهللاهللاَهللاتَ مهللاَّمهللاههللْاُمهللاهللاإهسَ هللٌاهللامستطيعمهللاهللانهللْا مهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللالِ ءهللٍاهللامرش  هللا هللاَري مهللاهللا–اهللاراهللار هللافمهللاُ هللاَهللا

هللاأ هللْاهللا–هللالََ خراَََتعهللاهللاََُّّهءهللٍاهللاَ هللاُنيطهللٍاهللامهللْاتََ هللارهللْاممهللاهللاهللَْا مهللاَمهللاهللاأهللْارمهللاهللِْاممهللاهللاهللَْاذنهللا مهللاا ََمهللاهللا  هللاُ هللالََأل هللا

َ هللاُمهللاهللا هللْاأهللاإعهللاهللانهللاتَ ِرآ عهللاهمهللاتمهللانهللْاا َّ هللاهللاغزمرعهللاهللا هللالر اهللٍاععهللامهْهللا هللاُ هللاهللا مهللالهللْالمهللاهللاَهللامزا هللاا ِرَ عهللاهللا  هللاضَََع

هللاحهللٍاصَ عهللاهللاعهللٍاَّمهللاتمهللاهللِْاُ هللاهللاَهللا اجَءعهللابَباهللاأمهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللاأهللاَمَّرج هللاهللاَهللا ألَرَرعهللاَُّهَّاهللاهللاهدعهللاه هللاَا ل هللا

هللا( هللا59 هللاهللٍَاَ عهللابمهللاهللانهللٍاُعهللاؤهللْاُ هللا

هللا عهللاَ هللاهللاقه عهللاهللاِرم هللٌاهللاهَصََََََرهللاُرَراهللاا شََََََيرازنهللاح مثهللٌاهللاَ َّشََََََيخعهللا

َََ مهللاعمهللا بب:هللا ل ْحٌ هللام هحم َم هللا هللاإعالم نهللاإعْ هللاه هم هللاا همهم نع هللادم ق  َهللاممْجطع ََم ُ ََمهللا(هللاأمهللاهللاَم هللا يحمهللاهللا  هللاه

سمهللاهللااآلمَتعهللاهللاةعهللالِرمجمهللاهللالهللْالمهللاهللاا ِرآ عهللاهللاَهللالآمَتعهللاخَص اهللا شَّعهللاهللاةعهللاَلِمهللاا  َعهللاا رمهللاهللاةمهللاجمهللاب هللاهللال هللام هللا هللابه

هللا َم َّم بم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا هللاةمهللااآلممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللا مهللا؛هللاألمهللاهللاح  هللاا همهللاهللاقمهللاَهللاَهللَْاهمهللاهمهللاَهللاَأمهللا(هللاأمضاهللاصم

َ هللا ن هللاةهللٍالوََراحمهللاهللاعِه هللاا همهم نع ق هللادم َهللاممْجطع ُم َ هللاهللاأهللا(َم ِعهللاهللاة هللاُمهللاا ل مهللاهللامِه هللا هللا رهللاا سََيه

َ هللاهللارمهللاُمهللا:هللاأمهللاهللا(60 ا َّجِهرعهللاهللار هللاا  رهللاهللاهعهللاَ هللاعفسيرعهللاهللاهلََََََهللا(هللا911تهللا ُاهللاهللاُعهللاهللاربه َهللامه

هللاع هللاهللا هللْاأمهللا َمهللاهللااأللهابعهللاهللاجَّيع هللاهللا مهللاهصَََََََم ََََََر ََََََِ عهللاهللاةعهللاا َّش هللاهتعهللاي هللال هللاهللانهللْاُعهللاهللا–هللادَّبهللاا َّس

هللا هللاهللا–هللاةعهللانَلمهللاا وَََم هللاهللا دَّي عهللاهللادَّ فهللاهللانهللالَبعهللاهمهللابَََع اهللادزمزاهللاهللاهذاهللااألُر هللاهللا(هللاَرَ مهللا ا هللاا سَََم

هللاا جمهللاهللاحَّز مهللاهللا مهللابهللاأمهللاتمهللاحمهللاهللادَّبهللاا َّسََّّينمهللا َم َّمهللاا  هللاد َمهللابهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللاهللا هللاصم َّم بم هللا(َم

ي عهللاهللاممهللاتمهللادمهللا َمهللاهللادَّ قَ هللاهللَْاأعهللاهللا:هللاتي مهللاهللاَ هللارمهللاَّمهللاَد هللاهللال هللالررهللٍاَأمهللاهللاكمهللادَّ هللاهللاألهابمهللاهللاتمهللا هللْاصَََََََم

"هللاهللا؟!هللادَّبهللااآلخرمنمهللاهللا  هللاتمهللاَّهللْاضََمهللاََمهللا"َهللاُفتهحاهللاهللادَّ فهللاهللالَبمهللاهللايمهللاتهللْارمهللا؟!هللاَعمهللاهللاَجعهللاَا لامهللا

َهللادمهللاَّمهللامهللا هللا( رهللااعهللاا جمهللاهللاَمهللاَّعهللاَّم َم َّم بََََم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا هللاصََََلمهللٌاهللاهذاهللااألُرمهللاهللا مهللاأمهللاهللا هللاصََََم

هللاُ هللاهللا مهللاَّعهللاحمهللاَمهللاهللادوَََََََّءمهللاهللاةاهللاخطامهللاهللاممهللاطمهللاَخمهللاهللاإ بهللاا َّسَََََِ عهللاهللاَجمهللاَهللاا جمهللادمهللادمهللاأهللادَّيهَهللا

َمهللاهللاَمهللاث هللاهللابهللادَّي عهللاجمهللاثهللْاَأمهللا هللاهمهللاَهللاأمهللاُمهللاهللاَج هللاَهللاا جمهللامرهمهللا:"هللاأمهللاهللاقَ َهللاهمهللاأمهللاهللاَهللاَالمهللاهمهللات هللانهللْاتمهللاَهللاَمهللاهمهللاأمهللاهللاَهللاَالمهللاهمهللاع هللادهللْا مهللاَهللابَََم

هللاقمهللاث هللاهللاهللاأ  هللات هللاجهللْارمهللابهللْاَأمهللاهللاهللَْار هللات هللاجهللْارمهللاخهللْاأمهللا َمهللاهللاأمهللارمهللاَم ُمهللاهمهللااهللاهمهللا مهللاإعهللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللا هللا هللاصمهللاَهللاضمهللانهللا َهللاُمهللاَمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللالم

بنهللاهمهللاغمهللا ْحٌ هللام هحم َم هللاإعالمهللا نهللاإعْ هللاه هم هللاا همهم نع هللادم ق  َهللاممْجطع ُم هللا( َم

هللاا مهللاهللااهللاا ن مث هللاذمهللاهمهللاَمهللا ََََََع هللادَّ فهللاهللاينمهللاجعهللاُعهللاؤهللْاا َّ هللاهللاأُيرعهللاهللاَُِاعهللاهللاه هللاَّ هللاد هللاهللانهللْادمهللاهللا  هللاذنهللامرش

هللاهللا دَّي عهللا ُعهللاهللاةعهللاُمهللااأل هللاهللاجَّيععهللاهللانمهللايهللْا(هللالمهللا ا هللاا سَََم َعهللاا رمهللاهللا مهللالهللْالمهللاهللاةعهللايمهللااإلبَََ  هللاهللابَََه هللابهللاُ هللاَّمهللا صَََم

هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللا ََََََم ممهللاَمهللاَّمهللاب هللايهللْا مهللاهللا  هللاهمهللادَّبهللاأمهللاهللاَرهللا  هللا(هللا َ هللاهللايهللْاسَََََََم هللا  هللاحهللْاا همهللاهللاِاقمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاأقها

هللا( هللا61َ أمضاهللاهللا  هللاَبيرع هللاهللاه هللاَعِ مر هللاهللا  هللاَأَلَ  هللاهللا  هللابهللاأدََّ  هللاتمهللاحمهللاهللالهللْاأهللالمهللام هللاسهللْانمهللاَمهللا

هللا

 : (5النجم :){  َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوى}

هللاهللا دَّي عهللاهللا هللاجارملمهللاجعهللالهللْاممهللا هللاهللاهنرهللا(هللاأنهللاا ِمهللاهللا ا هللاا سَََََم َبهللاهللا عهللاَخَِّتعهللاهللا عهللاَ هللاهفسَََََع

هللا هللالَّلجمهللاهللا  هللاهمهللاا ِ هللاهللاَق هللاعسََََتلَّل هللاهللاأا ِ ر  هللاهللا مهللاهعهللاهللا  هللاَا ِهمهللاهللاهللاأ عهللاَدََّّعهللاهللا عهللاهفسََََع هللا عهللا مهللابهللاا شََََ 

هللا( هللا62 هللالعهللااهللْانهللاا نمهللاهمهللاِعهللاتمهللاهللا عهللاهللِْاا لمهللاهللاة هللاص لمهللاهللا مهللات هللاهعهللاا مهللا

نهللا هللاقْ ِ هم م   َهللاهمهللاأهللاألهمهللاةهللٍاحِيِيمهللاهللاغير هللاهللاة هللاأهللاَاإلضَََََمهللاهللاقهاه هللاهللاشَََ م هللٌاهللاكهللٌاَّمهللاُمهللا:هللاشَََم ع

هللاهللاة هللاإضَََََمهللا َََامهللاهللاةعهللافمهللاا وَََ  هللاهللادَّي عهللاهللا هللاجارمل هللاهللاهمهللاَأهللاَه هللاهمهللاَّعهللاإ بهللاََدعهللاهللاةعهللاهمهللاا َّش َََم (هللاهللا ا هللاا س

هللا( هللاهللا63 

َََََََََََهللا(هللا606هللا هللاتهللانرهللاازعهللاا رمهللاهللاممهللاهمهللاَ مهللا َّمَّم  هللالَ مهللاعمهللاهللا  هللاقه مهللاهللا مهللاإ بهللاأمهللاهللاهل بهللا:هللا دم

هللااْ ِ همهللا م   هللاَع  َعي عهللاهللان(شَم ع يرم َّع هللاا ضَم هللاأم م رعمنم فمسَ  هللااْ َّ  ْج م َهللادع ه َّم همر  هللاأهللاأمشَْ ْجهَم ع هللاَم

َّمَّم  هللاهللا  هللا(هللادم ْح   هللااْ هم نع
هللاأهللاأم ْح ع ََعٌ هللاإع مبهللااْ هم م  هللادم َّمَّم  هللاشََم ع ن دم هللاهللاأهللااْ ِ هم ْح   اْ هم َم

َ مهللا إعْ هللاتم َم هعٌرهللا هللاَمظَم ب  هللااْ رعتَم هللاه هم َ م هللالع عهللا إعْ هللاتم َم َ مب:هللاهمزم ِمْه ع عهللاعملم هللاتم هللاَمه هم ام ْ هَم اإْلع

اءعهللا رم لم هللا ا شَََر ين  ُع هللااأل   َ َمهللا (أ193:ا رر َم َْ مبهللاأمْ هللامِ  األ ََع هللٌاهللا:هللاَم هللادم ير  َّع  ا ضَََم

ُم هللا َّمبهللا ٍ هللا صََََم َّم نم  ُ ه هللا:هللادمهللاإع مبهللا مر  ِْ ع هللا(هللاعم َم َّم بََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا هللا ُنَّ هللٌاهللاَمهللاَّمهللاهللادم م   شََََم ع

هللا َم َّم هللادم ه  مر  ََْ ع أهللاعِم َْ اعر  َحع هللاإع مبهللاصََََََََم ا ََع ا ََ ََم هللاد هللاممر ه   ٍذ ََع يجم  حع َم هللا ََل  ْارعم نهللاجع اْ ِ هم

هللَْا امر  َحع نهللاه همهللاهللاأصََم هللااْ ِ هم م   شََم ع َّرهَم َم َّعيمة هللات  َّم اْ لم َم يمة هللا ََّّْع اه هللااْ لع أهللاأمْنهللاق هم ْارعمل   جع

هللا  ل  ممْلَّم َم هللا  َ م م هللٌاَميمْلَّم هللا( هللا64شم ع

هللا

ٍة فَاْستََوى}   :(7-6 : النجم ){  َوُهَو بِاْْلُفُِق اْْلَْعلَى *ُذو ِمرَّ

ُعهللاب:هللا هللا  هللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاقه  هللاهللاَ هللاا َّيزا عهللاهللاجَءمهللا هللالرسرعهللاهللا  هللارمهللانهللا(هللاا َّعهللاهمهللاتمهللاَبهللْاَمهللاهللا هللٍارمهللاَهللا

َعهللا هللا هللْاقمهللاَمهللاهللاا َّرَرعهللاهللانعهللادمهللاهللاههعهللٍاهللاأهللاَلجَء هللاهللان هللاأهللْاَا رمهللاهللاهللاألعهللاهللِْاا لمهللاهللاة هللاأهللاَحوََمهللاهللا  هللا مهللاا ش هللاهللاا َّي

هللاَ هللا َعهللاهللاعمهللاُمهللاهللاةعهللا ثمهللا هللاا ِمهللاَهعهللالمهللاا َّمهللاهللانمهللاُعهللاهللالرلفهللاهللاَ هللااآلمةعهللاهللا  هللارمهللاا َّعهللاهللاتعهللارمهللاسََََ  هللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللالهمهللاهللاا ِه

ُعهللاذعهللالعهللا هللا  هللاهللاأنهللاجارمل هللاهللاهمهللا:هللاه هللاهللابجمهللالهللْاأهللاَا َّمهللاهللاجارمل هللاهللا هللٍارمهللانهللا هللاهللاأُعهللاهللامعهللاجهللْاَ هللاجمهللاهللا هللٍا مهللاَهللاشََََع

هللا  هللااعهللالَ جمهللاهللاا َّرَرعهللاهللانمهللاُعهللاهللاَهللاههعهللٍا  هللاهللاهمهللاه هللاهللاهللَْاأهللاأمهللا عهللامعهللاأهللْارمهللاَمهللاهللا عهللاَ هللادَِّعهللاهللاةهللٍاَهللاحوََمهللا  هللاهللاهمهللاه هللاهللاهللَْاأمهللا

هللا اءعهللاهمهللاَ هللاا همهللاهللاهمهللاَه هللا(هللاهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصمهللا هللا

َََهللا هللالهللاراد هللا:هللاا َّ هللاهللايلمهللاَقعهللا ُعهللا  هللال َمهللا هللا رهللااعهللاا جمهللا(هللاهللا هللٍارمهللاَهللا َّم بم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا (هللاصم

هللا  هللاهللاهمهللاه هللاَمهللا هللَْاهللاهللاأ عهللامعهللاأهللْارمهللاَمهللاهللا عهللاَ هللادَِّعهللاهللاةهللٍاَهللاحوََََََمهللا  هللاهللاهللَْاأمهللاهللاهللاأُعهللاهللامعهللاجهللْاَ هللاجمهللاهللا هللٍا مهللاَهللاشََََع َهللا  هللاهللاأ

 .هللاَََّاتعهللاإ بهللاا سمهللاهللاَي عهللاهللاجمهللارمهللادمهللاهللاا َّرَرعهللاهللانمهللاُعهللاهللاههعهللٍا

بهللْا:هللا هللاَمهللاهللا  هللاقه  هللا بتَِامهللاجمهللالهللْاَّمهللانهللا(هللالعهللاهمهللاتمهللاَ َعهللاهللابهللاا بهللْاهللاأ هللالعهللاا فَدعهللاهللاَضَّير هللاأهللابهللا مهللاههللْاتمهللاا

هللاةعهللااألصَّيمهللاهللا عهللادَّبهللاصهرععهللاهللاجارمل هللاهللاَامهللاِمهللاتمهللا:هللاََبهللْاهللابَا َّلجمهللاهللاهللاأإ بهللاجارملمهللاهللاراجعهللٌا

هللاهللاقمهللاَّعهللات هللاخ هللاا مهللا هللادَّبهللاََُم َ هللاهللاتَََ مهللاهللاجارمََلمهللاهللا مهللاأمهللاهللانمهللاَعهللاَهللار هللادَّيهَََ هللا  هللااعهللادَّبهللاا جمهللاهللامجز
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) َم َّم بَََم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا َ هللاهللا  هللا مهللاهللارمهللاهمهللاَهللابمهللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللاةهللٍاُختَّفمهللاهللاَ هللاصَََهرهللٍاهللا صَََم

ُمهللاهللا عهللاععهللاهمهللاِ هللالعهللاهللابهللاجارمل هللا مهللاهمهللاتمهللاب:هللاََبهللْاجمهللالهللْاا َّمهللاهللاَعهللاأمهللاهللاهللاأنعهللايهللْاعمهللارمهللاُمهللاهللاةعهللااألصَّيمهللاهللا عهللاععهللاصهرمهللا َهللادَّبهللا

هللُْاهللانمهللاُعهللاهللا  هللا مهللاهللالمهللالعهللاج هللا  .رعهللااأل

هللاهللا هللا اعهللاجمهللاَّهللْا عهللاهللاَّير هللاا ضََمهللاهللاتَ مهللاهللا هللْاَإعهللا َم َّم بََم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا بهللاجمهللالهللْا(هللاََ َّمهللاصََم

هللا( هللا65 رمهللاِمهللاتمهللاَابهللْاهللاَامهللاِمهللاتمهللاََبهللْا

َمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللاَقه  هللا هللالعهللاهللاهمهللاه هللاب:هللا هللا
جمهللاهللاهللا:ق هللاَ هللابهللا(هللااأل هللاَّمهللادهللْااألمهللاهللاقعهللاَ هللاَأل  :هللاهللايلمهللاقعهللاأهللاهللاَحية هللاا 

هللالعهللاهللااد هللارمهللاا َّ هللا
هللاهللابهللاهَحية هللاَّمهللادهللْااألمهللاهللاقعهللاَ هللاَأل  هللاهللانمهللاُعهللاهللارقعهللاا شَََم هللاا َّمهللاهللاقمهللاأَ  هللاهللا مهللاألمهللاأهللاهللاََّءعهللاا سَََم هللاقعهللارعهللاشَََْ

هللاهللاهللابعهللارعهللاغهللْاا َّمهللاهللاَهقمهللا أهللانهللارمهللاَهللاعمهللاَّمهللاتمهللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللاهللاأَ هللاا ههاءعهللاهللاهللاالمهللاهللار عهللااألمهللاهللاي عهللالعهللاَ هللاصََََََم

 هللاهللا عهللالعهللاهللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللاأمهللاهللار هللاَهعهللاَا ظمهللا
ُعهللادَّمهللاأمهللاهللاقهللٌاأَ  هللاهللانمهللابهللا َََم هللا  هللاتهه هللاهللاهللاأادتاَرهللٍاهللارعهللايهللْاغمهللاهللانهللْاُعهللاهللاََّءعهللاا س

ِاهللا  .َي اهللاقعهللارهللْاَهللاشمهللاأَ 

َّمبهللا هللا  هللااعهللاإ بهللاا جمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاإ بهللاجارملمهللاهللاراجعهللٌاهللاَ هللااآلمةعهللاهللاهللا(همهللاه هللاهللاهللا َضَّير هللا صم

َمهللاهللاُ هللا َّم بم َم هللٌَاهللا(أهللاَا ََِّّة هللادَّي عهللاَآ ع عهللا هللا ( 66 هللا( نهمهللاتمهللا هللاابهللْاهللاضَّيرعهللاهللانهللْاُعهللاهللاحَ

هللاَمهللاَمهللا ُعهللا  هللاهللابهللا ُلجمهللاهللاا ِرِا رهللاهللارمهللاسََم نهللاُعهللاهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَا ِ هللاهللا هللٍاهمهللاَهللاق هللا:هللا  هللاهللا عهللا(هللالِه عهللاهللا هللٍارمهللاَهللا

بهللْاهللا  هللاهمهللاتهمهللاهللاهللاألعهللااهللْاا نمهللاهللالعهللاتهللْاَمهللاهللا عهللا مهللاشعهللاهللانهللْاُعهللاهللا  هللاَأصَّ هللاهللاأبَ مهللالمهللاعمهللاهللاُعهللاهللاَتعهللافمهللاصعهللا هللال هللاتْهللاا فمهللاهللا عهللالعهللاهللارمهللاَّمهللاتمهللاا

َمهللاهللاَمهللا هللاث هللاهللالرهللاَهللاا نمهللاهمهللالمهللاُمهللاهللامولم هللاهللاإ بهللاغَمةهللٍاهللاغمهللاَّمهللالمهللابهللاحتمهللا بهللْاهللاقَ هللا هللاُمهللالجعهللان(هللاممهللاهمهللاتمهللا:هللا ََ

َمهللاهللانعهللاسمهللاا نمهللاهللانعهللادمهللاهللاُلجَه هللاهللانمهللاَعهللار هللاهللاأهللاشعهللارهللْانهللادَّبهللاا لمهللاهمهللاتمهللاأهللاأنهللاابهللْاهللالمهللاجمهللاَمهللاهللازمهللادمهللا هللا هللاَقَ

ََََََََهللا(هللا139 هللاتهللاهللاالنهللاأهحهللاليع هللاا رمهللا  قعهللاهللا:هللا هللااء هللاَا فرمهللاهللاهل
أْلَ  هللالَع ه هم َم نهللا تمهم بَََْ ََم

هللاهللااأْلمْدَّمب ُ هللاهللانهللاجارمل هللاهمهللاتمهللا(هللاأنهللاابََََْ هللاَّمهللاهعهللايهللْاَّمهللادمهللا هللا هللٌاَّمهللانمهللاَ هللاهللا   هللاَهللاا وََََم  هللاهللاهللا( ا هللاَا سََََم

هللاا لربعهللاهللا(هللا هللاَأتِر هللاهمهللاللََََََهللا ه هللاهللاا َّرَهععهللاهللارعهللاَّمهللاضهللْادَّبهللاا َّ هللاهللا عهللاطهللْااهللادَّبهللاا لمهللاذمهللاَهمهللا

ُعهللاهللا مهللاطهللْاَاهللاا لمهللاراد هللااهللاأمهللا مهللاإعهللا هللاذمهللاهمهللاهللالعهللاهللِْاَ هللا هللاهللاععهللااهللاا َّهضََََََع
هللاهفعهللاط هللالهللْاا َّمهللاهللاةمهللاَاهللاتجَممهللار هللاهمهللابهللْاأم

هللا   هللا هللٌا مهللانهللاََ هللاهمهللاتمهللاابهللْاهللاه مهللاه  هللاِ هللاَهللاممهللاَّمهللاَّمهللاأهللاَقمهللاهللا هللٌا مهللاََ هللاهللاهمهللانهللاه هللاهمهللاتمهللا:هللاابهللْاه مهللاه  هللاِ هللايمهللاأهللاَمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللا

هللاهللاةعهللابهللااآلممهللاَُلجمهللا ََََََْ هللاَّمهللاهعهللايهللْاَّمهللادمهللا هللا هللٌاَّمهللانمهللاُ هللاَمهللاهللاهمهللاه هللاهللانهللاجارمل هللاهمهللاتمهللا:هللااب ََََََم هللا يَّةمهللاهللاهللا( ا هللاَهللاا س

هللاَمهللاهللا:هللابجمهللالهللْا:هللاا َّمهللاهللايلمهللاقعهللاَمهللاهللاب   دَّمهللااألمهللاهللاقعهللاَ هللالَأل هللاهللااإلبََََراءعهللا هللاقعهللاَ هللالَأل هللاهللانهللاجارمل هللاهمهللاتمهللاَبََََْ

َمهللاَّمهللادهللْااألمهللا هللا( 67 هللاد هللاهمهللاجهللْاأمهللاهللاهمهللاه هللابهللاأهللا

هللا

 : ( 9 -8 النجم : ){  فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى * َدنَا فَتََدلَّىثُمَّ } هللا

جَج هللا هللاا زم َم جمهللاُمهللاهللابهللاتَ مهللاجمهللالهللْاا َّمهللا:هللا"هللاهللاقَ هللارمهللاهللانمهللايهللْالمهللاَمهللاهللا  هللاَهللالي  ََََََ َعهللاب عهللاهللاه هللار هللاا مهللاهللِْاُعهللاهللاُم

هللاا لمهللاهللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللا هللاا ِمسع   نم هللَْايمهللالعهللارمهللاُع هللا هللاأقرب هللاهللاةعهللاأ

َ هللاهللالمهللاا ََِعهللاهللاأل مهللاهللاهللا؛إ بهللاشَََََر هللٍاهللامنتَج هللاهللااهللاا َّهضَََََع هللاذمهللاَهمهللا هللا:هللا يحمهللاهللاق هللامِه

هللاهللاعره مهللاهللا هللْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللا؛"هللَْاعمْخَّ ههللا"هللاأمهللا هللاهللا غيرعهللاهللاهللَْاأمهللاهللاك هللا َّشََََم هللاهللايهللْاتَهمهللاهللاَإ هللْاهللا؛هللاك هللاا شََََم هللاك هللا َّشََََم

هللٌَانمهللاَّ هللاَمهللا هللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللاَ هللاهللاعمهللاُهضََََع هللالهللْالمهللاهللا"هللا؛هللابهمهللادهللْاأمهللاهللالهللْالمهللاهللا"هللاََهمهللاُلجمهللاهللاتَ مهللاهللاَإ هللْاهللا؛هللاكفهللاشََََم

ب هللا َمهللاهللا هللْاإ بهللاأمهللاهللاة هللاَجمهللاا نمهللاهللايعهللاَهللاتَهمهللاَّمهللاَمهللاهللا؛هللاأْقرم هللا:هللا هللامِه بم هللاقَم َ م ْينعهللاَمرم هللاتَ مهللاهللا؛(هللاقمْهبََََم

ُعهللاهمهللادهللْاأمهللاهللاتَ مهللاهللاهللا"ه مهللار هللاممهللاهللا هللْا هللاأمهللاغعهللاامهللاجهللْاممهللا يهللْاقمههللْاهللاَبعهللاقمهللاهللانهللْابهللا هللا هللا"نعهللابم

ِعهللاخ هللاهللاَدمهللاامهللاا لعهللاهللا مهللاأمهللاهللا-هللاَ هللاَّمهللادهللْاأمهللاهللاَُ هللاهللا-اهللاذمهللاَ هللاهمهللاهللاَا ِهاب هللا هللاهللا؛هللَْاهعهللاتعهللاغمهللاهاهللادَّبهللا  هللاا هللاه

ُمهللاذمهللاَ هللاهمهللاهللاهللَْاه هللا مهللاهللايلمهللاقعهللاَمهللاهللاهللا؛هللَْاهعهللاَّعهللاههللْاَمهللاهللاار هللا مهللاهللِْاُعهللاَمهللا َ هللاِمهللاَهللام هللااهللا هللا:هللا"هللابجمهللالهللْاََ َّمهللاهللاهللا؛ر هللازعهللانهللْانهللاممهللاذعهللاَّمهللا عهللاهللاَ

ُمهللاهللاَرَ مهللا هللَْاهللاهللا؛نعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللاهللَْات هللاههللْاأمهللاهللاَهم  هللار هللا  هللاِمهللاَهللاع هللادَّبهللا ُعهللاهمهللادهللْاأمهللاهللاأ َ هللاِ هللاَهللاعمهللاَّمهللاتمهللاهللاهللا؛كمهللا عهللا مهللاهللانهللْابهللا هللاه

يهللْاهللار هللا هللْااهللاقمهللاذمهللاهمهللاهللا"هللا:هللاه هللار هللا  هللاِمهللانهللاع هللاذعهللاَ هللاا مهللا نم ُْ يهللْاهللانهللْاُعهللاهللاص هللاِمهللاههللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللا؛هللانعهللار  نم ُْ هللاح هللاجمهللارهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللار 

هللاهللا (68 "هللا

َمهللا َعهللاهللاجاراَيلمهللاهللالينمهللاَهللاُمهللاهللانهللاتَ مهللاأمهللا"هللاهللا:هللاهللاا ايَ عهللاهللاععهللاَّمهللاهللِْاُمهللاهللاصَحم هللاهللاقَ هللاَربه

هللاههللْاقمهللاهللاقَبمهللاهللاُعهللا ََََََم هللا   هللاَخ هللاهللا عهللابهللالعهللاُمهللارهللْاَهللام هللاُمهللاهللاهج هللاَا ِمهللاهللاهللاأنعهللايهللْاب دَّبهللاهللاترعهللالَ ذ هللاهللايهللْاوََََََم

َ هللام هللاهللاهللاأهللَْاهعهللاععهللاَدمهللادمهللا هللاههللْاقمهللاهللاقَبمهللاهللاَِ هللاهللاأجهللٍاههللْاقمهللاهللاَقَدمهللاهللاهللاأجهللٍاههللْاقمهللاهللاي مهللاَقعهللاهللاجهللٍاههللْاقمهللاهللايممهللاَقعهللاهللاهللاأنعهللايهللْابََََََم

هللاهللا( هللا69 هللاهلهللا(311 هللاتهللاهللاجَجعهللاا زمهللاهللااختيَر هللاهللاهمهللاه هللاَمهللا

 هللاهللاهحهللالنهللاَُ كأمهللاهللانهللْادمهللاهللانمهللاَعهللاأهللار هللاهللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللاَتَ مهللاهللاهللا::هللاُلجَه هللاهللايلمهللاَقعهللا

َمهللاهللا  هللاأهمهللاهللاهلَََََََ(93تهللا َمهللا " :هللاقَ َ هللاهللاقَ (هللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاآ عهللاَمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صمهللاهللاُعهللاهللاربه

ْينعهللاهللاهللا:هللا} عهللاَ هللاقه عهللا ََََََم هللاقمْهب هللاقمَبم َ م رم َمهللاهللا{بهمهللادهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاَم هللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللارمهللا هللْا:هللا"هللاقمهللاهللاقَ

ُعهللاهمهللادهللْاأمهللا هللا "هللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللانهللْابهللا

هللاهللا عهللالعهللاهللاَج هللاِمهللاَهللام هللاُمهللاهللاجعهللاههللْابهللاا ِمهللاجمهللالهللْاُمهللاهللامره  هللااهللاذمهللابهللاهمهللاَّمهللالمهللاَمهللا ََََََم هللااع هللارمهللاَا ذ هللاأهللاهللا ء هللاا ش

َمهللاهللاهللاأ عهللالعهللاهللاَِج هللام هللا لهللا(هللا244هللا تهللاييعهللار هللاا س هللاهللاالن هللاهللاقَ َهللاباهللاههللْاقمهللاهللا  هللاهب هللاِ هللاممهللاهللا ءمهللاا شمهللاهللا:هللاقَجمهللاه

 ( 70"هللا هللاه هللارمهللا مهللا اهللاقمهللاإعهللاهللا  هللامِيس هللاهللا  هللاَ هللاقَبمهللاهللا غةاهللا

:هللاهللاهرهللاه هللاا ََ رهللابهللا(هللا مهللا مهللاتََمهللاَهللاَمهللاهََمهللادمهللاهللاَمهللا هللاث هللاهللا":هللابَ مهللالََمهللاعمهللاهللا  هللاقه ََ هللاهللا:هللاَ هللاا َّيزا عهللاهللاَجَََءمهللا

هللاهللاق هللاَّرهللالمهللاا تمهللا:هللا هللا  هللا مهللاَا تمهللاهللاهللاأهللاب هللارهللْاا ِ هللا هللاهللانهللْادمهللاهللا عهللابهللالعهللاجمهللارمهللاَم هللاهللاهللاأ ءعهللالَ شَََََم أهللاهللابعهللارهللْاا ِ هللاهللا عهللا مهللاشَََََع

 .ه هللا هللْاا  مهللاهللانمهللاُعهللاهللاُهخه هللٌاأهللاهللالعهللافمهللاا سمهللاهللاةعهللاهمهللاإ بهللاجعهللاهللا:هللااالُت اد هللاهللايلمهللاَقعهللا

هللاهللارجهععهللاهللاب:هللادَّبهللاعََِ مرعهللاجمهللالهللْاَا َّمهللا هللابمهللار هللاق هللاهللاَمهللا:هللاث هللاهللا ِارمََلمهللاهللانعهللامهللْايرمهللاَّعهللاا ضََََََم

َمهللا هللا  هللااعهللالَ جمهللاهللاقمهللاَّمهللالمهللاتمهللاَمهللاهللاجارمل هللا َّم ََََََم ب َم آ ع عهللا َم هللا ْي ع َّم َّمبهللاُ هللادم إ بهللاهللا عهللالعهللاهللاجمهللار هللالهللْايمهللا عهللاهللا(صََََََم

هللا ََََم ُعهللاهمهللا مهللابهللاَمهللاَّمهللادهللْااألمهللاهللاقعهللاَ هللااأل هللاهللانمهللاُعهللاهللابهللاجارمل هللا مهللا مهللاعمهللاهللاَمهللا:هللاث هللاهللايلمهللاأهللاَقعهللاهللاَََّاتعهللاا س هللا  هللااعهللاا جمهللاهللانمهللاَهللا

َمهللا  َّم بم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم  . عهللالعهللاهللاجمهللار هللالهللْايمهللا عهللاهللا(صم

هللاهللاهععهللاج هللار هللاهللاب:هللادَّبهللاعِ مرعهللاجمهللالهللْاَا َّمهللا َّمبهللاُ هللاهللا   هللااعهللاإ بهللاا جمهللاهللانعهللامهللْايرمهللاَّعهللاا ضََََم صََََم

َمهللا َّم بم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا هللا.هللابعهللارهللْاَ هللاا ِ هللاهللاادمهللاَزمهللاهللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللابمهللار هللاقمهللاهللاَمهللا:هللاث هللا(دم

ْينعهللا}هللاب:هللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا  هللاقه  هللا ََََََم هللاقمْهب َبم هللاقم َ م رم هللاأمْدهمب{هللاَم َْ هللاب:هللاَرَ مهللا   ا َّلجمهللاهللاأم

هللاهللا:َب هللا:هللاا ِمهللاهللايلمهللاَقعهللاهللا.هللا  كمهللاهللانهللْاُعهللاهللابمهللارمهللاقهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْابََمهللاههللْاقمهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللا  هللالهللْاا ا هللا

هللاَمهللاهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللاضعهللاامهللاهللِْاُعهللاهللانمهللايهللْاَهللالمهللاُمهللا ََََََع هللاب:هللاَرَ مهللاجمهللالهللْاَا َّمهللاهللاهللاأقَّمهللٌاهللاَف هللاا ر اعهللاهللاأهللاَهمهللايتعهللاب

هللاههللْاقمهللاهللاَبمهللاَقمهللاهللاجهللٍاههللْاقمهللاهللا هللْاَلمهللاقمهللاهللا مهللاهمهللالعهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللاهللا مهللارعهللات هللاأهللاَادهللْاهللاجهللٍاههللْاقمهللاهللا هللْاَلمهللاقمهللا ََََََم هللاهللاأَاح هللٌاهللانعهللايهللْاب

هللا( هللا17 "هللامعهللاَّهللْامهللاَّهللْا عهللاهللاُهجمهللٌاهللا مهللاَمهللا

هللا

 : (10النجم :  ){  فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى} 

َمهللا ََََََ رهللاا طرهللاهللاقَ َمهللاهللا  هللا  هللاههللْاَقمهللاهللا"هللا:هللاهب هللايلمهللاقعهللاهللا هللابهللا(حمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللا هللا

َمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاََُمهللاهللا هللٍاَََّمهللانمهللاُ هللاهللاُعهللاهللا عهللااهللََْاإ بهللادمهللاهللابهللاجاراَيََل هللاحمهللاهللَْاأمهللا إ بهللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاأمهللاهللايََلمهللاقعهللاب هللا

َمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاهعهللا عهللااهللْادمهللا ُمهللاهللاعره مهللاهللا هللْاأمهللاهللال هللاَّمهللاتمهللانهللْام هللاب هللا ُمهللا  هللاةعهللاَهللالَّجز مهللاهمهللا مهللالهللْاَهللالمهللاُمهللاهللاعمهللاَ(هللا

هللاا َّمهللا َمهللاياهللاحهللْاَمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهْهللاَمهللاهللاِ مر هللاأهللاَا تمهللارعهللا مهللاوَََْ بهللاجمهللالهللْاَّمهللالعهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللال هللاَّمهللاتمهللانهللْام هللاَ هللا

َمهللاا مهللا بهللاحمهللاهللَْابهللاأمهللاجمهللالهللْا هللاَا َّمهللاهللا عهللايهللْا مهللابهللاإعهللاحمهللاهللَْاذنهللاأمهللاا مهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللاه هللامر هللا عهللاهللِْاعمهللاذنهللاأهللا

ُ هللاهللاجاراَيل هللا هللا( هللاهللا72 "هللا  هللالرهللارمهللاهللا عهللايهللْابهللاإ مهللاحمهللاهللَْاأمهللاهللاَُمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاإ بهللا

هعهللاهللاهد هللال هللاعمهللاهللاهعهللانهللاَ هللاعفسيرعهللا عهللالهللْاا سمهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللاير هللاَّعهللاَا ضمهللا ْا ع َّمبهللا هللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاإع مبهللادم صم

َمهللا َّم بََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َمهللاِمهللا(هللاأهللاَمهللاُ هللادم بهللا(هللاُ هللاهللا:َ حم َْ هللا عهللايْهللاَّمهللادمهللا هللاجارملمهللاهللالهابََََطةعهللاهللا هللاَمهم

هللا ُ هللادمهللاهللاإع مبهللاهللا( ا هللاا سََََم هعهللا َّمبهللا هللا هللٍاَّمهللانمهللاْا ع َمهللاصََََم َّم بََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا ُمهللاهللا(ُ هللادم ب(هللاهللاَ  حم َْ أم

َعهللاهللارععهللاا شمهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللايهللْا مهللاإعهللاهللاَه هللاحمهللاهللَْاذنهللاأمهللاأن:هللاا مهللا َعهللاهللاإعهللااأهللاَا جمهللاهللاا لظي هللاهللا( 73 هللاهللاا َّستِي
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لمهللاَمهللاَمهللا هللاهللادمهللاههللْادمهللاهللاَ هللاا َّيزا عهللاهللا رهللااَِاََعهللاا طمهللاهللاوََم َمهللاهللا:هللاَ هللااآلمةعهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضََم هللاََِ

هللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللا:هللا هللابَ مهللالمهللاعمهللاهللا  هللاقه  هللاهللا": بهللاَ هللاحمهللاهللَْاأمهللاهللاير هللاَّعهللاب(هللاضََََََم

أهللاإ بهللاجارملمهللاهللاةعهللاِمهللاَلعهللاا سمهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضمهللاهللارجهععهللاهللادَّبهللاعِ مرعهللاهللا ِارملمهللاهللانعهللايهللْالمهللاضعهللاههللْاا َّمهللا

آ ع عهللا هللا رهللااعهللاا جمهللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللاُعهللاهللا عهللااهللْاإ بهللادمهللاهللابهللاجارمل هللاحمهللاهللَْاهمهللاب:هللاَمهللالجمهللاَا َّمهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم صم

َمهللا َّم بم ُمهللاَم ُعهللالَ مهللاعمهللاهللا عهللايهللْاإ مهللاهللاَّيرعهللاا ضمهللاهللاجهععهللاَ هللار هللاهللارمهللايهللْاضمهللاهللا:هللاَالمهللاهللايلمهللابأهللاقعهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللا(هللا هللانهللْابهللا

هللا هللاهللاضه عهللاا ه هللاهللاةعهللاَ هللاغَممهللاهللا عهللا رههعهللاهللاهللاأرعهللاتهللْاا ذ هللاهللاقعهللااهللْابمهللاهللااعهللا مهللادمهللا

هللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاب:هللاَهمهللاَا َّلجمهللاأهللاهللالعهللاهللاا ِ ث هللاهللار هللاا ضَََََََّعهللاهللاَعهللاأمهللا هللاجارملمهللاهللاطعهللالتهبََََ 

هللاهللاألعهللاهللاَ ثعهللا هللاَا ِمهللاَهعهللاَا ِمهللاأهللاهللا ِارملمهللاهللاَعهللاَمهللااألمهللاهللاا ضَََّيرعهللاهللاَعهللابهللاأمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْاإ بهللادمهللا

 .هللاُعهللاهللاإ بهللادا عهللاهللاإ ي عهللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللابهللاجارمل هللاحمهللاهللَْاهمهللابهللاَمهللاجمهللالهللْاَا َّمهللا

هللاةعهللاِمهللاَلعهللاا سََمهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضََمهللاهللاهععهللاج هللار هللاهللادَّبهللاعِ مرعهللاهللاَهللالعهللاهمهللاَّرهللات هللاهللا ث هللاا ِمهللاهللار هللاَََّعهللاَا ضََمهللا

(هللاأهللا  هللااعهللاإ بهللاا جمهللا َم َّم بَََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم إ بهللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاهمهللاب:هللاَمهللاجمهللالهللْاَا َّمهللاهللا صَََََم

هللاجمهللالهللْاا َّمهللاهللانمهللاُعهللاهللانعهللاههللْاإ بهللاا ذ هللاهللابهللاأقرب هللاجمهللالهللْاا َّمهللاأهللاَهذاهللاهللابحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْادمهللا هللاقعهللاَلعهللابهللاا سََََََم

َ هللاا سمهللاهللاي هللاا ذَق هللاضعهللاعمهللارهللْاممهللاهللاذنهللاالمهللاا مهللا  ( هللا74َهللا صنيناهللاهللاتَ مهللاهللاَإ هللْاهللاَّي

ُعهللا10-5 هللااآلمَتعهللاهللاَ هللاعفسََيرعهللاهللااألُِلعهللاهللاَ وَََحمعهللا َعهللاهللابََهر هللانهللْا(هللا هللاا جِ

يمهللٌا همهللاهللاعلِ َمهللاهللاأهللاَدَّي َِ ِ  هللاهللااآلمَت هللا"هللاهللاهللا:هللاَ ن مهللاا مهللاهللاة هللاُمهللاا َّت َعهللاز هللاه هللاهللانهللْادمهللاهللايهللْاثمهللات هللاع هللاَ

َعهللادَّبهللاا رمهللاهللا عهللاحهللْاا همهللا َمهللا هللابََه َّم ََم ب َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم َ هللاهللانهللاا ر ا هللارعهللاهللِْا(هللاممهللاصََم

هللا  عهللاحهللْاا همهللاهللاَعهللاُلَّ هللاهللانهللْادمهللاهللااآلمَتعهللاهللاهعهللاذعهللاهمهللا

َ هللا ِمهللاهللاعَّكمهللاهللا  هللا مهللاهللانهللْاُمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللااآلمة هللاهللاعِه هللا مهللااعهللاا جمهللاهللاَمهللاَّمهللاذنهللادمهللاا مهللاهللاهمهللاه هللاهللاة هللاا لظيَّمهللاهللا  هللارمهللا هللْاا 

َمهللا  َّم بَََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم هللاهللا  هللاَّمهللاَّمهللا(هللا دمهللاصَََََم هللاأتِر هللاهللان( هللاَ َّتهتي عهللاهمهللاا ِ هللاهللام  هللا عهللاشَََََم

ُ هللاهللاةهللٍاخَرقمهللاهللاَهللاق ر هللٍا  هللاهللا  هللاهمهللاَهللاإعهللاهمهللا مهللالهللْالمهللاهللاة هللااآلممهللاهللاعضي  هللا َهللا:   هللاهللاش ءهللٍاهللادَّبهللاتل هللاهللاطٌهللاَّ هللاسمهللاتمهللاَ

هللاَمهللاهللا هللٍارمهللاُعهللا ََََََْ َمهللاهذاهللاا تمهللاهللا  هللاَّمهللاَّمهللادمهللاهللا هللْاقمهللاَمهللاهللان( همهللاتمهللاَب ب:هللادَّمهللااألمهللاهللاقعهللاَ هللالَأل هللاهللاَهللاتَ مهللاُمهللا مهللاجهللْادعهللاهللالَّي

َمهللا هللاب( َّمهللادهللْااألمهللاهللاقعهللاَ هللالَأل هللاهللاهمهللاه هللا 

هللاههللْاقمهللاهللالفَصََََّةعهللاهللابهللاتَ مهللاحتمهللاهللابمهللارمهللاتمهللاَاقهللْاهللابمهللااقترمهللاهللاَمهللاث هللا هللَْاهللا عهللاَّعهللاَّ هللالمهللاُ هللاهللانهللْاُعهللاهللانعهللايهللْابَََم هللالمهللاقمهللاأمهللاهللاأ

هللاههللْاقمهللاهللاقَبمهللاهللارَ مهللابهللاَمهللا مهللا مهللاتمهللاَهللاَمهللاهمهللادمهللاهللاَمهللا ث هللا هللادَّي عهللاهللاَمهللازمهللاههللْابهللاأمهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللاُمهللاهللا مهللاإعهللاهللاَمهللاب(هللاث هللاهمهللادهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْابَََم

ُمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللا َمهللاهللا مهللاحهللْاا همهللا هللا  هللاَهمهللاَر هللاَّمهللات هللاَمهللانهللاأمهللاأمهللاَهللارمهللاُمهللاهللااد هللاؤمهللاا ف هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللابهللا

ُمهللاَّمهللادمهللا هللان( رمهللاَهللاممهللابهللا

ََََََيرعهللاهللاَكمهللاجمهللاه هللاَمهللا ََََََههرمهللاَّمهللااه هللاح مهللاإعهللاهللاَ عهللاتمهللاممهللارعهللاظمهللاهمهللاهللااآلمَتعهللاهللاهعهللاذعهللاهمهللاهللاَ هللاعفس أهللاهللا ٌهللاَهللاُش

َمهللاتمهللاهمهللاهللا هللْاَهللاأمهللاجمهللاُ هللازمهللاَّهللْاممهللاهللانهللْارعهللا  هللاَ مهللاهللانهللاُغَّهر ٌهللاخرمهللاَاأل هللا هللااآلمَتعهللاهللااتعهللادمهللارمهللافهللْاُ هللاهللاللضمهللاهللاَمهللاجَ

هللا هللانعهللايهللْافمهللاَّعهللاتمهللاخهللْاا َّ هللاهللانعهللامهللْايرمهللاسعهللافهللْاا تمهللاهللاليَ عهللاهللاَمهللاث هللاهللاهللاأمضَ عهللالَإلعهللا

رمهللا َ هللاَّمهللا  هللاتمهللاهللا(  هللا ا َّع هللاأهللاَحيث هللاهللال هللاَهللاا فمتهللْاَهللاُلجَهمهللاهمهللاهَّ هللاَأمهللاهللاغةعهللاا َّمهللاهللارلَب هللاأمهللاهللاَهللامِه

ُاهللاإعهللاهللاش مهللاأمهللاهللاتَ مهللاهللاأتِرمهللاهللالمهللاَهللاَ تعهللاَّمهللاَّمهللات هللاهللالمهللااهللْاا نمهللاهللا مهللاإعهللا هللا هللا اهللاهمهللاَهللاَق هللاحرَ

هللاُمهللاهللالهللٌالهللْاَعهللاهللا:هللاب( م مهللا عمهللاهللا
َمهللا  هللا مهللاا تمهللاهللانمهللاُعهللاهللاخه هللٌاهْ َهللاَّمهللاتمهللاهللا أهللاَُلجَه هللاَّ هللاِمهللاعمهللاهللا عهللازهللْا هللادَّبهللا

َ هللا هللاا رمهللاهللامِه ََعهللاهللام هللااغََع ََكمهللا75 هللااالقتراب هللاهللا عهللاَ هللاُفرداع هللادَّبهللا   َََءا هللاهمهللاه هللاَمهللاهللا(هللا هللاَاج

هللاَ عِرمااهللاهللابهللاَاح هللٍالَّلجاهللاهللانعهللايهللْاَّمهللالهللْاا فعهللاهللا مهللاأهللاَتعهللا  هللاقاَّمهللاهللاَ(هللاا هارد عهللاهمهللا دمهللاهللاةعهللاَّمهللاَّهللْادَّبهللاج هللاهللاعهتي هللٌا

قَبمهللاهللا َهللاُمهللاهللاهمهللاَه هللاهللاُلجَه هللاهللاهللاأ(هللاُلرَفهللٌاقهجهللٌاهللاَهللا  هللاهللابهللاُِ ارهللٍا(هللالَّلجمهللاهللا هللا

ُمهللاهللاَ هللاههللْاا سمهللاهللاهعهللاَ هللاَعرعهللاهللاع هللاهضمهللام هللا َعهللاهللار هللا هللْاقمهللا:هللا(هللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللاهللابهللا قَبمهللاََّلجمهللاأهللاهللا عهللابهللالعهللا ي ر هللاِه

هللا هللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللا

هللاه هللار هللابهللاآخ(هللاُلجاهللا قََََبمهللاهللا رَََََّّةعهللاهللاغَََةعهللاا َّرهللاهللامعهللاتَََ هللات هللاهللاَ هللاللضعهللاهللادمهللارمهللاَمهللاَمهللا هللاهمهللاأ

هللادَّبهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللااهتهَءعهللاهللاةعهللاإ بهللاهِطمهللاهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللاا يمهللاهللال هللانمهللاُمهللاهللالينمهللاهللاة هللاا فَصَّمهللا  هللاَاجَءا

هللا( ةهللٍا َ حظهاهللال قمهللاهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللااهنجَءعهللاهللاهع هللاَّ هللاهللِْاُمهللاهللا(هللاُلجَه هللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللاهللاَبمهللا قمهللاهللااهللاَإ مهللاذمهللاهمهللا

َ هللاِ هللاعمهللاهللابَ مهللااأل هللاهللاا َّشََََههر  هللاهللاة هللاظرممهللاََ جمهللا هللا  هللاحهللْاا همهللاهللاأُين هللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَمهللاَّ هللالمهللاُ هللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللاه

هللا ةٌهللاخَرقمهللاهللا ٌهللاق رمهللاهللا  هللاذنهللا مهللاا مهللاهللاجاراَيل هللا

أهللاُعهللاهللاربَ ةمهللاهللا  هللاغ هللاَماَّ هللاهللاةعهللاَّلمهللاا طمهللاهللاسنعهللاحمهللاهللارجلهللٍاهللا عهللالوهرمهللاهللاا مهللا هللاا جمهللاععهللاهْهللاممهللاهللاَتَ مهللا

َمهللاهللانعهللايهللْاعمهللاُرمهللاهللاةعهللاا نِيِيمهللاهللا عهللاععهللالوََََََهرمهللاهللا  هللااعهللا َّجمهللاهللارمهللاهمهللاَبمهللا هللا  هللااعهللاا جمهللاهللاربََََََََ ةعهللاهللاَتر عهللاهللاِها

هللا هللارم عهللاا شمهللاهللاهعهللارعهللاَّ هللاَد هللا

هللاَهللاع هللاُمهللاهللا مهللابهللاهعهللاَ مهللااأل هللاهللا  هللاا َّرمهللا ََََََع هللاا انثعهللانمهللاُمهللاهللااآلمَت هللاهللا ي عهللاإعهللاهللاير هللاش هللارمهللاهمهللابمهللاهللا هللْاأهللاإعهللاهللال 

َهللادظيَّاهللاهللاأهللاَتَ مهللاهللاََّمهللاه هللايلمهللاَّعهللاجمهللاهللاَا َّغربمهللاهللاا َّشَََرقمهللاهللاطاقمهللابهللاَمهللادَّمهللااألمهللاهللاقعهللاَ هللاَ هللااأل هللا

َمهللاهللا  هللاهمهللابهللاأمهللاحتمهللا هللاَهللاُسَََََََةٌهللاَّمهللاه هللاليجمهللاهللانهللْار هللاممهللاهللاهللَْاَّمهللامهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللانمهللاُعهللاهللابمهللارمهللاَهللاََقتمهللاهمهللادمهللاهللاَمهللاأهللاث هللاهللاا مهللاا جمهللاهللاهَ

هللاههللْاقمهللاهللاللَََََََََََهللا قَبمهللاهللالاير هللاَا تمهللاهللاهللا نعهللايهللْارادمهللا عهللاهللالَِّ ارعهللاهللاإالمهللاهللا ٌهللاللي مهللا هللانهللْادمهللاهللا(هللاتجَمةٌهللانعهللايهللْابَََََم

هللا هللابهللااالقترابعهللاهمهللاتمهللاجهللْاُ هللا

ُعهللاهللا  هللا َمهللاهللارمهللاهمهللابمهللاهللاهللاَهيَة هللاا َِمهللاهللا  هللاَا َّرمهللا آ ع عهللا هللا عهللاراجَعهللالهللْاَ هللا َم هللا َّميَْ ع َّمبهللاُ هللادم صََََََم

َمهللا َّم بََََم هللاأهللا(َم هللاذاهللااألُرعهللاهمهللاهللانهللْادمهللاهللاث هللا مهللانمهللاتمهللات هللاعمهللاا مهللاهللاةعهللاا َِّاَّمهللاهللاَ هللااآلمَتعهللاهللا  كمهللاهللان هللاي هللاامهللاج هللاَبََََم

هللا هللاُعهللاهللالإ  عهللا

هللاهللانهللاللض هللارمهللاَممهللا  ََََََ ممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللااختَرمهللاهللانعهللاَّمهللاُعهللاهللارمنمهللاا َّفس هللاَِءمهللاا َّ هللاهللا مهللالهمهللاهللاةمهللاا جظر

هللاَ هللاغَرعهللاهللاتَ مهللاهللاةعهللاا نِيِيمهللاهللا عهللاَيهَهللالوََََََهرععهللاهللاجاراَيل هللاهللا  هللا مهللاهللارمهللاهمهللاذنهللابمهللاا مهللاهللاَمهللاَمهللااألمهللا

هللا هرعهللاا جرهللاهللالعهللاامهللاَ هللاجمهللاهللاععهللااقعهللاا همهللاهللاحراءمهللا

ََََََير هللااهللاا تمهللاذمهللاهمهللا هللاهللانهللْاُعهللاهللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللاأمهللاهللاهمهللاَه هللاهللافس (هللان(هللا جاراَيل هللاهمهللاا ِ هللاهللا م  هللا شَََََََم

ََََرمهللا ََََدَََةٌهللاهللاه هللااخت ََََََ رهللاهللاهللاأتِيرَ مهللاهللاجَّ هللاا طارب ََََ عهللاهللاَ هللاَُِّععهللاهللاُجهَ أهللاا اي

َعهللا َ هللاهللاُخشََرنرهللاجزملهللاأهللاَا زمهللاا تمهللاهللاَ هللاأههارعهللاهللاهلََََََََهللا(هللا685هللا هللاتنرهللاَا ايضَََ

هللا  هللاهللاازنا رمهللاهللار هللاخهللْاأهللاَا فمهللاهللاا ايَ عهللاهللارَ  هللاهللاهعهللاَ هللاعفسَََََيرعهللاهللاأهللاَا ِرِا رهللاهللاَفعهللاا رشَََََم

َ هللاهللاا(هللاهللا1966 هللاتهللا هللاقطمأهللاَبَََي هللاا رايرعهللاهللاهعهللاَ هللاعفسَََيرعهللاهللاهلََََََََهللا(هللا606ت

َعهللاهللاهعهللاعفسََََيرعهللا هللاهللاأهعهللاَ هللاعفسََََيرعهللاهللااهللا(هللا1945 هللاتأهللاَا َّراغ هللاا ِرآ عهللاهللاَ هللاب 

هللا عهللاَ هللاُيزاهعهللاهللااهللا(هللا1981-هلََهللا1402 هللاتهللاُةهللاا طاَِاََ ا ل مهللاهللاَعلايرات هللا

هللاهللانعهللاأهللْااهللاا رمهللاذمهللاإ بهللاهمهللاهللاعَّيل هللا
هللاَهللا مضاهللاأم

َعهللالَ رمهللاهللاةمهللاظرممهللاا جمهللاهللاهعهللاذعهللاهمهللاهللا مهللاأمهللاهللاالمهللاإعهللا ُعهللاهمهللاَهللا مهللاَّمهللاُعهللاهللاغ ههللاَّ هللاخهللْاعمهللاهللاالمهللاهللاتِيرمنمهللاهللاهللاعاَعهللٍانهللاأمهللاَهللا

هللا:هللاةهللٍاُهَّمهللاهللاإشرَالتهللٍاهللانهللْاُعهللا

ُمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللا:هللا َمهللاهللالهللاَ هللااآلمةعهللاهللا1 َ هللاهللاَّيرعهللاا ضمهللاهللاع هللاجعهللارهللْاب(هللا

ُمهللاهللاكفهللاشمهللاهللا مهللالعهللاهللاُ هللاهللاهمهللا(هللاه هللاهعهللا عهللااهللْا دمهللا هللاجاراَيلمهللا هللاجعهللالهللْان(هللاممهللاهمهللاا ِ هللاهللام  هللا عهللا شمهللاهللاتَ مهللاهللاههللْا مهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللاعمهللاأهللا

هللامَّرن هللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللا  هللاصََنيحهللٌا هللادَّي عهللاهللاعلهد هللاهللاه هللا مهللالهللْالمهللاهللاَ هللااآلمَتعهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضََمهللاهللاجَّيعمهللاهللاَإ مهللا

ُعهللاخمهللااأل هللاهللااآلمَتعهللاهللانعهللادمهللاهللاخَرجهللٌاهللااآلمةعهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاُهضََهعمهللاهللا مهللاأمهللاهللاملرفمهللاهللا هللْاأمهللا َعهللاهللانهللْارهللا هللاخ 

هللاامهللاأهللاَد مهللاهللاَ هللااآلمَتعهللاهللايَقعهللاا سََ هللاهللااضََطرابمهللاهللا مهللاأمهللاهللاالمهللاَأهللاإعهللاَيهمهللاهللاا َّهجهد عهللاهللانعهللاا ِراَعهللا

هللا!هللاَقطلاهللاهللارعهللاَهعهللاا ظمهللاهللاف هللا مهللاخعهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضمهللاهللادهدعهللاهللاعجَبقعهللا

هللاهللا-هللا2 ُمهللاجعهللالهللْاذنهللاممهللاا مهللاهللالاير هللاذاهللاا تمهللان(:هللاهمهللاهمهللاا ِ هللاهللا م  هللا شَََََم هللاةٌهللانهللاخَرقمهللاهمهللاق هللاهللا  هللا مهللاهللانهللْا هللا

هللاَهللام هللاَّمهللاهمهللاإعهللا هللاا َِّ مهللاهللاُعهللاهللا اتمهللاهللام هللاجَبَََع هللانمهللاَمهللاهللاةعهللابَََم ُعهللا20 هللاةمهللااآلممهللاهللا مهللاأمهللاهللا هللاصَََنيحهللٌاهللام هللاسَََْ هللانهللْا(هللا

ل  عهللاهللاجاراَيلمهللاهللانهللْادمهللاهللار هللاا هللالمهللاع هللاهللارهمرعهللاا تمهللاهللابهر عهللا (هللاهللاينهللٍارعهللاُمهللاهللاشعهللارهللْانهللاا لمهللا عهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللا هللٍاهمهللانهللاق هللال
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هللاهللا هللالينمهللاهللا مهللاأمهللاهللاالمهللاإعهللا ُعهللاهللانهمهللاا ِ هللاهللا م  هللاشَََََََم ََََََعهللاَ هللاُفهه (هللا هللٍاهمهللانهللاق هللا  عهللاهللاَلينمهللاهللا عهللا(هللاا هاب

اهللاَهللاتايراهللاَرقاهللاهللاَرادعهللاَاإلعهللاهللاجريرعهللاا تمهللاهللا(هللالوََََََيغةعهللاهللا هللٍاقهمهللاهللا هللاتََّّة هللاهللاَي عهللاأهللاا َّذتهر هللا

هللا( هللا76 

هللا

 : (11النجم : ){ َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى } 

هللافَبيرعهللاا تمهللاهللاَ هللاصفه عهللاهللاهلََهللا(1442هللا هللاتهللاَلهه  هللاا ومهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللابهللااآلمةعهللاجمهللالهللْاُمهللا

ُمهللا هللاامهللالعهللاهللاَهللارآه هللاُمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاقَّم هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا:هللا هللاهللانهللْاُعهللاهللاهعهللارعهللاوََََم أهللاهللاةعهللاا نِيِيمهللاهللاجارملمهللاهللاهر عهللاصََََ 

َمهللا َ هللاأمهللا:هللارمهللاهللاُسلهدهللٍا الن هللاهللاقَ َّمْي عهللاَآ عهللاهللا هللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاُعهللاهللانهللاربه ُم هللادم َّمبهللا َمهللاهللا عهللاصم َّم بم (هللاهللاَم

ُعهللاهللالرهللاأهللات هللاهللاججَ هللٍاهللاَّ ةعهللاترهللابََعهللاهللا  هللا مهللاَمهللا  َ هللاصََهرععهللاهللاجارملمهللا هللااأل هللابََمهللاهللا هللْاَهللاقمهللاهمهللاجهللْاججٍَ هللا أهللاقمهللاَ هللا م

هللٌَاهللا عهللاَهللاُ هللالعهللاُمهللاهللاَا يَقهتعهللاهللار هللاَا  رهللا هََملعهللاا تمهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللاججَحعهللاهللانهللْاُعهللاهللاِط هللاسهللْاممهللا هللا( هللا77 هللادَّي

َمهللا ُمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاقه  هللاهللاا َّيزا عهللاهللاصَحم هللاهللاقَ هللاأنهللا(أمهللاَهللارمهللاُمهللاهللاؤاد هللاا ف هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللاب:هللا هللا

هللاهللاف هللا مهللاخعهللاهللاب هللاذعهللاا رمهللا َ هللام هللاهللاهللاأقعهللا هللْاا وََََ  َ هللاأهللاَم هللاهللا عهللاَ هللاح مِعهللاهللا هللٌا مهللاَ هللاهللابمهللاذمهللا:هللاتمهللاهللاَِ هللا  هللا:هللاتذلمهللاهللاَِ

ُمهللال  هللالَ تمهللاهللاا ن مثمهللا دَّبهللاهللاق هللاَّمهللاطهللْاَهللام هللاَّمهللاتمهللاهللاب هللاذعهللاَأهللاَا رمهللالاهللاذعهللاتمهللاهللا  هللاثمهللا مهللاأنهللاحمهللاهللانعهللايهللْاه مهللال هللافهللْانهللاإ بهللا

ن مثعهللاهللاَعهللاههللْاا ِمهللا ظ هللاا مهللاهللاَا  هللا عهللاهمهللاا ِ هللاهللاإعهللاطمهللادَّبهللاخمهللاهللاق هللاَّمهللاطهللْام هللاهللاتذ كمهللاهللاسََََََََ  هللاا َّ هللاهللا  هللاذنهللامَّف

َ هللاهللاهللاأا َّ رتةعهللا َ هللاَ همهللاتعهللاممهللاؤهللْاَ هللار هللاهللاتهللْانهللاأخطهمهللاأمهللاهللاهللاأ  هللاديج هللاهللا  هللاتهللْالمهللاذمهللا:هللاتمهللاهللامِ 

هللاب هللاذعهللاا رمهللاهللاذمهللاأ خعهللاهللابهللابَََََهاءهللٌالهذاهللاا َّلجمهللاهللاهمهللاَهللاه هللاَّمهللاإهمهللاهللاؤادعهللاا ف هللاهللانعهللادمهللاهللابعهللاذعهللاا رمهللاهللا  هللافهللْاَهمهللا

ُاهللا هللَْاأهللانهللاأمهللاَيََّهللارمهللاهللاا فؤاد هللاهللابمهللاذعهللاَهللاتمهللاُمهللاهللاهللا:ِ مر هللاَا تمهللاهللاأهللاَالز ُمهللاُتل ماهللاهللاأ أهللانعهللايهللْاه مهللال هللافهللْاَهللاإ بهللا

هللاةمهللارؤممهللاهللاأنهللاإ مهللاهللاهللاأَهللارآه هللاُمهللاهللاا جا رهللاهللا-هللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَؤاد هللاهللا-هللاا فؤاد هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللاُمهللاهللاهللا:َا تِ مر هللا

 .هللاةٌهللاصَدقمهللاهللاةٌهللارؤممهللاهللاآه هللاَهللارمهللايَّمهللاَعهللاهللاهعهللاَؤادعهللا

همهللا ََ َّ هللاذمهللاَدَّبهللا هللاَآ عهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَؤاد هللاهللالَ فؤادعهللاهللاراد هللااهللا ْي ع َّم ُم هللادم َّمبهللا هللا عهللا هللاصََََََم

هللا( َم َّم بم ُمهللاهللالعهللاا فَدعهللاهللاأهللاَضَّير هللاهللاَم هللاة هللاَا رؤممهللاأهللاهللاإ بهللاا فؤادعهللاهللاأنهللا(هللاراجعهللٌاَهللارمهللاَ هللا 

هللا.  هللارؤمت هللا

هللا مهللاَإعهللاهللاهللاأإ بهللاا فؤادعهللاهللاا ليَ عهللاهللا  هللاُشَََه مهللاهللاَه مهللاهللاةعهللاؤممهللاا ررهللاهللاَ هللاهسََاةعهللاهللاعمهللا هللْالعهللاهللاَالمهللا

ُعهللاههداهللاهللا إلهسَََ عهللا هللانهللاا نهاج هللاح مهللالإعهللاهللادراكعهللااإلعهللاهللاَراءمهللاهللان هللاهدعهللاه هللاا شََرهللاهللادراكعهللااإلعهللاهللانمهللاَهللا

َهللاجمهللاسعهللاف هللاههللْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللا  هللاَهللاهشَهعهللاجمهللاهمهللاَهللاأمهللاَّمهللاتمهللاهللاةعهللانهللاا اَِجمهللاهمهللالَ ِ هللاهللار هللاررهللافمهللاَا تمهللاهللال هللايرهللاخمهللاَا تمهللاهللاهللاأا ظَهر عهللا

ُاهللاهللاَالمهللاهللارعهللاومهللااهللالَ امهللالوَراهللاإعهللاهللاة هللاا ليَهيمهللاهللا  هللاا َّشَه مهللاهللاهعهللاهذعهللاهللايهللْاسمهللايهللْاَ مهللاهللاأهللانرمهللاَهللاهمهللاجمهللاهمهللاأمهللا َهللاُلَّه

ُعهللارمهللااهللاهمهللاذمهللاأهللاَتمهللالفررهللٍا هللا  هللاشَهعهللاَه هللاهللاح هللاَهََّّمهللاهللاَق هللاذ هللاَهمهللاهللاَرهللاشعهللاَهمهللاهللاع هللاَّمهللاسهللْاَهللاهمهللاجمهللاهمهللاَهللاأمهللاجمهللاسعهللاف هللاأههللْاهللانهللْانهللا

هللاا نهاج هللاهللانمهللاُعهللاهللاأَهللالش ءهللٍاهللارهللٍاومهللاامهللالعهللاهللاة هللاا رؤممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاَ يسيهللْاهللاهللاأر هللارمهللافمهللاتمهللاَهمهللاهللال هللاَهللاهتخيمهللاجمهللاهمهللاأمهللا

َعهللاهللاا ظَهر عهللا هللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللاَاح  هللٍاهللاتل هللاهللاُ رتَتعهللاهللا  هللاَهللاهشََََََََهعهللاَّمهللاَهللاتمهللاهمهللاَإعهللاهللاةعهللاا اَِجمهللاهللاأ

أهللاَهللاهمهللاَهللا َّ رتعهللاهمهللاجهللْاُعهللاهللاتلفهللاهللاإدراكمهللاهللا  هللاهشََََََََهعهللاهللاتذ كمهللاهللاهللاأ عهللاهمهللاا ِ هللاهللاعَّكمهللاهللانهللالجفحعهللاهمهللاا ِ هللا

هللاف هللالهههللْاهللالهللْالمهللاهللاهللاأ عهللاا ِهمهللاهللاعَّكمهللاهللالجفحعهللاهللاا َّشََََََََه   هللاهللاهعهللاهذعهللاهللاَ يحمهللا ََََََع دجهَهللاهللارعهللاامهللالمهللاَهللاا َّ هللاجمهللاس

هللاهللا ادعهللاؤمهللالَ ف هللا

ََََََانَهمهللاهللاُ هللاهللاهمهللاه هللاهللاةعهللاممهللاؤهللْاا ررهللاهللاقمهللاَّ هللالمهللاتمهللاُ هللاهللا مهللادَّبهللاأمهللاهللاَرهللا  هللاَهللاممهللاُمهللاهللاةعهللاَ هللااآلممهللاهللاَ يحمهللا هللا  هللاب

هللا(هللا  هللا مهللاهللا َّرَ  هللاهللا  هللاهمهللاَأمهللا َم َّم بَََََم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاق هللاَ هللااأل هللاهللاهمهللاه هللاهللا رهللاا َّرَعهللاهللالعهللالمهللاهللا صَََََم

حعهللاهللا  هللاهََمهللا هللاَأمهللا  هللا مهللاَا تََمهللاهللابهللاَا ََ ههرهللادَّمهللااألمهللا َ هللاهللاا َََّذتهر  هللاهللا مهللاهعهللاهللاهعهللاَهََذعهللاهللاهللاأإ يََ عهللاهللا مهللاأَ 

هللاهللااآلمَتعهللا بهللاَ هللالَ مهللاعمهللاهللاه هللارمهللاتمهللاَهللا مهللاُمهللاهللا  كمهللاهللا  هللام هللاؤمهللابأهللاَم هللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا مهللاهللاآمَتهللٌاهللا مهللاَهعهللاأهللاهللاةعهللاَلِمهللاا سَََم

ُمهللاهللا عهللانهللاُنهللاقه عهللاخرمهللااأل هللاهللاةعهللا مهللازهللْاا جمهللا هللاا امهللاهللااغمهللاَهللازمهللا:هللا هللا ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاهللِْابهللا مهللاغمهللاَهللاِمهللاُمهللاَمهللاهللار هللاوََََََم هللانهللْانهللا

هللا ن(رمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآمَتعهللا

يهللْادمهللاهللاههللْاَهللا مهللاهمهللاهمهللادَّبهللاأمهللا هللالهجهللٌاهللا عهللالعهللاهللانهللْار هللاممهللاهللاهللَْابهللا مهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا عهللالعهللاهللاةعهللاممهللاؤهللْاا ررهللاهللاقعهللاَّرهللالمهللادَّبهللاعمهللاهللا م

هللاا امهللاهللاةعهللاؤممهللار هللاهللاغير هللاهللاَّمعهللاا ِمهللاهللاة هللاَرؤممهللاأهللاهللاهللاَّمعهللاا ِمهللاهللارؤمة هللاَهللاهمهللاَإهمهللا هللاهللارعهللاوَََََم  َََََ ت هللاا مهللاهللاةعهللايمهللاا نس

هللاَممهللاأهللاهللاجسَََََََاعهللالَألمهللاهللاق هللاَّمهللالمهللاتمهللاعمهللا ََََََْ َمهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا عهللاَهللالعهللاهمهللاِ هللاَّرهللالمهللاعمهللاهللايل هللانعهللاتمهللاس ُاهللاجمهللاهللُْا مهللاقمهللاهللا هللْاقمهللابهللا َهللاَ هللاَهللات 

هللا (143:هللاهللادرافعهللا األمهللاهللابهر عهللاهللاَ هللاعفسيرعهللاهللامعهللاَّهللْاا ِمهللاهللاةعهللارؤممهللا

ُمهللا ُمهللاهللاضَََََّيرمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللايلمهللاَهللاقعهللاَ َّمْي عهللاَآ عهللاهللا  هللااعهللا َّجمهللاهللانهللا(أمهللاَهللارمهللا هللا ُم هللادم َّمبهللا هللا عهللا هللاصََََم

هللا(هللا َم َّم بََم ُمهللاجمهللالهللْاَا َّمهللاَم َمهللاب:هللا َمهللا هللاه هللاؤاد هللاَ هللاهللاَهللاقَ َّم بََم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاآه هللاَهللارمهللاَّمهللا(هللا عهللاصََم

هللاامهللالعهللا َمهللاهللاههللْا مهللاَمهللاهللاهللاأكمهللادرهللَْاأمهللاهللاهللَْا مهللاهللاهعهللارعهللاوََََََم َهللاَّمهللاتمهللاهللا عهللالَِّاعهللاهللا  هللارَمهللادمهللاهللا  هللاألهمهللاهللا؛هللاَلاهللاتَ عهللاهللا رَ مهللاهللا  كمهللاهللاقَ

ُ هللاهللاهعهللارعهللاومهللاامهللالعهللاهللاآه هللارمهللا هللا( 78 هللاآه هللاَيََّهللارمهللاهللاه هللارمهللاومهللالمهللاهللاقمهللا مهللاصمهللاهللاه هللاؤادمهللاَ هللاهللا مهللاأمهللاهللا  هللاَّ هللاو هللانمهللاأهللاَ

ُمهللاذمهللاتمهللاَمهللا هللالمهللاهللابهللْارذ هللام هللاهللاهللَْا مهللاهللاه هللاؤادمهللاَ هللاهللا مهللابهللاأمهللاجمهللالهللْاا َّمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللايلمهللاَهللاقعهللااهللا هللالهللْالمهللاهللاآه هللاَهللارمهللايَّمهللاَعهللاهللاه هللارمهللاوَََم

ُمهللاهللاأمهللارمهللاقمهللاهللانهللْاُمهللاهللا  هللااءمهللارمهللاقعهللاهللاه هللا  هللام هللاؤمهللاأهللاَم هللا عهللالعهللاهللا مهللاِمهللاتمهللاَادهللْاهللا  هللاقمهللا مهللاصمهللا َعهللاا ذمهللاهللام عهللا عهللاشهللْاتمهللا(هللالعهللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا هللا هللاهللا.هللاا

هللاهللاي عهللالطعهللاذنهللام هللاا مهللاهللا مهللاأمهللاهللاي عهللافعهللاَمهللا هللالَ مهللاعمهللاهللاه هللاعهمي  هللاهللااآلمَتعهللاهللايَق هللابََََََع هللا  هللااعهللاا جمهللاهللاقمهللا هللْابهللاصََََََع

َمهللا  َّم بَََم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاُعهللاهللاآمَتعهللاهللاا هح هللاَرؤمةعهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللا(هللاَيََّهللام مديصَََم

ُمهللاهللاضَََََََّير هللاهللاتَ مهللاهللاههللْاا رارنأهللاَ مهللا َّمْي عهللاَآ ع عهللا هللا  هللااعهللانهللا(هللا َّجمهللاأمهللاَهللارمهللا هللا ُم هللادم َّمبهللا صََََََم

َمهللا َّم بم هللاهعهللالَدتَِدعهللاهللا عهللاتعهللاممهللاؤهللْار هللاهللادَّبهللاص قعهللاهللااالحتَِجمهللاهللابهللااآلمةعهللاُلجمهللاهللال هللاُنو هللاهللاتَ مهللا(هللاَم

هللاعمهللاجمهللارمهللاهللاههللْاَهللا مهللاُمهللاهللااهللالخ فعهللاذمهللاَهمهللاهللاهللاأا ِرآ عهللاهللابعهللاأهللْادمهللاهللانهللْاُعهللاهللاللي هللٌاهللاهمهللاَه هللاهللاهللاأهعهللالفؤادعهللاهللا  كمهللا

ُمهللاهللاضََََََّير هللا هللاهللا مهللاَإعهللاهللانهللا(هللاإ بهللاا فؤادعهللاأمهللاَهللارمهللا هللا بهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا  هللاعوَََََ مِ هللاهللاُلجَه هللاهللالمهللاُنوَََََ 

:هللا عهللاقه عهللاهللانهللْاُعهللاهللااألخذعهللاهللاقعهللاَلعهللاا سمهللاهللايَقعهللادَّبهللاا س هللاهللانهللاا ر ا هللارعهللاهللِْاَممهللاهللاهللاأآه هللاَيََّهللارمهللاهللاهعهللا فؤادعهللا

ُمهللا هللاصمهللاَهللاضمهللا هللا ُمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللالم  .بهللا(هللاا خهحمهللام هللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاالمهللاإعهللاهللاهمهللاه هللاهللا هللْانهللاإعهللاهمهللاَهللاغمهللاَ

ُمهللاَّمهللادمهللاهللا  هللاَهمهللاََّر هللاتمهللاَ هللا هللاأمهللاهللاَ يةعهللاا تمهللاهللاَ هللااآلمةعهللاهللابهللامنتجرهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللاهمهللا:هللاإعهللاهللايمهللاَّهللْاق هللاهللا هللْاَإعهللا َهللابهللا

َّمْي عهللاَآ ع عهللا هللا عهللانهللا(هللالرؤمتعهللارمهللاممهللا ُم هللادم َّمبهللا َمهللاصم َّم بم هللاأهللاَيََّهللام مدي عهللاهللا عهللاقعهللا هللْا(هللادَّبهللاصعهللاَم

 . عهللالليجعهللاهللااه هللارمهللاَهللاممهللاَّمهللالعهللاهللاهعهللاَؤادعهللاهللالَدتَِدعهللاهللااالحتَِج هللاهللا  هللاَُِّمهللاهللانهللْار هللايمهللاَّهللْامهللا

ن:هللا هللا  هللاقه  هللاهللا:هللا يحمهللاهللاقَّي هللا َهللاممرم ُم َّمبهللا َهم  هللادم ُمهللاأَم تمََّر  هللا(هللا هللاَهللا  حتَِجعهللاهقاهللاسََََ 

ُم هللا هللاَه هللاممهللاَهللاإعهللاهعهللادَّبهللاََُّراععهللاهللاللهللاعهليخهللٌاهللا عهللادَّبهللاصَََََ قعهللاهللا عهللالرؤمتعهللا َّمبهللا َّمْي عهللاصَََََم دم

َمهللا َّم بم َم هللاَرا  هللاَّمهللاأهللاَا َّ هللاهللاَي عهللاهللاَه هللاممهللاَهللاإعهللاهعهللاتعهللاََُِد مهللاهللاهللاأه هللاَماور هللاهللااه هللارمهللاممهللاهللاُرهللٍا(هللادَّبهللاأمهللاَآ ع عهللا

يهللْاصمهللاهللاههللْا مهللاهللا-هللاحرهللاو هللاَهللاعمهللاَّمهللاهمهللاإعهللاهللاة هللا مهللاَا ََِّدمهللا هللاَاالدتَِداتعهللاهللاةعهللاظرممهللاا جمهللاهللاَ هللااآلراءعهللاهللا-هللانم

هللاةعهللا مهللاَا ََِّدمهللاهللابهللا ََََّّّرا عهللاُلجاهللاهللا مهللاَهللاَمهللاديَهاهللاهللا  هللاشَََهمهللانهللاَم هللارمهللاَهللاممهللايَّمهللاَهللاَعهللاُمهللاَأمهللاأهللاهللاةعهللاا فررممهللا

َمهللاهللاَي عهللا َمهللا هللاهمهللاه هللاأهللا َّم بم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاه هللا  هللاشَهعهللاَهللام هللاَّمهللاَهللالعهللاه هللار هللااعهللاخهللْام هللاهللاَهللاتَ مهللاَّمهللاهمهللا(هللاإعهللاصم

هللا (79 لهللٍاِرهللالمهللاَعمهللاهللارهللٍارهللْاَعهللاهللانهللْادمهللاهللاَهللاالمهللاديَهاهللا

هللا

-11النجم :) { أَفَتُماُروَنهُ َعلى َما يَرى *َما َكَذَب اْلفُؤاُد َما َرأى  }

12) : 

َمهللا ََََََ رهللاا طرهللاهللاقَ ُمهللاهللا  هللاَقه  هللاهللا"هللا:هللاهب َمهللاأمهللاَهللارمهللاُمهللاهللاؤاد هللاا ف هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا هللا هللاالن هللاهللانهللا(هللاقَ

َهللاَّمهللا(هللاَإهمهللاهللا  هللاَّمهللاَّمهللا هللادمهللاهللا عهللابهللاقه عهللاُلجمهللاهللاهمهللاَه هللاهللا عهللالَِّاعهللاهللا  هللالمهللانهللارمهللاأمهللارمهللا:هللاهللاهلهللا(هللا68 هللاتهللاَجهللٍادامهللا

هللا.َآهمهللات هللارمهللاا مهللاهللالَآلمَتعهللاهللا  كمهللاهللاَمهللاَّمهللادمهللا

َمهللا ُ هللاأمهللا:هللارمهللاهللاَقتَد  هللاهللاَدََشة هللاهللاهلَََََََهللا(هللا32هللا هللاتهللاُسلهدهللٍاهللاالن هللاهللاَقَ هللا هللٌاَّمهللانمهللانهللا

َمهللاهللا عهللادَّبهللاصََهرععهللاهللاجاراَيلمهللا ُمهللالجعهللا:هللاممهللاهللاا نسََن هللاهللا هللاَقَ ُعهللاأمهللاَهللارمهللا هللا هللاُِ َراتعهللاهللانهللْانهللا

َمهللا عهللابهللاََُّرهععهللالَ مهللاعمهللاهللاُعهللا ُم هللا هللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللالرَ عهللاهللاجمهللارمهللا:هللادمهللاهللاا نسََََََن هللاهللا هللاَقَ َّمبهللا صََََََم

َمهللا َّم ََََََم ب َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا هللادم ََََََم ََََََ  هللاهللاََّءعهللا(هللاإ بهللاا س َمهللاهللاَ هللااألر عهللاهللاه هللاَجس هللاأتِر هللاهللا هللاَقَ
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هللافمهللاا َّ هللا َ هللاهللاهر هللاَا َّشََََََه هللاهللاأهللاَجمهللاصََََََنَلعهللاأمهللاهللامعهللاهمهللاذهللْاُمهللاهللانهللْاُعهللاهللار هللاَهعهللاا ظمهللاهللاهمهللاَه هللاهللا-هللامنمهللارعهللاسََََََ 

هللاَُّرهتمهللاهللا-نهللاأمهللابهللارمهللاَهللاحتمهللاَهللابَّيَّاهللاحي اهللاهللا عهللالِسَّعهللاهللا مهللالمهللابهللاصمهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللاُمهللاهللا مهللاأمهللاهللا-هللاهللَْاهعهللاخاَرعهللاأمهللا

سمهللا ُمهللاهللاَّهاتعهللاا  بعهللاجمهللايهللْالمهللالعهللاهللا-هللاُ هللاهللاه هللارمهللاتمهللاَهللا مهللاَ هللالهللْالمهللاهللاهللاأَ هللاا َّجَاعهللاهللا  كمهللاهللانهللْار هللاممهللاهللاهللَْاأهللاَ مهللاهللا عهللا هللارأ

 ( 80 هللالج هللاإبراَيلمهللاهللاَ هللابهر عهللاهللاَه هللاجمهللايمهللالمهللاهللا هللْا هللاَقمهللاهللاةعهللاظمهللاِمهللاَ هللاا يمهللاهللاتَ مهللا

مٍمهللا اأْلمْبهمر هللاهللا مهللالنهللادَشَََََهرهللاإ بهللاأمهللاهللاَهر هللاا طمهللاهللاممهللاهمهللاَ مهللا هللا عتمْرذع د  اهللارم هللاهمذم أم م

هللَْا ه  َهللالمَّمغم هللاَعيَّم رعتعينم شََْ هللااْ َّ  نم َّمْي عهللا ُع َّمبهللاُ هللادم ْؤممةعهللاا جماع هللا صََم ْنهللار  امرعهللادم هللااْ خم نم ُع

َمهللاهللا عهللاَآ عهللا َّم بََََم هللالع عهللا (َم هللاا مذعنهللام ْؤ ع   ه هم َم هللا ْارعملم هللاجع َّمكم َهم  هللا : قمْه    هللالمْل مهللااْ َّم مت ََّر  أَم

َهللاممرن  ُم َّبهللا هللا(هللا هللا81دم

هللاهللا مهللاجهللْادعهللاَمهللا َهم  هللادمهللاهللابهللا ُلجمهللاهللا مهللاأمهللاهللاَلهه  هللاا وََََََم َر  مت َّم َهللاممهللاَّمهللاأَم ُم هللانأمهللاهللا(هللا؟هللاهللانرمهللابهللا

ُمهللاهللاا َّشرتينمهللاهللامَهللاُلشرمهللاهللا  هللاهمهللاه  هللاَدعهللاِمهللات هللاَمهللاأمهللا براءعهللاهللانهللا يَّةمهللاأمهللاَهللارمهللادَّبهللا ؟هللاَا َّلراجعهللاهللااإلع

َمهللا ْي عهللاَآ ع عهللاهللاهللَْاه هللارمهللاامهللاخهللْاأمهللاهللاقرمشهللاحينمهللاهللايهللْاتَهمهللا: هللاا انرعهللا َ هللاقَ َّم ُم هللادم َّمبهللا  هللاصََََََم

هللا(هللا َم َّم بم براءعهللاهللاهعهللالهُرعهللاَم بهللْال هللاذمهللاتمهللاهللاَ هللااإلع َّمبهللاهللاهللَْاه هللا مهللاهللا مهللاصمهللاَمهللا بهاهللاحتمهللافرهللاخمهللاتمهللاهاهللاَا  صم

هللاَآ َعهللا َّميَْ ع َمهللاهللا عهللاُم هللادم َّم ََََََم ب هللا مهللاَعهللارهللْاا َّمهللا  مهللادَّبهللاأمهللاهللاأهللاَا َِّههر هللاهللاا ََِّ جعهللاهللا(هللاليَيمهللاَم

ََََََََََََ(هللا15 هللاتهللاَدررُةهللاَجهللٍادامهللاهللاالنعهللاهللانعهللاأهللاَدمهللاهللاجارمل هللاهللاهمهللاه هللاهللانعهللايهللْاعمهللارمهللاُمهللا هللا مهللاأمهللاهللاهل

َمهللاا رمهللا َّمْي عهللاَآ عهللاهللابََََه ُم هللادم َّمبهللا هللا(هللاهللا عهللا هللاصََََم َم َّم بََََم هللاجمهللايهللْالمهللالعهللاهللا  هللالمهللانهللارمهللاأمهللارمهللاَم أهللاهللا عهللا هللارأبََََع

هللانعهللايهللْاعمهللارمهللاُمهللاهللا عهللاَ هللاصََََََهرععهللاهللاجارملمهللا نأمهللارمهللاهللا  هللاهمهللاإعهللاهللايهللْاَقَ مهللاهللادََشََََََة هللاهللا  كمهللاهللاتهللْارمهللارمهللاههللْاَأمهللا

هللا( هللا82 

هللا

ن}هللا ةاهللاأ ْخرم آه هللاهمْز م ْ هللارم ِم ْجتمهمبهللا*َم م هللااْ َّ  ْ رم ع هللابَََََََع ج م ة هللاهللا*دع جم َهللاجم هم ج م دع

ن َم هْ ب*اْ َّم شم َهللاممْغ ُم ْ رم مهللا س  بهللاا  شم َهللاِمغمبهللا*إعْ هللاممْغ ُم َم هللا ر  وم هللااْ ام اغم َهللازم مْ هللاهللا*ُم  ِم

ن ْارم ل  عهللااْ ر  تعهللارم ْنهللاآمَم ُع أمنهللا هللا:هللا(18-13هللاا جَِهللا:هللا {هللارم

هللاعمهللا أمنهللْا َْ ْجت  ْؤممتمهللاهللاَ مهللا  هللانمهللاهللِْاإعْ هللات  ْارعملمهللاهللا  هللار  آه هللاهللاجع ِمْ هللارم ْؤممةاهللا َع هللااأْلمْر عهللاَمَّم ر 

َّْهعن هللا هللااْ ل  َع َ م آه هللاَع هللااْ لم ْجهمَهللاإعْ هللارم ُع هللا َم ق  هللاَع هللا أمْدظم هللاا تمرم نم ُع اهللا ااَأهللاَمهمذم َحع ُ وََََََم

أ ْح ع هللااْ هم مم عع ا رم ُم هللا َ ع يم هللا لم ت  عئم ٍةهللااْل َّمبهللاقعوَََََََم ٍةهللادم هللاقعوَََََََم ْط   هللادم ْط   اْ لم َم

أْلمْضلم عهللا ن لَع أْلمْقهم هللالَع ِ مم د  هللا.َم

َعهللا هللااْ ِمسم اع هللالع م اع هللااْ رم م امرعهللا َمتمهْتعي   اهللااْ خم َهللاَع هللاهمذم ُم هللا مْجلع هللاا تمْنِعيقعهللاألع ْرفع حم َم

المةعهللا رم هللااْ غم نم هللالع عهللا ُع رعجم هللاأمهم  هللاد  ْيث  ْنهللاحم ُع َم هللا ْارعملم أمنهللاجع هللاقمْ هللارم هللاه هم ْيث  ْنهللاحم إع مبهللا ُع

َّمب هللادم  َ ا هللادم هللاه هم ْيث  ْنهللاحم ُع هللا ةع يم هللااأْلمهمَّ  نم ُع َم هللا َءع َّم ََََََم ٍ هللا ا س َّم نم  ُ هللا ةع ْجزع م ُم هللا َع ي ظع دم

َّمبهللا َّمْي عهللاَآ عهللا صََََََم ير هللاهللا عهللاُم هللادم َّع (هللاأهللاَمضََََََم ََّم بََََََم ََعٌ هللاإع مبهللا َم آه هللادم ععهللاَع هللارم
َْ ا رم

َ:هللا ِْ هللا ا جم َْ ا ر  ير هللا2صَََََحع َّع ضََََم َم ْارعملمهللا (هللاأهللا ََعٌ هللاإع مبهللاجع معهللادم َهمْز مةاهللا هللاا جموََََْ

َعهللا َ هللاا جرز  نم ُع نمهللا َمْلَّمةاهللا ُع هللا رم ٍَ هللاآخم رم ُم رم ع:هللاأمْنهللاَع هللا َّمبهللااْ َّم هللادم  َ ا ٌرهللادم ُموََْ م هللا  َمه هم

ََََهللاأ ْخرن هللالعل فمهَم صم َم َم أهللا َ ع رم هللاَع هللااْ َّم  َ َّ ه هللااْ ن  هللاا مذعنهللاه هم َع َ إ بهللالَع ج ْسامةعهللا ا جرز 

َ:هللاُمهللا ِْ تم م مبهللا ا جم هَهللاَم هللادم َم هللا:هللاث  هللا8َهللاَع هللاقمْه ع ع َ ع رم َْ َّم لع هللا ٌَ َ هللاه ز  تم م   م هللاا  إع م َم (أهللا

هللاإع مْي عهللا َب هللا هللاهللاا مذعنهللالمَّمغم اْهتعوََََََم َّمبهللاهمْزععهللااْ خمهللا َم لمةعهللاهمْز مةاهللادم َّمبهللاا ج يَم هللادم َْ ََعضعأهللاأم

ْنهللابمْرفعهللا ْقيعهللاهمْز مةهللٍا دم َم مرع:هللا ِْ ع ٍَفهللالعتم ُ ضم هللا ْذفع َّمبهللاحم هللادم َْ أهللاأم َ ع رم نأهللاهللااْ َّم أ ْخرم

 َ ُم هللادمنهللابرفهللاا زم َعاَا هللاهَم ْج مهللاهللا.َمتمر ه م قمْه    :هللادع َّ ٌقهللالعلهللا َم تملم  ُ ْجتمهبهللا ْ رم عهللااْ َّ  بَََع

ْترعهللا ْيهللالَع ذ  وم خ  َم آه  هللا جهللْا رم ْؤممت   هللادع َ عهللار  رم هللااْ َّم فع رم هللاشم َع ي ظع ْجتمهمبهللا علم ْ رم عهللااْ َّ  هللابع   م

َ هم مهم ألع َم نهللا ْارم هللااْ ر  ل  ع هللارم ْنهللاآممَتع ُع ه هللا ْج م هللادع لم وَََََََم َهللاحم َّم َجعهللاَع هللا لع ر  ْجتمهمبهللااْ ل   ُ

ةع  ُم ا رم اععمعهللااْ رم رم هللاُم

ْ رم عهللا هللاَمْهقمهللا َبََََََع َّْهعنف ٍَ هللاد  رم ُم َّمبهللا هللادم م  هللااْ ِ ْرآ   َِّم ِْ هللاأم ٌَ ْجتمهب:هللاابََََََْ  اْ َّ 

هللا هللاَع هللاحم عمثعهللاا سَََََم هللالعهَم رعمح  هللاا تموَََََْ دم رم َم قمْ هللا َم ةعأهللا َلعلم هللاا سَََََم َءع هللا َّم نم ُع اجعهللا ْلرم اْ َّع

هللااْ نم  هللا ز  َم َ ِم َلمةعهللاعم نم هللاا وََََم نم ُع ٍَّْعهللا ْنهللاجم َ عهللادم نم ْنهللا. ا وََََ  ُع أنهللا مْ هللارم ََّّْمة هللا ِم ج  َم

ل  عهللا ْجتمهمبأ آمَتعهللارم ْ رم عهللااْ َّ  هللابَََََع ْيرم ٍتهللاغم أمنهللاآمَم جمةعهللاَمهللا اْ ر ْارنهللاعمْذمعيٌلأهللاأمْنهللارم جم

ةعهللا ِم هللااْ امْه نع ُع ْ رم مهللا هللاا سَََ  شَََع م َهللاغم ُم َم نأهللا َم
هْ عهللا اْ َّم ُم تعهللا ْنهللاآمَم ُع أمنهللا أهللارم َع ِم م اْ  َم

ن ْارم هللاهللا.اْ ر 

َت هللا َََم اآْلم هللاهللاَم َم ه بََََََ  هللاا رم   َََ َ مبهللاا متع هللاع زعم َََم هللاعمل ع ُم هللا ةع َََم ظمَّ هللادم ل  َََع َ الم هللادم :

 َ دا هللا( 83اْرععفَم

هللاََمهللا هللا  هللاقه مهللااهللا(هللا1979هللا-هلَََََََََهللاهللا1400 هللاتهللا هللاجهادهللاُغجيةهللاَّمهللانمهللاُ هللاهللارمهللاسََََم

ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِمهللا هللا مهللاهللابهللا:هللاَ مهللالمهللاعمهللا مَتعهللاهللانهللْانهللا ت هللاا مهللاهللااآلمَتعهللاهللاةمهللاممهللاؤهللْار هللاهللا مهللانهللا(هللاأمهللارمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآ

هللا َ هللاَهللاا رمهللاهمهللا مهللاَهمهللاشََََََم هللاَ عهللاُمهللاا زمهللاهللاقمهللاههللْاََمهللاهللاا نسَََََََبعهللاهللاَهقمهللاهللا مهللاهعهللاهللا عهللاَ هللاُلراجعهللاهللابََََََه

ُمهللاهللاُعهللاهللا عهللاإالمهللالِ رمهللاهللاَهللاإهسَََ هللٌااهمهللارمهللاممهللاهللا هللْاأمهللاهللاأهللاَُسََتنيلهللٌاهللاَ عهللارمهللاَا َّمهللا هللاَ هللانمهللايمهللا هللاَلمهللاهللا عهللاتعهللاي مهللاشََع

َعهللالَ رمهللاهللااإلبراءمهللاهللا مهللاأمهللا ِمهللاهللاَ عهللالَ ررهللاهللابهللاتَ مهللافمهللاطمهللاوهللْاا َّ هللاهللابه هللا هللا(84 هللا عهللاسمهللاَا 

َ هللاِ هللاممهللا هللاأمهللاهللا مهللاهعهللاهللااآلمَت هللاهللاهعهللاهذعهللاهللا"هللا:هللاُِلعهللااألمهللاهللام هللاصََََحعهللاهللاه هللالنَثعهللا ألمهللاهللاةٌهللاَّمهللاتمهللاَهللاعمهللامضَََا

ِعهللاهللاح عهللاا همهللاهللا ةعهللاهمهللاسهللََْاُمهللاهللا عهللاهْهللاَ هللاشََمهللاهللاةعهللاَلِمهللاا سََمهللا َّمْي عهللاَآ عهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَارعاَ ُم هللادم َّمبهللا  عهللا هللاصََم

هللا( َم َّم بم هللا هللاا اَِج  هللاهللاَا شههدعهللاهللالَلعهللاهللاَم

َ هللاهللاإ هللْا َمهللاهللاعِه يةاهللاهللا اهللان(هللاأنهللاُرمهللارمهللاخهللْاأ هللاهللاةاهللاهز مهللاهللارآه هللاهللا هللْاِمهللا مهللا:هللا  هللا  كمهللاهللاأهللاَتَ مهللاهللاثَه

هللاهللا مهللاجهللْا دعهللا هللاهللاشَََِر عهللاهللا مهللاجهللْاب(هللاأنهللادعهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْابَََع هللابهللالعهللادمهللا هللْاع هللاهللاةعهللاَ هللاا ِجمهللاهللارهللٍا هللْابَََع هللا عهللارمهللا هللْاسَََع

هللاغهللْاممهللاهللا هللْانهللاإعهللاَمهللاهْهللاا ََّمهللاهللاة هللاجَمهللاَهللاجمهللاهَمهللا مهللاجهللَْانهللا دعهللاَمهللاهْهللاا ََّمهللاهللاةعهللاجَمهللاَهللاَ هللاجعهللاهَمهللابهللاَُنَّرهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللا بهللاشََََََم

هللاب( شمهللاغهللْاَهللاممهللاُمهللاهللا مهللارمهللا هللْاا س هللا

هللاهللا هللا رهللااعهللاَهللاا جمهللاهمهللا مهللاَهمهللاشَمهللاهللاةٌهللاَاقليمهللاهللاحََِق هللاهللاهعهللاذعهللاهمهللا َم َّم بَم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا (هللاصَم

هللالعهللا
هللاا امهللاهللااغمهللاَهللازمهللاُمهللاهللاَهللا هللا عهللايهللْاجمهللايهللْادمهللاهللاا هللاه  ُمهللاهللار هللاوََََََم ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِمهللابهللا مهللاغمهللاَهللاِمهللاَ مَتعهللاهللانهللْانهللا هللا عهللال هللارمهللاهللاآ

هللان(   رمهللااهللْاا ر هللا

َ هللاز هللاا جرهللاهللا مهللاهعهللا:هللاهللاة هللا مهللازهللْاا جمهللا أهللارمهللاآخمهللاهللاَالاهللاز هللا هللاه هللاجعهللالهللْانهللاعمهللارمهللاخهللْااأل هللاهللاة هللا مهللازهللْاأهللاََ جمهللاهللا اهللا مهللاَاحعهللاهللا اهللارمهللاُمهللاهللاَ

هللاَم هللا َََْ هللاق هللاَّمهللالمهللاتمهللاممهللاهللااهللاا َّهضَََهع هللاذمهللاأهللاَهمهللاهللاَ عهللاتمهللا مهللازهللْاهمهللاهللايهللْاثمهللا مهللاحمهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللالايرعهللااهللاا تمهللاذمهللاهمهللاهللانهللْاُعهللاهللاَد هللافمهللاتمهللاس

هللا هللاةعهللايمهللاَهعهللاا ِمهللاهللاةعهللا مهللازهللْالَ جمهللا

َمهللاهللا  هللارمهللا هللْاَا س هللا رهللْاهللا عهللازهللْا:هللادَّبهللا ِعهللاهللاةهللٍاَمهللاحع َََََهللا (هللا85 هللاةعهللاغمهللاا َّرهللاهللادَََّّءعهللاهللامعهللاَّمهللاغهللْاأمهللاهللاَهللا تفسيرعهللاِاهللااهللْال

ََََهللا بعهللاهللالاير هللاَا تمهللاهللاَعهللا ا ظ هللاهللاة هللامفمهللارعهللاَمهللاهللاةٌهللامِمهللارعهللاَمهللاهللا ٌهللارمهللاِمهللاشمهللاهللا مهللاهعهللا هللاب(هللاإشَر ٌهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْالل

هللٍَابعهللاهللا اتعهللاهللاةهللٍامِمهللارعهللاَمهللاهللاإ بهللاشِر هللٍا ُ هللاهللاََاتعهللاَّمهللاا سمهللاهللاجعهللاهللَْاَ هللاأمهللاهللاةهللٍامفمهللارعهللاَمهللاهللا  ُمهللاتهمهللاجهللْاَ هللا َهللابهللا

َ هللاهللااألهايَءعهللاهللاَدَّها هللاهللاه اءعهللاا شََرهللاهللاَأرَا  هللاهللاة هللارمهللاا َّ َعهللاهللاإ ي عهللاهللاج هللار هللالهللْاعمهللا  هللاهللاَجعهللاا جمهللاهللاَأدََّ

َمهللاتمهللاعمهللاهللا هللْاأمهللاهللاة هللاا َّ َرمهللاهللاعسََََتطيع هللاهللاالمهللاهللاَ هللاُرَ هللٍاهللا ٌهللاَه هللاُسََََتِرمهللا هللا  هللاَحينمهللا هللاه هللازمهللاَِ

هللاأمهللاهللاجارَيل هللاهللاغمهللاَّمهللالمهللا ُعهللامضَََا هللاه هللا مهللاجهللْادعهللاهللا مهللاقمهللاهمهللاعمهللاهللاا َّرَ عهللاهللاإ بهللا  كمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاعمهللاُمهللاهللا عهللااجعهللارمهللالهللْاَهللاَ هللا

َمهللاِمهللاتمهللاممهللاهللاهللَْا مهللاَمهللا هللا!   هللاه هللازهللْاَ

هللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللانعهللادمهللاهللا هللاح مثهللٍافعهللاَمهللا هللاَمهللاهللا عهللاآ عهللاَمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللاهللاُ هللابهللاَّمهللا صَََم َمهللاهللا  هللاهمهللا(هللاأمهللاَمهللاَّمهللابَََم هللاي هللامْهللاأمهللا:هللا رمهللاهللاقَ

ُمهللاهمهللااقعهللارمهللاهللَْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللاةهللٍاقمهللارمهللاَمهللاهللال هللابهللات هللاَّمهللادمهللا هللاب( َ مهللالمهللاعمهللاهللاُمهللاهللاح هللاا هللاسمهللاَهللام هللاَّاهللاَهللاقََعهللاراهللاَّمهللاَهللا
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هللانهللْادمهللاهللا اهللاهللِْاهمهللاهلََََََ(هللا148 هللاتهللا(هللا ا هللاا سمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللا دمهللاهللاقعهللاَدعهللاا ومهللاهللاَُاعهللااإلعهللاهللانعهللادمهللاهللاَهللاجَءمهللاَّمهللاتمهللا

َعهللا (هللاهللاُعهللاهللاربََه َم َّم بََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم َمهللاهللا  هللاهمهللاأمهللا صََم هللا عهللارمهللا هللْاإ بهللابََعهللاهللاي هللايهللْا:هللا اهتهمهللاقَ

هللا( َعهللاُمهللااأل هللاهللانمهللاُعهللاهللاةاهللاُمهللاأ هللاهللالرهللاظعهللاَهللاعمهللاهمهللاجهللْاُعهللاهللاة هللاقمهللارمهللااهللاا همهللا مهللابهللاَإعهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللا

هللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللاإ بهللاأمهللاهللاشَََََير هللاع هللاهللالَلير هللاا تمهللاهللاهعهللاَهذعهللا هللاَهللاهمهللاَّمهللاتمهللاهللا يحمهللاهللا عهللاِرمهللاا شَََََم
هللا  هللاف هللا مهللاهْ

هللالفهللاإ بهللابعهللاهللا ٌهللاإشَرمهللاهللالهللْااأهللالمهللال اهللاأمهللاهللار عهللادَّبهللااألمهللاهللاةعهللاِمهللاَا اَبعهللاهللاةعهللاا َّهرقمهللاهللاشَِرعهللااألمهللاهللانمهللاُعهللا

هللٍَا هللاعمهللاهللالرهللانمهللاُمهللاهللاَهجَكمهللاهللاهللاأُعهللاهللاةعهللاَّمهللاحهللْارمهللاهللاَ هللاجهارعهللاهللادظي ََََََْ ُمهللاهللاةعهللارمهللاا َّ َعهللاهللايحعهللااعهللاس هللاَ
نهللاَمهللاهْ

هللا هللاةعهللانمهللاَ عهللاا ومهللاهللاَعهللاُمهللااأل هللا

هللاا َّمهللاهللاة هللاجمهللاَهللا جمهللاُمهللاأمهللا
ِمهللاَهمهللاجمهللالهللْاَّمهللان(هللاَمهللاَمهللاهْ هللاا مهللاهللاة هللاجمهللاَهللاا  هللٌَاأمهللاهللاَأهللاَهجَكمهللاَيهمهللاهللان هللارمهللات هللام سَََََْ َ هللاهللاقها

ِمهللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللاراد هللاا َّ هللاهللاهمهللاَهللاه هللاُمهللا هللالهللْاامهللا؟!هللاَمهللاهللاةعهللاجمهللاا  َمهللاهللاهللَْاه هللاضَََََ  ت هللا(هللاا مهللا عهللاَّهللْاا خ هللاهللاة هللاجمهللاهَهللا جمهللاهمهللاإعهللاهللاهللاقَ

ُمهللاهللاهللاأينمهللاجعهللاُعهللاؤهللْاا َّ هللاهللاِينمهللاتمهللاَّ هللاَّهللْا عهللاهللاتهللْا مهللادعهللاأ هللا هللاهمهللاَه هللارمهللاَ ََََََم ُعهللا19 هللاة هللاَاآلممهللاهللاهللا ََّءعهللاَهللاَ هللاا س هللانهللْا(هللا

هللاهللابَََهر عهللا ُ هللاهللاهللَْاه هللا يَّ هللاأهللادمهللاهللا عهللا مهللاهللِْاا سَََم هللاا َّمهللاهللاَت هللاجمهللاجمهللاهللاهللَْاه هللاَّمهللامهللا}هللاهللاهللَْاَه هللادمهللا مهللادَّبهللا
َهللاَّمهللالعهللاهللاالاهللانهللاه ز هللاَمهللاهْ

هللا عهللاَّْهللاا خ هللاهللاةعهللاجمهللاجمهللاهللانهللْادمهللاهللاث هللا مهللانمهللاتمهللاَهللاعمهللاهمهللا مهللالهللْاَهللالمهللاُمهللاهللاةعهللالِرمجمهللاهللاة هللااآلممهللاهللاهعهللاَهذعهللا هللا  هللاهللا{ه مهللاَّ هللاَّمهللالهللْاهاهللاممهللاَه هللاتمهللا

َمهللا َّْ عهللاَهللاهمهللاهمهللاأمهللاهللاكمهللاشمهللاهللاالمهللالهللا جمةعهللاا خ  ْنهللاجم هللادم هللا   عمتمنم مث 

ُمهللاهللاَاآلمة هللا هللا مهللاأهللاَأمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللارمهللاومهللالمهللاهللا مهللاإ بهللاأمهللاهللا ٌهللاب(هللاإشَرمهللاغمهللاَهللاِمهللاُمهللاَمهللاهللار هللاومهللاا امهللاهللااغمهللاَهللازمهللا:هللا 

َمهللاعمهللاهللاهللَْاَ مهللاهللاهللاأمسَََََر اهللاهللاَالمهللاهللامَّجةاهللاهللاي مهللاَّعهللاعمهللاهللاهللَْا مهللاهللانعهللايهللْاتمهللاا ررمَّمهللاهللا عهللايهللْاجمهللايهللْادمهللا َمهللاَّمهللاه هللا مهللااهللاحمهللازمهللاَِ َهللاُمهللاَأهللا

ْيجميََْ عهللالعهللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللاآه هللارمهللا ُعهللااغمهللا زمهللاهللا مهللاأهللاألمهللاهللاععهللاا هاقعهللاهللادين هللاهللاهمهللاه هللاهللالم هللاُلجَََه هللاهللاغمهللاممهللازمهللاهللا عهللاَدمهللاََُمهللاهللانهللْا(هللا

هللَْامَّيجاهللاهللااالهنراف هللا ََََََََّالاهللاهللاَهللاأ ُعهللاغمهللاأهللاَهللا ِمهللاهللا(86 هللاش هللاأهللاُلجَه هللاهللاَ عهللايمهللاغهللْاا طرهللاهللانمهللاب(هللا

َ هللاا تمهللا هللا(   هللا87 هللا  هللاا نمهللاهللانعهللادمهللاهللاز هللاَِ

َََََََََهللا هللالايرمهللاا تمهللاهللا مهللاإعهللا نلل هللاُفههاهللٌاهللاَي عهللاهللا يحمهللاهللافسَََيرعهللاهذاهللاا تمهللاهللا(هللالنسَََمعهللاهمْز مةاهللاأ ْخرم

هللانهللاُمهللاأمهللارمهللاهللا مهللااعهللاا جمهللاهللا مهللابهللاأمهللاا َّلجمهللاهللا هللامره  هللاَهعهللاا ِمهللاهللافسَيرعهللاا تمهللاهللالنسَمعهللاهللاأهللا رنهللْاهللاَاضَحهللٌا

هللاهللا عهللااجعهللارمهللالهللْاُعهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللا فهللالَِجعهللاهللاَ هللاشَََََههدهللٍا هللاُ هللاهللاَمهللازمهللاهمهللاهللارمهللاآخمهللاهللاأهللاَلتلايرهللٍاهللاََّءعهللاَ هللاا سَََََم

(هللا عهللايهللْا مهللابهللاإعهللاهمهللاتمهللاجهللْاَ هللا ا َّ هللاهللاا رَُل هللاهللاههد هللاا شرهللاهللاقمهللاِمهللانمهللاَعمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاخرنهللادَّبهللاقَّمعهللاأ هللاهللا اهللاُرمهللا

َّمهللاهللاة هللاجمهللاجمهللاهللابهللاحيث هللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللابَََََََ ر عهللاهللادج مهللاهللاهعهللاُنهللاداَدعهللاهللاا ِرممهللاإ بهللاُعهللا نهللاَمهللاهْهللاا 

هللا هللاُعهللاهللاههارعهللاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللامهللٌاِ هللاَهللاح هللايهمهللاط هللاغمهللاع هللاهللا  هللارمهللا هللْاَا س هللا

ََََََههدعهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللامعهللاَّهللْاقمهللاهللاة هللاممهللاؤهللْار هللاَمهللا هللاممهللاهللاهللَْااأهللاَ مهللاأل اهللاهللاا نق هللاهللالغيرعهللاهللانهللْار هللاعمهللاهللاهللَْا مهللاهللاَ هللاهذاهللاا ش رم

هللا َمهللاهللااه هللاهمهللابََََََع ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِمهللا مهللاأهللا هللاأمهللاهللاهفحعهللاَاألمهللاهللاَ هللااآلََقعهللاهللاُعهللاهللاةعهللاَّمهللاظمهللادمهللاهللادالَلعهللاهللانهللْانهللا َهللامضََََََا

هللا هللا عهللايهللْاجمهللايهللْالمهللاَهللالعهللاهمهللا مهللاَشَهمهللا

ََََتطيع هللاهللاَهللاالمهللاجمهللاهمهللاإعهللا هللارهللْاهمهللاهللا هللْاأمهللاهللاهس ََََع هللاهللاحِيِةمهللاهللا مهللاش ََََر هللاذنهللاحمهللاا مهللاهللاههدعهللاا ش هللا يَّةمهللاهللا  هللااعهللاجمهللاَّهللْا عهللاهللالمهللاوََََم

َمهللاا َّعهللاهللا مهللاأمهللاهللاإالمهللاهللاهللاَجلمهللادزمهللاهللاُمهللاهللا عهللاتعهللاممهللاؤهللْاَ هللار هللاهللاا َّلراجعهللا هللاُجَبَََََمهللٌاهللاَه هللاهمهللارهللْاتمهللاذنهللا مهللاا مهللاهللاَِ

َامَت هللاهللا ِرممعهللا َّتمهللا ََََََ ُيمهللاهللا  هللاَا ر  همهللاجمهللا مهللاهللالينهللٍاُمهللاهللار هللايهللْاَهللاخمهللاهمهللال َرعهللاهللاة هللااإلب اهللاذمهللاَهللاَ هللا

هللا( 88 هللاا َّهضهععهللا

 

هللا

 هوامش البحث 

هللا 207-206أباَبهللاا جزََهللا َّهاح نهللا -1

  هللا17/129األُِلهللاهللا -2

  28/87ا تنرمرهللاَا تجهمرهللا -3

هللا 8/221أهللاا انرهللاا َّنيطهللاهللا9/258َُِّعهللاا ايَ هللا -4

  9/258َُِّعهللاا ايَ هللا  -5

  28/87مجظرهللاا تنرمرهللاَا تجهمرهللا -6

  هللا17/128األُِلهللاهللا -7

  هللاهللا27/هللاهللا19ا َّيزا هللا -8

هللا 9/258َُِّعهللاا ايَ هللا -9

  17/129أهللااألُِلهللا92/305لنَرهللااألههارهللا -10

  9/259َُِّعهللاا ايَ هللا -11

  178-هللا177/هللاهللا9هللايةا ِرآههللاَُلَِهللاا ِراءات 1059ا رشَفهللا -12

أهللاُلَه هللاا ِرا هللاَإدرال هللا َّزجَجهللاهللا3/96ُلَه هللاا ِرآ هللا َّفراءهللا -13

5/71  

  5/72ُلَه هللاا ِرآ هللاَإدرال هللا -14

  4/257إدرابهللاا ِرآ هللا َّجنَجهللا -15

  7/173ا تفسيرهللاا رَش  -16

هللا 8/227ا انرهللاا َّنيطهللا -17

  هللاهللا27-26هللا/19ا َّيزا هللا -18

  28/87ا تنرمرهللاَا تجهمرهللاهللا -19

هللا 3/262صفه هللاا تفَبيرهللاجمجظرهللا -20

  792أ فَبهللاا ِرآ هللا َّراغمهللااألصفهَه هللاُفرداتهللا -21

َمجظرهللا 792أهللاُفرداتهللاأ فَََبهللاا ِرآ هللاهللا9/259َُِّعهللاا ايَََ هللا -22

  سَ هللاا لربهللا هللاههنهللا( 

هللا 700 هللاَزل  هللاا تفسيرهللاُنهللاَتحهللاا ِ مر255/هللاهللا3صفه هللاا تفَبير -23

  هللاَمجظرهللاا لينهللا غهن(هللاهللا 620ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللا -24

  17/131األُِلهللا -25

هللا 447ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللا -26

 َمجظرهللا سَ هللاا لربهللا هللاش دهللا(  هللا694ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللا -27

 أَهللا سَ هللاا لربهللاأهللاَا تَجهللا:هللا ُرر( 262-9/261َُِّعهللاا ايَ هللا -28

  439ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللا -29

  1/527عفسيرهللاا ِ  ينهللا -30

  سَ هللاا لربهللا هللادهَهللا(  -31

  هللا سَ هللاا لربهللا هللاد ب( -32

سَّيَهللاإ بهللاُزامَهللاا ِرآ هللاا ررمَهللا1059ا رشَفهللا -33 أهللاإرشَدهللاا لِلهللاا 

  ا لرَجهللا هللاقهبهللا(هللاأهللاَمجظرهللاعَج8/156ا سلهدهللاألل هللا

 مجظرهللا:هللاعَجهللاا لرَجهللا هللاَحب(  -34

 مجظرهللا:هللاعَجهللاا لرَجهللا هللاتذبهللا(  -35

  526عفسيرهللاا ِ  ينهللامجظرهللا سَ هللاا لربهللا هللاَهد(هللاَ -36

 ُرنهللا(هللا هللامجظرهللا:هللاعَجهللاا لرَجهللا  -37

هللامجظرهللا سَ هللاا لربهللا هللاهزَهللا(  -38

  مجظرهللا سَ هللاا لربهللا هللاب ر(هللا -39



 

 
188 

 

 189 - 176،   2022، حزيران   1العدد  ، 3 المجلد ........ آيات من  –فاخر  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 مجظرهللا:هللا سَ هللاا لربهللا هللاأَا(  -40

هللاعَجهللاا لرَجهللا هللاغشههللا( هللا:هللامجظر -41

هللا/9ا تايَ هللاَ هللاعفسََََََيرهللاا ِرا هللامجظر:هللا سَََََََ هللاا لربهللا هللازمغ(هللاَ -42

  هللا335

  526/هللاهللا1عفسيرهللاا ِ  ينهللامجظرهللا:هللا سَ هللاا لربهللا هللاِغبهللا(هللاَ -43

ََََََيرهللا264-9/262عجظرهللاهذههللاا َّلَه هللاَ هللا:هللاَُِّعهللاا ايَ هللا -44 أهللاعفس

هللا255-254هللا/3ا تفَبَََيرهللاهللاهللاهللاأهللاَصَََفه هللا340-9/336ا ِرِا هللا

  143-139أهللا135-17/133َاألُِلهللا:هللا

  9/335ا تايَ هللاَ هللاعفسيرهللاا ِرآ هللا -45

  91-28/89ا تنرمرهللاَا تجهمرهللا -46

  792ُفرداتهللاا راغمهللاهللا:مجظر -47

  هللا91-89هللا/28ا تنرمرهللاَا تجهمرهللاا طَهرهللاالنهللادَشهرهللا -48

  27/هللاهللاهللا19ا َّيزا هللا -49

  526ا تفسيرهللاا َّيسرهللا -50

  1059ا رشَفهللا -51

  هللا620ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللا -52

  هللا28-27هللاهللا/19ا َّيزا هللاهللا -53

  17/131األُِلهللا\ -54

هللا هللا3/95ُلَه هللاا ِرا هللا -55

  هللا9/261َُِّعهللاا ايَ هللا -56

  هللا337-9/336أهللاَمجظرهللاعفسيرهللاا ِرِا هللا1059ا رشَفهللا -57

هللا 19/28ا َّيزا هللا -58

  هللاهللاهللاهللا17/132األُِلهللا -59

 هللا 7/642ا  رهللاا َّجِهر -60

هللا 17/132األُِلهللا -61

  هللا262-9/261َُِّعهللاا ايَ هللا -62

  1059ا رشَفهللا -63

  28/237عفسيرهللاا رازنهللا -64

  29-19/28ا َّيزا  -65

  هللا19/29ا َّيزا  -66

  هللا9/337 هللاعفسيرهللاا ِرِا -67

هللا 5/71ُلَه هللاا ِرآ هللاَإدرال هللا َّزجَجهللا -68

  71-5/70ُلَه هللاا ِرآ هللاَإدرال هللا -69

  9/262َُِّعهللاا ايَ هللا -70

  29-هللا28هللا/19ا َّيزا هللا -71

  9/335ا تايَ هللا -72

  هللا819عيسيرهللاا ررمَهللاا رحَّنهللاَ هللاعفسيرهللات اهللاا َّجَ هللا َّسل نهللا -73

  30-19/29ا َّيزا هللا -74

  318أهللاهللا317ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللا -75

هللا 135-17/133األُِلهللا -76

  3/255ا تفَبيرهللاصفه هللا -77

 31-19/30ا َّيزا هللا -78

  31-19/30ا َّيزا هللا -79

  9/339ا تايَ هللا -80

  27/99ا تنرمرهللاَا تجهمرهللاا طَهرهللالنهللادَشهرهللا -81

هللا هللا256هللا-255هللا/3صفه هللاا تفَبيرهللا -82

  100-27/99ا تنرمرهللاَا تجهمرهللا -83

أهللاَمجظرهللادنهللااإلبََََراءهللاَا َّلراجهللا7/176ا تفسََََيرهللاا رَشََََ هللا -84

هللا 5/8

 مجظرهللاا ونَ هللاأهللاَا َّسَ هللاأهللاَا تَجهللا ب ر(هللا  -85

 ظرهللاا ونَ هللاأهللاَا َّسَ  هللازمغ( مج -86

 ا َّسَ هللا ِغ (  -87

هللا 142-139األُِلهللا -88

 

 المصادر

 إرشَََدهللاا لِلهللاا سَََّيَهللاإ بهللاُزامَهللاا ِرآ هللاا ررمَهللاأهللاُنَّ هللالنهللاُنَّ هللا

 ليرَت هللا–ا لََّدنهللاألههللاا سلهدهللاأهللادارهللاإحيَءهللاا تراثهللاا لرل هللا

 أباَبهللاا جزََهللاأهللاألههللاا نسنهللادَّ هللالنهللاأحَّ هللاا هاح نهللاا جيسَلهرنهللاهللا

ََََََََهللا(هللاهللاُؤبََسََةهللاا نَّا هللاَشََرتَههللا َّجشََرهللاَا تهزمعهللا468 هللا تهللاهل

  ا هللا1968ا َِهر هللا

 إدرابهللاا ِرآ هللا:هللاألههللاجلفرهللاأحَّ هللالنهللاُنَّ هللالنهللاإبََّديلهللاا جنَجهللا

أهللادارهللاَُرتاةهللا1هلََََََََََ هللاعنِيقهللاد هللاُنَّ هللاأحَّ هللاقَبَََََهللاأهللا338ِت

  2004ا ه َهللاأهللاليرَتهللاأهللا

 هللاعفسََََََيرهللاتتَبهللاُهللاا َّجزَهللاأا شََََََيخهللاهَصََََََرهللاُرَراهللااألُِلهللا َ

ا هللا2009-هل1420َََََََََا شَََيرازنهللاأاألُير هللا َّطاَدةهللاَا جشَََرهللاأهللا

 ليرَت 

 لنَرهللااألههارهللا َّل ُةهللاا ََِّّسََََََ هللاأهللاُنَّ هللالَقرهللاا ََِّّسََََََ هللا تهللا

هللاهل 1403هللا2 اجَ هللاِهللا-هل(هللاأهللاُؤبسةهللاا هََءأهللاليرَت1110

 لي نهللاأهللاُنَّ هللاُرعضَََبهللاأهللاتهللا ََََََََهللاأهللاهللا1205عَجهللاا لرَجهللا:هللاا زم هل

هللاهلهللا هللا1306ةهللاا خيرمةهللالَّورهللاأهللاا َّطال

 هللاأهللاألههللاجلفرهللاُنَّ هللالنهللا ََََََ ََََََيرهللاا ِرآ هللاأهللاا طهب ا تايَ هللاَ هللاعفس

هلََََََََهللاأهللاعنِيقهللاأحَّ هللاحايمهللاقوََيرهللاهللا460ا نسََنهللالنهللادَّ هللاهللاأهللاتهللا

هللاا لََُّ هللاأهللادارهللاإحيَءهللاا تراثهللاا لرل هللاأهللاليرَتهللالهللا اجَ هللا هللا
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 عفسََيرهللاا انرهللاا َّنيطهللاأهللاألههللاحيَ هللاأهللاأثيرهللاا  منهللاُنَّ هللالنهللامهبَ هللا

 هللادا هللاا رزاقهللاا َّه نهللاأهللادارهللاإحيَءهللاهلَََََََََََهللاأهللاعنِيقهللادهللا745أهللاتهللا

هللاا هللا2002هلهللا1423ا تراثهللاا لرل هللاأهللاليرَتهللالهللا اجَ هللا

 ََََََيرهللاا تنرمرهللاَا تجهمرهللاأهللاُنَّ هللاا طَهرهللالنهللاُنَّ هللالنهللاُنَّ هللا عفس

هلَََََأهللادارهللابنجه هللا َّجشرهللا1393ا طَهرهللالنهللادَشهرهللاا تههس هللاتهللا

  1997عههحهللاهللا–َا تهزمعهللا

 ََََََيرهللاا ِ  ينهللا :هللاج َهللاا  منهللاُنَّ هللالنهللاأحَّ هللاا َّنَّ هللا هللاتهللاعفس

هللاأهللادارهللاا ن مثهللاهلهللا(هللا911هل(هللاَج َهللاا  منهللاا سيهِ هللا هللاتهللاهللا864

 ا َِهر هللا هللا–هللا1ِ

 عفسََََيرهللاا فخرهللاا رازنهللا ا تفسََََيرهللاا رايرهللاَُفَعيحهللاا غيم(هللاا فخرهللا

هللا–اهللا2004هللاهلَََهللاأهللادارهللاا رتمهللاا لََّّيةهللايهللاليرَتهللاأ604ا رازنهللات

  هللاهل1425

 ا تفسَََيرهللاا رَشَََ هللاأهللاُنَّ هللاجهادهللاُغجيةهللاأهللاُؤبَََسَََةهللادارهللاا رتَبهللا

 اهللا 2003هللا-هلهللاهللا1424األَ بهللااإلب ُ هللاأهللاا طالةهللا

 أدا هللاهللاعيسََيرهللاا ررمَهللاا رحَّنهللاَ هللاعفسََيرهللات اهللاا َّجَ هللاأهللاا سََل ن

َََََََََ(هللاأهللاعنِيقهللادا هللاا رحَّنهللالنهللا1376ا رحَّنهللالنهللاهَصَََرهللا ت هل

 ا 2000-هل1420ُل هللاا َّهمنقهللاأهللاُؤبسةهللاا ربَ ةأهللاليرَتهللا

 هللاا سيهِ هللاا جَشر ج َهللاا  من ا  رهللاا َّجِهرهللاَ هللاا تفسيرهللالَ َّهثهرأ:

  1993 أليرَتهللاهللا-دارهللاا فررهللا

 زل  هللاا تفسََيرهللاُنهللاَتحهللاا ِ مرهللاأهللاُنَّ هللابَََّيََّ هللادا هللاُهللااألشََِرهللاأهللا

  1988أهللاهللا2ِ

 هللا ا وََنَ هللا هللاعَجهللاا َّغةهللاا لرليةهللا(أهللاإبََََّديلهللالنهللاحََّدهللااهللا ِههرن 

َََََ(هللاأهللاعنِيق:هللاأحَّ هللادا هللاا غفهرهللادطَرأهللادارهللاا رتَبهللا400 هللاتهللا هل

أهللاُورهللا د ت( هللا  ا لرل  

 ََََََيرهللا:هللاُنَّ هللادَّ هللاا وَََََََلهه هللاتهللا اهللادارهللا1930صََََََفه هللاا تفَب

  1997وَلهه هللاأهللاا َِهر هللاا 

 ََََََََََََهللا عنِيقهللاد هللاهللا170:هللاا خَّيلهللالنهللاأحَّ هللاا فراهي نهللاتهللا ا لين هل

ُه نهللاا َّخزَُ هللاأهللاد هللاإلراهيَهللاا سَُراَ هللاأهللادارهللاا رشي هللاأهللالغ ادهللا

1980-1982  

 أهللاَديه هللااألقََملهللاَ هللاَجهههللاا تهَملهللاا رشَفهللادنهللاحََِقهللاا تجزمل

هللا538ا زُخشََرنهللاأهللاألههللاا َِبَََهللاجَرهللاُهللاُنَّهدهللالنهللادَّرهللاهللاأهللاتهللا

 اجَ هللا–أهللاعنِيقهللاخَّيلهللاُهُه هللاشينَهللاأهللادارهللاا َّلرَةهللاأهللاليرَتهللاهلََهللا

 ا 2002هلهللالهللا1423

 هللا711 سَََََ هللاا لربأهللاألههللاا فضََََلهللاجَََّهللالنهللاُرراهللاُجظهرهللا هللاتهللا

َََََََ :هللادا هللاُهللاا ل مَّ هللاأهللاإد ادهللاَعوجي :هللامهب هللا اهللا ل َََََََ(هللاأق   هل

 خيلَِهللاأهللادارهللا سلَ هللاا لربهللاأهللاليرَتهللا هللاد ت(هللا هللا

 ههللادَّ هللاا فضََلهللاأهللاألَُِّعهللاا ايَ هللاَ هللاعفسََيرهللاا ِرآ هللاأهللاا طاربََ هللا

لنهللاا نسََنهللاا طاربََ هللاأهللااهتشَََراتهللاهَصََرهللاخسََرَهللاأهللاِهرا هللاأهللا

 هلهللا 1425

 هللا207ُلَه هللاا ِرآ هللاأهللاا فراءهللاأهللاألههللازترمَهللاأهللامنيبهللالنهللازمَدهللاأهللاتهللا

أهللاُطالةهللادارهللاهللا3هلَََهللاهللاأهللاعنِيقهللاد هللادا هللاا فتَ هللاإبََّديلهللاشَّا هللاأهللاِ

 ا هللا2002ا رتمهللاَا هثََقهللاا ِهُيةهللاا َِهر هللاأهللا

 ََََََنَقهللاإلراهيَهللالنهللاُلَه هللاا ِرآ هللاَإدرال هللاهللاأهللاا زجَجهللاأهللا ألههللاإب

هلََََََََهللاأهللاعنِيقهللادَّ هللاجَََّهللاا  منهللاُنَّ هللاأهللادارهللاهللا311ا سََرنهللاأهللات

 ا 2004هلهللاهللا1424ا ن مثهللاأهللاا َِهر هللاأهللا

 ََََََل هللاا  منهللاُلَِهللاا ِراءاتهللاأهللاد هللادا هللاا َّطي هللاا خطيمهللا أهللادارهللاب

هللاا 2002 َّطاَدةهللاَا جشرهللاَا تهزمعهللاأهللابهرمَهللاأهللا

 ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللاأهللاا راغمهللااألصََََََفهَه هللاهللاأهللاتهللاَ هللاح َدهللا

أهللاعنِيقهللاصفها هللاد هَ هللاداََدنهللاأهللادارهللاا ََِّهللاأهللادُشقهللاأهللاهللاهل425ََ

هللاهلهللا 1426

 ا َّيزا هللاَ هللاعفسََيرهللاا ِرآ هللاأهللاا سََي هللاُنَّ هللاحسََينهللاا طاَِاََ هللاهللاأهللا

اهللاأهللاُجشَََََهراتهللاُؤبَََََسَََََةهللااألدََّّ هللاهللا ََّّطاهدَتهللاأهللاهللا1981تهللا

هللاا هللا2002هلهللالهللا1422ليرَتهللالهللا اجَ هللاأهللا

هللا

هللا
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